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OBČINA DESTRNIK 

OBČINSKI SVET 
VINTAROVCI 50 

2253 DESTRNIK 
TRR: 01218-0100016674 

ID za DDV: SI 76286193 
Telefon: 02 7619250        Telefax: 02 7619252            E-Mail: obcina.destrnik@destrnik.si        Matična št.: 5882966           www.destrnik.si 

    

Štev.: 900-12/2015-8R 

Datum: 08. 10. 2015 

Z A P I S N I K 

 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je bila v četrtek, dne 24. 09. 2015 ob 17.00 

uri v prostorih Volkmerjevega doma kulture, Janežovski Vrh 44. 

 

Ad. 1.  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

Župan odpre sejo. 

 

Prisotni: Žiga Volgemut, Branko Horvat, Majda Kunčnik, Bojan Potrč, Ivan Zorec, Milan 

Kuri, Robert Arnuš, Urša Zver, Silvester Horvat, Nada Zupanič in Elizabeta Fras. 

 

Upravičeno odstotni:   /  

 

Neupravičeno odsotni: / 

 

Ostali prisotni: Župan -  Vladimir Vindiš,  Simona Lacko – predsednica NO, Darinka Ratajc, 

Sonja Mahorič, Metka Kajzer – občinska uprava. 

 

Župan ugotovi, da je Občinski svet Občine Destrnik (v nadaljevanju: občinski svet) sklepčen.  

 

Ad. 2.  Pregled in potrditev zapisnika 7 redne seje OS 

Župan odpre razpravo. 

 

 Ker ni bilo razprave, je Župan podal predlog sklepa na glasovanje. 

 

Župan obvesti člane občinskega sveta, da se bo danes glasovanje vršilo z dvigom rok. 

 

Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 1 

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta z dne 18. 06. 

2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti   

 

Ad.3. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje OS 

Župan odpre razpravo. 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal predlog sklepa na glasovanje. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 2 

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta z dne 03. 

07. 2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti   
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Ad 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Župan poda v obravnavo naslednji dnevni red: 

1.  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje OS 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje OS  

4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

5. Polletna realizacija proračuna Občine Destrnik za leto 2015 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za 

leto 2015 

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo razpršene gradnje 

Janežovski Vrh, v enoti urejanja prostora JV2 

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj 

Vintarovci, jug, v enoti urejanja prostora Vi4 

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območju stanovanj 

Vintarovci, sever, v enoti urejanja prostora Vi5 

10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje, v enoti 

urejanja prostora PI5 

11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje, v enoti 

urejanja prostora PI6 

12. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva 

v Občini Destrnik za obdobje 2015 – 2020 

13. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 

Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020 

14. Soglasje h kadrovskem načrtu zaposlenih in soglasje za oblikovanje skupin v vrtcu pri 

OŠ Destrnik za šolsko leto 2015/16  

15. Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 

16. Protestno pismo in pobuda za spremembo – civilna iniciativa občanov Občine 

Destrnik 

17. Pobude in vprašanja 

18. Razno 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Ker člani Občinskega sveta nimajo pripomb, Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 3 

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje dnevni red  v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 5.    Polletna realizacija proračuna Občine Destrnik za leto 2015 

Župan, kot skrbnik proračuna ugotavljam, da smo solidno poslovali. Ene naloge so še v teku, 

nekatera pa so že zaključene. Sem pa prepričan, da bo plan do konca leta v večini realiziran. 

Prosim pa predsednico Nadzornega odbora, da poda poročilo o pregledu polletne realizacije.  

 

Simona Lacko, kot predsednica Nadzornega odbora, vam bom predstavila poročilo o 

izvedenem nadzoru. Sam nadzor je potekal na 5. redni seji, dne 9. 9. 2015, prisotni smo bili 

vsi člani Nadzornega odbora. Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da je polletna 

realizacija proračuna Občine Destrnik za leto 2015, urejena in pripravljena po proračunskih 

porabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter na nivoju 

realizacije proračunske postavke, v skladu z računovodskimi standardi in priporočili. Pri 

natančnem pregledu polletne realizacije smo člani Nadzornega odbora ugotovili, da so bili 

prihodki realizirani 35% glede na plan. Torej so bili realizirani v višini 1.142.895 EUR. 
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Ugotovili smo, da je pri nekaterih proračunskih porabnikih polletna realizacija bila nekoliko 

nižja. S strani pooblaščenih oseb Občine Destrnik smo dobili dodatna pojasnila za nižji indeks 

realizacije. Razlogi so bili objektivni. Mnenje Nadzornega odbora je sledeče: »Nadzor 

Polletne realizacije proračuna Občine Destrnik za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 06. 2015 je 

bila realizirana v skladu z določili Statuta Občine Destrnik, Poslovnika Nadzornega odbora in 

v skladu s sprejetim Letnim načrtom dela Nadzornega odbora Občine Destrnik za leto 2015. 

Poročilo polletne realizacije proračuna za leto 2015 je sestavljeno in pripravljeno v skladu z 

veljavno zakonodajo. Pri nadzoru niso bile ugotovljene nepravilnosti. Nadzorni odbor Občine 

Destrnik podaja pozitivno mnenje na predlog Poročila polletne realizacije proračuna Občine 

Destrnik za leto 2015 in predlaga Občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani vsebini«. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Nada Zupanič, imamo zagotovljena sredstva za vzdrževanje spletne strani, ampak na spletni 

strani imamo podatek o številu prebivalcev iz leta 2002 in to bi nekako uredili, da bi imeli na 

občinski spletni strani bolj ažurne podatke. Glede prerazporeditve sredstev iz naslova kredita 

na investicijo vrtca, ali je to zakonsko možno in kaj se bo zgodilo, če bomo to morali vrniti? 

 

Župan, hvala da ste nas opozorili in bomo zadevo uredili na spletni strani. Glede 

prerazporeditve sredstev iz naslova kredita, pa je to v okviru naslednje točke dnevnega reda in 

bomo pri tej točki podali odgovor. 

 

Branko Horvat, veliko govora je bilo, da bi se naj zmanjšala povprečnina in če se je to že 

odražalo v prvi polovici leta. 

 

Župan, to se bo že videlo pri sprejemu rebalansa proračuna za leto 2015. Skupnost občin in 

Združenje občin se trudita na pogajanjih in po zadnjih podatkih bi naj bil sprožen ustavni 

spor. Ali bo ostalo 519 ali 524 EUR vam ta trenutek ne morem povedati. Obremenitve občine 

se povečujejo, sredstva s strani države pa se zmanjšujejo. 

 

Ker druge razprave ni bilo,  je Župan podal predlog sklepa na glasovanje. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 4 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Poročila o polletni realizaciji proračuna 

Občine Destrnik za leto 2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 

Ad. 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 

Destrnik za leto 2015 

Župan, bistvo je, da v proračunskem letu prihaja do razlik na prihodkovni in odhodkovni 

strani. Z rebalansom se izvedejo prerazporeditve znotraj proračuna, tako na prihodkovni in 

odhodkovni strani. Da popravimo in prerazporedimo sredstva na proračunskih postavkah, tam 

kjer ne bo prišlo do celotne porabe se sredstva zmanjšajo in se prerazporedijo na postavke, 

kjer bo poraba višja. Glede sklepa o prerazporeditvi sredstev iz naslova kredita, da bi se v 

letošnjem letu z temi sredstvi pokrili odhodki za investicijo vrtca in nabava opreme za vrtec, v 

naslednjih letih bi pa ta sredstva vrnili. Če pa bo prišlo do nakupa stavbe, bomo morali nakup 

izvesti. Pri sami izgradnji vrtca, je bilo narejeno nekaj zadev več, kar pa nam Ministrstvo ni 

priznalo. Na eni od naslednjih sej bomo tudi govorili, glede nakupa poslovnih prostorov. Žal 

pa moram reči, da ni nekih interesov za nakup naših nepremičnin, to je nek kapital, ki leži, 

občini pa ne prinaša nič. Na drugi strani, pa imamo parcele, ki imajo dodano vrednosti za našo 

občino. Sprejemamo tudi sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki 
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niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Destrnik za leto 2015, ta sklep 

potrebujemo za urejanja lastništva na cestah, kjer je bila narejena odmera. 

 

Bojan Potrč, Odbor za plan in finance je na svoji 3. redni seji dne 14. 9. 2015 obravnaval 

Rebalans proračuna za leto 2015. Pregledali smo celotni rebalans in pri pregledu smo 

ugotovili, da so zagotovljena dodatna sredstva za nabavo strojnega parka v Režijskem obratu, 

saj kot vemo je tam stanje strojev v zelo slabem stanju. Odbor za plan in finance, se strinja z 

prerazporeditvami in predlaga Občinskemu svetu, da potrdi predlagani rebalans. 

 

Župan, sredstva na kreditu se zmanjšajo v višini 452.052 EUR in sicer se na proračunsko 

postavko 09007 Šestoddelčni nizkoenergijski vrtec v Destrniku se prerazporedijo sredstva v 

višini 354.237 EUR. Na proračunsko postavko 09014 Oprema za šestoddelčni nizkoenergijski 

vrtec v Destrniku, sredstva v višini 97.815 EUR. V prejšnji sestavi Občinskega sveta smo 

predlagali podoben sklep, pa se takrat člani Občinskega sveta niso strinjali s predlaganim 

sklepom. 

 

Darinka Ratajc, V proračunu je bilo planiranih okrog 390.000 EUR za investicijo, celotno 

investicijo vrtca je potrebno dokončati do 30. 9. in ker nimamo teh sredstev na računu, 

predlagamo da se sredstva prerazporedijo iz naslova kredita. Takšno tolmačenje smo prejeli 

tudi s strani Notranje revizijske službe. Če bi mi lahko investicijo končali do 31. 12. 2015, bi 

lažje izvedli tudi premostitev nakazil. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Elizabeta Fras, sem članica Odbora za plan in finance in takrat na seji nam je Direktorica 

občinske uprave podalo razlago glede prerazporeditve sredstev iz naslova kredita. Bilo bi 

nesmiselno , da bi si najeli novi kredit, ter da bi nam na drugi strani ležal denar iz naslova že 

najetega kredita. 

 

Župan, potekajo pogajanja o nakupu stavbe in ko bodo znani pogoji o nakupu, se bomo sestali 

in se bomo skupaj odločili kako in kaj. Leta 2013 je že bila izdelana Strategija o nakupu, in če 

bo prišlo do nakupa bo Občinski svet moral sprejeti Strategijo. Morda se kdo vpraša, če je to 

sploh možno, o tem se bomo dogovorili, če je možno ali ne. Če se bomo odločili za nakup, 

potem bomo prodali obstoječo stavbo in se z veseljem preselili v novo okolje.  

 

Ker ni bilo druge razprave, je Župan podal na glasovanje naslednje predloge sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 5 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Destrnik za leto 2015 po skrajšanem postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 6 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Destrnik za leto 2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 7 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev iz naslova kredita v 

predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
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Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 8 

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Destrnik za leto 2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 9 

Občinski svet Občine Destrnik potrjuje Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih 

pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Destrnik za 

leto 2015 v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo razpršene 

gradnje Janežovski Vrh, v enoti urejanja prostora JV2 

Župan, točke od 7 do 11 se nanašajo na OPPN, ki so bili izdelani v skladu z veljavnim OPN. 

V razpršeni gradnji je potrebno izdelati OPPN. Danes imamo naslednje OPPN: Janežovski 

Vrh so zajete parcele pod Terglavčnikom in nasproti njega. V Placarju so parcele v Pejanu pri 

Visočniku in Koroščcu. V Vintarovcih sta dva en del je od gozda proti Vrečarjevim in drugi 

del so tri parcele nad plazom v Vintarovcih. Jaz ne bom podajal pri vsaki točki razlage, zato 

sem jo podal sedaj v celoti za vse točke dnevnega reda. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje naslednja dva predloga sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 10 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

sanacijo razpršene gradnje Janežovski Vrh, v enoti urejanja prostora JV2 po skrajšanem 

postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 11 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

sanacijo razpršene gradnje Janežovski Vrh, v enoti urejanja prostora JV2 v predlagani 

vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območju stanovanj 

Vintarovci – jug v enoti urejanja Vi4 

Župan, ker sem razlago podal pri prejšnji točki dnevnega reda, odpiram razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje naslednje dva predloga sklepov.  

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 12 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

novo območje stanovanj Vintarovci – jug v enoti urejanja Vi4  po skrajšanem postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 13 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

novo območje stanovanj Vintarovci – jug v enoti urejanja Vi4  v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
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Ad. 9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj 

Vintarovci – sever v enoti urejanja Vi5 

Župan, razlago za to točko dnevnega reda, sem podal pri točki 7., zato odpiram razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje naslednje dva predloga sklepov.  

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 14 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

novo območje stanovanj Vintarovci – sever v enoti urejanja Vi5  po skrajšanem postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 15 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

novo območje stanovanj Vintarovci – sever v enoti urejanja Vi5  v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 10. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v 

enoti urejanja prostora Pl5 

Župan, razlago za to točko dnevnega reda, sem podal pri točki 7., zato odpiram razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje naslednje dva predloga sklepov.  

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 16 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl5  po skrajšanem postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 17 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl5  v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 11. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja 

prostora Pl6 

Župan, razlago za to točko dnevnega reda, sem podal pri točki 7., zato odpiram razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje naslednje dva predloga sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 18 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl6  po skrajšanem postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 19 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl6  v predlagani vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad.12. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja 

podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015 – 2020 

Urša Zver, na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem smo obravnavali ta pravilnik. V 

proračunu Občine Destrnik za leto 2015, imamo na proračunski postavki 04014 – Delovanje 
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obrtnikov in podjetnikov namenjenih 9.500 EUR. Do sedaj občina ni imela sprejetega 

pravilnika za dodeljevanje sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva, saj 

teh sredstev ni bilo predvidenih v proračunu. Pravna podlaga je Uredba Komisije z dne 18. 

12. 2013. Zato je občinska uprava pripravila predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 

pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015 – 2020, 

v katerem je predvidena dodelitev pomoči za pospeševanje in spodbujanja razvoja 

podjetništva. Ukrep je predviden za naložbe za nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij. 

 

Župan, na srečanjih z gospodarstveniki iz občine, so le ti izrazili željo, da tako, kot za 

kmetijstvo, da bi tudi zagotovili tudi neka sredstva za gospodarstvenike. Po tehtnem 

razmisleku, smo tisti del sredstev, ki je bil v celoti namenjen za kmetijstvo, razdelili na pol. 

Pravilnik je bil tudi potrjen na Ministrstvu za finance. Letos je to prvič in po vsej verjetnosti 

bodo negodovanja s strani kmetov, saj jim je bil odvzet del sredstev. Res pa je, če bi občina 

imela več sredstev in bi imela urejeno vso infrastrukturo, bi lahko več sredstev namenila za ti 

dve dejavnosti. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Elizabeta Fras, to je zelo dobra gesta za naše podjetnika, tudi oni so del nas vseh in je prav, da 

del sredstev namenimo njim. 

 

Branko Horvat, jaz mislim, da je v prihodnje prav, da bi razmišljali, da bi ta sredstva vezali na 

odpiranje novih delovnih mest in ne samo za nabavo opreme. 

 

Župan, pobuda je na mestu, če bomo lahko povečali dotoke sredstev, bomo namenili tudi več 

sredstev. 

 

Ker ni bilo več razprave, je Župan podal na glasovanje naslednja dva predloga sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 20 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in 

spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020  po skrajšanem 

postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 21 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in 

spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020  v predlagani 

vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 13. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 

podeželja v Občini Destrnik za obdobje 2015 – 2020 

Urša Zver, tudi ta pravilnik je obravnaval Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. V 

letu 2007 je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za 

programe razvoja podeželja v Občini Destrnik (Uradni Vestnik Občine Destrnik 13/2007). Ta 

je bil pripravljen na podlagi Uredbe komisije št. 1998/2006  za državne pomoči de minimis  z 

dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list 

št. 379 z dne 28.12.2006, str. 5-10) in je veljal za programsko obdobje 2007-2013.  Konec leta 

2013 je bila sprejeta nova Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis in 
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Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 

Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju. Na 

podlagi te uredbe je potrebno uskladiti veljavni pravilnik. Glede na to, da se spreminja več kot 

1/3 členov je tako smiselno sprejeti novi pravilnik. Nov pravilnik predvideva ukrepe za razvoj 

kmetijstva, kot so naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 

proizvodnjo, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, pomoč za zagotavljanje tehnične podpore 

v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah. Ukrepi so skladni z Uredbo Evropske komisije. Večja novost je, da skupni znesek 

vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma 

enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme 

presegati 15.000 evrov, v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in 

namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali evropske 

skupnosti. Na podlagi sprejeta pravilnika bo pripravljen ustrezni razpis. Občina Destrnik ima 

v proračunu za leto 2015 namenjenih 9.500,00 EUR in sicer na proračunski postavki 04002 – 

Neposredna vplačila v kmetijstvu. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan na glasovanje podal naslednja dva predloga sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 22 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020  po skrajšanem 

postopku. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 23 

Občinski svet Občine Destrnik sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in 

razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020  v predlagani 

vsebini. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Ad. 14. Soglasje h kadrovskem načrtu zaposlenih in soglasje za oblikovanje skupin v 

vrtcu pri OŠ Destrnik za šolsko leto 2015/16 

Župan, po velikem medsebojnem dopisovanju je bil potem usklajen ta predlog, ki je bil tudi 

obravnavan na Odboru za šolstvo, kulturo, socialo in društva. 

 

Majda Kunčnik, kadrovski načrt je izoblikovan v skladu z nomativi in standardi za vrtce. 

Imamo tri cele skupine in eno polovico. Otroke delimo v dve starostni skupini insicer 1 -3 in 3 

– 6 let. Imamo eno mlajšo skupino z 14 otroci, v drugem starostnem obdobju imamo 2 celi in 

eno polovico skupine. Glede na te skupine je bil potem izoblikovan kadrovski načrt. 

Predlagam, da oba sklepa Občinski svet potrdi. 

 

Župan, bil je predlog za uvedbo kombinirane skupine, potem smo prišli do nekega zaključka, 

da imamo dve starostni skupini, danes pa mislim, da je bila to prava odločitev. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Nada Zupanič, z tega mesta bi najprej ga. Majdi čestitalo za ustvarjeno cvetlično pot na 

otvoritvi vrtca. Lepo se sliši, da imamo 6 oddelčni nizkoenergijski vrtec, sedaj pa imamo tri 

skupine in pol. V čem je težava, da nimamo več vključenih otrok? Večina naših staršev dela v 
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dveh izmenah in popoldan nimajo kam dati otroka. Zato bi bilo mogoče dobro, da bi v bodoče 

razmišljali za uvedbo ene popoldanske skupine, mislim da imamo vse pogoje za izvedbe tega. 

 

Župan, o predlogu smo že razpravljali z ravnateljem. Verjetno je, da bomo morali izvesti 

kakšne anketo, koliko je takšnih otrok, ki bi hodili v izmenski vrtec.  

 

Majda Kunčnik, trenutno imamo vpisanih 66 otrok in v naslednjem tednu še pričakujemo 

enega otroka. Glede izmenskega vrtca, te skupine ne moreš izoblikovati kar tako, moraš imeti 

oblikovani dve skupini, ker vsi otroci ne bodo hodili popoldan in z uvedbo tega se moramo 

zavedati, da bodo nastali dodatni stroški. 

 

Župan, potrebno je narediti analizo in bomo potem videli kako zadeve stojijo. 

 

Ker ni bilo več razprave, je Župan na glasovanje podal naslednja dva predloga sklepov. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 24 

Občinski svet Občine Destrnik daje Soglasje h kadrovskemu načrtu zaposlenih v vrtcu pri OŠ 

Destrnik za šolsko leto 2015/16, ki ga je podala OŠ Destrnik. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 25 

Občinski svet  Občine Destrnik   daje Soglasje  za oblikovanje skupin v vrtcu pri OŠ Destrnik 

za šolsko leto 2015/16 v naslednjih skupinah: 

I. starostno obdobje 1 – 2 let (homogena skupina):             12+2 otroka 

II. starostno obdobje 3 – 5 let (heterogena skupina):        19+2 otroka 

II. starostno obdobje 3 – 5 let (polovična heterogena skupina):   9+1 otroka 

II. starostno obdobje 5 – 6 let (homogena skupina):                       22+2 otroka 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 

Ad. 15. Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 

Župan, ker je bil zelo kratek čas za posredovanje kandidatov, smo se z političnimi strankami v 

Občinskem svetu dogovorili, da predlagamo osebe iz strank, ki zastopajo v večini v 

Občinskem svetu. In to so vse politične opcije, ki imajo od 3 do 4 člane. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Ker ni bilo razprave, je Župan podal na glasovanje predlog sklepa. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 26 

 Občinski svet  Občine Destrnik   imenuje naslednje kandidate za sodnike porotnike: 

- Branka Horvat, stanujoči Svetinci 26, 2253 Destrnik, 

- Ivana Zorec, stanujoči Svetinci 17, 2253 Destrnik, 

- Simono Lacko, stanujoča Drstelja 21b, 2253 Destrnik. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 

Ad. 16. Protestno pismo in pobuda z spremembo – civilna iniciativa občanov Občine 

Destrnik 

Župan, pred tole točko dnevnega reda, bi želel reči, da skupina ljudi – posamezniki, ki se z 

delom občine in življenjem v občini ne strinjajo, imajo pravico izoblikovati civilno iniciativo. 

Pri sami iniciativi me osebno in kot župana skrbi glede navedb za druženje. Druženje je tisto, 

kar dnevno potrebujemo in se ravno ne strinjam, da bi se z nekimi sprejemi odločali, kje naj 
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bodo prireditve. Prireditve se odvijajo na Igrišču pod OŠ, na igrišču v Janežovcih, tudi okrog 

cerkve je prireditveni prostor. Druženje, veselica pred gasilskim domom Destrnik in 

turističnim domom je že vrsto let. Da je to tako moteče, saj se prireditev odvija enkrat na leto. 

V gasilskem domu so druženja že vrsto let. Korantov skok se tu odvija vsako leto. Ob 

takšnem dogodku, kot ga organizira Turistično društvo, na to prireditev prihajajo ljudje od 

drugod, saj si v povorki lahko ogledamo stare običaje. Naslednja stvar, ki je vezana na 

veselico in veseli del, to je bilo že od nekdaj in so bile ponavadi še ob farnem žegnanju. Prav 

je, da se takšne prireditve dogajajo, manjkajo nam druženja, saj se med sabo skoraj več ne 

poznamo. V času mojega županovanja ni bilo nobenega posredovanja policije in nobene 

prijave ni bilo, da je prišlo do večje materialne škode. Vsi ljudje, ki živijo v trgu imajo 

določene prednosti pred vsemi ostalimi občani, ki živijo na obrobju. Prav bi bilo, da tiste dve 

ali tri prireditve, ki se odvijajo v centru občine, da bi bili občani strpni. Ti občani, ki prihajajo 

na prireditev iz obronkov občine niso razbijači, tisti, ki pa prihajajo od drugod, pa nesejo naše 

ime izven občine. Ob članku, ki je bil objavljen v Štajerskem tedniku, na fotografiji je objekt, 

ki ni iz naše občine. Ni nas motilo pismo in objava, motilo pa nas je fotografija. En teden pred 

tem so objavili članek o otvoritvi vrtca, potem pa nam en teden za tem objavijo fotografijo, ki 

sploh ni iz naših krajev in vsak, ki je videl to sliko, reče v Destrniku so doma razbijači. 

 

Župan odpre razpravo. 

 

Branko Horvat, po mojem mnenje gre za zelo pretirana dejanja nekaterih posameznikov. 

Mislim, da je prireditvi prostor v Destrniku pri gasilskim domom primeren, saj je enakomerno 

oddaljen do vseh občanov v občini. Vprašam pa se, ali so se ti ljudje pripravljeni odpovedati 

bonitetam, ki jih imajo sedaj. Tale prireditev je na javnem prostoru, če so bili neki sprehajalci 

po cesti, so bili na javni poti. Če pa jim je kdo, kaj naredil na njegovem dvorišču, pa bi moral 

narediti prijavo. Če bi to bilo v kakšnih drugih sredinah, kot je Ptujska noč, Festival Lent, 

potem imajo dve številki časopisa premalo, da bi napisali vse kar se je zgodilo. Trdim pa, da 

bi še morala biti kakšna veselica več, vendar vandalizma ne podpiram. 

 

Majda Kunčnik, na seji Odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva smo se dotaknili tudi te 

točke in smo razmišljali podobno. Ti ljudje, ki živijo tu, ob prireditvah pride do obremenitve, 

vendar morajo vzeti to v zakup za druge bonitete, ki jih imajo. Ta prireditev je tradicionalna, 

je pa zanimivo, da se prej niso pritoževali. Če ti prideš v neki kraj in si boš zgradil hišo, bi se 

moral najprej zanimati kakšne imaš ugodnosti in kakšne imaš slabosti tega kraja. Je pa tudi 

tako, da se ljudje ne strinjajo, da bi se te prireditve prenesle drugam. V tej prireditvi sodeluje 

ogromno ljudi. Kot je to bilo predstavljeno v Štajerskem tedniku, je to napihovanje, saj ni bilo 

nobene prijave in ljudje se sprašujejo, kje v Destrniku se je to zgodilo. Imeli smo prisrčno in 

lepo prireditev otvoritev vrtca, pa je bil članek v Štajerskem tedniku tako majhen znotraj 

časopisa, potem pa na zadnji strani objavijo celo stran. Ti ljudje, ki so tu podpisani, jih žal ne 

vidimo na prireditvah in prav tako ne sodelujejo v društvih. 

 

Nada Zupanič, kot podpredsednica Turističnega društva Destrnik, v tem pismo so podpisani 

ljudje iz centra je pa zanimivo, da je od ne hiše podpisal eden, živijo pa štirje člani, to pomeni 

da enega moti, ostalih treh pa ne. Predlog, da bi naj bil Kmečki praznik drugje, potem pa naj 

bo tudi zdravnik vsako leto v drugi vasi, pa tudi šola se naj seli. V centru občine se ne 

zavedajo, koliko imajo prednosti pred nami, ki živimo od 4 do 5 km od centra občine. Ti 

ljudje, bi lahko bili sami redarji na prireditvi, sodelovali pri izvedbi prireditve. Za izvedbo 

prireditve Kmečki praznik je bilo vloženega okrog 1500 prostovoljnih delovnih ur članov 

društva. 34 let se že prireja Kmečki praznik, sedaj pa bi to uničili. Člani iniciative, pomagajte 

pri izvedbi prireditve in ne bodite doma za zaprtimi vrati. Kmečki praznik nam da nek 

zaključek. Za izvedbo projekta od lanu do platna smo morali zagotoviti okrog 8.000 EUR 

lastnih sredstev, pa kje bi jih dobili, če ne bi imeli te prireditve. 
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Elizabeta Fras, tudi jaz sem članica Turističnega društva Destrnik, tako kot vse vas, je tudi nas 

razžalostil članek v Štajerskem tedniku. Če si doma v centru imaš dva dni veselice, če si doma 

ob gozdu imaš v jeseni listje, če živiš ob cesti Ptuj – Lenart imaš polno cesto turistov. Zelo 

vesela sem in ponosna, da vsi ti člani društva delajo na tem in da s tem vzdržujejo našo 

kulturo. 

 

Župan, vsi smo za to, da je prireditev tu kot je, res pa je, da ni veselice brez Golice, Golica pa 

je vesela pesem. 

 

Ker ni bilo več razprave, je Župan na glasovanje podal naslednji predlog sklepa. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 27 

Občinski svet  Občine Destrnik   je seznanjen z zahtevami civilne iniciative in bo preučil 

njihove pobude, vendar pa je mnenja, da prireditve ostajajo na prireditvenim prostorom pred 

gasilskim domom Destrnik. 

 Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 

Ad. 17. Pobude in vprašanja 

Župan, dobili smo dopis za sodelovanje pri delu z begunci, v sami občini nimamo prostih 

kapacitet, čeprav nas Civilna zaščita opozarja, da imamo dva gasilska doma, telovadnico, 

nikjer pa ne govorijo, kje bi lahko zagotovili postelje. Pozdravljam, pa vsakega posameznika, 

ki želi kakorkoli prispevati sredstva. Odpis dolgov, je zelo pomemben projekt države. Naša 

občina ni pristopila k podpisu te pogodbe. Pristopilo je cca 70 občin, to so občine, ki pobirajo 

vodarino, imajo svoja stanovanja. Res je, da je nekaj manjših dolžnikov v šoli iz naslova 

vrtca, vendar zadeva ni tako kritična, da bi morali podpisati to pogodbo. Glede onesnaženja 

Rogoznice s strani ribičev, češ da pride do onesnaženja zaradi naše čistilne naprave. Ob 

morebitnem nedelovanju čistilne naprave, ne morejo iztakati gnojnica, kot se to sedaj dogaja v 

Rogoznici. V naši čistilni napravi ne čistimo gnojnice in odpadkov iz farm, ampak 

predelujemo odpadne vode iz gospodinjstva. Čistilna naprava deluje v redu, saj so narejeni 

monitoringi. Ogromne količine so pripeljane gnojnice na kmetijska zemljišča. Glede smradu 

iz bioplinarne Arnuš, poslan je bil zahtevek na komunalno inšpekcijo, ti so vlogo odtopili 

Inšpektoratu z kmetijstvo in čakamo na odgovor. Danes sem se pogovarjal z županom Občine 

Polzela, v sled dobrega sodelovanja in sicer je to nadgradnja sodelovanje upokojencev iz obeh 

občin. Z Občino Polzela, bomo podpisali listino o sodelovanju, z mano boste šli 1. 10. 2015 

na svečano akademijo njihove občine, ne tej akademiji se bo predstavil nap oktet. Zato bi vas 

prosil, da bi me danes s sklepom pooblastili, da lahko podpišem to listino. Zaključena je 

investicija izgradnje vrtca, v postopku pridobitve pa je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo 

Janežovski Vrh. 

 

Župan, je na glasovanje podal naslednji predlog sklepa. 

 

Sprejme se                                              SKLEP ŠT. 28 

Občinski svet  Občine Destrnik  pooblašča župana Vladimirja Vindiš, da podpiše Listino o 

sodelovanju z Občino Polzela. 

Sklep sprejet: 11 za, 0 proti 
 

Branko Horvat, 14. 9. 2015 je v sejni dvorani Mestne občine Ptuj, potekal Kolegij županov. V 

prvi točki, je poslanec Andrej Čuš, predstavil aktivnosti v Državnem zboru. Obravnavali smo 

vlogo za novo sistemizacijo delovnih mest redarjev, sedaj so razporejeni med 19 in 24 

plačnim razredom, po novi sistemizaciji, pa bi celo v 29 plačnem razredu. Tu se je vnela 

burna razprava, saj bi s takšnim plačnim razredom bili skupaj z pravniki. Potem je bila 

sistemizacija zavrnjena. Seznanjeni smo bili z gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka. Podano je bilo 
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poročilo ekspertne skupine, ki je podala poročilo glede podelitve koncesije za ravnanje z 

odpadki. Župani so soglašali, da se odlagališče v Gajkah obdrži, kar pa se tiče zbiranja 

odpadkov, podjetje bi naj bilo v 100% lasti občin. Bila je kratka predstavitev projekta Starejši 

za starejše. Dana je bila tudi podpora srednješolskemu programu gastronomije, bilo je samo v 

tej smeri, da občine podpirajo program, ne rabijo pa zagotoviti sredstev. 

 

Silvester Horvat, kako je z temi smetmi, ki jih puščajo turisti, na cesti Ptuj - Lenart? Pobuda 

je, da bi se postavili koši na mestih, kjer se ustavljajo ti turisti. 

 

Župan, razmišljali smo že, da bi uredili takšno mesto. Turisti nam pustijo smeti, en del teh 

smeti poberejo občani, na avtobusnih postajah pa smeti poberejo zaposleni v Režijskem 

obratu. 

 

Elizabeta Fras, glede okoljske dajatve za obremenitev vode, na kakšen način se to 

obračunava? Na Odboru za plan in fiance, smo se pogovarjali, da lahko to dajatev občani 

plačajo na občini brez stroškov in da si zadevo lahko uredijo na občini. Bilo pa bi v redu, da 

bi začeli razmišljati o občinski blagajni. 

 

Darinka Ratajc, to kar izdaja Občina, je že sedaj možno poravnati v računovodstvu občine 

brez provizije. Tisti občani, ki imajo manjše zneske, pa si lahko v računovodstvu uredijo, da 

bodo dajatev plačali v enem ali dveh obrokih. V rebalansu imamo zagotovljena sredstva za 

občinsko blagajno in ko bo rebalans začel veljati, bomo začeli s pripravami za odprtje 

občinske blagajne. 

 

Branko Horvat, jaz bi se navezal na vprašanja g. Silvestra, ti ljudje odmetavajo smeti, ampak 

ko imamo čistilno akcijo, pobiramo smeti, ki jih ne pustijo turisti, ampak so to smeti naših 

ljudi. Tako, da ugotavljamo, da to ni problem samo turistov, ampak tudi naših ljudi.  

 

Silvester Horvat, samo na teh mestih, kjer se ustavljajo, bi se naj postavil kakšen koš ali sod, 

to je pobuda naših občanov. 

 

Župan, pri gasilskem domu Destrnik smo imeli javno smetišče in to samo zato, ker smo imeli 

dva koša za steklo, z ukinitvijo tega mesta, se je ukinilo tudi smetišče. Ob teh koših oziroma 

sodih, se bo dala možnost nastanka takšnih smetišči, kot smo ga imeli pred gasilskim domom 

Destrnik. 

 

Ad. 18. Razno 

Majda Kunčnik, jaz bi se ob tem velikem dogodku za naš kraj, kot je bila otvoritev vrtca, 

zahvalila najprej Županu, v svojem imenu in v imenu vseh vzgojiteljic. Z pomočjo 

Direktorice občinske uprave in celotne občinske uprave, se je uresničilo, da smo odprli vrtec. 

In tudi vsem vam kolegom svetnikom se zahvaljujem, da ste znali prisluhniti želji, da bi 

zgradili nov vrtec. 

 

Župan, obljuba je bila do bomo zgradili vrtec in tudi možnost je bila da to naredimo.  

 

Nada Zupanič, jutri bo v Destrniku spet dogodek in sicer Trgatev Turističnega društva 

Destrnik in trgatev potomke najstarejše trte in ste vsi vabljeni na to prireditev. 

 

Ker druge razprave ni bilo, se je Župan zahvalil za udeležbo na današnji seji in sejo zaključil. 

 

 

 



 13 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik se je zaključila ob 19.25 uri. 

 

Zapisala : Sonja Mahorič                                          

 

                                                                                                         Župan Občine Destrnik:                                                                                                                                                                                                                                                            

 Vladimir Vindiš 
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