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Republika Slovenija 
OBČINA DESTRNIK 
OBČINSKI SVET 
Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 
 
Številka: 900-8/2020-10R 
Datum: 14. 9. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v petek, dne 11. 9. 2020 ob 17.00 
uri v prostorih Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42 (sejna soba). 
 
Prisotni: Doroteja Muršec, Mitja Zelenko, Marjan Lozinšek, Matej Sužnik, Branko Horvat, 
Branko Goričan, Anton Žampa, Elizabeta Fras, Marjan Lovrec, Andrej Zelenik, Robert 
Simonič 
 
Opravičeno odstotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali prisotni: Franc Pukšič - župan, Vlasta Tetičkovič-Toplak, Sonja Mahorič, Metka Kajzer 
in Vesna Marinič – občinska uprava, Aldo Ino Ilešič – Doxakey d.o.o., dr. Janez Petek – LEA 
Spodnje Podravje, Robert Brkič – vodja občinskega redarstva, Robert Rojko – Policijska 
postaja Ptuj, Tadej Urbanija – glasilo Občan, Senka Dreu – Štajerski tednik, snemalec in 
novinar BK TV. 
 
Sejo je sklical in vodil Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, ki je uvodoma pozdravil prisotne 
na seji in ugotovil, da je ob otvoritvi seje prisotnih 8 svetnikov. Župan pove, da je svetnica 
Elizabeta Fras predhodno opravičila krajšo zamudo na sejo. 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 glasovanje na današnji seji vršilo z dvigom rok. 
 
Župan  je predstavil predlog dnevnega reda, ki je bil posredovan skupaj z vabilom na sejo in 
pove, da bo pod točko 10 člane občinskega sveta obvestil glede koncesijskega akta za podelitev 
koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine - gradivo 



za to je članom občinskega sveta predloženo na mizo, glede predvidene zaposlitve informatorja 
za OŠ Destrnik-Trnovska vas ter predstavil najemno pogodbo za objekt za kegljanje.  
 
Župan odpre razpravo o predlogu dnevnega reda.  
Svetnik Matej Sužnik predlaga umik točko 8.1. iz dnevnega reda  »Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra« za parcelo v Jiršovcih. Župan da predlog svetnika Mateja Sužnika na 
glasovanje: 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se z dnevnega reda 10. redne seje občinskega 
sveta Občine Destrnik se umakne točka 8.1. Sklep o ukinitvi javnega dobra« 
Sklep ni sprejet (2 ZA 6PROTI). 
 
Župan ugotovi, da sklep ni sprejet in da točka 8.1. ostane na dnevnem redu. 
Ob 17.10 uri se na seji pridruži svetnik Branko Goričan. Od slej je prisotnih 9 svetnikov, ki 
glasuje in veljavno sprejema odločitve. 
Svetnik Branko Horvat predlaga, da se dnevni red razširi s točko glede podelitve stavbne 
pravice za Objekt za kegljanje društva upokojencev. Župan pove, da ima glede objekta že 
predvideno rešitev, ki jo bo predstavil pod točko 10 »Pobude in vprašanja«.  
Župan poda predlog svetnika Branka Horvata na glasovanje: 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se točka »Podelitev stavbne pravice za Objekt 
za kegljanje društva upokojencev ne uvrsti na dnevni red 10. redne seje občinskega sveta 
Občine Destrnik.« 
Sklep sprejet 6 ZA 2 PROTI. 
Župan ugotovi, da je bil sklep sprejet in da se predlagana točka ne uvrsti na dnevni red. 
 
Po končani razpravi, župan poda na glasovanje sledeč predlog dnevnega reda: 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Potrditev DIIP-a o nakupu gasilskega vozila za potrebe PGD Destrnik; 
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2020; 
3. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2019; 
4. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2019; 
5. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Destrnik za leto 2020; 
6. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Destrnik – prva obravnava; 
7. Predlog Statuta Občine Destrnik – prva obravnava; 
8. Premoženjsko pravne zadeve: 

8. 1.      Sklep o ukinitvi javnega dobra  
8. 2.      Sklep o ukinitvi javnega dobra – parcele za menjavo; 
8. 3.      Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra – k.o. Dolič 

9.         Imenovanje predstavnika Občine Destrnik za člana sveta IO JSKD Ptuj; 
10. Pobude in vprašanja; 
 
Dnevni red je bil potrjen z glasovi 6 ZA 2 PROTI. 
 
Ob 17.15 uri se na seji pridruži svetnik Anton Žampa. Od slej je prisotnih 10 svetnikov, ki 
glasuje in veljavno sprejema odločitve. 



Župan pove, da bo skupaj z listo prisotnosti med prisotnimi na seji predložena tudi Peticija za 
ohranitev bankomata v Občini Destrnik, ter zbrane svetnike prosi, naj se na peticijo podpišejo. 
 
Župan predstavi predlog zapisnika 9. redne seje občinskega sveta in odpre razpravo. Ker 
pripomb na zapisnik ni bilo, poda župan predlog zapisnika na glasovanje. Zapisnik 9. redne seje 
občinskega sveta Občine Destrnik je bil soglasno potrjen (10 x ZA). 
 
Župan predstavi predlog zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta. Pove, da so svetniki na 5. 
dopisni seji potrdili DIIP za obnovo Volkmerjevega doma kulture za prijavo na javni poziv 
Ministrstva za kulturo. Člane občinskega sveta obvesti, je bila vloga Občine Destrnik zavržena, 
ker Občina Destrnik ni v celoti lastnica Volkmerjevega doma, namreč Telekom Slovenije ima 
že čez 30 let v lasti prostor, ki predstavlja 1/10 celote.  Župan odre razpravo. Ker pripomb na 
zapisnik ni bilo, poda župan predlog zapisnika na glasovanje. Zapisnik 5. dopisne seje 
občinskega sveta Občine Destrnik je bil soglasno potrjen (10 x ZA). 
 
Župan predstavi predlog zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta in odpre razpravo. Ker 
pripomb na zapisnik ni bilo, poda župan predlog zapisnika na glasovanje. Zapisnik 6. dopisne 
seje občinskega sveta Občine Destrnik je bil soglasno potrjen (10 x ZA). 
 
Župan predstavi predlog zapisnika 7. dopisne seje občinskega sveta in odpre razpravo. Ker 
pripomb na zapisnik ni bilo, poda župan predlog zapisnika na glasovanje. Zapisnik 7. dopisne 
seje občinskega sveta Občine Destrnik je bil soglasno (10 x ZA) potrjen. 
 
Ad. 1.  Potrditev DIIP-a o nakupu gasilskega vozila za potrebe PGD Destrnik; 
Vlasta Tetičkovič-Toplak, direktorica občinske uprave, na kratko poda obrazložitev členom 
občinskega sveta potek investicije nakupa gasilskega vozila po letih od 2020 do 2022, v 
skupnem znesku 174.576,62 EUR in po financerjih, nato še predstavi prednosti te investicije.   
Župan odpre razpravo. 
Razpravljal je svetnik Branko Horvat. 
Ker druge razprave ni bilo, župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sprejme se:                                              SKLEP ŠT 1 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega programa (DIIP) za projekt Nakup gasilskega vozila GVC 16/25, v predlagani 
vsebini.«  
Sklep sprejet soglasno (10 ZA).  
 
Ob 17. 20 uri se na seji pridruži svetnica Elizabeta Fras. Od slej je prisotnih 11 svetnikov in 
svetnic, ki glasuje in veljavno sprejema odločitve. 
 
Ad. 2. Predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2020; 
Župan uvodoma predstavi gosta Alda Ino Ilešiča in dr. Janeza Petka, ki ju je na sejo povabil v 
zvezi z 2. točko dnevnega reda – »rebalans proračuna«. Pove, da je občina pretekli teden 
uspešno objavila javni razpis za podelitev stavbne pravice za gradnjo doma upokojencev in da 
s tem rebalansom v občino ponovno vračamo razvoj. Pove, da je bilo članom občinskega sveta 



kot dodatno gradivo na mizo predloženo med drugim tudi pismo o nameri, podpisano s strani 
župana in Alda Ino Ilešiča, direktorja podjetja Doxakey, interesenta za nakup preostalih 
občinskih prostorov. 
 
Aldo Ino Ilešič na kratko predstavi dejavnost, s katero se ukvarja njegovo podjetje Doxakey in 
sicer predvsem dejavnostjo industrijske avtomatizacije in izobraževanja kadrov. V teh prostorih 
se izvaja predvsem koordinacija, na kateri deluje 11 zaposlenih, ki opravlja 36 projektov po 
svetu. Svetnika Mateja Sužnika zanima, katero ciljno skupino želijo izobraževati. Branka 
Goričana zanimajo razlogi, da se je odločil svoje poslovne prostore odpreti ravno v Destrniku. 
Branka Horvata zanima, koliko njegovih zaposlenih je občanov Občine Destrnik. 
 
Dr. Janez Petek predstavi projekt INTERREG Podonavje in pove, da bi iz tega naslova v 
naslednjih 30 mesecih občina lahko pridobila približno 61.000 EUR sredstev. Svetnika Mateja 
Sužnika zanima, ali bi se ta sredstva porabila izključno za baterije, fotovoltaiko in inštalacije. 
 
Doroteja Muršec, predsednica Odbora za finance, na kratko članom občinskega sveta predstavi 
poročilo seje odbora za finance, kjer so obravnavali predlog proračuna.  
 
Župan odpre razpravo.  
 
V prvem krogu razprave so razpravljali člani občinskega sveta: Branko Horvat, Elizabeta Fras 
in Matej Sužnik.  
V drugem krogu razprave so razpravljali: Mitja Zelenko, Branko Horvat, Matej Sužnik, Marjan 
Lozinšek, Andrej Zelenik, Robert Simonič, Branko Horvat in Marjan Lovrec. 
 
Po zaključeni razpravi, župan poda na glasovanje amandma k odloku o spremembah odloka o 
proračunu Občine Destrnik za leto 2020, ki ga je vložil svetnik Matej Sužnik. 
Na glasovanje poda naslednji sklep: 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme amandmaja k Odloku o spremembah odloka o 
proračunu Občine Destrnik za leto 2020, ki ga je vložil svetnik Matej Sužnik.« 
Sklep ni sprejet (5 ZA 6 PROTI)  
 
Župan poda na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
Sprejme se:                                           SKLEP ŠT. 2 
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Destrnik za leto 2020, v predlagani vsebini.« 
Sklep sprejet (6 ZA 5 PROTI)  
 
Sprejme se:                                           SKLEP ŠT. 3 
»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženje 
Občine Destrnik za leto 2020, v predlagani vsebini« 
Sklep sprejet (6 ZA 5 PROTI)  
 



Po glasovanju sejo zapusti svetnik Anton Žampa (19.25 uri). Na seji je od sedaj prisotnih 10 
svetnikov občinskega sveta, ki glasuje in veljavno sprejema odločitve.  
 
Ad. 3. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik za leto 2019; 
Robert Brkič, predstavnik Medobčinskega redarstva, članom občinskega sveta predstavi oceno 
občinskega programa varnosti Občine Destrnik za leto 2019. Izpostavi, da je bilo v letu 2019 
ugotovljenih manj kršitev in stanje ocenjuje kot ugodno. Pove, da so letos pričeli z izvajanjem 
nadzora hitrosti, ki ga v letu 2019 še niso in da sodelujejo tudi pri preventivnih akcijah. 
Župan odpre razpravo.  
Razpravljali so: Marjan Lozinšek in Mitja Zelenko. Ker ni drugih prijavljenih na razpravo, 
župan razpravo zaključi in poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 4 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja občinskega 
programa varnosti Občine Destrnik v letu 2019, v predloženem besedilu.« 
Sklep sprejet soglasno (10 x ZA)  
 
Ad. 4. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2019; 
Robert Rojko, predstavnik PP Ptuj, poda članom občinskega sveta krajšo predstavitev 
informacije o varnostnih pojavih na območju Občine Destrnik v letu 2019. Pove, da je na 
področju kriminalitete kaznivih dejanj na območju Občine Destrnik več kot prejšnje leto. 
Predstavi vrste kaznivih dejanj, ki so jih obravnavali na območju Občine Destrnik. 
Župan odpre razpravo.  
Razpravljali so svetniki Branko Goričan, Branko Horvat, Robert Simonič, Andrej Zelenik, 
Matej Sužnik in  Mitja Zelenko. 
Župan po razpravi poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 5 
 »Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil z Informacijo o varnostnih pojavih na območju 
Občine Destrnik v letu 2019.«  
Sklep sprejet soglasno (10 x ZA) 
 
Ad. 5. Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Destrnik za leto 2020; 
Župan svetnikom predstavi na kratko poročilo o polletni realizaciji.  
Župan odpre razpravo. Svetnik Branko Horvat izpostavi, da se je za javne poti namenilo zelo 
malo sredstev, prav tako tudi za lokalne ceste. 
Po zaključeni razpravi, župan poda predlog sklepa na glasovanje:  
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 6 
 »Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Poročila o polletni realizaciji proračuna 
Občine Destrnik za leto 2020, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet (8 ZA 1 PROTI) 
 
Ad. 6. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Destrnik – prva obravnava; 
Marjan Lozinšek, predsednik Odbora za infrastrukturo na kratko predstavi razloge za sprejem 
novega odloka, in sicer zaradi uskladitve z zakonodajo. Novost je 24-urna pokopališka dežurna 
služba.  



Župan odpre razpravo. 
 
Elizabeta Fras opozori, da bi imeli možnost tudi domači nositi krsto. Opozori, da je v 19. členu 
odloka, 3. točka navedena tako, kot da se bo na pokopališču lahko sejala le trava. 
Branko Horvat pove, da bi bilo smiselno uskladiti vrstni red sprevoda, če gre za pogreb v 
kombinaciji gasilec-policija. 
Ker ni drugih prijavljenih na razpravo, župan razpravo zaključi in poda predlog sklepa na 
glasovanje 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 7 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da je Predlog Odloka o pokopališkem redu v 
Občini Destrnik primeren za drugo obravnavo.«  
Sklep sprejet (8 ZA 0 PROTI) 
 
Ad. 7. Predlog Statuta Občine Destrnik – prva obravnava;  
Robert Simonič, predsednik Statutarno pravne komisije, predstavi predlog novega Statuta 
Občine Destrnik. Pove, da je razlog za sprejem novega statuta predvsem uskladitev z 
zakonodajo. 
Razpravljali so Elizabeta Fras in Branko Horvat. Elizabeta Fras opozori, da je smiselno, da 
ostane število svetnikov kot sedaj, saj imamo 17 vasi. 
Ker ni drugih prijavljenih na razpravo, župan razpravo zaključi in poda predlog sklepa na 
glasovanje. 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 8 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da je Predlog Statuta Občinskega sveta Občine 
Destrnik primeren za drugo obravnavo.«  
Sklep sprejet (9 ZA 1 PROTI) 
 
Ad. 8. Premoženjsko pravne zadeve 
8.1. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
Vlasta Tetičkovič Toplak, direktorica občinske uprave, predstavi predlog sklepa o ukinitvi 
javnega dobra. Pove, da gre za nepremičnino, ki je zgubila funkcijo javnega dobra, zato je 
smiselna ukinitev. Za zemljišče je predvidena zamenjava za parcelo, kjer bi predvidoma zgradili 
avtobusno postajališče. 
Razpravljali so svetniki Matej Sužnik, Marjan Lovrec in Branko Horvat. 
Župan po razpravi poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 9 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra, v predlagani 
vsebini.«  
Sklep sprejet (7 ZA 0 PROTI)  
 
8.2. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parcele za menjavo; 
Vlasta Tetičkovič Toplak, direktorica občinske uprave, predstavi sklep o ukinitvi javnega 
dobra. Lastnik je pri rekonstrukciji ceste v Gomilcih podal soglasje za odmero svoje 
nepremičnine zaradi širitve ceste in bo odmerjeno parcelo prenesel v last občine, tako, da jo bo 
zamenjal za manjšo parcelo v lasti občine. 



Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 10 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parcela za 
menjavo, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet (10 ZA 0 PROTI) 
 
8.3. Sklep o ustanovitvi javnega dobra;  
Vlasta Tetičkovič Toplak, direktorica občinske uprave, pove, da je bila v lanskem letu opravljen 
prenos nepremičnin, ki predstavljajo v naravi cesto, v last občine. Navedena cesta je tudi 
predvidena za kategorizacijo, zato je potrebno na teh nepremičninah ustanoviti javno dobro.  
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 11 
 »Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
– k.o. Dolič, v predlagani vsebini.«  
Sklep sprejet (10 ZA 0 PROTI) 
 
Ad. 9. Imenovanje predstavnika Občine Destrnik za člana sveta OI JSKD Ptuj; 
Predlog sklepa predstavi Robert Simonič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja pove, da je na javni poziv za člane sveta OI JSKD Ptuj, ki je bil objavljen na 
spletni strani prispel samo en predlog. Pove, da je predlog obravnavala mandatna komisija in 
predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog sklepa o imenovanju. 
Župan odpre razpravo. Razpravljala sta svetnika Branko Horvat in Andrej Zelenik. 
Po zaključeni razpravi, župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 12 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine 
Destrnik v svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj, v predlagani 
vsebini.«  
Sklep sprejet (9 ZA 1 PROTI) 
 
Robert Simonič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da 
predlaga še zamenjavo v dveh odborih občinskega sveta. Ker ni bilo razprave, župan poda 
predloga sklepov na glasovanje. 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 13 
»Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se Doroteja Muršec razreši kot predsednica 
Odbora za plan in finance in se imenuje za članico. 
Namesto nje se do izteka mandata Odbora za plan in finance v sedanji sestavi za predsednika 
imenuje Marjan Lovrec.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.«   
Sklep sprejet (9 ZA 0 PROTI) 
 
Sprejme se:                                          SKLEP ŠT. 14 
 »Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se Doroteja Muršec razreši kot predsednica 
Komisije za odlikovanja in priznanja in se imenuje za članico.  
Namesto nje se do izteka mandata Komisije za odlikovanja in priznanja v sedanji sestavi za 
predsednika imenuje Robert Simonič. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.«  



Sklep sprejet (9 ZA 0 PROTI) 
 
Ad. 10. Pobude in vprašanja 
Pod 10. točko dnevnega reda župan najprej predstavi postopek podelitve koncesije za 
opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne in družinske medicine na 
območju Občine Destrnik. Člane občinskega sveta seznani z dosedanjimi aktivnostmi in s 
predlogom Odloka o Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju splošne/družinske medicine v Občini Destrnik, na katerega 
pridobiva občina soglasja. 
Andreja Zelenika zanima, ali se bo koncesija podelila zdravnici, ki je že več let delala v Občini 
Destrnik. 
 
Župan seznani občinske svetnike z vlogo ravnatelja za zaposlitev informatorja preko programa 
javnih del, za kar mora občinski svet sprejeti sklep. Župan poda predlog sklepa na glasovanje: 
Sprejme se:                                              SKLEP ŠT. 15 
 »Občinski svet občine Destrnik sprejme sklep, da pooblasti župana, da znotraj proračunske 
postavke prerazporedi sredstva za sofinanciranje zaposlitve informatorja preko programa 
javnih del za OŠ Destrnik-Trnovska vas za čas širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19«.  

Sklep sprejet (10 ZA 0 PROTI) 
 
Župan člane občinskega sveta seznani s problematiko objekta za kegljanje. V načrtu je oddaja 
prostora v najem z neposredno pogodbo. Namera bo objavljena na spletni strani, saj se letos 
iztečejo najemne pogodbe tudi za ostala društva. Najemnine so bile sklenjene za 5 let. 
 
Mateja Sužnika zanima, ali imajo vsa društva pri najemu enake pogoje in enake možnosti? 
Kako je v primeru, da se za najem istega prostora prijavi več društev. 
 
Elizabeta Fras predlaga, da bi malo znižali najemnino, saj so upokojenci veliko sami vlagali.  
 
Branko Horvat predlaga podelitev upokojencem stavbno pravico. 
Branko Goričan pove, da ni pravično, da je cena najemnine za objekt za kegljanje enaka kot 
cena za ostala društva, saj so vložili ogromno prostovoljnega dela. 
 
Marjana Lovreca zanima, kako daleč je s projektom LAS »Rekreacijska pot«? 
 
Metka Kajzer pove, da so prejeli neuradno informacijo, da je vloga popolna in čakamo samo še 
na odločbo. 
 
Andrej Zelenik prosi za informacije glede Term Gaja in polaganja optike Janežovski Vrh-
Placar-Janežovci. 
 
Elizabeta Fras ponovno opozori na nujno sanacijo ceste pri Čurinu. 
 
Robert Simonič pove, da je cesta pri Čurinu že v planu za ureditev. 



 
Ker se je pod točko 10 razprava izčrpala, župan zaključi sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
Zapisala: 
Vesna Marinič 

Župan Občine Destrnik     
Franc Pukšič 

 
 


