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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.

Tisk: Evrografis d.o.o.

Drage občanke,
dragi občani!
Tone Kuntner je zapisal: »Polje sem, kar me 
je prvič kmet preoral. /.../ Sleherno leto dru-
ga semena obujam v življenje. In vse te kali 
in vse te rasti so moje življenje.«
Destrnik sem, odkar ste mi prvič zaupali 
vlogo vodenja naše občine. Destrnik sem in 
Destrnik bom, da bomo skupaj posejali se-
mena napredka ter boljšega jutri.
Spoštovani, minilo je pol leta od volitev, pa 
smo kljub izredno zaskrbljujočem položaju, 
ki nas je pričakal v občini, začeli orati nove 
brazde našega razvoja.
O skrb vzbujajočem stanju – zadolženosti, 
neplačanih računih in sodni poravnavi – 
sem obširno poročal na zboru krajanov 22. 
marca 2019, podrobno pa je opisano tudi v 
marčevski številki našega časopisa Občan 
»s skrbnim peresom« odgovornega urednika 
Tadeja Urbanija.
Letos praznujemo 21. občinski praznik in 25 let od ustanovitve skupne Občine De-
strnik-Trnovska Vas-Vitomarci (danes samostojna občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah).
Odločitev Državnega zbora RS iz leta 1994 o ustanovitvi enotne občine je bila dobra osnova 
za delitev v naslednjem mandatu. Ponosen sem, da sem bil takrat župan skupne občine in 
sem s takratnimi svetniki odločno postavil temelje za nadaljnjo samostojno pot. Danes s 
ponosom ugotavljamo, da so vse tri občine uspešne, vsaka na svoji poti razvoja in medse-
bojnega sodelovanja.
Največja napaka politike (levih političnih strank) v DZ je bilo sprejetje zakona o nezdružlji-
vosti županske in poslanske funkcije, kar se danes kaže pri katastrofalno slabem črpanju 
kohezijskih sredstev v zadnji finančni perspektivi ter bistveno slabšem razvoju podeželskih 
občin; da o naši občini sploh ne izgubljam besed, saj so revizije in primopredaja pokazale 
okostnjake, ki jih bomo popravljali vsaj nadaljnjih 10 let.
Kakor polje z raznolikimi brazdami je naš Destrnik, ki ga sooblikujemo skupaj in mu vlivamo 
življenje. Z zadovoljstvom ugotavljam, da počasi, a vendar vztrajno uresničujemo zadani 
program:
prispevek za nadomestilo stavbnega zemljišča smo znižali za 20 %, 
smo v postopku ustanavljanja zasebno-javnega podjetja za pridobitev koncesije za gradnjo 
doma za starejše v Zasadih, saj bo razpis za podeljevanje koncesij sprejet v čim krajšem 
času, zato moramo biti pripravljeni,
v jeseni otroci NE bodo več vstopali in izstopali iz avtobusa na nevarni regionalni cesti, am-
pak pred šolo iz zadnje strani, projektna naloga je že v pripravi, 
z Direkcijo za ceste smo se uspeli dogovoriti, da bo cesta skozi naselje Janežovci narejena v 
skladu s projektom, kar pomeni, da bodo narejeni pločniki in zavijalni pasovi,
novelirala se bo vsa že pred leti pridobljena dokumentacija na cestišču skozi središče občine 
in nadaljevanje ceste od Zasadov do Gomilc,
ponovno si prizadevamo za pridobitev obrtne cone v Janežovskem Vrhu, 
iz proračuna je razvidno, da smo v fazi prodaje podjetja Terme Janežovci – intenzivno išče-
mo investitorje,
finančna uprava nam je sporočila, da ne smemo imeti pravnika, ki bi dajal brezplačne pravne 
nasvete, zato iščemo za občane čim bolj ugodno rešitev.
Spoštovani, seme skali le, če nad njim skrbna roka bdi. Kal se razvije, če ga nežno voda 
zalije. Rastlina preživi, če nekdo zanjo z vsem srcem skrbi. Skrbna roka, nežnost, srčnost, 
pogum ter odločnost – skalil in razvil se bo boljši jutri, če bomo vanj s srcem verjeli skupaj!
Ob 21. občinskem prazniku in 25. obletnici prve skupne občine Vam Vaši župan, podžupan, 
občinski svet in občinska uprava izrekamo iskrene čestitke in Vam želimo vse dobro. 

Župan Franc Pukšič
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Tretja redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik
Tadej Urbanija
Tretja redna seja Občinskega sveta Občine 
Destrnik je potekala 13. februarja 2019, na 
njej pa so obravnavali 14 točk dnevnega 
reda. Na seji, ki jo je sklical in vodil župan 
Franc Pukšič, je bilo prisotnih vseh 11 svet-
nikov – tako je župan ugotovil, da je bil 
občinski svet sklepčen.
Po uvodnem dejanju pregleda in soglas-
nega sprejema zapisnika druge redne seje 
občinskega sveta z dne 28.  1.  2019 je 
župan predstavil dnevni red, s katerim so 
bili svetniki seznanjeni ob prejemu vabila na 
sejo. Članom in vsem prisotnim je povedal, 
da se je dnevni red razširil na 14. točko, tj. 
Seznanitev z revizijskimi poročili. Občinski 
svet je dnevni red v predlagani vsebini spre-
jel in nadaljeval z drugo obravnavo predloga 
proračuna Občine Destrnik za leto 2019. 
Župan je obrazložil razporeditve, ki so nas-
tale na podlagi predlogov odborov, in pred-
stavil, na katerih proračunskih postavkah 
se sredstva zmanjšajo ali povečajo. Nato 

je povedal, da je prišel amandma, ki ga je 
podal svetnik Branko Horvat. Slednji je pri 
amandmaju tudi vztrajal, zato so ga dodali v 
razpravo. Svetnica Elizabeta Fras je poveda-
la, da je tudi sama na odborih opozorila na 
morebitne težave PGD Desenci z likvidnos-
tjo, saj je 6.000 EUR iz proračuna premalo. 
Prav je, da se denar poišče po proračunu, saj 
bi se sredstva našla pri različnih postavkah 
– za Občana, računalnike, rezerve itd. Župan 
ji je odgovoril, da so računalniki stari, rezer-
va je namenjena elementarnim nesrečam, iz 
LAS-a pa se sredstev ne sme porabiti, ker je 
potrebno zagotavljati lastni delež; nadalje je 
še dodal, da bo Občan izšel v začetku marca. 
V razpravo sta se vključila tudi Branko Horvat 
in Matej Sužnik, ki sta izrazila zaskrbljenost 
glede povečanih stroškov SOU SP in sred-
stev za šolske prevoze, nedorečenosti glede 
lokacije poslovne cone ter problematike 
glede nakupa gasilskega vozila PGD Desen-
ci. Župan je odgovoril, da se boji, da nobena 

V soboto, 4. maja 2019 
• ob 9.00 – otvoritvena vožnja starodobnih vozil – zbi-

ranje pred cerkvijo sv. Urbana

V nedeljo, 5. maja 2019 
• ob 9.00 – kolesarjenje po občini – zbirališče pred do-

mom Turističnega društva Destrnik

V petek, 10. maja 2019 
• ob 18.00 – srečanje ljudskih pevcev in godcev 

»Zapojmo in zaigrajmo po domače« - Volkmerjev dom 
kulture

V soboto, 11. maja 2019  
• ob 9.00 – sajenje vinograda pod občinsko stavbo – 

Janežovski Vrh 42

V nedeljo, 12. maja 2019  
• ob 16.00 – letni koncert ženskega pevskega zbora 

»Pozdrav pomladi« – Volkmerjev dom kulture

V četrtek, 16. maja 2019
• ob 15.00 – šahovski turnir za otroke – mala dvorana 

Volkmerjevega doma kulture

obrtna cona ne bo šla skozi sofinanciranje. 
Dodal je še, da je bil sklican sestanek obrt-
nikov za OC Drstelja, na katerega je prišla 
samo ena prijava za 2.000 m2, s čimer ne 
zagotavljamo kriterija 70 % zasedenosti in 
12 delovnih mest – tako bi morali sredstva 
vračati, zato se tej investiciji odrekamo. Za 
OC Janežovski Vrh imamo izražen interes za 
30.000 m2, vendar je potrebno najprej spre-
meniti OPN in nato zgraditi infrastrukturo. 
Nadalje je povedal, da je bila predsednica 
PGD Desenci pri njem in je na njo apeliral, 
naj prinese neko rešitev in bo občina poma-
gala. Povedal je še, da bosta preko SOU SP 
zaposleni 2 uslužbenki, občina pa bo 50 % 
njunih stroškov dobila povrnjenih naslednje 
leto. V razpravo se je vključil Anton Žampa, 
ki je poudaril, da so ljudje izvolili svetnike, 
da delajo v dobro vseh občanov. Gasilsko vo-
zilo ni namenjeno samo vodstvu gasilskega 
društva, zato po njegovem mnenju trenutni 
položaj ni pravičen, saj se s tem kaznujejo 

V soboto, 18. maja 2019
• ob 9.00 – 5. mednarodni šahovski turnir Destrnik 

open 2019 – Volkmerjev dom kulture
• ob 13.00 – občinsko prvenstvo v tenisu, moški dvo-

jice in posamezno – teniško igrišče v Destrniku

V soboto, 25. maja 2019  
• ob 10.00 – nogometni turnir U7 in U9 na umetni travi 

– igrišče pod OŠ Destrnik
• ob 10.00 – Futsal turnir – na tartanu – igrišče pod 

OŠ Destrnik
• ob 13.00 – položitev venca na pokopališču
• ob 13.30 – gasilska parada in proslava – Gasilski 

dom Destrnik
• ob 16.00 – nogometni turnir veterani 35+ –na umetni 

travi – igrišče pod OŠ Destrnik
• ob 16.00 – otvoritev likovne razstave – Volkmerjev 

dom kulture
• ob 16.15 –  osrednja prireditev ob 21. občinskem 

prazniku – Volkmerjev dom kulture

V nedeljo, 26.  maja 2019
• ob 10.00 – župnijska slovesnost s sveto mašo ob 

godu sv. Urbana – župnijska cerkev

V nedeljo, 9. junija 2019
• ob 13.00 – občinsko prvenstvo v tenisu – ženske 

dvojice in posamezno – teniško igrišče v Destrniku

Vabljeni na prireditve ob 21. prazniku občine Destrnik
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ljudje, odgovornost pa je na svetnikih. Nad-
alje je še povedal, da gasilsko društvo deluje 
že 90 let in svetniki niso poklicani za to, da 
društvu onemogočijo operativno delovanje. 
Župan je po razpravi podal amandma Bran-
ka Horvata na glasovanje, vendar le-ta ni bil 
sprejet. Nato je podal na glasovanje predlog 
Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 
2019 v predlagani vsebini in sprejel Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Destrnik za leto 2019 v predlagani vsebini. 
V nadaljevanju je sledila druga obravna-
va predloga proračuna Občine Destrnik za 
leto 2020, pri čemer je župan podal obra-
zložitev in odprl razpravo. V razpravo so se 
vključili svetniki Branko Horvat, Elizabeta 
Fras, Branko Goričan, Matej Sužnik in Robert 
Simonič. Svetnik Branko Horvat je povedal, 
da so zanj v tem proračunu najbolj moteča 
sredstva za ustanovitev javnega podjetja, 
nadalje je povedal o izkušnjah z javnim pod-
jetjem v preteklosti. Svetnica Elizabeta Fras 
je poudarila, da je že na prejšnji seji opozori-
la na relacijo režijski obrat – javno podjetje, 
treba se je odločiti za tisto možnost, ki bo 
za občane najboljša. Nadalje je povedala, da 
sočustvuje z gasilci, zato ni podprla proraču-
na za leto 2019 in tudi tega za leto 2020 ne 
bo. Branko Goričan je povedal, da se boji, 
kaj bo na izredni seji izglasovano glede po-
ravnave z Emeršičem, kajti če poravnavo 
potrdijo, potem v letu 2020 nimajo kaj delati. 
Povedal je še, da bi se tudi glede gasilskega 
vozila zagotovo dalo kaj narediti in opozo-
ril na to, da bo Ptuj delal kanalizacijo, mi pa 
ne bomo imeli sredstev za priključitev. Na-
dalje je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno 
proračun za leto 2020 še enkrat prespati. V 
korist PGD Desenci se je odpovedal sejnini 
in prisotne svetnike opomnil, da so bili vol-
jeni s strani ljudi, zato naj razmišljajo s svojo 
glavo. Matej Sužnik je povedal, da sicer je 
praksa, da se sprejme tudi dvoletni pro-
račun, vendar gre v tem primeru za fiktivni 
proračun, saj je vezan na cel kup spremen-
ljivk. Zaključil je z navedbo, da če je edini 
argument za sprejem proračuna ta, da ne bo 
začasnega financiranja v letu 2020, potem 
ne vidi smisla v sprejemu dvoletnega pro-
računa. Svetnik Robert Simonič je povedal, 
da so bile glede gasilskega avta v reviziji 
odkrite nepravilnosti in naj se naredi tako, 
kot to predpisuje zakon. Poudaril je, da se 
mu zdijo odpovedi sejnini otročje. Sledile 
so replike med Elizabeto Fras in Robertom 
Simoničem, nakar je slednji poudaril, da se 
z gasilskim avtom samo izsiljuje, saj so lani 
raje 40.000 EUR namenili za podrtijo kot 
gasilski avto. Vključil se je Branko Horvat, 
ki je povedal, da pogodbe ni pisalo gasils-
ko društvo, zato niso oni krivi, da ni zavaro-
vanj. Za Arnuševo parcelo pa je povedal, da 
gre za elitno lokacijo, kupljeno z namenom 

izgradnje doma upokojencev. Robert Simo-
nič ga je nato vprašal, zakaj prejšnje vodstvo 
dotične parcele ni kupilo za 25.000 EUR na 
javni dražbi. V debato se je vključil župan, ki 
je odgovoril, da gre za elitno lokacijo, ki pa 
je prejšnje vodstvo ni prijavilo na razpis za 
izgradnjo doma upokojencev, zato so sredst-
va za ta namen izgubljena. Nadalje je pove-
dal, da je leto 2020 še na neznanih temeljih 
glede glavarine. Povedal je, da dvoletni pro-
račun omogoči, da v letu 2020 ni začasnega 
financiranja, zato se lažje pridobijo sredstva. 
Po razpravi je župan podal predlog odloka 
na glasovanje, kjer se je potrdil Odlok o 
proračunu Občine Destrnik za leto 2020 v 
predlagani vsebini in sprejel Načrt ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Destrnik za 
leto 2020 v predlagani vsebini. 
Sledil je Predlog Sklepa o višini ekon-
omske cene v Vrtcu Destrnik pri OŠ De-
strnik-Trnovska vas. Svetniki so ob razpravi 
izvedeli, da se bodo povišale cene vrtca, in 
sicer za približno 20 EUR na otroka, odvisno 
od tega, v kateri subvencijski razred bodo 
zapadli starši. Občinski svet je sprejel pred-
log Sklepa o višini ekonomske cene v Vrtcu 
Destrnik pri OŠ Destrnik- Trnovska vas v 
predlagani vsebini.
V nadaljevanju seje so svetniki soglasno 
sprejeli tudi Predlog Sklepa o oblikovanju do-
datnega oddelka prvega starostnega obdob-
ja v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska 
vas, Letni program organizacij in društev na 
področju humanitarnih in ostalih dejavnosti 
za leto 2019, Letni program športa Občine 
Destrnik za leto 2019, Letni program kulture 
Občine Destrnik za leto 2019, Predlog Odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj – prva obravnava ter Predlog Soglas-
ja k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstveni dom Ptuj.
Pri razpravi je v točki Pobude in vprašanja 

svetnik Branko Horvat povedal, da so se 
pridobila sredstva v višini 1,3 milijona EUR, 
ki so se namenila za obnovo vodovoda v 
naši občini. Župan mu je odgovoril, da ta 
projekt z vodovodom nikoli ne bo uresničen, 
neizkoriščena sredstva pa se bodo razdel-
ila med tiste občine, ki bodo imeli izdelane 
programe. Nadalje je povedal še, da bo k 
sanaciji vodovoda absolutno potrebno pris-
topiti. Svetnik Anton Žampa je pripomnil, da 
zimske službe zadnja 3 leta ne posipavajo 
vseh cest. Žrtve so vsi občani, ki živijo na 
takih odsekih, kjer se več ne posipava. Ljud-
je so zato nezadovoljni in prikrajšani. V nad-
aljevanju je podal še pobudo, da se na VGP 
urgira, da se začne melioracijski jarek čistiti 
od sifona v Sp. Velovleku navzgor, saj je v 
neurju tu vedno poplavljeno, trasa, ki jo tre-
nutno čistijo, pa se čisti že drugič. Svetnica 
Elizabeta Fras je povedala, da je bilo na balu 
izpostavljeno, da prireditev spada v Volk-
merjev dom kulture. Župan je predlagal, da 
se na to temo izvede razprava v ožjem krogu 
in se sprejme neka odločitev. Svetnik Andrej 
Zelenik je predlagal, da se predsednica PGD 
Desenci pride pogovorit z županom glede 
sredstev na lep način. Svetnik Matej Sužnik 
je ponovno podal pobudo, da se pripravi 
shema kanalizacije, iz katere bo razvidno, 
kje kanalizacija bo in kje ne. Svetnik Branko 
Horvat je povedal, naj se tudi njegova se-
jnina nakaže v korist PGD Desenci. Svetnik 
Branko Goričan je opozoril na težave na re-
gionalni cesti Ptuj–Placar–Janežovci, kjer je 
omejitev 70 km/h in polna črta s prekinitvijo 
na izvozih, vozniki pa na tem odseku vozijo 
preko 100 km/h. Po cesti do državnega pos-
estva namreč hodijo otroci, zato gre za sm-
rtno cesto. Župan mu je odgovori, da edino 
rešitev predstavljata pločnik in kolesarska 
steza, za kar se bo tudi sam zavzemal na 
direkciji.
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Četrta redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik
Tadej Urbanija
V ospredju četrte redne seje je bilo spre-
jemanje rebalansa proračuna za leto 
2019, ki ga je občinski svet po skrajša-
nem postopku sicer sprejel, a je bilo iz 
vrst svetnikov slišati nekaj pomislekov. 
Elizabeta Fras je opozorila, da je pro-
račun preveč napihnjen in neizvedljiv. 
Kritična je bila tudi do sodne poravnave 
z EM-gradom, za katero so predvidena 
sredstva v višini 920.000 EUR. Z njenimi 
pomisleki sta se strinjala tudi svetnika 
Branko Horvat in Mitja Sužnik. Slednji 
je med drugim opozoril na veliko za-
dolženost občine in predlagal, da se 
terjatev do občine s strani podjetja EM-
grad spremeni v lastniški delež v podjet-
ju Terme Gaja.
Župan je glede omenjenega predloga 
povedal, da so o kompenzaciji v taki ob-
liki predhodno že tekli pogovori, vendar 
je zaenkrat niso pripravljeni sprejeti. Iz-
raženi so bili tudi pomisleki glede umika 
sredstev, namenjenih za infrastrukturo 
v Drstelji in Ločkem Vrhu, ter prekli-
ca investicije obrtno-poslovne cone v 
Drstelji, čeprav je bilo zanjo pridobljenih 
400.000 EUR. Župan je povedal, da so 
imeli glede omenjene zadeve v pretek-
lih dneh sestanek s projektantom pod-
jetja Plan B in potencialnimi investitorji, 
da bi rešili 400.000 EUR. Na sestanku 
se je izvedelo, da projektant od bivšega 
vodstva sploh ni dobil projektne naloge. 
V rebalansu proračuna so zagotovljena 
tudi sredstva za odplačilo novega gasils-
kega vozila PGD Desenci, kakor je bilo 
določeno s podpisano pogodbo. Branko 
Horvat je pri tem dodal, da se odplačilo 
gasilskega vozila izsiljuje s poravnavo, 
saj bi zavrnitev rebalansa zaradi omen-
jene poravnave pomenilo tudi umank-
anje sedaj zagotovljenih sredstev za 
omenjeno vozilo. 
Soglasno so bili sprejeti tudi Predlog 
Odloka o dopolnitvi Odloka o načinu 
opravljanja obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb ravnanja s komu-

nalnimi odpadki v Občini Destrnik, Pred-
log Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Destrnik, Predlog 
Odloka o območjih obveznega soglasja 
za spreminjanje meje parcele na ob-
močju Občine Destrnik in Predlog Odlo-
ka o določitvi takse za obravnavanje za-
sebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Destrnik. Svetniki so bili 
soglasni tudi pri glasovanju o predlogu 
glede spremembe meje med Občino 
Destrnik in Občinami Ptuj, Trnovska vas, 
Juršinci ter Vitomarci. Mnenja so se deli-
la glede dvanajste točke dnevnega reda, 
s sprejetjem katere bi odgovorni urednik 
časopisa Občan lahko sam imenoval in 
določil člane uredniškega odbora. Eliza-
beta Fras meni, da bi bilo sprejetje tega 
sklepa v nesoglasju z višjim pravnim 
aktom, in sicer Zakonom o medijih. 
Opozorila je na to, da je izdajatelj glas-
ila občinski svet, zato se ji zdi prav, da 
odloča o uredniškem odboru. Predlog 
je bil zato sprejet z dodatkom, da mora 
urednik o imenovanih članih uredniške-
ga odbora obvestiti občinski svet. Spre-
jeto je bilo tudi mnenje k imenovanju 
ravnatelja OŠ Destrnik-Trnovska vas 
in predlog Sklepa o imenovanju pred-
stavnika Občine Destrnik v komisijo za 
sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Destrnik. 

Iz dnevnega reda je bila umaknjena 16. 
točka o predlogu Sklepa o potrditvi do-
kumenta identifikacije investicijskega 
programa »Rekonstrukcija lokalnih cest 
in javnih poti«. Soglasno sta bila spreje-
ta tudi sklepa o predlogu Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj ter predlog o zaključnem računu 
proračuna Občine Destrnik za leto 2018. 
Ob koncu seje so se svetniki dotaknili še 
nekaj tem, pri čemer sta bili v ospredju 
kegljišče Društva upokojencev in novi 
gasilski avto PGD Desenci. Glede stavbe 
ob vrtcu je občina z Društvom upoko-
jencev podpisala pogodbo o financiranju 
objekta za upokojence, ki določa, da so, 
ko se objekt zgradi, njegovi lastniki up-
okojenci, občina pa je lastnik zemljišča, 
na katerem objekt stoji. Ker projekt še 
ni bil končan, objekt nima uporabnega 
dovoljenja. Pri tem bode v oči, da se je 
za izvedbo projekta plačalo 15.300 EUR. 
Branko Goričan je ob tem izpostavil, da 
ni imel pregleda nad računi, kot ga – po 
besedah svetnice Elizabete Fras – ni 
imel niti prejšnji občinski svet. Svetnik 
Anton Žampa je svetu pojasnil dodatni 
znesek 5.000 EUR v zvezi z gasilskim 
avtom, ki je nastal po sklenitvi pogod-
be zaradi montiranja naprave za pranje 
cest.

Sledila je Seznanitev z revizijskimi poročili, 
kjer so svetniki sprejeli, da se je Občinski 
svet Občine Destrnik seznanil z revizijski-
ma poročiloma in se zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti, ki izhajajo iz revizijskih poročil 
pri poslovanju občine Destrnik v obdobju od 

13. 4. 2012 do 14. 12. 2018, seznanijo vsi 
državni organi, pristojni za pregon kaznivih 
dejanj, ki nadzirajo pravilnost finančnega 
poslovanja občine. S tem dejanjem se je 
zaključila tretja redna seja Občinskega sveta 
Občine Destrnik. 

Svetniki so na četrti redni seji – o kateri 
bomo poročali v naslednji številki – sprejeli 
rebalans proračuna, pri čemer so zagotovili 
predvidena finančna sredstva za PGD Des-
enci, kot je bilo določeno s pogodbo.
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Prijetno druženje z društvi Foto in besedilo: Irena Gajšek

Peka pletenic 
Foto in besedilo: Irena Gajšek

V torek, 16. aprila, smo se članice Društ-
va kmetic Destrnik družile s članicami 
Društva gospodinj Trnovska vas in Društ-
va gospodinj Stoperce. Popeljale smo jih 
po poteh občine Destrnik. Tako jim je 
Betka skozi ogled kraja pripovedovala o 
zgodovini in znamenitostih. V Svetincih 
smo si ogledale ruševine gradu, nato 
pa nas je pot vodila do Viničarije, kjer 
so nam zapele pevke Urbančake. Sledi-

V sredo, 17. aprila, smo članice Društva 
kmetic Destrnik v svojo sredo povabile 
»Sevrovega Pepija« – Jožeta iz Drstelje, 
mojstra peke pletenic. Prikazal nam je 
celotni postopek nastanka pletenic – od 
priprave sestavin in testa do peke. Član-
ice smo z velikim zanimanjem spremlja-
le njegovo delo, na koncu pa strnile vtise 
in se vrnile v svoje domove. Gospodu 
Jožetu se iskreno zahvaljujemo za prikaz 
nastanka okusnih pletenic, ki ste jih dra-
gi občani in občanke lahko občudovali 
na naši velikonočni razstavi. Dogovorili 
smo se, da drugo leto ponovno združimo 
moči in vas presenetimo z izdelki.

Tudi letos smo se člani kluba starodob-
nih vozil Sv. Urban med 12. in 14. apri-
lom udeležili sejma Lov, ribolov, natura 
in starodobniki z mednarodno udeležbo. 
Člani SVS so postavili na ogled zanimive 
primerke – od prezarjavelih koles in 
avtomobilov do ljubiteljsko obnovljenih 
in vzdrževanih vozil. Razstavni prostor 
je obiskalo veliko obiskovalcev, na-
vdušenih nad našim lovcem, ki je kole-

Radgona 2019
Igor Anžel

la sta ogled filma in pogostitev. Članice 
omenjenih društev gospodinj so si za 
konec ogledale še cerkev Sv. Urbana, 
kjer jih je prijazno pozdravil in nagovo-

saril, in tomosovim mopedom, ki je bil 
izvozni adut. Tudi stabilni motor deutz ni 
ostal neopazen, ko smo ga večkrat “zak-
urblali”.
Predsednica sejma nam je ob koncu 
podelila priznanje za udeležbo in lepo 
razstavo kulturne dediščine, predstavni-
ki SVS pa so našemu klubu podelili pla-
keto.

ril gospod župnik, Jože Škofič. Zahvala 
gre vsem sodelujočim – občini, gospodu 
župniku in članicam vseh društev, ki so 
se domov vrnile polne lepih spominov.
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Že četrto leto smo se z velikim veseljem 
odzvale povabilu kolektiva Zelena dolina 
iz Stoperc in v njihovih prostorih raz-
stavile svoje velikonočne izdelke. Letos 

Velikonočna razstava v Zeleni dolini v Stopercah
Foto in besedilo: Irena Gajšek

Gnilo jajce nosim, nikomur ga ne dam. Kdor 
pa se ozira, po »puklu« jih dobi. 
Zapisana izštevanka je odmevala v pros-
torih PGD Destrnik v soboto, 6. aprila, ko 
smo se na velikonočnih delavnicah srečali 
pionirji, pionirke, mladinci in članice društ-
va. Poleg igranja gnilega jajca smo bili tudi 
izredno ustvarjalni, saj smo izdelovali za-
jčke, piščančke, metuljčke in košarice ter 
barvali jajčka iz umetne mase. Z izdelki smo 
okrasili gasilski dom in pripravili razstavo na 
oknu ob bankomatu. Med izdelovanjem smo 
ponovili lansko gasilsko znanje in se dogov-
orili o pričetku vaj. Skupaj smo preživeli lepo 
dopoldne in združili prijetno s koristnim. 
Vsi lepo vabljeni na ogled naše velikonočne 
razstave na oknu ob bankomatu pri 
gasilskem domu PGD Destrnik. 

Velika noč v gasilskem domu
PGD Destrnik
Anja Irgl

Tudi letos smo se članice Društva kmetic 
Destrnik družile ob večerih in ustvarjale ve-
likonočne izdelke. V marcu in aprilu so naše 
ustvarjalne roke ustvarile veliko izdelkov, pri 
emer so nam pomagale tudi majhne ročice 
naših najmlajših. Članica Ivica nam je po-

Velikonočne delavnice Društva kmetic Destrnik
Foto in besedilo: Irena Gajšek

kazala novo ustvarjalno tehniko in nastali 
so čudoviti izdelki iz papirja. Poleg le-teh 
smo izdelale še veliko okrašenih pirhov in 
izdelkov iz krep papirja, papirnatih serviet ter 
brisač, doma pa so nastajali tudi kvačkani in 
vezeni izdelki.

V soboto, 6. aprila, smo se kmetice odz-
vale povabilu naše občine in sodelovale 
pri vseslovenski čistilni akciji. Po konča-
nem čiščenju se nam je pred gasilskim 
domom, kjer smo postregle z jedačo in 
pijačo, pridružilo preko 200 občanov in 
občank. 

Čistilna akcija v občini Destrnik
Foto in besedilo: Irena Gajšek

je razstava še bogatejša, saj se pred-
stavlja kar 27 društev. Ponosne smo, da 
lahko našo ustvarjalnost, delavnost in 
predanost ohranjanja kulturne dediščine 
vidijo tudi ljudje od drugod.
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Občni  zbor OO SLS Destrnik
Tekst in fotografije:
Monika Hameršak

V soboto, 30. marca 2019, se je v pros-
torih Turističnega društva Destrnik 
odvijal redni letni občni zbor OO SLS 
Destrnik, na katerem je bilo prisotnih 
17 članic in članov SLS, med njimi tudi 
trenutni župan, gospod Franc Pukšič, in 
podpredsednica SLS, Suzana Krause. 
Uradni del občnega zbora je ob 18.30 
uri s pozdravom prisotnih otvoril pred-
sednik Maksimilijan Kranjec. Svoja po-
ročila so nato podali predsednik, tajnica, 
blagajnik, nadzorni odbor in predsednica 
Ženske zveze. Iz podanih poročil je bilo 
razvidno, da je bilo leto 2018 za OO SLS 
Destrnik zelo aktivno, vendar kljub temu 
žal na državnozborskih in lokalnih volit-
vah niso bili uspešni, zato se bodo toliko 
bolj potrudili za naslednje volitve. 
V mesecu februarju so dobili odstopno 
izjavo trenutnega predsednika stranke, 
katerega odstop je IO sprejel in se odločil, 
da se bo na občnem zboru izvolilo novo 
predsedstvo. Kandidacijska komisija je 
tako pripravila listo kandidatov za nado-
mestne volitve IO SLS Destrnik – pred-
log je bil kasneje soglasno sprejet. Tako 
je novi predsednik Aleksander Koser, 

podpredsednika Franc Pukšič in Damjan 
Žerjav, blagajnik Valerija Murko, tajnica 
Marjana Malek, predsednik Slovenske 
kmečke zveze Maksimilijan Kranjec, 
predsednica Nove generacije Monika 
Hameršak, člani nadzornega odbora 
Milan Malek (predsednik), Milan Kuri in 
Vincenc Čeh, predsednica Ženske zveze 
Cvetka Krajnc ter predsednik razsodišča 
Janez Simonič. Sprejet je bil tudi plan 
dela za leto 2019. V letošnjem letu so 
sicer sprejeli dva nova člana, vendar si 

predsednik Aleksander Koser želi še več 
članov, zato je v letošnjem programu 
dela v načrtu tudi, da se k sodelovanju 
povabi nekdanje člane SLS. 
Beseda je bila nato predana gostom, na 
kar sta se odzvala gospod župan, Franc 
Pukšič, in podpredsednica SLS, Suzana 
Krause. Tako se je uradni del občnega 
zbora zaključil ob 20. uri. Po uradnem 
delu je sledila še pogostitev ter druženje 
članov in članic.

Praznovanje cvetne nedelje, ki je 
krščanski spomin na sprejem Jezusa ob 
njegovem prihodu v Jeruzalem, je pov-
ezano s prinašanjem najrazličnejšega 
svežega zelenja in rastlinja, spetega v 
velikonočno butaro, po naše »presme-
ca«. Tudi letos je v velikonočnem času 
malo pred cvetno nedeljo poteka-
lo zdaj že tradicionalno postavljanje 
presmecev, ki jih izdelata obe gasilski 
društvi Gasilske zveze Destrnik. Člani se 
tako zberejo pred gasilskima domovo-
ma ter »spletejo« presmeca iz zelenja, 
ki ga priskrbijo gasilci in ljudje, ki jim 
ta običaj veliko pomeni. Praznovan-
je omenjenega običaja pa seveda ne 
pomeni zgolj ohranjanje stare tradici-
je, temveč služi tudi kot priložnost za 

druženje gasilcev obeh društev izven 
njihove operativne vloge, ko je potreb-
no posredovati na kakšni intervenciji. 
Postavljanje presmeca namreč pote-

Gasilci postavili presmeca ob farni cerkvi
Tadej Urbanija

ka za obe društvi hkrati ob križu pred 
cerkvijo, zaključi pa se z druženjem in 
malico ter pomeni priložnost krepljenja 
tovarištva med društvi.
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Sprejem nove gasilske avtocisterne v PGD Desenci
Majda Kunčnik
Fotografije: arhiv PGD desenci

Naše društvo šteje častitljivih 90 let in 
je najstarejše društvo v občini. Vse naše 
predhodne generacije gasilcev so se 
v teh preteklih letih trudile za obstoj, 
dobro delovanje in napredek društva 
na različne načine: s skrbjo za opremo 
in tehniko, izobraževanjem, podmlad-
kom, izgradnjo gasilskega doma ter 
garaž za vozila in podobno. Vse našte-
to je bilo v preteklosti zelo pomembno 
in je pomembno še danes, da se lahko 
naša generacija veseli velike pridobitve 
– nove gasilske avtocisterne. 
V torek, 26. marca, smo desenški gasilci 
dočakali težko pričakovano novo gasils-
ko vozilo. Kakor je pri gasilcih navada ob 
taki priložnosti, smo pripravili sprejem s 
»curkometom« v okviru članov društva, 
ki se ga je zraven gasilskih prijateljev 
iz hrvaškega Petrijanca, udeležilo kar 
sedem prijateljskih gasilskih društev 
(PGD): Destrnik, Biš, Vitomarci, Gabrnik, 
Velovlek, Podvinci, Grajena in domače 
društvo, skupaj približno 60 gasilcev.  
Ob prihodu domov smo jo ozaljšali s slov-
ensko zastavo in vencem bršljanovih lis-
tov, ki simbolizirajo zvestobo, prijateljst-
vo ter tovarištvo. Vse te vrline krasijo tudi 
prave gasilce. V PGD Desenci si želimo, 
da bi bila ta nova društvena pridobitev 
motivacija za mladi rod, ki bi s ponosom 
nadaljeval tradicijo naših gasilskih pred-
nikov in s predanostjo gradil prihodnost 
društva.
Ob tem zgodovinskem trenutku naše-
ga društva si bomo izposodili besede 

prvega človeka, ki je stopil na Luno, in 
jih malo priredili: »To je majhen korak za 
človeštvo, pa velikanski za PGD Desen-
ci!«
Ta velika pridobitev pa pomeni za samo 
društvo in občino tudi velik finančni 
zalogaj. Gre za avtocisterno AC 30/60 
(kar pomeni 6000 l vode), na podvozju 
Scania P360, z vgrajeno vso potreb-
no opremo za samostojno gašenje. Ta 
oprema je bila že uporabljana in torej 
kot rabljena vgrajena v vozilo. Cena vo-
zila z nadgradnjo, brez opreme, znaša 
178.000 EUR. Od tega je iz občinskega 
proračuna financirano približno 118.000 
EUR, od Uprave za zaščito in reševan-
je pričakujemo 24.000 EUR, društvo pa 
mora z nabiralno akcijo in sponzorskimi 
sredstvi zbrati še nekaj več kot 36.000 
EUR, v kar je zajet tudi aneks, s katerim 
smo vozilu dogradili napravo za pran-
je cest. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
s svojo finančno podporo soudeleženi 

v akciji nakupa novega vozila v službi 
pomoči ljudem v stiski. Hvaležni smo 
za vsak prispevan evro in se opraviču-
jemo, če smo morda koga pri zbiranju 
neprijetno vznemirili s preveliko vnemo. 
Naše gasilsko vozilo boste srečevali na 
vadbenih vožnjah po celi občini, da se 
vozniki navadijo na različen teren in 
obvladovanje vozila samega, slavnos-
tna predaja in blagoslov pa bosta na 
prireditvi 24. junija, kamor ste vsi pris-
rčno vabljeni.
Naj za konec rečemo le to: »DOBRODOŠ-
LA DOMA V DESENCIH, NOVA GASILSKA 
AVTOCISTERNA!« Pričakovali smo jo z 
velikimi občutki sreče, veselja, ponosa, 
vznesenosti in zadovoljstva. Hkrati pa se 
zavedamo odgovornosti, ki nam je s tem 
naložena: da še naprej in še bolje po-
magamo ljudem v nesreči, če in kadar 
bo to potrebno.
Z GASILSKIM POZDRAVOM »V SLUŽBI 
LJUDSTVA – NA POMOČ!«                         
PGD Desenci
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Planica, Planica, snežena kraljica
učiteljica Katja Horvat
ter učenki Tamara Rola in 
Teja Mohorič iz 8.a razreda

V sredo, 3. 4. 2019, je Vrtec pri OŠ Destrnik 
odprl svoja vrata otrokom, ki vrtca sicer ne 
obiskujejo. Na vabilo se je odzvalo kar nekaj 
otrok, ki so si prišli naš drugi dom ogledat v 
spremstvu svojih staršev. Otroci in vzgojitelji 
smo pripravili predstavo s petjem, plesom 

V četrtek, 21. 3. 2019, smo se učenci od 6. 
do 9. razreda Osnovne šole Destrnik-Trnovs-
ka vas – na povabilo Zavarovalnice Triglav 
ob 50. obletnici letalnice bratov Gorišek – 
udeležili izleta v Planico, kjer smo si ogledali 
trening in kvalifikacije svetovnega pokala v 
smučarskih skokih.
Predstavnika Zavarovalnice Triglav sta nam 
podarila vstopnice, bone za hrano in njihove 
promocijske kape, med nas pa sta razdelila 
tudi obrazne nalepke s simbolom slovenske 
zastave ter zaščitnim znakom Zavarovalnice 
Triglav. Na samem dogodku smo bili deležni 
bogate pogostitve. Lahko smo si postregli z 
neomejeno količino čaja, sokovi in krofi, za 
toplo malico pa smo dobili okusen hot dog. 
Navdušeni smo spremljali polete skakalcev 
in navijali zanje. Še posebej smo bili ponos-
ni, da si je nastop na petkovi tekmi zagotovi-
lo kar devet slovenskih smučarskih letalcev. 
Na svetovni dan poezije se jim je s pesmijo, 
posvečeno Planici, poklonil tudi predsednik 
države, Borut Pahor. 
Po koncu kvalifikacij sta nas na odru Vala 
202 zabavala Nipke in Challe Salle. 
Videti smučarske skoke v živo in doživeti 
vzdušje v Planici je bilo izjemno. Veseli smo, 
da smo lahko na tem pomembnem šport-
nem dogodku podprli naše skakalce. 

Na pustni torek, 5. marca, so OŠ De-
strnik-Trnovska vas obiskale številne pustne 
šeme. Po izročilu pust odganja zimo in izgle-
da, da nam je letos to dobro uspelo.
Ta dan smo v šoli obeležili s tehniškim dnev-
om. V prvem delu so učenci skupaj z učitelji 
in učiteljicami pripravili delavnice na temo 
To bo moj poklic. Vsak razred je spoznal 
en poklic. V prvem razredu so se seznani-
li s poklicem kuharja. Po predstavitvenem 

filmu so pripravili krožnik zdravega obroka. 
Iz reklamnih letakov so izrezovali sličice 
zdrave hrane in jih prilepili na papirnat kro-
žnik. Pripravili so tudi rafaelo kroglice, s 
katerimi so se na koncu posladkali. V dru-
gem razredu so spoznavali delo cvetličarja. 
Vsak učenec je izdelal cvet iz papirja. Učen-
ci tretjega razreda so »oblikovali« frizure in 
spoznavali poklic frizerja, četrtošolci pa so 
se seznanili z delom pilota ter iz lesenih 
palčk izdelovali letala. V petem razredu so 
spoznavali poklic veterinarja, iz slanega 
testa so izdelali tudi prašička. Šestošolci so 
raziskovali poklice v gostinstvu in turizmu. 
Ogledali so si predstavitvena filma srednjih 
šol s tega področja, nato pa so v praktičnem 
delu pripravili kanapejčke in plakat, s kater-
im so povzeli obravnavano temo. Sedmošol-
ci so se seznanjali s poklici v strojništvu, 
osmošolci pa so nadgrajevali svoje znanje o 
poklicu učitelja. Učenci devetega razreda so 
v računalniški učilnici spoznali spletni pro-
gram Moja izbira, ki jim lahko olajša izbiro 
srednješolskega programa.
Po končanih delavnicah, ob 11. uri, so se 
na prostoru pred jedilnico šole predstavili 
učenci, učenke, učiteljice in učitelji, ki so se 
našemili v svoje najljubše pravljične, tele-
vizijske ali filmske junake. Zaplesali so ob 
zvokih zabavnih melodij.
Prisotni smo lahko videli mnogo raznolikih 
pustnih likov, od tradicionalnih etnografskih 
pokačev, kurentov in hudičkov do sodobne-
jših filmskih likov, princesk, samorogov, vo-
jakov, pikapolonic in mnogih drugih.
Veselo pustno rajanje se je nadaljevalo vse 
do odhoda domov.

Pustovanje na OŠ Destrnik
Andrejka Horvat

Dan odprtih vrat v Vrtcu
pri OŠ Destrnik
Natalija Paternost, Fotografija: Drago Skurjeni

ter lutkami. Gostom smo nato podarili pom-
ladne ogrlice, ki jih bodo spominjale na naš 
vrtec. Pred slovesom smo jih povabili še na 
ogled igralnic in vrtca, nekateri pa so se nam 
za kratek čas pridružili tudi na vrteškem ig-
rišču. Bilo je zabavno in zelo zanimivo. 
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V vrtcu Destrnik se vsako pomlad za eno noč 
naselijo škratje. V to druščino so povabljeni 
tudi nekateri »redni« prebivalci vrtca – otro-
ci, ki bodo jeseni zakorakali v prvi razred. 
Tudi generacija letošnjih »škratovalcev« je 
škratovanje, kakor pravimo nočitvi v vrtcu, 
zelo težko pričakala. Bolj ko se je bližal čas 
te zelo posebne noči, bolj je rastlo vznemir-
jenje tudi med otroci. Pred škratovanjem 
je bilo potrebno v vsakem otroku priklicati 
škrata, ki se je skrival v njem. V zatemnje-
ni igralnici, polni pisanih luči, so tako otroci 
ob slavnostni podelitvi kape in posebnem 
škratovskem rokovanju postali polnopravni 
člani škratovske druščine. Letošnja nočitev 
v vrtcu je bila nekoliko posebna, kar pa za 
škrate ni nič nenavadnega. Imeli smo nam-
reč priložnost krepiti dobre sosedske odnose 
z našimi dedki in babicami, ki imajo svoj 
»dom« tik ob našem vrtcu. Poleg tradicio-
nalnih dejavnosti – kot so večerni sprehod, 
iskanje zaklada, škratovska večerja ter piža-

ma »party« – smo letos z veseljem sprejeli 
posebno povabilo in se odpravili na kegljišče 
s kroglo na vrvici k našim upokojencem, ki 
so nas sprejeli odprtih rok, s polno mero 
škratovske iskrivosti in veselja. Ob njihovi 
pomoči in inštrukcijah nam je šlo, to je treba 
reči, naravnost odlično. Keglji so padali in 
naši škratje so bili navdušeni. Dragi sosedje, 
ob tej priložnosti še enkrat hvala, in verjam-
emo, da se kmalu spet srečamo. Čeprav so 
nas upokojenci postregli tudi z dobrotami, 
ki so nam po napornem športnem večeru 
šle v slast, je ostalo nekaj prostora še za 
škratovsko večerjo in nekaj moči za škra-
tovski žur ob glasbi. A večera še zdaleč ni 
bilo konec. Škratje ne gredo spat s sončnim 
zahodom, saj oživijo pozno večer. To je bil 
ravno pravi trenutek za sprehod z bateri-
jskimi svetilkami. Otroci so uživali v »risan-
ju« s svetlobnimi snopi svetilk, poslušali smo 
zvoke okolja ponoči, opazovali zvezdno nebo 
in v temi tekali po igrišču. Po vrnitvi v vrtec 

Škratovanje v Vrtcu Destrnik

smo začutili težo utrujenih vek. Čisto po 
škratovsko smo neumiti zlezli v pižame, ze-
hajoč in hihitaje legli na ležalnike ter utrujeni 
zaspali, ko se je pozno, že ponoči, končala 
pravljica za lahko noč. Vzgojiteljice smo nato 
vso noč poslušale glasbo škratovskega »di-
halnega« orkestra in z odejicami pokrivale 
novopečene škrate.

Z našimi najmlajšimi smo za mamice, 
babice, atije, dedke … pripravili kratek 
kulturni  program in presenečenje za 
mamice. Starši in drugi gostje so se 
zbrali v naši telovadnici, kjer so se pred-
stavili otroci iz posameznih skupin. Srčki 
in Sončki smo prikazali čarobno barvi-
to jesen, Metulji so zaigrali predstavo 
Rokavička z lutkami, ki so jih izdelali 
sami, naši najmlajši pa so zarajali ob 

Ob materinskem dnevu v Vrtcu pri OŠ Destrnik
Natalija Paternost, fotografija: arhiv vrtca pri OŠ Destrnik

spremljavi na kitaro in priklicali pomlad. 
Juhuhu, pomlad je že tu … pojdimo vsi 
ven na trate, iskat žarke sončne zlate. S 
prireditvijo smo se želeli zahvaliti vsem, 
ki skrbijo za »naše« otroke, najbolj pa 
seveda dragim mamam, ki z ljubeznijo 
in radostjo skrbijo zanje. Otroci so jim 
pripravili tudi majhno presenečenje, 
darilca, ki so jih sami izdelali v vrtcu. Vsi 
skupaj smo preživeli lep popoldan. 
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5. turnir za pokal Urban
ŠD Destrnik
Fotografije: Branko Kocmut

Vrhunski odbojkarji poskrbeli za izjemno 
vzdušje v Destrniku
V soboto, 23. 3., je v športni dvorani OŠ 
Destrnik potekal odbojkarski turnir za 
Pokal Urban, ki je znova dokazal, da je 
magnet za odlične rekreativne ekipe iz 
celotne Slovenije. Gre za enega izmed 
najboljših turnirjev v severovzhodni 
Sloveniji, tako po kriteriju bogatega na-
gradnega sklada kot tudi sami kvaliteti 
igre. Na turnir se je prijavilo 10 mešanih 
ekip iz Ljubljane, Celja, Maribora, Slov-
enske Bistrice, Lenarta, Svečine, Ptuja in 
domačega Destrnika.
Ekipe so bile v petkovem žrebu razdel-
jene v dve skupini, v katerih so na dveh 
igriščih odigrale tekme vsaka z vsako. 
Po skupinskem delu sta se v polfina-
le uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh 
skupin. Že v skupinskem delu so ig-
ralci pokazale, da jim ne primanjkuje 
kvalitete in želje po zmagi. V športnem 
duhu so pokazale izjemno borbenost in 
veliko odbojkarskega znanja. Vsi smo 
komaj čakali na zaključni del tekmovan-
ja, saj se je obetala prava odbojkarska 
poslastica. V prvem polfinalu sta se 
pomerili ekipi IL PIVO in AJM. Po razburl-
jivi končnici se je finala veselila ekipa IL 
PIVO s kapetanko Saro Vidovič, ki je bila 
izbrana za najboljšo odbojkarico turnirja. 
V drugem polfinalu se je domača ekipa 
ŠD Destrnik borila z ekipo MAJSTRI, ki je 
pokazala več preudarnosti in uigranosti 
v igri ter se tako uvrstila v finale. 
Po nekajminutnem odmoru, ko so se 
zvrstile nagradne igre, je bila odigra-
na tekma za 3.  mesto, ki jo je morala 
domača ekipa predati že v prvem nizu 
zaradi poškodbe igralke. Tretjega mesta 
se je tako veselila ekipa AJM s kapeta-
nom Sergejem Čehom na čelu. Za konec 
je sledila finalna tekma in poslastica 
turnirja. Finale si je ogledalo veliko navi-
jačev, ki so v dvorani ustvarili izjemno 
vzdušje. V napeti tekmi, kjer ni manjkalo 
izjemnih potez, je slavila ekipa IL PIVO 
ter tako osvojila Pokal Urban, ki jih bo 
eno leto spominjal na te zmagovalne 
trenutke. 

Pokale in praktične nagrade sta nato 
podelila predstavnik odbojkarske sek-
cije športnega društva Destrnik, Bojan 
Potrč, in župan občine Destrnik, Franc 
Pukšič. Prehodni pokal je letošnjim 
zmagovalcem v imenu lanskih zmagov-
alcev ekipe Bayern predal organizator 
prireditve, Aleksander Potrč. V svojem 
nagovoru se je zahvalil vsem sponzor-
jem, navijačem, tekmovalcem in vsem, 
ki kakorkoli prispevajo k bogati zgodbi 
Pokala Urban. Zgodbo pišemo in bogati-
mo skupaj, saj lahko le s sodelovanjem 
in spodbujanjem drug drugega gradimo 
velike projekte. Destrnik je to soboto 
žarel v pozitivnih vrednotah, ki nam jih 
odbojka kot ekipni šport ponuja. Naj nas 
te vrednote spremljajo čez celo leto, vse 
življenje. 

Rezultati polfinalnih in finalnih tekem:
• IL PIVO  – AJM  15:11, 15:9 (2:0)
• ŠD Destrnik – MAJSTRI 13:15, 

11:15 (0:2) 
• za 3.mesto: ŠD Destrnik – AJM  

18:21 predaja 
• fnale: IL PIVO – MAJSTRI  25:21, 

25:19 (2:0)
Končni vrstni red:
1. IL PIVO
2. MAJSTRI
3. AJM
4. ŠD DESTRNIK
5. KRIPL BATALJON
6. BELE NINJE
7. ŠD REČICA
8. NAJMLAJŠI, A OPASNI
9. SVEČINA
10. YUGO TEAM

Pokal Urban: Z leve zmagovalna ekipa IL PIVO (Matjaž Novak, Gregor Felkar, Tine Malnar, 
Gal Hafner), vodja turnirjev Pokal Urban – Aleksander Potrč, najboljša odbojkarica turnirja – 
Sara Vidovič, župan Franc Pukšič, igralka Nika Obolnar (IL PIVO) in predstavnik odbojkarske 
sekcije ŠD Destrnik – Bojan Potrč

Pokal Urban: Udeleženci 5. turnirja za Pokal Urban  
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Marec je tisti mesec v letu, ko je pozor-
nost posvečena nežnejšemu spolu. Le-
tos se je v destrniškem Volkmerjevem 
domu kulture v soboto, 23. marca, ob 
18. uri odvijal prav poseben in edinstven 
koncert ob dnevu žena in takrat prihaja-
jočem materinskem dnevu. Namenjen je 
bil dekletom, ženam in materam. Gostili 
smo glasbenika in mirovnika Giannija 
Rijavca v spremstvu godalnega kvarte-
ta iz 7 glasbenikov, ki so ob spremljavi 
igrali na violine, čelo, kitari in bobne. 
Celotni koncert je povezovala radijska 
napovedovalka Jasmina Bauman. 
Že ob prihodu v kulturni dom se je začu-
tilo romantično vzdušje ob prižganih 
svečah na robu odra, obarvanem ozadju, 
belem klavirju na odru in dimu, ki je no-
tranjosti kulturnega doma dodal še malo 
skrivnostnosti ter dodatnega občutka 
romantike. Koncert je otvoril sam Gianni 
Rijavec z lepo in romantično skladbo, ki 
nam je takoj ogrela srce. Glasbo lahko 
tudi prinaša mir; temu primerno je sle-
dila skladba Beli golob, napisana z žel-
jo, da bi na svet prinesla mir in bi idejo 
širila po svetu. V nadaljevanju smo slišali 
mnogo njegovih skladb, kot so Slovenija 
moja si vsa, Kamen na srcu, Ni cvetja 
brez trnja, Veter nesi pozdrav, Pogrešam 

Koncert Giannija Rijavca in godalnega kvarteta
Monika Hameršak
Fotografija: Tjaša Oman

te, Sanje in Tvoj poljub, poleg tega pa 
smo spoznali Giannija Rijavca, delček 
njegovega otroštva, njegove sanje in 
življenje. 
Sledila je beseda g. župana Franca 
Pukšiča, ki se je v imenu vseh prisot-
nih zahvalil g. Rijavcu in godalnemu 
kvartetu ter g. Rijavcu v zahvalo podaril 
zbornik Občine Destrnik. Vsem ženskam 
na odru pa je podaril šopek rož. 
Otroci gledajo na svet skozi pravljične 
oči in ker ima vsak otrok rad svoje 
starše, še posebej mamice, ki so jih 
nosile pod srcem celih devet mesecev, 
so tudi oni pripravili presenečenje za 
njih ter povabljene. Koncertu se je nato 
pridružil še otroški pevski zbor iz Os-
novne šole Destrnik v spremstvu učitel-
ja Ernesta Kokota. Zapeli so slovensko 
ljudsko pesem Mamico imam in Če bi se 

Tenis klub Destrnik deluje v naši občini 
že 27 let. V tem času so se na igrišču 
odvili številni turnirji, tekme posa-
meznikov in vrsta prijetnih druženj. 
Tudi v tem letu pripravljamo pestro 
športno sezono. Ob občinskem prazni-
ku Občine Destrnik bosta 18. 5. 2019 
ob 13. uri potekala turnirja za moške 
(posamezno in dvojice), 9.  6. 2019 ob 
13. uri pa za ženske (posamezno in dvo-
jice).
V nadaljevanju sezone se bodo zvrstili 
še drugi turnirji, vključili se bomo tudi 
v medobčinsko teniško ligo. Prav tako 
sta ob igrišču na voljo rusko kegljišče 
in prostor za piknik. Da bi ta šport prib-

svet nazaj vrtel. Za zaključek koncerta 
so otroci skupaj z Giannijem Rijavcem 
zapeli skladbo Lahko noč. 
Hvala Radiu Ptuj za podporo in 
oglaševanje.

Tenis - dan odprtih vrat
Milan Šteger ližali čim širšemu krogu, pripravljamo 7. 

5. 2019 med 18. in 20. uro Dan odprtih 
vrat – druženje in predstavitev teniške-
ga tečaja z večkratno teniško člansko 
državno prvakinjo, izkušeno teniško 
trenerko, domačinko Urško Jurič. Če 
se želite na zabaven in kreativen način 
spoznati z osnovami tenisa, ali bi na-
dgradili svoje teniško znanje, dobrodošli. 
Prosimo, da obujete copate z gladkim 
podplatom; če nimate loparja, ga dobite 
na igrišču. Tečaj z Urško Jurič bo potekal 
med 10. majem in 10. junijem 2019, 
namenjen pa je igralcem vseh starostnih 
skupin. Za dodatne informacije smo na 
voljo na telefonski številki 031 826 994 
(Milan) – Tenis klub Destrnik, Vintarovci 
49, 2253 Destrnik.
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VABILO
Vabimo Vas na prireditev ob 50. obletnici
ustanovitve PGD Destrnik, ki bo v soboto,

25. maja 2019, pri gasilskem domu na
Destrniku pod velikim šotorjem.

 Program prireditve:
 13:30 - Parada gasilcev
 14:00 - Proslava ob 50-letnici društva
 17:00 - Veselica z ansambloma Poklon in

 Veseli svatje
Po prireditvi gasilcev, se bo dogajanje preselilo v  
Volkmerjev dom kulture, kjer se bo odvijala proslava 
Občine Destrnik ob občinskem prazniku.  Po končanih 
prireditvah sledi pogostitev pri gasilskem domu.

Pa da ne pozabimo; pripravljamo bogat srečelov, 
odlično hrana iz žara in seveda ni veselice brez 
gibanice!

Dobro voljo prinesete Vi za ostalo pa poskrbimo Mi!
       
       Vaši gasilci iz PGD Destrnik


