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Glasilo Občine Destrnik I Cena: 0,60 € I december 201 8 I Številka: 6 (21 4) I Leto XXI I I I Tiskovina I Poštnina plačana pri pošti 2253 Destrnik
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Izdajatelj: Občinski svet Občine Destrnik
Uredništvo: Zmagoslav Šalamun, Tadej
Urbanija, Tanja Hauptman, Nina Zorman in
Tjaša Oman.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini
Destrnik brezplačno.
Medij OBČAN - GLASILO OBČINE DESTRNIK
je vpisano v razvid medijev pod zaporedno
številko 275.
Naslov uredništva: OBČAN, Janežovski Vrh
42, 2253 Destrnik.
Telefon: 02 761 92 50
Telefaks: 02 761 92 52
E pošta: obcan@kreativnapika.si
Časopis OBČAN izhaja v nakladi 920
izvodov.
Prva številka časopisa Občan je izšla 25.
julija 1 996.
Odgovorni urednik: Zmagoslav Šalamun
Zasnova, celostna podoba, oblikovanje
in priprava za tisk: Kreativna PiKA d.o.o.
https://www.kreativnapika.si, 070 670 740.
Tisk: Tiskarna Evrografis d.o.o., Puhova ulica
1 8, 2000 Maribor.

Božično novoletni čas, čas pričakovanj

Naši , vaši . . .

December je pravl jični mesec, saj je poln pričakovanj in lučk, ki se svetl ikajo
vsepovsod, čeprav se v sodobni družbi najhitreje spreminja odnos do časa in
hitrosti.
Za letošnje leto bi lahko rekl i , da je bilo celo leto – leto pričakovanj, saj smo v prvi
polovici leta vol i l i naše predstavnike l judstva v državni zbor in posledično dobil i
novo vlado ter predsednika. Vsi ministri ravno niso novi, saj so nekateri samo
zamenjal i ministrske stolčke, ampak ja, niso oni krivi, da so tam. Krivi smo ljudje, ki
smo jih izvol i l i .
Takoj po dopustih je pol itična temperatura pričela naraščati tudi na lokalni ravni,
saj se je hitro bl ižal 1 8. oktober 201 8, ko se je uradno pričela vol i lna kampanja za
vol itve županov in občinskih svetnikov. Kako so potekale vol i lne kampanje po
razl ičnih lokalnih skupnostih, ne žel im ocenjevati, na ravni države gledano pa so
nekatere poteze posameznih kandidatov presegle vse meje dobrega okusa. Tudi na
Destrniku se kandidati za župana in kandidatka za županjo niso ravno trepl jal i po
ramenih in hval i l i drug drugega, ampak so na plano privlekl i kar precej umazanega
perila.
Da je s slovensko politiko nekaj hudo narobe, dokazuje tudi dejstvo, da l judje raje
vol ijo kandidate in kandidatke z neodvisnih kot s strankarskih l ist. Očitno vol ivci še
vedno menijo, da so rešitev slovenske politike nove l iste in tako imenovani novi
obrazi.
Vol ivci imajo vedno prav in tudi na Destrniku so se vol ivci in vol ivke odločil i ter
med štirimi kandidati za župana v prvem krogu izvol i l i bivšega župana.
Vse špekulacije o tem, al i so se pravilno odločil i al i ne, so brezpredmetne, kot sem
že zapisal, vol ivci imajo vedno prav. Večina odloči in manjšina mora spoštovati
odločitev večine, če ji je to všeč al i ne. To je potem demokracija, spoštovanje vol je
večine in ne pljuvanje vse povprek.
Kl jub trem kandidatom za župana in kandidatki za županjo se je na Destrniku
vol i lni boj zakl jučil v prvem krogu, kar je nekatere presenetilo. Drugi spet menijo,
da so bila s tem občanom prihranjena številna prerekanja, ki če trajajo predolgo,
puščajo dolgoročne posledice in vedno znova privrejo na dan, ko bi moral i občani
in občanke stopiti skupaj, kar je slabo za razvoj kraja.
Glede razl ičnih špekulacij v predvol i lni tekmi tudi v uredništvu časopisa Občan
nismo ostal i imuni, tudi nam je bilo marsikaj očitano. Najbol j mučni so bil i
telefonski kl ici posameznih kandidatov, predsednikov občinskih odborov političnih
strank in drugih pol itičnih akterjev, ki so pač poskušal i preverjati določene
informacije, nam posredovati zavajajoče informacije in podobno.
Še sreča, da so občinski svetniki in svetnice za naš časopis sprejel i vol i lna pravila, ki
so v predvol i lni številki onemogočala objavo pisem bralcev, saj bi bila sicer
predvol i lna številka Občana bistveno debelejša.
Smešni se mi zdijo očitki, da delaš zdaj za tega, drugič za drugega, čeprav poskušaš
dopovedati: »Ljudje, jaz ne živim na Destrniku, zato mi je vseeno, kdo bo pri vas
župan al i občinski svetnik.« Kl jub navedenemu ti l judje tega ne verjamejo.
Ampak ja, očitno brez tega v lokalni pol itiki ne gre. Da ne bo pomote, nikomur nič
ne očitam, samo odločil sem se, da se tega ne grem več.
Zato se s to številko Občana poslavl jam s funkcije odgovornega urednika časopisa
Občan. Glede na to, da je sedaj čas voščil in vsi nekaj žel imo, vam tudi jaz žel im vse
dobro.
Svoj zadnji uvodnik bom zakl jučil v slogu podel itve oskarjev, in sicer:
1 . Hvala vsem tistim, ki ste leta 1 996 verjel i vame, da je mogoče, takrat v naši
občini, narediti lokalni časopis.
2. Hvala vsem članom uredniškega odbora za korektno in dobro sodelovanje.
3. Hvala vsem piscem člankov, ki ste tako popestri l i naš in vaš časopis Občan.
4. In za konec: »Srečno Destrnik in vse dobro v prihajajočem letu!«

Odgovorni urednik časopisa Občan
Zmagoslav Šalamun, dipl. inž. med. kom.

P. S. Novoizvoljeni župan je v predvolilni kampanji poudarjal, da bo začel tam, kjer je
pred šestimi leti končal, zato smo, na njegovo željo, tudi grafično podobo časopisa
Občan vrnili v čas izpred šestih let.



Občan - 3

Kakšen je Vaš komentar izida volitev?
Najprej bi se iskreno zahval i l vol ivkam in
vol ivcem, ki so me izvol i l i v prvem krogu,
saj sem dobil več glasov kot ostal i
protikandidati skupaj.
Menim, da so rezultati vol itev predvsem
odmev dela moje ekipe in mene v
prejšnjih mandatih, ko smo Destrnik
postavil i na pot razvoja in sodelovanja.
Svoje pa je prispevalo tudi sedanje
občinsko vodstvo, s katerim volivci očitno
niso bil i zadovoljni.

Obeta se Vam udobno vodenje
občinskega sveta, vanj je bilo izvoljenih
šest svetnikov iz vaše liste Najprej
Destrnik.
Zelo sem vesel, da so bil i na vol itvah
najuspešnejši naši kandidati na l isti Najprej
Destrnik, saj je bilo od sedmih kandidatov
izvol jenih šest, kar pomeni večino v
občinskem svetu. To pa pomeni, da smo
odprti in odgovorni za sodelovanje z
ostal imi svetniki. Z nekaterimi
novoizvol jenimi iz vrst SDS in l ist sem se že
pogovoril o sodelovanju.

Kateri so bili glavni motivi Vaše
ponovne kandidature?
Večkrat sem že omenil , da so me številne
občanke in občani nagovarjal i k ponovni
kandidaturi, kar se je ne nazadnje
pokazalo v rezultatu vol itev. Izrazil i so
žel jo, da se Destrnik vrne na pot investicij,
gradnje infrastrukture in omogočanja
pogojev gospodarstva, podjetništva,
kmetijstva, turizma, skratka celostnega
razvoja. Mimogrede, v zadnjih šestih letih
ni bilo položenega niti enega metra
optike. Ljudje pogrešajo tudi

prepoznavnost na kulturnem področju, ki
jo je Destrnik nekoč že imel. Spomnimo na
pomemben simpozij o Leopoldu
Volkmerju. Tudi simpozij Matij i Murku je
bil predviden že v letu 201 2.

Kateri so glavni projekti, ki bodo v
ospredju Vašega mandata?
Projekti mandata, ki je pred nami, so bil i
podrobno predstavl jeni na predstavitvah v
času vol i lne kampanje, v Občanu in tudi
naši zloženki. Še letos, kl jub pozni
primopredaji , bomo imeli še eno izredno
sejo, kjer bomo uresničil i to, kar smo
obljubil i v prvi točki našega programa;
znižal i bomo nadomestilo za stavbno
zemljišče za 20 %. Sledil i pa bodo projekti
izgradnje kanal izacije in optike. Oživil i
bomo že podpisane sporazume na
ministrstvu za promet za investicije v
državno cestno infrastrukturo. Čas je, da
Destrnik promoviramo tudi preko
edinstvenega odprtega živalskega vrta v
naši občini, v katerem je več kot 80 vrst
ogroženih ptic iz celega sveta.

Prejšnji župan Vladimir Vindiš je začel
uresničevati projekt izgradnje
kanalizacije v naselju Drstelja. Projekt
bi naj bil težak dober milijon in pol
evrov. V tem primeru se zdi, da bo
občinskih proračun omejen, vizija
Vašega programa pa teže uresničljiva.
Odločitve, ki j ih je prejšnji župan sklepal v
zadnjem trenutku, so nemoralne in v
škodo občine. Zadevo bom natančno
preučil , saj ni izkl jučeno, da je šlo za
protizakonito izkoriščanje položaja in
koruptivno dejanje. Sl išal sem, da je
občina kupovala nepremičnine (v
nasprotju s sklepi občinskega sveta), ki
niso bile plačane. Tukaj nas čaka
nezavidl j iv položaj. Vse pogodbe, ki so bile
podpisane, a niso bile real izirane, bom
preveril in na podlagi tega sprejel
odločitev o njihovi real izacij i . Osebno ne
bom sprejel nobene odločitve, ki bi
sprožila tožbe proti občini in ji škodila,
tako kot se dogaja s tožbo Em-grada proti
občini. Kar se pa tiče kanal izacije na
Drstel j i , moram odločno povedati, da jo
bomo gradil i .

Eno ključnih mest v občinski upravi je
gotovo mesto direktorja občinske
uprave. Je ime novega direktorja ali
direktorice že znano?
Takoj po potrditvi mandata bom na eno
od delavk v občinski upravi prenesel
pooblasti la za opravl janje nalog direktorja.

Dokler je aktualna direktorica Darinka
Ratajc še uradno zaposlena, ne morem
imeti drugega direktorja. Takoj bom
objavil razpis in v najkrajšem možnem
času izbiral med prijavl jenimi kandidati. Z
nekaterimi morebitnimi kandidati sem se
že pogovarjal . V predvol i lni kampanji sem
omenjal štiri kandidate, s katerimi sem se
pogovarjal . N iso pa se vsi pripravl jeni
prijaviti na razpis. Najprej bom pregledal
vse vloge kandidatov in natančno preučil ,
kdo bo najbol jša izbira za Destrnik.

Kaj pa mesto podžupana/podžupanje?
Glede tega se bom takoj po konstitutivni
seji v doglednem času sestal s svetniško
skupino Najprej Destrnik, kjer se bomo
pogovarjal i o tej temi. Moj način dela je
takšen, da se najprej pogovarjamo znotraj
ožje ekipe, kjer sem odprt za razl ična
mnenja. Ko soočimo argumente,
nastopimo skupaj z usklajenim
predlogom. Kdo točno bo zasedel mesto
podžupana zaradi procedure, ki sem jo
opisal, ne morem konkretno odgovoriti .

Tokratni mandat bo glede na prejšnje
vendarle drugačen. Do sedaj ste bili
poleg mesta župana tudi poslanec v
državnem zboru. Bo to vplivalo na
uspešnost vodenja občine?
Menim, da je bila odločitev, da župani ne
moremo biti tudi poslanci, ena največjih
napak slovenske politike. To se je izkazalo
tudi kasneje na razpravah v državnem
zboru. Župani poslanci smo imeli podporo
občinskih uprav, ker smo bil i v vlogi
poslanca, ko smo sprejemali zakonodajo,
in hkrati v vlogi župana, ko smo jo izvajal i .
Če je kaj delovalo v državnem zboru, je
bila to neuradna koal icija županov
poslancev koal icije in tudi opozicije. Tam
se nismo ločil i na naše in vaše, saj smo
razumeli, da sprejeti zakon vpliva na razvoj
občine, v korist katere smo deloval i kot
župani. Koal icijski župani smo pritisnil i na
svoje ministre (vlado), opozicijski pa so
navzven povedal i tisto, kar smo se
dogovoril i s koal icijskimi poslanskimi
kolegi. Razvoj podežel ja je lep primer
uspešnosti takšnega načina dela.

Tadej Urbanija

Pogovor z novoi zvol j en im županom Francem Pukš i čem

»Če je kaj delovalo v državnem zboru, je bi la to neuradna
koal ici ja županov poslancev koal ici je in tud i opozici je.«
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Za župansko mesto so se potegoval i
tri je kandidati in kandidatka

Obdarovanje starejših
upokojencev

Prihajajo dnevi, ko bo izrečenih vse polno dobrih besed in žel ja.
Včasih nekoga osreči že topla in iskrena beseda. Voščil i si bomo,
da bi imel i prijetne in lepe praznike, da bi bil i v prihajajočem letu
zdravi ter zadovoljni. Prepričan sem, da bo največ žel ja
namenjenih prav zdravju. Ko ga imamo, imamo vse.
Upravni odbor društva se vsako leto spomni svojih starejših
članov, ki so dopolnil i 80 let. Naši poverjeniki j ih obiščejo pred
prazniki, da z njim pokramljajo o vsakdanjih stvareh, vremenu,
pol itiki, o vaških čenčah in kaj je novega v društvu. Ob tej
priložnosti j im prinesejo praktično darilce. Obdarimo samo naše
člane, v društvu je takšnih kar 75.
Spomnil i smo se tudi hudo bolnih in inval idov, ki so prejel i
skromna darila.

DU Destrnik
Fel iks Majerič

Imunski si stem

V začetku decembra smo člani občinske organizacije RK Destrnik
pripravil i predavanje, tokrat na temo imunskega sistema. Predaval
je Bojan Potrč, mag. far.
Sl išal i smo, kaj je imunski sistem, zakaj je pomemben in kako ga
ohraniti v dobri kondicij i . Imunski sistem deluje kot varnostna sila,
ki nadzoruje telo in ga varuje pred napadi od zunaj ter pred
podtalno dejavnostjo znotraj telesa. Če žel imo imeti dober
imunski sistem, ga moramo z zdravim načinom živl jenja redno
vzdrževati. Moramo se dovolj gibati, pravilno prehranjevati in
dovolj spati. Skrbeti pa moramo tudi za pravilno ravnovesje v
našem živl jenju in se izogibati stresu. V telo moramo vnašati
dovolj vitaminov in ne smemo pozabiti na cepljenja, s katerimi
krepimo imunski sistem. Predavatel j je povedal tudi, da imamo v
zimskem času bolj oslabl jen imunski sistem, zato moramo še
posebej skrbeti za to, da bo naša odpornost večja. Po predavanju
je gospod Potrč odgovarjal tudi na vprašanja, ki so jih zastavl jal i
prisotni. S pridobljenimi informacijami si bomo lahko tudi sami
bolj pomagal i pri krepitvi svojega imunskega sistema, ki mora
delovati pravilno, če žel imo, da se bomo dobro počutil i in da
bomo odporni proti razl ičnim virusom ter bakterijam.
Za podrobno predstavl jene informacije se zahval jujem
predavatel ju in tudi obiskovalcem, ki so svoje izkušnje del i l i z
nami.

Majda Petrič

Na letošnjih lokalnih vol itvah, ki so potekale v nedel jo, 1 8.
novembra 201 8, je bila vol i lna udeležba v Sloveniji 51 ,1 8 %, v
občini Destrnik pa bistveno višja, in sicer 73,59 %. Tako je v občini
Destrnik od 2.1 70 vol i lnih upravičencev glasovalo 1 .597 vol ivcev.
Med kandidati za župana je največ glasov prejel Franc Pukšič, ki so
mu volivci namenil i 863 glasov al i 54,41 %, kar je zadostovalo za
zmago v prvem krogu. Drugi je bil dosedanji župan Vladimir
Vindiš, ki je dobil 284 glasov al i 1 7,91 %, El izabeti Fras je 273
glasov al i 1 7,21 % prineslo tretje mesto, 1 66 al i 1 0,47 % glasov je
dobil Branko Horvat.
Vol ivci so odločal i na 1 6 vol iščih in na predčasnem glasovanju.
Možnosti za glasovanje po pošti ni izkoristi l noben vol ivec.
Na predčasnem glasovanju je bilo oddanih 21 glasov, od tega jih

je Pukšič prejel 1 0. Na 1 6 vol iščih po občini Destrnik je Pukšič
prejel največ glasov na 1 4 vol iščih, na vol išču v Svetincih je največ
glasov prejel Branko Horvat, v Placarju pa Vladimir Vindiš.
Za svetniška mesta se je v občini Destrnik potegovalo 39
kandidatk in kandidatov, in sicer v 1 . vol i lni enoti 1 1 , v 2. jih je bilo
9, v 3. vol i lni enoti 1 1 ter v 4. vol i lni enoti 8 kandidatk in
kandidatov. Največ svetnikov in svetnic, kar šest, je bilo izvol jenih
z l iste Na(j)prej Destrnik, in sicer v 1 . vol i lni enoti Andrej Zelenik, v
2. Doroteja Muršec in Robert Simonič, v 3. Marjan Lovrec in Marjan
Lozinšek ter v 4. vol i lni enoti Mitja Zelenko.
Svetniško mesto bosta v 1 . vol i lni enoti zasedla še Branko Goričan
z Županove l iste Vladimirja Vindiša in El izabeta Fras iz Slovenske
demokratske stranke. V 3. vol i lni enoti je svetniško mesto pripadlo
še neodvisnemu kandidatu Mateju Sužniku. V 4. vol i lni enoti pa
bosta svetnika še Branko Horvat z Liste za Urban in Anton Žampa
iz Slovenske demokratske stranke.
Najbol jše rezultate so dosegl i :
- v 1 . vol i lni enoti je največ glasov (1 3,99 %) prejela El izabeta Fras,
- v 2. vol i lni enoti je največ glasov (22,58 %) prejela Doroteji
Muršec,
- v 3. vol i lni enoti je z 1 8,59 % slavil Marjan Lovrec,
- v 4. vol i lni enoti pa Mitja Zelenko z 1 9,66 % glasov.
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I zdelava adventn ih venčkov

Oživl jan je

Občinska organizacija RK Destrnik je konec novembra organizirala
predavanje na temo oživl janja, ki ga je vodila Nataša Ljubec, dipl.
m. s. Zavedati se moramo, da nam to znanje lahko pride prav
kadar kol i in da je prav, da ga občasno obnovimo. Gospa Nataša
nam je predstavila osnove nudenja prve pomoči pri oživl janju
ponesrečenca v razl ičnih nesrečah. Prisotni smo se tako spet malo
podrobneje seznanil i , kako je treba preveriti , al i je ponesrečena
oseba še živa, kako masirati prsni koš in kako dajati umetno
dihanje. Seveda moramo prej še preveriti , al i so dihalne poti čiste,
da niso v njih kakšni tujki, ki bi oviral i dotok zraka. Vse je bilo
nazorno prikazano na lutki za oživl janje in tudi na obiskovalcih.
Videl i smo, kako položiti ponesrečenca v položaj za nezavestnega
in kako pomagati nekomu, ki se mu je nekaj zataknilo v
požiralniku. Seznanil i smo se tudi z uporabo aparata za oživl janje
– defibrilatorja, kar je bilo tudi zelo nazorno prikazano na lutki, in
spoznal i , da samo sledimo navodilom, ki jih dobimo takoj, ko
vklopimo aparat za oživl janje. Pomembno je tudi, da ostanemo
mirni in ne zganjamo panike, da ko pomagamo ponesrečenim
osebam, takoj pokl ičemo pomoč. Prisotni smo lahko tudi sami
preizkusil i , kako deluje aparat za oživl janje, prav tako pa smo
poizkušal i oživl janje na lutki.
Verjamem, da smo vsi pridobil i nekaj znanja oziroma smo ga
obnovil i , da bomo znal i pravilno ravnati ob morebitni situaciji , ko
je potrebno oživl janje. Upam tudi, da nam pridobljenega znanja
ne bo treba nikol i uporabiti . Zahval jujem se gospe Ljubec za
njeno pripravl jenost, da je del i la svoje znanje z nami.

Majda Petrič

Zlata poroka zakoncev
Dominko

Nemirno leto 1 968 je za Jožefo (po domače Zefko) in Janeza (po
domače Janka) Dominka ohranjeno v drugačnem spominu, kot
ga navadno sl ika zgodovinopisje. Daleč vstran od praške pomladi,
atentata na Martina Lutra Kinga in Apol la s človeško posadko sta
23. novembra združila svoji živl jenjski poti, kar traja že petdeset
let. Ob tako častitl j ivem osebnem jubileju so se z njima vesel i l i
njuni najdražji , spoštovanje ob zlati poroki pa je z obredom
počastila tudi Občina Destrnik, ki j ima je pripravila lep sprejem v
Volkmerjevem domu kulture. Da je bil dan njune obletnice nekaj
posebnega, so se potrudil i sopranistka Damjana Žampa, župan
Vladimir Vindiš, predstavnica občine Metka Kajzer in Lidija Ličen,
ki je z izbranimi besedami njunih petdeset let povzela v iskreno
ter srčno voščilo. Če teh petdeset let pretvorimo v dneve, ure al i
minute, kot je to storila Lidija, pridemo do vrtoglavih številk, h
katerim lahko dodamo le iskrene čestitke.

Tadej Urbanija

V soboto pred prvo adventno nedel jo je potekala delavnica za
izdelavo adventnih venčkov.
Zbralo se je kar nekaj otrok, ki so pridno ustvarjal i in izdelal i zelo
lepe venčke iz naravnih materialov. Pogovarjal i smo se tudi o
pomenu adventnega venca. Venčke smo potem odnesl i v
župnijsko cerkev sv. Urbana, kjer so bil i v nedel jo blagoslovl jeni.
Otroci so potem venčke odnesl i na svoje domove, kjer v veselem
adventnem pričakovanju, ob prižgani svečki, skupaj z domačimi

pričakujemo prihod prelepega božiča.

Miha Petrič
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Zmagoslavje kapita l i sti čnega božiča

Božič se je v zadnjih desetletjih spremenil v najbol j praznovani
praznik v zahodni civil izacij i . Obstaja božična glasbena in filmska
produkcija; obstaja božična industrija daril ; obstaja božično
nakupovanje in zapravl janje, ki si ga med letom mnogi nikakor ne
bi privoščil i ; obstaja t.i . „vesel i december“, kot priprava na božič;
obstaja cela serija reklam narejenih za božični čas, med katerimi
prednjačijo tiste za Coca-Colo; obstajata božična estetika in
božična romantika, ki morata zaznamovati vsako ul ico in vsako
hišo. Božič je s prikl jučenim novoletnim praznovanjem postal tudi
praznik z najdal jšim spremljevalnim prazničnim časom. Po
nakupovalnih središčih sodeč „božično vzdušje“ traja vsaj dva
meseca in pol. Prve božične ponudbe se v trgovinah pojavijo v
začetku novembra, do poprazničnih razprodaj pride v sredini
januarja. Božič je postal nekakšna kapital istična in potrošniška
vel ika noč, prvi med največjimi prazniki.

Božič – praznik št. 1 ! In kaj je skrivnost njegovega „uspeha“? Kako
se je zgodilo, da sta kapital in duh potrošništva za svoj praznik
prevzela ravno božič? Če jima je to uspelo, je to zato, ker sta si
znala prirediti in podrediti najglobl je poudarke klasičnega
krščanskega božiča.
Ti so še vedno trije: 1 . rojstvo; 2. zmaga luči; 3. darilo.

Uporaba trojčka rojstvo–luč-dari lo

Krščanski božič je in ostaja praznik Jezusovega rojstva. 25.
december kot praznik Jezusovega rojstva se je redno začel
praznovati šele po letu 400, vendar datum 25. december krščanski
avtorji omenjajo že po letu 250. Kmalu je božič postal drugi
najpomembnejši krščanski praznik, kar je še danes. Praznovanje
rojstva samo po sebi obrne pozornost na otroke in s tem na
družino. Božič se je zato začel vse bolj praznovati kot družinski
praznik.

Drugi korak. Božič se praznuje bl izu zimskega sončevega obrata
(21 . december, včasih dan kasneje). Sonce začne spet dobivati na
moči, dnevi se začnejo dal jšati. Že predkrščanska doba je tako al i
drugače praznovala ta naravni dogodek in mu dajala duhovni
pomen, v smislu: luč premaguje temo, dobro premaguje zlo,
živl jenje premaguje smrt. Luč torej kot prasimbol vsega dobrega.

Sledi tretji korak. Tako rojstvo otroka kot rast sonca in dal jšanje
dneva so l judje vedno doživl jal i kot nekaj, kar jim je bilo
podarjeno. V trenutkih, ki se počutiš obdarovanega, tudi sam

obdaruješ druge. Od tod vel ik poudarek na daril ih. Noben drug
praznik ni tako naravnan na darila kot božič.

Kapital in duh potrošništva nista storila nič drugega kot to, da sta
se navezala na troje duhovno globokih božičnih vsebin: rojstvo,
luč, darilo. Samo po sebi to še ne bi bil problem, če se kapital in
potrošniški duh pri tem ne bi obnašala kot slon v trgovini s
porcelanom. Trojček rojstvo-luč–darilo je danes v nevarnosti, da
se popolnoma zmaliči in izgubi, saj je vse podrejeno logiki
zunanjih dražl jajev, omamnega vesel jačenja, predvsem pa
nebrzdane potrošnje in dobička.

Vztra jan je pri vsebin i bodi naš upor

Če hočemo praznovati božič v njegovih globokih vsebinah, se
moramo znati zoperstaviti divjemu potrošništvu. Treba si je
enostavno naredi red v glavi in se odločiti za bolj zmerno in
vsebinsko držo.

Ne, ne bomo si prepovedoval i obisk trgov in božičnih nakupov,
bomo pa jih omejil i in bol j načrtno spel jal i . Na primer: nikakor ne
smemo dovoliti , da bi na sam sveti večer (24. december) „norel i“
po trgovinah, kar se mnogim rado zgodi. Nakupe bomo opravil i
prej, na sveti večer bomo s svojimi doma. Naslednja poteza bo
omejevanje nakupov, zlasti hrane in pijače. Mnogo božične hrane
se na koncu kotal i po mizah sem ter tja, dokler na konča v košu.
Tudi pri daril ih bodimo bolj domiselni in pozorni. Naredimo
kakšno darilo s svojimi rokami! Kdaj smo to storil i zadnjič?

Predvsem pa vsebina. Da se božični prazniki ne izjalovijo v
kapital istično vel iko noč, je potrebno vztrajati pri njihovi pristni
vsebini. Obujanje starih božičnih običajev je preprosta pot, da
obnovimo vsebino praznika.

Kdor je krščanske vere, mu pri obnavl janju vsebine ne bo težko.
Vsebina božiča - kot že ime pove - je rojstvo „malega“ Boga. To je
tol ikšna vsebina, da je ne bo mogel nikol i izčrpati. Kdor ni
krščanske vere, še vedno lahko praznuje božič na vsebinski način.
Trojček rojstvo-luč-darilo ima duhovni pomen za vsakogar.
Družina je vsakomur svetinja, svetinje pa kl ičejo k praznovanju.
Vztrajanje pri vsebini bodi naša varovalka pa tudi naš upor proti
božični potrošniški mrzl ici in proti zmal ičenju samega praznika.

Branko Cestnik - blog

http://branenacesti.blogspot.com/2017/12/kapital-in-potrosnistvo-
imata-svoj.html

Kapita l in potrošn ištvo imata svoj prazn ik – božič.
Kaj pa mi?
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ZGODOVINA I N TRADI C I J A

Običaj je znan že več tisočletij v srednji Evropi in tudi na bl ižnjem
Vzhodu. To je bila in je še navada verovanja za obilno žetev v
prihajajočem letu, saj simbolizira novo živl jene in nov kruh. Je tudi
simbol svetlobe in upanja. Danes pa je to bolj kot samo okras za k
jasl icam, novoletni jelki al i za na praznično mizo. A slovenci ne bi
bil i slovenci, če ga vsaka pokrajina v Sloveniji ne bi imenovala
drugače: “božično žito” na Gorenjskem, “kal jeno” žito na
Štajerskem, “pšeničko” na Dolenjskem ter “večno živl jenje” v Bel i
Krajini. Nežen in sveže zelen mali ´tepih´ je lepa poživitev v teh
kratkih in hladnih dneh. So pa mlade pšenične bilke tudi užitne in
zelo zdrave.

ČAS SETVE

Setveni dnevi božičnega žita so god sv. Barbare (4. dec.) , na
Marij in praznik (8. dec.) in god sv. Lucije (1 3. dec.) .

PRI PRAVA, SETEV I N OSKRBA
BOŽI ČNEGA Ž I TA

Za boljšo kal jivost priporočam, da damo predhodno seme čez eno
noč namočit.

Izbor posode je v današnji bogati ponudbi čisto prepuščen
osebnemu okusu. Naj bo dekorativna in v stilu, ki gre z vašo
celotno božično novoletno dekoracijo in prostorom. Lahko so
gl ineni, keramični al i plastični lončki raznih barv in obl ik. Lahko so
tudi steklene posode, predvsem kakšne sklede. Izberemo lahko
tudi dekorativne podstavke, saj ni potrebno vel iko substrata.
Primerne so tudi dekorativne pletene košare ter košarice iz jute al i
blaga. Žito lahko sejemo tudi na vato al i mah, vendar je
stabilnost, ko se bilke večje slabša in bolj je potrebno skrbeti za
redno vlažnost, da ni presuho al i premokro. V primeru suhote se
pojavi zastoj rasti, venenje in rumenenje nasada. V primeru
mokrote pa se lahko pojavi nadležna plesen.
Postopek setve božičnega žita in nega:

Izbrano posodo napolnimo z zemljo, narahlo pritisnemo in
poravnamo. Potem posejemo žito, tako, da so semena na gosto en
zraven drugega. Posejano žito potem še pokrijemo s tanko plastjo
substrata in spet narahlo pritisnemo z roko, da se seme in substrat
spojita. Seveda še malo zal i jemo ter postavimo na svetlo in toplo
mesto v kuhinji al i dnevni sobi.

Nadal jna oskrba ni zahtevna. Dnevno boste lahko opazoval i
napredek rasti nasadka, saj če ste izbral i pravi substrat, je na
primernem mestu in s pravilno nego pride do prave ‘eksplozije’
rasti žita! Že po dveh dneh boste imeli prve bilke zunaj! Da
preprečimo rast bil jk v eno smer, nasadek dnevno malo obrnemo.
Ves čas rasti pazimo, da je substrat vlažen, a voda ne sme zastajati.
Na to moramo biti zelo pozorni predvsem, če imamo nasadek v
posodi brez odtočne odprtine, da ne zal ivamo preveč. Ker imamo
načeloma v zimskem času v zaprtih prostorih topel in bolj suh
zrak, priporočam, da nežne bil jke dnevno rosimo z mlačno vodo.

Nasadek po žel ji lahko tudi čez čas dodatno okrasimo s kakšnim
trakom, mašnjico, dodamo kak okrasek in tako pričaramo
praznično vzdušje, čemu je nasadek, čas in trud, ki mu ga
posvetimo tudi namenjen.

Da nam nasadek dlje časa krasi naš prostor, ga lahko, ko so bil jke
že kar visoke, prikrajšamo enkrat al i dvakrat na višino okol i 1 0 cm.

Ni pa nujno da imate ta okras samo v prazničnem času! Čez čas
lahko večkrat posejete nov nasadek in tako boste imeli zeleni
okras v celotnem času, ko narava zunaj počiva in naše oči
pogrešajo zeleno barvo. Če ne veste, zelena barva nas pomirja,
ugodno vpliva na zdravje in deluje sproščujoče. Tako boste lažje
počakal i na prve tople pomladne žarke in zelene poganjke zunaj.

Ideja za inovativen in zanimiv nasadek pa je tudi, da poleg žita
dodate še nekaj semen sončnič, redkvice al i žametnice. O tem
bom pa pripravil prispevek naslednjo leto.

Pregovor pravi: Kar seješ, to žanješ. To vsekakor drži in zato poleg
žita, ‘posejmo’ v teh prazničnih dneh še l jubezen, srečo in
razumevanje, kajti to bomo potem v naslednjem letu tudi ‘požel i ’!

ALI STE VEDEL I :

Božično žito je odl ična sestavina al i dodatek za pripravo zdravega
naravnega napitka

Obilo uspeha, lepo božično žito in čarobne praznike Vam žel imo!

HomeOgarden
Avtor: Srečko Blas

BOŽIČNO ŽITO
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OBVEŠČANJE NA 1 1 2

Telefonska številka Centra za obveščanje 1 1 2 je ena
najpomembnejših telefonskih številk in vsak bi jo moral poznati, saj
lahko s klicem nanjo rešimo marsikatero življenje oziroma
pomagamo ljudem v stiski.
Nekega jutra sem slišala novico, da se je zgodila huda prometna
nesreča. Blizu velikega trgovskega centra sta trčila avtomobil in
tovornjak. Novinar je po radiu povedal, da je voznik tovornjaka po
trčenju preveril, kako je z voznikom osebnega avtomobila. A ko je
hotel odpreti vrata, jih ni mogel. Spomnil se je, da ima v tovornjaku
telefon in da bi lahko poklical gasilce. Poklical je na številko 1 1 2.
Gasilci so prihiteli s sireno in z utripajočimi lučmi, se postavil i blizu
ponesrečenega avtomobila in si ogledali kraj nesreče. Takoj so
začeli reševati poškodovanega voznika. Še sreča, da so imeli
potrebno orodje, s katerim so hitro prerezali pločevino. Medtem so
z vključeno sireno prihiteli tudi reševalci in čakali na ponesrečenca.
Gasilci so morali razbiti še šipo in odstraniti veliko pločevine. Ko so
težko poškodovanega voznika končno izvlekli iz avtomobila, so mu
reševalci nudil i prvo pomoč. Ugotovil i so, da ima več zlomov in
notranjih poškodb, vendar je bil pri zavesti. Gasilci so ugotovil i, da
je v avtomobilu še otrok. Na srečo je sedel na drugi strani, zaradi
česar ni bil hudo poškodovan. Pred hujšimi poškodbami ga je
obvaroval primerno nameščen varnosti pas. Otroka so medicinske
sestre zavile v odejo in ga pomirile s toplim čajem in z nežnim
objemom. Pogumni gasilci so bil i veseli in ponosni, da so rešil i
življenje dveh oseb. Ponesrečeni voznik je v bolečinah vprašal, kako
je z njegovim vnukom. Povedali so mu, da je z njim vse v redu in da
ponj prihaja njegova mama. Ko je prispela in videla mesto nesreče,
je prestrašena pohitela k sinu in nato še k poškodovanemu očetu.
Vsa v solzah je stiskala otroka in prestrašeno gledala za reševalnim
avtomobilom, ki je njenega očeta peljal v bolnišnico. Pristopil je
voznik tovornjaka in ji povedal, kako je prišlo do nesreče in kako je
poklical na številko 1 1 2. Podala mu je roko in se mu zahvalila.
Na srečo je številka 1 1 2 dovolj znana, da reši veliko ljudi. Na tej
številki so dosegljivi pogumni in pomembni ljudje, ki imajo zelo
težko delo, predvsem pa tvegajo svoje življenje, da bi rešil i življenja
drugih. Pomagajo vsem ljudem v stiski, zato je pomembno, da je ta
številka vedno dosegljiva. Žalostna sem, ko slišim, da se kdo
poigrava in po nepotrebnem kliče Center za obveščanje in zaseda
njihovo telefonsko zvezo. Ti l judje se ne zavedajo, kako hitro lahko
nesreča doleti tudi njih. Zelo sem ponosna, da živim v kraju, kjer so
gasilci cenjeni. Naši gasilci so zelo pogumni in delovni l judje, ki se
zelo trudijo za nabavo dobre gasilske opreme ter usposabljanje
mladih gasilcev.

Eva Šnut, 4. a

Gasi lec mi je reši l živl jen je

Po nesreči sem še nekaj dni ostala v bolnišnici. Na obisk je prišla
prijateljica Neli, ki je želela sl išati zgodbo od začetka. Ni odnehala
prositi, dokler ji nisem ustregla.
Bil je navaden dan, ko sem se iz šole odpravljala domov. Doma sem
se začela pripravljati, da odidem v glasbeno šolo, saj smo imeli
nastop. Oče me je odpeljal. Nekateri so že bil i tam in se pripravljal i.
Bil je moj prvi nastop, zato sem bila vznemirjena. Gostje so že
počasi prihajal i in si zbiral i sedeže. Vsi smo bil i živčni, zato sem
učiteljico prosila, če lahko grem še enkrat ponovit skladbo v razred
nadstropje niže. Nastop se je počasi začel. Drug za drugim so
nastopajoči prihajal i na oder. Na hodniku so na okenski polici
gorele sveče. Ker je malo zapihal veter, so se zavese dotaknile
plamena in začele goreti. Ogenj se je širil po hodniku, vendar
počasi. Ko sem vadila, me je čistilka po pomoti zaklenila v učilnico,
česar na začetku nisem niti opazila. Čez nekaj časa je učiteljica
zavohala dim in odšla pogledat, kaj se žge. Ko je prišla do hodnika,
je zagledala ogenj in nato hitro poklicala gasilce na številko 1 1 2.
Sama sem hotela oditi iz razreda, vendar sem opazila, da so me
zaklenil i. Kričala sem, vendar me ni nihče slišal. Sl išala sem gasilce in
najprej sem mislila, da so kam namenjeni. Nato sem ugotovila, da
se je nekaj moralo zgoditi v glasbeni šoli. Gasilci so gostom
pomagali iz stavbe, kolikor hitro so mogli. Nekateri so že začeli
gasiti. Nato sem opazila, da je začel goreti strop in je nastajal dim.
Na vse možne načine sem hotela odpreti vrata, vendar mi ni
uspevalo. Upala sem, da me bo kdo slišal, a zaman. V razredu se je
dim začel gostiti. Vse bolj sem kašljala in nato izgubila zavest. Čez
nekaj časa je šel gasilec pregledat vse učilnice in me našel na tleh.
Previdno me je dvignil in me odnesel iz stavbe. Z reševalnim
vozilom so me odpeljal i v bolnišnico, kjer so me oživljal i. Na začetku
se nisem odzivala, vendar niso odnehali. Na koncu sem le zadihala
in zdravniki so si oddahnil i, da me niso izgubil i. Odpeljal i so me na
intenzivni oddelek. Čez približno dvanajst ur sem se zbudila. Na
obisk sta prišla najprej mami in oče. Ko sta odhajala, sem ju prosila,
naj poiščeta gasilca, ki mi je rešil življenje. Naslednji dan me je
obiskal. Najprej sem se mu predstavila in zahvalila. Nekaj časa sva se
pogovarjala, nato pa je dobil poziv na intervencijo. Zaželela sem mu
vso srečo. Hitro se je poslovil in odhitel na kraj dogodka. Čez nekaj
časa so prišl i še drugi sorodniki in vsem sem povedala, da mi je
gasilec rešil življenje, ter da bi umrla, če ne bi prišel pravočasno.
Tako, to je vsa zgodba, Neli. Upam, da se te je dotaknila. Ne glede
na to, kaj se zgodi v kakšni nesreči, vedno imej v mislih, da gasilci
tvegajo svoje življenje za druge in zato so zelo pomembni. Takrat,
ko potrebujejo pomoč, ne oklevaj, pomagaj jim, saj nikoli ne veš,
kdaj boš sam mogoče v kakšni situaciji, v katerih jih boš potreboval.

Leja Murko, 8. a

Nagrajena dela na gasi l skem natečaju
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KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA DESTRNIK

žel i vsem svojim članom, spoštovanim krvodajalcem in njihovim
družinskim članom srečen božič ter zdravo in vesel ja polno novo
leto 201 9.

DAROVATI POMENI BITI. DARUJMO KRI. KRI JE ŽIVLJENJE.
HVALA ZA VAŠO DOBRODELNOST.

Čebel j i pridelki
so odl ično dari lo

Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in brezskrbno
pričakamo ta letni čas. Ob tem pa tudi že razmišl jamo, kako bomo
obdaroval i najdražje, znance, saj se prazniki zelo hitro pribl ižujejo
in še preden se bomo dobro zavedl i , bodo tu. Pa smo spet v
dvomu, kaj podariti najdražjim in kako jim izkazati pozornost ter
hvaležnost.
Čebel ji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete zgrešiti .
Slovenski med s široko paleto okusov lahko razvesel i še tako
zahtevnega uporabnika in hkrati ponuja možnost, da prav
vsakega obdarjenca razvesel imo z drugim okusom. Čudovito je
spoznavati paleto razl ičnih okusov slovenskega medu in najti
najl jubšega. Med, označen z eno od shem kakovosti, kaže na
posebnost al i višjo kakovost proizvoda. V Sloveniji poznamo na
področju medu tri zaščite geografskega poimenovanja, priznane
na evropski ravni, in sicer slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo, kočevski gozdni med in kraški med, ki nosita zaščiteno
označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vkl jučujejo tudi v
ekološko pridelavo medu.
Tudi za marsikoga še neodkriti čebel ji pridelki, kot so cvetni prah,
matični mleček, propolis, medica, medeni l iker, peneča medica,
postajajo vedno bolj prepoznavni in zanimivi za kupce. Zlasti
kadar potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki j ih bomo
znal i poiskati in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz čebel jega
voska pa bodo z mehko rumeno svetlobo in s prijetnim vonjem v
nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so l judje bistveno
drugače preživl jal i večere kot danes.
Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva na
Slovenskem in so primerni tudi kot protokolarno darilo, in sicer
znotraj al i zunaj naših meja. Širjenje pomena slovenskega
čebelarstva in predstavitev zunaj meja povečuje tudi našo
prepoznavnost v tujini. Peneča medica, ki so jo razvil i slovenski
čebelarji , je edinstvena, narejena izkl jučno iz medu in vode po
klasičnem postopku z vrenjem v steklenicah. Nanjo so čebelarji še
posebej ponosni in je primerna za posebne priložnosti. Tudi
pobuda Čebelarske zveze Slovenije za svetovni dan čebel in
letošnje prvo praznovanje nas postavl jata prav na svetovni oder
dogajanja ter prepoznavnosti.
Širok spekter čebel jih pridelkov boste dobil i v primernih darilnih
embalažah in jih s pridom uporabil i za obdarovanje ob
najrazl ičnejših priložnostih, še zlasti ko žel ite iz rok dati le
najbol jše. Čebelji pridelki so darilo čebel in narave – podarite
košček narave.

Nataša Klemenčič Štrukel j,
svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ

Društvo upokojencev Sv. U rban – Destrn ik

Člani upravnega in nadzornega odbora žel imo članom in
članicam društva ter vsem občanom blagoslovl jene božične
praznike, da bi jih preživel i v miru in zadovoljstvu. Novo leto pa
naj nam bo naklonjeno z zdravjem in osebno srečo. Tudi v tem
letu ne pozabimo na prijatel je, na sosede in na tiste, ki so v
stiski. Včasih že prijazen pogled in lepa beseda naredita pravi
čudež.

UO in NO
DU Destrnik

Da bi v letu, ki prihaja,
mir imel i,
srečo doživel i ,
da vam zdravje bi služilo
in razumevanje ne zapustilo.

Vesel božič in srečno novo leto 201 9 vam želi

Turistično društvo Destrnik

Naj vam novo leto prinese prijetne zgodbe, zadovoljive uspehe
in svež zagon.
Zahval jujemo se vam za sodelovanje in upamo, da bomo tudi v
prihodnje skupaj pisal i še mnogo uspešnih zgodb.

Srečno 201 9!

Uredništvo Občana
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Občinska vol i lna komisija Občine Destrnik izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih vol itvah (Uradni l ist RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/1 2 in 68/1 7; v nadal jevanju ZLV) naslednje

POROČI LO O I Z I DU VOLI TEV
ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČI N SKEGA SVETA OBČI N E DESTRN I K

I.
V voli lni imenik je bilo za vol itve dne 1 8. 1 1 . 201 8 vpisanih 2.1 70 vol ivcev.
Glasovalo je 1 .597 vol ivcev, kar pomeni 73.59 % voli lno udeležbo (od tega s potrdilom: 0 vol ivcev; po pošti: 0 vol ivcev; na domu: 2
vol ivca; na predčasnih vol itvah: 21 vol ivcev).

I I.
Za vol itve župana je bilo oddanih 1 597 glasovnic, od tega je bilo 1 1 glasovnic nevel javnih, vel javnih glasovnic je torej bilo 1 586.

Posamezni kandidat je dobil naslednje število glasov:
Mesto KANDIDAT PREDLAGATELJ št. glasov % glasov
1 . Franc Pukšič Miran Kramberger in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 863 54,41 %
2. Vladimir Vindiš Martin Vindiš in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 284 1 7,91 %
3. El izabeta Fras SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 273 1 7,21 %
4. Branko Horvat Majda Kunčnik in skupina vol ivcev - LISTA ZA URBAN 1 66 1 0,47 %

I I I.
V Občinski svet Občine Destrnik se vol i 1 1 članov občinskega sveta, v štirih vol i lnih enotah.

a) VOLILNA ENOTA 1
v vol i lni imenik vpisanih: 571 vol ivcev; skupaj glasovalo: 41 8 vol ivcev; nevel javne glasovnice: 2

Posamezni kandidati so dobil i naslednje število glasov:
Mesto KANDIDAT PREDLAGATELJ št. glasov % glasov
1 . El izabeta Fras SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 34 1 3,99 %
2. Andrej Zelenik Mojca Zelenik in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 28 1 3,36 %
3. Branko Goričan Martin Vindiš in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 1 26 1 3,1 5 %
4. Ivanka Fladung SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 00 1 0,44 %
5. Robert Arnuš SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 96 1 0,02 %
6. Alojz Anžel Suzana Bračič in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 87 9,08 %
7. Fel iks Majerič SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 76 7,93 %
8. Larisa Ziško Martin Vindiš in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 73 7,62 %
9. Monika Hameršak SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 63 6,58 %
1 0. Uroš Štumberger NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 42 4,38 %
1 1 . Vesna Marinič SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 33 3,44 %

b) VOLILNA ENOTA 2
v vol i lni imenik vpisanih: 460 vol ivcev; skupaj glasovalo: 351 vol ivcev; nevel javne glasovnice: 4

Posamezni kandidati so dobil i naslednje število glasov:
Mesto KANDIDAT PREDLAGATELJ št. glasov % glasov
1 . Doroteja Muršec Cvetka Zorec in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 33 22,58 %
2. Robert Simonič Janez Simonič in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 22 20,71 %
3. Ivan Hauptman Kristina Hauptman in skupina vol ivcev 97 1 6,47 %
4. Nataša Ljubec Branko Matjaž in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 58 9,85 %
5. Janja Gajšek Klaneček SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 50 8,49 %
6. Simon Fridl SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 42 7,1 3 %
7. Silvester Horvat SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 39 6,62 %
8. Maja Plohl SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 32 5,43 %
9. Darko Lipovšek SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 6 2,72 %

c) VOLILNA ENOTA 3
v vol i lni imenik vpisanih: 576 vol ivcev; skupaj glasovalo: 405 vol ivcev; nevel javne glasovnice: 0

Posamezni kandidati so dobil i naslednje število glasov:
Mesto KANDIDAT PREDLAGATELJ št. glasov % glasov
1 . Marjan Lovrec David Lovrec in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 79 1 8,59 %
2. Matej Sužnik Branko Pauko in skupina vol ivcev 1 1 1 1 1 ,53 %
3. Marjan Lozinšek Janko Pšajd in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 09 1 1 ,32 %
4. Anton Sever SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 00 1 0,38 %
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5. Simona Lacko SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 98 1 0,1 8 %
6. Patricija Kramberger Rom SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 77 8,00 %
7. Robert Markež Peter Markež in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 68 7,06 %
8. Milan Kuri SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 67 6,96 %
9. Srečko Vrečar SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 65 6,75 %
1 0. Žan Krajnc ZELENI SLOVENIJE 50 5,1 9 %
1 1 . Simona Krajnc Peter Markež in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 39 4,05 %

d) VOLILNA ENOTA 4
v vol i lni imenik vpisanih: 563 vol ivcev; skupaj glasovalo: 423 vol ivcev; nevel javne glasovnice: 3

Posamezni kandidati so dobil i naslednje število glasov:
Mesto KANDIDAT PREDLAGATELJ št. glasov % glasov
1 . Mitja Zelenko Branko Zelenko in skupina vol ivcev - NAjPREJ DESTRNIK 1 86 1 9,66 %
2. Branko Horvat Adriana Horvat in skupina vol ivcev - LISTA ZA URBAN 1 42 1 5,01 %
3. Anton Žampa SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 33 1 4,06 %
4. Anja Irgl SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 31 1 3,85 %
5. Jernej Flajšman SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1 07 1 1 ,31 %
6. Nejc Topolnik SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 97 1 0,25 %
7. Sebastjan EmeršičZELENI SLOVENIJE 76 8,03 %
8. Marija Zelenik Marjan Oman in skupina vol ivcev - ŽUPANOVA LISTA-VLADIMIR VINDIŠ 74 7,82 %

IV.
Občinska vol i lna komisije Občine Destrnik na podlagi 85. člena ZLV ugotavl ja, da je za župana Občine Destrnik izvol jen naslednji
kandidat:

Franc Pukšič roj. 24. 1 1 . 1 955, stanujoč Vintarovci 43c, 2253 Destrnik

Občinska vol i lna komisije Občine Destrnik na podlagi 85. člena ZLV ugotavl ja, da so za člane Občinskega sveta Občine Destrnik izvol jeni
naslednji kandidati:

Vol i lna enota št. 1 :
1 . El izabeta Fras roj. 1 2. 1 1 . 1 969, stanujoča Placar 24a, 2253 Destrnik
2. Andrej Zelenik roj. 20. 1 1 . 1 975, stanujoč Janežovski Vrh 1 4a, 2253 Destrnik
3. Branko Goričan roj. 1 2. 1 0. 1 957, stanujoč Placar 1 1 b, 2253 Destrnik

Vol i lna enota št. 2:
1 . Doroteja Muršec roj. 27. 8. 1 992, stanujoča Ločki Vrh 52a, 2253 Destrnik
2. Robert Simonič roj. 1 9. 4. 1 976, stanujoč Vintarovci 34, 2253 Destrnik

Vol i lna enota št. 3:
1 . Marjan Lovrec roj. 6. 8. 1 960, stanujoč Jiršovci 24, 2253 Destrnik
2. Matej Sužnik roj. 27. 4. 1 977, stanujoč Jiršovci 40, 2253 Destrnik
3. Marjan Lozinšek roj. 20. 1 1 . 1 957, stanujoč Drstel ja 1 5a, Destrnik

Vol i lna enota št. 4:
1 . Mitja Zelenko roj. 26. 4. 1 988, stanujoč Gomilci 8, 2253 Destrnik
2. Branko Horvat roj. 31 . 7. 1 967, stanujoč Svetinci 26, 2253 Destrnik
3. Anton Žampa roj. 30. 1 2. 1 962, stanujoč Levanjci 1 0, 2253 Destrnik

V.
Poročilo o izidu vol itev se posreduje županu Občine Destrnik, Državni vol i lni komisij i in predstavnikom kandidatur oziroma list
kandidatov in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 041 -2/201 8-98
Datum: 20. 1 1 . 201 8

Predsednica Občinske vol i lne komisije
Tatjana VOGRINEC BURGAR, univ. dipl. prav.
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Spoštovan i
občanke in občan i !

Po dobrih šestih letih mojega županovanja ste se vol ivke in
vol ivci odločil i , da me ne potrebujete več in ste izbral i
novega/bivšega župana Občine Destrnik.

Moja izkušnja je v tem pogledu pozitivna, in to ne glede na
dejstvo, da smo v občinskem svetu občasno tudi težko
sodeloval i z vsemi izvol jenimi predstavniki občanov. A na tem
mestu se žel im zahval iti vsem občinskim svetnikom, članom
občinske uprave in vsem, s katerimi mi je bilo v pretekl ih letih
omogočeno sodelovati. Še posebej se zahval jujem občankam
in občanom, ki ste se udeleževal i zborov občanov in drugih
obl ik izmenjave stal išč, še posebej vsem tistim, ki ste bil i
pripravl jeni tudi prisluhniti , predlagati rešitve ter razumeti
omejitve, ki so nam postavl jene od drugod.

Ob slovesu naj izrazim prepričanje, da sem bil po svojem
mnenju dober župan. Tega ne trdim zaradi napuha in
vzvišenosti, saj dobro veste, da to nista moji lastnosti, ampak
zato, ker sem lahko skupaj s svojo ekipo, z občinskim svetom in
vsemi, ki ste me v teh letih podpiral i , ponosen na našo prelepo
in razvojno uspešno občino Destrnik. Pred leti smo si skupaj
zadal i smele cil je in jih v vel iki večini tudi real iziral i . Hvala vsem
za vaš prispevek. Na to moramo biti ponosni vsi.

O tem, kdo vse se je vpletal v negativno kampanjo zoper mene
in mojo l isto, ne bom izgubljal besed. Bežnemu opazovalcu pa
je jasno, da so namerna podtikanja neresnic in zamolčani
dosežki škodoval i meni in moji l isti . Poraz ne boli, niti malo.
Bol i pa to, da so si nekateri sposobni izmisl iti tako nemogoče
laži, da človek na koncu res ne ve, kje je njihovo ogledalo, da bi
se pogledal i vanj. Poslavl jam se z dvignjeno glavo, ponosen na
svoje županovanje in v zavedanju, da vse resnice prej al i slej
pridejo na dan. Če me bo kdaj ta zavest v trenutkih slabosti
zapustila, bo pa dovolj, da se sprehodim po Destrniku in
prepoznam sledi našega dela.

Novemu/bivšemu županu Francu Pukšiču sem takoj po uradni
razglasitvi rezultatov že čestital , na tem mestu pa mu še enkrat
žel im vse dobro in mu polagam na srce, naj skrbi za občino kot
celoto vsaj tako, kot smo počel i v minul ih šestih letih.
Verjamem, da tudi on zmage ne razume kot možnost
škodovanja meni in l judem okoli mene, ampak kot izziv, da
nadal juje tam, kjer smo mi končal i , in začne še vse tisto, česar
se mi nismo lotil i , ker nam je zmanjkalo časa. Ob koncu
mandata bo namreč prišlo na vrsto ocenjevanje in takrat ne
bodo dovolj obl jube.

Ob slovesu s položaja župana žel im vsem veliko zadovoljstva z
občino v prihodnje in čim več zadovoljstva in sreče v osebnem
živl jenju.

Vsem vam žel im blagoslovl jen božič; obeležite tudi dan
enotnosti; v letu 201 9 pa vse dobro.

Hvala vsem za izkazano podporo in srečno!

Vladimir Vindiš,
župan Občine Destrnik od 201 2 do 201 8

Dobrodelna zbira lna akci ja
za naše tačke

4. oktobra obeležujemo svetovni dan
varstva žival i , praznik vseh žival i na
našem planetu. Ne samo na ta dan,
temveč vsak dan bi se moral i l judje
zavedati pomembne vloge žival i pri
ohranjanju pestrosti živl jenjskega
okolja.

Skrbi nas lahko, kol iko razl ičnih živalskih vrst je že izumrlo
oziroma izumira in kol iko vrst je ogroženih. To se dogaja prav
zaradi nas, l judi, ki ne znamo al i zmoremo čuvati ekosistemov, jih
smetimo, uničujemo, požigamo in spreminjamo v svojo korist.
Beremo lahko o farmah žival i , kjer te, zaradi žel je po zaslužku,
živijo v grozl jivih razmerah, o preprodaji psov, ptic, o utopljenih
mladičkih psov in muc, o hiranju govedi ter konj in še bi lahko
našteval i . Včasih kdo kupi psa al i muco in se je po mesecu dni
navel iča, saj je za žival treba skrbeti, na kar pa ni bil pripravl jen.
Na srečo pa je več lepih primerov, ko l judje za žival i vzorno
skrbijo, njihovi hišni l jubl jenčki pa postanejo družinski člani.
Žival i , ki nimajo te sreče, se znajdejo v zavetišču za žival i , kjer
čakajo novega lastnika.
Zato smo se v šol i Destrnik in podružnični šol i Trnovska vas
odločil i izpel jati akcijo zbiranja hrane in higienskih pripomočkov
za žival i , ki so v zavetišču v Mariboru. Otroci so pridno prinašal i
hrano za pse in muce. Skupaj smo je zbral i za sedem velikih škatel,
ki smo jih nato izročil i predstavniku omenjenega zavetišča. Tako
smo vsaj malo pripomogli k dobremu počutju žival i , za katere
skrbijo.
Zavetišče lahko obiščete, lahko pa tudi posvojite katero izmed
tamkajšnjih žival i , če se odločite, da bi radi skrbel i zanjo.

Nataša Zebec

Spoštovane občanke in
spoštovan i občan i !

Kandidatka za županjo in kandidatke ter
kandidati za svetnike Občine Destrnik se vam
iskreno zahval jujemo za podporo in izkazano
zaupanje na vol itvah.

Hkrati vam žel imo vesele praznike in vse lepo v novem letu.
Božični čas vam naj prinese mir in zadovoljstvo.

OO SDS Destrnik
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Obvesti lo o oddaj i člankov
za nasledn jo števi lko

Rok za oddajo člankov za naslednjo številko časopisa Občan bo

objavl jen na spletni strani Občine Destrnik (www.destrnik.si) .

Uredništvo

»Mmm, kako v naši šol i d iši !«

Gostovanje v studiu Televizi je Cel je
Prva adventna nedel ja v letu 201 8 bo kmeticam ostala v lepem
spominu. Našo Hermino Matjašič, polfinal istko oddaje Slovenija
ima talent, smo z vel ikim vesel jem pospremile v Cel je na
predstavitev njenih glasbenih dosežkov in načrtov za prihodnost.
V televizijski oddaji Pod l ipo, ki je potekala v živo, smo kmetice
predstavile, kaj vse ustvarjajo naše pridne roke – božično-
novoletne okraske in adventne venčke, kvačkane ter pletene
izdelke, govorile smo o koruzi trdinki in se sladkale s prazničnimi
dobrotami. Za to, da smo prikazale vel iko naših izdelkov in
okušale dobrote, se iskreno zahval jujem vsem članicam in
podpornim članom. Ob koncu oddaje pa smo kmetice, Hermina
in voditel j ica gospa Polonca Marzel zapele lepo slovensko pesem
»Kje so tiste stezice« ter se prepustile zvoku viol ine.

Fotografija in besedilo: I rena Gajšek

Na pobudo gospe Mojce Metl ičar, strokovne vodje LAS Bogastvo
podežel ja, smo članice Društva kmetic Destrnik na OŠ Destrnik
izvedle dve delavnici projekta »Jem drugače, jem domače«.

22. in 29. novembra smo šestošolcem iz obeh oddelkov ter
učitel j ici gospodinjstva gospe Lauri Feguš prikazale, kako speči
pravi domači jabolčni »štrudl«. Članice – Milenka, Marica, Majda in
Irena – smo se učencem najprej predstavile, nato pa smo jim, po
predhodnem pogovoru z učitel j ico, razdel i le delo. Treba je bilo

zgnesti testo, olupiti in naribati jabolka ter jih pripraviti kot nadev
za »štrudl« (dodal i smo sladkor, vanil i jev sladkor, sok polovice
l imone in cimet). Ko je testo dovolj časa počivalo, je bilo sl išati:
»Kako bomo pa to raztegnil i?« Učenci so z vel ikim zanimanjem
opazoval i delo. Po testu so posul i drobtine in jabolčni nadev, nato
pa smo »štrudl« zavil i in ga dal i peč. Po šol i je zadišalo in v učilnici
nas je obiskal ravnatel j gospod Drago Skurjeni. »Štrudl« smo
razrezal i in ga z nasmeškom na obrazih tudi pojedl i .

Hvala gospema Mojci in Lauri, hvala učencem za pozornost ter
zagnano delo. To sta bila čudovita dneva, polna doživetij, o
katerih bomo pripovedovale tudi ostal im članicam in svojim
domačim.

Fotografija in besedilo:
I rena Gajšek
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Nasmeh in tvoja dobra volja
vsakega osrečiti sta znala,
ni več besed, ne stiska rok,
ostal je le spomin na lepe skupne dni.
Le naša srca vedo, kako boli,
ko več med nami tebe ni.

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega moža, očeta, dedka, brata, svaka in
strica

Stan islava Mahoriča
iz Svetincev 1 6, Destrnik

Iskreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom,
znancem in prijatel jem, ki ste ga pospremil i na njegovi zadnji
poti, daroval i cvetje, sveče, za svete maše in nam izrekl i
sožal je.
Hvala gospodu župniku Jožefu Škofiču za pogrebni obred in
sveto mašo. Hvala pogrebnemu podjetju Almaja d. o. o. za
njegove storitve, pevcem kvarteta Zven, zastavonošem in
gospe Andreji za besede slovesa. Posebej hvala Društvu
upokojencev Sv. Urban – Destrnik in Perutninarski zadrugi
Ptuj.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi tvoji, ki te pogrešamo

Druženje ob zakl jučku leta in kol ine
V soboto, 24. novembra, smo kmetice s pomočjo podpornih
članov in partnerjev pripravile kol ine pri članici Marici Zelenik.
Na pomoč sta nam priskočila mesarja Tone Kukovec in Miro Vindiš
ter poskrbela, da je zakol pujsa potekal varno in uspešno. Kot
zahvalo vsem ob zakl jučku leta smo kmetice pripravile večerjo, na
kateri ni manjkalo jedi, kot so jih bil i vajeni nekoč: žemlja,
namočena v vino s cimetom, suhe sl ive na šnopsu in sladko
pecivo. Našemu vabilu se je odzval tudi gospod župnik Jože
Škofič, ki je s seboj prinesel tüklo. Zapele so pevke Urbančanke in
Jul i ja Nedelko. Ker nekoč na kol inah ni smel manjkati muzikant,
nas je obiskal Jože Novak in poskrbl jeno je bilo, da se je pelo in
plesalo dolgo v noč.
Članicam hvala za sladke dobrote, ki so jih pripravile doma,
kuharicam hvala za odl ično večerjo. Hvala vsem za trud in dobro
voljo, hvala Marici, da smo se pri njej počutil i domače ter se imel i
lepo.

Fotografija in besedilo: I rena Gajšek

Voščilo ob božično-novoletnih praznikih

Vsem občanom in občankam žel imo miru in vesel ja v času
božičnih praznikov ter sreče in zdravja v novem letu 201 9.

Članice in podporni člani Društva kmetic Destrnik

Zahvala

Drage članice, dragi podporni člani Društva kmetic Destrnik,
iskrena hvala za vsa vesela druženja na naši njivi, na delavnicah
in dogodkih. Žel ja ostaja takšna kot v letu 201 8 – to je dobro
sodelovanje in zdravja ter sreče vam in vašim bližnjim.

I rena Gajšek,
predsednica Društva kmetic Destrnik

I zdelava adventn ih venčkov

Članice društva kmetic Destrnik smo se 21 . novembra družile na
ustvarjalni delavnici, na kateri smo izdelovale adventne venčke.
Delo smo si popestri le s klepetom o navadah v času praznikov,
nato pa v naši župnijski cerkvi pripravile razstavo.

Fotografija in besedilo: I rena Gajšek
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PIZZERIA IN OKREPČEVALNICA »PRI MICI«

ŽELI VSEM CENJENIM GOSTOM

IN POSLOVNIM PARTNERJEM

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO 201 9.

Tudi v novem letu se toplo priporočamo!

RAČUNOVODSKE STORITVE
KOKOL MARJETA s. p.
Janežovci 1 2 b
2253 Destrnik

Kakovostno in po ugodni ceni opravl jam
računovodske storitve, poslovno in davčno
svetovanje ter druge knjigovodske storitve za
samostojne podjetnike in manjše družbe.

Informacije: 031 476 347 al i metka72@gmail .com Prvi mesec
vašega poslovanja vodenje računovodstva BREZPLAČNO.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO, ZDRAVO TER
ZADOVOLJSTVA POLNO NOVO LETO 201 9.




