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ZAPISNIK 

 

Zapisnik 3. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva, ki je bila  v torek,  

7. 5. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42. 

 

Prisotni:  Elizabeta Fras, Patricija Kramberger Rom, Doroteja Muršec, Andrej Zelenik, Simon 

Fridl, Daniel Murko. 

 

Opravičeno odsotni:  

Neopravičeno odsotni: - 

Ostali prisotni Metka Kajzer – občinska uprava. 

 

 

Ad1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Predsednica Elizabeta Fras  odpre sejo in ugotovi sklepčnost: šest prisotnih, nihče odsoten. 

 

 

Ad2) Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Predsednica Elizabeta Fras  predstavi dnevni red. Predlaga razširitev dnevnega reda za eno 

točko in sicer: Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom 

OŠ Destrnik – Trnovska vas za leto 2019 in predlaga novi dnevni red:  

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 2. seje 

4. Letna poročila javnih zavodov za leto 2018 

5. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu 

6. Seznanitev s potrebnimi sredstvi za spremljevalca gibalno oviranega otroka 

7. Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom OŠ 

Destrnik – Trnovska vas za leto 2019 v predloženi vsebini. 

8.  Razno. 

 

Odbor soglasno potrdi predlagan dnevni red. 

 

 

Ad3) Potrditev zapisnika 2. seje  

Predsednica Elizabeta Fras  prebere zapisnik 2. seje. Na zapisnik člani odbora nimajo 

pripomb. Predsednica predlaga da ga potrdijo. 

Sklep sprejet: soglasno 

 

 

 

 

 



Ad4) Letna poročila javnih zavodov za leto 2018 

Predsednica Elizabeta Fras poda v strjeni obliki poročila naslednjih javnih zavodov: 

1. JVIZ OŠ Destrnik 

2. Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 

3. Lekarne Ptuj 

4. ZRS Bistra Ptuj 

5. JSKD Ptuj 

6. CSD Ptuj-Pomoč na domu 

7. CSD Ptuj-Varna hiša Ptuj  

8. Zdravstveni dom Ptuj 

9. OŠ Ljudevita Pivka 

10. Zasebna glasbena šola 

11. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

12. Območno združenje Rdečega križa Ptuj 

13. Waldorfska šola  

14. Skupna občinska uprava Ptuj 

 

Sklep: Odbor soglasno potrdi predlog, da Občinski svet Občine Destrnik potrdi poslovna 

poročila javnih zavodov za leto 2018. Pri poročilu OŠ Destrnik – Trnovska vas  pa potrdi 

predlog, da šola nameni presežek tekočega leta, ki po odbitku davka od dohodka znaša 

268,41 EUR in bo dodan presežku iz preteklih let, ki bo ob koncu leta 2018 znaša 7.097,21 

EUR in  sredstva nameni za  nakup osnovnih sredstev. 

 

 

Ad5) Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu 

Predsednica Elizabeta Fras predstavi gradivo za soglasje k ceni storitve pomoč družini na 

domu. 

Odbor sprejme soglasno  sklep,  da bo Občinski svet Občine Destrnik poda: 

soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe  

in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu –  

socialne oskrbe za leto 2019 in sicer: 

 
1. Občinski svet občine Destrnik soglaša, da znaša od 1. 6. 2019:  

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu ob delavnikih 18,45 EUR na uro; 

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu v nedeljo 23,04 EUR na uro; 

- skupna cena storitve socialne oskrbe na domu na praznik 24,06 EUR na uro; 

 

2. Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša od 1. 6. 2019:  

- ob delavnikih 6,00 EUR na efektivno uro; 

- v nedeljo 6,49 EUR na efektivno uro; 

- na praznik 7,82 EUR na efektivno uro. 

 

Razliko do polne cene storitve bo občina Destrnik kot subvencijo pokrivala iz sredstev 

občinskega proračuna v višini 67,48 %. 

 

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu uporabnikov, v 100 % pokrivala 

iz sredstev občinskega proračuna. 

 

3. V skladu z 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih 

storitev občina Destrnik soglaša z odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, 

zaradi posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno izvajalko na 

mesec, od 1. 6. 2019 dalje. 

 

 

 

 



 

 

 

Ad6) Seznanitev s potrebnimi sredstvi za spremljevalca gibalno oviranega otroka 

Predsedujoča seznani člane odbora, da imamo v vrtcu Destrnik gibalno oviranega otroka, 

ki potrebuje spremljevalca. 

Odbor sprejme sklep, da se je seznanil s potrebnimi sredstvi za potrebe gibalno oviranega 

otroka in bo predlagal ravnatelju OŠ Destrnik, da zaposli osebo iz naše občine. 

 

Ad7) Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim načrtom in finančnim načrtom OŠ 

Destrnik – Trnovska vas za leto 2019  
Predsedujoča seznani člane odbora s programom dela in kadrovskim načrtom. 

Odbor soglasno sprejme sklep, da potrdi Program dela za leto 2018/19 s kadrovskim 

načrtom in finančnim načrtom OŠ Destrnik – Trnovska vas za leto 2019, ravnatelju OŠ 

Destrnik pa bo predlagal, da se šola čim več prijavlja na razpise za prve zaposlitve. 

 

Ad8) Razno 

Člani odbora se dogovorijo, da bodo na eno naslednjih sej odbora povabili predstavnike 

upokojencev, da dogovorijo o možnostih dovoza hrane pomoči potrebnim občanom. 

Člani odbora se dogovorijo, da  

 

Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 

 ¸      Predsednica Odbora za šolstvo, 

      kulturo, socialo in društva: Elizabeta Fras 

Zapisala: Metka Kajzer 

 

   

                   


