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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!

V mesecu maju je Prostovoljno gasilsko 
društvo Destrnik praznovalo 50. obletni-
co delovanja. Ob tej priložnosti smo 25. 
5. 2019 pred našim gasilskim domom 
pripravili gasilsko parado, ki sta ji sledili 
še slovesnost in velika gasilska veselica. 
Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik 
je bilo vpisano v register društev 14. 
3. 1969. Na predlog ustanovnih član-
ov je bil 6. januarja 1969 sklican zbor 
občanov, na katerem je bil sprejet sklep 
o ustanovitvi. 
Člani društva so s pomočjo krajan-
ov začeli graditi gasilski dom, ki je bil 
dokončan že septembra 1970. V obnovo 
je bilo vloženih preko 2.500 prostovol-
jnih delovnih ur. Prvi prapor društva je 
bil razvit leta 1973 in je svojemu namenu služil vse do leta 1999, ko je društvo praz-
novalo 30. obletnico obstoja; takrat so razvili novega. Gasilsko društvo je nabavilo 
prvi avtomobil, znamke Dodge, ki pa je bil leta 1975 prodan in zamenjan za vozilo 
Land Rover. Leta 1980 so zaradi pomanjkanja prostorov obstoječi dom nadgradili. 
Tega leta so nabavili tudi avtocisterno. Od takrat naprej so se opremljali za gašenje 
zahtevnejših požarov ter nabavili penilna sredstva, zaščitne obleke, dihalne aparate 
in vso potrebno tehniko, ki pripomore k opravljanju javne gasilske službe. Obstoječo 
avtocisterno so leta 1992 zamenjali z novo TAM 130 in kasneje leta 2002 dokupili še 
eno gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/24 MAN LE250. V posesti društva je vedno tudi 
vozilo za prevoz moštva. Tako si društvo danes lasti tri vozila, ki služijo opravljanju 
zaupanih operativnih nalog.
Od leta 1969 pa vse do danes so člani društva sodelovali na številnih požarih in 
drugih elementarnih nesrečah, ki so jih s svojim znanjem ter pripravljenostjo tudi 
uspešno opravili.
Ob tej priložnosti bi vsem članom in članicam PGD Destrnik čestital ob našem praz-
niku in nam vsem skupaj zaželel uspešno delo tudi v prihodnosti. Upam, da bomo 
še naprej opravljali naše humano poslanstvo z veliko mero medsebojnega zaupanja 
ter strokovno, srčno in odgovorno.

Damjan Murko
Predsednik PGD Destrnik
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Peta redna seja Občinskega sveta Občine Destrnik
Tekst in foto: Monika Hamršak
Peta redna seja Občinskega sve-
ta Občine Destrnik, ki se je dogajala v 
sredo, 15. maja 2019, je postregla z 20 
točkami dnevnega reda. Robert Rojko, 
predstavnik Policijske uprave Maribor iz 
Policijske pisarne Destrnik, je predstavil 
informacije o varnostnih pojavih na ob-
močju Občine Destrnik za leto 2018. Iz-
postavil je, da so glede na preteklo leto 
beležili upad kriminalitete, prav tako se 
je za 50 % zmanjšalo število prometnih 
nesreč. Stanje na področju javnega reda 
in miru pa je ocenjeno dobro. Svetnik 
Andrej Zelenik, ki je najprej pohvalil delo 
policije, je podal pobudo, da se občasno 
preverja, ali se otroci podnevi zadržuje-
jo v »Otmarjevi hiši«, nedograjeni stavbi 
preko gasilskega doma v Destrniku, saj 
je objekt zaradi dotrajanosti zelo nevar-
en. Večina svetnikov je zanimalo, ali so 
na območju Destrnika prisotne droge. 
Robert Rojko je zatrdil, da jih ni. Občins-
ki svet se je v nadaljevanju seznanil s 
potrebo po sredstvih za gibalno ovirane-
ga otroka in izvajanje dodatne strokovne 
pomoči (DSP), kar so tudi soglasno 
sprejeli. Svetnica Elizabeta Fras, pred-
sednica Odbora za šolstvo, kulturo, so-
cialo in društva, je povedala, da so se 
na odboru seznanili s tem, da vrtec v 
Destrniku obiskuje gibalno oviran otrok, 
za katerega je bilo potrebno razporediti 
denarna sredstva. Nato je bila beseda 
predana ravnatelju JVIZ OŠ Destrnik, 
ki je povedal, da ta denarna sredstva in 
DSP niso zajeta znotraj oskrbnin, ven-
dar ima otrok odločbo, s katero mu je 
priznana pravica do spremljevalca, do-
deljeno ima tudi pravico do DSP. Soglas-
no so bili sprejeti sklepi Program dela za 
leto 2018/19 s kadrovskim načrtom, Fi-
nančni načrt OŠ Destrnik-Trnovska vas 
za leto 2019 in Poslovno poročilo JVIZ 
OŠ Destrnik-Trnovska vas za leto 2018 
ter Predlog Sklepa o porabi presežka 
prihodkov nad odhodki v JVIZ OŠ De-
strnik-Trnovska vas. Sledila so poroči-
la javnih zavodov za leto 2018, kjer je 
predsednica Odbora za šolstvo, kulturo, 
socialo in društva predstavila povzetke 
poročil javnih zavodov, katerih sousta-
noviteljica je Občina Destrnik. Svetnik 
Branko Horvat je izpostavil, da se šte-

vilo zaposlenih v občini povečuje, zato 
po njegovem mnenju ni prav, da so se 
naloge področja prostorskega urejanja 
odstopile Skupni občinski upravi (SOU). 
Župan je povedal, da se število zapos-
lenih ni povečalo, temveč je glede na 
prejšnje leto vsaj en zaposleni manj, kar 
je tudi razlog, da se je prostorsko ure-
janje odstopilo SOU. Druge razprave ni 
bilo, zato se je sklep podal na glasovanje 
in bil tudi soglasno sprejet. Soglasno je 
bil sprejet tudi Predlog Sklepa o soglasju 
k določitvi cene storitve pomoči družine 
na domu – socialne oskrbe in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoči 
družinam na domu – socialne oskrbe 
za leto 2019. Odbor za šolstvo, kulturo, 
socialo in društva se je seznanil s tem 
sklepom in želel, da se sprejme, saj je 
pomemben za osebe, potrebne pomoči 
na domu. Elizabeta Fras je poudarila, da 
mora občina po zakonu pokrivati 50 % 
storitve ter da je bila do sedaj na tem 
področju naša občina najdražja, zato 
so občani plačevali največ. S sprejet-
jem tega sklepa bo ocena socialne os-
krbe za uporabnike nižja, čeprav je tudi 
ta znesek za tiste z nizko pokojnino še 
vedno visok. V Predlog Sklepa o določit-
vi predstavnika Občine Destrnik v Svet 
lokalnih skupnosti Centra za socialno 
delo Spodnje Podravje je predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, Robert Simonič, pred-
stavil obrazložitev sklepa in predlagal 
za predstavnika Franca Pukšiča. Svet-
nik Branko Horvat je izpostavil, da bi 
za predstavnico raje predlagal Elizabe-

to Fras. Svetniki so prvi podani predlog 
sprejeli, zato se za drugega ni glasovalo. 
V Predlogu Sklepa o razrešitvi in imeno-
vanju nove predstavnice v Svet javnega 
zavoda Lekarne Ptuj so razrešili dose-
danjo predstavnico Natašo Ljubec in 
za novo predstavnico predlagali Majdo 
Furjan. Sledilo je mnenje k imenovanju 
ravnatelja JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska 
vas. Obrazložitev je podal Robert Simo-
nič, ki je izpostavil, da je potrebno raz-
rešiti dosedanja predstavnika v Svetu 
zavoda in imenovati nova, za kar sta 
bila predlagana Andrej Zelenik in Mar-
jan Lovrec. Na seji komisije so obravna-
vali in sprejeli še dodatni predlog, ki je 
za predstavnika občine v Svetu zavoda 
predlagal Mateja Sužnika. Slednjega 
so zaradi njegovih kompetenc nekateri 
svetniki podprli, vendar zaradi sprejetja 
prvega predloga o drugem niso glasova-
li. Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega programa 
(DIIP) »Rekonstrukcija lokalnih cest 
in javnih poti« je bil soglasno sprejet. 
Predlog Sklepa o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega programa 
(DIIP) »Obrtno poslovna cona Janežovski 
Vrh« je postregel s precej široko razpra-
vo. Slišati je bilo opozorilo, da je osnova 
za graditev obrtne cone OPN. Prenos 
poslovne cone v Janežovski Vrh zahteva 
soglasja ustreznih ministrstev, za katera 
pa nihče ne more jamčiti, da bodo tudi 
pridobljena, kar bi pomenilo, da so bila 
sredstva, vložena v ta projekt, zaman. 
Pridobljenih je bilo tudi 400.000 EUR iz 
evropskih sredstev in trenutno obstajata 
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Osrednja proslava ob 21. občinskem prazniku
Občine Destrnik in 25 let lokalne samouprave
Tadej Urbanija, fotografije: Tjaša Oman

dva interesenta, ki sta pripravljena kupi-
ti parcelo obrtne cone Drstelja. Matej 
Sužnik je podvomil v smiselnost novega 
kredita glede na zadolženost občine in 
opozoril na nekatere zneske, predvi-
dene v DIIP, ki se zdijo previsoki. Sklep 
je bil kljub temu sprejet. Predlog Sklepa 
o ceni izvajanja storitev obvezne javne 
službe prevzema vsebine in ravnanja z 
vsebino iz nepretočnih greznic, prevze-
ma blata in ravnanja z blatom iz obsto-
ječih greznic ali malih komunalnih čistil-
nih naprav in Predlog Sklepa o zadolžitvi 
– 23. člen ZFO sta bila soglasno spreje-
ta. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih 

priznanj Občine Destrnik se je za javnost 
zaprla, saj je župan želel, da se prejem-
niki občinskih priznanj ne razkrijejo pred 
občinskim praznikom. 
Pod točko Pobude in vprašanja je svet-
nik Branko Horvat prosil za informaci-
jo, koliko je občina plačala odvetnika 
iz Slovenj Gradca, ki jo je zastopal na 
poravnavi. Župan je zagotovil, da bo to 
razvidno v letnem poročilu. Podana je 
bila tudi pobuda za ponovno names-
titev ogledala v Svetincih na križišču 
med državno in občinsko cesto. Župan 
je svetnike tudi seznanil s prejetim ob-
vestilom od Ministrstva za finance, ki se 

nanaša na obračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Prijava je bila 
podana s strani anonimnih prijaviteljev, 
podpisanih kot občani in nepovezani 
svetniki. Prijava mu očita nezakonitost 
odloka, ki je podlaga za odmero NUSZ 
in s tem oškodovanje proračuna, saj se 
ne obračuna NUSZ za nezazidana stavb-
na zemljišča. Odlok ni nezakonit, le del 
odloka se ne izvaja. Župan spomni pris-
otne svetnike, da so ob sprejetju odloka 
lani decembra vsi glasovali za sprejem, 
zdaj pa se podajajo anonimne prijave. 
Svetnika Matej Sužnik in Branko Horvat 
sta zanikala vsako povezavo s to prijavo. 

Letošnja osrednja proslava ob občin-
skem prazniku je minila v znamenju 
podelitve nagrad tistim najzaslužnejšim, 
ki tako ali drugače zaznamujejo življenje 
občine s svojimi dejanji. Po zapeti himni 
sopranistke Damjane Žampa je zbrane 
nagovoril župan Franc Pukšič. V svojem 
govoru se je med drugim spomnil časov, 
ko so danes samostojne občine De-
strnik, Trnovska vas in Vitomarci stopile 
na svojo lastno pot, najprej skupaj, nato 
vsaka zase, ter opozoril na hitri razvoj, ki 
ga je samostojna pot omogočila majh-
nim krajem. Danes smo po Pukši
evih besedah pred novimi izzivi in vizijo, 
katere edino pravo merilo so dobrobit 
slehernega občana (kar zajema dobre 
pogoje za bivanje), urejena infrastruk-
tura, pogoji za podjetniški razvoj, skrb 
za starejše in turizem. Prav tako je čas, 
da se organizira mednarodni simpozij 
o Matiji Murku, slovenskem literarnem 
zgodovinarju, etnologu in slavistu, ki je 
bil rojen na Drstelji. Slavnostno proslavo, 
ki jo je povezovala Daniela Cartl, je pop-
estril kulturni program. Na klavirju sta 
se predstavila Leja Murko in Luka Anžel, 
na flavti pa Ana Dvoršak ob spremljavi 
prof. Žive Horvat. S plesom in glasbo 
se je predstavila tudi Otroška folklorna 
skupina Kulturnega društva Destrnik, 
ljudski pridih pa so dodale Urbančan-
ke, ki so se predstavile z ljudsko Kaj pa 
dekle tukaj delaš. Pesem Domača hiša 

je zapel Ženski pevski zbor KD Destrnik, 
predstavili pa so se tudi otroci najstare-
jše vrteške skupine, ki so zapeli pesem 
Pišče, občini pa so s pesmijo Vse najbol-
jše zaželeli še veliko dobrih let.
Tudi letos so zlati maturantje in štu-
dentje, ki so uspešno zaključili študij, 
prejeli priznanja župana. Letošnji do-
bitniki so: Vita Volgemut za izjemen us-
peh na splošni maturi, ki jo je opravila 
na II. gimnaziji Maribor; Alen Čuček za 
izjemen uspeh na splošni maturi, ki jo 
je opravil na Gimnaziji in srednji kemijs-
ki šoli Ruše; Kevin Visočnik za uspešno 
zaključen študij na Fakulteti za elek-
trotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru (diplomirani inženir 
informatike in tehnologij komuniciranja); 

Matej Žul za uspešno zaključen študij 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Ljubljani (diplomirani 
inženir kemijskega inženirstva); Alek-
sander Potrč za uspešno zaključen študij 
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 
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(diplomirani pravnik); Barbara Petrovič 
za uspešno zaključen študij na Zdravst-
veni fakulteti Univerze v Ljubljani (diplo-
mirana inženirka radiološke tehnologi-
je); Anja Gajšek za uspešno zaključen 
študij na Višji prometni šoli Maribor 
(inženirka logistike); Klavdija Roškar za 

uspešno zaključen študij na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Mariboru (diplomira-
na vzgojiteljica predšolskih otrok); Špela 
Petrovič za uspešno zaključen študij na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Maribo-
ru (diplomirana vzgojiteljica predšolskih 
otrok); Larisa Lara Popošek za uspešno 

zaključen študij na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani (diplomirana mikro-
biologinja); Ines Selinšek za uspešno 
zaključen študij na ALMA MATER EURO-
PAEA – EVROPSKI CENTER, MARIBOR 
(diplomirana medicinska sestra). 
Podeljena je bila tudi plaketa ob 20-let-
nici delovanja, in sicer Športnemu društ-
vu Destrnik, ki je bilo registrirano 27. 1. 
1999 in že dve desetletji skrbi za bo-
gato športno dogajanje v občini. Najod-
mevnejši dogodki, ki jih poleg številnih 
drugih organizirajo, so nogometni turnir 
v času občinskega praznika, mednarod-
ni šahovski turnir in pokal Urban, ki ga 
organizira odbojkarska sekcija. Plaketo 
je prevzel predsednik društva, Damjan 
Žerjav. Plaketa Občine Destrnik je bila 
podeljena tudi društvom, skupinam in 
sekcijam likovnikov, ki se ljubiteljsko 
zbirajo na likovnih srečanjih v OŠ De-
strnik. Plaketo ob 50-letnici delovanja 
je prejelo Prostovoljno gasilsko društ-
vo Destrnik, izročena pa jim je bila na 
gasilski paradi, ki je istega dne potekala 
pred gasilskim domom v Destrniku. Za 
90 let delovanja je plaketo prejelo tudi 
Prostovoljnon gasilsko društvo Desenci. 
Društvu bo izročena ob praznovanju nji-
hovega jubileja v mesecu juniju. 
Slavnostno so bila podeljena tudi občins-
ka priznanja. Bronasti priznanji sta do-
bila Jože Žerjav in Janez Muršec, zlata 
pa Miran Čeh, Janez Irgl in posthumno 
Branko Širec. Podeljen je bil tudi naziv 
častnega občana Občine Destrnik, ki ga 
je prejel Branko Zelenko. Občinske pro-
slave so se udeležili številni gostje, med 
katerimi so bili predstavniki sosednjih in 
pobratenih občin ter evropska poslanca 
Lojze Peterle in Milan Zver.
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omenjene skupne občine Destrnik-Trnovs-
ka vas, po spremembi zakonodaje pa še 
direktor občinske uprave najprej skupne 
občine, kasneje pa samostojne Občine De-
strnik. Svoj mandat je prenehal leta 2012, 
ko so smeri razvoja naše občine krenile v 
popolnoma drugo smer, kot je bila pred tem 
dolgoletna skupna usmeritev občinskega 
sveta, župana in občinske uprave. Zelo hitro 
in brez težav je kot eden najboljših direktor-
jev v našem okolju dobil novo priložnost za 
delo. Po volitvah leta 2018 se je kot krajan 
in strokovnjak na tem področju ponovno vkl-
jučil predvsem v vzpostavitev informacijske-
ga sistema v naši občini. 
Je oseba, na katero se lahko vedno obrnemo 
in se loti prav vsega. Rad pomaga vsem 
občankam in občanom, ne glede na uro. 

Janez Irgl
Janez Irgl je leta 1969 z osemnajstimi leti 
postal član Prostovoljnega gasilskega društ-
va Destrnik. Že dve leti po včlanitvi je opravil 
tečaj in izpit za izprašanega gasilca. Leta 
1973 je postal namestnik poveljnika Prosto-
voljnega gasilskega društva Destrnik, le leto 
za tem pa že poveljnik. To funkcijo je uspeš-
no upravljal vse do leta 1979, ko je prevzel 
funkcijo predsednika in nato društvo vodil 
polnih 17 let, vse do leta 1996. Poleg voden-
ja društva je opravljal tudi različne politične 
funkcije v krajevni skupnosti in nato tudi v 
občini. Med vsemi temi aktivnostmi ni poz-
abil na gasilsko izobraževanje. Tako je leta 
1976 opravil izpit za nižjega gasilskega 
častnika, dve leti kasneje pa za gasilske-

Občinski nagrajenci Fotografije Tjaša Oman

V vsaki občini obstajajo posamezniki, ki s 
svojim delom in zgledom zaznamujejo kraj 
ter čas, v katerem živijo. Kakor vsako leto, 
so bila tudi letos na osrednji prireditvi občin-
skega praznika zaslužnim osebam podel-
jena občinska priznanja, podeljen pa je bil 
tudi naziv častnega občana Občine Destrnik. 
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Prejemnika bronastih 
priznanj sta Jože Žerjav 
in Janez Muršec
Jože Žerjav 

Jože Žerjav
Jože Muršec se s svojo družino aktivno 
vključuje v vse dejavnosti Vaškega odbo-
ra Jiršovci. Javno aktiven je že od takrat, 
ko so po občini začeli modernizirati ceste, 
še vedno pa je nepogrešljiv na vsakoletni 
čistilni akciji, postavitvi majskega drevesa, 
kmečkem prazniku in seveda pri pripravi 
vaškega piknika. S svojo dobro voljo, nasve-
ti in pozitivnim pogledom daje sovaščanom 
zagon, da stvari opravijo odgovorno in z ve-
seljem.

Janez Muršec
Janez Muršec se izredno dobro zaveda pom-
ena načela solidarnosti. S svojimi humanimi 
dejanji darovanja krvi je namreč prispeval k 
reševanju marsikaterega življenja. Družbe-
na odgovornost je globoko zakoreninjena v 
njegovem razmišljanju, skrb za sočloveka 
pa je vsakodnevno vpeta v njegovo življenje. 
Vrednoto krvodajalstva goji že od svoje pol-
noletnosti – kri je tako daroval že več kot 
120-krat, kar je za človeka njegove starosti 
izjemen dosežek.

Prejemniki zlatih 
priznanj so Miran Čeh, 
Janez Irgl in Branko 
Širec
   

Miran Čeh
Miran Čeh je bil leta 1996 član prvega občin-
skega sveta skupne občine, ki so jo sestavl-
jale današnje občine Destrnik, Trnovska vas 
in Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Istega 
leta je postal tudi tajnik občinske uprave 
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ga častnika. Leta 1983 je nato v Ljubljani 
opravil izpit za višjega gasilskega častni-
ka. Zraven vodenja društva je leta 1986 
prevzel še funkcijo poveljnika Gasilske 
zveze Ptuj in jo opravljal vse do leta 1995. 
Leta 1999 je bil eden od ustanovnih čla-
nov Gasilske zveze Destrnik in tudi njen 
prvi predsednik. Leta 2001 je napredoval 
v višjega gasilskega častnika II. stopnje in 
vodil Gasilsko zvezo Destrnik vse do leta 
2013. Danes je kot gasilski veteran še 
vedno poln moči in znanja ter voljen po-
magati ljudem. Med letoma 1999 in 2010 
je bil član Občinskega sveta Občine De-
strnik in v tem obdobju je tudi veliko do-
prinesel k njenemu razvoju.

Branko Širec
Branko Širec, rojen v Dobrini, je začel 
svojo profesionalno pot leta 1971 prav v 
Destrniku kot učitelj na osnovni šoli, kjer 
je poučeval do leta 1985, ko je postal 
ravnatelj Osnovne šole Gorišnica. V De-
strniku, ki ga je vzljubil v prvem trenutku, 
si je tudi ustvaril družino. 
Vse svoje poklicno in kasnejše življenje je 
bil ter ostal pravi slovenski učitelj – takšen, 
ki zna veliko in raznoliko: izkazal se je tako 
z učiteljevanjem kot pedagoški vodja šole. 
Odlikovali so ga ustvarjalen odnos do dela, 
sposobnost sporazumevanja z ljudmi in 
smisel za mentorsko delo. Delovanje izven 
šole ga ni odvrnilo od njegovega življenjs-
kega poslanstva – skrbi za otroke, učence 
in učitelje. Svoje naravne darove je znal 
oplemenititi s pravo mero strokovne širine, 
vedrine in humorja, s katerim je premostil 
najtežje trenutke ter vzpodbudil tudi svoje 
sodelavce. Prav zaradi tega so ga cenili 
tudi njegovi učenci, ki jim je znal na sliko-
viti način približati pomembne zgodovin-
ske dogodke ter jim odpreti široka vrata 
spoznanj o svetu nekoč in danes preko 
povezanosti zgodovine in geografije. 
V Destrniku je vseskozi opravljal različne 
funkcije. Bil je predsednik krajevne skup-
nosti do leta 1998, občinski svetnik med 
letoma 1999 in 2010 (v mandatih 1999–
2002, 2002–2006, 2006–2010), od leta 
2002 do 2014 je bil član Odbora za šolst-
vo, kulturo, socialo in društva (predsednik 
v mandatu 2006–2010), od leta 2002 do 
2010 član Odbora za požarno varnost in 
civilno zaščito, v letih 2006–2010 član 
Komisije za odlikovanja in priznanja, v le-
tih 2000–2002 pa član Odbora za pripravo 
praznovanja. Občinsko priznanje mu je 
bilo podeljeno posthumno.

Branko Zelenko, častni 
občan Občine Destrnik
Branko Zelenko se je rodil pred 61 leti, 9. 
marca leta 1958, kot tretji otrok in edini sin 
kmečkim staršem Tereziji in Francu Zelen-
ku. S še tremi sestrami – Katico, Majdo in 
Jožico – je veliko in trdo delal na domači 
kmetiji v Janežovskem Vrhu 14, obenem 
pa je kot vesten in sposoben učenec zak-
ljučil osnovno šolo v Destrniku. Šolanje je 
nadaljeval na Srednji strojni in tekstilni šoli 
v Mariboru, po uspešno opravljeni matu-
ri pa na Visoki tehnični šoli (danes Strojna 
fakulteta) v Mariboru, smer energetika, kjer 
je leta 1982 tudi diplomiral. Istega leta se je 
zaposlil v podjetju Metalna v Mariboru, kjer 
je ostal do leta 1990 ter deloval na področju 
jeklogradnje kot projektant in statik, zadnji 
dve leti pa kot vodja projektne skupine v bi-
roju za hidromehansko opremo. Nato se je v 
želji po strokovnem izpopolnjevanju zaposlil 
v Nemčiji, v Ansbachu pri Nürnbergu, kjer je 
delal kot projektant na področju energetike. 
Leta 1994 se je vrnil v Slovenijo in se zapos-
lil kot samostojni projektant na področju 
ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in 
regulacijskih sistemov v zasebnem podjetju 
Menerga, kjer dela še danes. Rad se ude-
jstvuje na različnih področjih družbenega 
življenja v kraju. Nekaj let je prepeval v de-
strniškem mešanem pevskem zboru, v zad-
njih letih pa veliko prostega časa posveča 
igranju diatonične harmonike. 
Branko Zelenko je bil v naši občini politično 
močno prisoten. Med letoma 1993 in 1999 
je bil član sveta Krajevne skupnosti Destrnik. 
V letih 1996, 1997 in 1998 je kot projektant 
strojnih instalacij sodeloval pri dogradnji in 
modernizaciji OŠ Destrnik, vodil je tudi na-
dzor nad izvedbo. Leta 2001 je bil ta pro-

jekt na Dnevih energetikov v Kopru izbran 
kot energetsko najbolj varčen v Sloveniji in 
je dobil prvo nagrado. Kot projektant je ak-
tivno sodeloval pri gradnji zdravstvenega in 
kulturnega doma v Destrniku. Opravljal je 
tudi nadzor nad gradnjo čistilne naprave. Z 
letom 1998 je bil izvoljen v svoj prvi mandat 
za občinskega svetnika. Kot občinski svet-
nik Občine Destrnik je nadaljeval delo še v 
treh mandatih, tako da je omenjeno funk-
cijo opravljal vse do leta 2014. Obenem je 
opravljal dolgoletno funkcijo podžupana, za 
katerega je bil imenovan v obdobju od leta 
1999 do 2012. Proti koncu zadnjega man-
data – leta 2014 – je za krajši čas prevzel 
funkcijo župana.
Sodeloval in predsedoval je v več odborih in 
komisijah. V prvem mandatu, od leta 2000 
do 2002, je sodeloval v Odboru za pripravo 
novoletnega praznovanja. V letu 2000 je bil 
član Kapitalske družbe. V drugem mandatu, 
od leta 2002 do 2006, je bil član Odbora za 
požarno varnost in civilno zaščito ter pred-
sednik Statutarno pravne komisije. 
V tretjem mandatu, med letoma 2006 in 
2010, je sodeloval v Komisiji za pripravo 
praznovanj v Občini Destrnik. V četrtem, 
zadnjem mandatu, od leta 2010 do 2014, 
je predsedoval Odboru za plan in finance, 
hkrati pa je bil tudi član Odbora za požar-
no varnost in civilno iniciativo ter Odbora za 
infrastrukturo. V Odboru za infrastrukturo in 
Odboru za plan in finance je sodeloval še v 
dveh mandatih v obdobju od leta 2002 do 
2010. 
V času zadnjih dveh mandatov, med letoma 
2006 in 2014, je predsedoval Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovan-
ja. Ob vsem omenjenem je bil zadolžen za 
povezavo in delo z vaškimi odbori, prav tako 
je bil dolgoletni predsednik Vaškega odbora 
Gomilci.
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Prostovoljno gasilsko društvo Destrnik je 
letos praznovalo častitljivih 50 let delo-
vanja. V soboto, 25. maja, so ob velikem 
jubileju pričetek praznovanja obeležili z 
gasilsko parado pri gasilskem domu v 
Destrniku, na kateri je sodelovalo osem 
praporščakov, petdeset gasilcev in devet 
gasilskih vozil. Med gosti obletnice so 
bila tudi sosednja in pobratena gasilska 
društva ter predsednik Gasilske zveze 
Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik. 
Gasilsko društvo Destrnik uspešno de-
luje že od leta 1969. V tem času se je 
nadgrajevalo in posodabljalo v vseh 
svojih zmožnostih ter zmožnostih kraja, 
njegovi člani in članice pa imajo velike 
ambicije, da bo uspešno delovalo tudi v 
prihodnje. Vse prisotne gasilce, župana 
občine in goste je pozdravil ter nagov-
oril predsednik Prostovoljnega gasils-
kega društva Destrnik, Dani Murko, ki 
je povedal, da je lepo biti gasilec – še 
posebej lepo pa je biti gasilec v takem 
gasilskem društvu, ki ima za seboj 50 
let delovanja. Gasilci so navzven povsem 
običajni ljudje tisočerih poklicev, izobra-
zb in mišljenj. Kljub njihovi raznolikosti 
pa jih nekaj le povezuje – to je pripravl-
jenost, da pomagajo sočloveku, ki je nji-
hove nesebične pomoči v danem trenut-
ku potreben, in to ne glede na uro, dan 
ali letni čas. V svojem govoru je pred-
sednik povedal tudi: »Ko kot predsednik 
PGD Destrnik čestitam ob 50. obletnici 
in predstavljam poglede na naše poslan-
stvo, se moram zahvaliti vsem, ki ste v 
petdesetih letih sodelovali z nami. Zah-

vala velja članom in tudi tistim, ki ste vsa 
leta dajali svoje prispevke, finančne ali s 
prostovoljnim delom, da je lahko društvo 
uspešno delovalo in bilo vedno v pomoč 
občanom. Ob tej priložnosti se zahvalju-
jem županu, Občini Destrnik, GZ Destrnik 
ter prijateljskim društvom Formin, Osek, 
Maribor Studenci in Dornberk. Zahva-
la velja tudi občankam in občanom ter 
vsem, ki nam stojite ob strani.« 
V nadaljevanju so na oder povabili župa-
na Občine Destrnik, Franca Pukšiča, ki 
je povedal, da imajo zaradi gasilske-
ga društva občani in občanke v našem 
kraju upanje. Obljubil je, da bo lokalna 
skupnost poskrbela za izobraževanje in 
ostale potrebne stvari, da bo društvo la-
hko delovalo nemoteno. Na koncu govo-
ra je s svetnico Dorotejo Muršec društvu 
podelil plaketo. Povezovalka programa 
je nato pozvala vse prisotne goste, da 
namenijo društvu par besed oz. čestitke. 
Sledila je svečana podelitev zahval PGD 

Destrnik. Zahvale so tako prejela društ-
va PGD Hajdoše, PGD Podvinci, PGD Pr-
venci-Strelci, PGD Ptuj, PGD Selce, PGD 
Spodnji Ivanjci, PGD Spodnji Velovlek 
in PGD Sveta Trojica ter Gasilska regi-
ja Podravje in Gasilska zveza Slovenije. 
Zahvale in bronaste plakete so dobila 
društva PGD Kicar, PGD Vitomarci in PGD 
Leskovec, zahvale in srebrne plakete pa 
PGD Desenci, PGD Biš in PGD Grajena. 
Zahvale in zlate plakete so bile podeljene 
Občini Destrnik in Gasilski zvezi Destrnik 
ter prijateljskim društvom PGD Maribor 
Studenci, PGD Formin, PGD Osek in PGD 
Dornberk. Zahvale in zlate plakete so 
prejeli tudi člani PGD Destrnik, ki so v 
društvu že od samega začetka, ter bivši 
predsedniki in poveljniki, ki so vsaj en 
mandat opravljali svojo funkcijo: Janez 
Irgl, Mirko Kos, Dušan Simonič, Marjan 
Zelenik, Franc Hameršak, Viktor Muršec, 
Vlado Krajnc, Milan Zelenik, Marjan 
Irgl, Jože Fras, Srečko Pukšič in David 

50 let prostovoljnega gasilskega društva Destrnik
Besedilo in fotografije Monika Hemršak
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Pri občini posadili potomke cepičev 
stare trte
V soboto, 11. maja, so pri občinski stav-
bi posadili cepiče modre kavčine. Obči-
na Destrnik je tako postala prva občina 
v Sloveniji, ki se lahko pohvali z novim 
občinskim vinogradom, v katerem bodo 
rasle potomke potomk najstarejše trte z 
mariborskega Lenta. 
Idejo in pobudo g. Franca Brenčiča je 
Turistično društvo Destrnik podprlo in 
udejanjilo. S pomočjo g. župana, Fran-
ca Pukšiča, predsednika TD Destrnik, g. 
Ivana Hauptmana, predsednika Društ-
va vinogradnikov in sadjarjev Osrednje 
Slovenske gorice, g. Andreja Reberniška, 
in članov društva so posadili 70 cepičev. 
TD Destrnik se posebej zahvaljuje tudi 
g. Romanu Polancu za opravljena ze-
meljska dela, g. Srečku Podhostniku za 

Vodovod sedaj tudi pri Marjanu Kokolu
Čista pitna voda iz pipe je dandanes 
povsem samoumevna dobrina, brez ka-
tere si ne predstavljamo našega vsak-
dana. Z letošnjim letom je vodovodno 
napeljavo in s tem tudi pitno vodo do-
bilo tudi bivališče v Levanjcih, kjer živi 
Marjan Kokol s svojo partnerko. Projekt 
jima je ob lastnem denarnem vložku 
(kljub nizkim pokojninam) delno finan-
cirala Občina Destrnik, kar sta gospod 
Marjan in gospa Ivanka sprejela z ve-
liko hvaležnostjo. Ob tej priložnosti se 
občini in njenemu vodstvu še enkrat 
iskreno zahvaljujeta. Upokojenca, ki ju 
poleg skrbi za hišo in domačijo, odliku-
jejo tudi številne ljubiteljske dejavnosti 

– gospa namreč v prostem 
času šiva gobeline, medtem 
ko je gospod Marjan ljubi-
teljski slikar, ki je razstavljal 
tudi na likovnih razstavah v 
Destrniku, sta do sedaj vodo 
zajemala iz vodnjaka, čeprav 
je bila njena neoporečnost 
vprašljiva. V poletnih mesecih, 
ko je voda v vodnjaku zaradi 
suše usahnila, so jima na po-
moč priskočili tudi desenški 
gasilci. Z novim vodovodom 
je njuno življenje nekoliko laž-
je, skrb za pitno vodo pa del 
preteklosti.

Fras. Zahvale so prav tako podelili tudi 
preostalim društvom Občine Destrnik, 
ki kakorkoli sodelujejo s PGD Destrnik: 
Društvu kmetic Destrnik, Društvu Ko-
ranti Destrnik, Društvu upokojencev Sv. 
Urban Destrnik, Klubu starodobnih vozil 
Sv. Urban Destrnik, Krajevni organizaciji 

Rdečega križa Destrnik, Lovski družini 
Destrnik, Športnemu društvu Destrnik, 
Turističnemu društvu Destrnik in Župniji 
Sv. Urban Destrnik. 
Po končani proslavi ob 50-letnici društ-
va se je dogajanje preselilo v Volkmerjev 
dom kulture, kjer se je odvijala prosla-

va ob občinskem prazniku. Po končanih 
prireditvah so bili vsi gostje vabljeni na 
gasilsko veselico, kjer je bilo postreženo 
z dobro hrano in pijačo ob dobri glasbeni 
spremljavi, ki so jo ustvarili Ansambel 
Poklon in Veseli svatje. 

Pri občini posadili potomke cepičev stare trte
Tanja Hauptman,
fotografija Tjaša Oman

prevoze, g. Ivanu Hauptmanu za les, g. 
Francu Brenčiču za pomoč pri izdelavi 
lesenih opor – kolov, g. Janezu Fridlu, 
g. Antonu Sevru in g. Milanu Herga ter 
vsem ostalim članom društva, ki so ka-
korkoli pomagali pri izvedbi projekta. 
Modra kavčina bo tako rasla za občinsko 

stavbo v Destrniku. Zbrani so bili enotni 
v želji, da bi z leti vino občinskega vi-
nograda postalo protokolarno in bi ta 
butični vinograd kraju prinesel tudi večjo 
turistično veljavo.

Vodovod sedaj tudi pri Marjanu Kokolu
Besedilo in fotografija Tadej Urbanija
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Tik pred začetkom osrednje proslave ob 
21. občinskem prazniku Občine Destrnik 
so v Volkmerjevem domu kulture otvorili 
40. razstavo likovnih del, ki so nastala 
v mesecu aprilu na srečanju likovnikov 
v Destrniku. Častitljiva tradicija, katere 
začetki segajo v leto 1976, ko so na po-
budo vodstva Osnovne šole bratje Reš 
in učitelja Emila Štumbergerja likovniki 
s svojimi deli počastili krajevni praznik, 
je postala nepogrešljivi del občinskega 
praznika, ki se ga leto za letom otvori 
prav z dotično razstavo. Ob tej priložno-
sti je Osnovna šola Destrnik-Trnovska 
vas v sodelovanju z občino izdala pub-
likacijo z naslovom 40 likovnih srečanj 

Ko so kurenti priklicali pomlad in nam 
zaželeli srečo v naših domovih, smo 
kmetice že pridno razmišljale o delu na 
naši njivi v Janežovcih. Konec meseca 
marca sta nam članica Jerica in njen 
Tona podarila gnoj. Zapeljala sta ga na 
njivo in ga raztrosila, nato pa sta Flor-
jan in Milan njivo pripravila za saditev 
koruze trdinke, buč in sončnic. Kmetice 
smo se 8. maja v velikem številu zbrale 
na njivi. Najprej smo naredili vrste, nato 
pa smo si porazdelile delo – nekatere 
so semena koruze, buč in sončnic da-
jale v vrste, druge pa so jih zagrnile. Po 
končanem delu smo še pomalicale in 
poklepetale.

Na dan občinskega praznika so se svet-
niki Občinskega sveta Občine Destrnik s 
polaganjem venca in prižigom sveč na 
obeležju padlih v obeh svetovnih vojnah 
na destrniškem pokopališču spomnili 

40. razstava likovnih del

Besedilo in fotografija
Irena Gajšek

Tadej Urbanija

na Destrniku. Gradivo zanjo sta na po-
budo ravnatelja, mag. Draga Skurjen-
ega, zbrali in uredili učiteljica likovne 
umetnosti, Janja Perko, in Irena Cvetko. 
Publikacija z arhiviranimi fotografijami 
srečanj ter likovnimi deli dokumenti-
ra zgodovinski pregled štirih desetletij 
ustvarjanja, ki sta ga poleg krajine na-
vdihovala tudi prijateljstvo in sprošče-
no vzdušje. Tudi na letošnjem srečan-
ju je prevladoval realističen pristop s 
poudarkom na motivu krajine, katere 
nerazdružljivi del je destrniška veduta, 
prevladujoče likovno področje pa je bilo 
slikarstvo, čeprav je bilo razstavljenih 
tudi nekaj risb in grafik. 

Pričetek del 
na njivi v 
Janežovcih

Položitev venca na pokopališču
Besedilo in fotografija Tadej Urbanija

vseh tistih, ki so nam s svojimi življen-
ji omogočili boljši jutri. Obiskali so tudi 
grobove pokojnih članov občinskega 
sveta in se s prižigom sveč spomnili nji-
hovega dobrinosa pri vodenju občine.

ZAHVALA

Na slavnostni prireditvi občinskega praznika Občine Destrnik dne 25. 5. 2019 sem prejel priznanje Častni občan občine 
Destrnik, za kar se iskreno zahvaljujem županu Francu Pukšiču, svetnikom občinskemu sveta ter občankam in občanom, 
ki so mi zaupali pet zaporednih mandatov v občinskem svetu, da sem lahko aktivno sodeloval in soustvarjal v razvo-
ju naše občine. Tega visokega priznanja ne pripisujem samo sebi, ampak vsem tedanjim ekipam svetnikov, članom 
občinskih in vaških odborov ter občinski upravi, ker smo zmogli nesebično ter z veliko zagnanostjo dobro sodelovati v 
skupni želji, da ustvarjamo pogoje za lepšo sedanjost in prihodnost naslednjih generacij v naši občini. Upam, da je moj 
prispevek upravičil to priznanje, ki sem ga sprejel z velikim spoštovanjem in ponosom. Hvala.

Branko Zelenko
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V sklopu 21. občinskega praznika in 
25-letnice samouprave se je letos v 
petek, 10. maja, v Volkmerjevem domu 
kulture v Destrniku odvijalo srečan-
je ljudskih pevcev in godcev. Dogodek 
v znamenju petja, glasbe in ljudskih 
besedil – ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO PO 
DOMAČE – so organizirale Urbančan-
ke, ki delujejo pod Turističnim društvom 
Destrnik. Urbančanke so ponovno pri-
pravile prijeten večer, ki se ga je letos 
udeležilo kar šestnajst skupin iz okolice 
Občine Destrnik (Pevci ljudskih pesmi 
Prešmentani faloti KPD Stoperce, Ljud-
ske pevke Lükarce TED Lükari Dornava, 
Pevci Društva upokojencev Cerkvenjak, 
Ljudske pevke KUD dr. Antona Slodnja-
ka Juršinci, Eva Šnut, Pevska skupina 
Sv. Trojica DU Sv. Trojica, Ljudski pevci 
KUD Stane Petrovič Hajdina, Ljudske 
pevke Društva gospodinj Vitomarci, 
Ljudski pevci Trta KUD Maksa Furjana 
Zavrč, Pevke ljudskih pesmi s pevcem 
KPD Stoperce, Klavdija Tian in Branko 
Vičar, Ljudski pevci Fantje iz Jurovc KPD 
France Prešeren Videm, Pevska skupina 
Trstenke iz Podlehnika, Pevci ljudskih 
pesmi KTD Selce ter Vaški godci KD An-
draž nad Polzelo). Večer, odet z ljudsko 
pesmijo, je povezovala Majda Kunčnik, 
ki je ustvarila prav posebno vzdušje v 
posebni opravi z domačim »vrbenskim« 
naglasom. 
Polno dvorano Volkmerjevega doma je 
nato pozdravil in nagovoril predsed-
nik Turističnega društva Destrnik, Ivan 
Hauptman: »Drage pevke, pevci, spošto-
vani gostje. Lep pozdrav tudi iz strani 
Turističnega društva Destrnik, katere-
ga članice so tudi naše ljudske pevke 
Urbančanke. Poslušal sem besedila – 
bila so žalostna, bila so vesela, bila so 
poučna. Vendar tako dolgo kot bo ljud-

ska pesem v naših krajih, tako dolgo 
bo tudi Slovenija. In tako dolgo bomo 
tudi Slovenci na Zemlji. Naslednje leto 
je okrogla številka naših Urbančank in 
prepričan sem, da bomo v tem številu 
tukaj ter bomo preživeli tako lep večer 
kot nocoj. Hvala vam za udeležbo in na 
svidenje čez leto dni.« Nato se je pred-
sednik društva zahvalil in vsem pevkam 
Urbančankam podaril majhno pozornost. 
Zahvalil se je tudi vodji pevk, Anici Čeh. 
Zbrane je pozdravil tudi podžupan Rob-
ert Simonič ter jim zaželel lep večer in 
prijetno druženje v naši občini. 
Zadnja nastopajoča skupina, Vaški godci 
KD Andraž nad Polzelo, je s pesmijo Spet 
kliče nas venčani maj na noge spravila 
prav vse goste in nastopajoče v dvora-
ni. Tako je bilo z njihovo pomočjo ust-
varjeno prav posebno, prijetno vzdušje. 
Umetniškemu delu je sledil še družabni 
del s pogostitvijo.

Srečanje ljudskih pevcev in godcev
Monika Hameršak, fotografije: Tjaša Oman
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Pozdrav pomladi

Pozdrav pomladi – koncert Ženskega 
pevskega zbora Kulturnega društva De-
strnik.
Koncert Ženskega pevskega zbora Kul-
turnega društva Destrnik je postal del 
tradicionalnega repertoarja dogodkov v 
času praznovanja občinskega praznika. 
Zbor, katerega članice so Marija Kumer, 
Vesna Brunčič, Lucija Kuhar, Vanja Ze-
bec, Larisa Žiško, Mateja Kramberger, 
Marta Černivec, Zdenka Simonič, Marija 

Kramberger, Anja Jakopec in Jožica Be-
drač, pod taktirko Tomaža Mohorko se 
je predstavil z desetimi pesmimi. Slišali 
smo lahko skladbe Moj pobič, Lani sem 
možila se, Čuk se je oženil, Vrtec ogradi-
la bodem, Tam, kjer se čuje pesem, Kolo, 
Dva bratcina, Naj bo pomlad, So ptički se 
ženili in Njega ni. Program so popestrili 
še Dornavski oktet in Eva Šnut Petrič, 
program pa je povezovala Vanja Zebec. 
Ženski pevski zbor KD Destrnik, ki nas 

V soboto, 18. 5. 2019, je v Volkmerjevem 
domu kulture potekal 5. mednarodni ša-
hovski turnir, ki je bil hkrati I. memorial, 
posvečen dr. Ervinu Mauriču. Dr. Ervin 
Maurič je bil velik ljubitelj šahovske igre, 
njegova prisotnost pa je v preteklosti na 
turnir privabila tako šahiste z Destrnika 
kot okolice, saj nam je bil vsem velik 
vzornik. 
Na letošnjem turnirju, katerega nagradni 
sklad je znašal 500 EUR, je sodelova-
lo 53 igralcev iz Slovenije, Hrvaške 
in Bosne. Udeležila sta se ga tudi 2 
velemojstra (bivša slovenska reprezen-
tanta) in kar 8  mednarodnih mojstrov. 
Potekal je po švicarskem sistemu: 9 kol 
z igralnim časom 7 minut + 3 sekunde 
na potezo. Dvoboji so bili zelo izenače-
ni vse do konca. Zmagovalec je postal 
mednarodni mojster Milan Mrdja iz Hr-
vaške. Na drugem mestu mu je z enakim 
številom točk sledil mednarodni mojster 
Žan Tomazini iz Slovenije. Tretjo mesto 
je pripadlo še enemu domačemu medn-
arodnemu mojstru, Leonu Maziju. Odlič-
no se je odrezal tudi fide mojster Miro 

Pandurević iz Bosne s četrtim mestom. 
Izmed članov našega kluba je najbol-
jši rezultat, in sicer 13. mesto, dosegel 
Franci Cirkvenčič, mojstrski kandidat. 
Posebna zahvala gre našemu glavnemu 
sponzorju, podjetju Lesko, Simoni 
Murko, s. p., in ostalim sponzorjem: pod-
jetjem Avtohiša Terbuc, d. o. o., Slikople-

skarstvo Boštjan Pesek, s. p., Elektro 
Novateh, d. o. o., BM Asfalt in Ibrahim 
Hasanagić, s. p. Sponzorji, donatorji in 
vsi podporniki turnirja, hvala vam za 
zaupanje, nekateri ste z nami že od vse-
ga začetka. Zahvala gre tudi občini za 
pogostitev udeležencev turnirja.

Besedilo Tadej Urbanija, Fotografija: Tjaša Oman

5. mednarodni šahovski turnir ob občinskem
prazniku Občine Destrnik in I. memorial
dr. Ervina Mauriča
Besedilo in fotografija: Mitja Kramberger, organizator turnirja
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Otvoritvena vožnja
Kluba starodobnih vozil Sv. Urban Destrnik

Tudi letos je v občini Destrnik potekala 
otvoritvena vožnja Kluba starodobnih 
vozil Sv.  Urban Destrnik. Člani so se s 
svojimi »jeklenimi konjički« zbrali v so-
boto, 4. maja, pri cerkvi Svetega Urbana 
v Destrniku, kjer jih je pričakal župnik 
Jože Škofič. Sledil je že tradicionalni 
blagoslov avtomobilov, ki je pomemben 
za srečno in varno vožnjo skozi celotno 
leto. Po blagoslovu so se zapeljali skozi 
Trnovsko vas proti občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah. Prva postojanka je 
sledila v Vinotoču pri Betki Weingerl v 
Zgornjih Verjanah. Gospod Feliks Wein-
gerl je vsem članom otvoritvene vožnje 
razkazal zanimivo zbirko kmečkega 
orodja in delovnih strojev. Prav tako 
so imeli možnost videti zelo zanimiv 
park starodobnih vozil. Po ogledu so se 
odpravili nazaj v center Svete Trojice, 
kjer so si ogledali umetniške skulpture 
umetnika Danijela Vrečiča. Sledil je 
kratek postanek za malico, nato pa so 
se odpravili nazaj proti Destrniku. Zad-
nja postojanka otvoritvene vožnje je bila 
v baru Feniks v Janežovcih, kjer se je 
druženje tudi zaključilo. Kljub slabemu 
vremenu so skupaj preživeli lep dan. 

Monika Hameršak

vsako leto razveseli s svojim koncertom, 
je bil ustanovljen leta 2015 in od takrat 
združuje tiste ženske glasove, ki jih pov-
ezuje ljubezen do petja. Čeprav zbor v 
takšni obliki, kot ga poznamo danes, 

deluje štiri leta, pa so članice Marta 
Černivec, Zdenka Simonič in Marija 
Kramberger del zborovske zgodbe že 
trinajst let, saj so bile zveste članice še 
v času, ko je deloval kot mešani pevski 

zbor. Kronika zbora pa je skrbno zapisa-
na v zvezkih Marte Černivec, ki skrbi za 
to, da bo delovanje zbora skozi njegovo 
zgodovino, dostopno tudi kasnejšim ro-
dovom.
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V mesecu aprilu smo članice Društva 
kmetic Destrnik v župnišču naše cerkve 
pripravile že tradicionalno velikonočno 
razstavo. Obiskovalci ste lahko videli ve-
likonočne jedi (pletenice, jajca, obarvana 
z različnimi tehnikami, kruh, potice …), 
izdelke iz papirja in perl ter kvačkane 
in vezene izdelke. Posebna zahvala gre 
članici Marici Jakob, ki je za društvo 
izvezla novi velikonočni prt. Hvala tudi 
vsem članicam, ki ste pripravile izdelke 
ter poskrbele za pogostitev naših obis-
kovalcev, in gospodu župniku za prijazen 
sprejem v župnišču, kjer že leta pripravl-
jamo velikonočno razstavo.

Naš farni zavetnik sv. Urban goduje 25. 
maja, zato vsako leto na najbližjo nedel-
jo župnija praznuje svoj praznik. Navada 
je, da slovesno sveto mašo daruje več 
duhovnikov. Letošnjo je poleg farne-
ga župnika Jožeta Škofiča daroval tudi 
Jože Rajnar iz Svetinj. Po sveti maši je 
sledilo tradicionalno druženje na župni-
jskem dvorišču, pri čemer so pomagali 
marljive gospodinje in vinogradniki, ki so 
poskrbeli za dobrote ter pijačo. Čeprav je 
bila žegnajska nedelja duhovno nadalje-
vanje 21. občinskega praznika Občine 
Destrnik, pa ne smemo pozabiti na dol-
go in bogato tradicijo, ki jo ima prazno-
vanje goda sv. Urbana. Spomnimo, da bo 

Žegnanje ob godu sv. Urbana
Tanja Hauptman

Velikonočna razstava
Besedilo in fotografije Irena Gajšek

drugo leto župnija praznovala 350-let-
nico svojega obstoja, letos jeseni pa bo 
minilo 500 let, odkar je lavantinski škof 
Leonhard 25. oktobra leta 1519 posvetil 
cerkev Sv. Urbana, ki so jo začeli graditi 
leta 1505.

Zahvala za
sodelovanje 

Iskreno se zahvaljujem člani-
cam društva, ki ste v soboto, 25. 
maja, prijazno pomagale našim 
gasilcem pri organizaciji njiho-
vega slavnostnega dne.

Predsednica Društva kmetic 
Destrnik,
Irena Gajšek
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Šahovski turnir za učence Osnovne šole 
Destrnik-Trnovska vas
V četrtek, 16. 5. 2019, smo v sklopu 
občinskega praznika Občine Destrnik 
izvedli šahovski turnir za naše učence. 
Turnir je med otroki zelo priljubljen, o 
čemer priča tudi dejstvo, da se ga je le-
tos udeležilo kar 39 otrok iz matične in 
podružnične šole. 
Organizator tekmovanja je bilo Športno 
društvo Destrnik, ki ga je zastopal Mit-
ja Kramberger. Pri izvedbi sta pomagali 
tudi učiteljici in mentorici šolskega ša-
hovskega krožka, Tonja Zagoršek Gavez 
in Stanka Drobnak. 
Otroci so igrali v treh starostnih kate-
gorijah. Na koncu so zmagovalci dobili 
pokale, vsi udeleženci pa medalje za 
sodelovanje. Sodelujoči ugotavljajo, da 
je nivo igranja šaha vsako leto na izred-
no visokem nivoju in da se za kvaliteto 
šahovske igre v Destrniku ni treba bati. 
Najbolje so se izkazali Nejc Čeh (do 15 
let), Tristan Zver Šuligoj, Domen Arnuš, 
Nik Mitja Vajngerl (vsi do 12 let), Samuel 
Čurin in Luka Rom (oba do 9 let).
Otroci so tako ob igri preživeli lep 
popoldan v druženju z vrstniki. 

Šahovski turnir za učence
Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas
Stanka Drobnak  Fotografija: Arhiv OŠ Destrnik-Trnovska vas
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V petek, 26. aprila 2019, je v Muzeju 
narodne osvoboditve v Mariboru potekal 
zgodovinski kviz na temo ZGODOVINA 
ČLOVEKOVEGA OSVAJANJA VESOLJA. 
Z mentorjem, prof. Alešem Marđetkom, 
smo predelali obsežno literaturo in se 
nanj dobro pripravili. 
Zanimanje za kviz je bilo izredno ve-
liko, saj se ga je udeležilo kar 50 ekip iz 

Na letošnjem državnem tekmovanju iz 
znanja zgodovine, ki je potekalo 16. 3. 
2019 na OŠ Venclja Perka v Domžalah, 
je učenka Ana Potočnik iz 8.a osvojila 
ZLATO DRŽAVNO PRIZNANJE.
Toda pot do tega uspeha je bila dolga. 
Letošnje tekmovanje iz znanja zgodovine 
je bilo na temo OB 150-LETNICI PRVEGA 
TABORA NA SLOVENSKEM – OD ČITAL-
NIŠKEGA GIBANJA, BESED DO TABOROV 
NA SLOVENSKEM.
Prva stopnja, šolsko tekmovanje, je po-
tekala 4. 12. 2018 na naši šoli. Tekmo-
vanja se je udeležilo 33 tekmovalcev iz 
8. in 9. razreda. Bronasto priznanje je 
osvojilo 11 učencev. Poleg Ane Potočnik 
še Klara Sužnik, Leja Murko, Lara Čeh, 
Julija Nedelko, Vanesa Horvat, Jan Ben-
ko, Tadej Razlag, Teja Črnko Širec, Teja 
Lovrec in Kristjan Prelog. Ana, Klara, 
Leja, Lara, Julija in Vanesa so se uvrstile 
na območno tekmovanje.
Območno tekmovanje je potekalo 5. 2. 
2019 na OŠ Hajdina. Preko težkih nalog 
in v ostri konkurenci so se naše učenke 
uspešno prebile do lepih uspehov. Ana, 
Lara in Klara iz 8.a so dosegle srebr-
no priznanje; Ana se je uvrstila tudi na 
državno tekmovanje.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem, 
ki so sodelovali in prejeli priznanja. Še 
posebej pa veljajo čestitke Ani, ki je 
dosegla najvišje priznanje na državnem 
nivoju iz znanja zgodovine.

Učenka 8. razreda Osnovne šole De-
strnik-Trnovska vas, Lara Čeh, je na držav-
nem tekmovanju v znanju slovenščine za 
Cankarjevo priznanje dosegla 8. mesto, s 
čimer si je prislužila zlato priznanje.
Letošnje Cankarjevo tekmovanje iz 
slovenščine je potekalo pod krovnim naslo-
vom Dediščina identitete. Leto 2018 je bilo 
evropsko leto kulturne dediščine. Namen 
projekta je bil spoštovanje dediščine ter 
sodelovanje pri promociji evropskih vrednot 
in približevanje dediščine mladim. Hkrati pa 
je bilo to tudi Cankarjevo leto. S tekmovan-
jem smo izrazili spoštovanje do obojega.
Učenci 8. in 9. razredov so morali prebrati 
dve knjigi, Kit na plaži Vinka Moederndor-
ferja in črtice Ivana Cankarja, Moje življenje. 
Ob prebranih besedilih so učenci spoznavali 
izročilo, o njem razmišljali ter ga povezovali 
s sodobnim časom in lastnimi izkušnjami.
Lara se je po šolskem tekmovanju udeleži-
la območnega tekmovanja, ki je potekalo 
na Osnovni šoli Videm, in v svoji kategoriji 
dosegla odlično 3. mesto. V soboto, 9. marca 
2019, se je udeležila še državnega tekmo-
vanja na Ptuju na Osnovni šoli Ljudski vrt. 

Novi zlati priznanji
na področju zgodovine
Aleš Marđetko, prof. zgodovine in geografije
Fotografija: arhiv OŠ Destrnik-Trnovska vas

srednjih in osnovnih štajerskih šol. Našo 
šolo sta zastopali 2 ekipi: v prvi ekipi 
so bile Klara Sužnik, Teja Črnko Širec 
in Sara Krajnc, v drugi pa Ana Potočnik, 
Lara Čeh in Leja Murko. Obe sta dosegli 
odlične rezultate – v svojih tekmoval-
nih skupinah sta namreč dosegli vse 
možne točke in prepričljivo osvojili zlati 
priznanji.

Zlato državno priznanje iz znanja 
zgodovine za Ano Potočnik
Mentor: Aleš Marđetko
Fotografija: arhiv OŠ Destrnik-Trnovska vas

Lara Čeh
osvojila zlato
Cankarjevo 
priznanje
Andrejka Horvat
Fotografija: Arhiv
OŠ Destrnik-Trnovska vas
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Spomladi se narava prebudi iz zimske-
ga spanja, čebele pa začnejo letati iz 
panja. Prav o teh pridnih živalcah, ki so 
posebne tudi zato, ker so edine žužel-
ke, ki jih imamo za »domače živali«, se 
v teh dneh pogovarjamo v našem vrtcu. 
Starejši otroci iz skupin Srčki in Metulji, 
ki jih nožice že lahko ponesejo malo dlje 
od domačega praga, in vzgojitelji smo 
tako v petek, 26. 4. 2019, obiskali če-
belarja Davorina Cafa, ki ima čebelnjak 
v Vintarovcih, na domačiji svojega prad-
edka. Ob prihodu na dvorišče stare hiše 
so našo pozornost pritegnili razstavljeni 
in postavljeni pripomočki ter naprave, 
ki jih uporablja pri svojem delu. Otroci 
so radovedno in pozorno spremljali be-
sede ter gibe čebelarja Davorina, ki nas 
je seznanil s svojim delom s čebelami. 
Občudovali smo njegovo znanje in po-
trpežljivost, ki ju skupaj z delom čebelic 
vse premalo poznamo ter cenimo, ko 
uživamo medene dobrote. Skupaj smo 

si nato previdno ogledali še notranjost 
čebelnjaka in čebelice pri njihovem delu. 
Otroci in odrasli smo izvedeli veliko no-
vega ter zanimivega o življenju in delu 
čebel, njihovem »hišnem redu«, načinu 
komunikacije, naši domači čebeli kran-
jski sivki, številu letov čebele, da nabere 
eno žlico medu, zdravilnih lastnosti če-
beljih »pridelkov« in še mnogo, mnogo 
drugega, česar se bomo ob naslednjem 
uživanju medu zagotovo spomnili. Za 
sladek zaključek našega obiska nas je 
Davorin pogostil z domačimi medenja-
ki in medenim napitkom. Oboje nam je 
odlično teknilo in nam dalo dodatno en-
ergijo za pot nazaj v vrtec. Zahvaljujemo 
se našemu čebelarju, gospodu Davorinu, 
in njegovim čebelam za gostoljubnost. 
Želimo jim zdravja in veliko sončnih dni 
z bogato pašo, da bomo lahko vsi uživali 
medene dobrote. Naj živijo čebele, naj 
letijo vesele, da bomo uživali med in da 
bo (pre)živel naš svet!

Med 74 tekmovalci v kategoriji osmošolcev 
se je z doseženimi 38 točkami (od možnih 
50) uvrstila na 8. mesto in osvojila zlato 
priznanje.
Svoje vtise po končanih tekmovanjih na 
vseh ravneh in osvojenem priznanju je Lara 
strnila ter zapisala: »Presrečna sem, da 
sem lahko bila del letošnjega Cankarjeve-
ga tekmovanja. Odkar pomnim, sem se ga 
redno udeleževala. Najprej sem se udeležila 
šolskega tekmovanja in niti predstavljala si 
nisem, da bi se lahko uvrstila tudi na območ-
no. Bila sem zelo vesela in presenečena, ko 
sem izvedela, da mi je uspelo. Za to stopnjo 
sem se tudi zelo pripravljala. Po odpisanem 
tekmovanju sem imela dober občutek, saj 
sem na papir izlila vsa svoja čustva in mnen-
ja. Po objavljenih rezultatih ter spoznanju, da 
sem se uvrstila na državno tekmovanje, me 
je zajel val navdušenja in bila sem presrečna. 
Za državno tekmovanje sem želela biti kar 
se da pripravljena. Na koncu se mi je zde-
lo, kot da sva s Cankarjem že stara znanca. 
Na dan tekmovanja sem bila nervozna, kajti 
prvič sem se udeležila tako velikega tekmo-
vanja in nisem vedela, kaj naj pričakujem. 
Verjela sem vase in po odpisanem tekmo-
vanju sem se odlično počutila. Vedela sem, 
da sem dala vse od sebe in v spis vložila vso 
svojo energijo. Minevali so dnevi in vsak dan 
sem preverjala, ali so rezultati že objavljeni. 
Občutkov ob osvojenem zlatem priznan-
ju ne morem opisati. So mešanica veselja, 
navdušenja in presenečenja. Zdaj vem, da 
moj trud ni bil zaman. Zahvaliti se moram 
svoji družini, ki mi je ves čas stala ob strani, 
ter mentorici Andrejki Horvat, ki me je dobro 
pripravila in ves čas spodbujala. To je bila 
čudovita izkušnja, zato se bom tekmovanja 
za Cankarjevo priznanje zagotovo udeležila 
tudi v naslednjem šolskem letu.«
Lari iskreno čestitamo in želimo še veliko 
ustvarjalnega pisanja. Prihodnje leto pa nas 
čakajo novi bralni izzivi.

Vrtec na obisku pri čebelarju
Besedilo in fotografija: Vrtec pri OŠ Destrnik
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V soboto, 25. maja, se je v Destrniku 
odvijal pravi nogometni praznik. Šport-
no društvo je namreč ob 21. občinskem 
prazniku organiziralo malonogometni 
turnir TARTAN 2019. 
Ob 10. uri sta s tekmovanjem na umet-
ni travi začeli selekciji U7 in U9, v kat-
erih so tekmovale ekipe KMN Sloven-
ske gorice, NK Gorišnica, NK Drava in 
domača ekipa FC Destrnik. Ekipe so 
tekmovale vsaka z vsako. Tekmovanje 
mlajših selekcij je spremljalo veliko gle-
dalcev, ki so uživali v predstavah mladih 
nogometašev. Gledalci so bili najbolj na-
vdušeni, ko so igrali otroci iz domače no-
gometne šole. Trenerji ekipe FC Destrnik 
s starši in trenerji ostalih klubov so bili 
navdušeni nad napredkom, ki ga kaže-
jo domačini po vsega osmih mesecih 
treninga. Zmagovalci otroškega turnirja 
so bili vsi. Vsak udeleženec tekmovanja 
je na podelitvi prejel priznanje in prak-
tično darilo, za katerega so poskrbeli v 
podjetju Danone. Ob igrišču so zbrano 
množico navduševala napihljiva igrala, 
šotori in animatorji za otroke z raznimi 
nagradnimi igrami. Obiskali sta nas tudi 
maskoti podjetij Vzajemna in Danone.
Po zaključenem otroškem turnirju se je 
pričelo tekmovanje za člane na umetni 
masi tartan. Za ta turnir smo organizator-
ji zbrali 2.500 EUR za nagrade, ki smo jih 
razdelili med prva tri mesta. Z razpisano 
višino nagrad je turnir med največjimi v 
Sloveniji. Udeležilo se ga je enajst ekip, 
organizatorji pa smo pričakovali kakš-
no več. Sodelovale so naslednje ekipe: 
KMN Kapela, Vamar Zmajevi, ŠD Selce, 
ŠD Jablance, NASVET Franc Selišek, s. 
p., Gostilna pri Ovinku Ptuj, Pizzeria An-
diamo, ŠD Velka, ŠD Destrnik, Ekipa PP 
in Dimjačarstvo Sopot iz sosednje Hr-
vaške. Sistem tekmovanja je bil določen 
tako, da je žreb določil tri skupine po tri 
ekipe in eno skupino z dvema ekipama. 
Igralni čas je bil dvakrat po 10 minut, v 
nadaljnje tekmovanje pa sta se uvrstili 
po dve ekipi. Že v skupinskem delu smo 
videli tekme na visoki ravni, prava po-
slastica pa so bile tekme četrtfinala in 
polfinala. V polfinale so se uvrstile ekipe 
NASVET Franc Selišek, s. p., Gostilna pri 

Ovinku Ptuj, ŠD Selce in Dimjačarstvo 
Sopot. V tekmi za tretje mesto in 500 
EUR nagrade je zmagala ekipa Dim-
jačarstvo Sopot proti ekipi ŠD Selce. V 
»pričakovanem« finalu med ekipama 
NASVET Franc Selišek, s. p., in Gostilna 
pri Ovinku Ptuj smo na delu videli kar 
nekaj igralcev iz prve slovenske futsal 
lige, kot so Alen Fetič, Matej Fideršek, 
Tjaž Lorenčič, Bojan Klemenčič, Urban 
in Marko Senekovič, Žan Kranjc, Tomas 
Pihler, Kevin Caf. Po razburljivi tekmi 
na izredno visoki ravni so zmagovalca 
odločali streli iz 6 metrov. Mirnejše in 
natančnejše izvajanje je prineslo zma-
govalni ekipi Gostilna pri Ovinku Ptuj 

Nogometni turnir Tartan 2019
ŠD Destrnik Fotografija: Monika Hameršak

Sponzorji turnirja:



19

1.200 EUR, pokal in prehodni pokal. Drugouvrščena ekipa 
NASVET Franc Selišek, s. p., je domov odnesla denarno 
nagrado v višini 800 EUR in pokal. Za najkoristnejšega 
igralca turnirja je bil izbran Matej Fideršek (NASVET Franc 
Selišek, s. p), za naj vratarja pa Tjaž Lorenčič (Gostilna pri 
Ovinku Ptuj). Poleg pokalov in denarnih nagrad so ekipe 
ter posamezniki prejeli tudi lepe praktične nagrade. Ce-
lodnevno tekmovanje je bilo izpeljano na zelo visoki ravni, 
za kar so zaslužni člani organizacijskega odbora ter seve-
da donatorji in sponzorji. Omeniti moramo še, da je imel 
turnir tudi dobrodelno noto, saj bo organizator z zbranimi 
sredstvi omogočil nakup šolskih potrebščin. Velik HVALA 
vsem, ki ste nam omogočili izvedbo dogodka. 

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal
a nate spomin
bo večno ostal

ZAHVALA
Ob boleči izgubi mame, babica, tašče

Katarine Zagoršek

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, znancem 
in prijateljem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali 
sveče, cvetje, denarno pomoč, za maše in nam izrekli sožal-
je. Hvala g. župniku, Jožefu Školjču za čuteno sveto mašo in 
opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebnemu podjetju Almaja d. 
o. o. za njihove storitve. Hvala bolnišnici Ptuj, predvsem oddelku 
PBZ, kjer so tako lepo skrbeli za njo in ji lajšali bolečine. Hvala 
vsem in vsakemu posebej.

iz Drstelje 23, Destrnik

Žalujoči njeni najdražji.

Našteto svečk je zgorelo,                                                          
našteto rožic ovenelo,
našteto solz preteklo je,
življenja naša so se spremenila, 
a srca naša tebe ne bodo pozabila.

V SPOMIN
15. junija 2019 mineva 14 let, odkar nas je zapustil dragi mož, 

ata, tast, dedek in pradedek

Alojz Fuks

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki mu prižigate sveče, nosite 
cvetje in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

iz Janežovskega Vrha 15

Vsi tvoji, ki te imamo radi.

N  O  V  O

BREZPLAČNO PRAVNO 
SVETOVANJE ZA OBČANE 

OBČINE DESTRNIK

VSAK PONEDELJEK
MED 16. in 17. URO.

Pravna pisarna Simeonov
Bojan Simeonov, mag. prav. s.p.

VINTAROVCI 49B, 2253 DESTRNIK
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