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Uvodnik

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

Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva 
v občini Destrnik brezplačno. 

Medij OBČAN – GLASILO OBČINE 
DESTRNIK je vpisan v razvid 
medijev pod zaporedno številko 
275.

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

Odgovorni urednik: Tadej Urbanija

Zasnova, celostna podoba, 
oblikovanje in priprava za tisk: 
Alinea tisk d.o.o.

Tisk: Evrografis d.o.o.

Članke za naslednjo številko 
Občana zbiramo do 16. 11. 2019. 
Vaše prispevke nam pošljite na 
elektronski naslov:
obcan.clanki@gmail.com.

Irena Gajšek, predsednica društva kmatic Destrnik

Začetki Društva kmetic Destrnik segajo 
v leto 1976, čeprav bi lahko o njegovih 
zametkih govorili že v letu 1935, ko so pri 
sv. Urbanu ustanovili Društvo kmečkih 
fantov in deklet, ki so se družili ter 
pripravljali dramske predstave in razna 
tekmovanja v kmečkih delih. Nastopila 
je vojna in sledil je umik teh društev. 
Leta 1975 je na Ptuju začela delovati 
kmetijsko-gospodarska pospeševalna 
služba z namenom pomagati pri 
ustanovitvi aktivov kmečkih žena. 
Tako se je že omenjenega leta 1976 v 
Destrniku ustanovil aktiv kmečkih žena, 
pomembno vlogo pri njegovi ustanovitvi 
pa je imela Marica Mahorič. Kmetice so 
se družile, druga drugo izpopolnjevale pri 
raznih delih – tako v kuhinji kot na njivi – 
med njimi pa se je in se še plete posebna 
vez. Prav lepo jim je prisluhniti in se od 
njih učiti. Nato je društvo prevzela Alenka 
Gregorec, ki se je skupaj s članicami 
trudila z nadaljevanjem ohranjanja sta-
rih običajev na kmetih. V naših koncih je 
še moč zaznati »delo na roke«, kot so to 
poimenovali naši predniki. Kmetice se, 
skupaj s podpornimi člani in prijatelji, 
resnično trudimo prikazovati delo na njivi 
in druženje na »stari« način. Družimo se 
na naši njivi, kjer se med delom veliko 
presmejimo ob pripovedovanju zgodb, 
naše članice Urbančanke pa poskrbijo 
za zven starih ljudskih pesmi. Pridelke, 
ki zrastejo na naši njivi, rade pokažemo 
na razstavah v naši občini in drugod. 
Prirejamo tudi razna srečanja, kakršni 
sta srečanji ob materinskem dnevu 
in dnevu žena, se družimo z drugimi 

domačimi in sosednjimi društvi na žetvi 
pšenice, trgatvi in ličkanju koruze, ter 
pripravljamo pekovske in ustvarjalne 
delavnice. Izdelke razstavljamo na 
dveh tradicionalnih razstavah v naši 
cerkvi v času velike noči in božiča. 
Vesele smo vseh – me rečemo »starih 
in mladih«. Še najbolj pa nas razveseli, 
ko se nam pridružijo mlajše generacije, 
nam pri sluhnejo in kaj povprašajo. Rade 
govorimo o starih običajih in verjamemo, 
da napisane članke radi preberete. Dragi 
občani in občanke Občine Destrnik ter 
naši prijatelji, lepo vabljeni na naša 
druženja, ki prinašajo veliko smeha in 
dobre volje, hkrati pa so tudi velika za-
kladnica zgodovine naših prednikov.
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6. redna seja Občinskega sveta občine Destrnik
Tekst in fotografija: Tadej Urbanija

Na sedmi redni seji občinskega sveta 
je bila v ospredju osma točka dnevnega 
reda, kjer so svetniki sprejemali reba-
lans proračuna za leto 2019 in je med 
prisotnimi dvignila največ prahu, v 
ospredju pa je spet bila sporna poravnava 
s podjetjem EM-grad. Občinski svet je 
bil s predhodnim poročilom o polletni 
uresničitvi proračuna za tekoče 
leto seznanjen, da je bilo do sedaj 
pridobljenih dobrih 40 % predvidenih 
prihodkov in odvedenih dobrih 28 % 
odhodkov. Razlog za nizko porabo 
proračunskega denarja je predvsem v 
manku investicij v prvi polovici leta. Z 
rebalansom proračuna, ki je bil sprejet 
s šestimi glasovi za in petimi proti, naj 
bi se uravnotežili prihodki in odhodki 
glede na njihovo dosedanjo uresničitev 
in oceno do konca leta, pri čemer se 
bodo prihodki zmanjšali za 4,5 %, in 
bodo znašali dobrih 2.360.000 EUR, 
odhodki pa za 23 %, in bodo obremenili 
proračun za dobrih 3.280.000 EUR. 
Predvidena je tudi zadolžitev občine 
za 500.000 EUR. Župan Franc Pukšič 
je v svoji razlagi pred glasovanjem o 
rebalansu izpostavil, da občina zaradi 
nezmožnosti pridobivanja kredita ni 
mogla izpeljati nekaterih zastavljenih 
investicij. V tem času je občinski upravi 
uspelo reprogramirati kredit v višini 1,2 
milijona EUR in obrestno mero zmanjšati 
iz 4 na 0,85 %, kar znaša okrog 2.000 
EUR mesečnih obresti manj. Občini 
je prav tako uspelo pridobiti kredit v 
višini 0,5 milijona EUR, s katerim bodo 
poravnali proračunske obveznosti in del 
stroškov sodne poravnave. Pukšič je pri 
tem poudaril, da je bilo v letih 2016 in 
2017, v času županovanje prejšnjega 
župana, prodano za 200.000 EUR 
občinskega premoženja – poleg vseh 
najetih kreditov in neplačanih računov – 
pri tem pa je dodal, da je občina zaradi 
do mnevnih anomalij podala enajst 
ovadb. Z zmanjšanjem obrestne mere 
kredita, pridobitvijo novega kredita in 

prenosom dela dolga na naslednje leto 
se je občina po Pukšičevih besedah 
izognila blokadi proračuna. Poudaril je, 
da bi v primeru blokade padla možnost 
umestitve kolesarske poti Ptuj–Lenart, 
izgradnja katere bo krita z državnimi 
sredstvi, in kolesarske poti Janežovci v 
smeri Selci, za katero bo denar prišel iz 
evropskih sredstev. Kolesarka naj bi tako 
v občino pripeljala za okrog 2 milijona 
EUR investicij brez občinskega deleža. 
Vsi svetniki, ki prihajajo iz vrst Na(j)prej 
Destrnik, so rebalans podprli, s čimer je 
bil tudi sprejet, opozicija pa je opozarjala 
na (po njihovem mnenju) nespregledljive 
slabosti omenjenega rebalansa. Čeprav 
so pozdravili zmanjšanje obrestne mere 
zloglasnega kredita in gradnjo kolesarke, 
pa niso mogli mimo podatka, da bo 
občina prodala slabih 120 m2 poslovnih 
prostorov za približno 1.200 EUR na 
kvadratni meter, kar je precej manj kot 
je bil vreden kvadratni meter pri podpisu 
predpogodbe. Svetnik Branko Horvat je 
dodal, da bo občina z novim kreditom 

odplačevala sodno poravnavo, do katere 
po njegovem mnenju sploh ne bi smelo 
priti, in označil proračun kot enega 
najslabših v zadnjih 20 letih.
Na seji je bil soglasno sprejet tudi sklep 
o oblikovanju novega oddelka prvega 
starostnega obdobja v vrtcu Destrnik, 
ki bo začel delovati z decembrom, ter s 
tem povezani sklep o dodatni zaposlitvi 
v vrtcu in novem kadrovskem načrtu. 
Vrtec bo tako z decembrom imel že pet 
oddelkov in pol, kar kaže na to, da je 
vrtec med starši in otroci dobro sprejet. 
Sprejeta sta bila tudi sklepa o brezplačni 
pridobitvi nepremičnin v Desencih in 
Doliču, ki bosta sedaj v lasti občine. 
Sprejeli so tudi dva sklepa o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra 
(občinske ceste in nekategorizirane 
ceste) in sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra. Gre za popravek pomankljivega 
vpisa v zemljiški knjigi, kjer mora 
zaznamba javnega dobra obsegati tudi 
podatke o vrsti, kot lastnika nepremičnin 
pa je potrebno vpisati Občino Destrnik.
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Civilna iniciativa
Viktor Pilinger, dipl. prav.
predsednik CI Destrnik

OBVESTILO OBČANOM O ZADEVI 
AMBULANTA MRŠNIK
Obveščamo vas, da se je Civilna iniciativa 
za ohranitev kvalitetne ambulante 
družinske medicine v Destrniku (v 
nadaljevanju: CI Destrnik) sestala na 1. 
sestanku, ki je bil v petek, 11. 10. 2019.
Na sestanku CI Destrnik je bilo med 
drugim dogovorjeno tudi naslednje:

1. Pravila o zamenjavi osebne-
ga zdravnika in seznam prostih 
zdravnikov, ki jih lahko izberete za 
osebnega zdravnika
Pravila
Osebnega zdravnika lahko zamenjate 
po 1 letu od prejšnje izbire s podpisom 
pri stopne listine pri novoizbranem 
zdravniku brez navedbe razlogov za 
zamenjavo. Ni vam potrebno več v 
Ambulanto Mršnik, d.  o. o., k Alenki 
PRELC, saj je le-ta dolžna vašo kartoteko 
poslati po pošti iz Destrnika k vašemu 
novemu zdravniku, same kartoteke 
pa pacient ne dobi v roke. Če je vaš 
zdravnik neprekinjeno odsoten zaradi 
bolezni, porodniškega dopusta ali je 
odšel na delo v drug kraj za več kot 3 
mesece, ga lahko zamenjate tudi prej in 
če se le-ta vrne, lahko ponovno izberete 
prejšnjega zdravnika (če se bo vaša 
dosedanja zdravnica Rahela SIMONIČ, 
dr. med., spec. druž. Medicine, po nekaj 
mesecih vrnila nazaj v Destrnik, jo boste 
tisti, ki ste v tem obdobju zamenjali 
zdravnika, lahko dobili nazaj).
Prosti zdravniki
Trenutno je na območju Ptuja in 
okolice prostih 6 zdravnikov družinske 
medicine, ki jih lahko izberete za svoje 
nove zdravnike in kjer najprej podpišete 
pristopno listino ter vas ne smejo 
odkloniti. Gre za 2  koncesionarja, ki 
imata skupaj približno 700 prostih mest, 
in 4 zdravnike v ZD Ptuj, ki imajo skupaj 
približno 3.920 prostih mest, in sicer:
koncesionarja:
• Ambulanta družinske medicine, 

Nina MILEUSNIČ, dr. med., spec. 
druž. med., Dornava 135a – približ-
no 180 prostih mest,

• VISAMA, Zdravstvo, storitve in izo-
braževanje, d. o. o., Mitja MLAKAR, 
Videm pri Ptuju 51 – približno 520 
prostih mest,

zdravniki ZD Ptuj:
• Amira HACHEM, Ambulanta Hajdina 

– približno 1.390 prostih mest,
• Natalija HANŽELJ, Ambulanta 5, ZD 

Ptuj – približno 1.380 prostih mest,
• Marija MILOŠIČ, Ambulanta 2, Kid-

ričevo – približno 260 prostih mest,
• Mojca LAZAR, Ambulanta Zavrč – 

približno 890 prostih mest.

2. Predlog občanom za enotne in 
pregledne pritožbene poti
Nezadovoljni in razočarani pacienti se 
lahko vedno pritožite nad direktorjem 
Francem MRŠNIKOM, zdravnico Alenko 
PRELC, srednjo medicinsko sestro 
Tamaro HOJNIK (trenutno!) in dipl. 
med. sestro v referenčni ambulanti 
Matejo ŠKRLEC, ki že od februarja 
letos nadomešča Barbaro REP, ki je na 
porodniškem dopustu. Predlagamo, da 
vedno vložite pisno pritožbo (v ambulanti 
(po vašem nareku pri sestri ge. HOJNIK; 
po pošti na naslov Ambulanta Mršnik, 
d. o. o., Destrnik 9, 2253 Destrnik; po 
e-pošti franc.mrsnik@siol.net), na 
Občini Destrnik (v sprejemni pisarni; 
na telefonski številki 02/761 92 50; 
po e-pošti obcina.destrnik@destrnik.
si) ali pri Vlasti CAFNIK, zastopnici 
pacientovih pravic Maribor (po pošti na 
naslov Ljubljanska 4, 2000 Maribor; na 
telefonski številki 02/333 12 64 ali 051 
217 424; po e-pošti vlasta.cafnik@nijz.
si (uradne ure: ponedeljek 8h–11h, torek 
10h–18h in sreda 8h–13h in 15h–17h)). 
Vse pritožbe oziroma zahteve za prvo 
obravnavo je najprej dolžan obravnavati 
direktor Franc MRŠNIK, če se pritožba 
nanaša nanj osebno, pa pristojna oseba, 
ki jo mora v ta namen imenovati (izmed 
drugih zdravnikov koncesionarjev) in na 
oglasni deski v čakalnici javno objaviti 
vse predpisane podatke tega zdravnika 
(žal še g. Mršnik tega ni uredil, na kar bo 
posebej pisno opozorjen). Direktor vas 
je dolžan osebno povabiti na obravnavo 
vaše pritožbe. Pritožbo zaradi domnevno 
neustreznega odnosa lahko vložite v 
15 dneh od domnevne kršitve, zaradi 
domnevno neustreznega ravnanja 
pri nudenju zdravstvene oskrbe pa 
najpozneje v 30 dneh po končani oskrbi 

(izjemoma v 3 mesecih po poteku teh 
rokov, če se je za kršitev izvedelo kasneje 
ali so se posledice kršitve pokazale 
kasneje). Direktor ali druga pristojna 
oseba mora po vaši prejeti pritožbi 
razpisati ustno obravnavo in vas seveda 
povabiti na pogovor, na obravnavi pa se 
piše zapisnik. Če spor ni rešen po vaših 
pričakovanjih, lahko vložite zahtevo 
za drugo obravnavo na Komisijo RS za 
varstvo pacientovih pravic v Ljubljani 
(podrobnosti so predpisane v od 59. do 
62. 
lenu Zakona o pacientovih pravicah 
(v nadaljevanju: ZPacP). Predlagam 
čim prejšnje obveščanje in vključitev v 
postopek s strani zastopnice pacientovih 
pravic, ki vas brezplačno in v celotnem 
postopku zastopa kot vaš zaupnik 
(zdravniki si na drugi strani v praksi 
največkrat vzamejo odvetnika). 
Kopijo pritožbe pošljite v seznanitev 
tudi CI Destrnik na spodnji kontakt 
predsednika, ki bo pritožbe sproti 
analizirala in po potrebi tudi aktivno 
sodelovala pri obravnavi (če se seveda 
pacient s tem strinja), in referentki v 
sprejemno pisarno Občine Destrnik 
(tel.: 02/761 92 50 ali e-pošta: obcina.
destrnik@destrnik.si).
O kakršnihkoli nevšečnostih in morebitni 
aroganci direktorja Franca MRŠNIKA, 
zdravnice Alenke PRELC ali drugega 
medicinskega osebja v tej ambulanti 
lahko vedno obvestite CI Destrnik (Viktor 
PILINGER, predsednik, tel.: 031 367 210 
ali e-pošta: viktor.pilinger@teleing.com).

3. Sistem naročanja v Ambulanti 
Mršnik 
Dr. Mršnik mora zagotoviti telefonsko 
naročanje in naročanje v elektronski 
obliki ter delo organizirati tako, da 
pacient ne čaka dlje, kot je to potrebno. 
Na oglasni deski in tel. tajnici je objavil 
predhodno naročanje pacientov na 
tel. štev. 02/761 00 50: za pregled pri 
zdravnici je potrebno poklicati nekaj dni 
prej, izjema so osebe, ki rabijo nujno 
medicinsko pomoč. Naročeni pacienti 
imajo prednost pred nenaročenimi. 
Če niste naročeni, dajte kartico pod 
nenaročene, saj vas ne bomo obravnavali 
kot naročenega. Če zamudite več 
kot pol ure, vas obravnavamo kot 
nenaročenega. Za naročilo za napotnice 
in recepte pokličite nekaj dni prej. 
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Za recepte naštejte zdravila, ki vam 
manjkajo. Vedno vam po tem, ko ste 
naročili recepte, sestra pove, kdaj 
bodo recepti napisani in zdravila lahko 
potem dvignete v katerikoli lekarni z 
zdravstveno kartico, ne prihajajte v 
ambulanto po recepte. Sedaj ni več 
papirnatih receptov, le v elektronski 
obliki (to ne velja za naročilnice in 
izjema so nekatera zdravila, na katera 
vas sestra opozori, da pridete po recept 
k nam).
Priporočamo vam, da objavljena 
navodila dosledno upoštevate in ne 
hodite v ambulanto nenaročeni, saj 
imajo naročeni pacienti vedno prednost 
pred nenaročenimi in lahko čakate v 
nedogled po nepotrebnem. Če se vam 
sestra dlje časa ne javi na telefon, 
predlagamo, da se naročite in vaše želje 
pošljete v ambulanto preko že navedene 

e-pošte: franc.mrsnik@siol.net, saj vam 
je direktor dolžan nemudoma odgovoriti 
(najkasneje naslednji dan). Njegova 
morebitna pasivnost in neodzivnost že 
sama po sebi pomenita kršitev Pravice 
do spoštovanja pacientovega časa iz 14. 
člena ZPacP).
CI Destrnik, ki trenutno šteje nad 30 
članov, se bo predvidoma sestala na 
svojem 2. rednem sestanku v drugi 

polovici oktobra. Če se želite priključiti 
in sodelovati pri nadaljnjih aktivnostih, 
ste toplo vabljeni vsi zainteresirani. 
Vedno lahko vsa svoja opažanja in želje 
pošljete predsedniku CI Destrnik.
Viktor PILINGER, dipl. prav.,
predsednik CI Destrnik
Kontakt: 031 367 210 in e-pošta: viktor.
pilinger@teleing.com

Potem, ko je bil zaradi nezadovoljstva 
velikega števila pacientov, ki obiskujejo 
Zdravstveno ambulanto Destrnik, na 
pobudo župana Franca Pukšiča sklican 
krizni sestanek v Volkmerjevem domu 
kulture, je razplet nastalega položaja 
še zmeraj nejasen. Povod zanj je bilo 
nezadovoljstvo mnogih pacientov z novo 
zdravnico, ki je v destrniški ambulanti 
zaposlena od septembra dalje, potem 
ko je prejšnja zdravnica Rahela Simonič 
dala odpoved. Reševanje nastale 
težave je razkrilo številne nejasnosti 
v zvezi s samo ambulanto in njenim 
koncesionarjem Francem Mršnikom. 
Leta 2012 je bil namreč izveden 
prenos koncesije iz fizične osebe na 
gospodarsko družbo Ambulanta Mršnik, 
na podlagi česar je lahko Mršnik leta 
2014 zaposlil zdravnico Rahelo Simonič. 
Zadeva pa se je zapletla, ko je na dan 
prišel podatek, da Franc Mršnik od 
1. 4. 2011 ni imel več licence za splošno 
medicino, ob čemer se postavi vprašanje 
zakonitosti opravljanja njegove službe 
med letoma 2011 in 2014. Odprto ostaja 
tudi, zakaj je Mršnik sploh šel v postopek 
pridobitve dovoljenja, če ni izpolnjeval 
pogojev. Na sklicanem sestanku, ki so se 
ga udeležili tudi bivša zdravnica Rahela 
Simonič in varuhinja pacientovih pravic 
Zdenka Cafnik, je Mršnik pojasnil, da je 

opravljal delo splošne medicine naprej, 
ker ni želel, da bi ambulanto zaprli. 
Med tem časom pa je intenzivno iskal 
novega zdravnika in leta 2014 zaposlil 
Simoničevo. Očitno je do nepravilnosti 
prišlo tudi na Ministrstvu za zdravje, ki 
je Mršniku izdalo dovoljenje kljub potekli 
licenci. Župan, ki je zbrane seznanil s 
trenutnimi razmerami, je prepričan, da 
je koncesijo mogoče odvzeti, saj je bilo 
dovoljenje pridobljeno kljub neveljavni 
licenci, podeliti pa jo je treba nekomu, 
ki bo v ambulanti dejansko tudi delal. 
Oglasila se je tudi bivša zdravnica 
in javno predstavila razloge izredne 
odpovedi. Predvsem jo je motilo stanje v 
sami ambulanti, za delo katere je morala 
prevzemati odgovornost, čeprav ni imela 
nobenega vpliva na njeno vodenje. Med 
drugim je opozorila tudi na problem 
podaljševanja pogodbe zaposleni sestri 
za določen čas na vsakih nekaj mesecev 
in (pre)nizko plačo le-te. Mršnik je pri 
tem opozoril, da medicinske sestre v 
njegovi ambulanti ne dobijo izplačane 
minimalne plače in da so vsi zdravniki 
odgovorni za dogajanje v ambulantah. 
Svoja opažanja je predstavil tudi Viktor 
Pilinger, bivši varuh pacientovih pravic, 
ki je na podlagi pričevanj pacientov 
prepričan, da so bile uporabnikom 
zdravstvenih storitev v času nove 

zdravnice kršene številne pravice. 
Nekateri občani so pri tem opozorili 
na nedopustno obnašanje nekaterih 
pacientov v čakalnici ambulante, ki so 
na zdravnico s tem vršili pritisk in tako 
vplivali na kvaliteto zdravstvenih storitev. 
Mršnik je pri tem dodal, da je bil po 
odpovedi Simoničeve primoran zaposliti 
novo zdravnico ter da delo v ambulanti 
kljub začetnim težavam sedaj poteka 
nemoteno. Županov predlog, s katerim 
bi se lahko razrešil nastali položaj, je bil, 
da Mršnik kot koncesionar ostane do 
konca tega leta, z januarjem prihodnjega 
leta pa se koncesija podeli nekomu, ki 
bo delo zdravnika tudi opravljal. Po 
zadnjih podatkih Mršnik ni pristal na 
podani predlog in je še zmeraj zakoniti 
koncesionar, vse dokler pristojne 
ustanove ne ugotovijo morebitne ničnosti 
podeljene koncesije. V tem času  se je že 
ustanovila Civilna iniciativa za ohranitev 
kvalitetne ambulante na Destrniku, 
katere predsednik je Viktor Pilinger, 
ki si prizadeva pomagati pacientom 
pri uresničevanju njihovih z Zakonom 
o pacientovih pravicah  zagotovljenih 
pravic. Več o civilni iniciativi in 
pomembnih informacijah v zvezi z 
njenim delovanjem lahko preberete v 
objavljenem obvetilu občanom.

Razplet položaja v zdravstveni ambulanti ostaja nejasen
Tadej Urbanija



6

Novi člani vaški odborov
Tanja Hauptman

V letošnjem letu so bili po vaseh naše občine izbrani novi člani vaških odborov. Izbrani se zavzemajo za dobrobit 
posameznih krajev naše občine in s svojim prostovoljnim delom v odborih prispevajo k čim hitrejšemu reševanju različnih 
problematik v vaseh naše občine ter sodelujejo pri izvedbi čistilnih akcij. Prav tako pomagajo pri organizaciji raznih 
prireditev in seznanjajo občinski svet s potrebami prebivalcev. Novi člani vaških odborov so:

DESTRNIK-
ZASADI

Nataša Žmavc Zasadi 14 predsednica
Uroš Štumberger Destrnik 16a podpredsednik
Aleš Arnuš Destrnik 44b podpredsednik
Majda Fric Destrnik 58 članica
Feliks Majerič Destrnik 1a član
Cvetka Krajnc Destrnik 39a članica

JANEŽOVCI
Silvo Kokol Janežovci 12b član
Boštjan Caf Janežovci 6d član
Miran Jaušovec Janežovci 1 član

JANEŽOVSKI 
VRH

Ciril Koser Janežovski V. 21a predsednik
Ivanka Fladung Janežovski Vrh 5 podpreds.
Monika Hameršak Janežovski Vrh 46 članica
Sandi Perhač Janežovski Vrh 20 član
Bojan Murko Janežovski Vrh 47 član
Patricija Čuček Janežovski Vrh 9 članica

SVETINCI

Nina Čuš Svetinci 10 predsednica
Jerica Kramberger Svetinci 19 članica
Jožica Horvat Svetinci 23 članica
Stanko Cvetko Svetinci 9 član
Franc Kovačič Svetinci 14 član
Robi Hanželj Svetinci 12 član
Marija Murko Svetinci 34 članica

DOLIČ

Janez Nipič Dolič 17b predsednik
Valerija Murko Dolič 16a članica
Boštjan Pesek Dolič 33 član
Jožef Fekonja Dolič 25a član
Ivan Kuhar Dolič 30 član
Danijel Murko Dolič 16a član
Milan Petrič Dolič 15 član

DRSTELJA

Ivan Čeh Drstelja 34 predsednik
Jožef Krajnc Drstelja 6 član
Franc Kores Drstelja 2 član
Marjan Pšajd Drstelja 40 član
Martina Herga Drstelja 29 članica
Tanja Lozinšek Drstelja 15a članica
Stanko Zagoršek Drstelja 23b član

JIRŠOVCI

Milan Malek Jiršovci 16 predsednik
Janez Petrič Jiršovci 1 podpredsednik
Dejan Furbas Jiršovci 62 član
Milena Samec Jiršovci 31 članica
Tadej Kolarič Jiršovci 60 član
Jože Lešnik Jiršovci 14 član
Damjan Žerjav Jiršovci 20a član

LOČKI VRH

Branko Kos Ločki vrh 60a predsednik
Janez Muršec Ločki Vrh 52a član
Franc Fridl Ločki Vrh 7a član
Dušan Fridl Ločki Vrh 22 član
Davorin Levičnik Ločki Vrh 36 član
Peter Cigula Ločki Vrh 4 član

GOMILCI

Dušan Flajšman Gomici 1 predsednik
Peter Arnuš Gomilci 8a podpredsednik
Jožef Pukšič Gomilci 3a član
Vili Mahorič Gomilci 4 član
Janko Muršec Gomilci 13a član
Oton Čuček Gomilci 11a član

ZG. VELOVLEK
Danilo Krajnc Zg. Velovlek 13 predsednik
Ivan Slukan Zg. Velovlek 23a  
Milan Herak Zg. Velovlek 4  

DESENCI

Stanko Petek Desenci 6 predsednik
Aleksander Benko Desenci 10 podpredsednik
Aleš Markuš Desenci 6a član
Franc Horvat Desenci 7 član

GOMILA
Saša Koletnik Gomila 4 predsednica
Andrej Krepek Gomila 3 član
Ivan Mahorič Gomila 1 član

LEVANJCI

Anton Žampa Levanjci 10 predsednik
Valerija Čuček Levanjci 16 članica
Marija Čuček Levanjci 10b članica
Viktor Žampa Levanjci 20 član
Janez Zelenik Levanjci 6 član
Marija Brumen Levanjci 34 članica

PLACAR

Stanko Bračič Placar 22a predsednik
Franc Anžel Placar 43e podpredsednik
Boris Lajevec Placar 5b član
Anton Brodnjak Placar 19 član
Srečko Bračič Placar 22 član

STRMEC
Mitja Anžel Strmec 5 predsednik
Darko Domjan Strmec 6 član
Anton Horvat Strmec 9 član

VINTAROVCI

Kristijan Bohl Vintarovci 69 predsednik
Alenka Širec 
Lorenčič 

Vintarovci 51 članica

Marija Urbanija Vintarovci 60 članica
Milan Pauko Vintarovci 2 član
Matej Furjan Vintarovci 21a član
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Trgatev potomke pri Viničariji
Tanja Hauptman
Fotografije TD Destrnik

V nedeljo, 13. oktobra, so pri Viničariji 
v Destrniku opravili trgatev potomke 
najstarejše trte na svetu. Prireditve 
so se udeležili župan g. Franc Pukšič 
kot lastnik, predsednik TD Destrnik 
g. Ivan Hauptman kot skrbnik, 7. 
ptujska vinska kraljica Eva Gašperšič, 
predsednik društva vinogradnikov 
g. Andrej Rebernišek, kletarji 
društva vinogradnikov ter še nekaj 
predsednikov društev in svetnikov 
Občine Destrnik. V kulturnem 
programu so nastopile ljudske pevke 
Urbančanke. Potomka je letos izjemno 
bogato obrodila. Po trgatvi in stiskanju 
grozdja je sledilo prijetno druženje. 
Za pogostitev so poskrbele članice 
društva. Iz grozdja, pobranega v 
Destrniku, ptujskem gradu in Vidmu, bo 
nastalo protokolarno vino treh občin, 
v katerih raste potomka najstarejše 
trte na svetu. Ker so letos spomladi 
za destrniško občinsko stavbo zasadili 
potomke potomk Stare trte, lahko čez 
leto ali dve pričakujemo že tudi kak 
požirek občinskega protokolarnega 
vina.  
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NA PRAZNOVANJU 150-LETNICE 
GASILSTVA NA SLOVENSKEM TUDI 
GASILCI GASILSKE ZVEZE DE-
STRNIK
Letošnje leto je za gasilce v naši občini 
še posebej praznično, saj sta obe društvi 
GZ Destrnik obeležili okroglo obletnico 
svojega delovanja: PGD Destrnik 50 let, 
PGD Desenci pa 90 let obstoja. Vrhunec 
praznovanja gasilcev pa smo doživeli v 
nedeljo, 8. septembra, v Metliki, kjer se 
je deset članov obeh društev udeležilo 
velike slovesnosti ob pomembnih 
gasilskih jubilejih – 150-letnici gasilstva 
na Slovenskem in 70-letnici Gasilske 
zveze Slovenije. Ponosno smo se pridružili 
osrednjemu dogodku – veliki gasilski 
paradi z mimohodom več tisoč gasilk 
in gasilcev ter pripadnikov sil za zaščito 
in reševanje. V tej svečani predstavitvi 
slovenske gasilske organizacije, ki 
šteje 162.000 prostovoljnih gasilcev 
in predstavlja najbolj množično 
organizacijo v naši državi, so sodelovali 
gasilci iz vseh 17  gasilskih regij in 

Letos smo gasilci obeh društev GZ De-
strnik (PGD Destrnik in PGD Desenci) v 
programa naših ekskurzij vključili obisk 
in ogled gasilskih enot, ki imajo gasilsko 
avtolestev. Desenški gasilci smo se tako 
znašli v zraku ob gasilskem domu PGD 
Ptuj, saj je bila tam naša prva izletniška 
točka, kjer smo ob odlični predstavitvi 
poveljnika Primoža Korošaka spoznali 
njihovo operativno enoto in tehniko. 
V PGD Desenci smo se odločili, da si na 
letošnji strokovni ekskurziji ogledamo 
to, kar imamo »pred nosom«, pa zato 
tudi največkrat (neupravičeno!) spregle-
damo. Tako smo se po obisku ptujskih 
gasilcev podali še na grad, eni obujat, 
drugi pa nabirat spomine. Bilo je zanimi-
vo in poučno, nad grajskimi zbirkami pa 
smo bili naravnost navdušeni.
Ptuj smo želeli doživeti iz različnih per-
spektiv: iz zraka (gasilske avtolestve), 

iz perspektive na-
jvišje ležeče zgradbe 
(gradu), nato smo se 
spustili še malo pod 
zemljo, v ptujsko klet, 
kjer so nam odlično 
predstavili zgodbe o 
vinu in naših vinorod-
nih krajih ter zgodovi-
no kleti, na koncu pa 
je sledila še kulinarič-
na dimenzija z mali-
co-kosilom v gostišču 
Gastro.  Ko smo se 
odpravljali iz Ptuja, smo ugotavljali, da 
bi lahko v njem preživeli še kak dan ali 
dva, saj skriva še veliko zanimivosti, ki 
jih ob vsakodnevnih opravkih v »našem 
mestu« niti ne opazimo. Pot nas je vodila 
naprej, na Koroško, da smo doživeli še 
»vodno perspektivo«, ko smo se na Muti 
vkrcali na splav (flos) in se spustili po 
Dravi. Ob kulturno-zabavnem programu 

150-letnica gasilstva na Slovenskem
GZ Destrnik 120  gasilskih zvez. Naj povzamemo 

nekaj besed slavnostnega govornika, 
predsednika GZS, Janka Cerkvenika: 
»/…/ Desetletja in več je naša (gasilska) 
organizacija tudi steber slovenstva, 
slovenskega nacionalnega ponosa. 
Gasilstvo, še posebej na podeželju, 
je preprosto postalo način življenja. 
Slovenski gasilci uživamo visoko stopnjo 
zaupanja in prepričan sem, da smo to 
zaupanje pridobili tudi zaradi tega, ker 
je naše delo prepoznano kot nesebično 
in naravnano v timsko delo. Da takšna 
oblika sodelovanja lahko nemoteno 
funkcionira, mora delovati kot enovit 
sistem. /…/ Z vso odgovornostjo trdim, 

da tako visoke stopnje zaupanja ne 
bi imeli, če ne bi imeli gasilskih zvez, 
poveljstev na ravni občin, ki z vodstvi 
društev in gasilskih enot odigrajo ključno 
vlogo pri varovanju ljudi, premoženja 
ter okolja. Še več. Skrbijo tudi za 
kulturni in medgeneracijski dialog ter 
potrebno družabnost in druženje. /…/ 
Besedilo gasilske himne simbolizira 
našo predanost, pripadnost, tovarištvo, 
zavedanje vrednot in zavzetost, da naše 
delo lahko opravljamo samo družno – s 
skupnimi močmi.« 
V tej veliki gasilski množici smo se 
tudi člani GZ Destrnik počutili kot del 
pomembne in močne družine.

Strokovna ekskurzija Desenških gasilcev
PGD Desenci

je čas hitro minil. Prisluhnili smo zgod-
bam in šalam, petju in glasbi, pojedli 
odlično flosarsko malico, pa tudi zajuck-
ali in zaplesali smo, in to »na vodi«, kar 
je bila za vse čisto nova izkušnja. Dan 
se je prevesil v večer, ko smo sestopili s 
splava in pot domov nadaljevali z avto-
busom po cesti, ki skozi dolino spremlja 
tok reke Drave.
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Oratorij 2019
Mirjana Fladung
Fotografija: župnijski arhiv

Oratorij – dnevi veselja, razgibanih 
dejavnosti, pesmi, igre in tudi 
krščanskega življenja. Oratorij navadno 
otroci skupaj s svojimi animatorji in 
voditelji preživijo kar v domačem okolju.
Letos nas je spremljala zgodba Petra 
Klepca z naslovom Imaš moč?, ki je 
hkrati vprašanje in trditev. Vodi nas 
lahko v razmislek, da ima vsakdo moč, 
in hkrati izprašuje našo vest, koliko 
smo naredili na svoji notranji moči. Je 
vzpodbuda k hvaležnosti za vse prejeto 
in napredku pri samemu sebi. 
V svetu, kjer prevladujeta zunanja fizična 
moč in kult telesa, se lahko vprašamo, 
ali je to res bistvo našega življenja. Zakaj 
živim, kam grem, kako postati srečen? 
To je eno temeljnih vprašanj, ki si ga 
mora postaviti človek. Odgovor na to je 
ljubezen v vseh možnih oblikah, ki se 
najbolj kaže v popolnem darovanju za 
druge. Ljubezen je tista, ki premaga še 
največje ovire in prinaša pravo notranjo 
srečo.
Zgodba o Petru Klepcu je stara ljudska 
pripovedka, ki so jo večkrat zapisali razni 
pisci, med najbolj znanimi pa je zgodba 
Franceta Bevka. Oratorijska zgodba o 
Petru Klepcu je bila nekoliko prilagojena. 

Prvi dan smo spoznali Petra, ki je na 
lastni koži izkusil moč prošnje, saj ga 
je Bog uslišal in mu podelil moč. Lahko 
bi jo izkoristil na različne načine, tudi za 
maščevanje tistim, ko so mu nagajali. 
Kdor ima moč, lahko pomaga ali pa tudi 
ne. Nekaj narediti zastonj, brez plačila, se 
danes vedno bolj zdi zapravljanje časa. 
Tega se je Peter Klepec dobro zavedal, 
zato je bila pomoč bližnjim zanj nekaj 
najbolj logičnega. Peter Klepec se je 
zavedel, da ni dovolj fizična moč, temveč 
mora notranjo moč kronati z ljubeznijo 
do bližnjega. Graditev skupnosti, biti ob 
drugem v vsakem trenutku življenja in 
darovati svoje življenje za drugega je 
nekaj najlepšega!

Letošnji oratorij je bil že trinajsti 
zapored. Najbolj nas veseli, da nas je 
vsako leto več, saj s tem dokazujemo, da 
pripravljamo zanimivo in zabavno stvar 
za otroke. Letos ga je obiskalo nekaj čez 
60 otrok in 20 animatorjev. Župnišče 
je bilo živahno od jutra do poznega 
popoldneva. Kuharica mora tako vsako 
leto skuhati par obrokov več in gospod 
župnik nabaviti kakšno mizo več. Vendar 
nam je to v veselje, saj to pomeni več 
smeha, igranja in zabave.
Oratorij je za mlade dom, ki sprejema, 
šola, ki uvaja v življenje, dvorišče za 

njihove prijateljske stike, življenje v 
veselju in župnija, ki evangelizira. Vse to 
je oratorij Destrnik skupaj z gospodom 
župnikom, animatorji, otroci, starši in 
vsemi ostalimi, ki nas pri našem delu ter 
uspešni izvedbi podpirate.
Vedno najdite v sebi moč za življenje in 
vse dogodke, ki vas spremljajo na poti, 
vaš jezik sporazumevanja pa naj bo 
ljubezen. Vedno in povsod, do vseh ljudi.

ANIMATORJI NA IZLETU

Po uspešno izpeljanem oratoriju smo 
se animatorji odpravili na izlet na 
Gorenjsko. V nedeljo, 25. avgusta, 
smo se po sveti maši odpravili novim 
dogodivščinam naproti. Prenočili smo na 
Koprivniku, v župnišču v okolici Bohinja. 
V ponedeljek smo se odpravili na rafting 
po reki Savici, kjer smo se zelo zabavali. 
Za kosilo smo pripravili piknik in spekli 
dobrote na žaru. Popoldne smo se 
odpravili na Vodnikov razglednik. Ime je 
dobil po Valentinu Vodniku, ki je tri leta 
služboval na Koprivniku ter rad užival v 
čudovitih pogledih na Bohinjsko dolino in 
venec gora, ki ga obkroža. Domačini mu 
zato še vedno rečejo tudi Gospodovec. 
Privoščili smo si tudi poležavanje ob 
Bohinjskem jezeru.
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24. septembra smo se članice in 
podporni člani Društva kmetic Destrnik 
ter prijatelji društva zbrali na domačiji 
Dragice Čuček, kjer smo imeli trgatev. 
Dragica in njena sestra Marija sta nas 
ob prihodu postregli z aperitivom in 
pecivom ter se zahvalili, da smo letošnje 
leto pripravili trgatev pri njih. Sledil je 
zbor beračev, ki so trgali grozdje, putar 
Franc pa ga je odnašal v prešo, kjer so 
grozdje zamleli in stisnili v mošt. Vreme 
je bilo lepo, zato smo si za obiranje vzeli 
čas, nato pa smo po opravljenem delu 
še posedeli ob dobri hrani in pijači ter 
se družili.

Trgatev v Svetincih
Tekst in fotografija:
Irena Gajšek

ANIMATLON

Druženje, praznovanje, ovire, blato, 
voda, prijateljstvo ... Zdaj že skoraj 
tradicionalni Animatlon je namenjen 
skupnemu praznovanju po končanih 
oratorijih, povezovanju animatorskih 
skupin in pridobivanju zagona za 
druženje tudi med šolskim letom. 
Letošnjega Animatlona se je udeležila 
tudi ekipa naših animatorjev, in sicer 7. 
septembra v Želimljah. Organizatorji so 
pripravili zanimive igre, kjer smo morali 
pokazati sodelovanje celotne ekipe. 
Čeprav nam vreme ni bilo naklonjeno in 
so bile igre predvsem blatne ter mokre, 
smo se imeli lepo. Najpomembnejše pa 
je, da nam je skupaj uspelo premagati 
vse ovire.

Več o našem delu si lahko pogledate na 
naši facebook strani:
https://www.facebook.com/oratorijsv.
urban/
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Sodelovanje društev na tržnici občin Spodnjega Podravja

Dragica Čuček
Fotografije: Marica Zelenik

Članice Društva kmetic Destrnik, 
Dragica Čuček, Marica Zelenik in Boža 
Meglič, smo 18.  septembra sodelovale 
na tržnici občin v dominikanskem 

Razstava buč
Društva kmatic
Destrnik

Tekst in fotografija:
Irena Gajšek

V začetku meseca oktobra smo kmetice 
pri župnišču naše cerkve pripravile 
razstavo buč. Letos sicer zaradi slabše 
letine ni bila tako bogata kot ostala leta, 
pa vendarle smo z razstavo priklicale 
lepo jesen in okrasile del našega kraja.

samostanu na Ptuju ob praznovanju 
20. obletnice skupne občinske uprave 
občin v Spodnjem Podravju. Predstavile 
smo se z našimi ročnimi izdelki in 
sladkimi dobrotami, ki so jih spekle 
članice društva. Ogledale smo si tudi 
stojnice drugih občin in bile nad videnim 

navdušene. Po uradnem delu je sledila 
pogostitev udeležencev iz različnih 
občin. Ob krajšem klepetu so degustirali 
naše izdelke ter spoznavali našo občino 
preko brošur in letakov. Ob dobri kapljici 
in sladkem prigrizku so nam zagotovili, 
da se vidimo kdaj tudi v Destrniku.
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Intervju, podžupan Robert Simonič
Monika Hameršak

Opravili smo intervju s podžupanom 
Občine Destrnik, Robertom Simoničem, 
ki ima zelo pestro preteklost. Na lanskih 
lokalnih volitvah, na katerih je bil izvoljen 
za občinskega svetnika, mu je bila hkrati 
zaupana še funkcija podžupana. 

Občani in občanke Občine Destrnik smo 
vas spoznali kot kandidata za občinske-
ga svetnika na listi Na(j)prej Destrnik. 
Zato, da vas ljudje spoznajo še iz dru-
gega zornega kota, ne samo kot svetni-
ka in podžupana, me zanima, kakšna je 
vaša poklicna in življenjska pot?

Vsaka zgodba se prične z nekim 
razlogom in se posledično ali piše ali pa 
ne. Eni obupajo, drugi ne. Lahko rečem, 
da sem sam med tistimi, ki ne obupajo. 
Leta 2002 sem doživel delovno nesrečo 
in po dolgi štiriletni rehabilitaciji sem bil 
skoraj brezupen primer. Naše zdravstvo 
je predvidevalo, da po nesreči z levo 
roko zaradi poškodbe mišice nikoli več 
ne bom mogel delati, kar je bil velik 
šok na moji življenjski poti. Padel sem 
v negotovost, saj nisem vedel, kako 
naprej. Vendar sem ravno takrat prvič 
v roke vzel knjige, saj jih prej nikoli 
nisem maral. Prebral sem zgodbo 
o mladeniču, ki je zaradi bolezni v 
najstniških letih oslepel in vseeno postal 
eden izmed najljubših predavateljev na 
treh ameriških univerzah. Veliko sem 
premišljeval o tej zgodbi, po ponovnem 
prebiranju pa sem si rekel: »Človek 
je oslepel in kljub temu ni obupal nad 
svojim življenjem, temveč je uspel.« 
Ugotovil sem, da imam v primerjavi z 
njim veliko prednost, saj sem lahko hodil 
neovirano in imel še eno povsem zdravo 
roko. Začel sem pisati novo zgodbo – 
šolal sem se in delal, kar sem lahko. 
Moja pot do današnjega dne je bila zelo 
pestra, še posebej na področju šolanja, 
saj imam šest poklicev. Leta 2016 sem 
se vpisal na Fakulteto za varnostne 
vede (FVV) na Univerzi v Mariboru, 
smer varnost in policijsko delo, študij 
pa sedaj počasi dokončujem. Ostala 
mi je le diploma, za katero moram 
najti čas, da jo dokončam, in s tem 
zaključim študij. Potem pa mislim, da 

imam dovolj šolanja. Trenutno delam na 
sedežu podjetja Stormo, d. o. o. Imam 
zelo pestro in raznoliko delo, saj delam 
z ljudmi. Zadolžen sem za nabavo, 
vozni park podjetja, pripravo in nadzor 
vozil ter orodja, dogovore in reševanje 
nemalo nastalih kriznih položajev. Ob 
tem še od dva- do štirikrat mesečno 
delam v slovenski policiji kot policist, 
saj sem leta 2016 opravil usposabljanje 
za naziv pomožnega policista. Ob vsem 
tem pa imam še veliko stvari za postoriti 
doma, saj živim v hiši, kjer dela nikoli 
ne zmanjka. Za bistrenje misli in proti 
stresu pa – če mi le uspe – hodim na 
treninge borilnih veščin Ju Jitsu.

Po pogovoru sklepam, da ste zelo ak-
tiven človek. Na katerih področjih v obči-
ni in/ali izven občine pa sodelujete?

Znotraj občine se trudim biti prisoten bolj 
kot ne na vseh področjih, tako občinskih 
kot društvenih. Glede udeležbe pri 
zadevah izven občine pa je tako, da se 
z županom dopolnjujeva. 

Zaupana vam je bila funkcija podžupa-
na. Kaj vam to pomeni?

Zaupana funkcija podžupana je moja 
velika odgovornost in izziv, ki ga z 
največjo možno mero opravljam za 
dobrobit občanov.

Katere so glavne naloge oz. zadolžitve 
podžupana Občine Destrnik?

Glavne naloge podžupana so delo 
z vaškimi odbori, spremljanje dela 
delovnih teles in investicij, povezovanje 
v vaseh ob izvajanju investicij in 
pripravljanju projektne dokumentacije 
ter ostale naloge po naročilu in zaupanju 
župana.

Počasi bo minilo leto dni od zadnjih lo-
kalnih volitev. Kako ocenjujete dosedan-
je delo občinskega sveta in občinske 
uprave?

Kar se tiče dela občinskega sveta, nam 
dela nikoli ne zmanjka. Enako velja tudi 
za občinsko upravo, saj veva, kdo je 
župan. Gre za izobraženega človeka, ki 

ve, kaj si želi in to seveda tudi zmore. 
Franc Pukšič predstavlja za našo lepo 
občino ponovni razvoj in preboj v 
ospredje.
Ob prevzemu občine nam ni bilo lahko, 
saj nas je čakal kup nekih stvari, ki niso 
bile rožnate. Namesto, da bi pričeli delati 
to, kar smo obljubili v svojem volilnem 
programu, smo se morali soočiti s kruto 
realnostjo in začeti s tistim, kar nas je 
pričakalo v podedovanju ob prevzemu 
občinske oblasti. To so bile velike 
zadolžitve, neplačani računi in sodna 
poravnava, ki jo je predlagal bivši župan 
na sodišču dva dni po volitvah.

Kako ocenjujete sodelovanje z župa-
nom?

Sodelovanje z županom ocenjujem kot 
zelo dobro, saj namreč oba gledava na 
občino z vizijo o razvoju skupaj z našimi 
svetniki. Resda imava na določene stvari 
različne poglede, kar pa se mi ne zdi 
slabo, saj takrat iščeva kompromise in 
točke zbližujeva tako dolgo, da prideva 
do skupnega zaključka, kaj je najboljše 
za razvoj naše občine in dobrobit občank 
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ter občanov.

Z liste Na(j)prej Destrnik je bilo izvoljenih 
6 občinskih svetnikov, ostalih 5 pa je iz 
drugih list. Je sodelovanje z »opozici-
jskimi« svetniki konstruktivno?

Kar se tiče opozicijskih svetnikov, bi si 
želel bolj konstruktivnega sodelovanja. 
Nekoč se v takšni majhni občini kot je 
Destrnik po volitvah niso šli politikarstva, 
ampak je občinski svet z županom 
Pukšičem složno sodeloval. Danes žal 
ni tako, saj se opozicija pri glasovanju 
žal pogosto obnaša neodgovorno oz. 
nerazvojno. 
Kot vodja svetniške skupine Na(j)prej 
Destrnik moram izredno pohvaliti naše 
svetnike Na(j)prej Destrnik, ker delajo, 
razmišljajo in glasujejo razumno za 
razvoj občine.

Kaj štejete za največji uspeh dosedanje-
ga mandata?

Največji uspeh je, da smo uspeli 
občino rešiti pred blokado občinskega 
proračuna, ki nam je grozila. Kljub 
zaskrbljujoči dediščini nam je uspelo 
rešiti tožbo zoper občine, ki je bila po 
izračunu težka približno 1.937.500,00 
€. Na dan sprejetja sklepa o poravnavi 
za 870.000,00 € smo morali zagristi v 
podedovano »kislo jabolko«, čeprav je 
imel že prejšnji občinski svet z bivšim 
županom na čelu v mandatu 2014–2018 
predlog odvetniške pisarne Čeferin, da 
se s tožnikom poravna.
Kljub velikim težavam nam je uspela 
investicija, financirana s strani 
Ministrstva za promet, cesta R3, 
Janežovci–Selci. Iz 21. in 23. člena 
črpamo za naslednje investicije: v 
naselju Jiršovci za odcep Krušič na 
cesto R3 in odcep Vršič, v Ločkem Vrhu 
na odseku ceste od Kosove kapele 
proti Pukšiču za vodovod, elektrifikacijo 
in cesto, na Drstelji za oporni zid, v 
Gomilcih za odcep ceste, v Doliču za 
rekonstrukcijo mostu … V sodelovanju z 
Elektro Maribor smo v naselju Ločki Vrh 
položili elektrovod v zemljo in elektro 
kanalizacijo za cestno razsvetljavo. 
Prav tako so stekli pogovori za 
nadaljevanje optičnega omrežja T-2 

na globalni ravni po celotni občini, kjer 
še nimamo pokritosti, in električnega 
omrežja za etapno polaganje v zemljo. 
Trenutno je v pripravi dokumentacija v 
Vintarovcih, predel Podpršak.
Največji projekt pa je umestitev 
kolesarske steze med Lenartom in 
Ptujem v državni pravilnik.

Katere so po vašem mnenju glavne raz-
vojne prioritete v občini, ki jih je možno 
uresničiti v naslednjih letih?

Prioriteta je izgradnja fekalne 
kanalizacije, ki pa je v tem trenutku 
ne moremo izvajati. Za to pričakujemo 
namreč državna in evropska sredstva, 
saj je velik del Slovenije (in ne 
samo Destrnik) še brez komunalne 
infrastrukture.
Možno bi bilo zgraditi kolesarsko stezo 
na cestah R1, Janežovci–Ptuj, in R3, 
Janežovci–Selci. Velika pridobitev bodo 
nova avtobusna postajališča ob cesti 
Janežovci–Selci.

Volilne obljube so bile velike, stanje v 
občinski blagajni pa vse skupaj postavl-
ja pod vprašaj. Kaj od naštetega v pro-
gramu Na(j)prej Destrnik je mogoče 
uresničiti?

Potrudili se bomo, da program v večini 
uresničimo, ali pa še kaj dodamo. 
Prilagajamo se toku in razpoložljivim 
sredstvom v državnem proračunu, 

evropskim sredstvom in privatnim 
investitorjem.
V zadnjem času je najbolj vroča tema v 
Destrniku dogajanje okrog zdravstvene 
ambulante. Kako vidite in komentirate 
vse skupaj?

Gre za problem, ki ga je ustvarilo 
Ministrstvo za zdravstvo s podelitvijo 
dovoljenja dr. Francu Mršniku kot 
specialistu družinske medicine, kar pa 
po podatkih nikoli ni bil, zato naj bi v 
naši ambulanti deloval neupravičeno. 
Naša naloga je narediti vse, da bi dobili 
nazaj zdravnico, dr.  Rahelo Simonič, in 
tako pripomoči k zdravju naših ljudi.

Bi na koncu še kaj dodali? Kakšne vz-
podbudne besede občanom? 

Vsem občankam in občanom želim, da 
se v naši občini počutijo varno, lepo, 
spoštovano in zadovoljno. Večkrat sem 
dejal, da so občani in občanke občina. 
Mi, ki smo bili izvoljeni, pa se bomo 
trudili, da bomo delali za dobrobit 
vseh naših občanov. Ob tej priliki se 
tudi iskreno zahvaljujem za izkazano 
zaupanje na volitvah.
Moja želja je istočasno tudi povabilo, da 
se na dogodkih, prireditvah in ob drugih 
priložnostih srečujemo, poveselimo in 
si kaj spodbudnega povemo. Pridite in 
družimo se, saj se v kratkem času, ki 
ga imamo na tej lepi zemlji, ne izplača 
izpustiti nobenega lepega trenutka.
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Zadnjo soboto v septembru so se člani 
TD Destrnik podali na ekskurzijo po 
Koroški. Z mešanimi občutki so se peljali 
v Slovenj Gradec na precej nepoznane 
destinacije.
Najprej so se ustavili v Medenem raju 
Perger, kjer se že od leta 1757 trudijo 
izdelovati najboljše medenjake, sveče iz 
čebeljega voska in žele bonbone, vse iz 
naravnih materialov. Poznani so po vsem 
svetu, saj so njihove krstne ali dišeče 
sveče v domovih Donalda Trumpa, 
Pavarottija, Dalajlame in še mnogih 
drugih znanih osebnosti. Z eno besedo 
– navdihujoče. Sledil je ogled cerkve 
svetega Jurija v Lehnu. Pri vstopu v 
cerkev so si nadeli copate, saj so tla 
steklena. Izvedeli so vse o zgodovini te 
cerkve in se polni vtisov podali na Kope. 
Zadnja postojanka je bila Holcerija, 
kjer sta jim animatorja na šaljiv način 
predstavila delo in življenje holcerjev 
na Pohorju v preteklosti. Člani društva 
so se pomerili v različnih spretnostnih 

Strokovna ekskurzija TD Destrnik
Tanja Hauptman, Fotografije: Arhiv TD Destrnik

igrah. Ker so bile holcerjem všeč članice 
TD Destrnik, so seveda na koncu tudi 
zmagale.
Člani društva so ponovno spoznali, da 
so ključ do uspeha znanje, trdo delo in 

vztrajnost. Prav tako pa jih je ekskurzija 
opomnila na to, da je Slovenija čudovita 
dežela, ki na vsakem koščku zemlje 
skriva mnoge zgodbe, talente in lepo 
naravo. 



15

vabi na

PREDAVANJE O ALERGIJAH,

ki bo v petek, 29. 11. 2019, 
ob 18. uri.

Predaval bo
Bojan POTRČ, mag. farm.

V skrbi, da naredimo največ za 
naše zdravje, vas lepo vabimo v 

Volkmerjev dom kulture
v Destrniku.

UO OORK Destrnik

OBČINSKI ODBOR
RDEČEGA KRIŽA

DESTRNIK

O UVEDBI NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA NEZAZIDANA 
STAVBNA ZEMLJIŠČA V OBČI-
NI DESTRNIK 

Občina Destrnik obvešča vse občane, 
da bo s prihodnjim letom vstopil v 
veljavo nov Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Destrnik (v nadaljevanju Odlok), ki ga 
bo občinski svet predvidoma obravnaval 
na decembrski seji. Razlog za sprejem 
novega odloka je podana prijava na 
Ministrstvo za finance s strani občanov 
in nepovezanih svetnikov Občinskega 
sveta Občine Destrnik, s katero se 
županu očita, da Občina Destrnik svojim 
občanom ne obračunava nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju NUSZ) za nezazidana 
stavbna zemljišča.
Po preučitvi različnih pravnih možnosti, 

kako rešiti nastalo zadevo, da ne bi naših 
občanov še dodatno davčno obremenili, 
smo na Občini Destrnik ugotovili, da žal 
v tej smeri ne obstaja nobena rešitev, 
saj je bil  s strani Ministrstva za okolje 
izveden tudi nadzor nad izvajanjem 
Odloka. Zahteve Ministrstva so jasne – 
v podanem roku mora Občina Destrnik 
sprejeti nov odlok, vzpostaviti evidenco 
nezazidanih stavbnih zemljišč in s 
prihodnjim letom obračun NUSZ za 
nezazidana stavbna zemljišča vključiti v 
odmero davka.
V skladu s tem je Občina Destrnik 
začela postopek vzpostavljanja 
evidence nezazidanih stavbnih zemljišč 
na območju Občine Destrnik. Takoj po 
uveljavitvi novega odloka (predvidoma v 
januarju 2020) bodo tako vsi občani – 
zavezanci – prejeli informativni izračun 
oziroma informacijo o višini NUSZ za 
nezazidana stavbna zemljišča. Vsi 
zavezanci bodo imeli možnost podati 
svoje pripombe na informativni izračun, 

Obvestilo občanom
zlasti glede pravilnosti podatkov in 
zazidljivosti zemljišča. Na podlagi 
obravnavanih pripomb se bo uredila 
evidenca stavbnih zemljišč, ki bo osnova 
za odmero NUSZ v letu 2020. 
Po prejemu informativnega izračuna 
NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča 
ponuja Občina Destrnik vsem občanom 
možnost, da podajo pobudo za 
spremembo namenske rabe prostora 
v primarno rabo (gozdno, kmetijsko, 
vodno). Te pobude se bodo obravnavale 
pri sprejetju novega občinskega 
prostorskega načrta in se bodo 
upoštevale, če bodo z njim skladne. Po 
Odloku o določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem 
prostorskem načrtu Občine Destrnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
18/2019) je sprememba namenske 
rabe v primarno rabo brezplačna.



16


