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Z A P I S N I K  
 

5. redne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v sredo, dne 15. 5. 2019 ob 17.00 
uri v prostorih Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42 (sejna soba). 
 
Prisotni: Elizabeta Fras, Branko Horvat, Marjan Lovrec, Marjan Lozinšek, Doroteja Muršec, 
Robert Simonič, Matej Sužnik, Andrej Zelenik, Mitja Zelenko, Anton Žampa.  
Opravičeno odsotni: Branko Goričan 
Neopravičeno odstotni:   / 
Ostali prisotni: Franc Pukšič – župan, Robert Rojko – predstavnik Policijske uprave Maribor, 
Policijska pisarna Destrnik, Drago Skurjeni – ravnatelj JVIZ OŠ Destrnik, Metka Kajzer in 
Vesna Marinič – občinska uprava. 
 
Sejo je sklical in vodil Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, ki je uvodoma pozdravil prisotne 
na seji in ugotovil, da je prisotnih 10 svetnikov. Župan ugotovi, da je Občinski svet Občine 
Destrnik (v nadaljevanju: občinski svet) sklepčen, zato je lahko občinski svet nadaljeval z 
delom in veljavno sprejemal odločitve. 
 
Župan obvesti člane občinskega sveta, da se bo glasovanje na današnji seji vršilo z dvigom rok. 
 
Ad. 1. Pregled in sprejem zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta 
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo pripomb, poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 1 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta z 
dne 16. 4. 2019, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 2. Pregled in sprejem zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta 
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo pripomb na predlog zapisnika, poda predlog sklepa na 
glasovanje. 
Sprejme se                                             SKLEP ŠT. 2 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta z 
dne 30. 4. 2019, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Župan predstavi dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo: 
 
1. Pregled in sprejem zapisnika 4. redne seje OS 
2. Pregled in sprejem zapisnika 1. dopisne seje OS 



3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2018 
5. Seznanitev s potrebnimi sredstvi za spremljevalca gibalno oviranega otroka in izvajanje 

DSP 
6. Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančni načrt OŠ Destrnik-

Trnovska vas za leto 2019 
7. Poslovno poročilo JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas za leto 2018 
8. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki v JVIZ OŠ Destrnik- Trnovska 

vas  
9. Poročila javnih zavodov za leto 2018 
10. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne 

oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne 
oskrbe za leto 2019 

11. Predlog Sklepa o določitvi predstavnika Občine Destrnik v Svet lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Spodnje Podravje 

12. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju nove predstavnice v Svet javnega zavoda 
Lekarne Ptuj 

13. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnikov v Svet zavoda OŠ Destrnik-
Trnovska vas 

14. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) 
»Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti« 

15. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) 
»Obrtno poslovna cona Janežovci« 

16. Predlog Sklepa o ceni izvajanja storitev obvezne javne službe prevzema vsebine in 
ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz 
obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav 

17. Predlog Sklepa o zadolžitvi-23. člen ZFO 
18. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj Občine Destrnik 
19. Pobude in vprašanja 
20. Razno 
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog dnevnega reda na glasovanje. 
Sprejme se                       SKLEP ŠT. 3 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme dnevni red v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 4. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2018 
Župan pove uvodne besede in nato preda besedo poročevalcu Robertu Rojko, predstavniku 
Policijske uprave Maribor, Policijska pisarna Destrnik, ki predstavi informacije o varnostnih 
pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2018. Pove, da so v letu 2018 glede na preteklo leto 
beležili upad kriminalitete, prav tako se je beležilo 50% zmanjšanje prometnih nesreč. Ocenjeno 
stanje na področju javnega reda in miru je dobro.  
 
Župan se zahvali za podrobno poročilo in odpre razpravo.  
 



Marjan Lovrec: pove, da bi želel pohvaliti delo policije, rezultati njihovega dela so dobri. 
Zadovoljen je, da je malo kršitev vožnje pod vplivom alkohola in sicer samo tri. Zanima ga ali 
je na območju Občine Destrnik prisotne kaj droge? 
 
Robert Rojko: pove, da je vprašanje glede droge pričakovano in odgovori, da je ni. 
 
Andrej Zelenik: pove, da želi pohvaliti delo policije, vendar bi želel podati tudi pobudo in sicer 
naj se občasno preverja ali se otroci med poukom ter po pouku zadržujejo v »Otmarjevi hiši«, 
nedograjeni stavbi preko PGD Destrnik. Pove, da je ta objekt zaradi dotrajanosti zelo nevaren. 
Nekateri občani so ga opozorili, da se otroci tam zares zbirajo, zato želi, da bi se s strani policije 
občasno preverjalo, predvsem, da se preprečijo nesreče. 
 
Robert Rojko: zahvali se za informacijo in pove, da se bodo angažirali v smeri podane pobude. 
 
Branko Horvat: pove, da je tudi sam želel postaviti vprašanje glede prisotnosti drog na območju 
Občine Destrnik, saj se le-te pojavljajo povsod in ga skrbi, da Destrnik ni izjema. 
 
Ker drugega kroga razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na 
glasovanje. 
Sprejme se                                                     SKLEP ŠT. 4 
»Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil z Informacijo o varnostnih pojavih na območju 
Občine Destrnik za leto 2018.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 5. Seznanitev s potrebnimi sredstvi za spremljevalca gibalno oviranega otroka in 
izvajanje DSP 
Župan pove uvodne besede, nato preda besedo Elizabeti Fras, predsednici Odbora za šolstvo, 
kulturo, socialo in društva, ki pove, da so se na odboru seznanili, da imamo v vrtcu Destrnik 
vključenega otroka, ki je gibalno oviran. Iz tega razloga je potrebna razporeditev denarnih 
sredstev za zagotavljanje spremljevalca gibalno oviranega otroka v višini 1.346,11 EUR in 
izvajanje dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju: DSP) v višini 190,00 EUR mesečno. Na 
odboru se je sprejela tudi pobuda, da bi se zaposlovalo delavca oziroma delavko iz našega 
območja, torej iz Občine Destrnik, če je tudi otrok z našega območja. 
 
Župan se zahvali za poročilo in odpre razpravo. Ker ni razprave, poda besedo ravnatelju JVIZ 
OŠ Destrnik, ki pove, da denarna sredstva za gibalno oviranega otroka in DSP niso zajeta v 
znotraj oskrbnin. Pojasni, da je otrok imel bivališče v Občini Trnovska vas, vendar že od 
začetka obiskuje vrtec v Destrniku. Ima odločbo, s katero mu je priznana pravica do 
spremljevalca gibalno oviranega otroka, dodeljeno ima tudi pravico do dodatne strokovne 
pomoči. Družina se je preselila v Destrnik, zato je tudi predmetna zadeva »prišla« na Destrnik. 
Glede zaposlovanja pove, da vedno iščejo kader iz naše občine, v tej smeri tudi povprašujejo 
na ZRSZ. Vendar v primerih, ko ni strokovno ustreznega kadra z območja Destrnika ali 
Trnovske vasi, žal morajo iskati tudi izven naših občin. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se:                                                    SKLEP ŠT. 5 



»Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil s potrebnimi sredstvi za spremljevalca gibalno 
oviranega otroka in izvajanje DSP.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 6. Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančni načrt OŠ Destrnik-
Trnovska vas za leto 2019 
Župan najprej pove uvodne besede ter nato znova preda besedo Elizabeti Fras, predsednici 
Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva, ki pove, da so se na seji odbora seznanili tudi s 
programom dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom OŠ Destrnik-
Trnovska vas za leto 2019. Na kratko predstavi njuno vsebino. Pove, da je odbor za šolstvo 
sprejel sklep, da je seznanjen s Programom dela s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom 
za leto 2019 ter da poda občinskemu svetu predlog, da ga sprejme.  
 
Župan: pove, da je jeseni v vrtcu načrtovanih 5 oddelkov, v poračunu imajo trenutno 
zagotovljena sredstva za 4,5 oddelkov. S sprejetjem programa dela bo ta potrjen, razliko do pet 
oddelkov bodo morali zagotoviti z rebalansom proračuna. Župan odpre razpravo. Ker ni bilo 
razprave, poda župan besedo ravnatelju JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas.  
 
Ravnatelj: pove, da na finančne učinke finančnega načrta vplivata tako osnovnošolska 
dejavnost kot vrtec. Osnovna šola ima letos skupaj 18 oddelkov, od tega 12 v matični šoli in 6 
v PŠ Trnovska vas. Jeseni bo en oddelek več, število otrok se bo povečalo iz 343 na 351. Število 
vlog za vpis v vrtec je letos tako visoko, da je treba razmišljati o dodatnem oddelku, v 
nasprotnem primeru se s 1. 9. 2019 v predšolsko vzgojo ne bodo mogli vključiti vsi otroci. 
Pove, da vsi starši, ki bodo svojega otroka vključili v vrtec, morajo predhodno podpisati tudi 
pogodbo. S 1. 9. 2019 bo v vrtec predvidoma vključenih 92 otrok. Pove, da se osnovna šola 
vključuje in sodeluje v različnih projektih, med katerimi izpostavi: »Prva zaposlitev na področju 
vzgoje in izobraževanja«, »Shema šolskega sadja«, »Razširjen program - Varovanje in krepitev 
zdravja«.  
 
Župan se zahvali za pojasnila in odpre razpravo. 
 
Matej Sužnik: zanima ga struktura otrok v vrtcu oziroma ali so vsi z območja Destrnika? 
 
Ravnatelj: pove, da otroci prihajajo tudi z drugih občin, npr. Zavrč, Dornava, Kidričevo, Fram-
Rače, Lenart. Starši se namreč preselijo in vpišejo otroka v vrtec Destrnik. 
 
Matej Sužnik: vpraša, ali število vpisanih otrok v šolo vpada? 
 
Ravnatelj: pove, da šola ima trenutno v prvi razred vpisanih 17 otrok. Pogosto se dogaja, da se 
starši odločajo tudi za odlog vpisa. Predvsem so to starši otrok rojenih v novembru ali 
decembru, saj so do njih zelo zaščitniški.    
 
Branko Horvat: pove, da se moramo zavedati, da je JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas 
organizacija z več kot 70 zaposlenimi, njen proračun je primerljiv z občinskim, zato je prav, da 
se jo finančno podpira. 
 



Župan: pove, da smo pomena šole zavedali že nekoč, zato smo tudi pristopili k investicijam kot 
so prizidek šole, telovadnica in spodnje igrišče. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                     SKLEP ŠT. 6 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom 
in finančni načrt OŠ Destrnik – Trnovska vas za leto 2019, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 7. Poslovno poročilo JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas za leto 2018 
Župan preda besedo Elizabeti Fras, predsednici Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva, 
ki pove, da so se na odboru seznanili tudi s predloženim poslovnim poročilom. Na kratko 
predstavi njegovo vsebino in pove, da Odbor predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.  
 
Župan odpre razpravo. Ker ni razprave, župan preda besedo ravnatelju. 
 
Ravnatelj: pove, da poslovno poročilo 2018 v bistvu predstavlja ovrednoten načrt dela 
preteklega leta. V lanskem letu so izvedli revizijo z zunanjim izvajalcem, kar počnejo že tretje 
leto zapored, in nikoli ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Poročilo je prav tako redno predloženo 
na Občino.  
 
Župan odpre razpravo. Ker ni razprave, župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                    SKLEP ŠT. 7 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Poslovno poročilo JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas 
za leto 2018, v predlagani vsebini.«  

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 8. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki v JVIZ OŠ Destrnik- 
Trnovska vas  
Župan preda besedo Elizabeti Fras, predsednici Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva, 
ki pove, da JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas za leto 2018 izkazuje presežek v višini 268 EUR. 
Pove, da je ravnatelj podal pojasnilo, v kakšne namene bi porabil ta denar. Odbor je njegov 
predlog obravnaval.  
 
Ravnatelj: pove, da je sedanji konvektomat v šolski kuhinji sicer redno servisiran, a že preveč 
dotrajan. Doda, da je treba upoštevati, da v šoli kuhajo za več kot 160 ljudi in bo težko še kuhati 
za tolikšno število, če kmalu ne dobavijo novega. Pojasni, da presežek iz preteklih let, ki ob 
koncu leta 2018 znaša 7.097,21 EUR je presežek celotnega zavoda in se zato deli med matično 
šolo ter podružnično šolo glede na število učencev. Iz tega naslova matični šoli v Destrniku 
pripada cca. 5.000 EUR. 
 
Župan: pove, da glede na podano obrazložitev s strani predsednice Odbora za šolstvo in 
ravnatelja, predlaga, da se v predlogu sklepa stavek »Sredstva se namenijo za…« dopolni z 
besedilom: »nakup novega konvektomata v kuhinji«.  
 
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo razprave, je župan podal predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                      SKLEP ŠT. 8 



»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog sklepa o porabi presežka prihodkov nad 
odhodki v JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za 0 proti 
 
Ad. 9. Poročila javnih zavodov za leto 2018 
Elizabeta Fras, kot predsednica Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva predstavi 
povzetke poročil javnih zavodov za leto 2018, katerih soustanoviteljica je Občina Destrnik. 
 
Župan se zahvali za izčrpno poročilo in pohvali odbornike, ki so se prebijali skozi vse to 
obsežno gradivo. Župan odpre razpravo. 
 
Branko Horvat: pove, da se število zaposlenih v Občini Destrnik povečuje in meni, da ni prav, 
da so se naloge s področja prostorskega urejanja odstopile Skupni občinski upravi (v 
nadaljevanju SOU). 
 
Župan: pove, da se število zaposlenih v občinski upravi ni povečalo. Namesto direktorja 
občinske uprave imamo trenutno samo zunanjega svetovalca, v občinski upravi tudi nimamo 
zaposlene osebe, ki bi vodila Režijski obrat. To pomeni dva oziroma vsaj en zaposleni manj v 
primerjavi s prejšnjim letom. To je tudi razlog, da se je prostorsko urejanje odstopilo na SOU. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                     SKLEP ŠT. 9 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep o Poslovnih in finančnih poročilih za leto 2018, 
naslednjih zavodov: 

1. Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 
2. Lekarne Ptuj 
3. ZRS Bistra Ptuj 
4. JSKD Ptuj 
5. CSD Ptuj-Pomoč na domu   
6. CSD Ptuj-Varna hiša Ptuj  
7. Zdravstveni dom Ptuj 
8. OŠ Ljudevita Pivka 
9. Zasebna glasbena šola 
10. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
11. Območno združenje Rdečega križa Ptuj 
12. Waldorfska šola 
13. Skupna občinska uprava Ptuj delovanje (notranje revizije) 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Destrnik.« 
Sklep sprejet: 10 za 0 proti 
 
Ad. 10 Predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - 
socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - 
socialne oskrbe za leto 2019 
Elizabeta Fras, predsednica Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva pove, da so se na 
odboru seznanili s tem sklepom in sicer njegovo sprejetje je pomembno za tiste osebe, ki so 
potrebne pomoči na domu. Pove, da po zakonu mora občina pokrivati 50% storitve. Pojasni, da 
se obravnava 100-urni delavnik, kar pomeni 100 ur efektivnega dela, saj stranke živijo na 
različnih lokacijah, zaposleni se mora zato na njihove naslove še pripeljati. Pove, da je bila 



Občina Destrnik do sedaj na tem področju najdražja in naši občani so plačevali največ. S 
sprejetjem tega sklepa bo za naše uporabnike cena socialne oskrbe nižja, kar je tudi prav, čeprav 
je tudi ta znesek za tiste občane, ki rabijo to pomoč, sploh ob nizkih pokojninah še vedno visok.  
 
Župan: pove, da postajamo bolj socialna občina. Ker ni razprave, je župan podal predlog sklepa 
na glasovanje. 
Sprejme se                                                     SKLEP ŠT. 10 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi cene pomoči 
družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini 
na domu-socialne oskrbe za leto 2019, v predlagani vsebini.«  
Sklep se sprejme: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 11 Predlog Sklepa o določitvi predstavnika Občine Destrnik v Svet lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Spodnje Podravje 
Robert Simonič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavi 
obrazložitev predloga sklepa o določitvi predstavnika Občine Destrnik v Svet lokalnih 
skupnosti Centra za socialno delo Spodnje Podravje.  
 
Župan odpre razpravo. 
 
Branko Horvat: pove, da bi kot predstavnico Občine Destrnik v Svet lokalnih skupnosti CSD 
Spodnje Podravje predlagal Elizabeto Fras.  
 
Župan pove, da bodo o predlogih glasovali po vrsti tako, kot so bili podani. Župan poda prvi 
predlog sklepa na glasovanje.  
Sprejme se                                                    SKLEP ŠT. 11 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o določitvi predstavnika Občine 
Destrnik v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Spodnje Podravje, v predlagani 
vsebini.«  
Sklep sprejet: 9 za, 1 proti 
 
Župan: pove, ker je bil prvo podan predlog sklepa sprejet, se o drugem predlogu ne glasuje. 
 
Ad. 12. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju nove predstavnice v Svet javnega 
zavoda Lekarne Ptuj  
Robert Simonič poda obrazložitev predloga sklepa o razrešitvi in imenovanju nove predstavnice 
v Svet javnega zavoda Lekarne Ptuj.  
Župan odpre razpravo. Ker ni bilo razprave, župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                      SKLEP ŠT. 12 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju nove 
predstavnice v Svet javnega zavoda Lekarne Ptuj, v predlagani vsebini.«  

Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
Ad. 13. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov v Svet zavoda JVIZ 
OŠ Destrnik-Trnovska vas 
 



Obrazložitev poda Robert Simonič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki pove, da je sedanja predstavnika Občine Destrnik v svetu zavoda JVIZ OŠ 
Destrnik-Trnovska vas potrebno razrešiti. Ena predstavnica je podala odstopno izjavo, drugemu 
pa je prenehal mandat v Občinskem svetu. Pove, da je Komisija obravnavala dva predloga za 
imenovanje in sicer prvi predlog sta Andrej Zelenik in Marjan Lovrec, drugi predlog sta Andrej 
Zelenik in Matej Sužnik.   
 
Župan odpre razpravo.  
 
Branko Horvat: pove, da je po njegovem mnenju predlog Matej Sužnik dober in primeren, saj 
izhaja s področja šolstva in to področje tudi dobro pozna. 
 
Elizabeta Fras: pove, ob predlogu za imenovanje v Svet zavoda OŠ Destrnik, ki je bil predložen  
komisiji, se je kot alternativni predlog obravnaval Andrej Zelenik in Matej Sužnik. Meni, da je 
Matej Sužnik primeren predstavnik, saj se veliko zavzema za šolstvo, je tudi sindikalni 
predstavnik in zelo sposoben. Meni, da če svetniki med seboj izbirajo človeka, naj izberejo 
tistega, ki ima največ znanja. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predloge sklepov na glasovanje. 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 13 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o razrešitvi predstavnikov v Svet 
zavoda JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti. 

 SKLEP ŠT. 14 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o imenovanju dveh predstavnikov v 
Svet zavoda JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet: 6 za, 4 proti 
 
Župan: pove, ker je bil prvo predloženi predlog sklepa o imenovanju sprejet, o drugem predlogu 
sklepa ne bodo glasovali. 
 
Ob 18. 17 uri  svetnica Elizabeta Fras iz opravičljivega razloga zapusti sejo. Sedaj je prisotnih 
na seji 9 svetnikov, ki glasujejo in sprejemajo odločitve. 
  
Ad. 14. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa 
(DIIP) »Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti« 
Obrazložitev poda Marjan Lozinšek, predsednik Odbora za infrastrukturo in sicer DIIP 
predstavlja aktivnosti na področju infrastrukture, ki se jih želi v občini realizirati na podlagi 23. 
člena ZFO. 
 
Župan: pove, da je bil opozorjen, da je v DIIP-u navedena zaporna plast tankoplastne prevleke 
v debelini 3,5 cm. Pri tem opomni, da je osnovna plast navedena v tonah in sicer gre za debelino 
prevleke v enoti TP 11, torej fino plast, ki je bolj odporna proti obremenitvam. 
  
Župan odpre razpravo.  
 



Branko Horvat: pove, da ga veseli, da končno delamo nekaj dobrega. Pove, da je mnenja, da je 
DIIP zelo dobro pripravljen in da bo glasoval zanj.   
 
Župan: pove, da bi si tudi sam želel še več investicij, vendar imamo žal trenutno veliko dolgov 
za nazaj. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                 SKLEP ŠT. 15 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) »Rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti« v predlagani 
vsebini.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti. 
 
Ad. 15. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa 
(DIIP) »Obrtno poslovna cona Janežovci« 
Obrazložitev poda Marjan Lozinšek, predsednik Odbora za infrastrukturo.  
 
Župan: pove, na novo se bo delala projektna dokumentacija, in sicer za naslednjo finančno 
perspektivo. V Janežovcih so namesto krožišča predvideni zavijalni pasovi, trenutno intenzivno 
tečejo pogovori za sanacijo vodovodnega omrežja, za kar je narejen že tudi finančni izračun. 
Za 10. junij je predviden kolegij županov, kjer se bodo sprejele odločitve kako naprej in na 
občinskem svetu se bo ta rekonstrukcija tudi predstavila.  
 
Župan odpre razpravo.  
 
Branko Horvat: pove, osnova za graditev obrtne cone je OPN. Če želimo obrtno cono prenesti 
v Janežovski Vrh, rabimo soglasja ustreznih ministrstev na OPN. Pove, da imamo trenutno dva 
interesenta, ki sta pripravljena kupiti celotno parcelo obrtne cone Drstelja, pridobljenih imamo 
tudi 400.000 EUR evropskega denarja. Občina bi se morala držati prvotno postavljene cene za 
m² in je ne dvigovati. Meni, da je zadeva predstavljena v DIIPu preuranjena in nedorečena. 
Lahko se nam zgodi, da s strani ministrstev ne dobimo ustreznih soglasij za spremembo OPN, 
s tem bi bila vsa sredstva vložena v ta projekt zaman. Pove, naj se predhodno sprejme 
sprememba OPN, kajti v primeru zavrnitve sprememb OPN, so vsi stroški v zvezi z obrtno cono 
neupravičeni. 
 
Matej Sužnik: pove, da ni smiselno, da najamemo nov kredit za dobo 15 let, če smo že sedaj 
zadolženi. Pove, da je DIIP podrobno pregledal in v oči bodejo predvsem nekateri zneski, kot 
na primer na 33. strani, kjer je predstavljen razrez stroškov, postavka »Informiranje javnosti«, 
v višini 178.325 EUR. Predstavljeni zneski dajejo občutek, da so cene napihnjene. Le z 
subvencijami iz EU pridemo do teoretičnega zaključka, da je investicija upravičena. Pove, da 
se sprašuje, če je smiselno najeti kredit za 15 letno dobo odplačevanja. Pove, da takega DIIPa 
ne more podpreti. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                  SKLEP ŠT. 16 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) »Obrtno poslovna cona Janežovci«, v predlagani vsebini.«  



Sklep sprejet: 6 za, 3 proti. 
 
Ad. 16. Predlog Sklepa o ceni izvajanja storitev obvezne javne službe prevzema vsebine 
in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz 
obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. 
Marjan Lozinšek, predsednik Odbora za infrastrukturo pojasni razloge za sprejem navedenega 
predloga sklepa.  
 
Župan odpre razpravo. 
 
Matej Sužnik: prosi za pojasnilo glede sistema plačila, in sicer ali drži, da stranka ceno storitve 
praznjenja greznice in odvoza plačuje vnaprej kot akontacijo ob plačilu porabe vode ter nato, 
ob sami izvedbi storitve, ne plača nič. 
 
Marjan Lozinšek: pove, da to drži. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                   SKLEP ŠT. 17 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ceni izvajanja storitev obvezne javne 
službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in 
ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, v predlagani 
vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 

Ad. 17. Predlog Sklepa o zadolžitvi-23. člen ZFO 
Župan na kratko poda obrazložitev razlogov za sprejem predloga sklepa. Župan odpre razpravo. 
 
Branko Horvat: pove, da je bilo včasih veliko kritik glede zadolžitve na podlagi 23. člena ZFO, 
vendar meni, da je takšno kreditiranje smotrno, saj gre za brez obrestni kredit.   
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se                                                   SKLEP ŠT. 18 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o zadolžitvi - 23. členu ZFO, v 
predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
Ad. 18 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj Občine Destrnik 
Župan z namenom da se prejemniki občinskih priznanj ne odkrijejo pred občinskim praznikom, 
poda predlog, da se točka 18. dnevnega reda zapre za javnost.  
Sprejme se                                                    SKLEP ŠT. 19 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da bo 18. točko dnevnega reda »Predlog Sklepa 
o podelitvi občinskih priznanj Občine Destrnik za leto 2019« obravnaval brez navzočnosti 
javnosti. Pri obravnavi 18. točke so na seji lahko prisotni župan, člani občinskega sveta in 
občinska uprava.« 
 



Doroteja Muršec, predsednica Komisije za odlikovanja in priznanja prestavi predloge za 
občinska priznanja, ki so jih člani komisije obravnavali na seji.  
 
Župan: pove, da se likovnikom podeli ena plaketa, torej eno priznanje, vendar, ker jih je več, 
dobi vsak svoj izvod. 
 
Župan odpre razpravo. 
 
Branko Horvat: pove, da je škoda, ker svetniki niso dobili gradiva po elektronski pošti. 
Predlaga, da se za vsak predlog o dobitnikih priznanj glasuje posebej. 
 
Župan: pove, da gradivo ni bilo posredovano na elektronske naslove, da bi se izognili 
morebitnemu predčasnemu razkritju dobitnikov občinskih priznanj. Pove, da se bo o vsakem 
predlogu glasovalo posebej. 
 
Ker druge razprave ni bilo, župan zaključi razpravo in poda predloge sklepov na glasovanje. 
Sprejme se                                                SKLEP ŠT. 20 
»Občina Destrnik podeli bronasto priznanje Janezu Muršec, Ločki Vrh 52/a, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                                SKLEP ŠT. 21 
»Občina Destrnik podeli bronasto priznanje Jožetu Žerjavu, Jiršovci 20/a, 2253 Destrnik. 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                                SKLEP ŠT. 22 
»Občina Destrnik podeli zlato priznanje Miranu Čehu, Gomila 16, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 8 za, 0 proti 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 23 
»Občina Destrnik podeli zlato priznanje Janezu Irglu, Janežovci 6/c, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 8 za, 0 proti 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 24 
»Občina Destrnik podeli zlato priznanje Branku Širec, Vintarovci 53, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 25 
»Občina Destrnik podeli naziv »Častni občan« Branku Zelenko, Gomilci 8, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 8 za, 1 proti 
Sprejme se                                               SKLEP ŠT. 26 
»Občina Destrnik podeli priznanje »Plaketa za 90 let delovanja« Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Desenci, Desenci 4, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                                SKLEP ŠT. 27 
»Občina Destrnik podeli priznanje »Plaketa za 50 let delovanja« Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Destrnik, Destrnik 9, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                                SKLEP ŠT. 28 
»Občina Destrnik podeli priznanje »Plaketa za 20 let delovanja« Športnemu društvu Destrnik, 
Jiršovci 20/a, 2253 Destrnik.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 29 



»Občina Destrnik podeli priznanje »Plaketa za 40. srečanje likovnikov v Destrniku« naslednjim 
prejemnikom: 
-           Društvo KUD Angel Besednjak, Likovna sekcija, Maribor, 
-           Likovna sekcija dr. Štefke Cobelj pri DPD Svoboda Ptuj, 
-           Likovna skupina Martine Golija, 
-           Športno-kulturno društvo Sestrže, 
-           Društvo likovnih umetnikov Maribor, 
-           KD Studenci – STIL, Maribor, 
-           AVTODIDAKT, 
-           TD Vurberk, Likovna sekcija, 
-           KUD Gaj, Zgornja Polskava.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
Ad. 19. Pobude in vprašanja 
 
Branko Horvat: prosi za informacijo, koliko je občina plačala odvetniku iz Slovenj Gradca, ki nas je 
zastopal na sodni poravnavi? 
 
Župan: pove, da to bo razvidno v letnem poročilu. Ali ima še kdo kakšno pobudo ali vprašanje? 
 
Andrej Zelenik: vpraša, glede državne ceste v Janežovskem Vrhu, pove, da se trga zaradi plazu, pločniki 
in jaški se pogrezajo. Kako bi jo lahko ukrepali? 
 
Župan: pove, da se glede te ceste spomni, da so se že kmalu po zaključeni investiciji pojavljale nekatere 
težave, lastnik te ceste je država, reševati moramo z državo. 
 
Branko Horvat: pove, da je bilo na cesti v Svetincih, kjer je križišče med državno in občinsko cesto, 
nekdaj postavljeno ogledalo, sedaj pa ga ni več. Podal bi pobudo, da se to ogledalo ponovno namesti. 
 
Andrej Zelenik: podal bi pobudo, da se zavaruje objekt »Otmarjeva hiša«, saj vidi, da se tam zadržujejo 
šolski otroci, med poukom in po pouku, nihče jih ne spremlja. Kako lahko ukrepamo, da preprečimo 
morebitne poškodbe otrok? Kdo nosi odškodninsko odgovornost v primeru poškodb? 
 
Župan: pove, da ker občina ni lastnik objekta, ne odgovarja za poškodbe in nobenemu ne more braniti 
zadrževanja na objektu.  
 
Matej Sužnik: predlaga, da bi lahko apelirali na ravnatelja, naj otroke opozori na nedovoljeno in nevarno 
zadrževanje v tem objektu. 
 
Ad. 20. Razno 
 
Župan pod točko razno svetnike seznani s prejetim obvestilom, ki se nanaša na obračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki ga je prejel s strani Ministrstva za finance. 
Pove, da je bil s strani anonimnih prijaviteljev, podpisanih kot občani in nepovezani svetniki, prijavljen 
na Ministrstvo za okolje, ki pa je zadevo neto predalo Ministrstvu za finance. Prijava mu očita 
nezakonitost odloka, ki je podlaga za odmero NUSZ in s tem oškodovanje proračuna, saj se, kot mu 
očitajo prijavitelji, ne obračuna NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča. Župan spomni prisotne 
svetnike, da jih je ob sprejetju Odloka decembra 2018, 11 glasovalo za in 0 proti. Pove, da odlok ni 
nezakonit, le del odloka se ne izvaja. Poudari, da ni pošteno, da na seji občinskega sveta vsi glasujejo 
za sprejem, nato pa podajajo anonimne prijave. Zato te svetnike sedaj poziva naj bodo toliko pogumni, 



da se razkrijejo z imenom, da bodo tudi ostali občani vedeli, kdo so tisti, ki jim želijo naprtiti še dodatne 
davke in zaradi katerih bodo plačevali več.  
 
Matej Sužnik: pove, da je edini, ki je kandidiral neodvisno, zaradi tega je nepovezan. Čeprav ni član 
nobene svetniške skupine, sodeluje korektno z vsemi. Pove, da pri tej zadevi zagotovo ni bil zraven. 
 
Branko Horvat: pove, da se tudi ni ukvarjal s tem ter da te zadeve do tega trenutka sploh ni poznal. Ne 
želi, da bi mislili, da je bil on. 
 
Ker pod točko razno ni bilo več razprave, se župan zahvali za udeležbo in sejo zaključi. 
 
5. redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik se je zaključila ob 19.02. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                              Franc PUKŠIČ, univ. dipl. ing. el. 
Vesna Marinič                                                                                                        župan Občine Destrnik          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      


