OBČINA
GORNJI PETROVCI
ZAPISNIK
s 12. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci, ki je bila 28.12.2015 ob 18.30 uri, v Kulturnem domu
občine Gornji Petrovci, v Stanjevcih.
Sejo je vodil Franc Šlihthuber, župan občine. Zapisnik je pisala Biserka Kuronja.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti,
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
3. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.11.2015,
4. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.11.2015,
5. Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem,
6. II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016,
7. Pindža d.o.o. - prenos sredstev in obveznosti na občino – predlog za obravnavo in sprejem,
8. Cenik podjetja Pindža d.o.o. za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem,
9. Celovita energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave – Dokument identifikacije investicijskega projekta –
predlog za obravnavo in sprejem,
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko
obdobje 2016 – 2020 – predlog za obravnavo in sprejem,
11. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem,
12. Zdravstveni dom Murska Sobota – soglasje k imenovanju direktorice zavoda – predlog za obravnavo in
sprejem,
13. Saubermacher & Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 – seznanitev s
spremembo,
14. Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini,
15. Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
K tč. 1
Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti.
Na seji so bili prisotni naslednji člani občinskega sveta:
Balek Jože, Habjanič Stanislav, Horvat Milan, Kardoš Vlado, Kerčmar Ernest, Kučan Silvester, Kuhar Štefan,
Lepoša Stanko, Luthar Karel, Svetec Drago, Škerlak Drago in Vukanič Zlatko.
Opravičeno odsoten je bil Kozar Anton.
Na seji sta bila prisotna člana Nadzornega odbora občine Gornji Petrovci: Zrinski Majda in Žiško Štefan.
Prisotna sta bila tudi člana občinske uprave: Abraham Sabina in Kozic Stanko.
K tč. 2
Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Župan je dal predlagani dnevni red za sejo v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave, je dal dnevni red na
glasovanje.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA, od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je dnevni red
SPREJET.
K tč. 3
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.11.2015.
Župan je dal zapisnik v razpravo. Ker ni bilo nobene razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 107/2015 :

1. Sprejme se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.11.2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 4
Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta občine Gornji Petrovci z dne, 20.11.2015.
Člani občinskega sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov.
K tč. 5
Rebalans Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance.
Horvat Milan je povedal, da se je odbor sestal 02.12.2015, prisotna sta bila tudi župan in računovodkinja Sabina
Abraham. Odbor je predlog rebalansa pregledal po posameznih proračunskih postavkah. Prihodki in odhodki
rebalansa za leto 2015 se napram proračunu za leto 2015 povečujejo za 69.827,00 EUR oz. 3,59 %. Razlog za
povečanje prihodkov je predvsem v okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo
izterjuje Finančna uprava RS. S sprejetjem predlaganega rebalansa za leto 2015 bodo prihodki in odhodki
proračuna ponovno uravnovešeni. Odbor je sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga sprejem Rebalansa
proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2015 v predlagani obliki in vsebini.
Povedal je tudi, da rebalans sprejemamo malo pozno in vidi problem v tem, da z rebalansom proračuna
pokrivamo terjatve, ki ne spadajo v tako imenovano primerno porabo, po drugi strani pa plačila, ki nam jih država
narekuje, puščamo kot neporavnane obveznosti. Tekoče neporavnane obveznosti v letu 2015 bodo znašale okrog
400.000,00 EUR. ZFO pravi, da je primerna poraba za tista sredstva, s katerimi občina zagotovi ustavne
zakonske naloge. Potem je navedeno, kateri prihodki gredo v primerno porabo in kateri ne. Za leto 2015 je bila
primerna poraba izračunana v višini 1.627.553,06 EUR. V primerno porabo gre tudi delovanje političnega sistema,
torej občinskega sveta, občinske uprave, župana, obveznosti šolstva, zdravstva, otroškega varstva, socialnih
pravic – domovi itd. in preostanek bi potem lahko občina namenila za druge potrebe.
Največji problem pri tem vidi za nas pri postavki regresiranje oskrbe v domovih. V proračunu smo imeli za ta
namen načrtovanih 106.000,00 EUR odhodkov, v rebalansu pa je 15.861,00 EUR, kar pomeni, da smo v
letošnjem letu naredili dolg oz. nismo poravnali obveznosti v višini 90.000,00 EUR. Sicer sta dve postavki, ena je
v višini 135.000,00 EUR, ampak to je bilo plačano na podlagi blokiranega računa iz naslova izvršb. Poravnali
nismo tudi vseh obveznosti iz naslova ekonomske cene vrtca, pa tudi zavarovanja ne bomo plačali v celoti v
letošnjem letu.
Oni v tem trenutku rebalansa ne morejo spremeniti, neki zaostanki bodo tako ali drugače, glede na določila ZFOja pa bi morale imeti prednost zadeve, ki se plačujejo iz primerne porabe.
Pri manjših investicijah je bilo načrtovanih sredstev 125.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo 175.000,00 EUR. Prosil
bi, da se pri izvrševanju proračuna za leto 2016 upošteva Odlok o izvrševanju poračuna, ki točno govori, kako se
lahko katera postavka zmanjša in poveča. Županu je dovoljeno brez soglasja občinskega sveta povečati postavke
v višini 20 %, ampak mora na naslednji seji o tem obvestiti občinski svet. Če je pa ta postavka večja od 20 % pa
mora o tem odločati občinski svet. Bili bi veseli, če bi se lahko v prihodnosti tega držali. S tem tudi občinski svet
malo več zna, kako se proračun izvršuje in ima tudi prej možnost, da pove kakšno pripombo.
Letos smo poplačali dolg Pomgradu v višini 470.000,00 EUR in tudi 170.000,00 EUR obresti za ta dolg. Na dolgi
rok se nam te neplačane obveznosti ne splačajo, ker plačujemo izredno visoke obresti. Letos bo rebalans v tej
obliki kot je predlagani podprl, je pa podal pripombe, ki izhajajo iz rebalansa in dobronamerno predlagal, da bi se
naj naslednje leto pri izvrševanju proračuna katera pripomba upoštevala.
Župan je povedal, da občina mora po ustavi zagotovili plačilo zakonskih nalog, če je zagotovljeno tekoče
financiranje s strani države. Strinjal se je z ugotovitvijo g. Horvata in tudi povedal, da ni potrebno, da bi Pindžo kot
javno podjetje občina morala sofinancirati v višini 100 %. Tudi sanacijski program Pindže bi moral biti zaključen
letos, pa ni tako.
Za plačilo zaostankov za domove je predviden reprogram za odplačilo v 2 letih, za obveznosti Pindže se pa
predvideva prenos na občino. Obveznosti do SGP Pomgrada so se letos zaključile, za to zadevo ni bil kriv on, pač
pa tisti, ki je bil skrbnik pogodbe.
V letu 2016 se bo poskušalo spoštovati nakazila, kot je zapisano in se bo poskušalo s tem kaj privarčevati.
Povedal je tudi, da je prišlo danes do nujne zadeve in moramo Občini Grad nakazati 17.368,65 EUR za vodovod
črpanje zadržanih sredstev – oskrba s pitno vodo oskrba sistem B. Občina Grad mora 30.12.2015 na podlagi
končne situacije za vodovod poravnati vsem izvajalcem del vse finančne obveznosti. Za ta znesek bi potem prišlo
tudi do spremembe v rebalansu. S tem bi naša občina v celoti plačala svoj delež izgradnje v višini 10 % Občini
Grad.
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V kolikor tega ne plačamo, bomo v sankciji vračanja sredstev, tako da ne bo sedaj možno plačilo sejnin članom
občinskega sveta, nadzornega odbor, nadzornega sveta podjetja Pindža d.o.o. in nadomestila podžupana. Ta
izplačila se lahko opravijo prvi ali drugi teden v novem letu, ko se uredi nakazilo s podjetjem Proadria.
Horvat Milan je povedal da, če so že eno leto čakali na sejnine, potem en mesec še lahko počakajo, če je situacija
takšna kot jo je predstavil župan. Vendar sejnine občinskega sveta ne bi smele biti nadomestek za kaj drugo, ker
je to delovanje političnega sistema. Se s tem strinja, potrebno pa je sprejeti sklep, ker je to prerazporejanje
sredstev z enega konta na drugega. Če bi šlo za kakšno drugo zadevo se ne bi strinjal, ker pa se gre za vračilo
evropskih sredstev se strinja.
Abraham Sabina je povedala, da so to konti 402905, 4029050, 4029052. Opozorila je tudi na to, da je nakazilo
sejnin že poslala na UJP M. Sobota in FURS in da mogoče ne bo možno ustaviti nakazila.
Kerčmar Ernest je povedal, da nima pripomb, če se mora rešiti zadeve za vodovod.
Luthar Karel je povedal, da se bodo prej ali slej morali zavedati, da bo potrebno narediti red. Če je nujno nakazilo
za vodovod, se s tem strinja, vendar naj bo to sedaj zadnje. Sejnine se morajo izplačevati sproti. To je isto, kot če
župan ne bi dobil plače.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 108/2015 :
1. Sredstva v višini 17.368,65 EUR se prerazporedijo s konta 402905, 4029050, 4029052 za nakazilo Občini
Grad za vodovod črpanje zadržanih sredstev – oskrba s pitno vodo oskrba sistema B (gradnje, sklop 3,
račun 2014/2015 z dne 16.12.2015).
2. Sprejme se priporočilo odbora za poračun in finance, naj se spoštuje določila Odloka o izvrševanju
poračuna.
3. Sprejme se Rebalans proračun občine Gornji Petrovci za leto 2015 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o spremembi odloka proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2015,
- Rebalans za leto 2015 - splošni in posebni del,
- Načrt razvojnih programov 2015-2018,
v predlagani obliki in vsebini.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.

K tč. 6
II. obravnava Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016.
Župan je povedal, da so prejeli člani občinskega sveta po I. obravnavi proračuna določene spremembe in da smo
izhajali iz smernic povprečnine 522,00 EUR/prebivalec iz leta 2015 in števila prebivalcev 2184, s sprejemom
državnega proračuna je povprečnina ista, število prebivalcev pa znaša 2149. Občina bo v letu 2016 še naprej
poslovala z blokado računa. Izvršbe se odplačuje po vrstnem redu in na letni ravni znašajo te obveznosti cca
180.000,00 EUR. Za podjetje Pindža bomo plačali iz naslova najemnine približno 105.000,00 EUR za odplačilo
kreditov in sanacijo podjetja. Takso pa se bo poskušalo preusmeriti za kanalizacijo in druge zadeve ter tudi plačilo
kreditov.
Predstavil je poročilo o realizaciji programa investicij iz leta 2015 in predlog investicij za leta 2016, 2017, 2018. Pri
Programu investicij in investicijsko vzdrževalnih delih za leto 2016, je pod točko 14 dodal dograditev prizidka pri
občinski stavbi zaradi stiske s prostorom, o podrobnostih se bodo še pogovarjali. Sestavni del je tudi načrt
razvojnih programov 2016–2018, predlog sklepov za sprejem ter zapisnik odbora za infrastrukturo, program
asfaltiranja cest, ki ga želimo izvesti v Občini Gornji Petrovci v letu 2016, načrt razvojnih programov asfaltiranja
cest za obdobje 2016-2018 in načrt razvojnih programov investicij in investicijsko vzdrževalnih del za obdobje
2019-2022.
Prisotne je obvestil, da je svet regije sprejel odločitev, da Farma v Stanjevcih in turistični produkt kot je Pindža ne
spadata v regijske programe. Mnenja je, da bi za nas bil uspešen Life projekt v Križevcih in tudi zadeve okrog
kmetije Kardoš v Stanjevcih.
Povedal je tudi, da poteka javna razprava osnutka uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, o čemer bomo
tudi mi morali razpravljati.
Za kotlovnico za OŠ Gornji Petrovci se lahko ponovi razpis, v kolikor se bosta občinski svet in komisija za to
odločila. Zdravstveni dom Murska Sobota ga je zaprosil za pridobitev ponudb za energetsko sanacijo Zdravstvene
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postaje Gornji Petrovci – obnova strehe, fasade in oken, kar bi se v letih 2016 ali 2017 saniralo v okviru njihovih
sredstev.
Zaprosil je za obrazložitev predsednika odbora za proračun in finance.
Horvat Milan je povedal, da se je odbor sestal 02.12.2015. Župan jih je seznanil s sprejetjem državnega
proračuna za leto 2016, povprečnina za leto 2016 znaša 522,00 EUR. Prav tako je sprejet Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2016 in 2017. V prihodnjem letu bomo lahko koristili sredstva 23. člena po Zakonu o
financiranju občin, obstaja tudi možnost odpisa dolgov.
V nadaljevanju je župan podal obrazložitev realizacije manjših projektov v letu 2015. Celotno gradivo je že
obravnaval Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo dne, 30.11.2015. Iz gradiva je
razvidna realizacija manjših projektov ter odprte postavke iz naslova manjših projektov po vaseh.
Župan je prisotne seznanil s sestankom v zvezi s financiranjem OŠ Gornji Petrovci v letu 2016. OŠ Gornji
Petrovci je občini poslala predlog za financiranje za leto 2016 v skupni višini 316.355,00 EUR.
Zaradi zmanjšanja odhodkov proračuna pri vseh proračunskih postavkah za leto 2016, je ob koncu sestanka
prišlo do dogovora, da ostane skupni znesek za OŠ Gornji Petrovci za leto 2016 isti, kot je bil predlagan ob I.
obravnavi proračuna, to je 297.700,00 EUR. S tem, da se opravijo prerazporeditve na ravni določenih kontov.
V okviru razprave je bilo izpostavljenih nekaj stvari, na eni strani je bilo ugotovljeno, da se pojavlja zaostanek
plačil iz tekočega poslovanja. Ne vidi se ali bomo lahko zaostanek teh plačil iz leta 2015 poravnali v letu 2016, ker
se bo potem spet pojavljal zaostanek v letu 2016. Tako so sprejeli priporočilo, da je še enkrat potrebno pregledati
kratkoročne obveznosti do uporabnikov in ugotoviti, kje se da pospešeno te obveznosti poravnati v letu 2016.
Precej časa so se ustavili pri postavki manjše investicije – 200.000,00 EUR. Eden od razlogov je bil ta, da bi
morali končno končati z deli v vasi Adrijancih in šele potem začeti druge projekte. Člana odbora sta tudi imela
pripombo, da bi se naj zamenjal vrstni red izvrševanja investicijskih dejavnostih. Torej, da bi bili Adrijanci na 1.
mestu, Peskovci pa na 2. Pri teh dveh projektih so namreč predvidena največja sredstva. So se pa tudi
spraševali, ali bo teh 200.000,000 EUR zadostovalo za dokončanje vseh predvidenih projektov.
Tako je odbor še sprejel naslednji dve ugotovitvi:
1. Odbor se ne strinja z vrstnim redom investicij. Le-ta se naj izglasuje na občinskem svetu. Skupni znesek,
namenjen manjšim projektom v višini 200.000,00 EUR se v proračunskem letu 2016 ne sme preseči.
2. Odbor tudi ocenjuje, da načrtovana sredstva ne bodo zadostovala za zaključek načrtovanih investicij v
letu 2016.
Odbor za proračun in finance drugih sklepov ni sprejemal. Načrtovanih prihodkov je 1.824.587,00 EUR. Zanima
ga, kje pri odhodkih se pozna zmanjšanje za 10.313,00 EUR iz naslova primerne porabe?
Župan je odgovoril, da so to zmanjša pri postavki 26. Glede na sprejem ZIPRS-a misli, da ne bo problem s
črpanjem sredstev iz 23. člena ZFO-ja.
Horvat Milan je povedal, da ima nekaj amandmajev na proračun, nobena zadeva pa ne pomeni rušenje
uravnoteženosti proračuna. Pri proračunski postavki konto 4020091 – sprejemi in prireditve je predvideno
14.000,00 EUR odhodkov, meni da bi za te zadeve bilo 5.000,00 EUR zadosti, 9.000,00 EUR pa bi razporedili na
konto 402905 – sejnine občinskega sveta in odbori, ker je pri tem kontu predvideno 16.000,00 EUR in s tem ne bo
možno plačati niti letošnjih sejnin.
Župan je odgovoril, da so pri tej postavki tudi zaostala plačila pri društvih, gasilski zvezi in za šotore. Kar se tiče
sejnin pa računa, da se bo na osnovi pogodbe občina, Pindža in Proadria uredilo zadeva okrog vodovoda in
vrnitve teh sredstev na konto sejnine.
Horvat Milan je povedal, da ne bi rad povzročil, da ne plačamo zaostankov in umika amandma. Za leto 2017 pa
naj za ta namen ne bo več kot 7.000,00 EUR.
Luthar Karel je povedal, da imamo tri občinske prireditvi: vaške igre, občinski nogometni turnir in gasilsko
tekmovanje in predlagal, da se naj v ta namen neredi neki pravilnik.
Župan je odgovoril, da lahko samo povedo, da se ne bo sofinanciralo šotorov in prireditev, kot recimo v Občini
Puconci, ki teh zadev ne sofinancira. Misli pa, da tega našim društvom ne morejo narediti.
Svetec Drago je povedal, da se boji da bo 7.000,00 EUR premalo za te tri občinske prireditve. Če ne bo občina
tega sofinancirala in ne bo dobička, potem več nihče ne bo hotel organizirati prireditev.
Horvat Milan je povedal, da imamo sprejeto, da imamo te prireditve in sofinanciramo šotore in to je odraz
proračuna, za leto 2017 pa lahko povedo, da ne bomo imeli nič od tega.
Predlagal je 2. amandma in sicer na kontu 402501 – vzdrževanje stanovanjskih objektov je planirano 8.460,00
EUR odhodkov, vprašal je ali so ta dela tako nujna ali pa se to lahko prenese na postavko 411909 – regresiranje
oskrbnin v domovih?

4

Župan je odgovoril, da je za novi blok spet razpisana javna dražba in povedal, da bi bilo pri bloku pri OŠ Gornji
Petrovci potrebno urediti fasado in streho, tudi v Križevcih bi bilo potrebno opraviti nekaj del. Ker pa ni tako velike
potrebe po teh delih se strinja, da se en del sredstev prenese.
Abraham Sabina je povedala, da se naj celi znesek ne bi prenesel na domove, ker so stroški tekočega
vzdrževanja.
Horvat Milan je predlagal, da 3.460,00 EUR ostane na tem kontu, 5.000,00 EUR pa se prenese na konto 411909.
Dalje je povedal, da imamo na kontu 402503 – vzdrževanje pokopališč 14.330,00 EUR, potem pa spet 17.670,00
EUR, kar se zbira na računih krajevnih skupnost. Nima nobenega zadržka kdo bo vzdrževal ta pokopališča,
ampak smatra da je to prevelika vsota za vzdrževanje pokopališč in predlagal, da se 14.330,00 EUR prenese na
konto 411909 – regresiranje oskrbnin v domovih. Ta strošek se mu zdi izredno velik.
Abraham Sabina je povedala, da so pri tem zajeti tudi stroški elektrine energije za mrliške vežice in odvoza
odpadkov.
Horvat Milan je povedal, da umika amandma, vendar je potrebno za leto 2017 pri tem nekaj spremeniti.
Župan je odgovoril, da v kolikor bi vedel za amandmaje bi lahko pripravili bolj natančne odgovore.
Horvat Milan je povedal, da je naredil napako, da ni amandmajev poslal pismeno, ampak so bili vmes prazniki.
Dalje je pri kontu 412002 – dotacije po sklepu občinskega sveta in župana, kjer je predvideno 3.500,00 EUR in
ker športnim in ostalim društvom dajemo sredstva iz drugih postavk predlagal, da se 2.000,00 EUR nameni ali za
domove ali za sejnine občinskega sveta.
Župan je soglašal s predlaganim amandmajem. Je pa pri tej postavki zajeto tudi naše društvo upokojencev,
ZOTK-a itd.
Horvat Milan je tako predlagal, da se 2.000,00 EUR prenese na konto 411909 – regresiranje oskrbnin v domovih.
Pri kontu 42040195 – manjši projekti, je povedal, da nima želja po spremembi investicijskega programa je pa
predlagal, da se za 10 projektov odpre konte. Ker se proračun izvršuje po kontih in bo župan težko prenašal
sredstva z enega na drugega oz. bo moral vprašati občinski svet za soglasje.
Kerčmar Ernest je povedal, da se strinja s konti in da bi to že morali storiti pred leti in bi se potem določene
investicije zaključile prej. Ne morejo pa Peskovci biti pred Adrijanci, ki čakajo na dokončanje že 20 let. S tem
zneskom, ki je predviden, se ne bo končalo investicije v Adrijancih, pa tudi ne 1/3 v Peskovcih. Ni proti nobeni
investiciji, ve pa kakšen objekt je in bo potrebno 250.000,00 EUR samo za Peskovce.
Župan je odgovoril, da so v gradivu pri investicijah zapisani Adrijanci na 1. mestu in na 2. Peskovci.
Luthar Karel je povedal, da se je odbor za infrastrukturo sestal 3-krat in se je g. Kerčmar zelo zavzel za Adrijance
in so sedaj zapisani na 1. mestu, ampak sklepe je potrebno potrditi in se jih držati. Koliko se bo izšlo iz teh
sredstev se bo videlo, vendar so za Adrijance dolgovi za nazaj. Ko nekaj delamo naj se dela za toliko, koliko je
sredstev.
Balek Jože je povedal, da so v gradivu prejeli zapisnik o delu odbora za infrastrukturo. V pripravo razvojnega
načrta in izvedbo investicij v zvezi s sprejemom proračuna za leto 2016 so vključili precej časa in truda, prosil je
svetnike, da povejo svoje mnenje in sprejmejo predlagane sklepe, skupaj z načelom župana pa, da skrbijo za
njihovo realizacijo. Zastavljene cilje bodo dosegli, če bodo realizirane vse investicije v postavljenih finančnih
okvirjih za obdobje do leta 2018. Pogoj za to, pa je tudi spoštovanje vrstnega reda izvedbe in vrednosti
posameznih investicij. Prav tako so sodelovali z občinski upravo, predsedniki krajevnih skupnosti in vaških
odborov ter sestavili enotni seznam cest s prioriteto za asfaltiranje, obnovo in vzdrževanje. Večina je vezana na
koriščenje 23. člena Zakona o financiranju občin. Mogoče bo župan podal informacijo glede tega ali bo to šlo že v
letu 2016, ali pa se čaka na leto 2017. Pri tem pa je potrebno zagotoviti lastni delež v višini 10 %. Ne ve ali so vse
vasi, ki so v programu za 2016, recimo Martinje, zbrale svoj delež sredstev za ceste. Če to ni pobrano, je proti
temu, da se prične z delom. Ob sprejetju predlaganih sklepov odbora in potrditvi investicijskega plana daje odbor
soglasje k sprejemu proračuna za leto 2016, z izhodišči za leto 2017 in 2018.
Člani odbora za infrastrukturo in predsednik odbora za proračun, g. Horvat, so bil v Peskovcih in so si ogledali
gasilski dom. Odbor ni sodeloval pri projektu, niti ni bil zaprošen za mnenje ali kaj drugega v zvezi z izgradnjo.
Objekt dobiva svojo podobo in se vidi, da je vanj vloženo ogromno dela in materiala, stroškov, tako da lahko dajo
priznanje tem, ki so sodelovali pri izgradnji. Sliši se, da je stavba prevelika, snovalci projekta, župan in vas
Peskovci zagotavljajo, da bo to vse v funkciji in da bodo društva in zveze, ki bodo pridobila prostore v njem
sposobne vzdrževanja in poravnave stroškov. Upajo, da bo temu res tako in da se bo izgradnja izvedla v okviru
finančne konstrukcije v višini 80.000,00 EUR v letu 2016.
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Dalje je povedal, da podaja amandma kot predsednik odbora za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino.
Sicer niso imeli odbora, vendar na podlagi pogovora z ostalima članoma in svetniki predlaga, da Občina Gornji
Petrovci v letu 2016 nabavi en kos medicinskega aparata defibrilator, ki bo na razpolago na lokaciji v občini, ki jo
bodo določili, kot pripomoček v primeru zastoja srca. Sredstva v približni višini 2.200,00 EUR bi se naj
prerazporedila s poglavja 25, konto 4025990 – vzdrževanje okolice, kjer bi se naj sredstva zmanjšala z 88.500,00
na 86.300,00 EUR in sicer bi se naj za ta znesek zmanjšali stroški za rože.
Župan je odgovoril, da podpira predlog in da se zadeva lahko realizira v navezavi z direktorico zdravstvenega
doma, predlaga pa, da se sredstva vzame pri točki 8, investicije manjši projekti 42040159.
Balek Jože je še vložil amandma, da se glede na odločitev o celoviti prenovi ulične razsvetljave v letu 2016 opusti
vzdrževanje le-te. Sredstva s konta 4025996 v višini 3.000,00 EUR pa se prerazporedijo na konto 4025992 –
vzdrževanje cest.
Če gremo v kompletno renovacijo ulične razsvetljave, potem se lahko tekočemu vzdrževanju ulične razsvetljave v
letu 2016 odpovemo.
Župan je odgovoril, da ne ve, v katerem mesecu se bo pričela prenova razsvetljave, se pa strinja z amandmajem.
Horvat Milan je povedal, da se s predlaganim strinja.
Kuhar Štefan je vprašal, če pride do kakšnih težav pri ulični razsvetljavi, ali potem podjetje Pindža več v letu 2016
nič ne dela?
Župan je povedal, da v kolikor bo potrebno kaj nujno urediti, se bo to naredilo.
Svetec Drago je vprašal, kaj če investiciji v Adrijanih in Peskovcih ne bosta končani v letu 2016, ker potem v letu
2017 več za te investicije ni predvideno nič sredstev?
Župan je odgovoril, da so si zadali cilj, da se bo to s temi sredstvi dokončalo.
Kerčmar Ernest je povedal, da iz izkušenj iz preteklosti ve, da nismo nikoli prišli do konca s predvidenimi sredstvi,
vztraja pa, da se v letu 2016 Adrijanci končajo. Adrijanci so bili prijavljeni za razpis za vaško jedro, ker bi občina
morala primakniti svoj delež, so od tega odstopili in so se sredstva porabila v Gornjih Petrovcih.
Horvat Milan je povedal, da je proračun zbir želja, morale bi biti realne, je pa vse odvisno od tega, kako se bo
končalo. Sedaj sprejemajo razvojne programe, proračun za leto 2017 pa ne. Nekaj bodo morali narediti. Upa, da
bo uspelo z 23. členom, ker bo lažje, naj pa se ne bi teh sredstev prekoračilo.
Luthar Karel je povedal, da je bilo za letošnje investicije planirano 125.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo
250.000,00 EUR in bi tudi moral zahtevati, da se teh 125.000,00 EUR pri letu 2016 odšteje in se dela potem dalje.
Delajo lahko toliko, koliko imajo. Ni žalostno, da svetniki že eno leto niso prejeli plačanih sejnin, morale pa bi biti
izplačane sproti?
Kot predsednik odbora za infrastrukturo ni vedel nič za Peskovce, kaj se bo delalo, kako veliko itd. Te zadeve
mora sprejeti občinski svet, župan pa jih samo realizira. Objekt je prevelik in je to velika investicija, za drugič je
potrebno o tem razmisliti. Župana je zaprosil, da poda obrazložitev za 23. člen, ker vsi svetniki za to ne vedo.
Župan je povedal, da se 23. člena ZFO-ja dve leti ni moglo koristiti zaradi ceste Kukeč. Pred leti je teh sredstev
bilo 233.000,00 EUR na leto, ko je država dala 6 % primerne porabe za 23. člen, sedaj pa so zmanjšana na 2 %.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 109/2015 :
1. Sredstva s konta 402501 – vzdrževanje stanovanjskih objektov v višini 5.000,00 EUR se prenesejo na
konto 411909 – regresiranje oskrbnin v domovih.
2. Sredstva s konta 412002 – dotacije po sklepu občinskega sveta in župana v višini 2.000,00 EUR se
prenesejo na konto 411909 – regresiranje oskrbnin v domovih.
3. Sredstva v višini 2.200,00 EUR se s poglavja 25, konto 4025990 – vzdrževanje okolice prenesejo na konto
4323004 in se namenijo za nakup defibrilatorja.
4. Sredstva s konta 4025996 v višini 3.000,00 EUR se prerazporedijo na konto 4025992 – vzdrževanje cest.
5. Pri programu investicij in investicijsko vzdrževalnih del za leto 2016 se doda točka 14 – prizidek k občinski
stavbi.
6. Za manjše projekte se nastavijo posebni kotni po investicijah:
- vas Adrijanci

53.000,00 €
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- vas Peskovci

80.000,00 €

- vas Stanjevci

3.000,00 €

- vas Lucova

2.000,00 €

- vas Neradnovci
- vas Ženavlje
- vas Gornji Petrovci
- vasi Križevci, Košarovci, Kukeč, Panovci

500,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
24.800,00 €

- vas Martinje

4.000,00 €

- vas Boreča
- gozdne ceste (4.000,00), košnja obcestnih jarkov
(13.000,00)

7.000,00 €
17.000,00 €

7. Sprejme se Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2016 z naslednjimi prilogami:
- Odlok o proračunu občine Gornji Petrovci za leto 2016,
- Splošni in posebni del proračuna za leto 2016,
- Načrt razvojnih programov 2016-2019,
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci 2016,
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2016,
- Obrazložitev Proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2016,
v predlagani obliki in vsebini.
8. Sprejme se predlog sklepov po poglavjih.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 7
Pindža d.o.o. - prenos sredstev in obveznosti na občino – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuhar Štefana.
Kuhar Štefan je povedal, da sta za prenos infrastrukture vodovoda dva dejavnika in sicer: eden po zakonu, drugi
pa je sprejeti sklep na občinskem svetu o pogodbi o prenosu vodovoda na sistem B. Občina mora urediti
lastništvo vodovoda ker je knjigovodsko trenutno lastnik tega podjetje Pindža. Zakon o javni gospodarski
infrastrukturi določa, da morajo biti infrastrukturni objekti v lasti občine.
Če se prenese vodovod v znesku 1 mio EUR in še nekaj, potem ostane terjatev v tem znesku do občine. Tako
predlagajo, da bi se na občino prenesle tudi obveznosti Eko sklada, katere so nastale v okviru izgradnje
vodovoda. Trenutno z Eko skladom potekajo dogovori in je 99 % izvedljivo, da se to uredi. Eko sklad mora dati
soglasje, da izvajanje javne službe opravlja neka tretja služba, torej vodovod sistem B in tako se prenese vodovod
in odplačilo na občino. Potem se ne bo več plačevalo zapadlih obresti ampak tekoče. Predlagal je tudi, da se na
občino prenese kredit PBS in se ga odplača iz najemnine za vodovod.
Horvat Milan je povedal, da bi se po zakonu infrastruktura morala že prenesti na občino. Mi imamo od
infrastrukture vodovod I. II. in III. faza še neke obveznosti. Sedaj vodarino pobira Pindža d.o.o. in iz tega so se
plačevale tudi zaostale obveznosti kreditov. Na prejšnji seji so sprejeli sklep, da pooblastijo župana, da sklene
pogodbo o prenosu upravljavskih pravic na sistem B. V 8. členu te pogodbe piše, da mora urediti vse formalnosti,
da se lahko upravljavske pravice prenesejo na sistem B, sedaj pa je vodovod kot osnovno sredstvo vknjiženo na
Pindžo d.o.o. S tem sklepom je praktično prenaša lastništvo vodovoda, kar bi že mogli prenesti. Tu zadaj se
vodita dva kredita, to je Eko sklad iz katerega se je dejansko financiral ta vodovod in PBS, kateri bi se lahko
plačeval z vodarino, če bi Pindža bila naprej upravljavec. Smiselno je, če se to prenese skupaj z osnovnim
sredstvom na Občino Gornji Petrovci. Iz naslova najema, ki bo sedaj dohodek občine, ne več Pindže d.o.o., se
bosta ta dva kredita sanirala. Najbolj pomembno pa je, da to ne bodo več zapadle obveznosti, ampak tekoče
obveznosti. Torej bo to neke vrste sanacija.
Župan je povedal, da je na letni ravni okrog 105.000,00 EUR najemnine in iz tega naslova se lahko te zadeve
sanirajo.
Balek Jože je povedal, da je bilo povedano »po zakonu«, potem se to lahko preknjiži brez sprejema sklepa. Kar
pa se tiče kreditov, pa to izgleda da je na zahtevo bank. Vedeti morajo za kakšen znesek se bo sedaj spet občino
dodatno obremenilo. On se na vrat na nos za to ne bo odločil.
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Luthar Karel je povedal, da bo banki in skladu najprej odplačano ter vprašal ali Beltinci ostanejo ali pa se bo to
tudi kaj odplačalo?
Župan je odgovoril, da bi v letu 2016 odplačali manjše zadeve Pindže, potem 2016, 2017: SGP Pomgrad,
Kalamar in FURS, 2017 pa Dolinko in po obrokih še ostale zadeve do leta 2022. Občina je dala poroštvo za Eko
sklad in tudi PBS.
Horvat Milan je povedal, da govorijo o dveh zadevah, eno je to da imamo osnovno sredstvo, zakon napotuje
občine na to, da naj to uredijo. V statutu občine pa piše, da o tem odloča občinski svet, torej s sprejemom sklepa.
S tem sklepom Pindžo d.o.o. razbremenimo za nekaj manj kot 1 mio EUR, vendar jim istočasno vzamemo tudi
dohodek s katerim bi lahko kredite odplačali. Ne moremo jim vzeti osnovnega sredstva, dolg pa pustiti.
Ostali dolgovi, okrog 300.000,00 EUR, o tem bo še odločal nadzorni svet, tisto pa bo stvar odplačevanja Pindže
d.o.o. dolgoročno.
Luthar Karel je povedal, da bi se krediti morali odplačevati, ne pa da smo čakati 15 let in da narastejo obresti.
Horvat Milan je odgovoril, da se ni odplačevalo zaradi tega, in se tudi ne more v letu 2016, ker ima Pindža
blokiran račun in je ne glede na vrstni red izvršb, prvi na vrsti FURS.
Kuhar Štefan je povedal, da bo nadzorni svet obravnaval sanacijski program podjetja, ta dva kredita sta že v
izvršbi občine, tako da se občine ne obremenjuje dodatno. Če se ne bo preneslo kredita, tudi vodovoda ne bodo,
ker Eko sklad ne bo dal soglasja. Vprašanje je, kaj to potegne za sabo.
Povedal je še da, če bi šla Pindža v stečaj, potem gredo te obveznosti tudi na občino. Povedal je tudi, da on
dokumentov brez prenosa ne bo podpisal, ker bo v prekršku. Reprogram kreditov je trenutno najboljša možnost.
Horvat Milan je povedal, da ima Eko sklad v pogodbi za kredit, ki je sklenjena s Pindžo zapisano, da brez
njihovega soglasja ne morejo prenesti na drugo osebo. Tako, da nam sedaj res diktira banka.
Svetec Drago je povedal, da se 20 let ni nič delalo, če se pa sedaj spelje sanacija Pindže in je možnost, da se
nekaj reši in se začne odplačevati v letu 2016, ne vidi v tem nič narobe. Naj gre po redni poti enkrat naprej.
Župan je povedal, da v kolikor želimo izpeljati proračun za leto 2016 in izhodišča za leta 2017, 2018 je potrebno te
sklepe sprejeti.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 110/2015 :
1. Vodovodno omrežje I., II. in III. faze v vrednosti na dan 31.12.2015 se s podjetja Pindža d.o.o. prenese na
Občino Gornji Petrovci.
2. Na Občino Gornji Petrovci se s podjetja Pindža d.o.o. prenese kredit Eko sklada po pogodbi št. 18LI00A33/01 in št. 221024-9/2002 v vrednosti 586.539,60 EUR oz. na dan 31.12.2015.
3. Na Občino Gornji Petrovci se s podjetja Pindža d.o.o. prenese kredit Poštne banke Slovenije po pogodbi
št. 1818/08-137 v vrednosti 341.545,69 EUR oz. na dan 31.12.2015.

GLASOVANJE:
Ime in priimek

ZA PROTI

Balek Jože

NEOPREDELJENO
X

Habjanič Stanislav

X

Horvat Milan
Kardoš Vlado
Kerčmar Ernest
Kozar Anton

X
X
X

Kučan Silvester
Kuhar Štefan
Lepoša Stanko
Luthar Karel

X
X
X
X

Svetec Drago

X

Škerlak Drago

X
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Vukanič Zlatko

X

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 1 NEOPREDELJEN od 12 prisotnih) je bilo
ugotovljeno, da je sklep SPREJET.

K tč. 8
Cenik podjetja Pindža d.o.o. za leto 2016 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Horvat Milana.
Horvat Milan je povedal, da na podlagi statuta podjetja Pindža, nadzorni svet predlaga v sprejem cenike storitev
podjetja za leto 2016 in sicer: cenik za izvajanje predvidenih del, cenik za prijavo – odjavo vodovodnega
priključka, cenik za izgradnjo novega vodovodnega priključka. Cene ostanejo nespremenjene.
Ni pa cenikov za vodo. Verjetno bo to moral sprejeti Sistem B, če pa ne bo pravočasno sprejeto, bo Pindža
kasirala vodo na podlagi metodologije, sprejete do 31.03.2016.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 111/2015 :
1. Sprejme se Cenike podjetja Pindža d.o.o. za leto 2016 z dne, 16.12.2015:
CENIK ZA IZVAJANJE PREDVIDENIH DEL V LETU 2016

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Naziv storitve - artikla
Ročna dela
Strojna dela
Delo čistilke
Čiščenje prostorov stanovanjskega bloka
Rotacijska kosa
Kosa na nitko
Vrtni traktor
Vrtna freza
Snežna freza
Cepilec drv
Rezanje žive meje
Prevoz s tovornim vozilom
Prevoz z osebnim vozilom
Motorna žaga
Višinski obrezovalec
Bager
Rovokopač-nakladač ICB
Valjar 2,5 do 5,0t
Vibracijska plošča
Agregat
Traktor
Traktor s prikolico
Traktor + kosilnica
Traktor + mulčar
Snežni plug s traktorjem
Posipalec soli
Vrtalni stroj
Vibracijski nabijalec
Žaga za rezanje asfalt
Ročni električni stroji in orodja

EM
ura
ura
ura
mesec
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
km
km
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
KM/uro
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura
ura

Cene na enoto v € brez
DDV % DDV
12,8672
16,7108
12,8672
50,8263
6,0617
6,0617
21,4956
6,0617
6,0617
6,0617
17,8297
0,7598
0,5058
6,0617
6,0617
50,5521
39,8081
51,6054
6,0617
6,0617
0,25
38,5901
44,4381
40,5197
32,1026
15,7569
6,0617
6,0617
6,0617
6,0617

Opomba: v ceniku so navedene cene brez DDV-ja, ki se v skladu z zakonom obračuna v vsaki situaciji oz.
računu mesečno.
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CENIK ZA PRIJAVO – ODJAVO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA V LETU 2016

Zap.št. Naziv
1.

EM

Začasna odjava vodovodnega priključka
Ponovna prijava začasne odjave
vodovodnega priključka

2.

Cena v
EUR/priključek

% DDV

Cena z vključenim DDV v
EUR

1

50,0000

22

61,00 EUR

1

146,0525

22

178,18 EUR

CENIK ZA IZGRADNJO NOVEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
V LETU 2016

Zap.št.
1.

2.

Naziv
Izgradnja novega vodovodnega priključka do
15m cevovoda
Izgradnja novega vodovodnega priključka nad
15m cevovoda za vsak dodatni meter
položenega cevovoda

EM

Cena v EUR
brez DDV

% DDV

Cena z vključenim
DDV v EUR

kom

500,00

22

610,00

m

10,00

22

12,20

GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 9
Celovita energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave – Dokument identifikacije investicijskega projekta –
predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je povedal, da je pred izvedbo razpisa potrebno sprejeti ta dokument in zaprosil za razpravo.
Balek Jože povedal, da dokument nič ne govori o razširitvi ali možnosti nove izgradnje razsvetljave, vprašal je tudi
ali bo izbrani izvajalec potem opravljal vzdrževanje razsvetljave?
Župan je odgovoril, da nova razsvetljava tu ne more iti zraven in tudi vzdrževanje ni zajeto pri tem.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 112/2015 :
1. Potrdi se celovita energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave – Dokument identifikacije
investicijskega projekta, ki ga je izdelalo podjetje JRS d.d. Ljubljana novembra 2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 10
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko
obdobje 2016 – 2020 – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuhar Štefana.
Kuhar Štefan je povedal, da nam je ministrstvo za kmetijstvo na podlagi evropske komisije posredovalo še
določene pripombe na naš pravilnik in je predstavil te pripombe.
Ker razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 113/2015 :
1. Razveljavi se Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji
Petrovci za programsko obdobje 2016 – 2020, sprejet na 11. redni seji Občinskega sveta občine Gornji
Petrovci, dne 20.11.2015 in se sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
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podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016 – 2020, s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne, 25.11.2015.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 11
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci – predlog za obravnavo in sprejem.
Župan je zaprosil za obrazložitev Kuronja Biserko.
Kuronja Biserka je povedala, da nam je OŠ Gornji Petrovci posredovala novi predlog ekonomske cene vrtca in
sicer s 364,92 bi se zmanjšala na 360,44 EUR. Predlaga pa se, da se ukine subvencija občine v višini 15,92
EUR/otrok in se s tem privarčuje med 3.000,00-4.000,00 EUR. Novi sklep bi začel veljati s 01.01.2016.
Ker druge razprave ni bilo, je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 114/2015 :
1. Potrdi se Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 12
Zdravstveni dom Murska Sobota – soglasje k imenovanju direktorice zavoda – predlog za obravnavo in sprejem.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji
S K L E P št. 115/2015 :
1. Občina Gornji Petrovci daje pozitivno soglasje k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom
Murska Sobota go. Edith Žižek Sapač.
GLASOVANJE: Na podlagi izida glasovanja (12 ZA od 12 prisotnih) je bilo ugotovljeno, da je sklep
SPREJET.
K tč. 13
Saubermacher & Komunala – letni program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 – seznanitev s
spremembo.
Člani občinskega sveta so se seznanili s popravkom programa ravnanja s komunalnimi odpadki podjetja
Saubermacher & Komunala za leto 2016, da se odvozi odpadkov opravljajo 12-krat letno in ne 13-krat.
K tč. 14
Poročila in obvestila župana Občine Gornji Petrovci o dogajanjih v občini.
Župan ni podal nobenega poročila.
K tč. 15
Pobude, vprašanja, predlogi in mnenja članov občinskega sveta.
Kerčmar Ernest je povedal, da bi v Adrijancih pri Žiško Štefanu bilo potrebno postaviti prometni znak za izbokline
na cesti, da ne bi prišlo do prometne nesreče.
Župan je povedal Kuhar Štefanu, naj podjetje Pindža pogleda zadevo.
Horvat Milan je povedal, da so na prejšnji seji sprejeli sklep za komisijo za statut in pravna vprašanja in je zaprosil
Biserko, če lahko pripravi seznam občinskih aktov.
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Na prejšnji seji, ko so imeli obravnavo okrog vodovoda, je g. Zver povedal, da imamo v občini precej velike izgube
vode, ki se ne pokriva s kapaciteto, ki je šla v omrežje in ki je bila na koncu obračunana. Nekaj je izgub tudi zaradi
odločitev občinskega sveta, da ne bo sedaj nastal problem, ko bo pričel Sistem B zaračunavati vodo. Kako se bo
to zaračunalo, da ne bi prišel ta strošek na naša gospodinjstva? Zastonj vode več ne bo.
Župan je odgovoril in opozoril, da so gasilski domovi, vežice, športni objekti, pri tem zraven in je to večplastna
zadeva in bo potrebno za zaračunavanje podati prave podatke. Vsa načrpana voda v naši občini se šteje kot
poraba in bo morala biti Sistemu B plačana. O teh zadevah bodo morali še razpravljati. Nekaj se bo moralo
ohraniti, tudi igrišča.
Kuhar Štefan je povedal, da pri oblikovanju cen izgube niso zraven, do 10 % izgub je normalno. Naloga izvajalca
je, da izgub nima. Podjetje Pindža je do sedaj imelo 7 ali 8 % izgub, kar je sorazmerno malo.
Kardoš Vlado je povedal, da je ponovno dražba bloka in se govori o ustanovitvi zadruge za odkup stanovanj in ga
zanima, kaj je s tem?
Župan je odgovoril, da je NLB razpisala dražbo za 18-stanovanjski blok, ki je predvidena za 08.01.2016. Postopek
plačil do NLB poteka in so v letu 2015 prejeli nakazano že 60.000,00 EUR, razliko pa bodo prejeli do 01.08.2016,
potem pa je na vrsti Dom Rakičan in nato Sklad Ribnica.
Z NLB so potekali razni razgovori in so kljub temu dali zadevo v dražbo, sedaj se dogovarjajo, da bodo dražbo
umaknili. Tudi stanovanjski sklad ne bo pustil drugega dražitelja in bo poskušal to urediti.
Kardoš Vlado je povedal, da Odvetniška pisarna Čeferin potem tega ni uredila.
Župan je povedal, da potekajo sestanki, vendar težko prideš do cilja. Povedal je še, da gredo izvršbe po vrstnem
redu naprej, v 2,5 letih bi se domovi morali rešiti in se potem plačuje tekoče.
Dalje je povedal, da imajo občani, ki prebivajo v domu starejših v lasti precej gozdnega zemljišča in predlagal, da
bi ga prodali in s tem poplačali njihove stroške bivanja v domovih.
Horvat Milan je povedal, da je premoženje s katerim ne moremo upravljati pametno prodati. Je tudi nekaj
stanovanj, ki bi jih lahko ponudili stanovalcem v prodajo in s tem pridobili nekaj prihodkov v proračun. Nekaj
stanovanj pa se mora ohraniti za socialne zadeve.
Luthar Karel je povedal, da so pred leti hodila razna anonimna pisma glede uporabe občinskega vozila za župana
in bi sedaj, ko je novi avto bilo potrebno nekaj urediti.
Župan je povedal, da mu je računovodkinja izračunala, da bi moral mesečno plačevati 100,00 EUR bonitete,
vendar tega ne more plačevati. Službeno vozilo uporablja za privat namene zelo malo. Rajši si bo kupil svoje
vozilo, odplačeval leasing, občina pa naj mu krije stroške uporabe vozila v službene namene. Ne dobi plačane
prevozne stroške, popoldne spremlja potek investicij po občini in je povabljen na razne prireditve v občini. V
okviru odbora imajo možnost, za sprejem ustreznega sklepa.
Horvat Milan je povedal, da je avto na boniteto, če se voziš privat. On, ko je bil še zaposlen, je imel avto na
boniteto in ga je lahko uporabljal tudi za dopust, pot v tujino ipd. Potem je avto praktično tvoj, s tem da ti firma
plačuje vzdrževanje, registracijo, ga tanka itd. Vedo, da si ne obračunava potnih stroškov, eni pravijo, da se vozi
privat, on pravi da se ne. Če je kot župan povabljen na prireditev, se ne bo peljal s svojim vozilom.
Župan je povedal, da bo še naprej hodil spremljati investicije popoldne, dokler bo zmožen. Povedal je tudi, da v
kolikor bodo potrebovali kakšne podatke se lahko oglasijo pri Sabini. Prepričan je, da se lahko zadeve, ki so si jih
zadali za leta 2016 skupaj izvedli. Nadzorni odbor ima nalogo, da pregleda poslovanje za leto 2015 za pripravo
zaključnega računa. Članom občinskega sveta se je zahvalil za sodelovanje z željo, da konstruktivno delajo v letu
2016.

S tem je bila seja zaključena ob 22.31 uri.

Zapisnik zapisala:
Biserka Kuronja

Franc Šlihthuber,
župan
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