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Uvodnik

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

Glasilo prejemajo vsa gospodinjst-
va v občini Destrnik brezplačno. 

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

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

Odgovorni urednik: Tadej Urbanija

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

Fotografija na naslovnici: Tjaša 
Oman

Tisk: Evrografis d.o.o.

Ženska …
V mesecu marcu sta dva dneva – dan žena 
in materinski dan – še posebej namenjena 
ženskam. Prav marec je namreč mesec, ki 
ne oznanja samo novega letnega časa, am-
pak nas spomni tudi na pomembnost ženske 
vloge v družbi. 
Živimo v turbulentnih časih, v katerih se je 
vloga ženske zelo spremenila. Včasih se mi 
zazdi, da ženska čez dan opravlja več služb 
naenkrat. Ko se delovni dan v službi konča, 
se začne drugo delo doma. Tempo je vse 
hitrejši, zahteve so vedno večje, cilji vedno 
višji, teden mine prehitro. Ženske zmoremo 
marsikaj. Pa vendar bi lahko bil sodobni čas 
včasih bolj prizanesljiv do nežnejšega spola. 
Medtem ko mora biti vse na hitro, hitro in še 
enkrat hitro, delodajalci pogosto pozabljajo, 
da smo samo ljudje in zmoremo toliko kot 
zmoremo. In pogosto me zaskrbi, ko vidim, 
koliko časa je treba preživeti v službi ter ko-
liko časa ostane za dom in družino. To nas 
na dolgi rok ne bo pripeljalo daleč. Vsaka 
ženska si zasluži dostojno plačilo za svoje 
delo in čas, da lahko vzgaja otroke, predvsem pa se mi zdi, da sodobni čas od vseh nas na 
trenutke zahteva bistveno preveč. 
Če pogledam širše na vlogo ženske v družbi danes, se lahko izražamo na več področjih. La-
hko se izobražujemo, izbiramo, kaj bomo počele, v kaj bomo vlagale in kako bomo sprejele 
izzive na naši poti. Seveda vedno ne gre, a danes je veliko več možnosti kot včasih. Današnje 
generacije so lahko srečne, da imajo toliko vsega na dosegu roke. Po drugi strani pa nas 
tempo duši. A na srečo imamo ženske v današnjem času vsaj besedo. Delam v mešanem 
kolektivu, kjer ne čutim razlik med moškimi in ženskami. Prav nasprotno, zdi se mi, da so 
moški izredno velika spodbuda in opora ter dajejo nasploh veliko veljave ženskemu spolu. 
Na področju medsebojnih odnosov smo tudi kot družba postali napredni in zmoremo pre-
poznati zmožnosti. Seveda pa nikjer ni popolno in prihaja do odstopanj.  
Čeprav se nam pogosto ne zdi tako, smo v Sloveniji – v primerjavi z nekaterimi drugimi 
državami – naredili konkretne korake naprej. Dejstvo pač je, da so ženske tudi mame, zaradi 
česar pogosto ne morejo biti enakopravne moškim, kajti materinstvo je edinstvena naloga. 
Spomnim se, da tekom odraščanja niti enkrat nisem slišala, da nečesa ne bom zmogla, ker 
sem ženskega spola. Ali pa, da bi kje doživela karkoli negativnega, ker nisem moški. Res 
pa je, da kot ženska potrebuješ veliko več časa za pridobitev spoštovanja, ugleda, zaupanja. 
Morda zato, ker so v zgodovini preživele veliko več kot recimo danes. Sprašujem se, kje bi 
bila ženska danes, če se v zgodovini ne bi zgodilo toliko pomembnih premikov. 
Zadnjič sem bila na kavi in sem pri sosednji mizi nehote ujela telefonski pogovor neke mlade 
gospodične, ki je klicala za službo. Postala sem pozorna, ko je rekla, da bi delala točno 
določeno delo, drugo pa je ne zanima. Seveda se je pogovor končal zelo hitro. In potem sem 
razmišljala, kako sem sama začenjala svojo radijsko pot. Svojemu nadrejenemu sem na 
vprašanje, kaj bi delala, odgovorila: »Karkoli, samo da se čim več naučim.« In prav mešani 
kolektiv – zanimivo – je v meni morda ravno zaradi moje velike želje in pripravljenosti pre-
poznal zmožnosti, ki so me peljali po radijski poti. 
Danes se veliko govori o sodobni ženski. Kaj sploh pomeni ta pojem? Mislim, da zna sodobna 
ženska ceniti oba spola, se zaveda svoje posebne moči in je lahko navdih tako ženskam kot 
tudi moškim. In menim, da smo ženske na trenutke pravi stroji, ki poganjamo več vogalov. 
Ob vsej tehnologiji in sodobnih prijemih pa nikar ne pozabimo na to, kar je najpomembnejše 
– na ljudi okrog nas, zaradi katerih smo to, kar smo, in zgodovino, ki je oblikovala sodobne 
smernice. Za nami prihajajo nove generacije; upam, da bodo znale ceniti vlogo ženske in 
tudi vlogo moškega. Kajti oboji smo potrebni. Predvsem pa upam, da smo se iz zgodovine 
tudi kaj naučili.

Jasmina Bauman
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Župan Franc Pukšič je 22. 3. 2019 sk-
lical zbor občanov, na katerem je pred-
stavil predvideni program in razvoj 
naše občine v naslednjih letih, obenem 
pa je prikazal svoj pogled na nekatere 
pereče teme, zaradi katerih se je zad-
nje čase dvignilo precej prahu. Zbranim 
je najprej opisal stanje občine ob koncu 
prejšnjega leta, ko je prevzel župansko 
funkcijo. Iz predloženih dokumentov 
je bilo razvidno, da je imela občina na 
dan 14. 12. 2018 odprte terjatve v viši-
ni 50.138,58 EUR, odprtih obveznosti 
pa v višini 323.582,99 EUR. Med odpr-
timi obveznostmi so tudi dolgovi Mestni 
občini Ptuj v višini 55.234,60 EUR, pod-
jetju Avdi 60.000 EUR in PGD Desenci 
42.089,99 EUR. Protikuripcijska revizija 
je na podlagi dokumentacije ob primo-
predaji županske funkcije ugotovila, da 
gre za dva suma kaznivega dejanja, 
šest prekrškov in dve nepravilnosti. Med 
drugim so se pokazale nepravilnosti pri 
nakupu nepremičnine (parcela Otmarja 
Arnuša pri gasilskem domu v Destrniku), 
pri čemer je bila odkrita negospodarna 
raba proračunskih sredstev. Takratno 
vodstvo naj bi z nakupom omenjene 
nepremičnine občino obremenilo z ob-
veznostmi, ki v proračunu niso bile načr-
tovane, saj je bil nakup pogojen s proda-
jo druge nepremičnine v lasti občine, do 
katere pa ni prišlo. Župan se je dotaknil 
tudi nakazila dobrih 42.000 EUR PGD 
Desenci za nakup novega vozila, ki naj 
bi jih po njegovih besedah prejšnji župan 
lahko nakazal še v času svojega manda-
ta, vendar so namesto tega kupili omen-
jeno parcelo. Temu je oporekal svetnik 
Branko Horvat, ki je poudaril, da je z de-
cembrom 2018 zapadel obrok za omen-
jeno parcelo, zato je bilo potrebno račun 
plačati. Opozoril je tudi, da se proračun 
izvaja za tekoče leto. Nakazilo 42.000 
EUR je bilo predvideno za leto 2019, pri 
čemer je poudaril, da ni mogoče izves-
ti nakazila za naslednje leto. Župan je 
zatrdil, da bo plačilo vozila vključeno v 
rebalans proračuna, ki ga bodo svetniki 
sprejemali na naslednji seji. Kaj točno 
to pomeni za PGD Desenci, za katerega 

je po trenutno veljavnem proračunu le-
tos namenjenih 6.000 EUR, bo razvidno 
na omenjeni seji. Najbolj vroča tema je 
bila poravnava med občino in podjet-
jem EM Grad. Spomnimo, da je občina 
po predpogodbi sprva načrtovala odkup 
638 m² prostorov. Kvadratni meter naj bi 
po županovih besedah stal 1.400 EUR. 
S tem se ni strinjal Branko Horvat, ki 
je poudaril, da v ceno ni vključen DDV. 
Upoštevajoč davek bi cena kvadratnega 
metra znašala kar 2.080 EUR. V času žu-
panovanja Vladimirja Vindiša se je obči-
na izpogajala za nižjo ceno, odkupila pa 
je le del predvidene kvadrature, in sicer 
461 m² prostorov, zato podjetje EM Grad 
toži občino. Po Pukšičevem mišljenju 
je na podlagi pravnih mnenj dr. Rajka 
Pirnata, dr. Senka Pličaniča, odvetnika 
Damijana Pavlina in odvetniške pisarne 
Čeferin razvidno, da je Občina Destrnik 
– v primeru veljavnosti predpogodbe 
– odgovorna za vso škodo podjetja EM 
Grad. Ravno tako bi bilo tudi, če bi bila 
ta predpogodba nična. Nobeno sodišče 
pa ni ugotovilo, poudarja Pukšič, da bi 
bila predpogodba nična. Na tej podlagi 
se je občinski svet odločil za poravnavo 
z omenjenim podjetjem. Na poravna-
vo se je kritično odzval svetnik Branko 
Horvat, po čigar mnenju le-ta ni bila po-

trebna. Pri trditvi se sklicuje na mnenje 
KPK, ki je ugotovila, da drugi potencialni 
investitorji sploh niso dobili možnosti, 
zato niso obstajali pogoji za sklenitev 
neposredne pogodbe. Tako naj bi bilo 
evidentno, da občina tožbe proti podjetju 
EM Grad ne bi izgubila, kar je bil med 
drugim razlog prekinitve sodelovanja z 
odvetniško družbo Čeferin, ki je občino 
zastopala v postopku. Med pomembnimi 
načrtovanimi projekti je župan izpostavil 
modernizacijo cest, še posebej cesto 
Janežovci–Selci, ki je v letnem načrtu 
DRSI za leto 2019 in jo bodo renovira-
li v širini med 4,5 in 5 m. Na manjšem 
delu ceste se bodo dela sicer začela 
šele v naslednjem letu, saj bodo v nasel-
ju postavili tudi pločnik. Branko Horvat, 
Branko Matjaž in Radojka Čeh so župa-
na opozorili, da je bila renovacija omen-
jene ceste načrtovana že pred leti, ko je 
bil predvideni projekt boljši kot zdajšnji, 
vendar ga je Direkcija za ceste opustila, 
ker se občina ni držala projektne do-
kumentacije, za kar naj bi odgovornost 
nosil zdajšnji župan in takratno vodstvo. 
Pukšič je ob tem dejal, da so bile po-
manjkljivosti odpravljene že takrat in da 
odgovornost za opustitev projekta nosi 
prejšnje občinsko vodstvo. Poleg omen-
jene ceste bosta med drugim obnovljeni 

Zbor občanov
Tadej Urbanija
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9. rez potomke najstarejše trte
pri Viničariji
Tanja Hauptman
Fotografije: Arhiv TD Destrnik

Člani Turističnega društva Destrnik so se 
v nedeljo, 8. 3. 2019, v popoldanskem 
času zbrali pri Viničariji v Destrniku. 
Opravili so 9. rez potomke najstarejše 
trte. Predsednik društva, Ivan Haupt-
man, je nagovoril prisotne, rez pa so 
opravili župan, gospod Franc Pukšič, 
predsednik društva, gospod Hauptman, 
predsednik društva vinogradnikov in 
sadjarjev, gospod Andrej Rebernišek, ter 
kletarji društva vinogradnikov in članice 
ter člani upravnega in nadzornega odbo-
ra TD Destrnik.
Prireditev so s kulturnim programom 
bogato popestrile ljudske pevke Ur-
bančanke. Lepa pesem in dobro vino 
gresta zmeraj z roko v roki, skrbna nega 
potomke pa nam daje upanje, da bo 

tudi cesti OŠ Destrnik–GD Destrnik in 
Zasadi ter cesta Zasadi–Gomilci. Pukšič 
se je dotaknil tudi energetskega pogod-
beništva za javne objekte s podjetjem 
Petrol, ki ga je občina podpisala za čas 
trajanja dvajsetih let, za kar bo potreb-
no odšteti 800.000  EUR. Opozoril je, 
da je občina pred omenjeno investicijo 
plačevala manj, pri tem pa poudaril, da 
je potrebno zdaj veliko stvari sanirati, saj 
pilotni projekt ni bil izveden tako, kot bi 
moral biti. V zvezi s to temo se je ogla-
sil tudi Branko Zelenko, ki je bil projek-
tant večine javnih objektov v občini in 
poudaril, da je o številnih nepravilnostih 
opozoril prejšnjega župana. Ne glede na 
nastalo situacijo pa je Pukšič poudaril, 
da je podjetje Petrol pripravljeno po-
magati pri odpravljanju nastalih napak. 
Predstavljena je bila tudi ideja doma za 
starejše občane, ki bi predvidoma stal 
v Zasadih. Župan je poudaril pomemb-
nost pripravljenosti občine na predviden 
razpis v letu 2020–21, s čimer bi občina 
pridobila denarna sredstva za gradnjo 
tovrstnega doma. Glede parcele Otmarja 
Arnuša pri gasilskem domu v Destrni-
ku želi občina parcelo čim prej prodati 
zainteresiranemu investitorju, ki bi na 
tem mestu gradil stanovanjske prostore. 
Tudi glede Obrtne cone Drstelja zadeve 
še niso dorečene. Predvidena je izgrad-
nja komunalne opreme v vrednosti cca 
500.000 EUR, od tega je dobrih 400.000 
EUR sredstev načrtovanih iz DRR. Cilj 
projekta je šest komunalno opremljenih 
parcel za poslovne dejavnosti. Alterna-
tiva omenjenega projekta, s katerim bi 
porabili sredstva iz DRR, je projekt kole-
sarske povezave, pri čemer pa je veliko 
odvisno tudi od odločitve Mestne občine 
Ptuj. V rebalansu proračuna bo občina 
zagotovila 20.000 EUR sredstev za pri-
pravo dokumentacije, potrebne za izpel-
javo projekta, ki bo uresničen, če se bo 
pokazalo, da je zadeva izpeljiva. Svetnik 
Matej Sužnik je ob tem župana opozo-
ril na težavnost uresničitve zastavljenih 
projektov, saj je za večino teh potrebno 
zagotoviti tudi sredstva iz občinskega 
proračuna, ki je – tudi zaradi slabega 
milijona vredne poravnave s podjetjem 
EM Grad – močno obremenjen. Na zbo-
ru občanov je bil predstavljen tudi pilotni 
projekt dopolnilne dejavnosti na kmeti-
ji, s katerim želi kmetijsko-gozdarska 
zbornica izboljšati oskrbo starejših na 

kmetijah. Po besedah koordinatorke za 
kmečko družino in dopolnilne dejavnos-
ti, Slavice Strelec, gre za socialno varst-
vo starejših na kmetijah, ki bi se izvajalo 
v dveh oblikah. Kmetija, ki se bo prijavila 
na razpis, bo lahko ponujala dnevno ali 
celodnevno bivanje starejših oseb, ki 
niso odvisne od tuje pomoči. Podrobne-
jše informacije v zvezi z razpisnimi pogo-

ji si bodo lahko zainteresirani prebrali 
na spletni strani Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije ali Kmetijsko goz-
darskega zavoda Ptuj. Župan je ob kon-
cu zbora izkoristil priložnost in zbranim 
predstavil tudi novega podžupana, Robi-
ja Simoniča, ter občane povabil na čistil-
no akcijo, ki bo potekala 6. aprila. 
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Občni zbor kluba starodobnih
vozil sv. Urban Destrnik

Zimski meseci v začetku leta so čas, 
ko klubi in društva pripravimo občne 
zbore. Člani našega kluba smo to 
obveznost opravili 8. 3. na turistični 
kmetiji Lovrec. Povabilu so se odz-
vali tudi člani in članice iz nekaterih 
drugih društev občine, g. župan ter 
predstavnik SVS-a. 
Uradni del je rotirano vodil naš član, 
g. Drago. Podana so bila poroči-
la preteklega leta in program dela 
društva za leto 2019.
Spregovorili so tudi gostje, ki so nas 
pohvalili in nam zaželeli uspešno 
delovanje še naprej. Letošnje leto 
smo pričeli še posebej uspešno, saj 
smo pridobili osem članic in tri člane. 
Občni zbor je potekal ob dnevu žena, 
zato smo vsem prisotnim ženskam 
podarili cvet ter jim čestitali ob praz-
niku. Dolgoletnima članoma, Igorju 
Anželu in Francu Kukovcu, pa smo 
podelili zahvalo za vestno delo v klu-
bu. Lepo smo se tudi zahvalili našim 

jeseni spet dobro obrodila. Modra kavči-
na ali žametna črnina je našemu kraju 
v ponos že od marca 2010, zato člani 
turističnega društva verjamejo, da bo še 
dolgo dobro obrodila ter gostila turiste 
od blizu in daleč. Letošnjo pomlad načr-
tujejo turisti skupaj z občino posaditev 
manjšega vinograda pri novi občinski 
zgradbi. Verjamejo, da bo trti tudi ta lega 
ustrezala in bo lepo krasila prostor pred 
občino. 
Uradnemu delu je sledila pogostitev, ki 
jo že tradicionalno pripravljajo članice 
turističnega društva. Zbrani so se tokrat 
družili v kleti Viničarije.   
                                                                                              

članicam, saj so pomemben člen v 
delovanju kluba.
Po uradnem delu nas je kolektiv 
turistične kmetije Lovrec postregel 
z obilno večerjo. Večer so nam pop-
estrili Franc, Feliks, Karl in Vinko, ki 
so zaigrali nekaj poskočnih melodij, 
tako da je vse potekalo v zares pri-
jetnem vzdušju. 

Miran Sekol, Fotografija:Monika Hameršak
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50. občni zbor Prostovoljnega 
gasilskega društva Destrnik 
Foto in besedilo: Monika Hameršak

23. februarja 2019 je v dvorani PGD 
Destrnik potekal 50. občni zbor Pros-
tovoljnega gasilskega društva Destrnik. 
Med njihove članske ekipe pionirjev, 
mladincev, članov, članic in veteranov 
so na občni zbor povabili tudi pobrate-
na gasilska društva – PGD Formin, PGD 
Osek in PGD Maribor Studenci. Povablje-
na so bila tudi vsa sosednja in prijateljs-
ka društva iz širše okolice, in sicer PGD 
Desenci, PGD Grajena, PGD Biš, PGD 
Hajdoše, PGD Kicar, PGD Leskovec, PGD 
Ptuj, PGD Podvinci, PGD Prvenci-Strelci, 
PGD Selce in PGD Spodnji Velovlek. Prav 
tako so bila povabljena tudi prijateljska 
društva iz občine: Društvo kmetic De-
strnik, Lovska družina, Župnijski urad 
Destrnik in Turistično društvo. 
Po pozdravu predsednika Danijela Mur-
ka in poveljnika Davida Frasa so zraven 
njiju podali poročila še blagajničarka 
Martina Arnuš, predsednik nadzornega 
odbora, Dušan Simoni
, in predsednik verifikacijske komisije, 
Boris Malek. 
V preteklem letu je poveljstvo PGD De-
strnik delovalo na področjih intervencij, 
izobraževanj in usposabljanj, opera-
tivnih vaj, tekmovanj ter raznih drugih 
dogodkov, povezanih z društvom. V zač-
etku leta so se člani udeleževali občnih 
zborov društev v okolici in skupščine 

GZ Destrnik, prav tako so se udeležili 
tudi mnogo občnih zborov njihovih po-
bratenih društev. Kot vsako leto so tudi 
lani organizirali že tradicionalno izdelavo 
presmeca, ki so ga izdelali pred gasil-
skim domom in ga nato s presmecom 
gasilskega društva Desenci postavili 
pred cerkvijo. V preteklem letu so ime-
li tudi nekaj delovnih akcij, v katere je 
bilo vloženo veliko prostovoljnega dela 
in prostega časa, s skupnimi močmi 
ter znanjem pa so prenovili predprostor 
s stopniščem in sanitarijami. Meseca 
maja so se kot vsako leto do sedaj pre-
ko GZ Destrnik udeležili tudi Florjanove 
maše, prav tako tudi kongresa GZ Slo-
venije na Ptuju, kjer so sodelovali s 16 
člani in članicami. 3. junija so pomagali 
pri varovanju na Poli maratonu, ko so 
pokrivali traso od Janežovc skozi Ji-
ršovce preko Grajenščaka in vse tja do 
Ptuja. Najmlajši člani so se lani udeležili 
mladinskega tabora GZ Destrnik, ki je 
potekal pred gasilskim domom v Des-
encih. Tabor vsako leto organizirajo 
mentorji in predsednica PGD Desenci. 
V mesecu juliju so se gasilci odpravili 
na izlet na Koroško, kjer so si najprej 
ogledali podzemlje Pece, rudnik svinca 
in cinka. Nadeli so si rudarsko opremo 
in se odpeljali z rudarskim vlakom, ki 
jih je po 3,5 km dolgem rovu odpeljal v 

rudnik, 600 metrov pod površje Velikega 
Vrha. Tam so spoznali načine rudarjenja 
in rudarsko opremo, ki so jo rudarji up-
orabljali v različnih zgodovinskih obdob-
jih, od začetkov pred 350 leti in vse do 
zadnjih dni rudarjenja v preteklem sto-
letju. Nadaljevali so na Preški Vrh, kjer 
so si ogledali spominski muzej Preži-
hovega Voranca in spoznali zgodovino 
njegove hiše s hlevom. Pot jih je nato 
vodila v železarno Ravne na razstavo o 
jeklarskem podjetju. Zraven železarne 
je Koroški gasilski zavod Ravne, kjer 
so jih sprejeli tamkajšnji gasilci, ki so 
jim razkazali vozila in opremo. Z njimi 
so si izmenjali tudi veliko informacij.  
V oktobru, mesecu požarne varnosti, so 
bili zelo aktivni, saj so organizirali dan 
odprtih vrat, na katerem so občanom 
prikazali njihovo delo in opremo. Prav 
tako so organizirali pregled gasilnikov in 
sodelovali na operativni vaji v prostorih 
vrtca. Novembra so se udeležili že tradi-
cionalnega srečanja prijateljskih društev 
v PGD Dornberk, kjer so preživeli lep so-
botni dan. Ob koncu leta so kot vsako 
leto do sedaj izdelali koledarje in z njimi 
obiskali občane ter jim zaželeli dobro in 
zdravo novo leto. 
Po poročilu o preteklem letu so bila vsa 
poročila soglasno potrjena, nato pa je bil 
sprejet še operativni plan za leto 2019. 
Sledil je sprejem novih članov, ki jih je 
bilo letos kar 13, nato pa še podelitev 
31 priznanj in odlikovanj. Potem je bila 
beseda predana gostom, sledil pa je še 
zaključni družabni del.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 
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23. februarja 2019 je v Volkmerje-
vem domu kulture v Destrniku potekal 
72. občni zbor Občinske organizaci-
je Rdečega križa. Na dogodku so bili 
prisotni člani in članice organizacije, 
med gosti pa sta bila Aleksander Solo-
jev, predsednik Območnega združenja 
Rdečega križa Ptuj, in sekretarka omen-
jenega združenja, Marjana Cafuta. S 
prisotnostjo nas je razveselil mariborski 
nadškof, metropolit msgr. Alojzij Cvikl, ki 
je množico prisotnih nagovoril s kratkim 
govorom o tem, da je potrebno pomagati 
pomoči potrebnim. 
Pozdravu predsednice občinske orga-
nizacije, Majde Petrič, je sledil kulturni 
program Eve Šnut, ki je ob spremljavi 
lastne harmonike odpela dve skladbi, in 
ljudskih pevk Urbančank. 
Nato so poročila podali predsednica 
Majda Petrič, tajnica Marjana Malek, 
referentka za krvodajalce, Metka Kokol, 
blagajnik Marjan Ozvatič in predsedni-
ca nadzornega odbora, Vesna Marinič. 
V preteklem letu so člani upravnega in 
nadzornega odbora izvedli občni zbor 
društva, se udeleževali sej in sodelova-
li pri različnih aktivnostih. Redno so 
sodelovali z območnim združenjem RK 
na Ptuju, od koder so tudi pripeljali živi-
la in pakete iz Evropske unije, ki so jih 
razdelili pomoči potrebnim občanom. 
Živila so tudi razvažali na domove stare-
jšim, ki nimajo svojega prevoza. Na po-
moč je priskočil gospod Branko Horvat, 
ki je s svojim prevozom živila prepeljal 
v gasilski dom PGD Desenci, sledn-
ji pa so nesebično odstopili prostore v 
gasilskem domu. Obiskali so tudi člane 
organizacije RK, stare 80 let in več, 
ter jih obdarili z majhno pozornostjo. 
V mesecu juliju so organizirali izlet, na 
katerem so si ogledali rudnik v Velenju 
in se spustili na globino 160 metrov, da 
so si lahko predstavljali, kako so nekoč 
izgledale nesreče v rudniku in kako se 
nudi prva pomoč globoko pod zemljo. 
Po zanimivem ogledu so se odpeljali na 
ogled Mozirskega gaja in pot nadaljevali 
v Gornji Grad na ogled katedrale, potem 

72. občni zbor Občinske
organizacije Rdečega križa 
Foto in besedilo: Monika Hameršak

pa čez vse hribe do izvira Kamniške Bis-
trice, kjer so se za konec osvežili s čisto 
in mrzlo vodo iz izvira. V začetku jeseni 
so se odzvali na pisne prošnje občanov, 
ki so bili v stiski in so potrebovali drva. 
V mesecu novembru je bilo organizirano 
predavanje na temo oživljanja, ki ga je 
vodila višja medicinska sestra, gospa 
Nataša Ljubec. Decembra je magister 
farmacije, gospod Bojan Potrč, podrob-
no opisal delovanje imunskega siste-
ma. Naši občani so tako izvedeli, kako 
ohranjati dober imunski sistem in kako 
ravnati, ko moramo nekomu nuditi oživl-
janje tudi z defibrilatorjem. V decembru 
so naši člani raznašali koledarje in tako 

obiskali vse člane organizacije. Čez vse 
leto so člani upravnega in nadzornega 
odbora skupaj opravili približno 800 ur 
prostovoljnega dela, organizirane pa so 
bile tudi krvodajalske akcije, ki jih vodi 
referentka, gospa Metka Kokol. Njej in 
vsem krvodajalcem, ki so in še bodo 
darovali to dragoceno tekočino, se ce-
lotna organizacija RK zahvaljuje in jih 
vabi, da se še naprej odločajo darovati 
kri, kajti nikoli se ne ve, kdaj jo boste po-
trebovali tudi vi ali vaši najbližji.  
Po poročilu nadzornega odbora so bila 
poročila soglasno potrjena, nato pa je bil 
sprejet še načrt dela za leto 2019. Sle-
dile so podelitve priznanj krvodajalcem, 
ki jih je bilo letos kar 28. Sprejetih je bilo 
21 novih članov, od tega veliko mlajših 
generacij. Beseda je bila nato predana 
gostom, zatem pa je sledil družabni 
del, ki so ga dodatno popestrili kuren-
ti s svojimi glasnimi zvonci in pozitivno 
energijo. 
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Članice Društva kmetic Destrnik smo se v 
četrtek, 14. 3. 2019, zbrale na domu Marice 
Zelenik v Levanjcih. Kakor lani smo tudi le-
tos to marčevsko srečanje namenile dvema 
praznikoma – dnevu žena in materinskemu 
dnevu. Preden smo se pričele dogovarjati o 
delu v letu 2019, nam je Julija Nedeljko zai-
grala in zapela, nato pa smo dobile nove ma-
jice, v katerih bomo ponosno predstavljale 
naše društvo. Gospa Metka Petrovič nam je 
ob praznovanju omenjenih praznikov prines-
la velik šopek narcis, ki smo jih dobile v dar 
ob koncu prijetnega druženja. 

V petek, 15. februarja, smo imele članice 
Društva kmetic Destrnik redni občni zbor, 
ki se je odvijal v Volkmerjevem domu. V 
društvu nas družita dobra volja in ohranjanje 
starih običajev, zato smo vedno zelo vesele 
novih ljudi. Letos smo tako bogatejše za šti-
ri nove članice in sedem podpornih članov. 
Vsako leto za jubilejne obletnice članstva z 
manjšo pozornostjo obdarimo članice. Tako 
sta letos priznanji za deset let članstva pre-
jeli Terezija Fuks in Nežika Sluga. 
Vesele smo bile množičnega odziva pova-
bljenih. Za udeležbo na občnem zboru ter 
lepe besede se zahvaljujemo vsem pred-
stavnikom društev in gospodu županu, 
Francu Pukšiču. Hvala tudi gospodu Marku 
Pukšiču in njegovi Aleksandri za vse nasvete 
in pomoč, da bomo lahko na posebnih do-
godkih ponosno nosile obleke, kakršne so 
nosile kmetice nekoč.
Na naših druženjih nikoli ne manjka dobre 
volje, pa tudi glasbe ne, za kar so tokrat 
poskrbele pevke Urbančanke, Julija Nedel-
jko, »naši« muzikanti in Hermina Matjašič, 
ki nas je s čarobnim sprehodom po dvorani 
začarala s svojo violino. Vsem iskrena hvala.

Dan žena in
materinski dan
Društvo kmetic Destrnik

Občni zbor
društva kmetic
Irena Gajšek

POPRAVEK
V prejšnji številki ob članku o občnem 
zboru Društva kmetic v tehničnem ured-
ništvu nismo razpolagali s pravimi fo-
tografijami. Članek, s pravimi fotografija-
mi v celoti objavljamo še enkrat.
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V navodilu za vizitacijo župnije lahko 
preberemo: »Škofova naloga je, da je 
učitelj, duhovnik in pastir delne Cerkve 
in ohranjevalec njene edinosti, zato je 
poklican, da povezuje, utrjuje vezi med 
duhovniki in verniki. Skupaj s svojimi 
sodelavci je odgovoren za rast božjega 
kraljestva. Po zgledu Jezusa, Dobre-
ga pastirja, mora poznati svoje ovce. 
Zato so obiski vernikov za škofa tako 
pomembni.«
Vizitacija je predvsem pomoč in spod-
buda, najprej duhovniku, nato vsemu 
župnijskemu občestvu. Nikoli je ne sme-
mo jemati kot »nadzor od zgoraj«. Od 
svete birme je sedaj ločena, da ostane 
več časa za osebna srečanja. Vizitacije 
v Ptujsko-Ormoški naddekaniji so se 
pričele v sredo, 6. 2., s sveto mašo v 
kloštru na Ptuju in se bodo zaključile s 
sveto mašo v Veliki Nedelji v sredo, 20. 
3. 2019.
PROGRAM kanonične vizitacije gospo-
da nadškofa v naši župniji je bil prežet 
s srečanji s posamezniki in skupinami: 
8.00 – sprejem in zajtrk
9.00 – ključarji
9.30 – pevski zbor
10.00 – sveta maša, h kateri ste bili va-
bljeni vsi
11.00 – srečanje s starši in veroučenci 
(Volkmerjev dom) (veroučenci so pri ver-
ouku dobili posebna vabila) ter sočasno 
srečanje z mladimi (veroučna učilnica), 
ki ga je vodil gospod tajnik
12.00 – Karitas
12.30 – kosilo
13.30 – gospod župan in gospod 
ravnatelj
14.00 – OORK – občni zbor (Volkmerjev 
dom)
14.30 – cerkev, župnišče, pisarna, žup-
nik, pokopališče, panoramska vožnja po 
mejah župnije
16.30 – ŽPS (Župnijski pastoralni svet)
18.00 – PGD Destrnik – občni zbor 
(gasilski dom)
18.30 – večerja in nadaljevanje srečanja 
s člani ŽPS
Vizitator, gospod nadškof metropolit 
msgr. Alojzij Cvikl, je program kanonične 
vizitacije, ki smo ga pripravili na seji 

Kanonična vizitacija v župniji sv. Urban – Destrnik
Jože Škofič, župnik

Župnijskega pastoralnega sveta, vzel 
zelo resno in se ga je tudi do potanko-
sti držal. Veselil se je vsakega srečanja 
in bil pozoren predvsem na delo posa-
meznih skupin in posameznikov, ki v 
župniji ter izven nje nesebično delujejo 
in po svojih močeh pomagajo ljudem. 
Na srečanjih je spregovoril z jasno in 
nagovarjajočo besedo ter nas seznanil 
s svojo vizijo za prihodnost o tem, kako 
ohranjati vero oz. spoznanje o Bogi in 
Cerkvi v družinah, kaj storiti, da bi tudi 
mladi imeli radi vero, kako skrbeti za 
živo občestvo župnije, kako ohranjati 
vrednote družine ter posameznih skup-
nosti itd. Vesel in zadovoljen je bil tudi 
nad vsem opravljenim delom ter načrti 
za prihodnost (menjava oken in vrat na 
župnijski cerkvi).
Na koncu svojega vizitacijskega poroči-
la, ki ga je župnija prejela v ponedeljek, 
11. 3., se je gospod nadškof in metro-
polit lepo zahvalil za »topel sprejem in 
dobro pripravljen obisk«. Zahvalil se je 
predvsem najožjim sodelavcem in vsem, 
ki pomagajo pri delu za rast nebeškega 
kraljestva v naši župniji. Na vse nas pa 
kliče Božji blagoslov ter varstvo Device 
Marije in sv. Urbana, župnijskega zavet-
nika.

srečanje s člani Župnijskega pastoralnega sveta
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V Vintarovcih 85 je že nekaj časa Park 
prostoživečih živali, v katerem si lahko 
tako domačini kot širša javnost ogleda-
jo mnogo svetovno ogroženih živalskih 
vrst. Park je poseben že zaradi svoje 
lege, še bolj posebnega pa ga dela-
jo redke živalske vrste, ki bi jih sicer v 
Sloveniji oz. tem delu Evrope težko vi-
deli. Opravili smo intervju z lastnikom, 
g. Aleksandrom Horvatom, ki nam je 
pojasnil bistvo obstoja parka in opisal 
dogajanje v njem.
 
Kako dolgo se že ukvarjate z živalmi in 
kaj vas je spodbudilo k ustanovitvi Parka 
prostoživečih živali? 

Z živalmi se ukvarjam že od majhnih 
nog, saj je to moj hobi, ki pa je prerastel 
do tega, kar imam sedaj. Tako je kon-
jiček zrasel na višji nivo, vendar kljub 
temu na park še vedno gledam kot na 
svoj hobi. 

Kaj vas je spodbudilo k ukvarjanju s 
tem?

Imam dolgoročno vizijo ozaveščanja 
ljudi o ogroženih vrstah, saj v Sloveni-
ji na teh stvareh ni velikega poudarka. 
Tako pogosto sodelujem s tujino, kar mi 
omogoča pridobivanje novega znanja in 
novih živalskih vrst v parku. Poudarek 
dajem predvsem na skrb za mladiče 
ogroženih vrst. Naš cilj je imeti čim več 
mladičev, ki si jih lahko izmenjamo z 
drugimi vzrejnimi centri in tako pride-
mo do novih vrst živali. Pomemben je 
tudi občutek, da delam nekaj dobrega, 
s čimer mislim predvsem na vzrejo živa-
li ogroženih vrst, ki jih je po svetu zelo 
malo.

Koliko vrst živali imate v parku? 

Vseh vrst živali je približno osemdeset. 
Poudarek je na pticah, ki so mi najbolj 
pri srcu. S tem se že vseskozi ukvarjam, 
torej s pticami, valjenjem, inkubatorji. 
Zraven ptic imamo še osla, ki je redkost, 
saj je manjši in bele barve, več vrst želv, 

sove, zajce, divje kunce, divje prašičke 
ter še mnogo drugih živali.  

Katero žival ste imeli najprej?

Začel sem z zlatimi fazani in okrasnimi 
racami, potem pa smo imeli teh živali 
vedno več in vedno je prišlo kaj novega. 
Zlati fazan je sicer eksotična žival, ven-
dar je ta pasma danes veliko bolj razšir-
jena kot pred dvajsetimi leti, ko sem se 
začel ukvarjati z redkimi pasmami. 

V parku imate mnogo vrst živali. Imate 
tudi kakšno, ki je res ena izmed redkih 
ogroženih vrst živali po svetu?

Takšnih živali je v našem parku kar 
veliko, npr. več vrst vodne perjadi, žer-
javov, sov in papig, ki so vse na seznamu 
ogroženih živalskih vrst po svetu. Za 
njihovo vzrejo v parku moramo imeti 
posebna vzrejna dovoljenja, ki jih izda-
ja Ministrstvo za okolje in prostor, ter 
dokument CITES, ki vsebuje podatke o 
živali in velja za cel svet.

Boste vašemu izboru živali dodali še ka-
kšno vrsto? 

Želja po tem vedno obstaja, zato ved-
no gledamo, katere živali so na trgu. 
Določene ogrožene vrste živali je ne-
mogoče dobiti, saj se redko razmnožu-
jejo, prav tako pa je tudi povpraševanje 
po njih precejšnje. 

Od kod pa dobivate redke vrste živali? 
Posegate v naravo ali jih dobite preko 
kakšnih agencij?

Nobena naša žival ni vzeta iz narave. 
Včasih so to počeli, danes pa se živali 
ne sme vzeti iz narave, saj je to ilegalno. 
Sicer na črnem trgu še vedno ponuja-
jo marsikaj, vendar za tiste živali ne bi 
dobil papirjev in CITESA. V bistvu se teh 
živali se ne sme zadrževati v ujetništvu.
 
Kako se pri vas valijo mladiči?

Valjenje poteka umetno, saj je takšen 
način precej bolj zanesljiv od normalne-
ga valjenja. Z inkubatorji se ukvarjam že 
vse od srednje šole, izdelujem jih sam, 

Park prostoživečih živali
Napisala:
Monika Hameršak
Fotografije:
Aleksander Horvat
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saj sem po poklicu elektronik in pro-
gramiram. Inkubator hiša v ljubljanskem 
živalskem vrtu je bila moj projekt že pred 
dvanajstimi leti. Pri razvoju in izvedbi 
inkubatorjev mi je takrat veliko pomagal 
cenjeni gospod Stane Tivadar iz Ločke-
ga Vrha. Sam trenutno izvajam projekt, 
v katerem bom ustvaril inkubatorje zu-
naj v kupoli, da bodo obiskovalci videli 
skozi okence, kako se valijo mladiči. To 
pomeni, da bodo videli najprej samo jaj-
ca, potem pa mladičke med valjenjem in 
mladičke, stare od enega dneva naprej. 

Kako izgleda vsakodnevna skrb za živa-
li?

Za hranjenje in vso potrebno higie-
no skrbi moja partnerka Nina, jaz pa 
poskrbim, da imajo živali veterinarsko 
oskrbo in vso potrebno dokumentacijo. 
Hranjenje se prične že zjutraj, vendar 
vse živali ne jedo naenkrat, saj se nekat-
erih ne hrani vsak dan, temveč se jim 
hrana nasiplje v velike posode in jim za-
došča za dva ali tri dni. Voda se da vsem 
živalim, razen tistim na bazenih, ki imajo 
pritok izvirske vode. Potem imamo tukaj 
še mladiče, s katerimi je veliko dela. 
Nekatere moramo hraniti tudi ročno, 
zato je za njih potrebna velika skrb. Nah-
raniti jih je potrebno na dve ali tri ure in 

poskrbeti za pravo temperaturo, ponoči 
pa se je potrebno zbuditi in jih nahraniti. 
Zraven vzgoje in oskrbe živali, ki se 
prosto gibajo po parku, se ukvarjate tudi 
z delavnicami. Kako ste prišli na idejo o 
delavnicah?

Te delavnice imajo širši pomen, saj 
so na dolgi rok neke vrste promocija. 
Načrtujemo namreč, da bomo nekoč 
park odprli za javnost. Že mnogo let pa 
sodelujem z ljubljansko univerzo, ki je v 
Sloveniji edina akreditirana za izvajanje 
raziskav zdravstvenega stanja živali in 
raznih analiz, ki se tičejo mikrobiologije, 
itd. Z njimi sodelujem že vrsto let, nato 
pa smo pomislili, zakaj ne bi razširili de-
javnosti na brezplačne delavnice za os-
novnošolce, dijake in študente. Pomem-
bno se mi zdi, da se tudi v naših krajih 
nekaj dogaja, ne le v velikih mestih, kot 
je Ljubljana.

Kdo je vključen v omenjene delavnice in 
kdo jih vodi?

Preko univerze so vključeni študentje, ki 
tukaj raziskujejo, saj imajo v Sloveniji le 
tu možnost proučevati določene žival-
ske vrste. Tako lahko vzamejo določene 
vzorce teh živali, od krvi do peres, ki jih 
potem analizirajo. V primeru kakšnega 
pogina pa lahko secirajo itd. Študentje 

izvajajo tudi delavnice, ki se delno so-
financirajo iz evropskih sredstev v sk-
lopu Razvoja podeželja LAS bogastvo 
podeželja. 
Kakšen je bil odziv na delavnice?

Vse šole, ki so bile do sedaj tukaj, so bile 
zelo navdušene. Prijavili so se tudi že na 
letošnje termine, ki jih bomo izvajali od 
22. aprila do 25. junija. Te delavnice so 
pestre in posebno doživetje. Otrokom 
ponujajo ogled živali, saj si najprej uro 
in pol ogledujejo park, nato pa imajo 
delavnice na določeno temo, v katero 
so se prijavili. Delavnice potekajo uro ali 
dve, odvisno od interesa. Odzivi so zelo 
pozitivni. 

Kakšna je vsebina delavnic? 

Lanske delavnice so vsebovale osem ra-
zličnih vsebin, ki smo jih letos nadgradili 
ter jim nekaj vsebin še dodali, tako da 
jih imamo na voljo kar osemnajst. Otroci 
lahko sodelujejo pri japonski umetno-
sti zgibanja papirja – origami, kjer se 
izdelujejo živali. Namen te delavnice je 
izdelati tisoč žerjavov, ki jih bomo obe-
sili po parku in tako širili idejo japonske 
legende. Spoznavajo lahko ptice skozi 
preteklost, anatomijo od jajca do ptice 
in razlike med poljskim zajcem ter div-
jim in domačim kuncem, izvedli pa bodo 
tudi, katere tujerodne vrste v Sloveniji 
predstavljajo grožnjo našim avtohtonim 
vrstam. Za živali v ujetništvu lahko izde-
lujejo izdelke oz. igrače ter ugotavljajo 
pozitivne in negativne parametre bivan-
ja v ujetništvu ter še mnogo drugih st-
vari. Če želite, da se vaši otroci, njihovi 
sovrstniki ali učenci naučijo kaj novega, 
ali le nadgradijo znanje, so te delavnice 
odlična priložnost.    

Kakšna je vaša vizija za prihodnost?

Trenutno še parka nimamo odprtega za 
javnost, naša vizija pa je, da ga odpremo 
v roku dveh let.

Si lahko pridejo park ogledat tudi občani 
občine Destrnik?
Trenutno si lahko pridejo brezplačno 
ogledat park le večje skupine, ki se 
predhodno najavijo. Letos bodo v času 
delavnic tudi termini odprtih vrat, ki jih 
bomo objavili naknadno, da bodo ljudje 
seznanjeni z njimi.
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Torek, 12. 2. 2019, bo prvošolčkom os-
tal v lepem spominu, saj so ga preživeli 
v otroškem duhu. Prav tako pa je bil to 
zanje prvi zimski športni dan. 
Zbrali smo se v učilnici, kjer je bilo vse 
polno sank in zimskih oblačil. Učenci 
so se uredili, nato pa smo se z avtobu-
som, ki smo si ga delili še z učenci pod-
ružnične šole, odpeljali proti Pohorju. Ko 
smo prispeli, je bil ravno čas šolske mal-
ice, zato smo se dogovorili, da se bomo 
najprej okrepčali s sendviči in toplim 
čajem, ki so ga učenci skrbno hranili v 
termovkah. Sledil je najboljši del dneva, 
sankanje s prijatelji, druženje, zabava 
in prigode, polne smeha. Učenci so se 
vožnjo za vožnjo vztrajno vzpenjali po 
hribu navzgor, da bi se ponovno peljali. 
Po belih strminah smo kakšno vožnjo 
odpeljale tudi učiteljice, kar je učence 
kar malo presenetilo. Čas za sankanje je 
minil kot bi mignil, čeprav bi ga učen-
ci kar malo podaljšali. Seveda smo se 
tudi posladkali, saj je bilo v nahrbtnikih 
vse polno sladkarij. Pred odhodom na 
avtobus je bilo obvezno še skupinsko 
fotografiranje nasmejanih prvošolčkov. 
Med vožnjo iz zasneženega Areha smo 
si pred spustom v dolino še zadnjič ogle-
dali snežno idilo. Polni lepih in pozitivnih 
spominov smo se vrnili v šolo, kjer nas 
je že čakalo odlično kosilo. 

Sankanje na Arehu
Anja Pukšič
Fotografija: arhiv OŠ De-
strnik–Trnovska vas
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Šport v šoli
Mirjam Pleteršek, Fotografija: arhiv OŠ Destrnik–Trnovska vas

STRELJANJE
V začetku januarja je v Kidričevem po-
tekalo medobčinsko tekmovanje v strel-
janju z zračno puško za osnovne šole. 
OŠ Destrnik-Trnovska vas sta zastopala 
Tamara Rola in Martin Mlasko. Prikaza-
la sta dobro streljanje – Tamara je do-
bila medaljo za prvo mesto, Martin pa 
priznanje za udeležbo na tekmovanju. 
Prav tako sta se oba uvrstila na področ-
no tekmovanje, ki je bilo 22. 1. 2019 na 
strelišču Strelskega društva ELEKTRO 
Maribor. Tudi na tem tekmovanju sta 
dobro streljala. Tamara je le za tri točke 
zgrešila uvrstitev na državno tekmovan-
je, Martin pa je svoj nastop zaključil v 
zlati sredini.
JUDO
1. 3. 2019 je v Mariboru potekalo po-
dročno prvenstvo osnovnih šol v judu. 
Našo šolo je zastopala Žanet Polanec, ki 
je že prejšnja leta pokazala dobro znanje 
borilnih veščin in tudi tokrat ni bilo nič 
drugače. V kategoriji do 38 kg je osvojila 
prvo mesto. Za učenke in učence, rojene 
v letih 2007 in 2008, se tekmovanje na 
tej ravni konča, naslednje leto pa se bo 
Žanet že lahko potegovala za uvrstitev 
na državno tekmovanje.
Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem 
tekmovalcem, ki so pripravljeni zastopa-
ti šolo na izvenšolskih tekmovanjih, ter 
staršem, ki svoje otroke pri tem podpira-
jo.

Martin Mlasko in Tamara Rola Žanet Polanec

Timotej Vuk, 1. a
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Človek je kot ljudsko zdravilo že zdav-
naj uporabljal med in druge čebelje 
pridelke: cvetni prah, propolis, matični 
mleček, vosek in čebelji strup. Apitera-
pija je veda o tem, kako si s pomočjo 
čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo 
zdravje. Čebelji pridelki so živila, preh-
ranska dopolnila in naravna zdravila.. 

Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gosto tekoče ali kristalizirano 
živilo, ki so ga proizvedle čebele. Čebele 
ga proizvedejo iz cvetličnega nektarja ali 
drugih izločkov živih rastlinskih delov ali 
pa iz različnih vrst mane, to je izločkov 
žuželk, ki so na živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so 
uživali med redno vsak dan po 15 gram-
ov (1 žlico), povprečno živeli leto dni več 
kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki ra-
ziskave pri 8000 moških, povprečne sta-
rosti 65 let, so pokazali, da redni uživalci 
medu živijo v povprečju kar leto dni dlje, 
ker med vsebuje antioksidante, ki pre-
prečujejo tvorbo krvnih strdkov in posle-
dično je bilo manj srčnih in možganskih 
kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebuje 
veliko količino flavonoidov, so poznane 
že dalj časa. Fenolne spojine prepreču-
jejo oksidacijo škodljivega holesterola 
LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje žil. 
Dokazano je, da naravne fenolne spojine 
zavirajo rast velikega števila bakterij. 
Priporoča se uživanje medu v primeru 
akutnih virusnih obolenj: prehlad, gripa, 
angina, ljudem, ki imajo motnje v pre-
bavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, dris-
ko, starejšim kot preventivno sredstvo 
proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr. 
možgansko, srčno kap, ljudem po večjih 
operativnih posegih in izčrpanim.  

Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvet-
ni prah ter ga pri tem obogatijo z ra-
zličnimi fermenti, hormoni in antibi-
otičnimi snovmi. Cvetni prah spodbuja 
nastajanje rdečih in belih krvničk in 
krvnega barvila hemoglobina, pomaga 
imunskemu sistemu, deluje antioksi-
dativno, preprečuje delovanje prostih 
radikalov in tako preprečuje nastanek 

in razvoj bolezni.  Če ga pomešamo s 
tekočino, omogočimo boljšo absorp-
cijo hranilnih snovi. Najbolj priljubljen 
je vmešan z medom v jogurt s svežim 
sadjem, kar zagotavlja izvrstno iztočnico 
za zdrav začetek dneva. Ureja delovanje 
črevesja, trdovratne driske se hitro us-
tavijo, pomaga pri slabokrvnosti, vzbu-
ja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost 
in razdražljivost popustita, izboljšuje 
prekrvitev možganov, pospešuje rast in 
izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju 
las, pomaga pri obolenjih prostate. 

Matični mleček 
Matični mleček vsebuje približno dve 
tretjini vode (57–70 %) in tretjino suhe 
snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje 
aminokisline, ogljikove hidrate, oligo-
peptide, encime, fitosterole, beljakovine, 
maščobe, želatine, minerale in vitamine, 
antioksidante, protibakterijske snovi, 
hormone in naravne konzervanse. Pov-
ečuje tek, odpornost organizma proti 
boleznim, spodbuja razvoj in rast las, 
učinkovito blaži težave, ki so povezane s 
srcem, jetri ali želodcem, znižuje količi-
no skupnega in še posebej škodljivega 
holesterola. Odmerek matičnega mlečka 
je odvisen od starosti in vrste težave. Za 
odraslega človeka je navadno 250-300 
mg dnevno v dveh obrokih zjutraj in 
zvečer pred jedjo. 

Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na 
smolnatih delih nekaterih rastlin, npr. na 
topolu, kostanju, breskvi, smreki in dru-
gih. Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone, 
hidroksiflavanole, halkone, benzojsko 
kislino, derivate benzaldehida, cimetov 

alkohol, cimetovo kislino in derivate, ter-
pene, alifatske ogljikovodike, nekatere 
elemente, sterole, sladkorje, aminokis-
line, smole in balzame, voske, eterična 
olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, 
C).
Dosedanja številna medicinska poročila 
o propolisu dokazujejo, da je to uporabna 
snov, ki deluje proti številnim bakterijam, 
virusom in glivicam. Blaži vnetje, uniču-
je strupe, deluje lokalno anestetično in 
deluje proti razvoju rakastih bolezni. S 
številnimi raziskavami v svetu so doka-
zali, da ima farmakološke učinke. Zaradi 
vsebnosti propolisa ga dandanes med 
drugim uporabljajo tudi za zdravljenje 
ran. Uporabljamo ga v obliki raznih ma-
zil, alkoholnih in alkoholno-etrnih tinktur, 
emulzij pa tudi svečk (supozitorijev) in 
drugih oblik zdravil. Za zdravljenje slu-
znice požiralnika, želodca in črevesja 
uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tink-
ture v pol decilitra vode. Tinkture in vod-
no-alkoholne emulzije te snovi upora-
bljajo za razne premaze obolele kože pa 
tudi sluznice v ustni votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporablja-
mo že od nekdaj. Za stare civilizacije je 
imel med magično moč in je bil cenjen 
kot zdravilo. Tudi v zdajšnjem hitrem 
tempu življenja si lahko pomagamo z 
dejstvi, ki so jih poznali že naši predni-
ki, in si s čebeljimi pridelki polepšamo 
življenje. Alergije na čebelje proizvode 
so redke, če ste alergiki, začnite s post-
opnim uživanjem čebeljih pridelkov in 
zaužito količino vsak dan povečujte. 

Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik 
svetuje. Čebelarska zveza Slovenije, 34 
str.

Uporaba čebeljih pridelkov
Čebelarska zveza Slovenije
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Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sod-
obnem svetu zelo  velik gospodarski pomen. 
Čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, 
vosek, propolis, matični mleček in čebelji 
strup, človek uporablja za hrano in kot po-
moč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav 
tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina 
za pridobivanje  nekaterih živilskih  in drugih  
proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov 
pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo 
zaradi opraševanja čebel. 
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov 
pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v 
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. 
Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje 
svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo 
ves čaws skrbeti za kočljivo uravnoteženost 
med obvarovanjem njihovih pridelkov pred 
škodljivimi organizmi in obvarovanjem čeb-
el. V intenzivnem načinu pridelovanja hrane 
se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, 
zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in 
čebelarjev na območjih intenzivnega kmeto-
vanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. 
V Sloveniji poznamo številne zgledne prim-
ere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z 
okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo 
tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v 
prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v 
primeru nepravilne uporabe fitofarmace-

Pozivi k pravilni uporabi
fitofarmacevtskih sredstev
in varstvu čebel.

vtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine 
leto brez pomorov čebel, zato je nujno oza-
veščanje vseh uporabnikov za pravilno up-
orabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih up-
orabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske 
prakse in varstva okolja ter da so pri tem 
pozorni zlasti, da:
pred načrtovano uporabo FFS natančno pre-
berejo priložena navodila, saj je v njih in tudi 
na embalaži opozorilo, ali je sredstvo stru-
peno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za če-
bele, so na etiketi označena kot »Nevarno za 
čebele« in opremljena s posebnim grafičnim 
znakom
priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih 
priporočenih odmerkih;
pred načrtovanim škropljenjem pokosijo 
cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
škropijo v večernih urah ali ponoči in v brez-
vetrju;
čebelarja obvestijo o nameravanem 
škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivi-
mi FFS za čebele.
V primeru, da bodo uporabniki FFS  up-
orabljali v skladu z navodili, bodo čebel-
je družine v njihovi okolici zdrave in bolje 
preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo 
opraševanja rastlin .

Članke za naslednjo številko časo-
pisa   oddajte do 15. aprila (kas-
neje le po predhodnem dogovoru 
z uredništvom) na obcan.clanki@
gmail.com ali po pošti na naslov: 
Občan, Janežovski Vrh 42, 2253 
Destrnik.
Članki naj bodo napisani v pisavi 
»Times New Roman«, velikost pis-
ave naj bo 12. Največja velikost 
članka je lahko ena stran v Wordu. 
Priložite fotografije z imeni avtor-
jev; če boste le-te poslali po elek-
tronski pošti, jih pripravite posebej 
v priponki (v jpg formatu).
Rokopise oziroma članke, ki niso v 
elektronski obliki, zaradi prepiso-
vanja oddajte teden pred naveden-
im datumom.

Obvestilo
uredništva

Spoštovani občani!
Obveščamo vas, da je Občina Destrnik prekinila poslovno sodelovanje z SIP TV Dornava (Brankom Veseličem,  s.p.) in ima novega iz-
vajalca za informiranje  in obveščanje občanov oziroma pripravo in emitiranje oddaj o projektih in dogodkih v Občini Destrnik, in sicer 
BKTV Maribor.
Pester televizijski program lahko občani spremljajo preko vseh ponudnikov televizijskih storitev. Pri različnih ponudnikih jih najdete na 
različnih kanali:
Telemach, kanal 155 / T-2, kanal 189 / Amis (A1), kanal 315 / Siol, kanal 672 / KRS - Selnica, kanal 13
V pestrem programu lahko vsak dan od 18.30 do 19.00 ure spremljate dnevno informativni program “informator”, kjer vam postrežejo 
z dnevno svežimi lokalnimi in regijskimi novicami, prav tako lahko dnevno spremljate različne oddaje lastne produkcije. Od pogovornih 
(Na glas, V Mariboru si, Report, Dialog in V svetu odraslih), kjer se lotevajo aktualnih tem iz področja športa, politike in kulture, zato so 
vse oddaje tudi informativnega formata. Za zabavno-glasbeno vzdušje programa televizije skrbi oddaja V Hramu z muzikanti, za najm-
lajše pa Kaktus top 8 s Spidijem. Prav tako ponujajo glasbene spote in posebne oddaje ob večjih dogodkih kot je npr. Kurentovanje na 
Ptuju. in Festivala Lent, kar pomeni, da so tudi festivalska televizija. Ponujajo pa tudi oddaje zunanje produkcije kot je recimo oddaja o 
Starodobnikih.
Sicer pa vse podrobnejše informacije ažurno objavljajo na spletnih straneh www.mbreport.si, kjer dnevno objavljajo sveže novice iz po-
dročja Mestne občine Maribor in www.lokalec.si, kjer objavljajo dnevno sveže regionalne novice. Prav tako vse novice in oddaje objavljajo 
na naših Facebook straneh (mbreport, lokalec si in bk tv), kjer si lahko ogledate tudi vse posnetke dnevnih poročil in oddaj.
Program televizije je dnevno objavljen tudi v časniku Večer, tedenski program pa v reviji Stop.
Kontakt: Telefon: 031 344 639 / Spletni naslov: www.bktv.si in www.lokalec.si  / E-pošta: info@bktv.si 

OBVESTILO Vaša regionalna televizija
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