Občina
ODRANCI
Panonska ul. 33, 9233 Odranci, tel.: 02/ 577-34-81, faks.: 02/ 577-34-86,
E-mail: obcina.odranci@siol.net

Datum: 6. 10. 2020
Številka: KP-NO-011-2020
ZAPISNIK
11. seje Nadzornega odbora Občine Odranci

Enajsta seja Nadzornega odbora Občine Odranci je potekala, 6. 10. 2020, ob 16.00 uri, v
prostorih Občinske uprave Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci.

Prisotne članice nadzornega odbora:
- Mirjana Horvat
- Lidija Kuzma
- Monika Virag

Ostali prisotni:
-

Marija Zver, računovodkinja

Sprejeti dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 10. seje NO
3. Nadzor polletne realizacije proračuna za leto 2020
4. Nadzor enkratne denarne pomoči za novorojence od 13. 6. 2019 do 30. 9. 2020
5. Nadzor posebne olajšave pri plačilu vrtca za šolsko leto 2020/2021
6. Razno
1

AD. 1 Ugotovitev sklepčnosti
Prisotne so bile vse tri članice, tako da je bil NO sklepčen.
SKLEP št.: 11-1/2020: NO Občine Odranci je sklepčen.

AD. 2 Potrditev zapisnika 10. seje NO

Pregledan in potrjen je bil zapisnik s prejšnje seje. Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP št.: 11-2/2020: NO Občine Odranci potrjuje zapisnik 10. seje NO Občine
Odranci.

AD. 3 NADZOR POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2020

NO je pregledal splošni del in posebni del realizacije proračuna občine Odranci za
obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

V splošnem delu je bil pregledan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter
predvidenih in realiziranih odhodkov občine za prvo polletje leta 2020. V prvem polletju
leta 2020 je bilo realiziranih 1.138.211,76 eur prihodkov, kar je 33,94 % predvidenih
prihodkov. Skupni predvideni prihodki leta 2020 so 3.353.434,00 eur.

Realiziranih je bilo 46,56 % (484.284,04 eur) davčnih prihodkov, 34,68 % (99.341,98
eur) nedavčnih prihodkov, 33,03 % (554.585,74 eur) transfernih prihodkov. Med
kapitalskimi prihodki je načrtovanih 350.000,00 eur prihodkov. Kapitalski prihodki niso
realizirani. Realizacija kapitalskih prihodkov se pričakuje v drugem polletju (prodaja
stavbnih in kmetijskih zemljišč; do prodaje optičnega omrežja v letu 2020 najbrž ne bo
prišlo).
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Davčni prihodki so:
-

davek na dohodek in dobiček (481.936,00 eur),

-

davki na premoženje (realizirani v višini 4.693,78 eur),

-

domači davki na blago in storitve (realizirani v višini 3.452,34 eur)

-

in drugi davki (- 5.798,08 eur).

Nedavčni prihodki so:
-

udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (realizirani v višini 17.084,52
eur – prihodki od najemnin),

-

takse in pristojbine (realizirane v višini 389,00 eur),

-

globe in druge denarne kazni (ni realizacije) in

-

drugi nedavčni prihodki (realizirani v višini 81.868,46 eur).

Med transferne prihodke spadajo:
-

transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, ki so realizirani v višini
149.625,04 eur, kamor spadajo prejeta sredstva iz državnega proračuna
(sredstva slovenske udeležbe za izvedbo agromelioracije na komasacijskih
območjih, sredstva Zavoda za zaposlovanje za JD, družinski pomočnik),

-

prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije, ki so realizirana v višini 404.960,70 eur (sredstva za izvedbo
agromelioracij na komasacijskih območjih).

Odhodki v prvem polletju 2020 so bili realizirani v vrednosti 668.150,98 eur oz. 21,59 %
sprejetega proračuna 2020 (skupaj načrtovanih za leto 2020 je 3.094.245,94 eur).

Tekoči odhodki med katera spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki
delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo domačih obresti,
rezerve so realizirani 37,5 % sprejetega proračuna 2020 oz. 219.462,93 eur.

Med tekoče transferje spadajo subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom,
transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferji in
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so realizirani 40,80 % sprejetega oz. veljavnega proračuna 2020 oz. v vrednosti
256.703,42 eur.

Investicijski odhodki so realizirani v vrednosti 187.165,92 eur oz. 10,00 % sprejetega oz.
veljavnega proračuna 2020 (nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, ureditev nove
ceste v Ulici Štefana Kovača, ureditev odvodnjavanja v Ulici na kamni, sanacija in zaščita
betonskih površin na čistilni napravi, investicijsko vzdrževanje občinskih cest, nakup
zemljišča na Ravenski ulici 5, … ).

Investicijski transferji so v prvem polletju realizirani v vrednosti 4.818,71 eur oz. 65,10
% sprejetega oz. veljavnega proračuna 2020 (Osnovna šola Odranci za IKT in WIFI
opremo, popravilo strehe, nabava posebnega stola za vrtec).

V prvem polletju leta 2020 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazan proračunski
presežek prihodkov nad odhodki v višini 470.060,78 eur.

Med izdatki proračuna je tudi račun financiranja oz. odplačilo glavnice kredita, ki znaša v
prvem polletju 2020 558.016,41 eur in predstavlja 95,20 % realiziranih odhodkov iz
naslova odplačila dolga glede na sprejeti proračun 2020. V celoti oz. 530.000,00 eur je
bil vrnjen kredit najet za komasacijo.

V posebnem delu smo pregledale polletne odhodke in druge izdatke proračuna občine
Odranci za leto 2020 po proračunskih uporabnikih (občinski svet, nadzorni odbor,
župan in občinska uprava).

V sklopu občinskega sveta je nastalo oz. je bilo realiziranih 7.308,62 eur oz. 40,5 %
veljavnega proračuna. V te odhodke so vključeni:
-

politični sistem (dejavnost občinskega sveta (stroški sej občinskega sveta,
financiranje političnih strank, materialni stroški občinskega sveta));

-

skupne administrativne in splošne javne storitve (objava občinskih predpisov,
občinska priznanja).
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Odhodki za nadzorni odbor so realizirani v vrednosti 812,12 eur oz. 27,10 % veljavnega
proračuna.

Odhodki oz. izdatki namenjeni za dejavnost župana so realizirani 41,1 % veljavnega
proračuna oz. v vrednosti 13.512,76 eur (plačilo županu za neprofesionalno opravljanje
funkcije, materialni stroški za funkcionarje, odnosi z javnostmi (stroški oglaševalskih
storitev), nakup opreme).

Občinska uprava je realizirala odhodke oz. izdatke v vrednosti 400.345,40 eur oz. 23,70
% veljavnega proračuna:
-

ekonomska in fiskalna administracija 765,23 eur,

-

skupne administrativne službe in splošne javne storitve 14.486,20 eur,

-

lokalna samouprava 68.810,85 eur,

-

obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 6.782,93 eur,

-

trg dela in delovni pogoji 7.316,48 eur,

-

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 8.972,03 eur,

-

gospodarstvo 418,00 eur,

-

prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 52.997,45 eur,

-

zdravstveno varstvo 6.340,36 eur,

-

kultura, šport in nevladne organizacije 19.911,07 eur,

-

izobraževanje 161.710,85 eur,

-

socialno varstvo 48.186,85 eur,

-

servisiranje javnega dolga 3.647,10 eur.

Režijski obrat je ustvaril odhodke v vrednosti 246.172,08 eur oz. 18,20 % veljavnega
proračuna 2020:
-

skupne administrativne službe in splošne javne storitve 2.214,52 eur,

-

lokalna samouprava 20.364,97 eur,

-

obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 1.995,97 eur,

-

trg dela in delovni pogoji 10.479,81 eur,

-

promet, prometna infrastruktura in komunikacije 117.942,19 eur,

-

varovanje okolja in naravne dediščine 49.471,99 eur,
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-

prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 21.879,88 eur,

-

kultura, šport in nevladne organizacije 21.753,70 eur,

-

servisiranje javnega dolga 69,05 eur.

SKLEP št.: 11-3/2020: NO občine Odranci pri nadzoru polletne realizacije
proračuna občine Odranci za prvo polletje leta 2020 ni ugotovil nepravilnosti.
AD. 4 NADZOR ENKRATNE DENARNO POMOČI ZA NOVOROJENCE OD 13. 6. 2019 DO
30. 9. 2020

»Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Odranci« z dne 1. 3. 2017,
ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma
roditeljem z območja Občine Odranci, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za
uveljavljanje enkratne denarne pomoči. Ta pravilnik je določal višino denarne pomoči
100,00 eur za vsakega živorojenega otroka. Dne 23. 3. 2020 je v Uradnem listu št. 6511/2020 objavljena sprememba o višini denarne pomoči za novorojence v Občini
Odranci. Od 1. 4. 2020 dalje je višina pomoči 200,00 eur za vsakega živorojenega otroka.

V obdobju od 13. 6. 2019 do 31. 3. 2020 je bilo nakazanih 12 enkratnih denarnih pomoči
za novorojence v višini 100,00 eur na živorojenega otroka, od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020
sta bili nakazani dve enkratni denarni pomoči v višini 200,00 eur na živorojenega
otroka.

Pravočasno (šest mesecev po rojstvu) so bile vložene vse pisne vloge na predpisanem
obrazcu pri občinski upravi Občine Odranci in izpisek iz rojstne matične knjige za
novorojenca, transakcijski račun in davčna številka upravičenca. Skupni znesek izplačil
je 1.600,00 eur.

SKLEP št.: 11-4/2020: Izplačila enkratne denarne pomoči za novorojence od 13. 6.
2019 do 30. 9. 2020 so upravičena.
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AD. 5 NADZOR POSEBNE OLAJŠAVE PRI PLAČILU VRTCA ZA ŠOLSKO LETO
2020/2021

Staršem za plačilo programov vrtca, ki imajo obveznosti po stanovanjskem kreditu, se
upošteva posebna olajšava. Cena plačila vrtca se zmanjšala za 20% glede na plačilni
razred, v katerega so bili umeščeni s strani izdane odločbe CSD Lendava. Olajšava veljala
samo za starše, ki rešujejo stanovanjski problem na območju Občine Odranci in jo lahko
uveljavljajo samo za enega otroka.

Starši morajo na Občino Odranci predložiti izpolnjeno »Vlogo za posebno olajšavo pri
znižanju plačila vrtca »Stanovanjski kredit«« in kopijo kreditne pogodbe.

Pregledanih je bilo 24 vlog za posebno olajšavo pri plačilu vrtca za leto 2020/2021.

SKLEP št.: 11-5/2020: Pregledano je bilo 24 vlog upravičencev za posebno
olajšavo pri plačilu vrtca. Ugotovljenih ni bilo nobenih nepravilnosti, olajšave so
upravičene.

AD. 6 Razno
Članice NO niso imele vprašanj ali pripomb.
Čas zaključka seje ob 17.45 uri.

Članici NO:

Predsednica NO:

Lidija Kuzma l. r.

Mirjana Horvat l. r.

Monika Virag l. r

Uslužbenka občinske uprave:
Marija Zver
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