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UVODNIK

Drage občanke in občani!
Letošnje praznovanje Velike noči, praznika dela in 
občinskega praznika občine Destrnik, si bomo za 
vedno zapomnili. Omejenosti gibanja in druženja 
ter varnostni ukrepi, ki jih je povzročil katastrofalen 
koronavirus SARS-CoV-2 je ustavil cel svet.
Položaj, v katerem smo se znašli pred dvema 
mesecema zaradi dogajanja z novim koronavirusum 
SARS-CoV-2, nas je postavil pred svojevrstne izzive. 
Destrnik se je do sedaj uspešno spopadal epidemijo, 
kar je nenazadnje tudi dokaz odgovornega obnašanja 
občank in občanov.
Komunikacija daje vsem ljudem občutek varnosti 
in povezanosti. V trenutnih okoliščinah imamo vsi 
omejeno možnost komuniciranja, saj je druženje 
trenutno vezano predvsem na družino. Ob tem je 
potrebno spodbujati tudi komunikacijo s prijatelji in 
vrstniki, zato smo vas preko socialnih omrežij redno 
obveščali o sprejetih uredbah občine glede navodil 
Vlade RS in štaba Civilne zaščite. 
S predstavniki Civilne zaščite in obema prostovoljnima 
gasilskima društvoma v občini smo se na nastali 
položaj takoj odzvali z obsežno akcijo, s katero smo 
želeli zmanjšati izpostavljenost občanov javnim 
stikom in možnosti okužbe, kar predstavlja tudi 
odhod od doma v trgovino. Dokazali smo, da lahko 
»ostanemo doma«. Iskrena zahvala vsem gasilcem, 
ki so sodelovali v akciji, in obema poveljnikoma PGD 
Destrnik in Desenci. Nalogo so gasilci opravili v 
skladu z navodili NIJZ.

V času velikonočnih praznikov smo vse naseljene 
hišne številke obdarili s pralno masko in navodili za 
uporabo, čemur smo dodali tudi velikonočno čestitko 
in promocijo naše trgovine Tuš – barvo za pirhe, 
ki predstavljajo simbol novega življenja. Otroke iz 
vrtca in osnovne šole pa smo s pomočjo donatorjev 
razveselili s sladkimi pregrehami.  
Izjemno me veseli, da vas neskončna večina premore 
moralne vrednote, katerih rezultat je spoštovanje 
dvojne življenjske vrednosti – sebe in drugih. Drage 
občanke in občani, tudi vi ste nas in naše delo zelo 
bogato nagradili s pismi podpore, sočutja, pohvale 
ter zahvale za naš trud in delo. Hvala vam.
Tudi v teh časih ob upoštevanju vseh navodil, 
zaščitnih ukrepov in delnim delom od doma vsi v 
občinski upravi – skupaj s podžupanom in svetniki 
Najprej Destrnik – intenzivno pripravljamo investicije 
v cestno infrastrukturo, torej obnove in ponovno 
asfaltiranje cest v obsegu približno dveh kilometrov. 
Po desetih letih odlaganj in prelaganj smo pričeli 
graditi optiko proti Drstelji, na vrsti je tudi ponovno 
čiščenje zaraščenih jarkov ob lokalnih cestah in 
javnih poteh v dolžini okoli trinajst kilometrov, delno 
je obnovljena Rogoznica, letos pa bomo ponovno 
obnovili nekaj makadamskih cest. Po mnogih letih 
premora se ponovno intenzivno ukvarjamo s prenosi 
že odmerjenih zemljišč cestne infrastrukture na 
občino. Še vedno sta odprti vprašanji, kje zagotoviti 
denar za javno razsvetljavo in delno ureditev 
pokopališča s poslovilnim objektom, saj žal nimamo 
na razpolago novih grobnih polj in nobenega žarnega 
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polja. Te problematike se bomo lotili jeseni, ko bomo 
sprejemali proračun za leti 2021 in 2022. 
Vseskozi potekajo vsa potrebna opravila za 
kolesarsko stezo od Janežovcev do režijskega 
obrata in od Janežovskega Vrha do Ptuja. Projektna 
dokumentacija za nove moderne avtobusne postaje 
na relaciji Janežovci–Gomila je končana. Prehajamo 
v fazo, ko bo potrebno pridobiti soglasja lastnikov 
za odkup potrebnih zemljišč za kolesarski stezi in 
avtobusne postaje.
Po dveh mesecih smo sporazumno prekinili 
sodelovanje z bivšim direktorjem gospodom Milanom 
Klemencem, saj ni izpolnjeval naših pričakovanj pri 
svojem delu. Skladno z zakonodajo je, v obdobju 
do novega razpisa, za vršilko dolžnosti opravljanja 
nalog dirketorja občinske uprave imenovana gospa 
Vlasta Toplak Tetičkovič, ki je zaposlena na Skupni 
občinski upravi občin Spodnjega Podravja 
Drage občanke in občani, pred dobrim mesecem dni 
je bil naš svet videti zelo drugače kot danes. Premik 
je bil tako hiter in zastrašujoč, zdi se, kot da so tla 
pod nami popustila. Ne morete nadzirati drugih ljudi, 

situacije ali okoliščin, lahko pa nadzorujete, kaj se 
dogaja v vas. 
Marsikateri načrti so bili prekrižani, med drugim 
tudi skrbne priprave na mednarodni simpozij v 
sodelovanju z Univerzo v Mariboru ter fakulteto 
Alma Mater Europaea, katerega pokdroviteljstvo 
je potrdil predsednik države gospod Borut Pahor 
in bi moral potekati v okviru občinskega praznika 
v Destrniku. Simpozij in zbornik v počastitev in 
osvetlitev dogodkov izpred 500 let zazidave naše 
cerkve, 350 let fare in 300 let šole v našem kraju 
bomo predstavili in izpeljali takoj, ko bodo razmere 
ponovno dopuščale javno dogajanje.
Prihajajo prvomajski prazniki in čas praznovanja 
občinskega praznika skupaj z urbanskim žegnanjem. 
Preživite te tople spomladanske dni, kar se da lepo, 
verjamem, da bomo kmalu uspešno premagali to 
težko obdobje. Bodite optimistični in zaupajte sebi in 
nam, ki dokazujemo, da smo in bomo skupaj z vami 
tudi v najtežjih trenutkih.
Ostanite ZDRAVI!

Vaš župan, Franc Pukšič
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Za uspešno soočenje z epidemijo novega korona-
virusa je poleg državnih ukrepov ključnega pomena 
tudi dobra organiziranost lokalne skupnosti, da z 
razpoložljivimi sredstvi priskoči na pomoč ljudem. 
V Občini Destrnik so bile v tem času organizirane 
številne akcije tako s strani občine kot društev in 
posameznikov, ki ljudem lajšajo življenje v času ka-
rantene. 

Občina Destrnik je v času krize ponudila dežurne te-
lefonske številke za pomoč in informiranje, na kate-
re se lahko obrnejo občani z morebitnimi vprašanji, 
tisti, ki nimajo pomoči svojcev in možnosti oskrbe 
s hrano, ter vsi preostali z drugimi nujnimi zadeva-
mi. Vodstvo občine preko družbenih omrežij in na 
spletni strani občine občane tudi ves čas obvešča o 
aktualnih ukrepih vlade s številnimi odloki in pozivi k 
samozaščitnemu ravnanju, s katerimi želi preprečiti 
dodatne obremenitve vseh, ki opravljajo delo v jav-
no korist. Občina je poskrbela, da so vsa gospodinj-
stva prejela moko, seveda ob strogem upoštevanju 
navodil odgovornih na NIJZ, Civilne zaščite in Vla-
de RS. Občini ob številnih akcijah pomagajo Civilna 
zaščita ter gasilci PGD Destrnik in PGD Desenci, s 
katerimi se trudijo, da bi čim lažje in varneje prežive-
li čas epidemije. Občani so na svoje domove dobili 
tudi pralne zaščitne maske, ki so prispele skupaj z 
velikonočnim voščilom in barvo za velikonočna jaj-
ca, ki jo je doniral Tuš market Špic. Tudi najmlajši 
so v tem času morali močno omejiti stike s svoji-
mi vrstniki. Zaprtje vrtca in šole ter uvajanje pouka 
na daljavo tudi njim predstavlja svojevrsten šok. V 
upanju, da bi se čim bolj prilagodili položaju in bi 
čim manj boleče prenašali izolacijo od prijateljev, 
sošolcev, sorodnikov, je občina vsem šoloobveznim 
in vrteškim otrokom naše občine, ki obiskujejo Vrtec 
Destrnik ali OŠ Destrnik, za veselo pisanko poda-
rila nekaj šolskih potrebščin s čokoladnim prese-
nečenjem. Za to so poskrbeli skupaj z anonimnim 
donatorjem in Alma Mater Europaea – Evropski 
center, Maribor. Izvajajo se tudi razkuževanja javnih 
površin, trgovine, pošte, bankomata, zdravstvenega 
doma in občinskih prostorov.

Vzporedno so stekle tudi akcije občinskih društev in 
posameznikov, ki so s čutom za sočloveka tudi sami 
priskočili na pomoč. PGD Desenci je pozvalo vse 
člane k skrbi za soljudi, predvsem pri nakupu živil in 
nabavi zdravil. Na razpolago so dali tudi kontaktne 
številke, na katere se lahko obrnejo vsi, ki potrebu-
jejo pomoč. Steklo je tudi individualno šivanje mask 
posameznikov, ki se je hitro povezalo v skupno ak-
cijo Občinske organizacije Rdečega križa, PGD De-

POMOČ LJUDEM 
V ČASU EPIDEMIJE

senci in nekaterih nepovezanih svetnikov. Pri šivanju 
mask je sodelovalo dvanajst šivilj, na akcijo pa so 
se odzvali tudi številni prostovoljci, ki so poklicali in 
pomagali po svojih močeh. Razdeljenih je bilo okrog 
štiristo mask, ki so jih raznašali prostovoljci Občin-
ske organizacije Rdečega križa, desenški gasilci in 
nekateri posamezniki iz drugih društev. Maske so 
bile v prvi vrsti namenjene najbolj ogroženim, torej 
starejšim in kroničnim bolnikom, dobijo pa jih lah-
ko seveda tudi drugi občani. Pobuda je bila odprta 
za vse, ki so želeli dodatno pomagati. Tovrstna po-
moč je dokaz, da ljudje zmoremo stopiti skupaj. Še 
se znamo povezati in se motivirati v skrbi za druge, 
hkrati pa spoznavamo, kako koristen je vsak korak, 
ki ga pri tem naredimo. Pri tem ne gre prezreti ljudi, 
ki so neodvisno od organiziranih pobud šivali maske 
in jih delili vaščanom, ali pa so na kakršenkoli drug 
način pomagali sočloveku.

Pomoč ljudem s strani občine, društev in nekaterih 
posameznikov je nepogrešljiv doprinos k humani-
tarnosti. 

Tadej Urbanija
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SOOČANJE Z EPIDEMIJO NOVEGA KORONAVIRUSA 
V DOMOVIH ZA OSTARELE

Dodatna skrb za ostarele v času epide-
mije novega koronavirusa je ključnega 
pomena. Omogočiti jim moramo varne 
pogoje za bivanje, saj so prav starostni-
ki najbolj na udaru. V Domu upokojen-
cev Ptuj, kjer bivajo tudi naše občanke 
in občani, skrbijo, da varovanci upošte-
vajo vse varnostne ukrepe in čim lažje 
prenašajo položaj, zaradi katerega so 
njihovi stiki z najdražjimi močno ome-
jeni. Nekaj utripov iz življenja v domu 
za ostarele so zbrali v naslednjih dveh 
prispevkih. 

NAŠI STANOVALCI V ČASU  
IZREDNIH RAZMER

V enoti Muretinci Doma upokojencev 
Ptuj biva 120 stanovalcev, ki zaradi 
epidemije gripe COVID 19 nimajo možnosti odho-
da domov in osebnih stikov s svojci že od začetka 
meseca marca. Omejili smo tudi druženje v večjih 
skupinah. Enota je prednostno namenjena stano-
valcem z diagnozo demence, ki pa jih je v trenutnih 
razmerah še težje zadržati ali omejevati, saj ne ra-
zumejo navodil, oz. jih takoj pozabijo.

Zaposleni se vsak dan trudimo, da imajo stanoval-
ci dobro zapolnjen čas in čim več aktivnosti. Prav 
sedaj je prišel do izraza velik park, ki omogoča ve-
liko možnosti za dnevne sprehode. Veliko jih ne 
hodi več samostojno in potrebujejo pomoč. Tisti, ki 
še lahko hodijo, radi izkoristijo lepe sončne dni za 
sprehod v okolici enote, kjer posedajo na klopcah 

ob potkah, v vrtnih utah in sencah dreves, ali pa 
zgolj na lastnem balkonu ali letnem delu paviljo-
na. Vsak lahko najde kotiček, ki mu najbolj ustre-
za. Bolj aktivni stanovalci pa z veseljem pomagajo 
skrbeti za park. Ker nekaterih stanovalcev ne zmoti 
niti hladno vreme, ob odhodih ven poskrbimo, da 
se primerno oblečejo in obujejo. 

Veliko stanovalcev tega več ne zmore, zato jim 
je potrebno pomagati – trenutno jim pomagamo 
samo redno zaposleni in zaposlena preko javnih 
del. Tudi tisti, ki sami ne morejo ven, so neizmerno 
veseli in hvaležni za vsak odhod na sonce, za vsa-
ko vožnjo po domskem parku ali le za sončenje na 
lastnem balkonu. 
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V lepem vremenu celo leto koristimo zunanje pro-
store in površine enote. Tam potekajo organizira-
ne aktivnosti, kot so skupinska telovadba, zajtrk 
ali kosilo na terasi, različne družabne igre in tudi 
terapevtske aktivnosti ter vključevanje nekaterih 
stanovalcev v urejanje okolice doma enako kot do 
sedaj, le da smo bolj pozorni na razdalje med sta-
novalci. 

Eden izmed stanovalcev je povedal: »Hvala bogu, 
da lahko grem v park, da ne čepim cele dneve v 
sobi. Če bi moral biti v sobi, bi bilo kot v zaporu.«

Še posebno v teh (za vse nas) hudih časih si želimo, 
da bi čim prej zasijala mavrica. Pravijo, da za vsa-
kim dežjem posije sonce. Tudi ti časi bodo odšli in 
potem bo zažarela prav takšna, kot jo vidite na naši 
fotografiji, kjer je mavrica zasijala pred tem dogaja-
njem nad našim parkom v mesecu marcu. Upajmo, 
da jo kmalu zagledamo. 

IZKUŠNJE STANOVALCEV DOMA UPOKOJENCEV PTUJ 
S KOMUNIKACIJO PREKO SPLETA

V času, v katerem smo se znašli zaradi spopada-
nja z epidemijo COVID-19, ko se vsi skupaj sreču-
jemo z ukrepi in omejitvami, je potrebno omeniti, 
kako pomembno je ohranjanje odnosov z bližnjimi, 
čeprav osebni stiki niso mogoči. Z ukrepi popolne 
prepovedi obiskov smo se srečali tudi v vseh eno-
tah Doma upokojencev Ptuj, kar je posledično pri-
vedlo do tega, da naših stanovalcev svojci ne mo-
rejo obiskovati. Vedeti pa moramo, da je stik naših 
stanovalcev s svojci izredno pomemben. Tovrstni 
odnosi jim namreč dajejo občutek pripadnosti in 
sprejetosti. 

Na tem mestu je še posebej pomembno ohranjanje 
stika s starejšimi, ki pogosto sami ne zmorejo več 
navezovati in ohranjati medsebojnih odnosov, bo-
disi zaradi bolezni bodisi zaradi nezmožnosti upo-
rabe različnih sredstev komuniciranja. Ker osebni 
odnos v danih razmerah ni mogoč, smo našim sta-
novalcem stik s svojci omogočili preko brezplačne-
ga telefonskega omrežja Skype. Na ta način smo 
jim želeli omogočiti začasno nadomeščanje oseb-
nih stikov in medsebojno komunikacijo z namenom 
ohranjanja medsebojne povezanosti. Tako so naši 
stanovalci pridobili novo izkušnjo komunikacije 
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preko sodobnih omrežij, hkrati pa – kar je najbolj 
pomembno – ohranjajo povezanost s svojci in z nji-
mi poklepetajo o vsakdanjih temah.

S komunikacijo preko spleta naši stanovalci v času 
prepovedi obiskov dobijo občutek varnosti, da so 
domači še vedno ob njih, čeprav niso fizično priso-
tni, ohranja se povezanost s svojci, ki se je gradila 
toliko let. Vedeti moramo, da tudi naše stanovalce 
skrbi, kako so domači, in preko videoklica dobijo 
informacije iz prve roke, saj svojce ne samo slišijo, 
ampak tudi vidijo, kar je za obe strani pomembno. 
Stanovalci so bili v začetku precej nezaupljivi do so-
dobne tehnologije. Njihovi odzivi in nasmejani ob-
razi pa so bili na koncu več kot pozitivni. Po pogovo-

rih opisujejo, kako lepo je videti svojce, kako lepo je 
vedeti, da so zdravi in veseli. Tako si oddahnejo, ko 
vidijo poznane obraze svojcev in lahko poklepetajo 
o tem, kako so in čisto vsakdanjih stvareh. V pogo-
vorih ne manjka nasmejanih obrazov, prisotne pa 
so tudi solze sreče, ko po dolgem času zagledajo 
svoje domače. Njihovi odzivi so pomembni tudi za 
nas zaposlene, saj vidimo, kako pomirjujoče delu-
jejo pogovori na naše stanovalce.

Če s svojci še niste klepetali preko Skypa, Viberja, 
WhatsAppa ali drugih podobnih programov, pa bi 
želeli, nam to sporočite v posamezno enoto Doma 
upokojencev Ptuj.

Tjaša Mlakar

SETEV LANU TD DESTRNIK NA KMETIJI SEVER

V petek, 17. aprila, so člani društva opravili setev lanu, ki že tradicionalno poteka pri Sevrovih na Drstelji. 
Tudi letos je bila njiva dobro pripravljena, za kar sta poskrbela Anton Sever in Milan Malek. Članice in 
člani društva so se trudili posejati lan tako, da vmes ni prostora za plevel. Ker sta laneno seme in olje 
vsestransko zelo uporabna v kulinariki, upajo, da bo letina dobro obrodila. 

Letos je zaradi nasta-
lega položaja v Evropi 
in svetu setev potekala 
nekoliko drugače, kot 
smo bili vajeni prejšnja 
leta. Sodelovalo je 
namreč le 5 članov 
društva, ki so delo op-
ravili na varnostni raz-
dalji. Upoštevali so vse 
ukrepe, ki jih je vlada 
sprejela, da prepreči 
širjenje Covid-19. 

Člani društva upajo, da 
bo letos dovolj vlage in 
lepega vremena, da bo 
lan zrastel, zacvetel in 
ponovno dozorel. Na-
rava se bo med letom 
gotovo prerodila, mi pa 
bomo v nastalem polo-
žaju tudi hvaležnejši za 
vse pridelke, ki jih lahko 
pridelamo sami doma. 

Besedilo in fotografija: 
Tanja Hauptman

8
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Članice Društva kmetic iz Destrnika so se v začet-
ku meseca marca učile izdelovanja izledkov iz ličja. 
»Povabile smo gospo Marijo is sosednje, ki nam je 
pokazala, kako se izdela cekar. S seboj je prinesla 
različne modele, me pa smo se s pomočjo njenega 
prikaza okrog teh modelov naučile spletati namo-
čeno ličje. Le-to se mora na modelu posušiti, šele 
nato ga lahko snamemo, da dobimo končni izdelek. 

DELAVNICE Z IZDELKI IZ LIČJA

Gospa Marija nam je modele posodila, saj je neka-
terim članicam uspela izdelava manjšega cekarja«. 
Druženje je bilo prijetno in koristno, modele za na-
daljnjo izdelavo pa je naredil Franc Čuček, tako se 
bo pridobljeno znanje lahko delilo naprej z drugimi. 

Fotografija in besedilo: 
Irena Gajšek

Treba je mnogo preprostih besed kakor 
KRUH, LJUBEZEN, DOBROTA, 
da ne bi slepi v temi na križpotjih 
zašli s pravega pota.

Na svetu si, da gledaš SONCE.
Na svetu si, da greš za SONCEM.
Na svetu si, da sam SI SONCE
in da s sveta odganjaš – SENCE.

Nobena pot ni ravna,
nobena pot ni revna,
a vsaka je zahtevna
in tvoja ena sama – GLAVNA.

Toplo je sonce, topla jopica,
topla prijazna beseda,
a najbolj topla deklica,
ko me s srcem pogleda.

Vse bolnišnice so nezdravo bele
z vonjem po potu in jodu,
a vse porodnišnice vesele,
kljub otroškemu joku.

DROBTINICE  Minuta za kulturo

Človek ne dozori do svojega
do svojega obraza
brez smeha in čenčarij
in ne brez poraza.

Sonce je dolžno, da sveti nam,
otrok, da pomaga očetu,
a edina dolžnost naših mam je ta,
da so dolgo na svetu.

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvez med nami,
da gre po svetu – rama ob rami –
svetloba z nami.

Vse teče, teče in se stiša v tišino. 
Samo hiša, v kateri duh biva, 
je neminljiva.

Tone Pavček

Kulturno društvo Destrnik vam želi te trenutke polepšati s pesmijo 
Toneta Pavčka ter vam zaželeti varne, zdrave in srčne dni. 

Preživite jih v miru, z dobro knjigo v roki in obilico ustvarjalnosti. 
Naj kulturno udejstvovanje ne počiva.
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OBVESTILO
V zadnjem času smo zasledili odlaganje številnih odpadkov pred smetnjaki pri pokopališču, ki tja ne 
sodijo. Občanke in občane Občine Destrnik zato obveščamo, da so ti zabojniki namenjeni odpadkom, 
ki nastanejo pri urejanju grobov, in jih naprošamo, da drugih tja ne odlagajo. 
Če se bo to početje nadaljevalo, bomo v območju smetnjakov namestili videonadzor.

6. aprila so pretekla 3 leta, odkar nas je zapustila draga mama, tašča, 
zlata oma in botra Nežika Čeh iz Ločiča 13.

Hvala vsem, ki na grob prinašate toplino ognja in barve cvetja  
ter z lepo mislijo postojite ob njem.

Njeni najdražji

Prazen dom in dvorišče, 
oko naše zaman te išče.
Ni več tvojega nasmeha, 
utihnil tvoj je glas,
zdaj bolečina in samota 
sta pri nas doma.
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine zdaj spiš,
a v naših srcih za vedno za nas živiš.

V SPOMIN

ZAHVALA
ob boleči in nenadomestljivi izgubi  

naše drage partnerke, mame in snahe

V težkih trenutkih slovesa nas tolaži spoznanje, da si bila zaradi plemenitega srca zelo dobra in cenjena 
med sorodniki, sosedi, prijatelji in znanci, ki smo te pospremili k večnemu počitku v ožjem družinskem kro-
gu. Zahvaljujemo se za izraze pisnih in ustnih sožalij ter vence. Iskrena hvala gospe Danici Elbl za molitev 
in govor ter g. župniku Jožetu Škofiču za opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala pogrebnemu podjetju 
Almaja za vso storitev, pevcem Trio Cantare, godbeniku za odigrano Tišino, zastavonoši, Onkološkemu od-
delku Ljubljana, zdravnicama ge. Ebert in ge. Ovčariček ter zasebni zdravnici ge. Lidiji Letonja Jaušovec za 
vso zdravstveno pomoč. Iskreno se zahvaljujemo Alenki in Antonu ter celi družini Gregorec iz Janežovskega 
Vrha, družini Kopčič z Drstelje in Iztoku Pukšiču iz Vintarovcev, ki so nam v teh težkih trenutkih žalosti stali 
ob strani ter nudili vso pomoč.

Žalujoči: njen Ivan, sin Tilen, hčerka Klementina in tašča Anica

Andreje Večernik - Gregorec
(29. 11. 1970–31. 3. 2020)

z Drstelje 44

Nešteto pesmi je izzvenelo,
nešteto svečk že dogorelo,
nešteto rož ovenelo ...
Življenja so se spremenila,
a naša srca Te ne bodo pozabila.

V SPOMIN 
OB OBLETNICI
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V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo 
večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je 
naša inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu 
prejela kar nekaj prijav, povezanih  z nepravilnim 
oranjem, vam v nadaljevanju z namenom preventiv-
nega ukrepanja predstavljamo kršitve zakonskih do-
ločb, posledice takega ravnanja in pravilen pristop k 
temu opravilu.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18; v nadaljevanju: 
ZCes-1) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: 
»Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre 
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto 
ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sve-
ta vzporedno s cesto.« Kršitev zgornjega člena po-
meni prekršek, ki je sankcioniran v sedmem odstav-
ku 5. člena ZCes-1 (posameznik se kaznuje z globo 
1000 €) in osmem odstavku 5. člena ZCes-1 (pravna 
oseba se kaznuje z globo 4000 € in odgovorna ose-
ba z globo 1000 €).

Pomen posameznih izrazov je določen v 2. členu 
ZCes-1 in je naslednji: 

Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi 
predpisov o projektiranju javnih cest določajo lini-
je med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega 
profila cestnega telesa, vključno z napravami za od-
vodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 
metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za 
odvodnjavanje. 

Cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja ces-
tišče z nasipi in vkopi. 

Cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, 
odstavni in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, 
bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vo-
zišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od 
točke na osi vozišča. 

Bankina je utrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem 
robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča 
in brežine ter omogoča namestitev prometne signa-
lizacije in opreme. 

Vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih 
vozišč, namenjeno prometu vozil pod pogoji, dolo-
čenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa 
tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega pro-
meta, če s prometno signalizacijo ni določeno dru-
gače.

 

PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN 
OB JAVNIH CESTAH

1. Prikaz pomena izrazov

 

(Vir skice: 

Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf,  
Cestno podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor)

Za lažje razumevanje, kaj v praksi pomenijo pravilni 
odmiki pri oranju od cestnega sveta, vam predsta-
vljamo spodnji skici: 

2. Oranje vzporedno s cesto

 

(Vir skice:  
Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, 
Cestno podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor)
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3. Oranje pravokotno na cesto

 

(Vir skice:  
Oranje pravokotno 90 in vzporedno_Prerez. pdf, 
Cestno podjetje Nova Gorica in Ministrstvo RS za 
infrastrukturo in prostor)

Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja 
pri oranju kmetijskih površin do poškodb bankin 
in vozišča. Orači obračajo traktorje s priključki na 
cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer 
prihaja do poškodb bankin, razpokanosti asfalta, 
posedanja roba cestišča, hkrati pa tudi do onesna-
ženja cestišča z nanosom blata in zemlje. Orač ozi-

roma voznik delovnega stroja je dolžan, da preden 
se vključi na javno cesto, pnevmatike očistiti blata, 
zemlje in drugih snovi ter tako očiščen zapelje na 
javno cesto. Zakon o cestah namreč v prvi alineji 
5. točke drugega odstavka 5. člena ZCes-1 določa, 
da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati 
blato ali jo kako drugače onesnaževati. Za omenje-
ni prekršek je predpisana tudi globa (posameznik se 
kaznuje z globo 1000 €, pravna oseba se kaznuje z 
globo 4000 € in odgovorna oseba pravne osebe z 
globo 1000 €).

V primeru, da kmetijskih del nikakor ni mogoče iz-
vesti tako, da ne bi ovirali in ogrožali prometa, poš-
kodovali ceste ali povečali stroškov njenega vzdrže-
vanja, ZCes-1 v 27. členu dopušča tudi možnost, da 
izvajalec pred pričetkom izvajanja del upravljavca 
cest (občino) zaprosi za soglasje za opravljanje teh 
del. S tem soglasjem se določijo pogoji, pod kate-
rimi se dela lahko opravijo, po potrebi se določi za-
časna označitev ovire na ali ob cesti z začasno pro-
metno signalizacijo ter dolžno ravnanje izvajalca po 
tem, ko je z deli zaključil

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo 
in občinsko redarstvo

Skupna občinska uprava občin 
v Spodnjem Podravju


