
GLASILO OBČINE DESTRNIK • julij, avgust 2021
številka 4 (236) • leto XXVI • tiskovina

poštnina plačana 
pri pošti 2253 Destrnik

BČAN
IZ OBČINSKE HIŠE

3

V DRUŠTVIH SE DOGAJA

4

KULTURA

9

ŠPORT

6



KLEPET z županom 2

IZ OBČINSKE HIŠE         3
   • NADOMESTNE VOLITVE 2021 3

V DRUŠTVIH SE DOGAJA 4
   • DRUGA KOŠNJA S KOSILNICAMI BCS 4
   • S STARODOBNIKI PO PRLEKIJI 5

ŠPORT         6
   • SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA TUDI V DESTRNIKU 6
   • REKREACIJSKA POT JE ODPRTA! 7
   • ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRNIK VABI V SVOJE VRSTE 8

KULTURA 9
   •10. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA 9
   • MINUTA ZA KULTURO 9
   • »SLOVENEC SEM, SLOVENEC SEM, TAKO JE MATI DJALA …«          10

VSEBINA
ŠOLA IN VRTEC         11
   • MINI MATURANTI 11
   • NARAVOSLOVNI DAN V PARKU PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI V DESTRNIKU 12
   • POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 13
   • PARK ŽIVALI V VINTAROVCIH 13
   • SODELOVANJE V PROJEKTU UNESCO VRTIČKI 14
   • ŽUPANOVA PETICA 15

   

ZDRAVJE JE VREDNOTA 16
   • FIZIOTERAPIJA TUDI V DESTRNIKU 16
   • ZDRUŽENJE ULIČNE VADBE STREETWORKOUT SLOVENIJA 17

BESEDA OBČANKE         18
   • ZADNJI PROSTI SEDEŽ V PEKLU 18

V SPOMIN 19

KLEPET Z ŽUPANOM

Spoštovane občanke in občani, državljanke in  
državljani!

Destrnik, mirno podeželsko naselje na gričih nad 
Pesniško dolino, kljub svoji majhnosti beleži po-
membne spomine na dogodke izpred 30 let, ko je 
bilo potrebno poprijeti za orožje in obraniti domovi-
no. V Destrniku sta pomembno vlogo v desetdnevni 
vojni, v kateri je Slovenija zavarovala svojo samo-
stojnost, odigrali enota odreda Teritorialne obram-
be 77. območnega štaba Ptuj in takratna Milica, 
nastanjena v bloku v Vintarovcih, katere naloga je 
bila predvsem varovanje civilnega prebivalstva. Ce-
lotna Teritorialna obramba je bila nastanjena v ga-
silskem domu v Destrniku, od koder se je odpravila 
na obrambo domovine v Ormož, poveljeval pa ji je 
g. Vlado Žgeč.

Danes kot župan na ta čas ne gledam zgolj kot na 
obdobje končne zmage, pač pa kot obdobje hrabrih 
dejanj in predanega sodelovanja pri obrambnih ak-
tivnostih naše domovine. Danes smo lahko ponosni 
na takrat doseženo tako na državni kot lokalni ravni, 
čeprav ni vedno lahko. Včasih so sprejete tudi slabe 
odločitve, ki nas potem nekaj časa zavirajo, pa ven-
dar tudi čez te ovire gremo vedno še bolj povezani, 
složni in močni.

Del narodove samozavesti gotovo predstavlja ne-
ustavljiva težnja po tem, da je na svojem ozemlju 
sam gospodar. Za zmago v vojni za Slovenijo sta bili 
odločilni strategija in taktika, predvsem pa izjemna 
predanost slovenskih vojakov in miličnikov, ki se kljub 
pritiskom in strahu niso vdali. Velika zahvala gre še 
posebej vsem domačinom, ki so v tistem času veli-
ko pripomogli z materialnimi dobrinami, hrano in 
podatki, saj tehnologija zdaleč ni bila na takšnem 
nivoju kot danes. Tako lahko rečemo, da je takratno 
sodelovanje potekalo z veliko mero razumevanja in 
zaupanja. 

30 let samostojnosti predstavlja obdobje ljubezni do 
domovine, povezanosti in zanosa, ki se s polno inte-
gracijo Slovenije v združenje NATO in Evropsko unijo 
odraža tudi na mednarodnem področju. Želim si, da 
na te dogodke tudi v bodoče gledamo ponosno, jih 
ohranimo v spominu, prenesemo na zanamce ter se 
spoštljivo zavedamo vseh naporov in pogumnih de-
janj ljudi. Vse se da, le zaupanje, spoštovanje, iskre-
nost in poštenje morajo vladati med ljudmi.

Bodimo ponosni na to, kar imamo in hvala vsem, ki 
ste nam po nekaj stoletjih priborili našo domovino 
Slovenijo.

Franc Pukšič

Članke za objavo v naslednji številki Občana je potrebno posredovati najkasneje do 10. 9. 2021, na elektronski naslov obcan.clanki@gmail.com

NAGOVOR ŽUPANA OBČINE DESTRNIK, FRANCA PUKŠIČA,  OB DNEVU 
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NADOMESTNE VOLITVE 
2021

V občini Destrnik bodo v nedeljo, 12. septembra 
2021, potekale nadomestne volitve za člana Ob-
činskega sveta Občine Destrnik v drugi volilni enoti.

»Občane s stalnim prebivališčem v vaseh Vintarovci 
in Ločki Vrh vabimo, da se volitev udeležite in odda-
te glas za kandidata, za katerega verjamete, da bo s 
svojim delom prispeval k razvojno naravnani občini. 
Do konca mandata nas namreč čaka še veliko dela,« 
pove župan Franc Pukšič in doda, da med drugim na 
izvedbo čaka tudi cestna razsvetljava v vaseh Vinta-
rovci, Ločki Vrh, Drstelja, Jiršovci in Strmec, rekon-
strukcija ceste v Ločkem Vrhu (v sklopu vodovoda), 

IZ OBČINSKE HIŠE

dokončanje optične napeljave v celotni občini in 
vlaganje v ostalo infrastrukturo v skladu s finančni-
mi zmožnostmi.

Na prioritetni listi ostajajo tudi ponovna uvedba 
pošte, razširitev parkirišča pri mrliški vežici, pokrit 
poslovilni prostor pred vežico in pot od vežice do 
grobov znotraj pokopališča. »Vaš glas je še kako po-
memben, saj je brez delujočega občinskega sveta 
nadaljnji razvoj našega kraja postavljen pod vpra-
šaj,« je prepričan župan. 

Špela Pokeržnik
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DRUGA KOŠNJA S KOSILNICAMI BCS

V DRUŠTVIH SE DOGAJA

V nedeljo, 13. junija 2021, je v Jiršovcih poteka-
la že druga košnja s kosilnicami BCS. 

Kosci so se zbrali na pobudo in povabilo Mi-
lana Arnuša in njegove žene Trezike. Milan je 
vsestransko talentiran človek, ki je vsem sova-
ščanom Jiršovcev poznan po svoji delavnosti, 
nesebični pomoči in srčnosti. Njegova žena Tre-
zika je skrbna gospodinja, ki podpira moža v nje-
govih idejah. 

Letos je po travniku zaropotalo kar 17 kosilnic 
BCS. Kosili so povabljeni Milanovi sorodniki in 
prijatelji od blizu in daleč. 

Letošnji kosci ob organizatorju Milanu so bili 
sin Peter Arnuš, vnuk Žan Lubec, zet Matej Po-
točnik, Franci Verbančič, Martin in Janko Petrič, 
Ivan Mahovič, Rudek Malek, Vinko Čeh, Dušan 
Lešnik, Branko Pauko, Marjan Lovrec, Lojzek 
Krušič, Franc Rojko, Andrej Kirbiš ter Janko Ko-
ren.

Na košnji ni manjkalo obiskovalcev in gledalcev, 
ki so se pogumno preizkusili v košnji in vožnji ko-
silnic BCS. Dogodku je sledila pogostitev z oku-
snimi ciganskimi pečenkami in slastno gibanica 
iz krušne peči. Prav tako ni manjkalo niti dobre 
žlahtne kapljice niti dobre volje. 

 Pripravila: Mateja Vidovič
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S STARODOBNIKI PO PRLEKIJI

Prva julijska sobota ni bila prevroča, zato je bila 
kot nalašč za vožnjo s starodobniki članov Kluba 
starodobnih vozil Sv. Urban – Destrnik. Prizadevni 
ljubitelji teh vozil so organizirali že osmo srečanje 
ljubiteljev starodobnikov, s katerimi so se popeljali 
po Prlekiji. 

»To je bil tradicionalni rally, po prelško reli, ki se ga 
udeležujejo lastniki oldtimerjev iz društev od blizu in 
daleč. Letos se nas je zbralo nekaj nad sto z več kot 60 
vozili. Videti je bilo mogoče izredno lepo vzdrževane in 
obnovljene traktorje, avtomobile in motorje. Traktorji 
in avtomobili so bili tudi iz petdesetih let zadnjega sto-
letja prejšnjega tisočletja, nekaj motornih koles pa je 
bilo že pravih starčkov (1926, 1938),« dogajanje na 
prijeten poletni dan opisuje Drago Horvat.

Po opravljenih prijavnih formalnostih in preverjanju 
izpolnjevanja PCT v Desencih so se odpravili na pot 
po Prlekiji. Najprej do letališča v Moškanjcih, kjer 
so jim predstavili floto letal ter jim pripovedovali o 
bogati, skoraj 70-letni zgodovini in uspehih AK Ptuj. 
Potem so počasi potovali skozi Tibolce, Zamušane, 
Podgorce, Sodince in Trgovišče do naslednje po-
stojanke – Velike Nedelje. »Ogledali smo si ta kraj, 
ki premore za le dobrih 300 duš nenavadno veliko in 
lepo cerkev. Za mnoge udeležence relija je bila pre-
senečenje zgodba o tem, kako je kraj dobil ime. Leta 
1200 je namreč na tem kraju nemški križarski viteški 
red premagal Ogre. Ker se je to zgodilo na velikonoč-
no nedeljo, naj bi kraj tako tudi poimenovali,« o zgo-
dovini kraja razlaga Drago in doda, da je v kraju tudi 
velik in dobro ohranjen grad, znan po veliki vinski 
kleti, v kateri so pridni ormoški vinogradniki in vinarji 
hranili svojo zlato kapljico. 

»Pred gradom smo se okrepčali in krenili na pot proti 
Osluševcem,« še pove. To je kraj ob železniški progi 
Pragersko–Hodoš, ki je dobil prvo železniško po-
stajo davnega 13. junija 1926 in že takrat je bila to 
sodobna postaja s sončno uro in zvonikom za oz-

nanjanje ure in prihodov vlakov. Pred skoraj sto leti 
je tam vozilo že 12 vlakov dnevno. »Društvo za ohra-
njanje dediščine Prleški železničar je na tej stari posta-
ji uredilo zgleden muzej, ki nas je spomnil na čase, ko 
smo se še gnetli po kupejih in poslušali trntrdn izpod 
koles vagonov,« se Drago spominja z nasmehom in 
zaključi, da so jih njihovi starčki – traktorji, motorna 
kolesa in avtomobili – na koncu varno pripeljali na-
zaj v Desence, kjer je potekala podelitev pokalov in 
priznanj, kosilo in zaključek prijetnega druženja. 

»Hvala organizatorjem, ki so se res potrudili, da nam 
je bilo lepo in zanimivo. Preživeli smo čudovit dan,« se 
zahvaljuje Drago Horvat.

Pripravila: Špela Pokeržnik
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ŠPORT

SLOVENSKA OLIMPIJSKA
BAKLA TUDI V DESTRNIKU

Olimpijski komite Slovenije je pred začetkom po-
letnih olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu 
predstavil projekt Slovenska olimpijska bakla, ki se 
je podala na pot po vseh 212 slovenskih občinah. 
Bakla iz recikliranega jekla in slovenskega bukove-
ga lesa se je ustavila tudi v Destrniku.

»Baklo smo sprejeli z veseljem in ponosom. Sam sem 
z njo odtekel častni prvi krog po atletski stezi športne-
ga centra pod osnovno šolo in vesel sem, da se mi je 
ob tem dogodku pridružilo veliko naših otrok, ki so 
pokazali, da so veliki športni navdušenci,« o dogodku 
pripoveduje župan Franc Pukšič. 

V Destrniku je bilo ta dan čutiti pravi olimpijski duh. 
Ob sprejemu so otroci pripravili program, pomerili 
so se v medgeneracijskih igrah in tudi zaplesali. 

V imenu Olimpijskega komiteja Slovenije potovanje 
slovenske olimpijske bakle po Sloveniji koordinira 
Agencija Sport Media Fokus. »Tokrat smo prispeli v 
Destrnik. Tudi tukaj smo bili deležni prijetnega spreje-
ma in moram reči, da je projekt presegel vsa naša pri-
čakovanja. Še posebej so nas povsod veseli otroci, želijo 
se fotografirati z baklo in teči z njo, ob tem pa so poti 
bakle zelo izvirne, kar nas še posebej veseli,« pripove-
duje koordinator poti bakle, Rok Šinkovc, in doda, da 
je do zdaj potovala že na različne načine, po cesti, 
atletski stezi, morju, s padalom, kočijo itd. Organiza-
torji želijo s tem popotovanjem pokazati tesno pove-
zanost rekreativnega in vrhunskega športa.

»Slovenska bakla je simbol trdnosti, modrosti, pove-
zovanja in upanja. Vsem športnikom, ki bodo nastopili 
na olimpijadi, želim veliko užitkov in uspeha,« še za-
ključi župan Pukšič. 

Pripravila: 
Špela Pokeržnik
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REKREACIJSKA POT 
JE ODPRTA!

O gradnji nove rekreacijski poti v Destrniku je bilo 
že veliko povedanega v prejšnji številki Občana. 
Sedaj pa je ta dolgo pričakovana rekreacijska pot, 
ki povezuje več zaselkov in vasi naše občine, ura-
dno odprta in v teh vročih poletnih dneh že pridno 
služi svojemu namenu. 

Otvoritev poti je potekala v sklopu občinskega pra-
znika, pozdravili so jo rekreativci in športniki,  pred-
stavlja pomembno pridobitev v občini. 

»Nova rekreacijska pot povezuje sprehajalce, kole-
sarje, izletnike, turiste in domačine. Zelo smo veseli 
te poti. Sam sem jo uporabljal že v mladosti, zato me 
nanjo vežejo posebni spomini. V društvu se bomo kar 
najbolj potrudili, da jo bomo vključevali v naše športne 
projekte,« je povedal predsednik Športnega društva 
Destrnik, Damjan Žerjav.

Na premagovanje nove poti so se podali tudi učenci 
domače osnovne šole. Prehodili so del poti, iskali 
skriti zaklad in spoznavali okolje. 

Trasa nove rekreacijske poti med drugim pote-
ka mimo parka prostoživečih živali, kjer si je moč 
ogledati ogrožene živalske vrste. Tisti pohodniki in 
izletniki, ki imajo radi lokalne dobrote, pa se lahko 
med potjo ustavijo in okrepčajo na Kmetiji Lovrec. 

Pot vabi tudi vse kolesarske navdušence, ki si lahko 
kolesa tudi izposodijo. 

Pripravila: 
Špela Pokeržnik

OBČAN JULIJ / AVGUST 2021

7



ŠPORTNO DRUŠTVO DESTRNIK 
VABI V SVOJE VRSTE

KDO SMO?
Športno društvo Destrnik, ki v naši občini deluje že 
20 let, skrbi za raznoliko rekreacijo svojih članov v 
vseh starostnih kategorijah. V letu 2018 so se od-
ločili, da začnejo s strokovno organizirano vadbo 
nogometa za otroke v starostni kategoriji 5–10 let 
(letnik 2010 in mlajši).

PRIDRUŽITE SE NAM!
»Z razvijanjem športne aktivnosti v okviru no-
gometne vadbe želimo usmeriti naše otroke k 
zdravemu načinu življenja in razvijanju kolektiv-
nega duha, hkrati pa tudi k tekmovalnosti. Špor-
tne dejavnosti prinašajo v življenje otrok marsikaj 
dobrega. Že sama telesna dejavnost je nesporna 
pridobitev za zdravje in splošno počutje. Če priš-
tejemo še samozavest, občutek za pripadnost 
skupini, nabiranje izkušenj, širjenje kroga prija-
teljstev med različnimi starostnimi kategorijami 
in nenazadnje tudi zabavo, so koristi več kot oči-
tne,« pojasnjuje Damjan Žerjav, predsednik špor-
tnega društva.  

KAJ NUDIMO?
- TRENIRANJE: strokovno in otrokom primerno vo-

deno nogometno vadbo
- PRIPOMOČKE ZA TRENIRANJE IN 

OPREMO ZA TEKME
- TESTIRANJE SPOSOBNOSTI
- PRIMERNE POVRŠINE ZA 

VADBO in TEKME
- ORGANIZACIJO IN UDELEŽ-

BO NA RAZLIČNIH TURNIRJIH
- ZABAVO

TRENING IN VPIS:
- VSAK TOREK IN ČETRTEK OB 16:30 NA IGRIŠČU 

DESTRNIK - pričetek 10. 8. 2021
- V TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE (od oktobra dalje): 

- TOREK: 16:30  
- ČETRTEK: 18:00

- MESEČNI STROŠEK NA OTROKA: 20 evrov 

Za vse dodatne informacije o vpisu in treningih 
smo vam na voljo:
- Damjan (031-204-913)  
- Alenka (031-881-551)   
- Iztok (041-261-872)   
- Denis (051-398-213)

Janežev Vrh 42, 2253 Destrnik

DELOVNI ČAS:
pon - pet: 7.00 – 19.00
           sob: 7.00 – 15.00

           ned: ZAPRTO

Cenjeni kupci, na dan otvoritve smo za vas pripravili  
pogostitev, razrez torte velikanke, ugodne cene ter super 

akcije. Prvih 500 kupcev pri nakupu nad 10€ prejme 
nakupovalno vrečko KEA z gratis izdelki.

VELIKAotvoritvena 
AKCIJA
Velja od 14. do 21. 8. 2021

Vabimo vas na otvoritev NOVEGA  
Tuš market KEA Destrnik,

v soboto,  
14. 8. 2020

od 10. ure dalje!

29.00
CATERING 
POSODA Z 
DVOJNIM 

GORILNIKOM

MARKET Kea Destrnik
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KULTURA

10. SLOVENSKA 
GLASBENA OLIMPIJADA

Vir: Ernest Kokot

Zadnji dan v minulem mesecu maju je na Konser-
vatoriju za glasbo in balet Ljubljana potekala 10. 
slovenska glasbena olimpijada, ki sta jo organizi-
rali Glasbena mladina Slovenije in akademija za 
glasbo v Ljubljani. Tako kot mnogo drugih tekmo-
vanj, je tudi to letos potekalo na daljavo.

Omenjenega tekmovanja se je udeležila učenka 
OŠ Destrnik-Trnovska vas, Ana Dvoršak, ki obisku-
je zasebno glasbeno šolo v samostanu sv. Petra 
in Pavla na Ptuju, kjer se pod budnim očesom in 
ušesom pri profesorici Liji Frajnkovič uči flavto. Ana 
se je tekmovanja v Ljubljani udeležila pod mentor-
stvom učitelja glasbe Ernesta Kokota. Skupno je 
tekmovalo 78 učencev iz celotne Slovenije, ki bodo 
v prihodnosti zagotovo krojili glasbeno kreativnost 
pri nas.

»Tekmovanje je potekalo v več etapah. Učenci so mo-
rali napisati svojo skladbo, jo posneti in poslati, nato 
pa so jo ocenili priznani slovenski skladatelji. Prav 
tako so tekmovalci morali ob spremljavi klavirja zapeti 
skladbo, ki jo je ocenila dvočlanska žirija. Tudi ta del so 
strokovnjaki ocenjevali iz posnetkov. Zadnji del rezul-
tata je bil pisni test iz poslušanja in teoretičnih vsebin 
glasbe,« pojasnjuje Ernest Kokot.

Ana je dosegla zlato priznanje, absolutno četr-
to mesto in dobila posebno nagrado za odličen 
ustvarjalni dosežek ter izvedbo lastne skladbe. 

Čestitamo!

V poletnem času se radi prepustimo dobri knjigi in 
zanimivi literaturi, zato vam v tokratnem izboru v 
branje polagamo znano Pavčkovo pesem. Pšenica 
je že bogato obrodila, zato bo jeseni polna tudi poli-
ca. Naj se v poletnem času napolni tudi vaša duša z 
lepo knjigo, pesmijo ali besedo.

Pripravilo: 
Kulturno društvo Destrnik

MINUTA ZA KULTURO
Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca

Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,

pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,

v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova

poskusi:
vnovič

in zopet
in znova.

Tone  Pavček
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»SLOVENEC SEM, SLOVENEC SEM, 
TAKO JE MATI DJALA …«

Domoljubne misli so se v nedeljo, 20. junija, sliša-
le izpred Volkmerjevega doma kulture, kjer je Kul-
turno društvo Destrnik pripravilo svečano proslavo 
ob 30. obletnici samostojnosti Republike Sloveni-
je. Vabilu so se odzvali pomembni gostje, program 
pa so poleg članov in članic društva popestrili tudi 
drugi mladi kulturni ustvarjalci.

Himni, s katero je Sara Horvat otvorila prireditev, je 
sledil slavnostni govor župana Občine Destrnik, g. 
Franca Pukšiča. Spregovoril je o pomenu takratnega 
časa, pomembnih dogodkih, duhu ter podpori vseh 
državljank in državljanov ter širše lokalne skupnosti. 
Sledil je pozdrav praporju Policijskega veteranskega 
društva Sever Maribor in Območne zveze veteranov 
vojne za Slovenijo. Kot gosta sta se proslave ude-
ležila tudi predsednika obeh organizacij, predsednik 
slednjega, g. Vlado Žgeč, pa je spregovoril o pome-
nu Teritorialne obrambe, tajnih skladiščih orožja in 
pomembnih dogodkih v Destrniku ter tako povzel 
dogajanje ob osamosvojitveni vojni. Govor je kon-
čal z besedami »In naj ne bo nikoli pozabljeno«, 
simbolom spomina na obdobje, v katerem je bila 
vsaka žrtev preveč.

V kulturnem programu so se ob pesmi Jakoba Go-
milšaka, Slovenec sem, slišale znane pesmi Valen-
tina Vodnika recitatorjev Metke Fridl in Mihe Gre-
goreca. Člani družine Dvoršak so z glasbo prevzeli 
obiskovalce, najmlajša Marija je zaigrala na klavir, 
nato pa je Ana ob spremljavi na flavto odigrala 
lastno skladbo Sprehod. Ponovno je zapela Sara 
Horvat, tokrat pesem Med iskrenimi ljudmi, nato pa 
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je Nina Horvat na harmoniko zaigrala še znane Sla-
kove melodije.

Ob koncu je zbrane nagovoril poslanec v Držav-
nem zboru Republike Slovenije, g. Jožef Lenart, ki 
je pohvalil lepote našega kraja in veduto, ki je kra-
sila kuliso prireditve. Poudaril je tudi, da se je bilo 
za to državo vredno boriti, in zaključil z mislijo Ivana 
Cankarja: »O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je 
blagoslovil z obema rokama in rekel: Tod bodo živeli 
veseli ljudje!« Pozen popoldan je sklenila Nina Hor-
vat z znano pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje 
Ansambla bratov Avsenik.

Pripravil: Simon Fridl
Fotografije: Darjan Klemenčič

ŠOLA IN VRTEC
»Mi smo mini maturanti,
v šolo bomo kmalu šli.
Pridno bomo se učili,
da ena in dva je tri.«

Ob zaključku šolskega leta so se starši in otroci 
skupine Metulji iz Vrtca pri OŠ Destrnik zbrali na 
popoldanskem druženju. Poveselili so se v soboto, 
19. junija, v Piceriji pri Mici, pridružili pa sta se tudi 
vzgojiteljici Marjeta Petrovič in Lea Arnuš. Otroci 
so se zabavali na igralih in pri igri nogometa, med-
tem pa so starši poklepetali in si izmenjali skrbi ob 
prihajajoči prelomnici naših otrok.

»Ko smo prvič z našimi otroki prestopili prag vrtca, 
si nismo mislili, da bodo ta brezskrbna leta tako hit-
ro minila. Naše male bibe so se prelevile v metulje in 
jeseni zapuščajo vrtec ter stopajo novim izzivom na-
sproti,« je bilo slišati med starši mini maturantov. 

Sobotno druženje bo gotovo vsem ostalo v prijet-
nem spominu, še posebej pa otrokom, ki sta jih 
vzgojiteljici presenetili s skupinsko fotografijo in 
sladkarijami ter jih pospremili s čudovitimi beseda-

mi, ob katerih se je marsikateri mamici utrnila solza 
v očeh, ravnodušni pa niso ostali niti očetje. 

Starši so se zahvalili vzgojiteljicama skupine, Mar-
jeti in Lei, za vso podporo, veselje in znanje, ki sta 
ga prenesli na otroke, zahvala pa seveda velja tudi 
vsem ostalim vzgojiteljicam, ki so jim stale ob strani 
vsa leta v vrtcu, čistilki za vso čistočo ter kuharici za 
dobre in zdrave obroke. 

Druženje so zaključili z nasmehi na obrazu in si 
obljubili, da se ponovno srečajo naslednje leto.

Vir: Starši mini maturantov
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NARAVOSLOVNI DAN V PARKU PROSTOŽIVEČIH 
ŽIVALI V DESTRNIKU

Preteklo šolsko leto je bilo popolnoma drugačno 
od tistih, ki so jih bili šolarji v Destrniku vajeni do 
sedaj. V prejšnjih letih so dnevi dejavnosti večino-
ma potekali izven šole, na terenu, v zadnjem ob-
dobju pa so bili omejeni na šolske prostore oz. šo-
lanje na daljavo. 

»Tako učenci kot učiteljice prvih treh razredov smo 
bili izredno veseli, ko smo dobili pozitiven odgovor, 
da lahko obiščemo park prostoživečih živali v De-
strniku. To je bil namreč naravoslovni dan v pravem 
pomenu besede. Kljub slabi vremenski napovedi se 
nismo prestrašili. Poskrbeli smo za ustrezno opre-
mo in se v četrtek, 6. 5. 2021, peš odpravili izpred 
šole proti parku. Tam so nas pričakali lastnik parka, 
gospod Sandi, njegova soproga Nina, gospa Vanja 
in študentje Veterinarske fakultete v Ljubljani. Or-
ganizirane so bile tri delavnice, vsak razred pa se je 
udeležil vseh treh. Na prvi delavnici smo si ogledali 
lobanje in kosti različnih živali. Še posebej navdušu-
joči sta bili levja lobanja in kačja koža,« naravoslovni 
dan opisuje učiteljica Anja Pukšič. 

Druga delavnica je otroke poučila o pticah in jajcih. 
»Učenci so se lahko preizkusili v pisanju s peresom. 
Ves čas so nas spremljale tri svilnate kokoši, ki so 
bile na dotik res mehke kot svila. Na zadnji delavnici 
pa smo pridobili veliko novega znanja o žuželkah,« 
pojasnjuje Anja in doda, da so bili vsi skupaj še po-
sebej navdušeni, ko so se lahko rokovali z različnimi 

živalmi. Prijeli so lahko paličnjake, hrošče in mokar-
je ter božali največjega polža. »Kobilica pa je raje 
ostala v rokah študenta Žana, saj je njen ugriz lahko 
precej boleč,« še izpostavi Anja. 

Po končanih delavnicah je sledil ogled parka, v ka-
terem živi 85 vrst redkih in ogroženih ptic iz vsega 
sveta ter druge živali. »Videli smo tudi belega osla 
in divje prašiče. Posebej zanimiva za ogled je bila 
valilnica za ptice v obliki ogromnega jajca, v kate-
rem smo lahko videli ptičje mladiče,« pove Anja in 
doda, da so postali učenci še posebej vznemirjeni, 
ko je lastnik povedal, da se je letos zgodilo nekaj 
prav posebnega, kar se zgodi le enkrat v obdobju 
desetih let. Gnezdila sta namreč mandžurska žer-
java (grus japonensis). Ta vrsta žerjava je v naravi 
po drugi svetovni vojni izumrla, sedaj pa jo ponovno 
umetno naseljujejo. 

»Čeprav bi v parku radi ostali še nekaj časa, smo 
se morali posloviti, saj so za nami prišli še učenci iz 
podružnične šole Trnovska vas. Zadovoljni smo se 
vrnili v šolo, kjer smo si najprej privoščili malico in 
malo oddiha, nato pa smo nadaljevali z delom in 
spoznavanjem še drugih življenjskih okolij,« je nav-
dušena Anja. 

Ob vprašanju, kaj se je otrokom, ki so park obiskali, 
najbolj vtisnilo v spomin, so povedali: 

- »Črni labod, ker je drugačne, posebne bar-
ve.«  (Vita, 1. a)

- »Emu, ker je lep, je skoraj enak kot noj.«  
(Maks, 1. a)

- »Ogromna levja lobanja.«  (Maks, 1. t)
- »Kobilica, ker je zelo poskočna.«  
    (Eva, 1. t)
- »Hrošč, ki lahko pade z višine in se mu nič 

ne zgodi.«  (Nejc, 2. a)
- »Mali piščančki v velikem jajcu.«  (Ana, 2. a)
- »Ko sem božal največjega polža po njegovi 

hišici.«  (Lukas, 2. t)
- »Črni labodi, ker sem jih prvič videla.«  

(Tina, 2. t)
- »Kačja koža, ker je prijetna na otip.«  

(Žiga, 3. a)
- »Pisanje s ptičjim peresom.«  (Gaja, 3. a)
- »Snežna sova zaradi njene barve.«  

(Blaž, 3. t)
- »Veliki polž, saj ga še nikoli nisem videla.«  

(Zala, 3. t)
Vir: OŠ Destrnik
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POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

V skupini Polžki iz Vrtca pri OŠ Destrnik so letošnjo 
deževno pomlad preživeli »pod medvedovim dežni-
kom«. Prisluhnil so istoimenski zgodbi vsem dob-
ro poznane Svetlane Makarovič in jo res dodobra 
spoznali. Skupaj z medvedom so spoznavali razno-
likost vremena in si izdelali vremenski koledar. 

»Pripravili smo eksperiment DEŽ V KOZARCU, s ka-
terim smo spoznavali in opazovali nastanek dežja. 
Vzgojiteljici sva želeli na preprost in zabaven način 
spodbujati otroško željo po raziskovanju in eksperi-
mentiranju,« opisuje Tea Kmetec in nadaljuje, da so 
se naučili pesmico o dežju in tudi zaplesali kot de-

žek, ki raja in pleše kot vrtavka, nato pa si vrtavke še 
izdelali. Če si dolgo na dežju brez dežnika, pa se lah-
ko prehladiš in potem je dobro obiskati zdravnika ... 

»Polžki imamo vsak svoj dežnik in z njimi smo se 
sprehajali po igrišču kot medved iz pravljice. Dežni-
ke smo tudi naslikali in pripravili razstavo slik pred 
našo igralnico,« sta povedali vzgojiteljici. 

»Deževno vreme in medved z dežnikom sta nas tako 
navdušila, da smo pripravili tudi dramatizacijo zgod-
be Pod medvedovim dežnikom in se posneli, posnetek 
pa delili s starši,« še doda Natalija Paternost.

Vir: Vrtec Destrnik     
Foto: Natalija Paternost, Katja Kolednik, 

Slavica Hanželj

PARK ŽIVALI V VINTAROVCIH

Po hladni in deževni pomladi so z mesecem junijem 
končno prišli lepi, sončni in topli dnevi, ki so kar va-
bili na prosto. V skupinah Polžki, Sončki in Metulji 
iz Vrtca pri OŠ Destrnik so izkoristili tople dni za 
daljši pohod v okviru gibalno-športnega programa 
Mali sonček. 

»V vrtcu smo si oprtali nahrbtnike s popotniško 
malico in se podali na pot proti parku živali na do-
mačiji družine Horvat v Vintarovcih, kjer nas je na 

dvorišču že čakala gospa Nina, ki nas je popeljala 
po parku. Družina se ljubiteljsko ukvarja z vzrejo in 
skrbjo za veliko različnih vrst živali, pretežno ptic, ki 
večinoma veljajo za ogrožene, ali jih v naravi sploh 
ni več. Otroci so se srečali z živalmi in jih spoznali 
preko različnih dejavnostih. Lahko so zaplesali sku-
paj z Loti (ptič žerjav), jahali osla, iskali ogromno jaj-
ce (valilnik), pripravili blatno kopel divjim prašičem, 
oponašali oglašanje rac, božali tri tedne staro sovo, 
hranili koze in osla s travo … Preden smo se podali 
nazaj proti vrtcu, smo se okrepčali z malico in slad-
kim hladnim priboljškom, ki nam ga je ponudila go-
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SODELOVANJE V PROJEKTU 
UNESCO VRTIČKI

»Otroci imajo radi naravo, zato jim v vrtcu tako ži-
valski kot rastlinski svet predstavljamo in približuje-
mo z zanimivimi vsebinami, še bolj pa se z naravo 
povežejo z lastno izkušnjo in doživetjem. V skupini 
Polžki iz Vrtca pri OŠ Destrnik imamo zelo radi nara-
vo, zato jo željno raziskujemo in doživljamo v vseh 
njenih razsežnostih.« 

V tem šolskem letu so se prijavili na sodelovanje v 
projektu Unesco vrtički: V sodelovanju z naravo sam 

spa Nina. Polni lepih vtisov smo se odpravili nazaj v 
vrtec. Družini Horvat in gospe Nini se zahvaljujemo 
za topel sprejem ter vodenje po parku živali. Želimo 
si, da nas naslednje leto pot ponovno pripelje k njim 
na dvorišče,« sta potep opisali Natalija Paternost in 
Mojca Jasenc, vzgojiteljici Vrtca pri OŠ Destrnik. 

pridelam hrano. V projektu je sodelovalo 14 otrok, 
starih od dveh do treh let. Z vso resnostjo so že v 
jesenskem času zavihali rokave in se lotili dela. 

Sodelovanje v projektu Unesco vrtički sta predsta-
vili Natalija Paternost in Tea Kmetec: »V mese-
cu oktobru smo spoznavali in prepoznavali vrtno 
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ŽUPANOVA PETICA

Županova petica je priznanje ob zaključku osnovnošolskega izo-
braževanja in se podeli učencem, ki so imeli povprečno oceno zak-
ljučnih ocen pri vseh predmetih, v vsakem razredu zadnje triade 
4,49 ali več.

Župan občine Destrnik Franc Pukšič in župan občine Trnovska vas 
Alojz Benko sta ob zaključku šolskega leta 2020/21 podelila »Župa-
nove petice« za odličnost v vseh razredih OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

Priznanja so prejeli: Jakob ROZMAN, Zala MLAČNIK in Nina FRAS.

Vsem prejemnikom tega visokega občinskega priznanja za izjemne dosežke na izobraževalnem področju 
ob zaključku osnovnega šolanja sta župana zaželela veliko marljivosti, strpnosti, poguma in iznajdljivosti 
na nadaljnih poteh šolanja.

Iskrene čestitke. Pripravila: Špela Pokeržnik

orodje ter očistili gredico. Posadili smo drobnjak in nekaj čebulic 
narcis. V začetku pomladi smo spoznavali znanilce pomladi in jih 
iskali tudi v naravi (zvončke, trobentice, vijolice). V igralnici smo si 
uredili vrtnarski kotiček. Naredili smo načrt in se dogovorili, kaj 
bomo posejali. Za pomoč smo prosili tudi starše in otroci so pri-
nesli v vrtec nekaj zemlje ter korita za rože. 

V mesecu marcu smo v korita posejali semena solate in korenja. 
Igra z zemljo je bila otrokom zelo zanimiva, zato smo najprej pošte-
no premešali zemljo iz narave s kupljeno zemljo za vrtnine. 

V aprilu smo rastline presadili v našo gredico na igrišču. Solata je 
rasla naprej, korenje pa žal ne. V gredico so prilezli tudi polži in nam 
pojedli eno solato. To solato smo jim podarili, preostanek pa smo 
pobrali, odnesli v igralnico in si pripravili pojedino. Nabrali smo tudi 
zelišča: drobnjak, meto in meliso. Pripravili smo si slastne kruhke 
z drobnjakovim namazom in solato. Vse skupaj smo poplaknili s 
svežo metino vodo. Njami…

Vrtnarska dela so nam šla odlično od rok … kuharska pa še bolj…« 

Vir: Vrtec Destrnik  Foto: Natalija Paternost, Nataša Lah, Tea Kmetec
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FIZIOTERAPIJA TUDI V DESTRNIKU

ZDRAVJE JE VREDNOTA

Z mesecem junijem je v Destrniku odprla vrata am-
bulanta fizioterapije, ki deluje v okviru Zdravstve-
nega centra Destrnik. Ambulanta obratuje vse de-
lovne dni v tednu.

»Fizioterapija je sestavni del zdravstvene oskrbe na 
vseh področjih zdravstvenega varstva, saj obsega 
področja preventive in programov za krepitev zdrav-
ja, zdravljenja ter rehabilitacije,« pojasnjuje nova 
fizioterapevtka Tamara Šebela, ki bo klasične am-
bulantne terapije izvajala v Zdravstvenem centru 
Destrnik. »Vzrok za tovrstno terapijo najpogosteje 
predstavlja poškodba, bolezen ali pojav akutnih in 
kroničnih težav. S fizioterapijo lahko odpravimo raz-
lične težave in nepravilnosti, naš glavni cilj pa je, da 
posamezniku povrnemo izgubljene telesne funkci-
je,« še doda ga. Šebela.

Spomnimo, da je ZD Ptuj pridobil program fiziotera-
pije v Destrniku, ker je prejšnjemu izvajalcu potekla 
koncesija. »Izjemno pomembno se nam zdi, da se 
program fizioterapije izvaja tudi v naših dislociranih 
enotah in je dostopen vsakomur v lokalni skupnosti. 
Ambulanta v Destrniku ponuja vse, kar je na primarni 

ravni mogoče. Zavedati se je potrebno, da se prebival-
stvo stara, ob tem pa opažamo tudi, da so se ljudje 
zaradi epidemije Covid-19 veliko zadrževali doma in 
so se posledično nakopičile kronične bolezni, ki jih že-
limo ustaviti ali vsaj omiliti,« pojasnjuje Metka Petek 
Uhan, direktorica ZD Ptuj.

Naročanje poteka preko telefonskega klica, na pod-
lagi katerega pacienti prejmejo temin in naknadno 
še fizično ali po pošti delovni nalog. 

Župan Franc Pukšič meni, da predstavlja zdravstve-
ni center v Destrniku z zdravnico, zobozdravnico in 
fizioterapevtko primerno in kakovostno zdravstveno 
oskrbo občank in občanov. »Destrnik ima zdravstve-
ni center, na katerega sem izredno ponosen, saj tovr-
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ZDRUŽENJE ULIČNE VADBE 
STREETWORKOUT SLOVENIJA

stno oskrbo potrebujemo vsi, še posebej starejša populacija. Uredili pa smo tudi problem prevoza starejših, saj 
se bodo v zdravstveni center lahko odpravili s šolskim avtobusom.«

Pripravila: Špela Pokeržnik

Lani ustanovljeno združenje s sedežem v Občini 
Destrnik aktivno snuje in izvaja projekte po vsej 
Sloveniji. Člani so kljub številnim ukrepom uspeli 
izvesti prvo državno tekmovanje v posameznih di-
sciplinah ulične vadbe, ki je potekalo 12. junija v 
okolici Ljubljane. Dogodka se je udeležilo 25 tek-
movalcev in preko 100 obiskovalcev.

Predsednik združenja je na ustanovnem občnem 
zboru postal Sebastjan Emeršič. Organizacija je 
nastala v želji po povezovanju in sistematičnem or-
ganiziranju tekmovanj v disciplini ulične vadbe, ali 
kot je poznana širše v svetu »streetworkout«. »Tek-
movanja bodo potekala po različnih krajih v Sloveniji, 
letos je bilo za začetek prvo državno tekmovanje naj-
lažje izvesti v okolici Ljubljane, kjer je tudi prometno 

stičišče in središče države,« poudari Emeršič in pripo-
mni, da si organizacija želi izvesti tekmovanje tudi v 
okolici Ptuja, blizu domačega kraja, kjer ima združe-
nje tudi sedež.
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»Z delovanjem smo pričeli v negotovih časih, a nam je 
uspelo izvesti, kar smo si zadali. Pravijo, da težki časi 
naredijo ljudi močnejše, in prav to lahko rečem tudi za 
naše člane,« še doda predsednik združenja in povabi 
vse, ki bi se želeli organizaciji priključiti ali spremljati 
njihove aktivnosti, da obiščejo njihovo spletno stran 
in vsa popularna socialna omrežja, kjer jih najdete 
pod imenom Streetworkout Slovenija. 

Polni optimizma zrejo v nove izzive; tako upajo, 
da bodo lahko predvidoma konec avgusta izvedli 
dobrodelno tekmovanje ob obali, kjer bodo zbira-
li sredstva, hrano in igrače za živali v obalnem za-
vetišču ter združili prijetno s koristnim. Kako po-
membno je gibanje in redna telovadba za odporen 
imunski sistem in gibalni razvoj otrok pokažejo ne-
gotovi časi, prav zato želijo mladi člani združenja ob 
že naštetih namenih delovanja predvsem tudi spod-
bujati aktivnost vseh starostnih skupin. 

Pripravil: Simon Fridl
Fotografije: Žiga Meterc 

ZADNJI PROSTI SEDEŽ V PEKLU

BESEDA OBČANKE

Nekega dne se je hudič ovedel, da je pekel poln, pred peklenskimi vrati pa je bila dolga vrsta ljudi. Bil je 
primoran vrata zapreti. Čakajočim je povedal, da je ostalo le še eno prosto mesto, on pa mora poiskati 
največjega grešnika. Začel je izpraševati čakajoče v vrsti in najmanj vpadljivemu postavil vprašanje: »Kaj si 
storil?«

»Nič nisem naredil. Dober človek sem. Tukaj sem po pomoti.«

Hudobec se ni dal: »Če si tukaj, si gotovo kaj naredil. Vsi, ki so tukaj, so naredili nekaj slabega.«

»In vendar jaz nisem. Videl sem, kako so se drugi bojevali, jaz se pa nisem. Drugi so sleparili, jaz nisem. Jaz 
sem se ves čas uspešno upiral skušnjavi in nisem nikoli nič naredil. Res, nikoli!«

Hudobec ga je vprašal: »Res nisi nič naredil? Vse si pa videl s svojimi očmi?«

»Da, vse sem videl s svojimi očmi in ničesar nisem storil,« je odgovoril človek.

Hudobec je sklenil: »Daj, vstopi, prazni prostor je zate.«

Malo za šalo, malo za res sem se ob tej zgodbi precej zamislila nad stanjem pri našem »lüben Vrbani«. 
Ker nočem biti med množico tistih, ki se ne bodo oglasili, ampak samo po tiho »šinfali«, se oglašam. Spet. 
Nazadnje sem se pred leti, ko sem pisala o »faušiji« in podobnem, kar krasi (naš?) Destrnik.

Dragi Vrbenčari, se sploh kdaj vprašate, koliko slabega delate drug drugemu?

Pa saj takoj dobim odgovor. Kot smo mladi odraz svojih staršev, smo občani in naše obnašanje odraz 
vsega, kar se javno pere in izobeša. Sram me je, ko kdaj čisto po naključju prižgem televizor in poslušam 
predstavnike občine, na kakšnem nivoju je njihova komunikacija. Marsikdo, ki se ima za zelo pomembne-
ga veljaka v kraju, zna povedati samo to, kako so določeni komentarji »pod pasom«. Spet poslušam koga 
drugega, ki brez vsakega argumenta išče in prelaga vse slabo na svojega »kolega«, sam sebi pa izroča 
izključno titule najvišjega slovesa.
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Še kako drži, da je človek človeku najhujši sovražnik. Kje so časi, ko se je spoštovalo vsakega posameznika, 
ko je bil človek človeku brat? Ko se je spoštovalo posamezne talente, pošteno delo, srčnost in poštenost 
posameznika?

Kje so časi, ko se nismo vsepovprek »vtikovali« v delo učitelja, zdravnika, župnika? Drug drugega uničuje-
mo, teptamo in kamenjamo, samo da zmagava JAZ in moj EGO. Zakaj bi uspelo drugemu, če lahko samo 
meni?

Žal mi je, ker moram reči, da Destrnik nisem več jaz, ne moj sosed, prijatelj. Žal so Destrnik le še posa-
mezniki, ki verjamejo izključno v svoj prav. Žal Destrnik ni več moj dom. Je samo kraj, v katerem sem si s 
svojimi dragimi ustvarila Dom.

Vseeno pa verjamem v dober konec. Kako? Morda bo pa le hudobec pravično oddal zadnji sedež v peklu.

Mateja Kramberger 
(včasih Šalamun; za vse tiste, ki se sprašujete, kdo si dovoli tako pisati)

V SPOMIN

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

                      V SPOMIN

JOŽE GAJŠEK
iz Vintarovcev 74, Destrnik

Avgusta mineva pet let, odkar nas je zapustil naš najdražji..

Tvoji žena in hči z družino

Vedi, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si z nami v mislih in besedah.
Da, celo v sanjah,
le da ne korak ne glas
se tvoj nič več ne sliši.

                      V SPOMIN
28. julija minevata dve leti, odkar nas je zapustila 
draga sestra, mama, tašča, babica in prababica

MARIJA  MURŠEC
iz Jiršovcev

Tvoji najdražji
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