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Uvodnik

Izdajatelj:
Občinski svet Občine Destrnik
Uredništvo:
Tadej Urbanija, Monika Hameršak, 
Tanja Hauptman, Tjaša Oman. 

Glasilo prejemajo vsa gospodinjst-
va v občini Destrnik brezplačno. 

Medij OBČAN – GLASILO OBČINE 
DESTRNIK je vpisan v razvid medi-
jev pod zaporedno številko 275.

Naslov uredništva:
OBČAN,
Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
Telefon: 02 761 92 50
Telefaks: 02 761 92 52
E pošta: obcan.clanki@gmail.com
Časopis Občan izhaja v nakladi 
920 izvodov. Prva številka je izšla 
25. Julija 1996.

Odgovorni urednik: Tadej Urbanija

Zasnova, celostna podoba, obliko-
vanje in priprava za tisk: 
Alinea tisk d.o.o.

Tisk: Evrografis d.o.o.

V prejšnji številki glasila Občan je prišlo 
do napake v zapisu imena avtorja Uvod-
nika. Napisal ga je predsednik PGD De-
strnik, Danijel Murko. Za napako se mu 
iskreno opravičujemo. 
Uredništvo glasila Občan

PGD Desenci praznuje 
častitljivih 90 let

Leto 2019 je za gasilce v naši občini 
posebno leto, zaznamovano s prazno-
vanjem okroglih obletnic obeh prosto-
voljnih gasilskih društev, ki sta združeni 
v GZ Destrnik.
Gasilci PGD Desenci smo izjemno 
ponosni, da smo del 90-letne tradicije 
najstarejšega društva v občini. Ponos-
ni smo na dosežene cilje, pridobljeno 
znanje in izkušnje ter predvsem na pov-
ezanost in požrtvovalnost naših gasilcev 
skozi vse obdobje delovanja društva, ki 
je bilo ustanovljeno davnega leta 1929 
na pobudo ljudi iz vasi Desenci, Levan-
jci, Svetinci, Velovlek in Ločič. Med po-
budniki so bili Franc Osojnik, Janez Hor-
vat, Alojz Gregorec, Otmar Simonič, Jože 
Horvat, Jože Zelenik, župnik Razbornik 
in Franc Čeh, ki je bil tudi prvi predsed-
nik društva. 
Kmalu je društvo postavilo prvi gasilski 
dom, ki stoji še danes ob križišču v Des-
encih. Prvotno je imel dom tudi lesen 
stolp, ki ga je kasneje načel zob časa, 
zato so ga morali podreti. O njegovem 
obstoju priča originalen kovinski okras z 
letnico 1931, ki še danes krasi vrh stre-
he starega gasilskega doma.
Hitro po ustanovitvi društva so takratni 
gasilci že nabavili prvo motorno brizgalno 
znamke Rosenbauer, ki jo društvo hrani 
še danes. Člani društva so leta 1956 od 
poklicnih gasilcev iz Črne na Koroškem 
kupili prvo, že rabljeno vozilo Lancia in 
razvili gasilski prapor z napisom »Naj bo 
dan ali noč, mi smo vsakemu v pomoč!« 
Leta 1969 je društvo kupilo električno 
sireno, ki je bila nameščena na »Topla-
kovi« hiši in je nadomestila ročno sireno. 
V začetku 70. let je bila kupljena nova 
500-litrska motorna brizgalna Rosen-
bauer, ki je uporabna še danes.
Leta 1972 se je na pobudo takratnega 
predsednika Franca Rodeža nedaleč od 
starega začel graditi nov gasilski dom z 
dvorano. V nekaj letih so dogradili še se-
jno sobo in garažo za vozilo.
Takrat je društvo dobilo (od Ptujskih pe-
karn) tudi rabljeno kombinirano vozilo, 

leta 1976 pa je bil kupljen nov kombi 
znamke Zastava.
Društvo je ves čas dajalo velik poudarek 
na izobraževanje gasilcev in skrb za 
podmladek. Leta 1976 je bil razvit 
mladinski gasilski prapor, mladi gasil-
ci iz Desencev pa so se udeležili tudi 
državnega tekmovanja.
Leta 1979 je društvo praznovalo 50-let-
nico ustanovitve in ob tej priložnosti so 
predali nov gasilski terenski avto UAZ-
469B.
Leta 1991 so se začela dela pri obnovi 
gasilskega doma, naslednje leto pa so 
od destrniškega gasilskega društva 
kupili rabljeno avtocisterno AC TAM110 
T10, nato pa v letu 1994 še orodno pri-
kolico.
Ob praznovanju 65-letnice društva se je 
leta 1994 ob slovesnosti blagoslovil kip 
svetega Florjana, ki je imel svoje mesto 
najprej na zunanji strani dvorane, zdaj 
pa je nameščen v dvorani.
V letu 1999, ko je društvo praznovalo 
70. obletnico obstoja, so predali namenu 
novo gasilsko vozilo GVM Peugeot Boxer 
in preurejeno prikolico za orodje.
Na pobudo takratnega predsednika An-
tona Žampa se je leta 1998 začela grad-
nja večjih garaž in stolpa, ki so bili leta 
2004, ob praznovanju 75. obletnice de-
lovanja, predani svojemu namenu.
Ob praznovanju 80-letnice društva, leta 
2009, je društvo razvilo nov prapor ter 
namenu predalo novo motorno brizgalno 
znamke Jöhstadt ZL1500.
Društvo ni bilo aktivno le na gasilskem 

Majda Kunčnik

Opravičilo
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Slovesnost ob 90-letnici PGD Desenci
Tekst in foto: Tadej Urbanija

področju, temveč je bilo vedno pomem-
bna družabna in družbena točka, ki je 
združevala ljudi ob različnih priložnos-
tih ter dejavnostih. Med drugim je bila 
znana in uspešna gledališka sekcija 
pod vodstvom Alojza Toplaka, ki je pri-
pravila kar nekaj predstav, s katerimi 
je gostovala v okoliških krajih (Lenartu, 
Ormožu, Veliki Nedelji, Koreni). Sekcija 
je nato ljudi povezovala tudi v zasebnem 
življenju.
Gasilstvo je med ljudmi stkalo različne 
vezi, še posebno velja omeniti prijatel-
jstvo z gasilskim društvom iz Petrijanca 
(Hrvaška), s katerim je PGD Desenci po-
brateno že od julija 1981. Njihov dar je 
tudi stara ročna črpalka priznane livar-
ne A. Samassa z letnico 1892, s katero 
se društvo rado postavlja ob primernih 
priložnostih.
Desenški gasilci smo svoje domoljub-
je pokazali na poseben način, saj smo 
prav na dan osamosvojitve Slovenije ob 
gasilskem domu posadili lipo, ob kateri 
se vse od leta 1991 srečujemo na tradi-
cionalnem »Srečanju pod lipo«.

PGD Desenci se s PGD Destrnik povezu-
je v GZ Destrnik, kjer člani sodelujejo na 
gasilskem in družabnem področju. Tako 
se PGD Desenci v okviru GZ udeležu-
je tekmovanj, na katerih zadnjih 20 let 
sodeluje z najmanj šestimi desetinami. 
Društvo je bilo tudi pobudnik zdaj že 
tradicionalne postavitve »presemecev« 
ob farni cerkvi, prav tako pa se v ešalo-
nu GZ udeležuje vsakoletne Florjanove 
maše za gasilce, saj se razen na svoje 
znanje, opremljenost in usposobljenost 
zanašamo tudi na božjo pomoč. Na po-
budo in v prostorih PGD Desenci se od 
leta 2014 vsako leto izvaja tudi tabor 
gasilske mladine GZ Destrnik. 
Leto 2019 bo v zgodovino društva zapi-
sano z zlatimi črkami, saj zaključujemo 
največji projekt doslej – pridobitev nove-
ga gasilskega vozila AC 30/60 znamke 
SCANIA P360, ki je izjemnega pomena 
za izboljšanje požarne varnosti v ce-
lotni lokalni skupnosti. Srčnost, požrt-
vovalnost ter predanost, ki odlikujejo 
prostovoljne gasilce, ko se odzovemo 
klicu v sili, ne da bi pričakovali plačilo 

za nudeno pomoč, so se v akciji zbiran-
ja prispevkov za novo vozilo povrnili v 
dobrem odzivu sponzorjev in donator-
jev, predvsem pa naših občanov. Vaš, 
spoštovani občani, je namreč, zraven 
vašega prispevka kot posameznika, tudi 
delež iz občinskega proračuna zadnjih 
treh let. »Vsi za enega – eden za vse!« 
(iz gasilske himne) naj torej velja tudi za 
našo skupno pridobitev – nov gasilski 
avto. Kot znak spoštovanja in hvaležno-
sti za odziv ter podporo občanov je PGD 
Desenci nabavilo in namestilo na gasil-
ski dom defibrilator. Slednji bo služil 
vsem, ki bi morebiti potrebovali tovrst-
no pomoč. Gasilci PGD Desenci se vam 
zahvaljujemo za moralno in finančno 
podporo ter pomoč, saj verjamemo, da 
bo z novo pridobitvijo naše društvo do-
bilo nov zagon za nadaljevanje tradicije 
naših gasilskih prednikov ter spodbu-
do za mlade generacije. Tako se bo še 
naprej uresničeval gasilski pozdrav V 
SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ!

Prostovoljno gasilsko društvo Desenci je 
imelo kar 3 razloge za veliko slovesnost, 
ki so jo praznovali 24. 6. pred svojim 
gasilskim domom: praznovanje dneva 
državnosti, 90-letnico društva in predajo 
novega gasilskega vozila. Ni slučaj, da 
so za praznovanje izbrali prav ta dan v 
letu. Dan državnosti praznujejo v PGD 
Desenci dobesedno od prvega dne, saj 
je bila lipa ob gasilskem domu posajena 
točno 25. 6. 1991! Malo je takih lip, zato 
so gasilci nanjo še posebej ponosni in 
vsako leto pripravijo zdaj že tradiciona-
lno Srečanje pod lipo. Letošnje srečanje 
bo zaradi visokega jubileja društva in 
predaje avtomobila zagotovo vsem os-
talo v posebnem spominu. 
Slavje se je začelo z ešalonom, ki ga je 
sestavljalo 13 praporjev in 82 gasilcev, 
vodil pa ga je poveljnik GZ, Branko Horvat 
(VGČ II. st.). Častni vod je vodil namest-
nik poveljnika PGD Desenci, Mitja Pukšič 
(NGČ I. st.), enoto praporjev pa poveljnik 
PGD Desenci, Andrej Habjanič (VG I. st.). 
Prireditev, ki sta jo vodila predsednica 
PGD Desenci, Majda Kunčnik, in njen 

namestnik Alen Čuček, je bila obogatena 
s kulturnimi vložki sopranistke Damjane 
Žampa. Domačinka je po ešalonu odpela 
Zdravljico in državnemu prazniku prim-
erno domoljubno Slovenija, od kod lep-
ote tvoje. S pesmijo so se predstavili tudi 
Komorni zbor KD Destrnik pod vodstvom 
Damjane Žampa in Julija Nedelko, ki je 
odpela pesem Nine Pušlar, Svet je tvoj. 
Prireditve so se udeležili številni viso-

ki predstavniki: podpoveljnik Gasilske 
zveze Slovenije, tovariš Zvonko Glažar, 
predsednik sveta Podravske regije in 
član UO GZS, Janez Liponik, poveljnik 
Podravske regije in član Poveljstva GZS, 
Dušan Vižintin, župan Občine Destrnik, 
Franc Pukšič, predsednik GZ Destrnik, 
Marjan Zelenik, g. župnik Jože Škofič, 
predsednik pobratenega DVD Petrijan-
ec ter predstavniki okoliških društev. 
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Srčnost, požrtvovalnost in predanost 
odlikujejo prostovoljne gasilce, ki se 
odzovejo klicu v sili, ne da bi za nujeno 
pomoč pričakovali plačilo. Ne glede na 
nesebično pomoč gasilcev so tovrstne 
slovesnosti odlična priložnost za zahva-
lo vsem tistim, ki so v društvu s svojim 
delom pustili najgloblje sledi. Društvo 
je tako podelilo društvene spominske 
plakete bivšim predsednikom, Alojzu To-
plaku, Jožetu Korošcu in Antonu Žampi, 
ter sedanji predsednici Majdi Kunčnik. 
Plakete so prejeli tudi bivši poveljniki: 
Janez Horvat starejši, Branko Horvat in 
Štefan Muraj ter sedanji poveljnik An-
drej Habjanič. Posthumno so plaketo 
podelili tudi Francu Rodežu, dolgolet-
nemu uspešnemu predsedniku društva, 
za izjemni prispevek pri vodenju društ-
va in izvedbi gradnje gasilskega doma. 
Plakete so prejeli še Občina Destrnik, 
GZ Destrnik, društva in organizacije, s 
katerimi PGD Desenci sodelujejo, regi-
jski poveljnik Dušan Vižintin in pred-
sednik Regijskega sveta, Janez Liponik. 
Društvo je za svoje dolgoletno delovanje 
prejelo zlato priznanje Občine Destrnik, 
priznanje GZ Destrnik in Plamenico I. 
stopnje GZS. 
Osnovno poslanstvo gasilcev je po-
magati sočloveku ob požaru ter ostalih 
naravnih in drugih nesrečah. Vendar 
pa zgolj želja pomagati ni dovolj, saj je 
za uspešno opravljanje nalog potrebno 
stalno izobraževanje, vaje za dobro pri-
pravljenost in ustrezna tehnika. Novo 
vozilo AC 30/60, ki ga je blagoslovil 
farni župnik Jože Škofič, je zato velika 
pridobitev ne samo za društvo, temveč 
vso občino. Ključe novega avtomobila 
je gasilcem slavnostno predal župan 
Franc Pukšič in jim zaželel čim manj 
intervencij. Finančno pomoč društvu za 
nakup vozila so poleg občine darovali 
tudi številni občani, društva, organizaci-
je in podjetja. Slovesnost je bila tako tudi 
priložnost, da se še posebej zahvalijo 
bronastim, srebrnim, zlatim in diamant-
nim botrom, ki so s svojim prispevkom 
omogočili nakup. Za člane PGD Desenci 
je bila slovesnost zlati trenutek ob vsem 
pričakovanju, pripravah, organizaciji in 
izvedbi njihovega (našega) praznika, pri 
katerem je sodelovalo kar 83 ljudi. Ko-
liko jim pomeni njihovo društvo in po-
slanstvo, ki ga nosijo kot gasilci, je bilo 
čutiti skozi odlično organizirano in izpel-

jano prireditev. Poleg tega društvo velja 
za enega najboljših daleč po Podravju 
in je bilo posebej pohvaljeno s samega 
gasilskega vrha. Praznovanje se je nad-

aljevalo dolgo v noč, zaokrožili pa so ga 
«domači« mladi muzikantje, ansambel 
Opev, in legendarni Modrijani.

Polka in majolka
Tanja Hauptman
Fotografije: Valerija Muršec

V nedeljo, 21. julija, je v Destrniku pred 
barom Vrban potekalo snemanje tele-
vizijske oddaje Polka in majolka. Gre 
za zabavno glasbeno oddajo, ki že leta 
razveseljuje ljudi dobre volje po vsej Slo-
veniji. 
V oddajah se predstavljajo glasbeni 
gostje narodnozabavnih ansamblov, 
snemanja pa potekajo po celotni Slo-
veniji. Tokrat so oddajo snemali tudi v 
našem kraju. Gostiteljica je bila Valeri-
ja Muršec in njen destrniški bar Vrban. 
V programu, ki ga je povezoval Mitja 
Grmovšek, so se predstavili: Društvo 
kmetic Destrnik, starodobniki in člani TD 
Destrnik s predstavitvijo del s kolovra-
tom, Otroška folklorna skupina KD De-
strnik ter člani KD Destrnik. Kot glasbeni 
gostje so nastopili harmonikarji glas-
bene šole Siniše Čeha, skupina Skater, 
Mark Tivadar, pevke ljudskih pesmi Vr-

bančanke, Rudi Šantl, ansambel Safirji, 
ansambel Dinamika ... 
Dogodka se je udeležil tudi župan Občine 
Destrnik, g. Franc Pukšič, ki je vse pris-
otne pozdravil na odru. Nastopajočim in 
obiskovalcem je zaželel dobrodošlico ter 
izrazil svoje navdušenje ob uspešnem 
sodelovanju.
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V petek, 7. 6. 2019, smo se učenci 6. 
razredov odpravili na zaključno ekskur-
zijo. Pot nas je najprej vodila do Muzeja 
na prostem Rogatec, kjer smo si ogledali 
največji slovenski muzej na prostem in 
kulturni spomenik državnega pomena. 
Sprehodili smo se po rojstni hiši pesni-
ka Jožeta Šmita in spoznali življenje 
kmečkih ljudi v preteklosti. Vodička nas 
je popeljala do gospodarskega poslop-
ja, »štale«, dvojnega vezanega kozolca 
ali toplarja, svinjaka, vodnjaka, kovačije 
in »lodna, podeželske trgovine iz 30. let 
20. stoletja. Udeležili smo se zanimivih 
delavnic, na katerih smo se seznanili 
z domačimi obrtmi, kmečkimi opravi-
li in kulturnim izročilom. Spekli smo si 
kruh, t. i. »žulike«, ter spoznali, kako 
nastanejo med in izdelki iz medu. Ime-
li smo priložnost izdelati svečo iz medu 
in preprosto ljudsko glasbilo »nunalco«. 
Nato nas je pot vodila k sosednji stavbi, 
v kateri ima sedež Konjeniški klub Str-

Šestošolci na zaključni ekskurziji
Gašper Sužnik, 6. a, in učiteljica Katja Horvat
Fotografija: arhiv OŠ Destrnik-Trnovska vas

mol, kjer smo jahali konje. Aktivnostim 
na prostem je sledil še vodeni ogled 
steklarne v Rogaški Slatini, kjer smo si 
ogledali ročno izdelovanje kristalnega 
stekla. V njihovi trgovini smo si lahko 
kupili spominček. Zadnja postojanka 
našega izleta je bila Restavracija Bohor, 

kjer smo se okrepčali, za sladico pa smo 
si v središču Rogaške Slatine privošči-
li še okusen sladoled in se nato počasi 
vrnili proti domu. Pred šolo so nas že 
čakali starši, veseli, da smo se vrnili 
srečni in zdravi. 
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Zaključni recital Damjane Žampa
Tadej Urbanija, fotografije osebni arhiv

Glasba je ena tistih umetniških zvrsti, ki s 
svojim univerzalnim jezikom človeka ne-
posredno nagovarja, ne glede na njego-
vo kulturno in jezikovno poreklo. Med-
tem ko eni glasbo spremljamo, jo drugi 
ustvarjajo in poustvarjajo. Med slednje 
sodi Damjana Žampa, katere življenje je 
že od mladih nog, ko je sodelovala pri 
pevskih zborih, nerazdružljivo povezano 
z glasbo. Po osnovni šoli je v Zasebni 
glasbeni šoli v samostanu sv. Petra in 
Pavla na Ptuju pod mentorstvom profe-
sorice Suzane Hebar Čamer zaključila 
nižjo glasbeno šolo za kitaro. V gimnazi-
jskih letih je začela obiskovati tudi nižjo 
glasbeno šolo za petje pri profesorici 
Alenki Češarek Krnjak na Konservatori-
ju za glasbo in balet, ki jo je letos tudi 
zaključila. Del njene pevske solo kariere 
smo bili deležni tudi Destrničani, saj se 
je Damjana 16. 6. skupaj z baritonistom 
Blažem Stajnkom, sopranistko Katarino 
Barbaro Krnjak ter prof. klavirja Mir-
jano Kostić pod vodstvom mentorice 
Alenke Češarek Krnjak predstavila na 
zaključnem recitalu v Volkmerjevem 
domu kulture. Zbrani smo lahko sprem-
ljali melodije izpod peres mojstrov, kot 
so Cavalli, Caccini, Mozart, Haydn in 
Schumann, v izvedbi mladih nadarjenih 
glasbenikov, ki so z veliko dela mojstrili 
svoj glas v času šolanja. Damjana Žam-
pa je svoj talent dokazala tudi z uspešno 

V torek, 11. 6. 2019, sta župana Občine 
Destrnik, g. Franc Pukšič, in Občine 
Trnovska vas, g. Alojz Benko, povabila 
na sprejem učence, ki so v tem šolskem 
letu dosegli zlata in srebrna priznanja 
iz znanj in športa, ter odlične učence 
vseh devet let šolanja. Med povabljen-
imi učenci devetega razreda so bili Jan 
Benko, Lana Lorbek, Žiga Mahorič in Ta-
dej Razlag. Srečanja so se udeležile tudi 
učenke osmega razreda: Lara Čeh, Teja 
Črnko Širec, Ana Potočnik, Leja Murko, 
Klara Sužnik, Sara Krajnc, Nina Hor-

opravljenim preizkusom glasbene na-
darjenosti in vpisom v umetniško gim-
nazijo, modul petja. Pevsko znanje osva-
ja tudi na raznih seminarjih mednarodno 
priznanih profesorjev, s solističnimi in 
komornimi nastopi pa redno sodeluje na 
številnih prireditvah ter koncertih.

Sprejem uspešnih učencev
Nataša Zebec

vat, Daša Polanec in Edvina Durić. Med 
povabljenimi je bil tudi Jure Gašparič, 
učenec sedmega razreda. Vsi prisotni 
so jim čestitali za njihove dosežke in jim 
zaželeli še veliko znanja, uspehov in os-
ebne sreče tudi v prihodnje. Učenci Jan 
Benko, Žiga Mahorič in Tadej Razlag so 
prejeli tudi knjižno nagrado za odličen 
uspeh vseh devet let. Druženje je hitro 
minilo in z mislijo na brezskrbne počit-
nice smo se razšli.
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Tabor za nadarjene 
Maja Žižek
Fotografije: arhiv
OŠ Destrnik-Trnovska vas

V četrtek, 27. 6., in petek, 28. 6. 2019, 
je na OŠ Destrnik potekal počitniški 
tabor za nadarjene učence. Udeleži-
lo se ga je 29 učencev 4.–8. razreda 
OŠ Destrnik-Trnovska vas. Čas smo 
namenili usvajanju novih znanj in 
spretnosti, druženju, krepitvi odnosov, 
pozitivni samopodobi ter preizkušanju 
lastnih meja. Učenci so oba dopoldneva 
preživeli pod mentorstvom učiteljev na 
delavnicah v šoli, popoldan pa smo se 
odpravili na teren v gozd, da smo se izo-
gnili vročini. Po mnenju učencev je bila 
največja poslastica tabora pustolovski 
park sredi vurberškega gozda, všeč pa 
jim je bilo tudi spanje v šolski telovadni-
ci, samostojna priprava večerje v šolski 
kuhinji, nočni kino s torto presenečenja, 
ustvarjanje in robotika. Tudi letos jim ni 
bilo preveč pogodu prezgodnje zbujanje, 
pa nič zato, s tem bomo kar nadalje-

Otroci v vrtcu Destrnik so v mesecu 
maju in juniju spoznavali čebele, njiho-
vo življenje in pomen, ki ga ima ta žival 
za naše življenje, preko igre, branja 
pravljic, likovnega ustvarjanja, gibalnih 
izzivov, izletov v naravo in obiska če-
belarja. In prav življenje čebele je bila 
rdeča nit zaključnega srečanja s starši, 
babicami in dedki ter tetami in strici, ki 
je potekalo 18. 6. v prostorih vrtca De-
strnik. Otroci so se predstavili s pesmijo, 
plesom in deklamacijo ter svojim naj-
dražjim pokazali, kaj vse so med letom 
osvojili v vrtcu. Za mnoge je bila to prva 
izkušnja z javnim nastopanjem, ki so ga 
seveda opravili odlično. Svoj trenutek so 
dočakali tudi mini maturantje, ki so se 
s pesmijo simbolično poslovili od vrtca, 
saj bodo s septembrom sedli v šolske 
klopi. Ob zaključku so zbrane pogostili 

še z medenjaki in bezgovim sokom, ki je 
lajšal vroč poletni dan. Medenjake in sok 
so otroci ob pomoči vzgojiteljic pripravili 

Zaključno srečanje vrtca Destrnik
Tadej Urbanija
Fotografije:
arhiv vrtec Destrnik

vali. Učitelji, vpeti v tabor za nadarjene 
učence, so pri posameznikih opazili os-
ebnostno rast, dvig znanja in izboljšanje 

spretnosti. 
Se vidimo naslednje leto!

sami ter tako pokazali, da tudi za otroke 
in strokovne delavce v vrteškem čebeln-
jaku velja, da so delovni kot čebele.
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Medgeneracijsko srečanje
Tadej Urbanija
Fotografije: 
arhiv vrtec Destrnik
Sodelovanje in medsebojno spoštovan-
je je eno izmed ključnih vzgojno-izo-
braževalnih načel. V praksi je to načelo 
najprej na preizkušnji v odnosu do tis-
tih, ki so nam najbližje. Otrokom iz vrt-
ca v Destrniku so prvi – torej najbližji 
– sosedje upokojenci in če so slednji s 
prijaznim povabilom že sprejeli otroke 
v svojih prostorih, je bilo prav, da tudi 
vrteška družina medse povabi upoko-
jence. Sončno junijsko dopoldne je bilo 
odlična priložnost, da smo se sosedje 
družili ob delovni akciji, v kateri smo 
s skupnimi močmi postavili ter uredili 
cvetlične in zeliščne gredice na vrteškem 
igrišču. Skupaj smo prijeli za lopate, 
samokolnice in zalivalke ter v sprošče-
nem vzdušju uživali v delovni akciji, ki 
je bila odlična priložnost za spoznavan-
je, kako potrebno je »stopiti skupaj«. 
Sodelovanje v delovni akciji, na katero 
se je Društvo upokojencev Destrnik z 
veseljem odzvalo, si je najstarejša sk-
upina popestrila še s kegljanjem. Lepo je 
videti, da medgeneracijsko sodelovanje 
društva upokojencev z vrtcem postaja 
stalna praksa vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, ki vsem udeležencem pri-
naša veliko dobrega. Verjetno drži, da na 
mladih svet stoji, pa vendar so izkušnje 
in življenjske modrosti, ki jih prinesejo 
leta, vzgled in spodbuda najmlajšim na 
njihovi življenjski poti.

Kmetice v oddaji Polka in majolka
Fotografija in besedilo: Irena Gajšek

Na povabilo gospe Valerije Muršec, »še-
fice« bara Vrban, smo kmetice skupaj z 
drugimi društvi sodelovale v oddaji Pol-
ka in majolka ter tako pripomogle k pro-
mociji naše občine. Prikazale smo ročna 
dela – kvačkanje, vezenje ter izdelavo 
rož iz papirja in krep papirja, obenem 
pa smo razstavile tudi vse druge naše 
izdelke. Kmetice se zahvaljujemo za do-
bro sprejetje in postrežbo po končanem 
snemanju oddaje.
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Pastirčkov dan v Jurišni vasi
Fotografije in besedilo: Anja Pukšič
»Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu 
lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga 
užene v kozji rog,« je dolga leta nazaj 
zapisal Marjan Kozina v besedilu pesmi 
za znani film Kekec. Vesele pesmi pa 
so odmevale tudi iz ust prvošolcev OŠ 
Destrnik-Trnovska vas na zaključni ek-
skurziji Pastirčkov dan, na kateri so se 
otroci vrnili v življenje pastirjev in pastir-
ic nekoč. 
Naš dan se je začel zelo zgodaj zjutraj, 
saj smo se v šoli zbrali že pred sedmo 
uro, otroci pa od pričakovanja in na-
vdušenja niso pokazali niti malo utru-
jenosti. V garderobi smo se oblekli in 
obuli ter si nadeli rutice, nato pa smo 
se odpravili na avtobus, ki je bil zaradi 
svoje lepote in urejenosti tema pogovo-
ra mnogih otrok. Najprej nas je popeljal 
do Trnovske vasi, kjer smo pobrali še 
učence prvega razreda iz podružnične 
šole. Nato smo se odpravili proti Slov-
enski Bistrici, kjer smo pobrali pastiri-
co v značilni obleki in obutvi. Šoferja je 
vodila do Jurišne vasi na Pohorju. Av-
tobus nas je odložil na parkirišču, dal-
je pa smo se odpravili peš. Hodili smo 
po čudoviti pokrajini, obdajali so nas le 
travniki, pašniki, gozdovi in živina. Bolj 
kot smo se približevali našemu cilju, 
glasnejše je bilo nagovarjanje pastirjev. 
Otroke so ob prihodu na cilj pričakali 
pastirji in pastirice ob tabornem ognju, 

ki so se predstavili v značilnem jeziku 
pastirjev. Pastirica je opazila, da manj-
ka Franček, zato so ji ga otroci pomagali 
priklicati. Ko je prišel, so otroci videli, 
kako in o čem so se pastirji pogovarjali. 
Pred pričetkom programa so se otroci 
okrepčali z malico, nato pa so se razdeli-
li v skupine. V prvi so izdelovali pastirske 
kape na zelo zanimiv način, saj so mora-
li sedeti na njih, da se je lepilo posušilo. 
Kape seveda ne bi bile tako čudovite 
brez travniških cvetlic, zato se je skupi-
na odpravila na sprehod do bližnjega 
travnika. Druga skupina je pekla jabolka 
ob ognju. Otroci so nestrpno čakali, da 
jih bodo lahko poskusili. V tretji skupi-
ni pa so potekale zelo pestre pastirske 

igre (skakanje v vreči, skupinska hoja po 
deskah/ smučeh, »vožnja samokolnice«, 
sprava sena). Na vseh postajah je bilo 
slišati veliko otroškega smeha in petja. 
Ko so vsi obiskali vse postaje, je prišel 
čas odhoda. V senci smo se še malo po-
sladkali, naredili skupinsko fotografijo, 
pospravili za seboj, si nadeli nahrbtnike, 
se zahvalili pastirjem in pastiricam ter se 
odpravili. Preden smo odšli, je pastir še 
vsem otrokom postregel s pečenim kro-
mpirjem. Seveda na zaključni ekskurziji 
ne sme manjkati sladoleda, zato smo si 
ga privoščili na poti domov. Utrujeni in 
polni lepih spominov smo se vrnili nazaj 
v šolo.

Sodelovanje kmetic z drugimi društvi
Fotografija in besedilo: Irena Gajšek
Članice in podporni člani Društva kmetic Destrnik se zelo radi 
družimo na prijetnih veselih dogodkih, zato smo se odzvali 
povabilu PGD Desenci in se 24. junija udeležili njihove pro-
slave ob 90-letnici delovanja društva. Iskreno se zahvaljuje-
mo vsem članom PDG Desenci za podeljeni spominski plaketi 
za dobro sodelovanje med društvoma in bronastega botra ter 
se še naprej veselimo druženj z njimi. 
Kmetice se rade udeležimo tudi srečanj sosednjih društev. 
Tako smo 14. julija vrnile obisk članicam Društva kmečkih 
žena Sveti Jurij ob Ščavnici. Prireditve 25. žetev zlatega klasa 
na Stari Gori so se udeležili Lizika Bac, Jožefa in Franc Kuk-
ovec, Nada Murko ter nova članica Ana Bombek. Pri žetvi so 
sodelovale Jožefa, Nada in Ana ter dosegle drugo mesto. Za 
uspeh jim iskreno čestitamo. Članek o prireditvi je bil objavl-
jen tudi v časopisu Slovenske novice.
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Društvo kmetic Destrnik na izletu na Dolenjskem
Elizabeta Fras
Fotografije; Irena Gajšek

V soboto, 8. junija, smo se članice Društ-
va kmetic Destrnik in naši podporni 
člani podali na izlet na Dolenjsko. Na-
jprej smo se ustavili v Šmarju pri Jelšah, 
kjer smo si ogledali kapelice križevega 
pota, v katerih so kipi naravne velikosti 
in čudovite freske. Na vrhu griča smo se 
ohladili v romarski cerkvi sv. Roka iz 17. 
stoletja. Leta 1645 sta dva Šmarječana 
iz Ptuja prinesla kugo, zaradi katere je 
umrlo približno 200 ljudi. Ljudje so pro-
sili sv. Roka, da je pregnal kugo iz nji-
hovega kraja in mu v zahvalo na vrhu 
griča najprej postavili kapelico, nato še 
cerkev. Ste že kdaj obiskali Mokronog in 
Žalostno goro ter videli v grbu stopalo 
bose noge? Če ne, ste veliko zamudili. 
Domačini s ponosom povedo, da sodi 
med najlepše kraje na Dolenjskem. 
Pa ne zaman. Z vrha Žalostne gore se 
odpre pogled po vsej dolini. Imajo pri-
jaznega župnika, ki nam je izvirno in 
poučno predstavil cerkev, kapelice Mar-
ijinih žalosti ter svete »štenge«. Če vas 
pot ponese na Dolenjsko, teh svetišč ne 
smete zgrešiti. Zakaj imajo v grbu odtis 
stopala, pa vprašajte kmetice ali pa bo 
najbolje, da se odpravite kar na Dolen-
jsko.
Nato smo odšli v muzej kozolcev v 
Šentrupert, kjer smo spoznali različne 
kozolce in njihov razvoj. Večina nas je 
prvič slišala za kozolec Topler. Pod enim 
kozolcem smo si naredili pravo »južno«, 
tako kot se za tiste, ki obračajo krmo, 
in kmetice spodobi. Če smo jedli pod 
Toplerjem, pa sami uganite, ko gledate 
fotografijo. 

Kar pozni smo bili, zato smo hiteli naprej 
v muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. 
Tako smo bolje spoznali našega velikega 
predstavnika narodno-zabavne glasbe. 
Se spomnite njegovih pesmi in fantov iz 
Praprotna? Po Čebelicah ga vsi pozna-
mo. Ogledali smo si tudi razstavo Čebelji 
svet. 
Zadnja postojanka naših ogledov je bilo 
srečanje s članicami Društva podežel-
skih žena in deklet Bela Cerkev. Nikoli 
ne bomo pozabili njihove pogače in cvič-
ka. Prijazno so nam predstavile hišo žive 
dediščine, kjer smo si ogledali kratek 
dokumentarec o njihovem kraju. Škra-
tove luknje nismo videli in tudi kopali 
se nismo v Klevevških toplicah, kjer so 

že pred davnimi časi naredili bazen za 
domačine. Mogoče se bomo naslednje 
leto, če nas pot ponovno zanese na Do-
lenjsko. Na koncu smo odšli še v Zbure v 
Gostilno pri Pavletu. Večerja je bila »pika 
na i« Dolenjske. Prijazni gostilničarji, 
izvrstna hrana in pijača ter zven hišne 
frajtonarice, na katero je zaigrala tudi 
gostilničarjeva hči, brhka mladenka, ki 
nas je cel večer stregla. Hvaležni Bogu 
za čudovito vreme in izlet smo se vrnili 
domov, z mislijo, da se kmalu spet vr-
nemo na Dolenjsko. 
Zagotovo na razstavo kruha v nasledn-
jem letu. Iskrena hvala članicam za pri-
pravljene dobrote, podpornim članom pa 
za dobro kapljico.
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Žetev pšenice pri družini Petrovič v Ločkem Vrhu
Fotografija in besedilo: Irena Gajšek
Članice Društva kmetic Destrnik smo 10. 
julija že tradicionalno pripravile prikaz 
žetve pšenice, kot so to počeli nekoč – s 
srpi. Lepo vreme nas je privabilo na nji-
vo v Ločkem Vrhu k družini Petrovič, kjer 
so nas Metka, Vlado in Barbara prijazno 
sprejeli. Betka je najprej povedala nekaj 
besed o zgodovini pšenice in žetvi. Sledil 
je pozdrav predsednice in dobrodošlica 
vsem članicam, podpornim članom ter 
gostom. Žetve so se namreč udeležile 
tudi članice društev iz Svetega Jurija ob 
Ščavnici in Juršincev. Po nagovoru so 
se žanjice s srpi podale na njivo. Njiho-
vo delo sta spremljala glas harmonike 
muzikanta Jožeta in petje naših pevk 
Urbančank. Medtem ko so žanjice žele 
pšenico in so moški postavljali snope, 
sta naša člana Marica in Franc pripravi-
la nekaj okusnega za pojesti. Sicer so 
žanjice in ostali »pojüžnali« na njivi, pa 
vendarle je bilo poskrbljeno za jedačo 
in pijačo tudi po delu. Posedeli smo, si 
prepevali in se družili, kot so to počeli 
nekoč.

Okopavanje na njivi v Janežovcih
Fotografija in besedilo: Irena Gajšek

V mesecu juniju smo se kmetice skupaj 
s podpornimi člani zbrale na naši njivi v 
Janežovcih. Semena koruze so vzklila in 
njiva je ozelenela ter nam dala znak, da 
nas kliče delo – okopavanje koruze, buč 
in fižola. Vreme v pomladno-poletnih 
mesecih ni bilo naklonjeno ne delu ne 
semenom, saj semena buč niso vzklila 
in je bilo treba del njive ponovno prip-
raviti na sajenje. V drugo kaže veliko bol-
je, saj je že videti liste buč. Koruzo nam 
je sicer malo sklestila toča, a kmetice 
upamo, da pridelek tudi to leto bo in s 
tem tudi naša druženja (ličkanje koruze, 
luščenje fižola in trebljenje buč). Iskrena 
hvala Milanu in Florjanu Frasu za pripra-
vo njive ter vsem članicam in podpornim 
članom, ki so bili del druženj na njivi.

Vabilo

Turistično društvo Destrnik bo 
v nedeljo, 18. 8. 2019, na 38. 
kmečkem prazniku izbralo NAJ 
pridelek letošnjega leta v naši obči-
ni. Vrsta in sorta nista določeni, zato 
prinesite pridelek po lastni izbiri in 
presoji.
Pridelke bomo zbirali v NEDELJO, 
18. 8. 2019, med 13. in 14. uro.
Vaše pridelke bodo občudovali obis-
kovalci prireditve.
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90 let Zupaničeve Milike
Fotografija in besedilo: Milena Zupanič

Na dvorišču pred svojo hiško v Jiršovcih 
je v nedeljo, 23. 6. 2019, svojih 90 let 
praznovala Emilija Zupanič. 
Njena življenjska pot se je pričela v Krče-
vini pri Vurberku kot sad trenutnega na-
vdiha med deklo Ano in kmetom Jane-
zom. Svojo biološko mater je le malo 
poznala, saj jo je kot majhno deklico vzel 
k sebi oče, njena mačeha pa jo je vzlju-
bila in sprejela za svojo. Odraščala je na 
kmetiji, kjer se je naučila gospodinjiti in 
kmetovati. Čez štiri leta je dobila polbra-
ta Štefana. To so bili časi dolgih zimskih 
večerov, ritem življenja pa sta narekova-
li naravna svetloba in tema. Ura je bila 
takrat relativnost, saj sta bila petelin 
in svit tista, ki sta jih zbujala iz spanja, 
večerna zarja pa je naznanila, da so v 
tem dnevu postorili že dovolj. Razdalja 
med Krčevino, Ptujem in Mariborom je 
bila veliko daljša kot danes. Kobila s pol-
nim vozom sadja se je obrnila levo ali 
desno v križišču, odvisno od tega, kje je 
bila tisti dan boljša »trža«. Čas je v njeni 
mladosti predstavljal drugačno dimenzi-
jo kot danes; čeprav so trdo delali, so se 
ob tem družili in ob večerih je Bregova 
družina zapela na pragu pred hišo. Tudi 
ko je prišla druga svetovna vojna, so 
kljub večkratnemu strahu za življenje 
prebrodili štiriletno obdobje. Med vojno 
je celo obiskovala kmetijsko šolo, kjer se 
je naučila nemščine in jo pogovorno kar 
dobro obvladala. 
V šoli je bila odlična učenka, želela si 
je postati učiteljica, vendar ji takratne 
razmere (velika kmetija, borza dela in 
nato vojna) tega niso dopuščale. 
Po mamini smrti in Štefanovi poroki si je 
za svojega življenjskega partnerja izbra-
la Zupaničevega Lojza iz Jiršovc. Popri-
jela je za delo in obnavljala hišo, vendar 
je »štale« neko zimo podrl sneg. Dela 
je bilo ogromno, denarja pa je priman-
jkovalo, zato je njen mož, takrat že oče 
dveh hčera, odšel delat najprej v Avstrijo 
in nato v Nemčijo. Marke so imele takrat 
veliko vrednost in v nekaj letih sta ob-
novila hišo ter kupila kosilnico in nato 
še traktor. Čeprav še ni nikoli prej držala 
v roki volana, je bila pri hiši prva, ki je 

pokosila travnik in preorala njivo. Bila 
je moški in ženska hkrati. Trudila se je 
na kmetiji ter svojima hčerama Nadi in 
Milenki omogočila študij. Obe sta post-
ali učiteljici, kar si je nekoč želela tudi 
sama. V življenju je šla skozi številne 
bridke izkušnje, vendar jih je pogosto 
obrnila sebi v prid. Kuharska znanja iz 
rane mladosti je izkazovala na številnih 
porokah, sedminah, kmečkih turizmih 
in kasneje v društvih. Njena najmlajša 
vnukinja še danes reče, da je bila omiki-
na gibanica najboljša. 
Naj se je še tako trudila krmariti svojo 
barko življenja, so jo valovi vedno znova 
butali in na ostrih čereh je najprej izgu-
bila moža, nato še hčer Nado.
Kadar se človek zazre v njene modre oči, 
v njih še vedno zazna nekdanjo življen-
jsko energijo in navihanost. Če se ozre 
globlje, vidi, da je vse življenjske izkušn-

je doživela in probleme razrešila. Stvari, 
ki so bile zanjo nekoč tako pomembne, 
so izgubile svojo veličino. Svojo barko 
vodi z mirom v duši, vesela je vsakega 
obiska, čeprav ji sluh ne omogoča več 
prave komunikacije. 
Tako je pred hiško v Jiršovcih praznova-
la 90 let v krogu svoje hčere, vnukov, 
pravnukov, nečakov, svakinje, sosedov 
in prijateljev. Razveselila se je Pukšičeve 
Anike, ki jo je pripeljal župan in ji česti-
tal ob visokem jubileju. In kakor bi nam 
vreme v tem dnevu želelo povedati, da je 
življenje nepredvidljivo, saj je bilo vsega 
po malo – od močnega naliva do sonca, 
sivine in modrine. Vse se dogaja brez 
napovedi, povoda, vzroka… Človek se v 
starosti vedno bolj vrača k svojim koren-
inam, v svoje otroštvo in mladost, saj s 
tem življenje samo naredi krog.
Vsak izmed nas si je v tem popoldnevu 
zaželel, da bi bila naša omiko še dolgo 
med nami.
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Občinsko prvenstvo v tenisu
Tadej Urbanija
Fotografije; Milan Šteger

Občinsko prvenstvo v tenisu, ki ga Milan 
Šteger organizira že vrsto let in poteka v 
času praznovanja občinskega praznika, 
je letos potekalo prvi dan v mesecu juni-
ju. Prijavljenih je bilo sedemnajst posa-
meznikov, ki so tekmovali tako posamič-
no kot tudi v dvojicah. Napeti in večkrat 
izenačeni dvoboji so se igrali v dveh sk-
upinah na devet dobljenih gajmov. Med 
posamezniki, ki so igrali v polfinalu, so 
bili Peter Kolenko in Jernej Gajser (9:7) 
ter Milan Lah in Dalen Dabič (6:9). Sled-
nji je v finalu premagal Kolenka (6:9) in 
postal letošnji občinski prvak. V dvojicah 
so se v polfinalu pomerili Milan Šteger 
in Jure Bukovnik, ki sta ju premagala 
Peter Kolenko in Milan Lah (3:9). Sled-
nja sta v finalu premagala tudi dvojico 
Dušan Sominič in Dalen Dabič (9:7), ki 
se je v finale prebila z zmago nad dvo-
jico Jernej Gajser in Ivo Baklana (9:3). 
Najboljšim je pokale podelil podžupan 
Občine Destrnik, Robert Simonič. Predv-
iden je bil tudi ženski turnir, a je bil zara-

Ob nevihtah zaščitite telekomunikacijske naprave
V vročih poletnih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z 
udari strel, zaradi katerih lahko pride tudi do poškodb elektron-
skih naprav, priključenih na električno napetost. Naprave pred 
poškodbami ali trajnim uničenjem zaradi električnih sunkov na-
jlažje zaščitimo tako, da jih izklopimo iz električnega in komunik-
acijskega omrežja. 
Pred vsako nevihto, pa tudi v primeru daljših odsotnosti od doma, 
priporočamo izklop vseh elektronskih naprav, kot so TV-komu-
nikator, televizor, računalnik, modem … iz električnega in komu-
nikacijskega omrežja. Tako enostavno in učinkovito preprečite 
neželene poškodbe, ki lahko vplivajo na delovanje komunikaci-
jskih storitev. 
Alternativa so prenapetostne zaščite 
Dobro zaščito elektronskih naprav nudijo tudi različne oblike 
prenapetostne zaščite, najbolj enostavne so vtičnice in razdelilni-
ki s prenapetostno zaščito pred udari strele. Vendar pa morajo biti 
urejene najprej na nivoju podjetij za distribucijo električne energi-
je v električni omarici na prenosnem omrežju, da lahko nudijo us-
trezno zaščito. Zaščita mora biti vgrajena tudi v razdelilni omarici, 
ki jo imajo uporabniki v hiši ali stanovanjskem bloku, šele takrat je 
smiselno, da uporabnik napravo za prenapetostno zaščito vtakne 
v vtičnico, na katero je priključena posamezna električna naprava. 
Prenapetostna zaščita na vtičnicah bo tako uspela preprečiti pos-
ledice udara strele le, če bo poskrbljeno tudi za prvi dve zaščiti.
Telekom Slovenija

di slabega vremena že dvakrat prestavl-
jen. Nov datum je tako 24. 8. 2019, ob 
13. uri na teniškem igrišču v Destrniku. 
Vse zainteresirane ljubiteljice tenisa so 
seveda toplo vabljene, da se udeležijo 
turnirja. Občinsko prvenstvo v tenisu je 
športno tekmovanje, hkrati pa tudi odlič-
na priložnost za sproščeno druženje ob 
igrišču, »piljenje« teniškega udarca in 
učenje od zmagovalcev.
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»Presvet Urban, kjer slad-
ko vince raste, kjer dobri 
so ljudje, kjer dobri so ljud-
je…«

Kako razumeti, da člove-
ka z veliko življenjsko 
energijo in voljo naenkrat 
ni več med nami? V spo-
minu bom imela njeno 
dobro voljo, smeh, pesem, 
njene pripovedi, življenjske 
zgodbe in nauke.
Živeti, ljubiti, moliti, peti, 
smejati se!

Kako sicer premagati težke preizkušnje v življenju, kot so smrt 
moža, brata, slepota in bolezen?
Znala je iskati tolažbo v molitvi, petju in dobri volji. To jo je 
delalo posebno in enkratno.
Upala si je – v cerkvi in tudi drugod – na glas moliti in prva 
zapeti. Občudovanja vredno in kar manjka, odkar ni več mogla 
redno prihajati v cerkev. Pela in molila je vsak dan doma, še 
zadnji dan pred smrtjo, zato ne more biti slučaj, da je zaspala 
25. maja, na praznik sv. Urbana. Pogosto je na ta praznik cel 
dan molila v naši cerkvi sv. Urbana, zagotovo tudi za srečno 
zadnjo uro.
Vedno se je zelo veselila praznovanj svojih rojstnih dni. Vabila 
je sorodnike in prijatelje, bila je dobre volje, pela je, vriskala 
in plesala. Svoje občutke je delila z zbrano družbo, s čimer je 

V spomin Lojziki Hauptman

Kristina Hauptman

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo veečno ostal

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, babice, tašče

Katarina Zagoršek

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, znancem 
in prijateljem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali 
sveče, cvetje, denarno pomoč, za maše in nam izrekli sožal-
je. Hvala g. župniku Jožefu Škofiču za čuteno sveto mašo in 
opravljen pogrebni obred. hvala pogrebnemu podjetju Almaja 
d.o.o., za njihove storitve. Hvala bolnišnici Ptuj, predvsem odd-
elku PBZ, kjer so tako lepo skrbeli za njo in ji lajšali bolečine. 
Hvala vsem in vsakemu posebej.

iz Drstelje 23, Destrnik

Žalujoči njeni najdražji.
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»Glej, prihajam,
da izpolnim tvojo voljo, Gospod!«

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice, pra-

babice, tašče in tete

ALOJZIJE HAUPTMAN

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 
molili zanjo, nam izrekli sočutno sožalje, darovali cvetje, sveče, maše 
ali dobrodelni dar. Izrekamo zahvalo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem, znancem, Marjanu Zeleniku in županu, Francu Pukšiču.
Posebna zahvala velja vsem delavcem pogrebnega podjetja Almaja, d. o. 
o., iz Lenarta, predvsem Sandiju Kumru za spoštljivo slovo od doma v 
Koreni in Destrniku, govornici za izbrane besede ob slovesu, molilcu, gos-
podom duhovnikom Jožetu Škofiču, Jožetu Rainerju in diakonu, Janezu 
Kurniku, za opravljeno sveto mašo in obred pogreba.
Hvala nosilcem križa, poslednje luči, zastave in praporjev ter pevcem za 
prelepo odpete pesmi. Hvala Leonu Hrastniku za družbo, pomoč in nego v 
zadnjih letih njenega življenja. Bog vam povrni za vse dobro.

iz Destrnika 23

Njeni najdražji

Bolečina se da skriti,
pa tudi solza ni težko zatajiti.
Le ljubega moža, očeta in dedka
nihče nam ne more vrniti.

V SPOMIN
22. avgusta 2016 nas je za vedno zapustil

Jožef Gajšek

Hvala vsem, ki se mu poklonite v spomin ob njegovem grobu.

iz Vintarovcev 74, Destrnik.

Žalujoči žena in hči z družino

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi.
Med nami si…

ZAHVALA
Ob boleči in mnogo prerani izgubi našega dragega moža, atija, 

sina, brata in botra

ALEŠA ČUŠA

bi se radi iskreno zahvalili vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, sodelavcem in znancem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem, da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam 
izrekali besede tolažbe in prinašali darove ali kakorkoli primak-
nili svoj kamenček v mozaik njegovega spoštljivega slovesa.
Dragoceni spomini na naše skupne trenutke nas bodo učili 
živeti naprej…

iz Janežovskega Vrha 38a

Vsi tvoji najdražji.

Je čas, ki da, in čas, ki vzame, 
pravijo, da je čas, ki celi rane, 
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše, 
brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

V SPOMIN
2. julija je minilo pet let, odkar nas je zapustil dragi mož,

ati in dedek

ALOJZ CAF

Iskrena hvala vsem, ki z lepo mislijo ali prižgano svečko posto-
jite ob njegovem grobu.

iz Janežovcev 6d.

Njegovi najdražji

bogatila vse okrog sebe.
Verjamem, da se dobro z dobrim vrača 
in če komu, privoščim in želim to nje-
ni duši, ki se sedaj zahvaljuje gospodu 
Jožetu Škofiču, njej nadvse spoštovani 
osebi, da je bilo njeno zadnje slovo v Ur-
banski cerkvi, ki je bila njej tako draga.
Če bi mogla, bi mi gotovo dejala: »Napiši 

nekaj o tem.« Vesela je bila vseh ses-
tavkov o njej in drugih Urbančanih, ki 
delajo dobro. Vedela je, da zapisno za 
vedno ostane.
Tudi, če je o njeni življenjski zgodbi pre-
malo napisanega, verjamem, da se je 
bomo mnogi vedno spominjali po izjem-
ni energiji, veselju do življenja in vsem 

lepem. Lahko je vzor sedanjemu in pri-
hodnjim rodovom. 
Njeno izmučeno telo je leglo k večnemu 
počitku, toda njena duša se veseli s svo-
jimi dragimi na drugi strani mavrice.
Izredna ženska, ga. Lojzika, moj poklon 
in v večen spomin.
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