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ZAPISNIK
Odbora za infrastrukturo, ki si je v soboto 23.03.2013 ogledoval stanje komunalne infrastrukture
v občini Destrnik. PGD Destrnik je dalo kombi in šoferja, da je bil ogled izveden z enim
vozilom.
Z ogledom je pričel ob 8.00 uri zjutraj. Zborno mesto je bilo pred gasilskim domom v Destrniku.
Ogledu so prisostvovali: Bauman Irena, Slukan Ivan, Simonič Robi, Zelenko Branko.
Odsotna: Irgl Janez in Krause Suzana Lara.
Ogledu so prisostvovali še: Kovačec Anton – občinska uprava, Vladimir Vindiš – župan občine
in Tomislav Ploj – direktor Gradnje Destrnik d.o.o..
Namen ogleda je seznanitev članov odbora s stanjem komunalne infrastrukture:
- Pogovor s predsedniki vaških odborov
- stanje asfaltnih cest
- stanje gramoznih cest
- stanje plazenja zemljin
- stanje obstoječe javne razsvetljave
- stanje prometne signalizacije.
UGOTOVITVE:
-

-

-

Ogled poškodovanosti objekta Destrnik 2 na podlagi vloge lastnika. Na kraju samem so
ugotovili, da so razpoke vidne na fasadi objekta. Lastnik je prisoten in pove, da so razpoke
vidne tudi v notranjosti objekta. Po njegovem so razpoke posledice posedenega asfalta na
mestu hišnega vodovodnega priključka. Na vprašaje ali so razpoke vidne tudi na stenah klet
pa je odgovoril da tam razpok ni. Dogovorjeno je bilo, da vzdrževalec cesto na tem mestu
sanira. Opravi izrez poškodovanega – razpokanega dela asfalta na mestu vodovodnega
priključka, tampon ustrezno utrdi in ponovno asfaltira gornji ustroj cestišča.
Postanek pri predsednici VO Destrnik Arnuš Cvetki. V pogovoru ni izpostavila posebnih
težav s katerimi se soočajo v vasi.
Sledil je ogled odvodnjavanja meteorne vode v križišču JP št. 560-611 in 560-612 ob hiši
Destrnik 29. Voda teče po privatni zemljiščem na katerem sta dve stavbni parceli. Vodo bi
bilo potrebno speljati ob cesti. Ob cesti pa je konfiguracija terena taka, da je skoraj
nemogoče. Prav tako bi na tem mestu bilo potrebno obnoviti javno razsvetljavo. Po ogledu
predlagali, da bi se dogovorili z lastniki zemljišč, da bi vodo speljali desno med vinogradom
in gospodarskim poslopjem proti hiši Destrnik 25.
Sledil je ogled Plazu med hišama Destrnik 49 in 50. Na tem delu je bil pred leti del plazu
sanirani. Sedaj se poseda zemljina pod plazom in plazi zemljina levo od saniranega dela
plazu, ker v času sanacije plazu ni bila zaje širša okolica, ampak samo jedro plazu. Prisotni
so se samo seznanili s stanjem
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Nato so se ustavili pri hiši Vintarovci 38. Lastnica stanovanjskega objekta se pritožuje, da se
ji del hiše seseda in poka zaradi slabo izvedene škarpe v času izgradnje fekalne kanalizacije
in rekonstrukcije ceste mimo njene hiše. N kraju samem so bile vidne razpoke na steni in to
vertikalne in na zgornjem delu ob kandelabru horizontalna malo nad zemljo. Pri ogledu je
prisostvoval tudi sin lastnice. Zelenko Branko je predlagal, da bi odstranili beton ob zidu,
utrdili zemljino in ponovno zabetonirali v isti širini. Ob zgornjem vogalu pa bi bilo potrebno
podaljšati škarpo do konec vgrajenega kandelabra in urediti iztok vode, ki je speljan iz strehe
do tal, od tam pa teče po brežini.
Sledil je ogled plazu na zemljišču Domjanovih v Vintarovcih. Člani odbora na kraju
ugotovijo, da teče voda po bodočem pločniku v jašek, ki nima pravega vtoka iz leve in desne
strani. Nato voda teče v jašek čez cesto. Od tam pa mimo vgrajene kanalizacije po brežini in
zamaka zemljino pod cesto. Plaz je večjih razsežnosti. Izvedena sanacija pred letom ni bila
uspešna. Voda je bila speljana po ceveh levo od jaška. Na tem mestu je plaz zemljo razgibal
ob cesti. Zelenko Branko je predlagal ureditev jarka nad cesto in odvod vode v jašek, da ne bi
zamakala ceste in posledično verjetno zemljine pod plazom.
Oglasili smo se pri predsedniku VO Vintarovci Zorko Ediju. Opozoril je na slabo položen
asfalt na »Pekovem bregu«, poškodovano asfaltno cestišče od Simoničeve mlake do
Rojkovih. Zanima jih kdaj bodo dobili javno razsvetljavo tako v Podpršaku kot Vintaroškem
vrhu. Opravljen je bil tudi ogled plazu pod hišo Vintarovci 84. Seznanjeni so bili z zahtevo
Pauko Milana, Vintarovci 2, da je potrebno med cesto in gospodarskim poslopjem v dolžini
cca. 25 m položiti kanalete, ker mu voda iz ceste zamaka gospodarsko poslopje. Ogledali so
odstranjena drsna vrata v času gradnje kanalizacije in razširitve ceste pri Ritonja Alojziji.
Obljubljeno ji je bilo, da bo občina postavila vrata po končanih delih naza, vendar se to do
danes še ni zgodilo. Nato so si ogledali na nasprotni strani brežino proti hiši Vintarovci 9,
kjer je lastnik zemljišča opozoril, da bi bilo potrebno podaljšati škarpo, i je na tem delu že
zgrajena iz železniških tramov. Nato so si ogledali brežino in pri Vrečar Olgi in Jožici, kjer
bi bilo potrebno za pločnikom urediti škarpo, ker se je po končanih delih rekonstrukcije
ceste pustil gramoz ob cesti. Prav tako so si ogledali neurejeno odvodnjavanje na tem mestu.
Nato so si ogledali neurejeno škarpo pred hišo Vintarovci 23. Seznanjeni so bili z obljubo
občine, da se bo pred hišo naredil oporni zid, da bo lastnik imel dovoz. Sedaj je ta del brežine
pravo zapuščeno gradbišče.
Nato so se oglasili pri Selinšek Stanku, ker je bila predsednica VO Ločki Vrh odsotna.
Članom pove, da imajo težave s pluženjem ceste »Kotinošak«, težava je z javno razsvetljavo,
ki je bila odstranjena čez gozd na odseku »Kotinošak«, opozori na gramoziranje gramoznih
cest in gradnjo fekalne kanalizacije.
Nato smo se ustavili pri predsednici VO Svetinci Jelki Berlak. Tam smo si takoj ogledali
poškodovano gramozno pot do njene hiše, ki je bila močno razrita, gramoz pa ob cesti in na
koncu ceste, ker je slepa cesta. Ogledali smo si brežino pod državno cesto za njeno hišo in
Svetinški potok. Sledil je ogled zamočvirjenega terena ped svetinško kapelo. Povedano nam
je bilo, da je defekt na vodovodu. Ogledali smo si tudi cesto do Horvat Branka. Berlakova je
omenila tudi potrebna vzdrževalna dela na JP 560-661.
Nato smo se ustavili pri predsedniku VO Desenci Petek Stanku, ki je prisotne opozoril na
nujno obnovo javne razsvetljave, obnovo mostu pred gasilskim domom in večja vzdrževalna
dela na nekategorizirani cesti mino vaškega vodnega zajetja.
Nato smo se ustavili pri Pukšič Ireni, ker je bil predsednik VO Gomilci odsoten. Ta nam je
pokazala poškodovano gramozno pot pod hišo Gomilci 1. Nato smo si ogledali poškodovano
gramozno pot od hiše Gomilci 8.
Nato smo se ustavili v Levanjcih pri predsedniku VO Levanjci Oman Robertu. Ker je bil
odsoten je njegov oče opozoril na ureditev avtobusnega izogibališča desno v križišču za
smer Ptuj. Sedaj je v gramoznem stanju in iz njiv voda prinese erozijsko blato in je v izredno
slabem stanju. Gramoziranje gramoznih cest, asfaltiranje JP št. 560-483, namestitev radarja
v križišču na LC št. 060-091, kjer je postavljen kandelaber javne razsvetljave.
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Nato smo se oglasili pri predsedniku VO Janežovski Vrh Koser Cirilu. Ogledali smo si JP
št. 560-401, ki je na določenih mestih močno dotrajana. Pogledali smo si tudi JP št. 560-391
– gramozna cesta, ki je bila močno uničena v času zimske službe. Skupaj s predsednikom
smo si ogledali nekategorizirano cesto Simonič-Burina. V času izvajanja zimske službe je
bila močno poškodovana. Lastnica dela zemljišča Simonič Elizabeta je na kraju samem
članom odbora povedala, da je potrebno vez gramoz in blato, ki je razrito izven cestišča
odstraniti, postaviti nazaj tri mejna znamenja, ki so bila izruvana. Burina Marjan, ki stanuje
na koncu ceste pa je povedal, da tako poškodovanega cestišča še ni bilo po zimski službi kot
letos. Kup zemlje in gramoza pred njegovo hišo potrebno odstraniti in na cesto zapeljati
drobljeni gramoz, ker je imel pred izvajanjem zimske službe cesto prevozno in urejeno. Sedaj
pa je tako rekoč skoraj neprevozna. Simoničeva je zahtevala, da se cesta odmeri v širini 3
metrov. Ogledali so si stanovanjsko hišo Janežovski Vrh 45a (Janžekovič). Lastnik je
opozoril, da so na njegovi hiši nastale razpoke v času gradnje parkirišč in ceste pod osnovno
šolo Destrnik. Ogledali so si tudi gradbišče izgradnje arkirišč pod osnovno šolo Destrnik.
Nato so se oglasili pri Murko Danijelu, ker je bil predsednik VO Dolič odsoten. Ta je
članom odbora pokazal potrebno sanacijo jarka na JP št. 560-481 pred hišo Dolič 25a.
Nato smo se ustavili pri predsedniku VO Zg. Velovlek Presečki Mirku. Povedal je, da je
potrebno popraviti jašek ob cesti pred hišo Zg. Velovlek 19, ki je bil poškodovan od izvajalca
zimske službe. Pokrpati asfaltno cestišče Med Gajserjem in Starklom v gozdu. Zasipati levi
jarek na odseku Gajser – Starkl in položiti kanalete. Ogledali so si tudi plaz nad hišo Zg.
Velovlek 23.
Nato smo se peljali skozi naselje Placar in ugotovili, da je asfalt na LC št. 060-011 v odseku
Vauda- Vindiš v slabem stanju in bi jo bilo potrebno sanirati. Občani naselja Placar
sprašujejo tudi po projektih za fekalno kanalizacijo.
Nato smo se ustavili pri predstavnici VO Janežovcih – Poharičevi, ker je bil predsednik
odsoten. Ta je opozorila na slabo stanje gramozne ceste – JP št. 560-141, čiščenje jarkov,
propustov in gramoziranje. Opozorila je tudi, da bi bilo potrebno odpeljati kup plošč, ki je bil
lani v čistilni akciji zbran pred bivšo opekarno Janežovci. Opravljen je bil tudi ogled ceste
proti čistilni napravi Janežovci in same čistilne naprave. Ugotovljeno je bilo, da most ni bil v
času gradnje dokončan, kot je bilo dogovorjeno – manjkajo stranske oporne stranice. Cesto je
potrebno gramozirati. Kup zemlje na zemljišču čistilne naprave je potrebno poravnati v
okolico. Preostanek, zemljišča, ki ni v trenutni uporabi pa se ponudi bivšemu lastniku, da jo
obdeluje in si s tem prihranim stroške letne košnje.
S tem obiskom je bil ogled za ta dan zaključen. Dogovorjeno je bilo, da si bomo preostale
vasi ogledali eno popoldan v tednu. Ogled je bil zaključen ob 14,30 uri.

Nadaljevanje ogleda je bilo v petek 19.04.2013 s pričetkom ob 15.00 uri. Zborno mesto je
bilo pred GD Destrnik. Ogleda so se udeležili vsi, ki so bili prisotni na prvem delu ogleda.
-

-

-

Prvo smo si ogledali ceste v naselju Drstelja in ugotovili, da je v najslabšem stanju JP št.
560-161 v odseku Stajnko-Zebec. Za naselje Drstelja so v izdelavi načrti za izgradnjo fekalne
kanalizacije s čistilno napravo. Ogledali so si nekategorizirano cesto od Potrčeve do Hliša na
kateri bi bilo potrebno urediti odvodnjavanje, da meteorna voda iz njiv ne bi tekla na
gramozno cestišče.
Nato so si ogledali plaz na Gomili pod hišo Gomila 16 in ustavili pri predsedniku VO
Gomila Mahorič Janezu. Predsednik VO ni izpostavil posebnih problemov razen videnega
plazu. Potrebno bi bilo gramozirati JP št. 560-191.
Nato so si ogledali posedanje JP št. 560-241 nad Brunčičem Pred priključkom dovozne poti
Brunčič so bili poškodovani propusti in je voda tekla mimo propustov, zaradi česa je prišlo
do posedanja cestišča. Za Brunčičevo dovozno potjo pa se cestišče zamika v levo, kar je že
dobro vidno. Posledice so verjetno od plazenja zemljin pod cesto. Opazno pa je spreminjanje
nivelete zemljin nad hišo. V preteklosti so posekali drevesa in je sedaj na večjem delu njiva.
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Voda priteka tudi iz zgornje javne poti in je verjetnost počasnega plazenja, kar bo v bodoče
možno ogroženih nekaj hiš. Plazi tudi pod saniranim delom plazu. Nato smo se ustavili pri
predsedniku VO Jiršovci Petrič Martinu, kjer smo si ogledali plaz nad hišo Jiršovci 13.
Ogledali so si lani modernizirani odsek JP št. 560-281 in odsek dotrajanega asfaltnega
cestišča na JP št. 560-261 Matelova mlaka – Metličar. Ogledali so si poškodbe na
nekategorizirani cesti pod hišo Jiršovci 38 (Veršič). Iz gozda so prepeljali določene količine
lesa v razmočenem terenu in s tem uničili neutrjeno cestišče, ki ga bi potrebno sanirati. Na JP
560-242 so na odseku Kocbek-Ber ugotovili, da bi bilo potrebno namestiti odbojno ograjo na
brežini in urediti odvodnjavanje meteorne vode, da ne bi tekla po brežini proti hiši Jiršovci
39 in naprej na plaz pod hišo Jiršovci 41. Ogledali so si tudi cesto proti Sekolu na Stražeh
kateri je zaprosil za sofinanciranje modernizacije. Ugotovili so, da te ceste občina in že prej
KS ni nikoli vzdrževala.
Nato smo se ustavili pri predsedniku VO Strmec pri Destrniku Horvat Antonu. Ogledali
smo si lani modernizirano cesto JP št. 560-282. Poškodovano križišče pred hiš Strmec pri
Destrniku 4. Razširiti bi bilo potrebno JP št. 560-281 med Hišo Strmec pri Destrniku 3 in
hišo Strme pri Destrniku 13. Mimo hiše Strmec pri Destrniku 14 pa bi bilo potrebno sanirati
poškodbe po zimski službi, zapeljati nekaj gramoza in v gozdu pod hišo Strmec pri Destrniku
14 položiti propuste čez cesto.

Drugi del ogleda je bil zaključen ob 20,00 uri
Zapisal:
Anton KOVAČEC

Predsednica odbora:
Irena BAUMAN
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