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Slovenskih Goric



Splošni podatki
Občina Destrnik se razprostira med podolžnim sončnim gričevjem osrednjih 
Slovenskih goric, nekateri izmed njenih hrbtov dosegajo višino okoli 400 m (Oj-
strovec pri Destrniku 378 m), ter plitvimi in dolgimi dolinami, ki so jih vrezali 
pritoki Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani le nekaj kilometrov s Ptuja. 
Bogatijo jo neokrnjena narava ter drugi dokazi naravne in kulturne dediščine. 
Ponaša se s svojo značilno veduto, ki jo krasijo šola, športna dvorana, Volkmerjev 
dom kulture in cerkev. Občina združuje 17 vasi: Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, 
Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh, Levanjci, Placar, 
Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi in Zg. Velovlek. Naselja segajo 
od Pesniške doline preko grebenov v Rogozniško dolino.

Po podatkih Statističnega urada iz leta 2007 meri Občina Destrnik 34,4 km2, šteje 
2707 prebivalcev in ima 904 hišne številke. Gostota prebivalstva znaša 78 prebi-
valcev na km2, naravni prirast za leto 2007 je 1%, skupni prirast pa znaša 22%.

Po sprejemu Zakona o lokalni samoupravi je 1994. leta prišlo do ustanovitve 
občine Destrnik - Trnovska vas. Štiri leta pozneje se je tedanja Občina Destrnik - 
Trnovska vas razdelila v tri nove občine in Destrnik je postal samostojna občina. 

Prebivalci
Skladno z naravnimi značilnostmi občine so svoj značaj oblikovali tudi prebivalci 
občine. Mili, s soncem obsijani griči so prebivalcem vtisnili nežnost in dobro-
srčnost ter prešernega duha. Odprte ravnine so jim dale pečat odprtosti, zato 
boste v Destrniku vedno sprejeti lepo in z odprtim srcem ter obilno pogoščeni 
z domačimi dobrotami. Verjetno pa je značaj prebivalcev najbolj oblikovala pe-
ščeno-ilovnata prst, ki jim je v preteklih letih nemalokrat dala skromne pridelke. 
To jih je oblikovalo v ljudi, navajene trdega dela in skromnosti.

Zagotovo pa lahko rečemo, da so Destrničani zelo ponosni ljudje, navezani 
na svoj dom in na svoje korenine. Ravno ta ponos, skromnost in marljivost so 
marsikaterega domačina odpeljali v širni svet, kamor so šli iskat boljše življenje. 
A tudi tam so vedno s ponosom rekli, da so iz »Vrbana« in da so »Vrbenčani«.

Zgodovina
Podatki o krajih današnje občine Destrnik sežejo celo v železno dobo. O naselitvi 
Keltov pričajo arheološka najdišča grobov in gomil v Janežovcih, Gomili, Drstelji, 
Placarju, Gomilcih in Zg. Velovleku. Po njih so nekateri kraji dobili tudi imena, 
npr.: Gomila, Gomilci. Leta 1989 so bila grobišča razglašena za kulturni spomenik. 

V 9. stoletju je bil Destrnik v grofiji Spodnja Panonija, nato pa so se kot lastniki 
izmenjali Franki, Ogri in Bavarci. Leta 1276 se je oblikovala avstrijska oblast, pod 
katero je Destrnik ostal do konca 1. svetovne vojne. Okrog leta 1100 so na griču 
z nadmorsko višino 350 m grofje Sekeli postavili kapelo Sv. Urbana, zaščitnika 
vinogradništva. Vasi, ki so takrat nastale v bližini, so dobile imena z značilno 
končnico »ci«. Vasi so omenjene že v ptujskem grajskem urbarju iz leta 1322. 

V občini Destrnik se kakovost življenja 
izboljšuje, čemur botruje neokrnjeno 
in privlačno naravno okolje. Občina 

Destrnik se razvija kot atraktivno turistično ob-
močje, ki je z odnosom do okolja ter z varovanjem 
in ohranjanjem naravne in kulturne dediščine 
sposobna zagotavljati pogoje za trajnostni razvoj 
turizma, kmetijstva, malega gospodarstva, stori-
tvenih dejavnosti, obrti in trgovine, hkrati pa tudi 
za razvoj komunalne, prometne in gospodarske 
infrastrukture.

Občina Destrnik si prizadeva za strateško razvojno usklajevanje 
in povezovanje z vsemi sosednjimi lokalnimi skupnostmi, s ciljem 
pripraviti in izpeljati skupne medobčinske in regionalne projekte.

Glavna smernica globalne strategije razvoja občine je dvig standarda 
ljudi v teh krajih z vlaganjem v človeške vire in komunalno infra-
strukturo. Urejena področja družbenih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo, 
šport, sociala ipd.) in infrastrukture zagotavljajo ustrezno kakovost 
bivanja in splošni družbeni razvoj, ki je osnova za napredek občine. 

Naravne danosti občine Destrnik narekujejo strategijo kmetijskega 
razvoja ob upoštevanju varstva okolja ter njeno dopolnjevanje z do-
polnilnimi dejavnostmi in malim gospodarstvom. V občini je prisoten 
trend samozaposlovanja, predvsem v storitvenih dejavnostih, zato je 
naš cilj v naslednjih letih oblikovati trgovsko-obrtno cono, s čimer bi 
povečali možnosti za razcvet malega gospodarstva.

Pogledi Občine Destrnik so na področju razvoja zazrti v pospeše-
vanje in razvoj turizma, saj ima občina naravne danosti, ki jih je 
treba izkoristiti. Prednostna naloga občine bo ustvarjanje turistične 
prepoznavnosti kraja. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter 
poudarek na krajevnih značilnostih in izročilih morata biti vedno 
prisotna pri snovanju razvoja in prihodnosti občine.

Župan Občine Destrnik 
Franc Pukšič



V začetku 16. stoletja (1508–
1518) so kapelo Sv. Urbana 
prezidali v cerkev. Poznogotsko 
cerkev so leta 1768 barokizirali, 
leta 1888 pa obnovili. Ladja 
cerkve ima zvezdast obok na 
polkrožnih služnikih z okro-
glimi sklepniki. Glavni oltar je 
delo J. Holzingerja, nastal pa 
je pred letom 1770. Župnija Sv. 
Urbana, ki še danes združuje 
kristjane v vseh 17-ih vaseh, 
je bila ustanovljena leta 1670.

Leta 1321 se omenjajo Svetinci, 
kjer so madžarsko-slavonski 
grofje Sekelji imeli manjše 
posestvo in grad. Po gradu 
Svetinci je dobil ime tudi okoliš. 
Po bitki pri Kiseku (leta 1532) 
so Turki grad oropali in podrli. 
Ormoški baron Lukež Sekelj 
ga ni dal več obnoviti, zato 
je o njem le malo sledov. Na 
Sekelje pa še vedno spominja 
stara cerkvena klop z velikim 
grbom na naslonjalu. Skozi kraj 
so večkrat šli Turki, še pogo-
steje pa ga je prizadela kuga, 
predvsem v letih 1623–1625 
in leta 1646. Na kugo in druge 
dogodke še danes spominjajo 
številna znamenja in kapele.

Leta 1776 je bila v Destrniku ustanovljena tudi šola. Leta 1784 se je k Sv. Urbanu 
priselil vnet duhovnik, izvrsten učitelj in pesnik Leopold Volkmer. Iz njegovega 
semenišča ali »Svetourbanske akademije« so izšli mnogi učenci – kasnejša po-
membna in slavna imena. Leta 1924 je bilo v kraju Destrnik zgrajeno novo šolsko 
poslopje. Vse do leta 1952 so na šolski stavbi potekala različna obnovitvena dela. 
S šolskim letom 1997/98 pa smo dobili novo, energetsko varčno šolo. 

Gospodarska in javna infrastruktura
Občina razpolaga s športno dvorano, ki je namenjena rekreaciji in najrazličnejšim 
prireditvam. Ponaša se tudi s sodobno urejenim Volkmerjevim domom kulture. 
Pod šolo se nahajajo večnamensko igrišče, igrišče z umetno travo in atletska steza. 
Nedaleč vstran je občinska stavba, v kateri so razen občinske uprave še pošta, 
policijska pisarna in krajevni urad. Poskrbljeno je tudi za zdravstveno varstvo 
občanov, saj se v zdravstvenem centru nahajajo ambulanta splošne medicine, 
zobozdravstvena ambulanta, lekarna in fizioterapija.

Ostala infrastruktura
•  vodovodno omrežje: v občini imajo možnost dostopa do vode vsi prebivalci, 

dejanska pokritost je okrog 92%

•  cestne povezave: državne ceste R1 v dolžini 2.830 m ter tipa R3 v dolžini 
9.154 m, občinske ceste v dolžini 83.190 m (lokalne ceste 24.370 m in javne 
poti 58.820 m), gozdne ceste v dolžini 2.500 m

•  kanalizacija: izgrajenega je 6.515 m kanalizacijskega omrežja, kar daje možnost 
priklopa okrog 70 gospodinjstev, trenutno pa je priključenih 50 gospodinjstev

•  javna razsvetljava: omrežjem javne razsvetljave pokriva okrog 60% občine

•  komunikacija: v občini je zgrajeno zemeljsko kabelsko in telefonsko omrežje, 
možnost priključitve je za vse hiše v občini

•  električno omrežje: pokritost z elektriko v Občini Destrnik je okrog 100%



Turizem in dediščina
Naravna in kulturna dediščina sta na področju občine ustrezno zavarovani. 
Naravno dediščino predstavljata ohranjeni naravni dobrini gozd in vodotoki. 
Pomemben spomenik narave so tudi rastišča močvirskega tulipana na zemljiščih 
ob Pesnici med regulirano strugo Pesnice in severnim obrobnim jarkom.

Večina kulturno-zgodovinskih objektov je povezanih s sakralno arhitekturo in 
umetnostjo. Med najpomembnejše kulturno-zgodovinske objekte v občini štejemo 
cerkev Sv. Urbana. V občini je veliko kužnih znamenj, kapelic in gomilnih grobišč. 
Najdemo pa lahko tudi nekaj ohranjenih spomenikov ljudskega stavbarstva, ki 
bi jih bilo treba ustrezno (pre)urediti.

Viničarija

Ob krajevni cesti, ki vodi iz centra Destrnika do pokopališča, stoji v naselju 
Destrnik okrog 300 let stara domačija, ki jo domačini imenujejo »Toplečkina 
hiša«. Meri 9,10 × 4,30 m, sleme hiše leži v smeri S–J. Klet je grajena iz opeke, 
zgornji del pa je lesen, cimpran. Lesena bruna so ometana z blatom, pomešanim 
z narezano slamo. Podstrešni del je lesen, obit z deskami, v katerih so okrasne 
luknjice, ki hkrati služijo tudi prezračevanju. Tudi trami so izrezljani. Streha 
je bila najprej slamnata, danes je prekrita z opeko. Do vhoda, ki je na vzhodni 
strani, se pride po kamnitih stopnicah in preko lesenega »ganka«. Hiša je v celoti 
prenovljena in opremljena. Razen razstavljene opreme in predmetov si v vini-

čariji lahko ogledate tudi film o življenju in delu viničarja in njegove družine. 
Multivizija se lahko predvaja v treh prostorih: v obeh sobah in v kleti. Obokana 
klet je opremljena in služi kot razstavni prostor. V njej je možna tudi pokušina 
vin domačih vinogradnikov.

Na Škarjakovem

V naselju Vintarovci stoji starejša hiša, ki ji doma-
čini pravijo kar Škarjakov muzej. Lastnika Irena 
in Franc Brenčič sta hišo obnovila in v njej zbrala 
staro orodje in opremo. V hiši sta ohranjeni črna 
kuhinja in kmečka soba. 



Mickine rože

Milena Zelenik je domačinka iz Ločkega 
Vrha, ki v domači občini nadaljuje dolgole-
tno tradicijo izdelovanja povoščenih rož. V 
spomin na Marijo Hedl jih je poimenovala 
»Mickine rože«, znane in cenjene so po-
stale daleč naokoli. Za izdelavo sekanega 
cvetja iz papirja, ki se kasneje namaka v 
tekoči parafin, še vedno uporablja posebne 
kovinske sekače z Dunaja. Danes izdeluje 
šopke za nove maše, birme, poroke in za 
druge slovesne priložnosti. Za svoje delo 
in izdelke je leta 2002 od Obrtne zbornice 
Slovenije dobila certifikat, ki ga zbornica 
izdaja za ohranitev izdelkov domače in 
umetnostne obrti.

Kolesarske in peš poti
Razkošna in pestro razgibana pokrajina je dobra osnova za zanimive kolesarske 
in peš poti po občini. Na poti lahko opazimo in preizkusimo veliko naravnih 
danosti in krajevnih značilnosti (zdravilno vodo, vinsko tradicijo, bogato kuli-
nariko in gostoljubnost domačinov) ter mnogo kapelic in znamenj. 

Tradicionalne prireditve v občini

Kmečki praznik

Ena od najstarejših tradicional-
nih prireditev je kmečki praznik, 
ki v mesecu avgustu že vrsto let 
privablja obiskovalce iz bližnje in 
širše okolice. Prireja ga Turistično 
društvo Destrnik. 

Pri organiziranju povorke sodelujejo 
vaščani vseh 17 destrniških vasi 
in se trudijo, da dela in opravila, 

ki niso več vsakdanja, ne bi tonila v pozabo. Zadnja leta sodelujejo v njej tudi 
članice in člani nekaterih društev iz sosednjih občin. Nastopajoči sodelujejo v 
povorki z dušo in srcem. Določena opravila starih običajev, kot so popravilo 
klopotca, žganjekuha, priprava drv, nošnja kokoši s trakslom, luščenje koruze … 
lahko občudujemo v povorki skoraj vsako leto.

Na kmečki praznik Občine Destrnik vsako leto podelijo tudi priznanja za najlepše 
urejene hiše in kmetije v občini. 

Umetniško ustvarjanje

Vpeta med Maribor, Lenart in Ptuj leži idilična 
vasica Gomila, kjer svoje ustvarjalne ideje že 
vrsto let zlivata v glino in les Karmen in Robert 
Klemensberger. Navdihuje ju narava, ki se odra-
ža v unikatnih izdelkih domače in umetnostne 
obrti. Prednost dajeta oblikovanju uporabnih 
predmetov, kot so lestenci, keramične ploščice 
in umivalniki, seveda vse ročno izdelano in 
poslikano. V ateljeju in delavnici na Gomili 
organizirata tudi tečaje oblikovanja keramike.

Fontana

Med Volkmerjevim do-
mom kulture in osnov-
no šolo je postavljena 
fontana, izdelana iz 
kristalnega marmorja 
v barvnih odtenkih 
bele, sive, oranžne, 
rdeče, zelene in rjave 
barve, ki se med seboj 
prelivajo. Na sredini 
kamna je grb občine 
Destrnik.



Martinovanje

Od leta 2004 Turistično društvo Destrnik organizira Martino-
vanje. Domači vinogradniki ponudijo mošt, ki ga farni župnik 
blagoslovi v vino. Članice Društva kmetic Destrnik vselej 
poskrbijo za Martinove kulinarične dobrote.

Bal

Turistično društvo Destrnik vsako leto povabi vaščane ene 
izmed sedemnajstih vasi Občine Destrnik k sodelovanju, da 
v zimskih mesecih skupaj pripravijo bal. Večina jih pride na 
bal času in dogajanju primerno oblečenih. Ženske nosijo rute, 
predpasnike in široka krila, moški pa klobuke in »furtešince«.

Gospodar (ki mu pravijo virt) in gospodinja določita dela, ki 
se opravijo: ponavadi luščijo bučna semena, cajzajo perje ali 
luščijo koruzo. Ob delu se zbadajo, pripovedujejo šale in komaj 
čakajo, da zaključijo z delom in začnejo s plesom, ki traja do 
jutranjih ur.

Ponavadi najprej zaplešejo stari ples »štajeriš«, nato pa še 
rašplo in »pojšter tanc«.

Seveda na balu ne manjka domačih jedi (kruha, zabla, mesa 
iz tunke, klobas, orehov, klojcov, potic, vina, tukle …) in naj-
različnejših družabnih iger (rihtar, podiranje peči, klobuki …).

Občinski praznik

Občina je izbrala za svoj občinski praznik 25. maj, in sicer po 
župnem zavetniku, sv. Urbanu, ki velja za zavetnika vinogra-
dnikov, viničarjev, vina, sadjarjev, in zaščitnika proti mrazu, 
neurju, streli ter pijanosti. V okviru praznovanja občinskega 
praznika potekajo vsako leto najrazličnejše prireditve.

Kulinarika
Občina slovi po dobrih in zdravih tradicionalnih jedeh. Go-
spodinje pripravijo številne dobrote: žgance, kislo juho, več 
vrst domačega kruha iz krušne peči, krapce, domače meso iz 
tunke, različne potice in še mnogo drugega. Najbolj ponosni 
smo na naše gibanice, spečene v krušni peči in pripravljene 
po receptih, ki jih gospodinje skrbno skrivajo.



Društva
Tudi društveno življenje je v Občini Destrnik zelo pestro. To dokazujejo številna 
aktivna društva: Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik, Prostovoljno gasilsko 
društvo Desenci, Turistično društvo Destrnik, Kulturno društvo Destrnik, 
Športno društvo Destrnik, Športno društvo Placar, Lovska družina Destrnik, 
Društvo kmetic Destrnik, Društvo upokojencev Sv. Urban, Krajevna organiza-
cija Rdečega križa, Društvo mladih Destrnik, Društvo vinogradnikov Osrednje 
Slovenske gorice, Tenis klub Destrnik in Športno rekreacijsko društvo Urban.

Turistični razvoj Občine Destrnik
V okviru razvoja turizma v občini Destrnik je na 
zazidljivem zemljišču velikosti 82.089 m2 predvi-
dena izgradnja turističnega naselja v obsegu 157 
sob v hotelu visoke kategorija (pet zvezdic), 30 
apartmajev v depandansah v obliki tipičnih hiš 
(kot hotelski apartmaji) ter 42 apartmajskih enot 
v apartmajskem naselju. Skupaj torej 229 nastani-
tvenih enot s skupaj približno 
500 ležišči, vse visoke kakovo-
stne kategorije (pet zvezdic). 
Načrtovane programske vsebine 
so zasnovane na zdraviliški in 
wellnes dejavnosti z vključe-
vanjem naravnih danosti in 
vrelca zdravilne vode, ki je na 
tej lokaciji. 



Splošne informacije

Občina Destrnik 
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
T: 02 761 92 50, F: 02 761 92 52
www.destrnik.si  
E: obcina.destrnik@destrnik.si

Krajevni Urad Destrnik
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
T: 02 753 01 11

Pošta Destrnik
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
T: 02 795 35 30

Policijska pisarna Destrnik
Vintarovci 50, 2253 Destrnik
T: 02 753 00 21

Dobro je vedeti …

Župnija sv. Urban Destrnik  
Cerkev sv. Urbana
Destrnik 14, 2253 Destrnik 
T: 02 753 01 51

OŠ Destrnik-Trnovska vas
Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik
T: 02 761 92 10; F: 02 761 92 13
E: os.destrnik@guest.arnes.si

Zdravstveni center Destrnik
Destrnik 9, 2253 Destrnik
•  Ambulanta splošne medicine 

dr. Franc Mršnik  
T: 02 0761 00 50 

•  Zdravstveni dom Ptuj –
Zobna ambulanta Destrnik 
T: 02 753 01 24 

•  Fizioterapija Fizikal 
Sdki Hussain s.p.  
T: 059 055 565 

•  Lekarne Ptuj –
Lekarniška podružnica Destrnik 
T: 059 096 150 



Turistične informacije

Turistično društvo Destrnik
Destrnik 9, 2253 Destrnik 
Informacije občina Destrnik 
T: 02 761 92 50, F: 02 761 92 52
www.td-destrnik.si  
E: ivan.hauptman@gmail.com

Okrepčevalnica in pizzerija »Pri Mici« 
Kokol Silvo s. p.,  
Janežovci 12 b, 2253 Destrnik
T: 02 761 00 47,  
M: 041 331 976; 031 476 347
E: silvo.kokol@amis.net

Izletniško vinogradniška kmetija /  
Kmečki turizem, vinska klet, sobe,  
Marjan Lovrec
Jiršovci 24, 2253 Destrnik 
T: 02 753 31 11, M: 031-619-549
E: marjan.lovrec@amis.net

Bar »Furman«
Dolič 17, 2253 Destrnik
T: 02 753 43031

Bar Črni gad
Darko Svenšek s. p.,  
Janežovci 8c, Destrnik 2253
T: 031 644 649

Okrepčevalnica ''Turizem na vasi Lacko'' 
Lacko Jožica s. p.,  
Drstelja 21, 2253 Destrnik
T: 02 753 22 81, F: 02 753 22 81,  
M: 051 422 530
E: suzana.lacko@gmail.com

»Pri omi« d.o.o. 
Placar 31, 2253 Destrnik 
T: 041 374 252 
Informacije: janja.kogej@gmail.com 

Ostale informacije

Pokopališče in vežica
Ločki Vrh, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Športna dvorana
Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Volkmerjev dom kulture 
Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Igrišče pod šolo
Janežovski Vrh, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Lovski dom 
Drstelja 9a, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Gasilski dom Desenci 
Desenci 4, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Večnamenska dvorana 
Desenci 4, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Gasilski dom Destrnik
Destrnik 9, 2253 Destrnik
Informacije Občina Destrnik, T: 02 761 92 50

Gradnje Destrnik d.o.o. 
Javno podjetje za gradnjo in vzdrževanje
Drstelja 45, 2253 Destrnik
T: 059 033 557, F: 059 033 556
E: miran.ceh@gradnje-destrnik.si

Tenis klub Destrnik
Vintarovci 49, 2253 Destrnik
Informacije Milan Šteger, T: 02 53 04 31

Bar Grozl
Nataša Kaučič s. p.,  
Vintarovci 45 d, 2253 Destrnik
T:02 753 05 41, M: 040 210 166

Peka peciva 
Čeh Majda s. p., Gomila 16, 2253 
Destrnik
T: 02 761 00 55
E: majda.ceh@t-2.net

»Mickine rože«
Milena Zelenik, osebno 
dopolnilno delo
Ločki vrh 23, 2253 Destrnik
T: 02 753 30 41, M: 031 263 646

Umetniško ustvarjanje
Karmen Klemensberger s. p.,  
Gomila 10, 2253 Destrnik
T: 02 753 00 12, M: 041 591 731
www: unikatnakeramika.net 
E: unikatna.keramika@siol.net

Viničarija Destrnik 
Destrnik 6, 2253 Destrnik 
Informacije Občina Destrnik,  
T: 02 761 92 50
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1  Občina Destrnik 
1  Krajevni Urad Destrnik
1  Pošta Destrnik
1  Policijska pisarna Destrnik
2  Župnija sv. Urban Destrnik 

Cerkev sv. Urbana
3  OŠ Destrnik-Trnovska vas
4  Zdravstveni center Destrnik

5  Turistično društvo Destrnik –
Turistični dom

6  Okrepčevalnica in pizzerija 
»Pri Mici« 

7  Izletniško vinogradniška kmetija 
Marjan Lovrec

8  Bar »Furman«
9  Bar Črni gad

10  Okrepčevalnica  
''Turizem na vasi Lacko'' 

11  Bar Grozl
12  Peka peciva Čeh Majda 
13  »Mickine rože«
14  Umetniško ustvarjanje 

Karmen Klemensberger
15  Viničarija Destrnik 
16 »Pri omi«

17  Pokopališče in vežica
18  Športna dvorana
19  Volkmerjev dom kulture 
20  Igrišče pod šolo
21  Lovski dom 
22  Gasilski dom Desenci 
23  Večnamenska dvorana 

Desenci 
24  Gasilski dom Destrnik
25  Gradnje Destrnik
26  Tenis klub Destrnik

OBČINA  
DESTRNIK
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Ljubljana

Destrnik
Ptuj


