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OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42 
2253 Destrnik 
 
 
Številka: 900-7/2019-6R 
Datum: 9. 7. 2019 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v petek, dne 28. 6. 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: Metka Kajzer, Vesna Marinič, drugi prisotni: Robert 
Brkić, predstavnik Skupne občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, Rado Vek, predstavnik 
Komunalnega podjetje Ptuj d.d., Urška Berlič, predstavnica Umarh d.o.o., Matija Zorec, predsednik 
Nadzornega odbora Občine Destrnik, Tadej Urbanija, odgovorni urednik Glasila Občan, Uršula Godec 
– BKTV, Mojca Zemljarič – Štajerski tednik, Marija Slodnjak – Radio Ptuj. 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odstotni:   / 
 
Ugotovitev sklepčnosti:  
Župan Občine Destrnik uvodoma pozdravi prisotne na seji in ugotovi, da je prisotnih vseh 11 svetnikov. 
Ugotovi, da je Občinski svet Občine Destrnik (v nadaljevanju: občinski svet) sklepčen, zato lahko 
občinski svet nadaljuje z delom in veljavno sprejema odločitve. 
 
Župan obvesti člane občinskega sveta, da se bo glasovanje na današnji seji vršilo z dvigom rok. 
 
Ad. 1.) Pregled in sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta 
 
Pregled zapisnika 5. redne seje je podal župan Občine Destrnik Franc Pukšič. Ker ni bilo pripomb, poda 
župan predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 1 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 5. 

2019, v predlagani vsebini.« 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 
Ad. 2.) Obravnava in sprejem dnevnega reda 
 
Župan predstavi dnevni red, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo: 
1. Pregled in sprejem zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta; 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda; 
3. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2018; 
4. Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

- oskrbe s pitno vodo 
5. Osnutek Opomnika del rednega vzdrževanja občinskih cest 
6. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – občinske ceste  
7. Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nekategorizirane ceste 
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 
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9. Pregled Poročil o opravljenih nadzorih (Nadzorni odbor Občine Destrnik in Skupna notranja 
revizijska služba SOU SP) 

10. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji 
11. Informacija o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan 
12. Predlog sklepa o potrditvi lokacijske preveritve 
13. Imenovanje vaških odborov 
14. Pobude in vprašanja 
15. Razno 
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog dnevnega reda na glasovanje: 
Sklep št. 2 

 »Občinski svet Občine Destrnik sprejme dnevni red v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 
Ad. 3.) Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2018 
Oceno in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti v Občini Destrnik v letu 2018 je podal  
Robert Brkić, predstavnik Občinskega redarstva – Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja. 
 
Župan se zahvali za poročilo in odpre prvi krog razprav. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa 
na glasovanje: 
Sklep št. 3 

»Občinski svet Občine Destrnik ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa 

varnosti Občine Destrnik za leto 2018. 

Ta sklep začne veljati takoj po obravnavi na seji Občinskega sveta Občine Destrnik in se objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin.« 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 
Ad. 4.) Predlog elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja – oskrbe s pitno vodo 
Občinski svet je obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja – oskrbe s pitno vodo. Rado Vuk, predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj predstavi 
novosti, ki jih prinaša sprejem elaborata. 
 
V prvem krogu razprave so sodelovali: Robert Simonič, Matej Sužnik, Branko Horvat, Elizabeta Fras, 
Anton Žampa, Marjan Lovrec in Marjan Lozinšek. 
V drugem krogu razprav so sodelovali: Marjan Lovrec, Matej Sužnik, Marjan Lozinšek. 
 
Po razpravi je župan podal predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 4 

»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v predlagani vsebini.« 

Sklep sprejet: 8 za, 3 proti 
 
Župan predlaga, da se poročevalcema 9. in 10. točke dnevnega reda zaradi nujnih neodložljivih 
obveznosti omogoči, da predčasno podata obrazložitev k 9. in 10. točki.   
 
Ad. 10) Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji 
Obvezno razlago Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji je podala 
poročevalka Urška Berlič.  
 
Župan odpre razpravo. Razpravljal je Marjan Lovrec. 
 
Ker ni drugih prijavljenih na razpravo, župan razpravo zaključi in poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sklep št. 5 
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»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Obvezne razlage Odloka o lokacijskem načrtu za 

območje razpršene gradnje v Drstelji, v predloženem besedilu.« 

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 9) Pregled Poročil o opravljenih nadzorih (Nadzorni odbor Občine Destrnik in Skupna 
revizijska služba SOU SP) 
Župan pove, da se poročilo Skupne revizijske službe SOU SP ne bo obravnavalo, saj je notranji revizor 
seje ni mogel udeležiti, da bi ga predstavil. Matija Zorec, predsednik Nadzornega odbora Občine 
Destrnik poda obrazložitev Dokončnega poročila o opravljenem nadzoru »Ureditev infrastrukture 
Mihelič-Kramar (Janežovski Vrh)« s priporočili in predlogi.  
 
Župan odpre razpravo. V razpravi so sodelovali Branko Horvat, Robert Simonič, Andrej Zelenik, 
Elizabeta Fras. 
 
Svetnik Branko Goričan zapusti sejo ob 18.55 uri. Sedaj je na seji prisotnih 10 svetnikov, ki glasujejo 
in sprejemajo odločitve. 
 
Po razpravi župan predlaga naslednja sklepa na glasovanje: 
 Sklep št. 6 

»Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru, ki jih je opravil 

Nadzorni odbor Občine Destrnik.« 

Sklep se sprejme:  9 za, 0 proti 
 
Sklep št. 7 

»Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki izhajajo iz revizijskega poročila, občinski svet odloči, da se z 

rezultati poročila oziroma z ugotovljenimi nepravilnostmi pri poslovanju Občine Destrnik seznanijo vsi 

državni organi, ki so pristojni za pregon kaznivih dejanj in ki nadzirajo pravilnost finančnega 

poslovanja občine.« 

Sklep se sprejme:  9 za, 0 proti 
 
Ad. 5.) Osnutek Opomnika del rednega vzdrževanja občinskih cest 
Predsednik Odbora za infrastrukturo Marjan Lozinšek je občinskemu svetu predstavil Opomnik del 
rednega vzdrževanja občinskih cest. 
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 8 

»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Opomnik del rednega vzdrževanja občinskih cest v predlagani 

vsebini.« 

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 6.) Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – občinske ceste  
Predsednik Odbora za infrastrukturo Marjan Lozinšek je občinskemu svetu predstavil gradivo za 6. 
točko.  
 
Župan odpre razpravo. Razpravljala sta Anton Žampa in Matej Sužnik. 
 
Župan zaključi razpravo in župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 9 

»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

v predlagani vsebini.« 

Sklep sprejet: 10 za 0 proti 
 
Ad. 7.) Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nekategorizirane ceste 
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Predsednik Odbora za infrastrukturo Marjan Lozinšek je občinskemu svetu predstavil gradivo za 
predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra.  
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 10 

»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet: 10 za 0 proti 
 
Ad. 8.) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 
Predsednik Odbora za infrastrukturo Marjan Lozinšek je občinskemu svetu predstavil gradivo za 
predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra.  
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sklep št. 11 

»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v predlagani 

vsebini.« 

Sklep sprejet: 10 za 0 proti 
 
Ad. 11.) Informacija o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan 
Odgovorni urednik glasila Občan Tadej Urbanija seznani občinski svet z imenovanjem članov 
uredniškega odbora glasila Občan.  
 
Župan odpre razpravo. Ker razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sklep št. 12 

»Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil z informacijo o imenovanju članov uredniškega odbora 

javnega glasila Občan.« 

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti 
 
Ad. 12.) Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve 
Župan umakne 12. točko dnevnega reda iz razloga, ker postopek lokacijske preveritve predpisuje 
pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja okolja, vendar sta do seje prispeli le dve mnenji od osmih. 
Pove, da bo to točko uvrstil na naslednjo sejo takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji. 
 
Ad. 13.) Imenovanje vaških odborov 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Robert Simonič občinskemu svetu 
predstavil potek imenovanja vaških odborov.  
 
Župan odpre razpravo. Razpravljali so Elizabeta Fras in Branko Horvat. 
 
Po razpravi je župan predlagal naslednji sklep: 
Sklep št. 13 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o imenovanju predsednikov in članov vaških 

odborov v naseljih Občine Destrnik, v predlaganih sestavah po posameznih vaseh.« 

Sklep sprejet: 10 za, 0 proti. 
 
Ad. 14.) Pobude in vprašanja 

1. Matej Sužnik  je podal pobudo, da bi po vzoru vseh ostalih občin začeli snemati seje občinskega 
sveta. Pove, da BKTV našim občanom ne ustreza, saj naredijo kratke izseke. Pri prejšnjem 
ponudniku smo imeli dva fiksna termina, dogodki so se snemali v celoti. Sedaj je minutaža, ki 
je namenjena pokrivanju dogodkov v občini manjša in tudi nimamo dveh fiksnih terminov. 
Meni, da je naš cilj predstaviti občino v sklopu, ki je primerljiv prejšnjim letom. 
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2. Anton Žampa je želel opozoriti, da so se v zadnjem obdobju dogajale stvari glede kurjenja 
odpadkov in se pojavljajo kurišča. Poziva, da bi občinska uprava dala objavo, da takšno ravnanje 
ni dovoljeno in da se odpadki zbirajo ločeno. Ker so Levanjci okoljsko že preveč obremenjeni 
s kmetijstvom, je takšno početje še dodatno neugodno. 

 
3. Branko Horvat je povedal, da je kurjenje vejovje dovoljeno, kar je treba je ločiti, da nekdo kuri 

plastiko, saj se v tem primeru sproščajo strupi v ozračje. Glede BKTV pove, da se je minutaža 
krepko zmanjšala v primerjavi s SIP TV, ugotavlja pa tudi, da se nekatere informacije potvarjajo 
in je razvidna očitna naklonjenost županu, kar je nedopustno.  

 
Ad. 15.) Razno 
Župan predstavi predlog sklepa in obrazloži razloge za predlagani sklep: 
 »Občinski svet Občine Destrnik, sprejme sklep, da se prihodki iz naslova prodaje občinskega 

finančnega premoženja Občine Destrnik za leto 2019 in prodaje stvarnega premoženja Občine Destrnik 

za leto 2019, oba načrta sta bila sprejeta na 4. redni seji Občinskega sveta namenijo za poplačilo 

obveznosti iz naslova novo najetih kreditov v letu 2019.« 

  
Župan odpre razpravo. Razpravljal je Branko Horvat.  
 
Po razpravi je župan podal sklep na glasovanje. 
Sklep št. 14 

»Občinski svet Občine Destrnik, sprejme sklep, da se prihodki iz naslova prodaje občinskega finančnega 

premoženja Občine Destrnik za leto 2019 in prodaje stvarnega premoženja Občine Destrnik za leto 

2019, oba načrta sta bila sprejeta na 4. redni seji Občinskega sveta namenijo za poplačilo obveznosti 

iz naslova novo najetih kreditov v letu 2019«.  

Sklep sprejet: 6 za, 3 proti. 
 
Elizabeta Fras je povedala, iz ceste pri Čurinu odnaša gramoz v gozd in je to treba vedno znova 
popravljati. Sedaj to počne g. Čurin sam pri starosti 70 let. Predlaga, da bi Občina čim prej uredila 
ustrezno odvodnjavanje.          
 
Robert Simonič je povedal, da ima odbor za infrastrukturo v juliju načrtovan ogled nekaterih zadev, ki 
bi jih dali na prioritetno listo, da se čim prej uredijo. 
 
Branko Horvat se je v zvezi z novim gasilskim avtomobilom zahvalil vsem za obisk prireditve v 
Desencih in za prispevke.  
                                                 
 
Seja je bila zaključena ob 20.07. uri. 
 
 
 

Zapisala: Vesna Marinič                                                                                          Franc PUKŠIČ,  
župan Občine Destrnik 

 
 
 
 
 
 


