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OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42 
2253 Destrnik 
 
 
Številka: 900-9/2019-7R 
Datum: 9. 10. 2019 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v petek, dne 4. 10. 2019 ob 17.00 uri v 
prostorih sejne sobe Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42. 
 
Prisotni: župan: Franc Pukšič, občinski svetniki: Marjan Lovrec, Marjan Lozinšek, Doroteja Muršec, 
Robert Simonič, Andrej Zelenik, Mitja Zelenko, Matej Sužnik, Branko Horvat, Branko Goričan, Elizabeta 
Fras, Anton Žampa, občinska uprava: Sonja Mahorič, Vesna Marinič, drugi prisotni: Darko Fras – 
svetovalec župana, Mihaela Strelec - Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Drago 
Skurjeni – ravnatelj JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas in predstavniki medijev. 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odstotni:   / 
 
Ugotovitev sklepčnosti:  
Župan Občine Destrnik uvodoma pozdravi prisotne na seji in ugotovi, da je občinski svet Občine Destrnik 
(v nadaljevanju: občinski svet) sklepčen, saj je prisotnih 10 svetnikov od 11 svetnikov.  
 
Župan obvesti člane občinskega sveta, da se bo glasovanje na današnji seji vršilo z dvigom rok in pove, 
da se seja snema v celoti. 
 
Ad. 1.) Pregled in sprejem zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta 
Pregled zapisnika 6. redne seje je podal župan Občine Destrnik Franc Pukšič. V razpravi sta sodelovala 
svetnik Branko Horvat in svetnica Elizabeta Fras. Branko Horvat želi v zapisnik vključene tudi krajše 
razprave. Župan pojasni spremembo glede zapisa vsebine zapisnika in sicer, da se bo v prihodnje pisalo 
zapisnike v skrajšani obliki v skladu 2. odstavkom 54. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Destrnik. Zapisnik seje bo zapisan tako, da povzame zapis dogajanja na seji in vse bistvene podatke, iz 

katerih je razviden potek dogodkov in njihov rezultat (odločanje).  

Župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 1 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta z dne 28.6. 
2019, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 2) Pregled in sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta  
Pregled zapisnika 2. dopisne seje je podal župan Občine Destrnik Franc Pukšič. Ker ni bilo pripomb, 
poda župan predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 2 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta z dne 3. 9. 
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 6. redne seje OS 
2. Pregled in sprejem zapisnika 2. dopisne seje OS 
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3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Pregled končnega poročila – izvedba redne notranje revizije Skupne notranje revizijske službe v 

SOU SP 
5. Predlog Sklepa o oblikovanju dodatnega oddelka I. starostnega obdobja v Vrtcu Destrnik pri OŠ 

Destrnik-Trnovska vas 
6. Soglasje h kadrovskemu načrtu  zaposlenih v vrtcu pri OŠ Destrnik za šolsko leto 2019/20 in 

dodatni zaposlitvi 
7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Destrnik za leto 2019  
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019 

– skrajšani postopek 
9. Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine – k.o. Desenci 
10. Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnin – k.o. Dolič 
11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – k.o. Zasadi 
12. Predlog Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in sklepa o ukinitvi statusa javnega 

dobra  
13. Pobude in vprašanja 
14. Razno  
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog dnevnega reda na glasovanje: 
Sklep št. 3 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme dnevni red v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 4.) Pregled končnega poročila – izvedbe redne notranje revizije Skupne notranje 
revizijske službe v SOU SP 
Končno poročilo – izvedbe redne notranje revizije Skupne notranje revizijske službe v SOU SP poda 
Mihaela Strelec, notranja revizorka pri SOU SP. V prvem krogu razprave sta sodelovala Branko Horvat 
in Matej Sužnik. Mihaela Strelec pojasni, da je namen notranje revizije ugotavljanje tveganj in podajanje 
priporočil za izboljšanje poslovanja občinske uprave. V drugem krogu razprave je sodelovala svetnica 
Elizabeta Fras. Župan zaključi razpravo in poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 4 
»Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil s poročilom o opravljeni notranji reviziji Skupne notranje 
revizijske službe v SOU SP in z odzivnim poročilom Občine Destrnik.«  
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 5.) Predlog sklepa o oblikovanju dodatnega oddelka I. starostnega obdobja v Vrtcu 
Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas 
Ravnatelj JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas Drago Skurjeni pojasni razloge za oblikovanje dodatnega 
oddelka I. starostnega obdobja v Vrtcu Destrnik. V razpravi so sodelovali svetniki Marjan Lovrec, Matej 
Sužnik in Elizabeta Fras. Po razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 5 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o oblikovanju dodatnega polovičnega oddelka 
I. starostnega obdobja v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 6) Soglasje h kadrovskemu načrtu zaposlenih v vrtcu pri OŠ Destrnik za šolsko leti 
2019/20 in k dodatni zaposlitvi 
Ravnatelj JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas Drago Skurjeni predstavi razloge za dodatno zaposlitev v vrtcu 
pri OŠ Destrnik z 1. 12. 2019. Z oblikovanjem dodatnega oddelek I. starostnega obdobja od 1. decembra 
2019 dalje, ki bo sicer deloval kot polovični oddelek, bo v tem oddelku potrebno zagotoviti zaposlitev 
vzgojiteljice in vzgojiteljico predšolskih otrok-pomočnico vzgojiteljice v potrebnem deležu.    
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Župan odpre razpravo. Razpravljala je Elizabeta Fras. Ravnatelj pove, da zaposlujejo ljudi iz domačega 
kraja, če izpolnjujejo pogoje. Ker ni drugih prijavljenih na razpravo, župan razpravo zaključi in poda 
predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 6 
»Občinski svet Občine Destrnik daje soglasje h kadrovskem načrtu zaposlenih in dodatni zaposlitvi v 
vrtcu pri OŠ Destrnik za šolsko leto 2019/2020, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 7) Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Destrnik za leto 2019 
Sonja Mahorič je Občinski svet Občine Destrnik seznanila s polletno realizacijo proračuna Občine 
Destrnik za leto 2019.   
Župan odpre razpravo. V razpravi je sodeloval Branko Horvat. Po razpravi župan predlaga naslednji 
predlog sklepa na glasovanje: 
 Sklep št. 7 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Poročila o polletni realizaciji proračuna Občine Destrnik 
za leto 2019 v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet:  10 za, 0 proti 
 
Ad. 8) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik 
za leto 2019 – skrajšan postopek  
Svetnik Branko Goričan se pridruži na seji ob 17.38 uri. Sedaj je na seji prisotnih 11 svetnikov, ki 
glasujejo in sprejemajo odločitve. 
Predsednica Odbora za finance Doroteja Muršec je občinskemu svetu predstavila stališča Odbora za 
finance glede Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019. 
Župan predstavi predlog Odloka. Pove, da se je pri obstoječem kreditu znižala letna obrestna mera iz 
4% na 0,85%. Občini je uspelo je pridobiti kredit v višini 500.000 EUR.  
V prvem krogu so razpravljali Robert Simonič, Andrej Zelenik, Elizabeta Fras, Matej Sužnik in Branko 
Horvat. V drugem krogu razprave je razpravljal Branko Horvat. 
 
Po daljši razpravi je župan predlagal, da se osnutek Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine 

Destrnik za leto 2019 sprejme po skrajšanem postopku ter predlagal naslednje sklepe: 
Sklep št. 8 
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Destrnik za leto 2019 po skrajšanem postopku.« 
Sklep sprejet: 6 za, 5 proti 
 
Sklep št. 9 
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Destrnik za leto 2019  v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 6 za, 5 proti 
 
Sklep št. 10 
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini« 
Sklep sprejet: 6 za, 5 proti 
 
Sklep št. 11  
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Spremembe in dopolnitve Letni program prodaje občinskega 
finančnega premoženje Občine Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 6 za, 5 proti 
 
Svetnica Elizabeta Fras in Branko Goričan zapustita sejo ob 18.28 uri. Sedaj je na seji prisotnih devet 
svetnikov od enajstih, ki glasujejo in sprejemajo odločitve.  
 
Ad. 9) Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine – k.o. Desenci  
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Obrazložitev sklepa je podal župan. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal naslednji sklep: 
Sklep št. 12 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine k.o. 
Desenci, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za 0 proti 
 
Ad. 10) Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnin – k.o. Dolič 
Obrazložitev sklepa je podal župan. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal naslednji sklep: 
Sklep št. 13 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnin k.o. Dolič, v 
predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za 0 proti 
 
Ad. 11) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – k.o. Zasadi 
Obrazložitev sklepa je podal župan. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal naslednji sklep: 
Sklep št. 14 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – k.o. Zasadi v 
predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za 0 proti 
 
Ad. 12) Predlog Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in sklepa o ukinitvi 
statusa javnega dobra 
Obrazložitev sklepa je podal župan. Ker ni bilo razprave, je župan predlagal sprejem naslednjih sklepov: 
Sklep št. 15 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – občinske 
ceste, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
Sklep št. 16 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – 
nekategorizirane ceste, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
Sklep št. 17 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 9 za, 0 proti 
 
 
Ad. 13) Pobude in vprašanja 

1. Matej Sužnik poda pobudo, da bi režijski obrat pripravil okvirni načrt košnje bankin in bi bil 
takšen razpored tudi objavljen v Občanu. 

 
2. Branko Horvat želi v zvezi z situacijo okrog zdravnika Franca Mršnika opozoriti na dejstvo, da 

ima dr. Mršnik koncesijo ter zaposleno zdravnico. Meni, da smo se v celotni zadevi prenaglili, 
kar ima lahko za posledico, da ostane zdravnica brez službe, nastradali pa bodo pacienti. 

 
3. Marjana Lovreca zanima glede na bližajočo zimo, kako bo organizirano izvajanja zimske službe 

in posipavanj cest.   
 

4. Robert Simonič zanima glede ureditve avtobusnega postajališča pri šoli, in sicer kako daleč smo 
s projektom in ali so kakšne informacije s strani država, saj občane zanima varnost otrok. 
Župan pove, da je bil projekt narejen s strani stroke v sodelovanju s policijo, država pa mora 
še dati soglasje. 
 

5. Marjan Lovrec opozori, da na novi cesti v Jiršovcih vozniki dosegajo visoke hitrosti in da so bile 
že dve prometni nesreči z udeležbo divjadi. Poda pobudo za namestitev modrih odsevnikov, ki 
odganjajo divjad. Opozori na zastarelost avtobusnih postajališč.   
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6. Matej Sužnik pove, da se je pred kratkim sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

in so prosili predstavnika policije, da bi lahko pogosteje merili hitrost v Jiršovcih. Prejeli so 
obljubo, da bodo zadevo uredili. 
  

7. Mitja Zelenko opozori, da osnovna šola še nima izdelanega načrta varnih poti v šolo. 
 

8. Lozinšek Marjan opozori, da je bila na republiški cesti odstranjena bela črta na sredini cestišča. 
 

9. Andrej Zelenik izpostavi problematiko ogrevanja v šoli. 
 

10. Marjan Lovrec pove, da delavke tovarne BoxMark uporabljajo parkirišče pri Krušiču, a ker je 
nevarno parkirišče, kakšne se možnosti za ureditev nadomestnega parkirišča. 
Župan pove, da smo se s tem problematiko na občini že soočili in se dogovorili za srečanje z 
delavkami, ki pa nobena ni občanka naše občine. 

 
Ad 14) Razno. 
 
Ker pod točko razno ni razprave, župan zaključi sejo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.11. uri. 
 
 
 
Zapisala: Vesna Marinič                                                                                           

župan Občine Destrnik 
Franc PUKŠIČ 

 
 
 
 
 

 


