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Gradivo za 3. točko dnevnega reda 
 
 
 
 
Predlagatelj:  Župan 
 
 
Zadeva: Pregled in sprejem zapisnika 8. dopisne seje OS 
 
 
Poročevalec: Župan 
 
 
 

Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog zapisnika 8. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Destrnik, z dne 25. 9. 2020, v predlagani vsebini.«  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Republika Slovenija 

OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 
 

Številka: 900-10/2020-8D 
Datum: 25. 9. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 

8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je potekala od srede, 23. 9. 2020, od 12. 
ure do četrtka, 24. 9. 2020, do 12. ure. Glasovanje je potekalo v elektronski obliki. 
 
Dopisno sejo je na podlagi 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Destrnik  (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/14) sklical Franc Pukšič, 
župan Občine Destrnik. 
 
Za dnevni red 8. dopisne seje je župan določil eno točko dnevnega reda, in sicer: 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik 
 
Vabilo in gradivo za točko dnevnega reda je bilo vsem 11 članom Občinskega sveta Občine 
Destrnik poslano v ponedeljek, dne 23. 9. 2020, ob 10:16 uri na njihove elektronske naslove. 
Pisno gradivo za sejo je bilo tudi dostopno z javno objavo na uradni spletni strani Občine 
Destrnik, na naslovu www.destrnik.si, in sicer od 23. 9. 2020 od 09:58 ure dalje, s 
posredovanim obvestilom informacijskega sistema. Vabilo in gradivo za točko dnevnega reda 
je bilo vsem 11 članom Občinskega sveta Občine Destrnik poslano  
 
Za točko dnevnega reda je bilo priloženo naslednje pisno gradivo: 
- Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik z obrazložitvijo; 
- Dopis Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj; 
- Sklep o soglasju Ministrstva za zdravje; 
- Soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
 
Pisno gradivo za sejo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Destrnik, na naslovu 
www.destrnik.si . 



Člani občinskega sveta so svojo odločitev (svoj glas) do predlogov sklepov lahko sporočili 
najkasneje v četrtek, dne 24. 9. 2020, do vključno 12.00 ure, na elektronski naslov: 
vesna.marinic@destrnik.si . 
 
Na dopisni seji je sodelovalo 9 svetnikov Občinskega sveta Občine Destrnik: Anton Žampa, 
Elizabeta Fras, Matej Sužnik, Marjan Lozinšek, Mitja Zelenko, Robert Simonič, Andrej 
Zelenik, Doroteja Muršec, Marjan Lovrec. 
 
IZID GLASOVANJA: 

1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik 
 
Svoj glas do predlaganih sklepov je na zapisan elektronski naslov od 11 članov občinskega 
sveta pravočasno posredovalo 9 svetnic in svetnikov občinskega sveta, od katerih je vseh devet 
(9) glasovalo ZA oba predlagana sklepa.  
 
Glede na izid glasovanja je Občinski svet Občine Destrnik soglasno (9-ZA, 0-PROTI) sprejel 
naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 1 
 »Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini 

Destrnik po hitrem postopku.« 

 

Sklep št. 2 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini 

Destrnik, v predlagani vsebini.« 

 

 
Zapisala: Vesna Marinič                                                                                       

župan Občine Destrnik 
Franc PUKŠIČ 

 


