
2. dopisna seja Občinskega sveta,  

31. 8. 2019 

 

Gradivo za 1. točko dnevnega reda 

 

 

Predlagatelj:   Župan  

 

 

Zadeva: Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega programa 
(DIIP)  »Rekreacijska učna pot« 
 

 

Poročevalec:     Župan    

 

 

 

 

 

 

 

Predlog sklepa: »Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi dokumenta 

identifikacije investicijskega programa (DIIP) »Rekreacijska učna pot«, v predlagani vsebini.« 
 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2010- 
UPB1, 11/2010, 14/2014 in 9/2015)  je  Občinski svet Občine Destrnik na __ dopisni seji, dne 
_____ sprejel naslednji 

 
S  K  L  E  P 

 o sprejemu Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Rekreacijska učna pot« 

 

Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Rekreacijska učna pot, ki 
ga je izdelala Občina Destrnik,  Vlasta Tetičkovič Toplak, Višja svetovalka I, v predlagani vsebini. 

 
Tabela: Viri financiranja po stalnih cenah v EUR 
 

Finančna konstrukcija Z DDV DDV Brez DDV 
Upravičeni 
str. 

Sofinancira
no 

Lastna 
sredstva 

Vodilni partner:  

Občina Destrnik 68.924,05 12.428,93 56.495,12 56.495,12 39.546,58 29.377,47 

Partner 1 –  
David Lovrec, dopolnilna 
dejavnost na kmetiji 

3.695,62 666,43 3.029,19 3.029,19 2.120,43 1.575,19 

Partner 2 –  

SIESTA INŽENIRING d.o.o. 10.455,16 1.885,36 8.569,80 8.569,80 5.998,86 4.456,30 

Partner 3 –  

ŠD Destrnik 1.154,00 0,00 1.154,00 1.154,00 807,80 346,20 

SKUPAJ 84.228,83 14.980,72 69.248,11 69.248,11 48.473,68 35.755,15 

 
Na podlagi tega sklepa se v NRP občine uskladi projekt. 
 
Številka:    
Datum:   
 

                             Župan Občine Destrnik 
                 Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el. 
                               

          
      ___________________________________________________________________________ 
 

OBRAZLOŽITEV 
 

Občina Destrnik je pristopila k Javnemu pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Destrnik, 



Juršinci in Trnovska vas v letu 2019-2020, sklad EKSRP, ki ga je objavila Lokalna akcijska skupina 
Bogastvo podeželj, dne 16. 5. 2019.  
 
Uspešna realizacija projekta bi za Občino Destrnik in občane predstavljala veliko pridobitev tako z 
vidika turizma kot možnosti rekreacijskih  aktivnosti. Z uresničitvijo projekta se zagotavlja velja 
dostopnost in povezanost lokalne ponudbe in ponudnikov, hkrati pa povečujemo možnost 
medgeneracijskega druženja in vzpodbujanja povezovanja med različnimi generacijami. Posledično pa 
vpliva na izboljšanje kvalitete življenja in bivalnih pogojev na podeželju. Operacija omogoča ureditev 
prostora in rekreacijsko povezavo med različnimi skupinami, kar posledično skrbi za večjo 
medgeneracijsko in socialno vključenost različnih generacij ter njihovo povezovanje in mreženje. 

Glede na navedeno, predlagam Občinskemu svetu da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini. 

 

 

 Franc PUKŠIČ, univ. dipl. ing. el.,  
župan Občine Destrnik 

 


