Republika Slovenija
OBČINA
DESTRNIK
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
Tel.: 02/761-90-50, fax: 02/761-90-52
E-mail: obcina.destrnik@destrnik.si

Štev.: 011-10/2013
Datum: 15.04.2013
ZAPISNIK
13. redne seje Odbora za infrastrukturo, ki je bila v ponedeljek, 15.04.2013 ob 18.00 uri v sejni
sobi Volkmerjevega doma kulture, Janežovski Vrh 44.
Sejo je sklicala in vodila predsednica odbora Irena BAUMAN.
Seje so se udeležili: Irena Bauman, Branko ZELENKO, Ivan Slukan, Robert Simonič, Suzana
Lara Krause.
Opravičeno odsotni: Neopravičeno odsotni: Irgl Janez
Seji je prisostvoval še: Darinka Ratajc – direktorica občinske uprave, Vladimir Vindiš - župan
in Anton Kovačec – občinska uprava. Na seji so prisostvovali še VERTAČNIK Tone predstavnik podjetja OIKOS iz Kamnika kateri so pripravili Program opremljanja stavbnih
zemljišč in osnutek Odloka in Kristijan Lovrenčič ter Igor Mohorič Čisto mesto Ptuj, kateri so
pripravili poslovni načrt »Izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju
občine Destrnik za leto 2013«.
AD.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Predsedujoča ugotovi, da je odbor za infrastrukturo sklepčen (pet prisotnih) in nadaljuje z delom.
AD.2. Predlog in potrditev zapisnika 12. redne seje
Predsedujoča ugotovi, da je bil zapisnik priložen vabilu zato odpre razpravo.
Zelenko Branko ugotavlja, da ni bilo predloženo gradivo, koliko je plačanih prispevkov na
javno kanalizacijo in koliko še ne.
Simonič Robi ugotavlja, da ni gradiva koliko je bilo izdanih odloč priključitve na fekalno
kanalizacijo, koliko je gospodinjstev, ki se lahko priključijo na kanalizacijo in koliko
gospodinjstev se še ne more priključiti na fekalno kanalizacijo ob kanalih, ki so že zgrajeni,
koliko je izdanih izvršb neplačnikom komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo.
Kovačec Anton pove, da poročilo še ni sestavljeno, da bi ga lahko predložili članom odbora.
Posebne razprave na besedilo zapisnika ni bilo. Predsedujoča razpravo zaključila in predlagala
potrditev zapisnika.
SKLEP
Odbor soglasno potrdi besedilo zapisnika dvanajste redne seje odbora v predloženem
besedilu.
AD.3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Destrnik
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Obravnava poslovnega načrta »Izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na
območju občine Destrnik za leto 2013«
Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Vloga Pukšič Srečka, Destrnik 2 – poškodbe na objektu
Seznanitev z vsebino zapisnika VO Placar
Seznanitev z vsebino zapisnika VO Gomilci
Razno.

Predsedujoča da predlagani dnevni red v razpravo.
Razprave ni bilo zato predlaga potrditev dnevnega reda v predloženem besedilu.
SKLEP
Predlagani dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD.4. Obravnava osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju občine Destrnik
Predsedujoča prisotne seznani, da je bilo gradivo poslano skupaj z vabilom. Obrazložitev
dopolnjenega osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju občine Destrnik, poda predstavnik podjetja OIKOS, kateri
so celotno gradivo pripravili. Po obrazložitvi predsedujoča odpre razpravo.
Zelenko Branko ugotavlja , da podatki o asfaltiranih cestah niso pravilni. Asfaltirana je bila cesta
na Gomili, Strmcu in Jiršovcih.
Simonič Robi ugotavlja , da v tabeli »pločniki« ni zajet pločnik od šole do kapele v Janežovskem
Vrhu in od GD Destrnik do Zasadov v Destrniu.
Zelenko Branko ugotavlja, da ni zajete ceste pod šolo.
Župan obrazloži, da je zajeta cesta s parkirišči v tabeli javne površine.
Zelenko Branko ugotavlja, da so izvzete Terme Janežovci.
Župan odgovarja, da so se terme prenesle na nov subjekt.
Zelenko Branko ugotavlja, da ni v seznamu zgrajene fekalne kanalizacije odseka od Kos Mirka
do Zasadov v naselju Destrnik.
Župan odgovarja, da odsek še ni v fazi delovanja in še ne bo dokler ne zgradimo cevovoda do
čistilne in same čistilne naprave.
Zelenko Branko predlaga izdelavo variante, da se da noter izgradnja fekalne kanalizacije
Prečrpališče Janežovski Vrh – Gorjup.
Župan odgovarja, da še ni znano ali bomo dobili sredstva za sofinanciranje. Za naselje Drstelja
so načrti za fekalno kanalizacijo v izdelavi. Načrt predvideva fazno izgradnjo (4 faze). Evropskih
sredstev za modernizacijo cest ne bo več.
Zelenko Branko Ugotavlja, da je pri vodovodih za 5 km manj cevovodov, kot jih je bilo
zapisanih v sedaj veljavnem odloku. Sprašuje: Kdo je dal narobe podatke? Naj prejšnji direktor
občinske uprave pove kje je napaka. Prebere postopek izračuna komunalnega prispevka in pove,
da v sedanjem osnutku niso zapisani točni podatki.
Krause Suzana Lara da primerjavo. Če hišo pri zavarovalnici zavaruješ na novo rednost, dobiš
toliko kolikor stane nova hiša. Vodovodni sistem je funkcionalen. Če ga želimo na novo zgraditi
moramo plačati novo vrednost.
Simonič Robi Naj pride bivši direktor občinske uprave in razjasni od kod so prej dobili podatke
dolžin vodovoda in ceno na enoto mere.
Župan Omrežnina za vodovodni sistem se do sedaj ni obračunavala.
Slukan Ivan Ugotovi se naj realna vrednost našega vodovodnega sistema. Če ne drugače s
cinilcem.
Zelenko Branko Po primerjavi veljavnega odloka in sedanjega osnutka podatki niso točni. Nekdo
nam mora pojasniti kako je prišlo do takih spremeb. Ali bodo pojasnili predstavniki Komunale
ali občine, je vseeno. Razlaga mora biti prepričljiva.
Bauman Irena V javnih površinah se tako zajema poslovna cona Janežovski Vrh in poslovni
objekt Janežovski Vrh.
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Predsedujoča ugotavlja, da druge razprave ni. Ugotovi, da so danes uskladili vse postavke razen
vodovoda. Predlaga, da na naslednji seji odbor dobi podatke o dolžinah vodovodnega sistema in
realni vrednosti. Na sejo naj se povabi bivšega direktorja občinske uprave, da pojasni kje je
uprava dobila podatke o dolžini vodovodnega sistema in vrednosti.
SKLEP
S popravki kot so bili v razpravi ugotovljeni se odbor strinja in jih pripravljalec odloka
vnese v osnutek. Za vodovodni sistem pa je potrebno ugotoviti dejansko stanje dolžin
zgrajenega vodovoda in realno vrednost vodovodnega sistema. Sklep sprejeti soglasno.
AD.5. Obravnava poslovnega načrta »Izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki na območju občine Destrnik za leto 2013«
Predsedujoča zaprosi predstavnika Čistega mesta, da podata razlago predloženega gradiva.
Mohorič Igor predstavi poslovni načrt od vrat do vrat. Po novem bomo ločene odpadke odlagali
doma. Na ekoloških otokih, ki bi jih bilo v Destrniku bistveno manj bi odlagali le steklo. Sedaj je
v Destrniku 2 krat mesečni odvoz. Po novem bo 1 krat mesečno razen za biološke odpatke. Tako
zbiranje odpadkov bo po pridobitvi koncesije za odvoz obvezno. Cena za odvoz odpadkov bo
ostala nesprememnjena. Ko bo Občinski svet sprejel sklep o pristopu zbiranja odpadkov od vrat
do vrat bo Čisto mesto pristopilo k dostavi potrebnih košev (po novem dobi vsako gospodinjstvo
3 koše) in vreč do vseh gospodinjstev v občini. V občinah, ki so k takemu načinu zbiranja
odpadkov pristopili so občani zadovoljni. Sedanji ekološki otoki v občini v tej obliki odpadejo.
Ostali bi le po en otok v Pesniški dolini, Rogozniški dolini in v centru Občine za steklo, odvisno
od dogovora z občino. Biološki odpadki se bodo odlagali v namenske posode in se bodo
gospodinjstva sama odločala ali bodo imela odvoz ali bodo sami doma komposirali. Zbiranje
kosovnih odpadkov in nevarnih odpadko pa ostaja še naprej enako – en krat letno. V občini
Destrnik zberemo 46 kg smeti na prebivalca, kar je zlata sredina.
Lovrenčič Kristijan dopolni da bodo manjhna gospodinjstva prejela manjše posode,
gospodinjstva z več člani pa večje. Vrečke za mešano embalažo (tetrapak, pločevinke, plastenke)
120 l bo Čisto mesto vročilo enkrat na leto 24 komadov, kar bi naj zadostovola. Po potrebi, pa
gospodinjstva lahko dobijo tudi več vreč. Posode in razvoz do gospodinjstev bo Čisto mesto
opravilo brezplačno.
Predsedujoča se je zahvalila razlagalcema za predstavitev gradiva in odpre razpravo.
Zelenko Branko sedaj smo imeli eno posodo, po novem pa bomo imeli tri posode. Črno za
mešani odpad, zeleno za papir in rjavo za biološke odpadke.
Simonič Robi sprašuje ali stroški odvoza ostajajo enaki.
Odgovor: cena odvoza ostaja enaka sedanji. Novi naročnik plača 10 EUR za dostavo posod.
Župan Letošnjo zimo so bili ekološki otoki zelo neurejeni. Še posebej na mejnih območjih in
tam, kjer večje število gospodinjstev gravitira na ekološki otok.
Zelenko Branko Kako je z odvozom kosovnih odpadkov na deponijo v Gajke, če pripeljejo
občani sami. Govori se, da morajo plačati.
Odgovor: Občani Destrnika bi morali imeti brezplačno deponiranje.
Predsedujoča ugotavlja, da druge razprave ni zato razpravo zaključi.
SKLEP
Odbor za infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme poslovni načrt »Izvjanja
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občine Destrnik za leto 2013« v
predloženem besedilu in podpre odvoz odpadkov od vrat do vrat. Sklep sprejet soglasno.
A.D.6. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Predsedujoča ugotovi, da je bilo gradivo posredovano z vabilom, zato odpre razpravo.
Kovače Anton pojasni, da predlagane parcele menjujemo z občani, ki dajejo svoja zemljišča
zacesto.
Posebne razprave pod to točko ni bilo.
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SKLEP
Odbor predlaga občinskemu Svetu, da sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v
predloženem besedilu. Sklep sprejet soglasno.
A.D.7. Vloga Pukšič Srečka Destrnik 2 – poškodbe na objektu
Predsedujoča pove, da smo o zadevi razpravljali že na eni preteklih sej odbora. Prav tako so si
člani odbora zadevo ogledali na kraju samem kjer so ugotovili, da je potrebno zamenjati
dotrajani asflt na mestu kjer je izveden hišni vodovodni priključek, ker se je na tem delu cestišče
posedlo in odpre razpravo.
Posebne razprave pod to točko ni bilo.
SKLEP
Vzdrževalcu lokalne ceste 060-041 se naloži, da sanira poškodovano asfaltno cestišče na
mestu vodovodnega priključka k stanovanjskemu objektu Destrnik 2, kot je bilo
dogovorjeno na ogledu katerem je prisostvoval direktor Tomislav Ploj. Vlagatelju vloge pa
se pošlje odgovor. Sklep sprejeti soglasno.
A.D.8. Seznanitev z vsebino zapisnika VO Placar
Predsedujoča ugotovi, da je bilo gradivo posredovano skupaj z vabilom. Pojasni, da je bila
prisotna na sestanku vaškega odbora in poda kratek povzetek poteka sestanka. Nato odpre
razpravo.
V razpravi so predlagali, da občina preveri čas izgradnje fekalne kanalizacije v Mestni občini
Ptuj za območje sosednje vasi. V proračunu občine za naslednje leto je potrebno predvideti
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo fekalne kanalizacije Placar z možnostjo
priključitve na čistilno napravo Janežovci oziroma po potrebi priključitve na obstoječo ČN
Janežovci in gradnjo nove čistilne naprave v Placarju.
Druge posebne razprave ni bilo. Odbor pod to točko ni sprejel sklepa, ker je šlo za seznanitev z
vsebino zapisnika.
A.D.9. Seznanitev z vsebino zapisnika VO Gomilci
Predsedujoča ugotovi, da je bilo gradivo posredovano skupaj z vabilom zato odpre razpravo.
Posebne razprave pod to točko ni bilo. Odbor predlaga, da občinska uprava poda odgovor na
posamezna vprašanja.
Odbor pod to točko ni sprejel sklepa, ker je šlo za seznanitev z vsebino zapisnika.
A.D.10. Razno
Predsedujoča odpre razpravo pod to točko.
Simonič Robi pove, da je bil asfalt v Vintarovcih na odseku »Pekov breg« slabo izveden. Je kje
zapisano, da bo izvajalec to saniral.
Župan pojasni, da bo poslal zapisnik prevzema ceste. Nadalje predlaga, da odbor dokonča
predled cestne infrastrukture in nato določi vrstni red vzdrževanja cestne infrastrukture. Seznani,
da se je pri Pšajd Ivanu seseddel del lokalne ceste, ki jo je bilo potrebno nujno sanirati v stanje
prevoznosti.
Krause Suzana Lara vrne računalnik in se zahvali za razumevanje. Preselila se je v Ptuj.
Druge posebne razprave ni bilo zato predsedujoča točko zaključi.
Predsedujoča se je zahvalila za udeležbo in aktivno sodelovanje na seji, ter sejo zaključila ob
20.45 uri.
Zapisal:
Anton KOVAČEC

Predsednica odbora:
Irena BAUMAN

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Zapisnik 12. redne seje odbora
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