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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
P RI HO DKI

30 6. 21 6 , 45 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

306.216,45 €

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 proračuna 2019

*

Plan proračuna 2020

*

Realizacija januar – junij 2020

*

Indeks Real 2020/Plan proračuna 2020
PRORAČUN

REALIZACIJA
2019

PLAN 2020

REALIZACIJA
1-6 20120

Indeks
Rea. 1-6/20:
Plan 20

Prihodki (P)
Odhodki (O)

564.057,52 €
622.921,88 €

1,008.961,00 €
1,010.698,00 €

306.216,45 €
254.382,96 €

30,35
50,07

Proračunski primanjkljaj (P-O)

-58.864,36 €

-1.737,00 €

+51.833,94 €

/

Saldo na podračunu na dan 1.1.
Dolgoročno zadolževanje – proračun
RS
Dolgoročno zadolževanje – proračun
RS po 23. členu ZFO -1 za leti 20192020
Najem kredita NKBM d.d.
Odplačilo kredita NKBM d.d.
Odplačilo kredita MGRT RS
Povečanje/zmanjšanje sredstev na
računu proračuna občine

+41.263,00 €

+14.377,00 €

+11.519,00 €

0€

29.183,00 €

0€

/

+33.000,00
4.387,34 €

/
33.000,00 €
8.823,00 €

/
33.000,00 €
4.261,96 €

/
100,00
48,31

+30.251,00 €

-14.377,00 €

+14.571,53 €

Proračunski prihodki se delijo na:
-

davčne prihodke (70),

-

nedavčne prihodke (71),

-

kapitalske prihodke (72),

-

prejete donacije (73),

-

transferne prihodke (74).

PRIHODKI PRORAČUNA
so se v polletju 2020 realizirali v višini 306.216,45 €, oz. 30,35 % glede na plan 2020.
70 DAVČNI PRIHODKI

201.821,46 €

700 Davki na dohodek in dobiček

197.574,00 €

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
Meseca oktobra 2019 nam je Ministrstvo za finance posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto
2020. V prilogi je posredovalo tudi globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. Temeljna ekonomska izhodišča in
predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna. Pri pripravi
proračuna smo upoštevali realizacijo za preteklo leto oz. leto 2019. Predvideva se, da bo povprečna stopnja inflacije v letu
2020 znašala 2,00 %.
Z dopisom št. 4101-3/2015/10 z dne 1.10.2019 pa je Ministrstvo za finance posredovalo občinam podatke o primerni porabi,
dohodnini in finančni izravnavi za leto 2020.
Globalni makroekonomski okviri za leto 2020 (jesenska napoved) so naslednji:
- Za leto 2020 je predvidena realna rast bruto domačega proizvoda za 3,4%
- Predvidena rast zaposlenosti po nacionalnih računih(v %) v letu 2020 0,8 %
- Stopnja registrirane brezposelnosti naj bi bila v letu 2020 7,2%
- Realna rast izvoza proizvodov in storitev v letu 2020 naj bi bila 7,1 %.
- Rast uvoza proizvodov in storitev naj bi bila v letu 2020 7,3%
- Realna rast končne potrošnje (zasebne in državne) naj bi bila v letu 2020 2%
- Delež državne potrošnje v BDP naj bi bil v letu 2020 17,7%
- Delež investicij v BDP naj bi v letu 2020 znašal 21,3%
- Letna stopnja inflacije v obdobju december na december preteklega leta je za leto 2020 predvidena v višini 2,4%
- Povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta / I-XII preteklega leta) naj bi bila 2,3%.
-

ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.055.279,
število prebivalcev v občini Kobilje pa 571 (podatki na dan 1.1.2019).

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.
Navodila so izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskega proračuna za leto 2020 – vir:
https://skupnostobcin.si/2019/10/proracunski-prirocnik-za-pripravo-proracuna-obcine-za-leti-2020-in-2021/
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 leta 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 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 2020 in 2021 je
povprečnina občin za leto 2020 določena v višini 589,11 EUR. V 55. členu ZIPRS1718 je določeno, da občinam, pri katerih
prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo,
ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe.
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 2019.
Za občino Kobilje je bilo pri izračunu primerne porabe upoštevanih 571 prebivalcev. Za občino Kobilje znaša vsota korigiranih
kriterijev za leto 2020 1,130356.
Na podlagi določil Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti v gospodarstvu za omilitev posledic epidemije (Ur. l. RS,
št. 61/20) se je znesek povprečnine občinam za leto 2020 povečal iz prvotnih 589,11 € na 623,96 €, tako da bo v
letošnjem letu
Primerna poraba, ki se izračuna kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev v občini Kobilje
znašala 402.725,00 €.
Dohodnina
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu. Za Občino Kobilje v letu 2020 to znaša po dvigu
povprečnine 402.725,00 €, oz. za 22.494,00 € več.
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 2020 ne
pripada finančna izravnava.
703 Davki na premoženje
Med davke na premoženje (703) sodijo:
-

davki na nepremičnine,

-

davki na dediščine in darila,

-

davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

2.636,87 €

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 21.241 € prihodkov, realizacija
ob polletju je znašala 2.636,87 €, načrtovani prihodki iz naslova nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se bodo
realizirali v drugem polletju.
704 Domači davki na blago in storitve

1.672,69 €

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 drugih davkov na uporabo blaga in storitev načrtujemo 2.700 € in sicer iz naslova okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 1.000 € in 1.700 € 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.
71 NEDAVČNI PRIHODKI

28.319,73 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

11.133,48 €

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. V letošnjem letu načrtujemo 19.860 € prihodkov, realizacija ob
polletju znaša 11.133,48 €, oz. 56,06 %.
711 Takse in pristojbine

0€

Med takse in pristojbine uvrščamo takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave in
se delijo na sodne in upravne. Občina ne načrtuje teh prihodkov.
712 Globe in druge denarne kazni

0€

Občina ne načrtuje teh prihodkov.
714 Drugi nedavčni prihodki

17.186,25 €

Prihodki iz tega naslova se planirajo v skupni višini 44.217,00 €. V tem segmentu se planirajo prihodki iz odvajanja in čiščenja
ter omrežnin za čiščenje in odvajanje, uporabo mrliške vežice, pavšalni letni prihodki za grobna mesta, nakazila Zavarovalnice
Triglav za škode in drugih izrednih nedavčnih prihodkov kot so:
- morebitna nadomestila delavcev na bolniški,
- ostali nepredvideni prihodki in
- mesečni prispevki PIZ- dodatek za nego – delno povračilo stroškov za družinskega pomočnika
Prihodki od vodarine in omrežnine za vodovod pripadajo upravljalcu vodovodnega sistema podjetju Eko-park d.o.o. Lendava.
Kot povračilo za upravljanje občinskega premoženja – tj. vodovodnega sistema pa upravljalec v proračun občine vplačuje
najemnino, ki se planira v letni višini cca. 3.200,00 €. Realizacija drugih nedavčnih prihodkov ob polletju je znašala 38,87 %.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

386,40 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

386,40 €

V predlogu proračuna za leto 2020 predvidevamo 80.000 € kapitalskih prihodkov na račun prodaje stanovanj. Cenitev je bila
opravljena, prodaja pa se bo vršila v letu 2020 na podlagi predpisanih postopkov. Načrt prodaje občinskega premoženja v letu
2020 je bil potrjen. Realiziranih prihodkov od prodaje stanovanj še ni.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0€

74 TRANSFERNI PRIHODKI

75.688,86 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

40.706,04 €

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki so prejeta iz državnega proračuna in iz proračuna drugih lokalnih
skupnosti. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega
financiranja.
Ostala prejeta sredstva iz državnega proračuna so razdeljena na:
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
- požarna taksa v višini 629,22 €,
- nepovratni del sredstev MGRT za financiranje projektov občine po 21. členu ZFO-1 v višini 61.402 € ( sredstva še niso
bila nakazana v proračun, jih pa bomo koristili za sofinanciranje projektov: ES OŠ Kobilje in Izgradnjo kolesarskega
mostu čez Potok Čebiš).
Ob polletju beležimo sredstva oz. delež RS pri projektu LAS: Vzpostavitev medgeneracijskega centra Kobilje v višini
8.745,71 €.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo; Načrtujemo prihodke iz naslova sofinanciranja stroškov
družinskega pomočnika v letu 2019, povračilo za vzdrževanje gozdnih cest 2020 in povračila sredstev za javna dela.
Realizacija teh prihodkov je ob polletju znašala 31.331,11 €
Skupno sta bili zaposleni ob polletju zaposleni 2 osebi na programu javnih del.

Občina Kobilje je na podlagi sprejete zakonodaje za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/2020) uveljavljala naslednja dodatna sredstva:
1. financiranje izpada plačila staršev vrtca Kobilje za obdobje 16.3.2020 do 30.6.2020
Do polletja je bilo iz državnega proračuna občini Kobilje nakazanih 2.641,10 € ( za obdobje 16.3.2020-31.5.2020), prejeta
sredstva po navodilih Ministrstva za finance v proračunu zmanjšujejo izdatke občine za plačilo vzgojno-varstvenih storitev na
kontu 411921.
2. financiranje zagotavljanja državnih sredstev za izplačane dodatke ( za delo zaposlenih na sedežu delodajalca v
času epidemije ) po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo – sredstva nakazana 16.6.2020
- za občino Kobilje v višini 728,75 €
- za OŠ Kobilje 223,41 €,
2. financiranje zagotavljanja državnih sredstev za izplačane dodatke po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe –
realizacija prihodka 22.7.2020
- za občino Kobilje 117,18 €
- za OŠ Kobilje 629,18 €,
Prihodki državnega proračuna, ki so bili predmet zahtevka za posrednega uporabnika proračuna občine Kobilje (OŠ Kobilje)
niso zajeti v proračunu občine Kobilje, ampak v proračunu OŠ.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

34.982,82 €

Ob polletju beležimo sredstva oz. delež EU pri projektu LAS: Vzpostavitev medgeneracijskega centra Kobilje v višini
34.982,82 €.

Projekta:
- Izgradnja kolesarske povezave Lendava – Dobrovnik- Kobilje in
- ES OŠ Kobilje na prihodkovni strani ob polletju
ne beležita realizacije.
OD HO D KI

25 4. 38 2 , 51 €

V prvem polletju 2020 beležimo 254.382,51 € odhodkov, kar je za 25,17 % več glede na plan 2020.
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

132.295,96 €
33.328,76 €

V letu 2020 smo delavca občinske uprave vključili v skupno občinsko upravo občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. V ta namen
v skladu MGRT RS sofinancira 50 % stroškov plač vsem zaposlenim skupno formirani občinski upravi. Sredstva iz naslova
sofinanciranja bo občinski proračun prejel v letu 2021. V občinski upravi občine Kobilje je zaposlena poleg direktorice občinske
uprave še strokovna delavka. Preko programa javnih del sta zaposleni dve osebi.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

5.779,61 €

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. Realizacija ob polletju je znašala 47,3 %.
402 Izdatki za blago in storitve

90.692,26 €

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. Letos načrtujemo skupno
180.637,00€ odhodkov, ob polletju so bili le-to realizirani v višini 90.692,26 € oz. 50,21 %. V kolikor realizacija določenih
postavk materialnih stroškov presega plan bomo manjkajoča sredstva zagotovili iz tistih postavk, ki ne bodo realizirana v
celoti ali pa jih zagotovili dodatno v rebalansu letošnjega proračuna.
403 Plačila domačih obresti

156,48 €

Do končnega poplačila kratkoročnega posojila do NKBM d.d. oz. do 25.3 smo beležili na kontu 4031 plačila obresti od
najema le-tega.
409 Rezerve

2.338,85 €

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 4.500€ odhodkov. Za proračunski sklad Občine Puconci pa se namenja 2.500 €.
Ob polletju beležimo realizacijo na postavki Druge rezerve za financiranje stroškov, ki jih je občina pokrila za blažitev
posledic razglašene epidemije v času od 16.3.-31.5.2020 ( stroški so nastala pri nakupu blaga in šivanju obraznih mask ).
1.818.70 € je bilo vplačanih v proračunski sklad za občino Puconci – CEROP.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

89.002,47 €
4.863,87 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim
tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodke tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo
pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in drugo. Najpogosteje je njihov namen bodisi
znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Načrtujemo letos skupno 8.680 € odhodkov za naslednje namene po:
1.PRAVILNIKU 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 in
2. ODLOKU 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 10.000,00 €, za podjetništvo 2.000,00 € in za mlade družine 8.000,00 €).
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.
Za subvencijo cene omrežnine upravljalcu vodovodnega sistema oz. končnim potrošnikom v Kobilju je občina namenila do
polletja cca. 4.900,00 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

34.268,61 €

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 100.100,00€ odhodkov.
To so darila ob rojstvu otroka (1.500,00 €), domska oskrba za trenutno enega našega občana (10.000,00 €), plačilo razlike
med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (54.000,00 €-v vrtcu Kobilje in izven občine), izplačila družinskemu
pomočniku (11.200,00 €), šolski prevozi za DOŠ II Lendava in OŠ v MS (12.000,00 €), stimulacije študentom (2.500,00 €),
drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-mrliški ogledi in pogrebnine v višini (300,00 €), za sofinanciranje RK
(100,00 €) in Materinskega doma MS ter ostalim humanitarnim društvom (500,00 €).
.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.766,63 €

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. Načrtujemo 30.179 € odhodkov. Realizacija ob polletju je znašala 9,17 %.
413 Drugi tekoči domači transferi

47.103,36 €

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 vrtce) za plače ter izdatke za blago in storitve, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Načrtujemo 105.543 € odhodkov, realizacija ob polletju je znašala
44,63 %. Vsa tekoča vplačila, ki se namenjajo za financiranja delovanja javnih zavodov in ostalih porabnikov proračuna so
pogodbeno dorečena.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

18.939,63 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

18.939,63 €

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 infrastrukturo, za investicije v prostorsko planiranje in druge novogradnje.
Načrtujemo 47.440,00 € odhodkov.
V letu 2020 je občina končala projekt: Postavitev polnilnice za električna vozila. Skupni stroški so znašali 10.709.44 €,
zahtevek za sofinanciranje je bil poslan na Eko sklad RS v višini 3.000,00 €.
Prav tako je bil na Fundacijo za šport RS poslan zahtevek za sofinanciranje ureditve prostora za statično kegljanje, v višini
3.151,00 €.
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

14.144,45 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

0€

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 3.000 € odhodkov, ob polletju ni realizacije.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

14.144,45 €

Investicijske transfere proračunskim porabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom in občinam.
Načrtujemo 451.600,00 € odhodkov za :
1. Projekt ES OŠ Kobilje v višini 340.000 € - ob polletju beležimo realizacijo stroškov plačila storitev svetovanja v višini
7.548,750 €
2. Projekt Izgradnje kolesarske povezave Dobrovnik – Lendava – Kobilje 108.600 € - ob polletju beležimo realizacijo
stroškov plačila izdelava projektne in investicijske dokumentacije v višini 5.715,70 €

C. RAČUN FINANCIRANJA
P RI HO DKI

0 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

0€

500 Domače zadolževanje

0€

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži proračunskega leta, vendar največ
do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Občina Kobilje v letu 2020 načrtuje najem kredita pri državnem proračunu v višini 28.205,66 € po 23.členu ZFO-1 za
financiranje projekta: Izgradnja kolesarskega mostu čez Čebiš potok.
V računu financiranja vnesemo še stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta. Na dan 31.12.2019 je bilo
neporabljenih 11.816 €, kar se je preneslo za financiranje nalog občine v letu 2020.
OD HO D KI

3 7. 2 6 1, 96 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

37.261,96 €

550 Odplačila domačega dolga

37.261,96 €

V računu financiranje se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil oziroma odplačila glavnic kreditov. Občina
Kobilje se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za sofinanciranje izvedbe projekta po 21. členu ZFO v višini 29.183,00 €.
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 8.823,00 €.
Občina Kobilje bo po prejemu sofinancerskih sredstev ATKRP RS za projekt: Medgeneracijski center v letu 2020, takoj
odplačala posojilo v višini 33.000,00 €, ki ga je najela v lanskem letu za ta namen, plačana pa sta bila tudi dva obroka
glavnice za kredit MGRT v višini 4.261,96 €.

Kobilje, 20.8.2020
Pripravila: Milena Antolin

