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Podravje • Kako so se na ukrep socialnega ministrstva odzvali obeine in obeani 

Interes za enkraten odpis dolgov 
globokopod pricakovanji 
Konee oktobra se Je na seznam podjetlj In obcln, kI so podplsall sporazum 0 enkratnem odplsu dolgov obeanom na podlagi Zakona 0 

pogollh za .Izvedbo ukrepa odpusta dolgov, vplsalo skupno 215 podplsnlkov. Med njlml Ie vseh enajst mestnlh obcln (In 95 druglh), 109 
podjetij, v veelnl s podroela elektricne oskrbe In komunalnlh storitev, ter nekaj zavarovalnle In bank. 

Momost za pristop k sporuu
mu 0 odpisu dolga je sieer !e do 
konca januarja naslednje leto, a 
rok za oddajo vlog za odpis se je 
iztekel konee oktobra. Kristalno 
jasno je torej, da ukrep eokra
tnega odpisa dolgov tistim, ki 
nimajo niti toliko premozenja 
in prihr;tnkov, da bi labko rdill 
dolgove, ni dosegel priCakovanj, 
ki jih je julija, ob slavnostnem 
podpisu dogovora z upniki, na-

. povedovala ministrica za delo, 
drulino in socialne zadeve Anja 
Kopae Mrak Pray tako je zdaj 
tudi nemogoee prikrivati, da je 
dejansko slo za preeej zgre!en, 
v prvi vrsli pa populistieen oz. 
vSecen ukrep omenjenega mi- , 
nistrstva, ki pa oBtno ni imel 
ueinka. 

Vlog obCanoy 
sploh ni bilo .;. 

Na obmoeju Podravja je med 
skupno 27 obeinami, ki smo jih 
anketirali, Ie sedem· oban pod
pisalo sporazum (mesUla obCifia 
Ptuj, Siovenska Bistrica, Oemol, 
Lenar~ Kidrieevo, Hajdina in 
Sveta Trojica), preostalih 20 01>
. tin se za podpis sporazuma oi 
odIoCilo. Odgovori iz vseh ol>
ein, zakaj ni prislo do podpisa, 
so zelo podobni in jih predsta
vljamo v nadaljevanju: 

Markovcl 
Vse do danes niti en sam 

obean ni povpraial po morebi
tnem odpisu dolgov nili na obei
ni niti v tamkajsnji osnovni Soli 
ali vrtcu. 

V1dem 
Ko so preverjali zanimanje pri 

obeanih tee na soli in v vrtcu, 

niso zaznali nobenega interesa 
med Ijudmi. Thdi v predlaganem 
proraennu za leto 2016 ni nolle
nih sredstev za ta namen. , 
Podlehnlk 

Do sedaj niso prejeli nobene
ga zahtevka obCanov za odpis 
dolga. 

ZavrC 
ObCani niso izraziU inreresa 

ali potrebe za eokraten odpis 
dolga. 

Zetale 
ObCina ni prejela nobene vlo

ge za odpis. V casu do' 31. okto
bra, ko je bil rok za oddajo vlog, 
jili v zvezi s to- problematiko ni 
kontaktiraJ noben obean. 

CerkvenJak .' 
Pri analizi morebitilih upra

vieeocev so ugotovili, da so s 
strani obeine ie deldni doloee
nih oprostitev in za tovrstne pri
mere obcina poskrbi Ie sarna in 
sproti ter kontinuirano. 

Jurilnei 
Ni bilo poVPraSevanja upra

vieeneev; tudi ni bilo vlog obea
nov. 

SvetiTomai 
K podpisu sporazuma niso 

pristopUi, ker po kriterijih za 
odpis ni bilo nikogar, ki bi jih 
izpolnjeval. 

SrediiCe ob Drayi 
Do 31. 10.2015 na obCino Sre

diSee ob Dravi niso prejeli no
bene vloge za odpis dolgov. Ima 
pa obeina ze v svojem odloku 
o proraeunu zapisano moinost 
odpisa dolgov do doloeene visi
ne, in ee stranka poda vlogo, se 
leota obravnava. Ob tern pa ima 

Fotograflja je slmbollcna. 

obCina Sredisce ob Dravi tudi 
sprejet pravilnik 0 eokratni de
narni pomoei obeanom. Veliko 
obeanov takSno vlogo tudi vlOli 
in s tern so do sedaj pomagali ve
liko obeanom, da so premostill 
najhuj!e finanene tdave. 

Svetl Andrai v 
Siovenskih gorlcah 

Da ne podpisejo sporazuma, 
so se odloCili, ker ta ne prioaSa 
nobenih dodatnih ugodnosti za 
njihove obeane. Sicer pa je an
draiki iupanji v odloku 0 izveSe
vanju proracuna dana moZnost, 
da labko na podlagi vloge 01>
eanu odpise dolg do obeine do 
viSine 100 evrov. 

$veta Ana v Siovensklh 
gorlcah 

Ugotovili so, da je v obeini 
zelo malo obeanov, ki bi bUi 

Majsperk • 40 gospodinjstev do vode iz javnega vodovoda 

Obcina je predala namenu vodovodni 
sistem Kupcinji Vrh in Jelovice 

-Skupna vrednoat projekta Ie zn ... 1a neka,l manj kot 760.000 evrov. Z Izgradnjo v .......... 
dnop sistema jo obCIna 40 gospodlnjatvom omogoClla, da so .. lahko prlkloplll na jawl 

vodovod. 

,Veseli nas, da nam je tudi za 
maoj poseljeno obmoeje uspelo 
pridobiti evropska sredstva, saj 
bi takSen projekt tciko izpeljali 
zgolj z obCinskim denarjem,< je 
povedala zupanja Darinka Fa
kin. Iz evropskega strukturnega 
sklada je obani uspelo pridobi
ti 546.186 evrov, obema je pri
spevala nekaj manj kot 160.000 
evrov, ostalo je prispevala dr· 
lava. Jzgrajenega je bilo 12.700 
metrov. vodovoda, obnovljena Fotograflja je simbollcna. 

je bila eesta KupCinji Vrh-vas v 
dolZini 158 metrov in urejeno 
parkiriSte za obiskovalce Donae
ke gore. Ob tern je obeina kon- · 
eala tudi izgradnjo vodovoda na 
Podloiah, kjer je dostop do vode 
dobilo pet gospodinjstev .• Izvaja
rna pa Se dela na vodovodu v Str
mee, ki bo zagotavljal dostop do 
pitne vode 10 gospodinjsrvom,' 
je pojasnil direktor obeinske 
uprave Matic Sinkovee. 

MY 

upravieeni do odpisa dolga Pray 
tako pa se na obCini ni oglasila 
niti ena oseba, ki bi jo odpis dol
ga sploh zanimal. 

Cirkulane 
Pri ugotavljanju teh dolgov so 

ugotovili. da upraviceneev ni. 
Pray tako do sedaj od obCanov 
nismo prejeli nobene vloge za 

. odpis dolga. Za zdaj nimajo ne 
zneska, oe priCakovanega zoe· 
ska do konca leta, zalO rega spo
razuma niso podpisali. 

Gorlinlca 
Sporazuma niso podpisali, ker 

se s taksnim na~inom resevanja 
problematike ne strinjajo, je po
jasnil direktor obeinske uprave. 

Destrnlk 
V obCini so pregledaJi poslov

ne knjige in dolZnike ter ugoto
vill, da nimajo dolfnikov, ki bi 
jim lahko odpisali dolg. Preverili 
so tudi v Soli in vrteu, tudi tam 

nimajo dolznikov. 

Makole 
Obeina Makole ni podpisala 

sporazuma 0 enkratnem odpisu 
dolgov, saj se je izkazalo, da bi 
lahko bil glede na zakonske po
goje odpisan Ie en dolg za vrtee 
izleta 2005, ki pa bi billabko od
pisan tudi ze na podlagi drugih 
predpisov. ,Zato smo bili moe· 
nja, da bi bil podpis sporazuma 
nesmiseln oz. da bi tillen pod
pis dal Ijudem napaeen signal, 
da <aennov ni treba plaeevati,. je 
pojasnil direktor obeinske upra
ve Igor Erker . . 

Majiperk 
ObCina Majsperk sporazuma 

ni podpisala, saj ni bilo interesa 
"beanov v zvezi z odpisom dol
gOY. Po objavi poziva za izkaz 
interesa obCanov sta na obCino 
prispeli dye vlogi, katerih dol-

Obelne podpIsnlce sporazuma: 
od 0 do 6.900 GYroy 

V sedmlh obCinJlh, ki SO podpisniee sporazuma za en
kraten odpls dOlgov, je spisak vtog obCanov (z izjemo MO 
Pluj) izjemno majhen, zneseI< za odpis pa pravzaprav sra
lT1O\no nizek in se giblje od 0 do 6.900 evJ'OV. razen v MO 
Ptuj, kjer )e za zdej za odpis predlagenlh dobrill 65.000 
evr<N. 

KJdrICeyo 
V 6bCini so do roka prejeli ZlI odpis doIgov Ie vtoge iz 

OS CirI<ovce in OS KldriCevo ler tri vloge za podjelje Vzdr
Zevanje In gradn)e. ~ vIogi sta upraviCeni, skupna vre
dnost predlagenih ooplsov je 9O,SO evra. OOOinsld S\let 

je doIoC~ maksimaino vliino odpisov dolgov za jaYne za
vode 250 evJ'OV, za oOOinSko javno podjetje pa bo viSino 
doIoCil nadzomi svet. Sicef pa so OS obCini prepriCani, 
de 0 enkratni odpisi dolgov ne bodo vplivall na reSitev 
prdbIematike neplaCnikov v oOOlnl. 

Svela Trojioa v SlovensJcltl goricah 
IZ ObCine so pojasrIili:"VIoge za OOpis dolgov nismo pre

jell. Glede na to dejstvo je zoani in priCakQyani znesek 
odpisa enak nili,· so Be pojasnill. 

PluJ 
Zavodi Mestne obCine Ptuj (osnovne Sole in vrtee) so 

prejeti '15 vI6g. OIl tege pogoje IzpolnjUje 9 proslleov. Na 
Komunatnem podjel,ju Ptuj so prejeli 31 vtog. 00 !ega jih 
izpolnjuje pogoje 18. 

Po podatkih Javnih sluZb Pluj so prejeli 49 vlog. OIl 
tege 35 vtog izpolnjuje pogoje . 

Znesek vI6g. kl so Jill oddali v Mestni obCinl Ptuj, znaSa 
65.415 <Nr<1V. 

HajdIIIa 
0bCina Hajdina je do kooca oktobra pre)ela eno vlogo 

ZlI odpis doIga za prehrano v vrt/:u, in sicer ZlI dva otroI<a 
v okYImi vlilni 500 (Nr<1V. Po dosedanjem odzivu ni pri
Cakovati veejega 5tevila vtog ZlI OOpis doIgov do konca 
leta 2015. 

Onnoi 
Iz Ormoia so sporoeitr. .Predloge ZlI odpis dalga zara

<Ii neplaCila vrtca in neplaeevanja prehrane v osnovnih 
So/ah so ... rejemall osnovne Sole in vrtei. Sprejeli so 12 
vIllg. 00 tege je osem pred/ogov, ki so upraviCani do odpi
sa. Skupni znesek odpisa dolga bi bil 6.658 &;rov.· 

Lenart 
V obCini Lenart so do izteI<a roka prejeli tri vloge: • Ove 

vlogi je dobila OS Lenart, vendar je za enega vtagateija 
do/g Ie poravnan s pomoCjo centra za soclalno (lela. Dru
ga vIoge pa je v oodpisn/. vlSini 20 evrov - dolg je 31,38 
<Nra. Tretja vloge je iz OS Gustava Sil/ha - za odpis V viSl
ni 20 IMOV - do/g je 49,40 evra. Torej bo obCina Lenart 
OOpiSala doJgove v skupni visini 40 evr<1V.· 

SIovenska Blstrlca 
o visin, odpisa posameznemu doliniku bodo obCinski 

svetniki OO/oCali na 7. redni seji, ki bo 18. novembra. Si
eer pa dolg oIXlanov znaSa 6.969 evrov, 14 vIog je bilo 
upravieenih, preJetih je bito 19. 

govi niso izpolnjevali zakonskih 
kriterijev in jih po zakonu ni 
moe odpisali. 

POIJCine 
Med obcinami, ki ni podpi

sala sporazuma, je tudi obana 
Poljeane, razlog pa tiei v dejstvu, 
da obCi.nski svet na zadnji seji ni 
izglasoval dnevnega reda (in s 

tern je bila seja koneana se pred 
zaeetkom), v okviru katerega naj 
bi dal soglasje za podpis spora
zurna. 

Trnovska vas, Domava 
In Benedikt 

Iz reh treh obein so odgovorili 
Ie, da sporazuma niso podpisali. 

ML, MV, MZ; DK, Js, DM 


