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KLEPET Z ŽUPANOM

Župan Občine Destrnik Franc Pukšič je že v minuli 
številki Občana širšo javnost obvestil o svojih zdra-
vstvenih težavah. »Odločil sem se, da bom jaz prema-
gal raka, ne rak mene. Sporočam vam, da je bila ope-
racija uspešna in zdravljenje poteka zelo dobro. Imam 
ogromno energije in volje. Že 29 let delam tako v lo-
kalni kot državni politiki in ponosen sem na prehojeno 
pot, saj smo opravili res veliko delo. To nam priznavajo 
tudi vsi izven občine. Osemdeset odstotkov občank in 
občanov ve, da brez mandata, ki so mi ga podelili leta 
2018, danes ne bi imeli 85 kilometrov položene opti-
ke, saj sem se pred dvema letoma o tem dogovoril z 
lastnikom g. Juretom Krčem, s katerim se poznava že 
skoraj 20 let. Tudi pred občinskim praznikom sva se 
pogovarjala in dogovorila, da bodo z delom nadalje-
vali kljub problematiki z materiali na trgu in zaključi-
li do konca leta. Lažne izjave o prekinitvi del svetnika 
Branka Horvata na seji OS najbolj škodijo prav vasem 
Svetinci, Zasadi ter manjšim delom v Placarju in De-
strniku.«

Ob zaključku 20. redne (12. 5.), 13. izredne (30. 5.) 
in 21. dopisne seje (6. 6.) Občinskega sveta Občine 
Destrnik je župan Franc Pukšič povedal: »Leta 2018, 
ko smo nastopili mandat, je bila zadolženost občank 
in občanov 1.300 EUR na prebivalca, prav tako nas je 
pričakal dolg najetih kreditov v višini 1.600.000 EUR, 
920.000 EUR sodne poravnave in dolg 800.000 EUR 
javno-zasebnega partnerstva s Petrolom, ki je bilo ško-
dljivo in katastrofalno slabo urejeno. Pozimi je v šoli 
mrzlo, poleti pa vroče. Kvaliteta bivanja je bistveno 
slabša, kot je bila pred navidezno energetsko sanacijo, 
ostalo pa je še 300.000 EUR neplačanih računov. To-
rej je skupna zadolžitev občine vrtoglavih 3.600.000 
EUR.« 

Pogled na stanje proračuna ob koncu minulega kole-
darskega leta je pokazal pozitivne spremembe. Sod-
na poravnava se je zaključila, dolg javno-zasebnega 
partnerstva je bil znižan na 560.000 EUR, neplačani 
računi so poplačani, celotna zadolžitev pa se je zniža-
la na 2.200.000 EUR, torej 835 EUR na prebivalca. Z 
rebalansom proračuna, ki ga je svetnici in svetnikom 
predlagal župan Pukšič, bi skupno zadolžitev zmanj-
šali na 1.650.000 EUR, kar bi pomenilo cca. 650 EUR 
na prebivalca,. Tako bi prekinili javno-zasebno par-
tnerstvo s Petrolom ter prevzeli šolo, zdravstveni cen-
ter in kulturno dvorano v samooskrbo.

»Z rebalansom proračuna, ki je bil sprejet v okrnjeni ob-
liki, smo nekatere tekoče investicije  pospešili,« je pojas-
nil župan in izpostavil nekatere. »Dela na pokopališču 
ne zamujajo, kot pravijo nekateri, temveč je bil uspe-
šen šele drugi razpis, dela pa se bo izvajalo pospešeno. 
Zaključili smo razpis za javno razsvetljavo, izbrali izva-
jalce in nabavili 300 svetilk, montaža po vaseh se je že 
začela. Nove LED-reflektorje smo namestili na igrišču, 
cerkvi in na novo tudi na šoli.« 

Župan je ob zaključku zgroženo ugotavljal, da občin-
ski svetniki (Robi Simonič, Andrej Zelenik, Branko Go-
ričan, Matej Sužnik in Mitja Zelenko) niso, ali pa niso 
hoteli razumeti dejstev, kljub strokovni predstavitvi, ki 
sta jo podala g. Branko Zelenko in g. Niko Regvart. 
»Pričakovati bi bilo, da je stanje ugodja po energetski 
sanaciji za uporabnike najmanj enako ali boljše. Glede 
na navedeno je nedopustno, da se pozimi ne dosegajo 
temperature ugodja. Zelo nepraktično in tudi neobi-
čajno je, da uporabniki (šola, občina) nimajo možnos-
ti upravljanja z ogrevanjem in hlajenjem. Ob vsakem 
odstopanju morajo namreč kontaktirati koncesionarja v 
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Ljubljani, da urgira, kar traja že približno 
6 let in po koncesijski pogodbi se bo nada-
ljevalo še 14 let, če se zadeve primerno ne 
uredijo. Vsak uporabnik mora imeti mož-
nost korigiranja temperature in časa delo-
vanja, še posebej, če gre za javne prostore 
(ambulante, kulturne dvorane, telovadni-
ce itd.). Glede na to, da je način uporabe 
vseh objektov enak (kot pred sanacijo), bi 
morali biti prihranki po energetski sanaciji 
znatni, vendar ne na račun ugodja.«

Pravno stanje koncesijske pogodbe je 
podala ga. Petra Veltruski: »Občina De-
strnik je 26. 8. 2015 sklenila koncesijsko 
pogodbo s podjetjem Petrol. Pogodbo je za občino sklenil prejšnji župan Vladimir Vindiš. Skupna vrednost investi-
cije, ki je bila določena kot pogodbeni vložek in strošek Petrola, je znašala 359.218,05 EUR bruto. Zaveza Petrola 
je bila pripraviti tudi projektno dokumentacijo za izvedbo teh del, projekt PZI bi morala pred izvajanjem občina 
potrditi, vendar projektna dokumentacija ni bila pripravljena. Petrol je PZI pripravil šele po pozivu sedanjega župa-
na, torej šele po izvedbi del in 6 let kasneje.« Povedala je, da se je pogodba sklenila za obdobje 20 let. Občina 
bi morala Petrolu zaradi prenehanja pogodbe plačati odkupno vrednost koncesije, po izvedenih pogajanjih s 
Petrolom je to znesek 160.000,00 EUR brez DDV, v to plačilo so vključene vgrajene naprave in opravljena dela. 
Občina bi tako vnaprej prihranila znesek 14 letnih koncesijskih vrednosti, kar je cca 550.000 EUR. Hkrati pa 
bi bila pri dovajanju energentov tudi samostojna, zato bi lahko uporabnikom zagotavljala želene standarde. 

 »Kljub škodljivim energetskim sanacijam v šoli, zdravstvenem centru in Volkmerjevem domu kulture svetniki niso 
glasovali za prekinitev javnega zasebnega partnerstva, čeprav bi občina s tem privarčevala cca 550.000 EUR,« še 
izpostavi župan Pukšič. 
 

Stroški občine iz naslova energetskega pogodbeništva v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2021

LETO Riso Plistor Čisto mesto Geotech RASG UNISIS Petrol JZP Petrol peč Vin.50 Menerga Skupaj:

2015 32.330,00 7.137,00 3.374,03 42.841,03

2016 60.353,40 12.200,00 14.932,66 32.626,89 120.112,95

2017 12.442,20 36.950,48 14.627,80 64.020,48

2018 18.675,93 40.380,08 59.056,01

2019 4.986,92 35.795,58 7.013,76 47.796,26

2020 37.213,32 14.785,16 51.998,48

2021 40.342,25 16.792,02 57.134,27

Skupaj 32.330,00 7.137,00 3.374,03 60.353,40 12.200,00 51.037,71 223.308,60 14.627,80 38.590,94 442.959,48

PRERAČUN STROŠKOV SERVISA NA LETO UNISIS vs MENERGA

STROŠKI UNISIS/LETO = 17.000,00 EUR/leto

STROŠKI MENERGA/LETO = 12.800 EUR/leto
 

Razlika na letni ravni je 4.200,00 EUR, kar v 20 letih znese 84.000 EUR (kar zadostuje za vzdrževanje toplotnih 
črpalk).

Izdajatelj: Občinski svet občine Destrnik
Uredniški odbor: Tadej Urbanija, Monika Hameršak, Tanja Hauptman, Tjaša Oman, Simon Fridl
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Destrnik brezplačno
OBČAN, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik • Tel.: 02 761 92 50 • Fax.: 02 761 92 52 • E-pošta: obcan.clanki@gmail.com 
Naklada: 950 kosov
Odgovorni urednik: Špela Pokeržnik, mag.
Računalniška priprava in tisk: Grafična forma Hutter 
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Stroški občine do 31. 12. 2021
»Nerazumna je bila odločitev v prejšnjem mandatu, 
da se kupi t. i. Otmarjevo nasproti gasilskega doma za 
120.000 EUR brez vizije, kaj s tem prostorom narediti, 
razen, da so bili posredniki dobri prijatelji takratne direk-
torice Darinke Ratajc in so zaslužili nekajkrat več kot pa, 
če bi občina posest kupila neposredno od sodišča, za kar 
je imela predkupno pravico.« Pukšič se sprašuje, zakaj 
takrat, če je bil tako velik interes, župan ni uveljavil 
predkupne pravice. Dodaja tudi, da je bila odločitev 
občinskega sveta o neimenovanju Občinske volilne 
komisije, povsem nerazumna.

Ministrstvo je okaralo predsednika za kadrovske 
zadeve g. Robija Simoniča: »Kot je razvidno iz ome-
njenega zapisnika, je predsedujoči v zvezi s tem pove-

dal, da se mu zdi prav dati priložnost občanom, saj je 
takšna sestava OVK po njegovem mnenju bolj raznoli-
ka. Ponavljamo, da bi bila takšna rešitev v nasprotju z 
zakonom. Kot predsednik delovnega telesa občinskega 
sveta, pristojnega za kadrovske zadeve, ste prvi zaveza-
ni k zakonitemu delovanju.«

»Kljub opozorilom pravne službe in Ministrstva za javno 
upravo Republike Slovenije so bili samovolja, ignoranca 
in preveliki ego predsedujočega g. Simoniča prevladu-
joči, zato predloga, ki je v nasprotju z zakonom, nisem 
in ne smem dati na glasovanje. Župan je odgovoren za 
zakonito delovanje občine,« še zatrjuje Pukšič.

Pripravila: Špela Pokeržnik

IZ OBČINSKE HIŠE

OBČINE V BRUSLJU: PRAVI SLOVENSKI DAN

Direktorica Občinske uprave Občine Destrnik 
Vlasta Toplak Tetičkovič se je minuli mesec mudila 
na strokovnem obisku pri Evropski komisiji v orga-
nizaciji Predstavništva Evropske komisije v Sloveni-
ji. Udeležila se je posveta skupaj s 25 predstavniki 
občin iz vse Slovenije.

Županje, župani in vodje občinskih uprav so v inten-
zivnem programu predavanj spoznavali ključno ak-
tualno politiko EU in priložnosti razvoja za lokalne 
skupnosti. »Sredstva EU za razvoj regij in mest so še 
vedno najpomembnejši vir naložb za slovenske občine 
– od infrastrukture do boljših storitev za ljudi. Občine 
smo opozorili na potrebe in praktične težave, s kate-

rimi se srečujemo na terenu: komunalna in prometna 
infrastruktura, pitna voda, staranje prebivalstva in 
praznjenje podeželja,« o razpravi pove Vlasta Top-
lak Tetičkovič in doda, da obenem obstajajo odlični 
primeri, kot so bivalne skupnosti za starejše ter na-
ložbe v obnovljive vire energije in energetsko učin-
kovitost.

Veliko zanimanja je bilo tudi za program okrevanja 
po pandemiji covid-19. Ta je poleg boljšega zdra-
vstva in dolgotrajne oskrbe namenjen tudi temu, 
da se reformami in naložbami omogoči prihodnost 
mladim generacijam – za bolj zeleno in digitalno 
povezano Evropo. »Spoznali smo, kako se EU po-
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spešeno pripravlja na zeleno 
in digitalno preobrazbo ter 
kako se lahko občine konkre-
tno vključijo v številne progra-
me. Ni vse v zakonodaji, ki jo 
včasih težko razumemo, ali v 
tehnologijah, zelo veliko lahko 
prispevamo tudi sami s spre-
membo navad in kulturo. Pri 
vsem tem lahko pomaga EU.«

Na srečanju z ekipo evrop-
skega komisarja za krizno 
upravljanje Janeza Lenarčiča 
so občine prejele zahvalo za 
nesebično humanitarno po-
moč beguncem iz Ukrajine in 
vse napore za to, da se ljudje 
na begu pred konflikti vklju-
čujejo v družbo. Izpostavili 
so tudi izjemno vlogo siste-
ma civilne zaščite, ki v Slove-
niji dobro deluje s pomočjo 
občin in društev. Ta bo postala zaradi posledic pod-
nebnih sprememb še večja, vključno s preventivo.

»Obisk smo zaključili še s srečanjem na Stalnem pred-
stavništvu Republike Slovenije pri EU, ki zagovarja 
interese države. Slovenija je odlično opravila pred-
sedovanje Svetu EU, saj je dosegla pomembne pre-
boje v 18 zakonodajnih aktih, smo izvedeli. Trenutno 
ekipo diplomatov zaposluje vojna v Ukrajini ter s tem 
povezane cene energije in hrane. Vse institucije EU 
– Evropska komisija, Parlament, Svet EU in Evropski 
svet – tesno sodelujejo pri iskanje skupnih rešitev,« po-
jasnjuje Toplak Tetičkovičeva.

 V času obiska se je v  Bruslju na svojem prvem ura-
dnem obisku mudil tudi novi predsednik slovenske 
vlade Robert Golob. »Lahko bi rekli, da smo imeli 
pravi slovenski dan EU. Bil je odličen obisk, dobili 
smo veliko novih koristnih informacij,« je bilo skup-

no mnenje. »Rešili smo tudi nekaj nesporazumov in 
težav, da bomo zdaj lažje opravljali delo. Bruselj sploh 
ni tako daleč,« so ugotavljali udeleženci obiska.

Kar dve tretjini politike EU se tako ali drugače izva-
ja v občinah, v lokalnem okolju se ideja evropske-
ga povezovanja gradi vsak dan, zato je neposredni 
stik izjemno pomemben. Tega se v Evropski komisiji 
še kako zavedajo. Prav temu so namenjeni posebej 
pripravljeni strokovni obiski skupin v Bruslju, pou-
darjajo na Predstavništvu Evropske komisije v Slo-
veniji. Tokratnega so pripravili v sodelovanju z vsemi 
tremi združenji občin in tako vključili skoraj vse regi-
je; majhne, srednje in velike občine.

Uredila: Špela Pokeržnik
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POTENCIAL RAZVOJA TURIZMA 
V OBČINI DESTRNIK

Turizem je pomembna gospodarska dejavnost, ki 
pospešuje razvoj okolja in vpliva na ohranjanje na-
ravne ter kulturne dediščine, življenje domačinov in 
počutje turistov. Za razvoj turizma pa je pomemb-
na celostna turistična ponudba, s poudarkom na 
pristnih, edinstvenih in kakovostnih izkušnjah, pri 
čemer je potrebno spoštovati lokalno.  

V Občini Destrnik raziskujejo možnosti razvoja tu-
rizma v tej smeri, da bi privabili goste, ki jih zani-
majo različna področja. »Želimo si čim bolj povezati 
lokalne ponudnike, pri tem pa urediti primerno infra-
strukturo, da se bo turizem razvijal v pravo smer,« je 
poudarila direktorica občinske uprave Vlasta Toplak 
Tetičkovič in dodala, da v Destrniku že nekaj časa 
deluje tudi turistično informacijski center, ki vse bolj 
povezuje različna društva. »TIC deluje od konca prej-
šnjega leta z namenom, da bi ponudniki med seboj 
vzpostavili stik.«

Turizem v Destrniku je vse bolj povezan tudi z vino-
gradništvom. »Ponosni smo na občinski vinograd, v 
katerem so zasajene potomke potomke Stare trte, ter 
viničarijo, ob kateri raste prava potomka Stare trte. 

Tri občine imamo skupnega kletarja, ki skrbi za vino. 
Slednjega sicer ni veliko in je namenjeno v protoko-
larne namene,« pove župan, pri tem pa doda, da 
bodo tudi v občinskem vinogradu čez nekaj let več 
grozdja, posledično pa tudi več litrov vina, s katerim 
bodo kraj promovirali širše. 

V zadnjem obdobju je bilo veliko truda vloženega 
v razvoj športne infrastrukture, ki hkrati predsta-
vlja tudi turistično plat. »Imamo veliko dvorano in 
igrišče z umetno travo, košarkarsko igrišče in trim 
stezo. Občina je sofinancirala tudi igrala v neposre-
dni bližini igrišča. Vsekakor pa smo zelo ponosni na 
športno-rekreacijsko pot, ki povezuje več zaselkov 
in vasi ter je zelo obiskana, tako s strani domačinov 
kot turistov,« pravi Toplak Tetičkovičeva in doda, da 
je v občini še nekaj poti, ki jih načrtujejo preurediti v 
rekreacijske. 

Omenjena rekreacijska pot teče tudi mimo kmetije 
Lovrec, kjer se pohodniki in izletniki zelo radi ustavi-
jo. »Razvijamo turizem za goste, ki si želijo zdravega 
načina preživljanja prostega časa. Gre za rekreacijo, 
kolesarjenje, pohodništvo. Do zdaj smo gostili goste 
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OBNOVILI IN RAZŠIRILI CESTO V JIRŠOVCIH

Lokalna cesta v Občini Destrnik, ki povezuje več 
občin, je razširjena in obnovljena, ob njej pa je na-
meščena tudi nova razsvetljava.  

Direktorica Občinske uprave Občine Destrnik Vlasta 
Tetičkovič Toplak je poudarila, da gre za odsek ces-
te, ki je narejen po najvišjih standardih. »V naši ob-
čini v največji meri vlagamo v infrastrukturo. Ta odsek 
nove ceste je obnovljen po najnovejših standardih. 
Vrisana je tudi kolesarska pot in po celotni liniji je na-
peljana javna razsvetljava. S tem v prvi vrsti zago-
tavljamo varnost naših občank in občanov, hkrati pa 
tudi ustrezno dostopnost do obstoječih in morebitnih 
novih bivališč.« 

Vaščanke in vaščani so zadovoljni, saj po tej cesti 
vozi tudi šolski avtobus in je varnost otrok še pose-

bej pomembna. Prav tako bo cesta zaradi razširitve 
omogočala varnejšo pot za pohodnike, ki hodijo ob 
robu cestišča.

Pripravila: Špela Pokeržnik

iz kar 24 držav. Naša kmetija se na-
haja na najvišji točki Slovenskih go-
ric, od koder se razprostira pogled na 
sosednjo Avstrijo in Hrvaško. Turisti 
si lahko izposodijo tudi električna ko-
lesa,« dejavnost turistične kmetije 
predstavi David Lovrec in izpostavi 
še odlično domačo kulinarično po-
nudbo.

Občina Destrnik se tako ponaša s 
čudovito zeleno naravo in zgodo-
vinskimi znamenitostmi ter bogato 
kulturno dejavnostjo. V razvoj turiz-
ma bodo vlagali tudi v prihodnje. 

Pripravila: Špela Pokeržnik
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Osrednja občinska proslava ob 24. občinskem 
prazniku Občine Destrnik na zadnjo junijsko soboto 
je bila veličastna. Osrednji gost je bil predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, na slovesnosti z 
bogatim kulturnim programom pa so podelili tudi 
več županovih priznanj.

»Občine so pomemben dejavnik razvoja v naši čudoviti 
domovini. Vaša občina je na prekrasnem koncu naše 
domovine,« je slavnostni nagovor začel predsednik 
republike in se zahvalil županu Francu Pukšiču 
za vabilo ter občankam in občanom za prisrčen 
sprejem. Ob občinskem prazniku je čestital vsem, 
ki so si od nastanka občine do danes prizadevali 
za njen napredek, iskreno občudovanje pa je izrazil 
nad urejenostjo občine. 

Župan Franc Pukšič je v svojem nagovoru izpostavil: 
»Naš kraj je danes vreden občudovanja. Niti v sanjah 
nisem vedel, kaj bo pomenilo angažiranje, ko sem leta 
1993 prevzel vodenje takratne krajevne skupnosti 
skupaj s 17-članskim svetom. V letih, ki so sledila, smo 
z zagnano in motivirano ekipo intenzivno sodelovali 
na vseh področjih osnovne komunalne opremljenosti 
in pri pripravi zakonodaje o lokalni samoupravi.« V 
nadaljevanju je predstavil doprinose občini med 
leti 1998 in 2011, ko je Destrnik doživel razcvet na 
vseh področjih. »Zgradili smo mrliško vežico, postavili 
spominsko obeležje padlim v prvi in drugi svetovni 
vojni, telefonijo in kabelsko napeljavo po celotni 
občini ter kasneje še približno 40 odstotkov optičnega 
omrežja, kulturno dvorano (Volkmerjev dom), novo 

športno igrišče pod šolo, 15 
km kanalizacije in veliko cestne 
infrastrukture s položenimi 
kabli za javno razsvetljavo, 
dogradili smo turistični dom 
in novi zdravstveni center, v 
katerem so nastali pogoji za 
delo zdravnika, zobozdravnika, 
fizioterapevta in lekarno, 
prekategorizirali smo približno 15 km lokalnih cest 
v državne ceste, kupili smo okoli 2 ha zemljišča v 
Drstelji in pridobili 10 ha zemljišč v Janežovcih s 
30-letno koncesijo za 800 m vrtine. Pridobili smo tudi 
projektno dokumentacijo za novi vrtec in sprejeli OPN, 
v katero je bila vključena obrtna cona v Janežovskem 
Vrhu z bencinsko črpalko. Slednjo so kasneje umaknili 
in podpisali predpogodbo o nakupu prostorov v 
poslovno-trgovskem centru, ki pa je v naslednjih letih 
postala prava nočna mora, predvsem pa velik strošek. 
Leta 2005 smo izdali tudi zbornik Destrnika Čas – 
ljudje – dogodki, ki je na vseh celinah zemeljske oble,« 
je pojasnil župan ter se v nadaljevanju navezal še 
na obdobje dela od leta 2018 do dandanes, ko so 
ponovno zaorali v brazde finančne konsolidacije, 
zadolženost občine pa zmanjšali za polovico. 

»Z velikimi napori smo naredili zelo veliko na vseh 
področjih. Za izvedene projekte v tem mandatu 
in zastavljenemu ambicioznemu programu v 
nadaljevanju razvoju naše občine se zahvaljujem 
svetnikom, ki ste tvorno sodelovali, bivšemu 

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DESTRNIK 
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podžupanu g. Simoniču in aktualnemu podžupanu g. 
Marjan Lovrecu, celotni občinski upravi z RO, skupaj 
z dir. Vlasto Toplak Tetičkovič in vsem izvajalcem, 
predvsem pa tudi vam, drage občanke in občani, 
ki delujete preko vaških odborov, delovnih teles in 
društev, ter vsem posameznikom. Hvala tudi za 
današnjo pripravo občinskega praznika. Zahvala 
velja tudi ravnatelju g. Dragu Skurjenemu in 
njegovim sodelavcem za 26 let dobrega sodelovanja 
ter g. župniku,« je hvaležnost izkazal župan Pukšič. 
Zahvalil se je tudi svoji družini in najbližjim, ki so ga 
vsa ta leta podpirali, spodbujali ter mu vlivali moči in 
energije, v vedenju, da ga delijo z družbo, za katero 
je želel najboljše. Z besedami »Bog vas živi in srečno 
moj Destrnik« se je poslovil tudi od lokalne politike, 
iz katere se po 29 letih umika. 

Prejemniki letošnjega županovega priznanja so: 
Društvo kmetic Destrnik za 20 let uspešnega 
delovanja, Tenis klub Destrnik za 30 let uspešnega 
delovanja, Karmen Požar za kvačkanje grba Občine 
Destrnik, Janez Ivan Žumer za izjemno skrb za 

muzejsko dediščino dr. Matije Murka, Marija Stöger 
za izjemen prispevek pri razvoju ter ohranjanju 
kulture in družbenega življenja v občini, Veronika 
Beranič Klep za izjemno skrb za ohranjanje 
kulturne dediščine na Viničariji Destrnik, Ciril Koser 
za požrtvovalno udejstvovanje v vasi, društvih in 
občini, Ana Dvoršak za osvojeno odlično 5. mesto 
na mednarodni glasbeni olimpijadi in podjetje T-2 
za izgradnjo optičnega omrežja v Občini Destrnik v 
letih 2010 in 2020. 

Priznanje župana so prejeli tudi študenti in zlati 
maturantje: Martina Pukšič, Rok Kajzer, Tadej 
Emeršič, Ksenija Petrič, Sebastjan Emeršič, Sabrina 
Tomažič, Tomaž Rojko, Urban Pšajd, Aleksander 
Potrč, Simon Koser, Damjana Fačini, Nastja Sluga, 
Nejc Pesek, Tomaž Pesek, Monika Ros, Aljaž 
Muršec, Kevin Visočnik, Tomaž Zorec, Tina Zorec, 
Saša Koletnik, Vita Kos, Andraž Čeh, Vita Volgemut, 
Špela Sluga, Alen Čuček, Matej Žula, Larisa Lara 
Popošek, Ines Selinšek in Nataša Imenšek. 

Čestitke vsem!
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ZBORNIK SIJ DESTRNIKA ZAJEMA VEČSTOLETNO 
KULTURNO-ZGODOVINSKO DEDIŠČINO

V okviru občinskega praznika v Destrniku so obe-
ležili 500-letnico delovanja cerkve, 350-letnico žu-
pnije in 300-letnico delovanja šolstva. S tem name-
nom so priredili simpozij s predstavitvijo zbornika 
Sij Destrnika, ki predstavlja večstoletno kulturno-
-zgodovinsko dediščino.

»To je knjiga, na katero bo ponosen vsak občan,« je 
prepričan župan Občine Destrnik Franc Pukšič, ki je 
tudi predlagal pripravo zbornika. Snovati so ga za-
čeli jeseni leta 2004, ko so se prvič zbrali in ime-
novali uredniški odbor. Pisana druščina z različnimi 
znanji in izkušnjami. »To so mejniki, o katerih mora-
mo spregovoriti, jih zapisati in to bo ostalo za nami. 
Tudi naši zanamci nam bodo za te zapise in dejanja 
zelo hvaležni,« je dejal Franc Pukšič, župan Občine 
Destrnik, in se ob tem zahvalil vsem, ki so zaslužni 
za zbornik.

Ob predstavitvi zbornika je zgodovinarka Marija 
Hernja Masten dejala, da se kulturna dediščina in 
večstoletno kulturno življenje v Destrniku odraža na 
vsakem koncu, na vsakem trenutku, ki ga ljudje tukaj 
živijo. »Prikazali smo nekaj avtorjev z dolgoletno tra-
dicijo v smislu življenja širše v Evropi ter glede na cer-
kveno zgodovino in šolstvo, ter splošno kulturno de-
lovanje dveh pomembnih mož – Volkmerja in Murka 
– ter nenazadnje tudi veliko komunalno nasledstvo, 
mišljeno v smislu današnjega občinskega življenja, 
kako bogato zgodovino je imelo.«

Gradiva je bilo veliko, povedo v uredniškem odboru, 
in prav to je ponujalo pristen pogled v življenje ljudi v 
Destrniku po letu 1945. »Gre za obdobje, ko se spre-
meni oblast, ko prebivalce spremlja revščina in precej 
alkoholizma,« je med drugim dejala Katja Zupanič.
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V GARAŽI PGD DESTRNIK JE NOVO VOZILO

Za Prostovoljnim gasilskim društvom Destrnik sta 
izredno razburljivi dve leti, polni pričakovanj in že-
lja. Z velikimi napori in obilico udejstvovanj jim je 
uspelo uresničiti sanje o novem gasilskem vozilu 
GVC-1, ki so ga konec meseca maja ponosno par-
kirali v svojo garažo. 

»Do leta 2020 smo imeli v garažah parkirana tri gasil-
ska vozila. Ker je eno od teh bilo že dotrajano, smo ga 
želeli zamenjati. Z željo po nakupu novega gasilskega 
vozila smo se obrnili na Občino Destrnik in uspeli najti 
skupni jezik za ta izredno velik projekt. Zelo smo hva-
ležni občini za podporo in razumevanje potreb v dob-
robit vseh nas. Strnili smo želje in pregledali možnosti 
ter se uspešno podali v izdelavo vozila GVC-1. Vedeli 
smo, da je to izredno velik finančni zalogaj za gasilsko 
društvo, ki ga sami ne zmoremo. Zato smo se obrnili 
na Vas, dragi občani, s prošnjo po pomoči, da se naše 
želje uresničijo in še dodatno povečamo požarno var-
nost v naši občini. Skozi ves čas izdelovanja vozila smo 
Vas obiskovali na domovih, seveda kakor nam je čas 
dopuščal. Nihče nam ni obrnil hrbta, temveč ste nas 
z veseljem sprejeli v svoje domove. Prav vsi ste poma-
gali po svojih zmožnostih, za kar smo Vam izredno 
hvaležni. S tem ste nam tudi Vi pomagali uresničiti 
našo veliko željo. Vozilo bo služilo svojem namenu, 

gasilci ga bomo dodobra spoznali in se naučili roko-
vati z njim, da bomo lažje poskrbeli za varnost vseh 
ob morebitnih nesrečah. Vedno se lahko zanesete na 
nas, tako kot se lahko mi na vas,« v imenu vseh članic 
in članov PGD Destrnik sporoča njihov predsednik 
David Fras. 

PGD Destrnik v soboto, 25. junija 2022, pri Gasil-
skem domu Destrnik pripravlja dogodek ob predaji 
novega gasilske  ga vozila, kjer si bo mogoče vozilo 
ogledati tudi od blizu, sledila pa bo še velika gasilska 
veselica. »Slovesnost se bo pričela ob 17. uri z ga-
silsko parado in kulturnim programom. Od 20. ure 
dalje sledi gasilska veselica z ansamblom Mladi ko-
renjaki in skupino Maligani. Prisrčno vabljeni,« do-
daja David Fras in še enkrat poudarja, da so gasilke 
in gasilci izredno hvaležni prav vsem Vam, ki bere-
te te vrstice. »Posebna zahvala velja Občini Destrnik 
za ogromno podporo pri celotnem projektu, podjetju 
Webo za podporo pri izdelavi vozila, vsem botrom in 
Vam občanom. Če bi kdo želel še kaj prispevati, prila-
gamo kodo, ki jo poskenirate s pametnim telefonom 
in tako prispevate. Še vedno nam vse pride zelo prav. 
Hvala.« 

Foto: PGD Destrnik
Uredila: Špela Pokeržnik
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RINGARAJA - SREČANJE  
OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Destrnik se je 21. 
aprila udeležila območnega srečanja folklornih skupin z naslovom 
Ringaraja 2022, ki ga je organizirala Območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Ptuj.

V Destrniku skrbijo za ohranjanje domače kulturne dediščine tudi 
najmlajše folkloristke in folkloristi. Otroci spoznavajo pozabljene 
plese, pesmi in igre ter se srečujejo z ljudskimi glasbili, njihovim 
igranjem in izdelavo. 

KULTURA

MINUTA ZA KULTURO

GOZDOVI V MESEČINI – Elaz Budau

Vedno znova rad bi v zeleno naročje,
ki je spleteno iz smrek in mahov,

tisočkrat vračam se v mislih domov.

Vedno znova rad bi iz sive tujine
v sanjah kot deček pobegnil nazaj

v tihi zeleni raj.

Oj, gozdovi, v mesečini,
včasih vas dan zlati,

včasih vas noč srebri.

V mesečini so spomini,
vedno ste v srcu z mano,
vedno ste v snu z menoj.

Izbor: Kulturno društvo Destrnik

Na srečanju otroških folklornih skupin so nastopili s spletom Pametva, pametva …, katerega avtorja sta 
Marko Pukšič in Aleksandra Petrovič. Tako so s prepletom voščil, plesi in igre predstavili stari ljudski običaj, 
imenovan tudi tepežnica. Na dogodku, ki je potekal v Kulturno-poslovnem centru Majšperk, se je predsta-
vilo devet skupin iz različnih društev in šol znotraj območne izpostave. Pod vodstvom Marka Pukšiča je sku-
pina dosegla regijski nivo, za kar jim v uredništvu Občana iskreno čestitamo. Želimo jim še obilo poskočnih 
plesnih korakov in prijetnih trenutkov ob spoznavanju življenja otrok nekoč ter ohranjanju bogate kulturne 
zapuščine naših dedov in babic.  Pripravil: Simon Fridl 
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BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA 
KOVAČIČEVEGA KRIŽA

Na sončno šmarnično nedeljo, 15. maja, so se va-
ščani Ločkega Vrha tradicionalno – kot vsako leto – 
zbrali pred Kovačičevim križem. Veselja ni manjkalo, 
saj je bilo znamenje ob visoki obletnici ponovno ob-
novljeno.

Letos mineva 100 let od postavitve Kovačičevega kri-
ža. Lastnica Štefka Kovačič ga je ob okroglem jubileju 
dala obnoviti domačemu mojstru Janku Mušecu, bla-
goslovil pa ga je farni župnik Jože Škofič. »Tukaj sta ga 
postavila dedek in babica v zahvalo za preživetje, saj 
naj bi se dedek na tedaj še bolj strmem delu posestva 
ponesrečil. Tako mi je pripovedoval tudi moj oče,« o 
lokaciji znamenja pojasni Kovačičeva, ki kljub zavidljivi 
starosti še vedno skrbi za urejenost okolice s cvetjem 
in zelenjem. 

Pripravil: Simon Fridl
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ANA DVORŠAK NA MEDNARODNI GLASBENI OLIMPIJADI

Kot smo že poročali, je Ana Dvoršak, učenka OŠ 
Destrnik-Trnovska vas, na 11. slovenski glasbeni 
olimpijadi izmed 107 tekmovalcev zasedla 4. mes-
to, s čimer je za las zgrešila sodelovanje na med-
narodni glasbeni olimpijadi. A nasmehnila se ji je 
sreča, saj je eden izmed prvih treh uvrščenih tek-
movalcev na državni olimpijadi odpovedal svojo 
udeležbo in je bila k sodelovanju povabljena Ana.

Mednarodne glasbene olimpijade, ki jo je letos 
prvič gostila Ljubljana, se je udeležilo 33 nagrajen-
cev državnih glasbenih olimpijad iz sedmih evrop-
skih držav; poleg Slovenije še iz Cipra, Češke, Esto-
nije, Latvije, Litve in Poljske. Vsak tekmovalec se je 
predstavil na dveh področjih – ustvarjalnem in pou-
stvarjalnem.

Olimpijada je potekala od 5. do 7. maja 2022, vse 
dni na daljavo. Njen častni pokrovitelj je bil predse-
dnik republike Borut Pahor.

»Na ustvarjalnem področju so se tekmovalci predsta-
vili z notnim zapisom lastne skladbe in videoposnet-
kom njenega izvajanja. Na poustvarjalnem področju 
so se predstavili z videoposnetkom samostojnega 
pevskega nastopa te preizkusili svoje glasbeno znanje 
v obliki pisnega testa na daljavo,« pojasnjuje profe-
sor glasbe na Osnovni šoli Destrnik-Trnovska vas, 
Ernest Kokot, in nadaljuje, da je bil za pisni test iz-
oblikovan izbor skladb iz slovenske glasbene zak-
ladnice, ki so ga tekmovalci poslušali v pripravljal-

nem obdobju, ter izbor besedil o izbranih slovenskih 
glasbenih ustvarjalcih in poustvarjalcih. 

Peta mednarodna glasbena olimpijada je bila po 
besedah predsednice organizacijskega odbora le-
tošnje glasbene olimpijade Branke Rotar Pance 
zato tudi izjemna priložnost za promocijo slovenske 
glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.

»Ana Dvoršak, ki obiskuje pouk flavte pri profesori-
ci Liji Frajnkovič v zasebni glasbeni šoli v samostanu 
sv. Petra in Pavla na Ptuju, je znova dokazala svoje 
kvalitete in na mednarodni glasbeni olimpijadi doseg-
la odlično peto mesto,« ponosno pove njen mentor, 
profesor Ernest Kokot. Čestitamo!

Uredila: Špela Pokeržnik

IGRAL SEM NA ORGLICE

Moška komorna skupina Kulturnega društva Destrnik 
je v nedeljo, 5. junija, pripravila koncert z naslovom 
Igral sem na orglice, poimenovan po znani Avseni-
kovi skladbi. Program so poleg gostiteljev popestrili 

tudi domačini in prijatelji sosednjega društva, ob tej 
priložnosti pa so otvorili tudi razstavo.

V Volkmerjevem domu kulture sta ponovno zaži-
veli glasba in umetnost. Anton Žampa, Aleks Ze-
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lenik, Simon Fridl, Ivan Hauptman, Ivan Požegar 
in Danijel Sužnik sestavljajo pevsko skupino pod 
vodstvom Damjane Žampa, ki se je predstavila z 
bogatim pevskim programom. Nastopili so tudi 
Ana in Marija Dvoršak, Hermina Matjašič ter Vo-
kalna skupina Simfonija iz Kulturnega društva 
Trnovska vas. 

Po koncertu si je bilo moč ogledati še otvorjeno 
razstavo fotografskih del Tjaše Oman in Tadeja Tur-

ka ter slike Vere Kovačević in otrok, ki pod njenim 
vodstvom ustvarjajo na likovnih delavnicah. Da v 
Destrniku kultura živi na različnih področjih, je obi-
skovalce opomnil tudi podžupan Marjan Lovrec, ki 
se je zahvalil vsem nastopajočim in izrazil željo, da 
se v čim večjem številu ponovno srečamo na prihod-
njih prireditvah.

Pripravil: Simon Fridl
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40 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA DESTRNIK IN 
20 LET LJUDSKIH PEVK URBANČANK

V začetku meseca maja so članice in člani TD De-
strnik obeležili 40 let delovanja društva in 20 let 
delovanja ljudskih pevk Urbančank. Obletnico so 
proslavili s svečanostjo v Volkmerjevem domu kul-
ture.

Feliks Majerič, Jožica Horvat, Ivan Zorec in Ivan Ha-
uptman so v družbi odlične moderatorke Damjane 
Žampa predstavili razvoj ter delovanje TD Destrnik 
v preteklih 40 letih. 

Na prireditvi je bilo povedanega veliko zanimivega 
o društvu. »Turistično društvo Destrnik je bilo prvič 
ustanovljeno leta 1966, vendar ni bilo aktivno, zato je 
hitro prenehalo delovati in je bilo izbrisano iz registra 
društev. Datum ustanovitve sedanjega turističnega 
društva je bil 16. maj 1981, ko se je odvil ustanovni 
občni zbor. Do danes so bili predsedniki TD Destrnik 
Otmar Simonič – ustanovni član društva, Jožica Hor-
vat, Ivan Zorec, Danica Pernat in moja malenkost, 

Ivan Hauptman,« pripoveduje aktualni predsednik in 
nadaljuje, da društvo vsa leta od svoje ustanovitve 
pripravlja kmečki praznik, katere rdeča nit je prikaz 
opravila s pridelavo in predelavo lanu, rastline, ki jo 
človeštvo uporablja že več tisočletij. 

TD Destrnik skrbi za tri različna področja: ohranja-
jo kulturno dediščino, stara opravila in običaje (Od 
lanu do platna, knjiga in pobarvanka o lanu, prikaz 
starih običajev na kmečkem prazniku), pripravljajo 
družabne dogodke v kraju in občini (kmečki pra-
znik, ki je največja osrednja prireditev v kraju, bal, 
hoja po peš poteh …) ter promovirajo kraj in Občino 
Destrnik na različnih sejmih po Sloveniji (Ljubljana, 
Gornja Radgona, Lenart v Slov. goricah). 

»Prav tako pa v društvu negujemo in skrbimo za po-
tomko najstarejše trte, ki raste pri viničariji v Destrni-
ku, in občinski vinograd, ki je posajen z vnukinjami 
najstarejše trte z mariborskega Lenta,« še dodaja 
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SPOZNAVALI SO KRAS 

predsednik Hauptman in pove, da so do sedaj sa-
mostojno izpeljali dva projekta preko LAS-razpisov, 
na dveh projektih LAS pa so zastopani kot partnerji. 
»Dobro sodelujemo z ostalimi društvi v občini in lokal-
no skupnostjo. Smo člani Štajerske turistične zveze in 
Turistične zveze Slovenije, naše društvo pa trenutno 
šteje 110 članov,« še pove Ivan Hauptman in se v 
imenu celotnega društva zahvaljuje vrtnarstvu Go-
lob iz Trnovske vasi za okrasitev dvorane ob tem po-
membnem dogodku. 

Ob svojem jubileju so Urbančanke tudi zapele, kako 
pa drugače, ko pa to s srcem počnejo že 20 let. »Pet-
je nam je vedno zelo veliko pomenilo. Z njim smo si 
polnile dušo in pogosto smo ravno zaradi tega lažje 
in z večjim zanosom postorile kakšno delo na kme-
tiji. Vedno smo prepevale izključno ljudske pesmi, 
s čimer smo negovale ljudsko izročilo, včasih smo 

petje nadgradile tudi s priročnimi instrumenti. Po-
snele pa smo tudi tri kasete,« povzame delovanje 
Urbančank skozi dve desetletji njihova vodja Anica 
Čeh in doda še, da si Urbančanke v bodoče želijo 
podmladka, ki bo nadaljeval njihovo tradicijo.  

Ob jubileju so društvu čestitali predstavnik obči-
ne Marjan Lovrec, ki je društvu predal županovo 
priznanje, predstavnica Štajerske turistične zveze 
Nevenka Kaučič in podpredsednik Turistične zveze 
Slovenije Jože Prah, ki je na koncu podelil priznanja 
Turistične zveze Slovenije Občini Destrnik, ljudskim 
pevkam Urbančankam, Turističnemu društvu De-
strnik ter 19 zaslužnim članicam in članom.

Pripravili: Tanja Hauptman 
in Špela Pokeržnik

Na praznično sredo, 27. aprila, so se članice in čla-
ni TD Destrnik odpravili na strokovno ekskurzijo v 
deželo pršuta in terana, na Kras. 

Najprej so se ustavili v Štanjelu, enem izmed najsta-
rejših naselij na Krasu, ki se je razvilo že v roman-
ski dobi. Tam so si ogledali Ferrarijev vrt, ki s svojo 
zgodbo posnema ureditev Štanjela in se staplja z 

okoliško pokrajino. Nato so obiskali botanično ze-
liščno domačijo, kjer so občudovali cvetoč zeliščni 
vrt. Z zelišč, ki rastejo na vrtu, pridelujejo preko 25 
vrst zeliščnih čajev, več kot 20 vrst zelišč v žganju, 
5 vrst likerjev in žganj, razna mazila, masažna olja, 
sirupe in druge zeliščne pripravke. Pot jih je nato 
vodila v eno od kraških osmic, kjer so se razvajali s 
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kraškim pršutom, zraven pa ni manjkalo domačega 
terana. Po malici so se odpravili na obisk h kraške-
mu čebelarju, ki jim je pripravil pokušino medu in 
medenega likerja. 

Turistom je njihovo druženje obogatil harmonikaš 
Franc Sekol, ki je skrbel za dobro vzdušje. Prijeten 
dan so zaključili na turistični kmetiji, kjer so se okre-
pčali s kraško večerjo, na kateri ni manjkalo pristnih 
kraških okusov, od teranovega likerja, kraške jote 
in pršuta do orehovih štrukljev. Po lepo preživetem 
dnevu, polnem prijetnih doživetij in odličnih okusov, 
so bili enotni, da se na Kras gotovo še vrnejo.  

Pripravila: 
Tanja Hauptman

OBČNI ZBOR OBČINSKE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA DESTRNIK

Drugo majsko soboto je v Desencih potekal občni zbor 
Občinske organizacije Rdečega križa Destrnik. Po dol-
gem času so se ponovno zbrali člani društva, medse pa 
so sprejeli kar 16 novih članov in s tem potencialnih da-
rovalcev krvi. 

Po kratkem kulturnem programu in izvolitvi organov obč-
nega zbora je predsednica organizacije Majda Petrič po-
dala poročilo o delu in med drugim poudarila: »Pretekli 
dve leti je tudi našo organizacijo zaznamovala epidemija 
covid-19, ki je močno omejila naše delo. Vendar smo se 
zahvaljujoč modernim tehnologijam sproti dogovarjali in 
izvajali redne naloge organizacije. Našim občanom smo z 
akcijo šivanja in razdelitvijo zaščitnih mask omogočili, da so 
lahko opravili najbolj nujne stvari. Zato hvala vsem šiviljam 
in pobudnikom akcije. Ves čas smo sodelovali z območnim 
združenjem RK na Ptuju, od koder smo pripeljali živila in 
pakete, ki smo jih razdelili pomoči potrebnim občanom.«

Članice in člani so izvolili tudi novo vodstvo društva, 
predsednik in sekretarka Območnega združenja Rdečega 
križa Ptuj pa sta podelila priznanja ter zahvale tistim, ki 
so življenjsko tekočino darovali največkrat. Tako sta med 
tistimi, ki so prejeli najvišja priznanja, več kot 50-krat kri 
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UNESCO VRTIČKI: 
V SODELOVANJU Z NARAVO SAM PRIDELAM HRANO

darovala Suzana Kramberger in Vlado Perhač Vlado, več kot 60-krat Milena Ozvatič in Anton Zelenik, več 
kot 70-krat Miran Ornik. Prijeten popoldan se je zaključil s pogostitvijo in glasbo domačih godcev. 
 

Pripravil: Simon Fridl

Skupina Polžki je sodelovala v projektu UNESCO 
vrtički: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano. 
Skozi zgodbico o zajčku in njegovem velikanskem 
korenju so prepoznavali in spoznavali različno ze-
lenjavo. 

»Spomnili smo se, da bi lahko tudi sami nekaj pride-
lali. Tako smo v korita posejali korenček, rdečo redkvi-
co in solato ter vsak dan opazovali, kaj se dogaja. Za 
primerjavo smo nekaj semen posadili kar v zeliščne 
gredice in spremljali njihovo rast. Ugotovili smo, da 
ob hladnem vremenu rastline rastejo zelo, zelo počasi. 
Dolgo smo čakali, da so vzklile,« opisuje Natalija Pa-

ternost, ki dodaja: »Otroci so ob spremljanju spozna-
vali, da rastline za rast potrebujejo čas, toploto, vodo 
in svetlobo.« 

»Prepoznavali smo barve, oblike in strukturo posame-
zne zelenjave, skupaj smo spoznali, da korenček raste 
v zemlji, medtem ko solatni listi zrastejo nad zemljo. 
Sadike korenčka in solate iz terase smo ob primerno 
toplem vremenu presadili na zeliščne gredice, redkvico 
pa smo pustili v koritu na terasi. V mesecu maju smo 
že lahko pobrali prve pridelke. To je bila rdeča redkvi-
ca. Otroci je do sedaj še niso poznali, le redkim pa je 
bil njihov okus všeč,« pripoveduje Vesna Pongračič in 

ŠOLA IN VRTEC
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pojasni, da so redkvico pojedli skupaj z namazom iz 
skute in drobnjaka. Iz zelišč, ki so jih nabrali na zeli-
ščnih gredicah na njihovem igrišču, pa so pripravili 
vodo z okusom melise in mete, ki je teknila vsem. 

V mesecu maju so v visoko gredo posadili sadike 
paradižnika, paprike in solate. »Naprej bo potreb-
no za te rastline poskrbeti, jih skrbno zalivati in ščititi 

pred zunanjimi škodljivci. V poletnih počitnicah pa bo 
že čas, da si ponovno pripravimo kaj okusnega iz naših 
pridelkov,« še zaključita vzgojiteljici.  

Pripravila: Tadej Urbanija
Uredila: Špela Pokeržnik

IZ MAJHNEGA ZRASTE VELIKO 

Vrt je krasna priložnost, da otrok razvija svoja ču-
tila ter odkriva raznolike vonjave, barve, podlage, 
strukture, zvoke in okuse vrtnih rastlin. Mnogi ot-
roci imajo napačno predstavo o tem in mislijo, da 
zelenjava raste v trgovinah. Z vzgojo rastlin otrok 
preko svojih izkušenj vidi, kako iz semena zraste 
rastlinica, in spozna, da za svojo rast potrebuje po-
sebno skrb. 

»Ko je rastlinica dovolj velika in plod zrel, se ga lahko 
utrga in iz njega pripravi slasten obrok. Otroci marsi-
katero hrano, ki je prej niso marali, z lastnim pridelo-
vanjem vzljubijo, zato smo se vzgojiteljice odločile, da 
se vključimo v projekt Unesco vrtički: V sodelovanju z 
naravo sam pridelam hrano. Od meseca septembra, 
ko poberemo naša zelišča, do konca avgusta, ko ra-
stline potrebujejo ogromno vode, otroci skrbno poskr-
bijo za naše gredice,« pojasnjuje Vesna Pongračič. 

Vzgojiteljice so ugotovile, da na njihovih zeliščnih 
gredicah ni več veliko prostora za rast zelenjavnih 
rastlin, ker se zelišča močno razrastejo in preraste-
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jo vso zelenjavo, ki jo poskušajo vzgojiti. »Naš pri-
delek je tako zelo majhen. V reviji Cicido smo opazili 
dobrodelni razpis Glej, kako rastem. Objavilo ga je 
podjetje Orbico v imenu blagovne znamke Pampers. 
Dobrodelna nagrada je bila visoka greda. Naš vrtec se 
je prijavil na razpis in visoko gredo z veliko truda tudi 
dobil. Postavila sta nam jo prijazna gospa in gospod. 
Nagrade smo bili zelo veseli, saj bomo lahko sedaj pri-
delali ter spoznali še več rastlin in njihovih pridelkov. 
S pridobitvijo visoke grede smo dobili prostor za pri-
delavo zelenjavnic in tako lahko zaključimo letni krog 
rasti rastlin. S tem bomo prišli tudi do semena,« je za-
dovoljna Pongračičeva. Pove še, da so jim v lokalni 
trgovini Tuš KEA podarili sadike, ki so jih že pridno 
zasadili. »Posadili smo paradižnik, papriko in solato. 
Želimo si, da bi bilo poletje dolgo in vroče, naša letina 
pa obilna.«

»Stik z naravo je pomemben za celostni razvoja ot-
roka, dejavnosti na vrtu pa otroka odlično povežejo 
z naravo in njenim življenjskim ciklom. Bolj bo otrok 
poznal naravo, bolj jo bo tudi znal spoštovati. Z otro-
kom preživite čim več časa na prostem v naravi in mu 
omogočite vrtnarjenje skupaj z vami,« še ob zaključ-

ku izpostavi Vesna Pongračič. 
Pripravil: Tadej Urbanija
Uredila: Špela Pokeržnik

VRTEC NA OBISKU

Otroci Vrtca pri OŠ Destrnik so obiskali osnovno-
šolsko knjižnico in prvi razred osnovne šole. Sledili 
so cilju, da spoznajo ožjo in širšo družbeno ter kul-
turno okolje, v katerega se bodo vključili jeseni.

»Že, ko smo se v garderobi pripravljali na obisk knji-
žnice, je bilo čutiti vznemirjenje in tako je bilo vse do 
vhodnih vrat osnovne šole. Otrokom smo razkazali 
šolske prostore: garderobo, avlo, ravnateljevo pisarno, 
razrede, telovadnico … in seveda prvi razred,« opisuje 
vzgojiteljica Mojca Jasenc.

Potrkali so na vrata prvega razreda, kjer so jih prija-
zno povabili naprej ter jim predstavili učilnico. Tam 
je bilo veliko črk, številk, plakatov, velikih miz in sto-
lov, zelena tabla ter šolske torbe s potrebščinami, pa 

tudi nekaj igrač, s katerimi se igrajo v šoli. »Učiteljica 
Laura in otroci prvega razreda so nam pripravili še 
kratek nastop, v katerem so predstavili, kaj vse so se 
že naučili,« pove Mojca in doda, da so bili otroci nad 
vsem »novim« zelo navdušeni, pogovor s prijatelji 
in učiteljico pa zanje ni predstavljal nobene težave. 
»Razvila se je prava debata, vendar je žal zmanjkalo 
časa. Polni vtisov smo pot nadaljevali še do knjižnice 
in nato do vrtca. Ta dan je bil prežet z izjemno pozitiv-
no energijo in neverjetnim entuziazmom, ki ga otroci 
verjetno ne bodo tako hitro pozabili.«

Pripravil: Tadej Urbanija
Uredila: Špela Pokeržnik
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NARAVOSLOVNI DAN: KULTURNA DEDIŠČINA JE DEL NAS, 
OKOLJA IN DRUŽBE, V KATERI ŽIVIMO 

V torek, 3. 5. 2022, so imeli učenci od 1. do 4. razre-
da OŠ Destrnik naravoslovni dan. 

Najprej so si ogledali Viničarijo. Skozi zgodovino, 
običaje in razstavne prostore je učence popeljal 
Marjan Lovrec. »Učence je vsebina zelo pritegnila, 
pozorno so poslušali, spraševali ter si z zanimanjem 
ogledali tudi film o življenju in delu viničarja ter nje-
gove družine,« pripoveduje Stanka Drevenšek in na-
daljuje, da so po malici učence v šoli obiskale čla-
nice Turističnega društva Destrnik. »Pod vodstvom 
Irene Pernat so predstavile projekt Od lanu do platna. 
Učencem so pojasnile ves postopek od pridelave do 
predelave lanu. S seboj so pripeljale veliko pripomoč-
kov, da so si učenci lahko predstavljali, kako se predela 
lan. Videli so tudi, kako s pomočjo glavnika odstranijo 
kobule, lahko pa so tudi poskusili, kako so trli lanena 
vlakna, kako se prede na kolovratih in kako se tke na 
poenostavljenih statvah,« povzame Drevenškova.

Učenci so pokazali, da jih naša preteklost zelo zani-
ma. »Učenci in učiteljice smo hvaležni, da so v kraju 
ljudje, ki ohranjajo kulturno dediščino in svoje zna-

ljic in učencev zahvaljuje predsedniku Turističnega 
društva Ivanu Hauptmanu za posluh in pripravlje-
nost za sodelovanje ter vsem članom in članicam, ki 
so ob naravoslovnem dnevu popestrili in obogatili 
njihove dejavnosti. 

Pripravil: Tadej Urbanija
Uredila: Špela Pokeržnik

nje prenašajo na mlajše ro-
dove,« pove Drevenškova, 
ki se v imenu vseh učite-
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Osnovnošolci na prireditvi 
»SPOZNAJMO DRŽAVE EU«

Učenke in učenci OŠ Destrnik-Trnovska vas so 
se udeležili prireditve Spoznajmo države EU, ki 
je v začetku meseca maja potekala na dvori-
šču minoritskega samostana na Ptuju.

Tema te tradicionalne prireditve, ki se je ude-
ležujejo osnovne in srednje šole iz širšega ptu-
jskega območja, je tokrat bila Evrovizija. Ot-
roci so tako države spoznavali skozi glasbo, 
na stojnicah pa so pripravili tudi najrazličnejše 
druge zanimivosti o svoji državi.

»Naše učenke in učenec, Eva Šnut, Nives Jakolič, Aneja Zamuda, Lejla Meško, Alin Kokol 
in Maks Sužnik so predstavljali Nizozemsko. Na odru so se predstavili s pesmijo Arcade, s 
katero je Duncan Laurence leta 2019 zmagal na Evroviziji. Poleg tega so stojnico odeli v 
tulipane, popestrili pa so jo še mlini na veter, tradicionalni cokli in seveda kolo, kot zelo po-
membno prevozno sredstvo Nizozemcev,« pove učiteljica Nataša Kostanjevec. Dodaja še, 
da sta bili učenki Nives in Alin oblečeni v nizozemsko narodno nošo, obiskovalcem prire-
ditve pa sta ponujali tradicionalne nizozemske dobrote: Appeltaart – jabolčno pito, Stro-
opwafel – vaflje s karamelo, Speculaas – piškote z začimbami, kot sta cimet in ingver, ter 
Koekjestaart – peščen kruh. 

Na stojnici ni manjkalo niti zanimivih in poučnih informacij o Nizozemski. »Obiskovalci 
naše stojnice so lahko izvedeli, da ima Nizozemska več koles kot prebivalcev, da so Nizozem-
ci najvišji Evropejci, zakaj je Ren tako zelo pomembna reka ter po čem slovita Rotterdam in 
Amsterdam,« sporočajo učenke in učenec ter dodajajo, da so se s projektom veliko na-
učili in preživeli čudovit dan. »Sodelovali bomo tudi prihodnje leto, ko bomo predstavljali 
Irsko,« še dodajo. 

. Uredila: Špela Pokeržnik
Foto: OŠ Destrnik – Trnovska vas
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V DESTRNIKU SE DOGAJA

NAJBOLJŠI BURGER PRIPRAVILI DOMAČINI

Zadnjo majsko nedeljo je v Destrniku dišalo po 
burgerjih. Zavod za izobraževanje, šport, kulturo in 
turizem Ma-kole je organiziral BurgerFest Destrnik 
2022. Pregnal jih ni niti dež!

Kljub slabi vremenski napovedi so se z obilico dob-
re volje in kuharske vneme na festivalu predstavile 
odlične ekipe, ki so pripravile nadvse okusne burger-
je. »Domača skupina iz Destrnika LaPlac Cafe Burger 
Team, LaZania Team, ki je pripravljala brezglutensko 
hrano, Domači Smokerji iz Makol, ki so prvič javno na-
stopali, Ma-kole BBQ Team, naš zvesti spremljevalec 
foodtruck Fred Food Truck in poljčanski hraft pivovar 
Old Franc Brewery so bili zvezde kulinaričnega do-
godka v Destrniku,« pogovor pričenja Beno Toplak, 
ustanovitelj Zavoda za izobraževanje, šport, kulturo 
in turizem Ma-Kole iz Makol.

V zavodu redno organizirajo razne delavnice na po-
dročju izobraževanja, koncerte, kulturne prireditve, 
obšolske dejavnosti itd. »Aktivno se vključujemo v 
kulturne in športne dejavnosti, ali pa jih organizira-
mo in podpiramo. V letu 2019 smo prejeli povabilo 
s strani Pošte Slovenije k poslovnemu sodelovanju in 
po uspešnih pogajanjih je zavod julija 2020 kot po-
godbenik prevzel pošto v Makolah. Mesec dni kasneje 
smo v istih prostorih odprli tudi papirnico in turistično 

informativni center Makole, TIC Makole. V letu 2021 
smo pošto prevzeli tudi v Destrniku, kjer smo prav tako 
ustanovili TIC in papirnico. V sklopu zavoda deluje še 
zavod Makole BBQ. Premikamo smernice v kulinariki 
in seveda pristopamo k dopolnitvi dejavnosti zavoda,« 
pojasni Toplak. 

Na BurgerFestu v Destrniku so iskali najboljši bur-
ger, ki ga odlikuje doma narejena od zunaj hru-
stljava in znotraj mehka bombetka ter odličen kos 
mesa. »Naj si bo to mleto meso ali pa meso v kosu, 
ki ga pripravljamo na indirektni peki. Torej, pečena 
govedina, svinjina, perutnina ali morda jagnjetina. 
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Ne sme manjkati sveže zelenjave, mogoče karameli-
zirane čebule, doma narejene BBQ-omaka, zaželen 
je tudi kakšen poseben preliv ... Skratka, nekako tako. 
Poznamo tisoče različic dobrega burgerja in tudi več 
možnosti priprave mesa,« razlaga Beno Toplak, ki 
predstavi direktno peko, kjer se meso peče direktno 
nad ognjem, in indirektno peko, kjer se okoli mesa 
naloži žerjavica in se na nek način ustvari efekt, po-

doben peki v pečici. »S takim pečenjem se peče na 
nižji temperaturi in seveda dalj časa, zato postanejo 
tudi trši kosi mesa odlično mehki.«

Najboljši burger BurgerFesta 2022 v Destrniku so 
pripravili v domači ekipi LaPlac cafe Burger Team. 
Čestitamo!

Pripravila: Špela Pokeržnik
Foto: Darjan Klemenčič

DIAMANTNA POROKA JANEZA IN ELIZABETE MURŠEC

Zakonca Muršec iz Destrnika sta maja letos obe-
ležila 60 let zakona s t. i. diamantno poroko. Janez 
Muršec, rojen 22. januarja 1936, se je pred 60 leti 
poročil z Elizabeto, rojeno 14. novembra 1941 z de-
kliškim priimkom Šuen. 

Civilno poroko sta v Trnovski vasi opravila 14. maja 
1962, istega leta pa sta 28. maja v župnijski cerkvi 
sv. Bolfenka v Trnovski vasi še enkrat izrekla zvesto-
bo drug drugemu, ki še traja. V zakonu so se jima 
rodili štirje otroci: Janez, Franc, Drago in Elizabeta. 

Dva izmed njih sta življenje izgubila že v otroštvu, 
kar je za mlada zakonca pomenilo težko preizkuš-

njo. »Ni bilo lahko, a sva vzdržala!« povesta. Leta 
2012 so proslavljali zlato poroko ob njuni 50. oble-
tnici zakonske zveze in takrat je bilo zelo veselo. 

Letos praznovanja ne načrtujejo, a v družinskem 
krogu je bilo vendarle veselo. »Samo, da bi nama 
zdravje še služilo, si želiva!« sta jasna zakonca, ki se 
posebej veselita vsakega obiska vnukov Davida, Ur-
bana, Denisa in vnukinje Ines. In kaj je po njunem re-
cept za dobro zakonsko zvezo? »Potrpežljivost!« sta 
si enotna dobro razpoložena diamantna zakonca. 

Pripravila: Aleksandra Papež
Foto: osebni arhiv
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ŠPORT

Začetek meseca junija je bil v Destrniku športno 
obarvan. Na športnih objektih pod osnovno šolo je 
potekal odlično organiziran tretji športni dogodek, 
Tartan 2022. Organizatorja dogodka sta bila Špor-
tno društvo Destrnik in Društvo mladih Destrnik, 
skupaj s sponzorji, donatorji ter Občino Destrnik. 

»Namen zgodbe Tartan v Destrniku je združiti vse 
športne panoge in v organizacijo vključiti čim več 
domačih društev. Letošnji Tartan 2022 je vključeval 
nogometni turnir v 4 selekcijah, kolesarski maraton 
in pohodništvo,« pove Damijan Žerjav iz Športnega 
društva Destrnik. 

Zjutraj ob 9h so se nogometaši, kolesarji in poho-
dniki zbrali na igrišču, kjer so se prijavili na tekmova-
nje, za katero so se odločili. Najprej so pričeli z otro-
škim nogometnim turnirjem v selekcijah U7 in U9, 
ki sta tekmovali na igrišču z umetno travo, ter U11, 
ki je igrala na umetni masi tartan. »Sledil je skupen 
začetek kolesarskih maratonov. Kolesarji so se lahko 
odločili med progami, dolgimi 9 km, 20 km ali 54 km. 
Slednje so potekale tudi po sosednjih občinah Ptuj, 
Juršinci, Sv. Andraž in Trnovska vas,« opisuje Žerjav 
ter dodaja, da so kolesarje ves čas spremljala vozi-
la na motorjih in servisne ekipe z vozili. »Med potjo 
smo poskrbeli za primerno okrepčilo. Za varnost in 
usmerjenje na cesti so poskrbeli člani domačih gasil-
skih društev PGD Destrnik ter PGD Desenci. Na tem 
mestu en velik hvala gasilcem.« 

Zadnji so se na pot odpravili pohodniki. Hodili so po 
lani zgrajeni rekreacijski poti do turistične kmetije 
Lovrec, kjer so se okrepčali, in se nato napotili nazaj. 
Med potjo so si ogledali občinske znamenitosti oz. 
zanimivosti (Fuksov tunf , Rakovo grabo, Lisičjak …).

Po končanih tekmovanjih je sledila podelitev na-
grad tekmovalcem in zatem skupno kosilo za vse 
udeležence, organizatorje, animatorje, gasilce. »Za 

TARTAN 2022 JE ZDRUŽIL 
VSE ŠPORTNE PANOGE V DESTRNIKU

odličen topli obrok in hladno pijačo je poskrbelo go-
stinstvo Gastro iz Ptuja. Zraven tekmovanj je potekalo 
veliko različnih iger, pa tudi animacij za najmlajše, ki 
so se lahko igrali na napihljivih igralih. Veliko veselja 
jim je prinesla maskota »Vzajemko«. Vse dogajanje 
je zraven odličnega vremena spremljala živa glasba 
štihih fantov ansambla Fenomeni iz Slovenj Grad-
ca,« vzdušje opisuje Damijan Žerjav. 

V poznih popoldanski urah so pričeli še s članskim 
futsal turnirjem. »Prijavljenih je bilo 8 ekip. Spremljali 
smo zelo napete, borbene in kvalitetne dvoboje. Zma-
govalci turnirja so bili igralci Torpedo 05, ki so v finalu 
z 1:0 premagali lanske zmagovalce, Virtuoze ŠD De-
strnik. Tretje mesto je osvojila ekipa Gumarstvo Staj-
nko,« pove Žerjav in doda, da je na turnirju nastopilo 
kar nekaj zvenečih imen iz velikega nogometa ter 
futsala, med njimi Leon Črnčič, Alen Ploj, Florjan 
Fras, Tomas Pihler. Člane domače ekipe Virtuozi je 
prišel pozdravit Rene Mihelič, ki je pred časom tukaj 
odigral veliko tekem. 

Udeleženci turnirja in organizatorji so bili nad do-
godkom navdušeni. »Zavedamo se, da dogodka brez 
pomoči sponzorjev, društev in občine ter vloženega 
truda organizacijskega odbora ne bi bilo mogoče iz-
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peljati na tako visokem nivoju. S kakšnim domačim 
obiskovalcem ali tekmovalcem več pa bomo zgodbo 

Tartan v prihodnje organizirali s še z večjim veseljem,« 
zaključi Damjan Žerjav. 

VRHUNSKA ODBOJKA NA TURNIRJU V DESTRNIKU
6. TURNIR ZA POKAL URBAN

Zadnji vikend v aprilu je v športni dvorani OŠ De-
strnik potekal odbojkarski turnir za pokal Urban, 
kjer se je znova izkazalo, da je turnir magnet za 
odlične rekreativne ekipe iz celotne Slovenije. Gre 
za enega izmed najboljših turnirjev v severovzhodni 
Sloveniji – tako zaradi bogatega nagradnega skla-
da kot tudi same kvalitete igre. 

Osem prijavljenih ekip iz Celja, Maribora, Lenarta, 
Ptuja, Slovenske Bistrice, domačega Destrnika in 

tudi sosednje države Hrvaške so bile v petkovem 
žrebu razdeljene v dve skupini, v katerih so na dveh 
igriščih odigrale tekme vsaka z vsako. Po skupin-
skem delu sta se v polfinale uvrstili po dve najboljši 
ekipi iz obeh skupin. »Že v skupinskem delu so ekipe 
pokazale kvalitetno igro in željo po končni zmagi. V 
športnem duhu so igralci prikazali izjemno borbenost 
in veliko odbojkarskega znanja. Vsi smo komaj čakali 
na zaključni del tekmovanja, saj se je obetala prava 

 Skupinska slika 6. turnirja za pokal Urban
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odbojkarska poslastica,« se spominja 
vodja turnirjev za Pokal Urban Ale-
ksander Potrč. 

V prvem polfinalu sta se pomerili eki-
pi KVOTA 1.02 in HOUČKI JEJŽIi. Po 
razburljivi končnici se je finala veselila 
ekipa KVOTA 1.02 s kapetanom De-
janom Pušnikom. V drugem polfinalu 
sta se borili ekipi WINXICE in DIESEL 
TEAM, pri čemer je več preudarnosti 
in uigranosti v igri izkazala slednja in 
se tako uvrstila v finale. Po nekajmi-
nutnem odmoru, v času katerega so 
potekale nagradne igre, se je odigrala 
tekma za 3. mesto, pri čemer je ekipa 

Zmagovalna ekipa DIESEL TEAM v družbi vodje turnirjev za pokal Urban Aleksandrom 
Potrčem in župana Franca Pukšiča

HOUČKI JEJŽI v izjemni borbi slavila zmago. »Na koncu je sledila finalna tekma in poslastica turnirja. Finale 
si je ogledalo veliko navijačev, ki so v dvorani ustvarili izjemno vzdušje. V napeti tekmi, kjer ni manjkalo izjemnih 
potez, je slavila ekipa DIESEL TEAM in tako osvojila pokal Urban, ki jih bo eno leto spominjal na zmagovalne 
trenutke,« je navdušen Aleksander Potrč, ki je ob koncu skupaj z županom Občine Destrnik Francem Pukši-
čem podelil pokale in praktične nagrade. 

»Zahvaljujem se vsem sponzorjem, navijačem, tekmovalcem in vsem, ki kakorkoli prispevajo k bogati zgodbi 
pokala Urban. Zgodbo pišemo in bogatimo skupaj, saj le s sodelovanjem in spodbujanjem drug drugega lahko 
gradimo velike projekte. Destrnik je to soboto žarel v pozitivnih vrednotah, ki nam jih odbojka kot ekipni šport 
ponuja,« je še hvaležno zaključil vodja turnirjev Potrč.  

Polfinale:

1. KVOTA 1.02 – HOUČKI JEJŽI 
25:21, 20:25, 15:12 (2:1)

2. DIESEL TEAM – WINXICE  
25:19, 25:16 (2:0) 

Tekma za 3. mesto: 

 WINXICE – HOUČKI JEJŽI   
18:25, 21:25  (0:2)

Finale:  

DIESEL TEAM – KVOTA 1.02  25:21, 25:22 (2:0)

Končni vrstni red:

1. mesto: DIESEL TEAM

2. mesto: KVOTA 1.02

3. mesto: HOUČKI JEJŽI

4. mesto: WINXICE 

5. mesto: DMK LENART 

6. mesto: ŠD DESTRNIK

7. mesto: ANGELI

8. mesto: OLIMPUS

Foto: Lara Lovrenčič
Uredila: Špela Pokeržnik
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V SPOMIN

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli. V SPOMIN

15. 6 mineva 17 let žalosti, odkar nas je zapustil 
naš dragi mož, ata, tast, dedek in pradedek 

ALOJZ FUKS 
iz Janežovskega Vrha 15.

Hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, postojite ob njegovem grobu,
 mu podarite cvet ali prižgete svečo.

Vsi tvoji

Težko je pozabiti človeka, ki bil ti je drag,
še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti brez njega. ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
naše drage žene, mame, tašče, babice in prababice 

MARIJE MURŠEC,
rojene Zelenik, iz Doliča 31

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče in svete maše ter nam izrekli pisna in ustna sožalja. Zahvala gospodu župniku Jožetu Škofiču za 
opravljen pogrebni obred in darovano sveto mašo, pevcem, govornici in godbeniku. Hvala kolektivu kuhinje Bolnišnice 

Ptuj in kolektivu Javne službe Ptuj za vso podporo in pomoč. Zahvala tudi pogrebni dejavnosti Almaja iz Lenarta.

Vsem še enkrat iskrena zahvala.
Žalujoči: mož Viktor, otroci Valerija, Janko in Zdenka z družinami

Iskal sem sanje,
da priklical bi te vanje, 
a zbujal me je spomin,
sam sebi v opomin. 

Milica                                Gera   
20. 6. 2002      19. 6. 2016 

Hvala vsem, ki ju nosite v lepem spominu.

V duši vse nas zaboli,
oko se vsem nam orosi.
A spomin je vedno znova živ
na naše skupne srečne dni.

V SPOMIN

KRAMBERGER

V SPOMIN
28. julija minevajo 3 leta, odkar nas je zapustila

MARIJA MURŠEC
iz Jiršovcev 8.

Si v naših mislih in srcih.

Hvala vsem, ki z lepimi mislimi postojite ob njenem grobu.

Tvoji najdražji!
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LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Sloven-
skih goricah v letu 2022 aktivno izvaja dva 
projekta, ki ju sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Re-
publika Slovenija v okviru programa CLLD. 

Prvi takšen projekt je projekt sodelovanja Na(j)
prej lokalno!, v katerem sta projektna partner-
ja še LAS Dobro za nas in LAS Haloze. Namen 
projekta je povezati lokalne ponudnike, ki se 
ukvarjajo s pridelavo, predelavo ter prodajo 
lokalno pridelane hrane in pijače, z namenom 
izboljšanja njihove prepoznavnosti in promoci-
je ter posledično povečanjem prodaje njihovih 
lokalnih produktov.

Glavne aktivnosti, ki jih bo LAS izvedel na svojem 
območju, so priprava kataloga lokalnih ponu-
dnikov, izdelava QR-kod za posamezne lokalne 
ponudnike, izdelava treh kratkih videotutorialov 
s prikazom predelave, izvedba petih delavnic s 
področja predelave, ene delavnice s področja 
uporabe Facebooka v poslovne namene in ene 
kulinarične delavnice. V okviru projekta bo za 
najmlajše izdelana tudi slikanica s pobarvanko, 
katere namen je ozaveščati o pomenu lokalno 
pridelane hrane. Trenutno poteka faza zbiranja 
prijav lokalnih ponudnikov. Ponujajo tudi mož-
nost izdelave QR- kode in vključitev v katalog 
lokalnih ponudnikov, kjer bodo na kratko pred-
stavljeni. 

Naziv drugega projekta je Lasova razgiba-
na svetovalnica ali krajše Razgiban svet. Vanj 
je vključen tudi projektni partner Zavod Nazaj 
na konja. Projekt je razdeljen na dve tematski 
področji, ki sta medsebojno povezani. Eno po-
dročje je socialno-čustveno, kjer je v ospredju 
izvedba programov LASova razgibovalnica in 
LASova svetovalnica. Namenjena sta opolno-
močenju lokalnega prebivalstva, krepitvi lastnih 
potencialov ter soočanju s težjimi izzivi in dile-
mami v specifičnih življenjskih situacijah, v ka-

terih se ljudje znajdejo. Drugo, področje pod-
jetništva in zaposlovanja, pa prebivalcem nudi 
vključitev v raznovrstne delavnice in tečaje. Do 
sedaj so uspešno izvedli že štiri tečaje tujih je-
zikov, delavnico uporabe Facebooka v poslov-
ne namene in delavnico javnega nastopanja. 
Izvedli bodo tudi tri podjetniške delavnice Od 
ideje do prodaje.

Projektni partner Zavod Nazaj na konja v okvi-
ru projekta za polnoletne prebivalce z območja 
LAS nudi podporne skupine za ljudi, ki se sooča-
jo z raznovrstnimi stiskami in težavami, kot so 
pojav težke bolezni ali smrt v družini, občutek 
osamljenosti, ločitev, izguba zaposlitve, težave 
z otroci in mladostniki ipd. Vključitev v podpor-
ne skupine je brezplačna.

Oba projekta sta aktivna do 30. septembra 
2022. Odobrena višina sofinanciranih sredstev 
iz sklada ESRR znaša za projekt Na(j)prej lokal-
no! 33.561,00 EUR, za projekt Razgiban svet pa 
83.300,56 EUR. Izvajata se na celotnem obmo-
čju LAS Bogastvo podeželja, ki obsega občine 
Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, 
Markovci, Trnovska vas in MO Ptuj.

Vljudno vabljeni k spremljanju Facebook profila 
@bogastvopodezelja, kjer so med drugim ob-
javljena tudi vabila na raznovrstne brezplačne 
delavnice ali druge aktivnosti.
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Pesem je duša, ki v tebi živi. 

(T. Bulc: Pesem)

Besede iz zborovske skladbe, ki zame veljajo že vse živ-
ljenje; od rane mladosti do sedanjih zrelih dni. 

Veseli me, da ste prepoznali moje želje po gojenju zbo-
rovske glasbe in moja prizadevanja na kulturnem po-
dročju nagradili z županovim priznanjem ob prazniku 
Občine Destrnik. Iskrena hvala.

Na področju, kjer sem dejavna, ne moreš uspeti sam. 
Vsa lepota zborovske glasbe se pokaže šele, ko se v ču-
dovito harmonijo zlijejo posamezni glasovi. Svoje priznanje želim deliti z vsemi pevci 
različnih starosti in sestavov, ki so vstopili v moje življenje, mi zaupali, se z menoj veselili 
sadov skupnega dela in uspehov ter se tolažili ob manj prijetnih trenutkih.

Ponosna sem na vse generacije mojih pevcev na naši domači šoli. Čutim prijetno 
dolžnost, da se spomnim, omenim in zahvalim tudi Moškemu pevskemu zboru KD De-
strnik, Destrniškemu oktetu KD Destrnik, Ženski pevski skupini Spominčice DPD Svo-
boda Ptuj, Folklorni skupini Bolnišnice Ptuj, Moškemu pevskemu zboru KD Rogoznica, 
Ljudskim pevkam Urbančakam, Moškemu pevskemu zboru Jezero KD Budina-Brstje in 
Mešani pevski skupini KD Destrnik. Vsi od njih, nekateri še zmeraj, so popestrili kulturno 
dogajanje v kraju in obogatili naša življenja s čudovito glasbo.

Resnost in zavzetost pri delu, čut pripadnosti ter medsebojno spoštovanje so vrline, ki 
nas vedno pripeljejo čez ovire. Hvala vam za vztrajnost. Ljubezen do petja naj še dolgo 
tli v vaših srcih.

Marija Stöger

Spoštovane občanke in občani, 

iskrene čestitke ob 
občinskem prazniku Občine Destrnik.

“Naš kraj je vreden občudovanja. 
Bog vas živi in srečno moj Destrnik.” 

Franc Pukšič, župan Občine Destrnik
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