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OBČINA ODRANCI
OBČINSKI SVET

Z A P I S N I K
10. redne seje občinskega sveta Občine Odranci,
ki je bila v sredo 28. marca 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Odranci
PRISOTNI:
- Ivan Markoja, župan
- Člani občinskega sveta: Elizabeta Grabnar, Ivanka Tompa, Ciril Kavaš, Jožef Maučec,
Martin Jerebic, Ivan Smolko, Marjan Marič in Vladimir Balažic
- Predsednik nadzornega odbora: Branko Ferenčak
- Tadeja Gostan – poslovni sekretar VII/2
- Marija Zver – računovodja VI
- Odstotni člani občinskega sveta: Roman Kavaš
- Prisotni predstavniki medijev: Silva Eöry (Večer), Jože Gabor (Vestnik)
Sejo je odprl in vodil župan Ivan Markoja, ki je pozdravil prisotne.
V začetku je bilo prisotnih je bilo sedem članov občinskega sveta, pri drugi točki se jim je
pridružila še svetnica Elizabeta Grabnar.
Župan je dal predlog dnevnega reda v potrditev.
1. Potrditev zapisnika 9. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine
Odranci
2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2012 – druga
obravnava
3. Sklep o objavi razpisa vpisa novincev in oblikovanju števila oddelkov za vrtec
Mavrica Odranci
4. Sklep za olajšavo za znižano plačilo vrtca - stanovanjski kredit
5. Soglasja k sklepom zavoda – Zdravstveni dom Lendava
6. Soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« od 1.7.2012 dalje
7. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Ad.1. Potrditev zapisnika 9. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine
Odranci
Delavka OU je prebrala sklepe 9. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo pripomb je župan dal zapisnik v potrditev.
SKLEP št. 58-10/2012
Potrdi se zapisnik 9. redne in 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Odranci.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Predstavitev Predloga proračuna Občine Odranci za leto 2012 – druga
obravnava
Župan preda besedo računovodkinji Mariji Zver, ki je predstavila proračun po splošnem delu,
in sicer le bistvene spremembe od prve obravnave.
PRIHODKI – 2.015.601,00 EUR
70 -davčni prihodki (967.483,00 EUR)
700 - davki na dohodek na dobiček (dohodnina občanov v znesku 914.521,00 EUR)
703 -davki na premoženje (44.940,00 EUR)
704 -domači davki na blago in storitve (8.022,00 EUR)
71 -nedavčni prihodki (247.774,00 EUR)
710 -udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (40.100,00 EUR)
711 -takse in pristojbine (380,00 EUR)
712 –denarne kazni (600,00 EUR)
714 -drugi nedavčni prihodki (206.694,00 EUR)
72 -kapitalski prihodki (470.400,00 EUR)
720 -prodaja osnovnih sredstev (400,00 EUR)
722 -prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (470.000,00 EUR)
74 -transferni prihodki (329.944,00 EUR)
740 -transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij (92.027,00 EUR)
741 -druga prejeta sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUR(237.917,00
EUR)
ODHODKI – 3.022.491,98 EUR
40 -tekoči odhodki (587.532,98 EUR)
400 -plače in drugi izdatki zaposlenim (124.992,00 EUR)
401 -prispevki delodajalcev za socialno varnost (20.667,00 EUR)
402 -izdatki za blago in storitve (367.053,00 EUR)
403 -plačila domačih obresti (30.700,00 EUR)
409 - rezerve (44.120,98 EUR)
41 -tekoči transferi (582.601,00 EUR)
410 -subvencije (18.000,00 EUR)
411 -transferi posameznikom in gospodinjstvom (355.950,00 EUR)
412 -transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (62.910,00 EUR)
413 -drugi tekoči domači transferi (145.741,00 EUR)
42 -investicijski odhodki (1.801.290,00 EUR)
420 -nakup in gradnja osnovnih sredstev (1.801.290,00 EUR)
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43 -investicijski transferi (51.068,00 EUR)
431 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (12.150,00 EUR)
432 -investicijski transferi proračunskim uporabnikom (38.918,00 EUR)
50 -zadolževanje (900.000,00 EUR)
500 - domače zadolževanje (900.000,00 EUR)
55 -odplačilo dolga (6.100,00 EUR)
550 -odplačilo domačega kredita (6.100,00 EUR)
Po končani razpravi je župan dal v potrditev.

SKLEP št. 59-10/2012
Sprejeme se Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2012 v predlagani obliki in
vsebini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Sklep o objavi razpisa vpisa novincev in oblikovanju števila oddelkov za vrtec
Mavrica Odranci
Župan pove svetnikom, da se vsako leto načrtuje razpis vpis novincev za novo šolsko leto v
Vrtec Mavrica. Po zakonodaji je potreben sklep občinskega sveta.
Župan je dal v potrditev.
SKLEP št. 60-10/2012
Na podlagi vpisa otrok novincev za šolsko leto 2012/2013 občinski svet Občine Odranci
potrjuje oblikovanje skupin do 4 oddelkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Sklep za olajšavo za znižano plačilo vrtca – stanovanjski kredit
Na osnovi novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10
in 40/11 – ZUPJS, v nadaljevanju zakon), ki je stopil v veljavo s 01.01.2012, so starši po
novem vložili vlogo decembra 2011 na Center za socialno delo Lendava.
Pred uveljavitvijo zakona se pri izračunu plačila vrtca v Občini Odranci ni upoštevala nobena
olajšava v zvezi s stanovanjskim kreditom, ki bi za upravičence pomenila nižje plačilo vrtca.
V letu 2012 smo na občinsko upravo s strani staršev, ki imajo otroka v vrtcu in plačujejo
stanovanjski kredit prejeli pisne ter ustne vloge, glede zmanjšanja plačila vrtca.
V mesecu februarju se je z vlogami že seznanil Odbor za proračun in finance, podrobneje pa
se je s problematiko seznanil in preučil Odbor za družbene dejavnosti, ki omenjeno olajšavo
podpira.
Center za socialno delo Lendava bo izračunal v kateri plačilni razred bodo starši uvrščeni. Na
podlagi plačilnega razreda bi se cena plačila vrtca zmanjšala za 20% istega plačilnega razreda.
V kolikor bodo starši želeli uveljaviti posebno olajšavo, bo potrebno predložiti:
kopijo pogodbe o odobrenem stanovanjskem kreditu.
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Po končani obrazložitvi je župan dal v potrditev.
SKLEP št. 61-10/2012
V Občini Odranci se staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po
stanovanjskem kreditu upošteva posebna olajšava, in sicer se cena plačila vrtca zmanjša
za 20% istega plačilnega razreda.
Ta sklep se uporablja od 01.04.2012 in velja za leto 2012.
Ta sklep se skupaj s pozivom staršem o predložitvi morebitnih pogodb za stanovanjske
kredite objavi na oglasni deski osnovne šole in vrtca.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Soglasja k sklepom zavoda – Zdravstveni dom Lendava
Dne 9.3.2012 je bilo s strani ZD Lendava poslano Letno poročilo za 2011 in Poslovni načrt za
leto 2012. K omenjenim dokumentom je potrebno podati sklep.
Župan je dal oba sklepa v potrditev.
SKLEP št. 62-10/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Letno poročilo Zdravstvenega doma Lendava za
leto 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 63-10/2012
Občinski svet Občine Odranci potrjuje Poslovni načrt Zdravstvenega doma Lendava za
leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Soglasje k ceni storitve »Pomoč družini na domu« od 1.7.2012 dalje
Center za socialno delo Lendava predlaga novo cene storitve zaradi sprejetja Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstveno storitev
ter zaradi sprejetja Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na podlagi katerega se oblikuje cena storitve
pomoč družini na domu kot socialna oskrba.
V skladu s predlagano ceno storitve od 1.7.2012 Občina Odranci zagotavlja sredstva za
izvajanje storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu za stroške strokovne
priprave in za stroške vodenja za mesečno za 0,03 strokovnega delavca, kar je za 0,01
strokovnega delavca manj kot do 30.6.2012 ter sredstva za 0,41 socialno oskrbovalko (delež
socialne oskrbovalke pa se ni spremenil).
Občina Odranci zagotavlja do sedaj subvencijo za izvajanje storitev pomoč družini na domu
v višini 100 %. V predlogu cene storitve je prav tako predlagana subvencija v višini 100 %,
tako da za občane Občine Odranci ne bi bilo nobene spremembe.
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Višina sredstev, ki jih zagotavlja trenutno Občina Odranci za izvajanje pomoč družini na
domu znaša mesečno 815,41 EUR oz. letno 9.784,92 EUR.
Po predlogu nove cene storitve od 1.7.2012 pa bi Občina Odranci zagotavljala sredstva za
izvajanje pomoč družini mesečno 760,72 EUR oz. letno 9.128,64 EUR (torej bi se na letni
ravni financiranje storitve pomoč družini na domu s strani Občine Odranci zmanjšalo za
656,28 EUR).
Po končani obrazložitvi je župan dal v potrditev.
SKLEP št. 64-10/2012
Občinski svet Občine Odranci daje soglasje k novi ceni storitve »Pomoč družini na
domu« od 1.7.2012 dalje, ki znaša za uporabnika 0,00 EUR/uro storitve.
Občina Odranci za prejeto pomoč ne bo obremenjevala premoženja koristnikov storitve
»Pomoč družini na domu«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Razno – Delna komasacija območja Kamenic
Župan seznani svetnike, da je nujno iti v komasacijo na območju kamenic, zaradi širitve
podjetja Carthago.
Svetnike prosi, da naj potrdijo sklep, da se postopki lahko začnejo.
Župan je dal v potrditev.
SKLEP št. 65-10/2012
Občinski svet Občine Odranci sprejme sklep, da se začne postopek delne komasacije na
območju Kamenic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ker ni bilo več vprašanj, je župan sejo zaključil.
Seja je bila končana ob 19.00 uri.

Zapisala
Tadeja Gostan l.r.

Župan Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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