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Republika Slovenija 

OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 

 
Številka: 900-9/2020-4IZ 
Datum: 4. 9. 2020 

Z A P I S N I K 

 

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v petek, dne 4. 9. 2020 ob 18.00 
uri v prostorih Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42 (sejna soba). 
 
Na podlagi 5. odstavka 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik 
Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/14) sklical in vodil Franc Pukšič, 
župan Občine Destrnik, ki je uvodoma pozdravil prisotne na seji in ugotovil sklepčnost seje. 
 
Prisotni: Doroteja Muršec, Marjan Lozinšek, Matej Sužnik, Branko Horvat, Branko Goričan, 
Anton Žampa, Elizabeta Fras, Marjan Lovrec, Andrej Zelenik, Robert Simonič. 
 
Opravičeno odstotni: Mitja Zelenko 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali prisotni: Franc Pukšič - župan, Vlasta Tetičkovič-Toplak, direktorica Občinske uprave, 
Vesna Marinič – občinska uprava. 
 
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 danes glasovanje vršilo z dvigom rok. 
 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 
Sklicatelj je z vabilom za 4. izredno sejo predlagal eno točko dnevnega reda: 
1. Predlog za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV 
DESTRNIK« 
Vabilo (brez gradiva) je bilo objavljeno in dostopno na spletni strani Občine Destrnik ter vsem 
vabljenim posredovano na elektronsko pošto, o sklicu so bili obveščeni tudi preko sms sporočil. 
 
Ker drugih predlogov za spremembe in dopolnitve z vabili predlaganega dnevnega reda ni bilo, 
je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
1. Predlog za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV 
DESTRNIK« 
 



Občinski svet Občine Destrnik je dnevni red soglasno potrdil. 
 
 
Ad1)  Predlog za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta »DOM STAREJŠIH 
OBČANOV DESTRNIK« 
 
 
Župan predstavi krajšo zgodovino dejavnosti na področju vzpostavitve doma upokojencev v 
Občini Destrnik, pri čemer izpostavi ustanovitev konzorcija. Pove, da je Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo dne 19. 6. 2020 javni razpis za podelitev 
koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Pove, da želi občina 
pristopiti k podelitvi stavbne pravice na nepremičninah v Zasadih, ki so predvidene za gradnjo 
doma starejših občanov z namenom omogočiti potencialnim investitorjem možnost kandidirati 
na omenjenem javnem razpisu ministrstva. Pove, da se rok za oddajo vloge na razpis izteče že 
5. 10. 2020.  Župan predstavi javni razpis in cenilno poročilo ter predlog pogodbe o ustanovitvi 
stavbne pravice. 
Direktorica občinske uprave Vlasta Tetičkovič-Toplak predstavi poročilo o ekonomski 
utemeljenosti za podelitev stavbne pravice.  
Župan odpre razpravo. 
 
Branko Horvat izrazi pomisleke o primernosti lokacije v Zasadih za izgradnjo doma starejših. 
 
Elizabta Fras prav tako izrazi pomisleke glede same lokacije in meni, da bi bila zaradi 
vzdrževanja socialnih stikov primernejša lokacija na Otmarjevem, v bližini Zdravstvenega 
doma.  
 
Matej Sužnik zanima ga, ali imamo vpliv kako velik bo dom in ali vsa sredstva zagotavlja 
investitor.  
 
Branko Goričan opozori na izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Po izgradnji gospodarske 
infrastrukture bo navedena nepremičnina več vredna. Pove, da se strinja glede izgradnje doma 
za starejše, ne strinja se z lokacijo. 
 
Župan pove, da je prepričan, da je lokacija prava, saj so jo še vsi potencialni investitorji hvalili.  
 
Andrej Zelenik: zanima ga, ali bo lahko občina dosegla, da bodo naši občani oskrbovanci plačali 
nižjo ceno oskrbe v domu. 
 
Marjan Lozinšek: meni, da je primernost lokacije za gradnjo doma predvsem v odmaknjenosti 
od vsega, ima samo naravo okoli. 
 
Župan pove, da bližina zdravstvenega doma ni težava, saj mora biti v domu starejših 
zagotovljen zdravnik po zakonodaji. 
 
Elizabeta Fras: pove, da bo občina morala poskrbeti za razvoj potrebne infrastrukture, kar ne 
bo poceni. 
 
Župan po razpravi poda predlog sklepa na glasovanje: 
 
 



Sprejme se:                                        SKLEP ŠT. 1 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi stavbne pravice za 

gradnjo objekta »Dom starejših občanov Destrnik«, v predlagani vsebini.« 

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti   

 
Ker je dnevni red 4. izredne seje sveta izčrpan, se je župan navzočim zahvalil za udeležbo in 
sodelovanje na seji in sejo zaključil ob 19.10 uri. 
 
Zapisala: Vesna Marinič                                                                                                                                                                                                                                         

Franc PUKŠIČ, 
župan Občine Destrnik 


