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UVODNIK
Novo leto, čas obljub in novih začetkov, ki se pogosto končajo, še preden so se zares začeli. Res
je, zanos izrečenih besed hitro izgubi vzgonski
veter, ko po praznični evforiji stopimo v naš stari
vsakdan. A za to niso krive besede … Dejstvo, da
večina ljudi opusti novoletne zaobljube še pred
razcvetom prvih zvončkov, seveda ni omejeno
na novoletni čas. Obljubljajo nam vsi, najglasneje politiki. Obljubljajo nov začetek, ki pogosto
sovpada z idealiziranjem dobrih starih časov. Pa
so bili res tako zelo dobri? Je bil vsakdan naših
babic in dedkov postlan z rožicami? V decembru smo Slovenci poleg božiča in novega leta
praznovali tudi dan samostojnosti in enotnosti
ter se spominjali slavnostnega razglasa plebi-

scita, ki je začrtal pot k dokončni državni suverenosti. Takrat je bilo izrečenih mnogo velikih
obljub, tudi tista o novi Švici. A velikim obljubam
navadno sledijo velika razočaranja, zato je pomembno, da pred izrečenim stoji premislek, saj
je le tako možna resnična sprememba na bolje.
Spremembe bodo z novim letom tudi pri časopisu Občan, zadevajo pa predvsem njegovo
vizualno podobo in tisk, za kar bo poskrbela
Grafična forma Hutter.
Uredništvo časopisa Občan vam želi v novem
letu čim manj razočaranj ter čim več izpolnjenih
obljub in sprememb na bolje.
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IDEJNA ZASNOVA
STANOVANJSKE POZIDAVE
Stanovanjska problematika, ki zadeva tudi kvaliteto bivanja v nekem kraju, predstavlja enega
glavnih sodobnih problemov, z njo pa se soočajo predvsem mlajše generacije.

bi lahko po njegovem mnenju zemljišče kupili
že prej za manjšo vsoto. Nakup je občino stal
120.000 evrov, pri čemer je bilo polovico vsote poravnane še v mandatu prejšnjega župana.
Občina sedaj išče potencialnega investitorja za
načrtovani projekt območja stanovanjske pozidave »center«. Idejno programska zasnova
predvideva 2 možnosti stanovanjske pozidave.
V prvi različici se predvideva pozidava 15 stanovanj v večstanovanjskem objektu, 6 stanovanj v
3 dvojčkih in 2 enostanovanjski samostoječi hiši.

Z nakupom parcele pri gasilskem domu PGD
Destrnik, katere lastnica je občina Destrnik
postala 17. decembra 2019, se odpira priložnost za nove stanovanjskeinvesticije tudi v Destrniku.
Druga zasnova predvideva pozidavo 45 stanoNakup je sicer dvignil precej prahu, saj se je obči- vanj v 3 večstanovanjskih objektih. Uresničitev
na pod vodstvom prejšnjega župana Vladimirja omenjenega projekta bi seveda močno pripoVindiša odločila za nakup tik pred primopredajo mogla k reševanju stanovanjske problematike,
županskega stolčka zdajšnjemu županu Fran- saj bi spodbudila mlade, da ostanejo v kraju,
cu Pukšiču. Slednji je bil do nakupa kritičen, saj a je do tja še dolga pot. Občina mora najprej
pridobiti investitorja, ki bo
pripravljen kupiti parcelo.
Dodatni strošek, s katerim
se bo morala soočiti bodisi
občina bodisi potencialni investitor, pa predstavlja tudi
nedokončani objekt, ki stoji
na omenjeni parceli in ga je
potrebno porušiti.
Besedilo: Tadej Urbanija
Načrt pozidave: Arhiv občine

OTVORITEV INFRASTRUKTURE
V LOČKEM VRHU
Na tretjo adventno nedeljo so prebivalci
Ločkega Vrha z uradno otvoritvijo dobili v
uporabo slabih 600 m nove infrastrukture.
Gre za traso ceste, katere del je bil do sedaj še makedamski in zelo ozek, zdaj pa so
cesto razširili in asfaltirali.
Na omenjeni trasi je bil položen tudi nov vodovodni vod, optika in električni vod, s katerim so vaščani dobili transformatorsko postajo in javno razsvetljavo.
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Slovesnost v Ločkem Vrhu je bila sicer namenjena vsem investicijam v cestno infrastrukturo, saj so bili letos obnovljeni tudi odseki na Drstelji, v Gomilcih in Doliču.
Obnove so bili zaradi pomanjkanja denarja
deležni le najnujnejši odseki, občina pa je za
obnovo cest, mostov in sanacij plazov letos
namenila 180.000 evrov proračunskega denarja. Infrastrukturo v Ločkem Vrhu je blagoslovil farni župnik Jože Škofič, slavnostni
prerez traku pa je opravil župan Franc Pukšič bivalci Ločkega Vrha.
skupaj z najmlajšimi prebivalci naselja. SleBesedilo: Tadej Urbanija
dila je pogostitev, za katero so poskrbeli preFoto: Tadej Urbanija

TEČAJ PRVE POMOČI
ZA MLADE
Nihče si ne želi, da bi se kdaj znašel v položaju, ko je življenje sočloveka ogroženo. A resničnost je pogosto drugačna, zato je še kako
pomembno, da znamo v kritičnih položajih primerno ukrepati in človeku tudi pomagati.
Tega se dobro zavedajo tudi v občinski organizaciji Rdečega križa, ki je organizirala kratki tečaj prve pomoči za mlade člane organizacije v
starosti do 18 let. Poglavitni namen tovrstnih
tečajev je ozaveščanja otrok in mladine ter njihova osnovna usposobljenost, da vedo kako
ravnati, če naletijo na osebo, ki je potrebna pomoči, tudi oživljanja. Tečaja so se udeležili otroci in mladi skupaj s starši ali starimi starši. Vodila ga je domačinka, gospa Nataša Ljubec, dipl.
med. sestra, ki tečaje vodi preko Območnega
združenja RK Ptuj. S svojim strokovnim znanjem
je podala napotke, kako se lotiti oživljanja, tudi
z defibrilatorjem.
Tečaja so se udeležili tudi predsednica organizacije, Majda Petrič, in nekaj članov upravnega odbora, katerega članica je tudi gospa Erika
Maurič, ki je na začetku tečaja mladim predstavila organizacijo RK, njen nastanek in delovanje. Omenila je, da ima v Destrniku že več kot
70-letno tradicijo, dotaknila pa se je tudi samega pomena krvodajalstva. Otroci so z zanimanjem sodelovali in pridobili koristno znanje
o prvi pomoči, njihovi spremljevalci pa so že
vedeno obnovili. Mladi udeleženci so na koncu
4

dobili tudi majhno pozornost kot znak pohvale
in za motivacijo, da bodo v prihodnje zrasli v aktivne člane Rdečega križa.
Besedilo: Tadej Urbanija
Foto: Tadej Urbanija
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PREDAVANJE
O ALERGIJAH
Organizacijo Rdečega križa povezujemo s krvodajalskimi akcijami
in humanitarno pomočjo, čeprav
njeno delovanje zajema široko
paleto drugih dejavnosti, med katere spadata tudi skrb za preventivo na področju zdravja in izobraževanje ljudi.
Občinska organizacija Rdečega
križa je v sklopu svojih dejavnosti
29. novembra organizirala predavanje o alergijah, ki ga je izvedel
Bojan Potrč, mag. farm. Zainteresirani poslušalci so najprej spoznali alergijo
na splošno, najpogostejše alergene, tj. snovi, ki
povzročajo alergije, in najpogostejše znake, ki
kažejo na pojav alergije.
V nadaljevanju so prejeli še informacije o tem,
kako ukrepati ob pojavu alergije, s katerimi

zdravili si lahko pomagamo ter kako se odzvati,
ko pride do hujše oblike alergene reakcije, znane kot anafilaktični šok, ki skrči dihalne poti in
posledično resno ogrozi življenje posameznika.
Besedilo: Tadej Urbanija
Foto: RK

NAJMLAJŠE JE OBISKAL
BOŽIČEK
Najmlajše prebivalce Občine Destrnik je
kljub toplemu vremenu tudi letos razveselil
obisk Božička.
Na tradicionalnem dogodku, ki je potekal
17. 12. in ga je organizirala občina, je zbrane najprej pozdravil župan, nato pa je sledila
gledališka igra, ki jo je letos pripravilo Umetniško društvo Trnovska vas.
Sporočilo predstave je bilo preprosto, a še
kako pomenljivo za čas, v katerem živimo, saj
je zbrane opozorilo, da srž božiča ni v lepih
in dragih darilih, temveč v iskrenosti in dobrih
medsebojnih odnosih. Vznemirjenje v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Volkmerjevega doma kulture je bilo na vrhuncu, ko se
je nastopajočim na odru pridružil še Božiček.
Veselje otrok je bilo očitno, še večji pa so bili
nasmehi, ko je vsakemu otroku posebej izročil darilo.
Besedilo: Tadej Urbanija
Foto: Tadej Urbanija
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DOBRODELNI BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT
V četrtek, 19. decembra, je potekal že 22. tradicionalni dobrodelni božično-novoletni koncert OŠ Destrnik-Trnovska vas.
Tudi letos je bil glavni namen koncerta zbiranje
finančnih sredstev za šolski sklad, ki pomaga
učencem iz socialno ogroženih družin pri plačilu šole v naravi, zaključnih ekskurzij in drugih
dejavnosti.
Na prireditvi so nastopili vsi učenci OŠ Destrnik-Trnovska vas ter nekateri otroci iz vrtcev
Destrnik in Trnovska vas. Nastopajoči so se
nekajmesečnih priprav lotili s polno mero dobre volje, saj se zavedajo, da s svojim nastopom pomagajo vrstnikom. Vsi nastopi, ki so se
zvrstili v polni šolski telovadnici, so bili odlično
pripravljeni in izvedeni.

na videz nezdružljiva, se povežeta, ko deklica in
Predpraznični večer je minil v duhu medsebojne deček, ki jima pripadata, spoznata, da sanjata
pomoči, kar je vrednota, ki jo v naši šoli ceni- iste sanje. Njuno odraščanje in zorenje, ki se je
mo kot eno najpomembnejših. Zahvaljujemo v treh starostnih obdobjih odvilo pred očmi glese obiskovalcem koncerta za prostovoljne pri- dalcev, je bilo prežeto z iskanjem uspeha. Njuspevke in donatorjem, ki nam že leta pomagajo ne sanje so se uresničile v božičnem času, ko si
pri uresničitvi za nas zelo pomembnega cilja – tega želimo bolj kot kadarkoli med letom.
da bi se lahko dejavnosti, ki jih ponuja šola ob Osrednjo zgodbo so s svojimi točkami dodatpouku, udeležili vsi učenci.
no obogatili otroški in mladinski pevski zbor ter
Skozi glasbeno, plesno in dramsko dogajanje, šolski ansambel.
v katerem se je predstaviloskoraj 400 nastopajočih, sta nas skozi svoji življenjski zgodbi popeljali dve vzhajajoči zvezdi. Dva različna svetova,

V zaključnem delu koncerta je spregovoril ravnatelj mag. Drago Skurjeni, ki je v svojem govoru voščil obilo sreče in zdravja v letu 2020.
In še misel za konec. Vstopimo skupaj v praznični svet
pričakovanj, dobrih želja in
drobnih pozornosti. Naj vas
tudi v novem letu povezujejo lepe misli in iskrene želje,
da skupaj obogatimo naš življenjski vsakdan.
Srčno, zdravo in veselo leto
2020 vam želimo učenci in
delavci OŠ Destrnik-Trnovska
vas.
Besedilo: OŠ Destrnik –
Trnovska vas
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JASLICE
V PLACARJU
Božični motiv jaslic v teh dneh krasi številne domove širom sveta. Skrivnost rojstva, ki
ga predstavljajo, pa nekaterim pomeni tudi
ustvarjalni izziv. Ena izmed teh sta gotovo tudi
Rado Kramberger in Alenka Žižek iz Placarja
69a, ki smo ju obiskali na njunem domu in tam
občudovali čudovite jaslice, delo njunih mojstrskih rok.
Postavitvi jaslic pred svojim domom posvetita
domala ves prosti čas, ki je omejen na vikende
in pozne popoldanske ter večerne ure. Za več
kot 100 kvadratnih metrov veliko postavitev
porabita več kot mesec dni, nekatere materiale
pa si priskrbita že v poletnih mesecih ter jih iščeta tudi v Avstriji in na Hrvaškem. Prve jaslice
so nastale pred več kot desetimi leti, z leti pa
so postajale vse večje in večje, postopoma sta
jim dodajala še razne kmečke motive, značilne
za naše kraje. Vedno nove ideje iščeta na internetu in različnih razstavah, razdalja pa jima pri
tem ne predstavlja nobene ovire. V kratkem pogovoru se je izkazalo, da njuna ustvarjalna narava ni omejena zgolj na izdelavo jaslic. Ogled
njunega doma je namreč razkril, da pravzaprav
ni kotička brez njunih unikatnih izdelkov, kot so
lesene ure, mize, posode, različni nabožni motivi, kamini, orhideje iz blaga in različne božične
dekoracije, ki kažejo na mojstrsko izurjene roke
naših sogovornikov. Sta tudi zbiratelja starin.

pa tudi stare sekire in motorke. Na vprašanje,
kaj jima pomeni njuno delo, odgovita s preprostim in skromnim »veliko«. Gospe Alenki je njeno delo tudi uteha in vzbodbuda v boju s težko
boleznijo ter napornim zdravljenjem.
Prve orhideje so nastale prav v času zdravljenja s kemoterapijo po težki operaciji in kažejo
na njeno voljo do življenja. Gospod Rado je
svoj hobi združil z ljubeznijo do lesa, iz katerega
ustvarja unikatne izdelke. Čeprav letošnje jaslice še stojijo, se v njunih mislih že rojevajo nove
ideje za naslednje leto, četudi, kot v šali povesta, njuno delo že prestopa meje parcele.

Njuna gostoljubnost odpira vrata vsem tistim, ki
bi si želeli ogledati jaslice, s čimer vsem ponujata odlično priložnost za kratek in lep izlet po
Vsi, ki so obiskali njun dom, so si lahko ogledali našem kraju.
Besedilo: Tadej Urbanija
razstavo »hoblov«, dela razstave jaslic, zbirata
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ZA SLADKI DECEMBER SO
POSKRBELE KMETICE
Kmetice smo se 30. novembra odzvale povabilu Kulturnega društva Destrnik. Po končanem
programu prižiga luči v Destrniku smo vse obiskovalce in nastopajoče pogostile s sladkimi
dobrotami.
Članice in člani Društva kmetic Destrnik smo si
29. novembra pripravili zaključek kot nagrado
za dobro celoletno delo. Že tretje leto zapored
smo se družili na kolinah pri članici Marici Zelenik. Mesar Tona in podporni člani so imeli nalogo, da nam kmeticam pripravijo meso in kloba- Na željo gospoda župana Franca Pukšiča smo
se, me pa smo pripravile pravo kmečko večerjo. kmetice imele možnost sodelovati pri pogostiNa zaključku sta se nam pridružila tudi župan tvi ob zaključku leta. Pripravile smo večerjo in s
gospod Franc Pukšič in podžupan gospod Ro- pecivom dodale piko na in prijetnemu druženju.
bert Simonič. Zaželela sta nam vse dobro še Organizatorjem in sodelujočim se kot predsenaprej, tako znotraj delovanja društva kot po- dnica društva iskreno zahvaljujem.
vezovanja z občino in drugimi društvi.
Iskrena hvala izrekam vsem kmeticam, ki so pomagale pri izvedbi večerje.

ZAKLJUČNA
VOŽNJA
Jesen je čas za spravilo pridelkov, za ljubitelje
oldtimerskih lepotcev pa čas za še zadnji potep. Člani oldtimer kluba sv. Urban iz Destrnika
smo tako zase in za naše konjičke pripravili lep
izlet.
Ko so se po dolinah še valile megle in se je sv.
Urban že kopal v soncu, smo se po okrepčilu
odpravili proti Maistrovemu Zavrhu in Voličini. Po krajšem postanku smo nadaljevali pot
in razkazovali zloščeno pločevino po obronkih
Slovenskih goric. V Močni smo si pri Gostilni
Šiker ogledali kmečki muzej in v prijetnem pogovoru lovili sončne žarke ter občudovali leskatajoče se jezero Pristava. Nato smo se odpravili
na predsednikov dom, kjer nas je čakala pojedina s pečenimi kostanji in moštom vred.
Besedilo: Drago Horvat
Foto: Drago Horvat
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Besedilo: Tadej Urbanija
Foto: Tadej Urbanija
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PRAZNIČNI KONCERT MOŠKE KOMORNE SKUPINE
IN KULTURNEGA DRUŠTVA DESTRNIK
V času prazničnega razpoloženja med božičem
in novim letom se je v Volkmerjevem domu
kulture odvil praznični koncert moške komorne
skupine in Kulturnega društva Destrnik. Slednje je z gosti pripravilo lep, božično obarvan
dogodek.
Člani komorne skupine – Anton Žampa, Aleks
Zelenik, Simon Fridl, Ivan Hauptman in Ivan
Požegar – so se pod vodstvom umetniške vodje
Damjane Žampa predstavili z božično obarvanimi pesmimi. Poleg omenjenih moških glasov
smo lahko prisluhnili še gostom, ki jih povezuje ljubezen do glasbe. S petjem in violino se
je predstavila Hermina Matjašič, širši publiki poznana s svojim uspešnim sodelovanjem
na šovu Slovenija ima talent. Na klavirju smo
lahko prisluhnili študentki Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Gabrijeli Grabušnik, ki
je še v času svojih gimnazijskih let spletla tesno prijateljstvo z Damjano Žampa. Omenjena
se je predstavila s solo točko in zapela znano
pesem iz mjuzikla Mačke. Za narodno-zabavni
vložek je poskrbela mlada Eva Šnut, ki je za klavirjem najprej zapela Avsenikovo Čakala bom,
nato pa zaigrala na harmoniko Sankaško polko.
Glasbene točke popestrila sta popestrila Miha

Gregorec in Metka Fridl, ki sta s proznim recitalom spomnila na čudež rojstva in bistvu
božiča.
Besedilo: Tadej Urbanija
Foto: Tadej Urbanija

PIZZERIA IN OKREPČEVALNICA »pri MICI«
ŽELI VSEM CENJENIM GOSTOM IN POSLOVNIM PARTNERJEM
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ
IN SREČNO 2020.
Tudi v novem letu se toplo priporočamo!
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OBVESTILA
OBVESTILO ŠTUDENTOM,
KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ,
IN MATURANTOM,
KI SO PRIDOBILI NAZIV
ZLATI MATURANT

Študente, ki so zaključili študij, in zlate maturante obveščamo, da lahko na podlagi Pravilnika
o dodelitvi denarne nagrade Občine Destrnik
študentom, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij, in zlatim maturantom (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 4/2010), podajo vlogo
za dodelitev denarne nagrade.
Pravico do denarne nagrade uveljavljajo upravičenci na podlagi pisne vloge, ki jo prejmejo na
Občinski upravi Občine Destrnik ali spletni strani Občine Destrnik (www.destrnik.si).
Izpolnjeno vlogo je potrebno skupaj s prilogami
poslati po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni
Občine Destrnik (Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik) najkasneje v šestih mesecih od datuma
diplomiranja oziroma pridobitve naziva zlati
maturant. Po preteku tega roka se vloga zavrže
kot prepozno vložena.

V SPOMIN
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OBVESTILO STARŠEM
NOVOROJENIH
OTROK V OBČINI DESTRNIK
Starše novorojencev obveščamo, da Občina
Destrnik namenja sredstva za denarno pomoč
ob rojstvu otroka. Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Destrnik (Uradni
vestnik Občine Destrnik, št. 10/2012), ki v 8. členu določa, da znaša višina pomoči 100,00 EUR
neto.
Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
so upravičeni starši, ki imajo skupaj z otrokom
stalno bivališče v Občini Destrnik. Na spletni
strani občine (www.destrnik.si) je na voljo Vloga
za uveljavitev pravice do denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka.
Izpolnjeno vlogo je potrebno skupaj s prilogami
poslati po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni
Občine Destrnik (Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik) najkasneje v roku enega leta od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozno vložena.
Več informacij vam nudimo v sprejemni pisarni
Občine Destrnik ali na tel. št. 02 761 92 50.
Občinska uprava Občine Destrnik
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ob takšni kadrovski zasedbi. Slišati je bilo tudi
kritike na račun neizkoriščenega evropskega
denarja za vzpostavitev obrtne cone Drstelja
Na osmi redni seji Občinskega sveta Občine ter umika sredstev za pospeševanje in razvoj
Destrnik sta bila v ospredju:
kmetijstva.

OSMA REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA

Odlok o spremembi odloka o proračunu za Župan se je strinjal, da stanje v kmetijstvu ni op2020 in
timalno, a je pri tem izpostavil, da je veliko slabOdlok o nadomestilu za uporabo stavbnega še na področju infrastrukture, ki rabi temeljito
obnovo. Problem kanalizacije je po županovem
zemljišča.
mnenju rešljiv s pridobitvijo EU sredstev, saj po
Oba odloka sta bila sprejeta s strani svetnikov njegovih vesedah občina ni sposobna sama
NaJprej Destrnik, a sta bila deležna številnih pokrivati investicije iz lastnega proračuna, zarakritik s strani nekaterih svetnikov opozicije.
di ogromne zadolžitve in neplačanih računov v
V obrazložitvi Odloka o spremembi odloka o prejšnjem mandatu. V pojasnilu k novemu kadproračunu za 2020 je bilo izpostavljeno, da se rovskemu načrtu je bilo razloženo, da bodo tri
bodo prihodki zmanjšali za dobrih 20 %, po- dodatne zaposlitve v režijskem obratu in sicer
sledično pa se bodo zmanjšali tudi odhodki, električar, vodovodar in strojnik in direktor obin sicer za 15 %. Načrtovana je tudi zadolžitev činske uprave. Več denarja za skupno občinsko
v višini 232.000 evrov, odplačilo dolga v višini upravo bi naj pomenilo več sredstev iz državne132.000 evrov in prenos sredstev v novo pro- ga proračuna in manj sredstev iz občinskega
računsko leto v višini 25.000 evrov. Povišala se proračuna. V primeru povečanja postavke za
bodo sredstva za praznovanje občinskega pra- zunanje storitve je župan dopustil možnost, da
znika, v sklopu katerega je planiran tudi stro- se sredstva vrnejo v postavko proračunske rekovni simpozij. Razloga za spremembe odloka zerve ob napovedanem rebalansu proračuna.
o proračunu sta med drugim tudi neuresniče- Nič manj burna ni bila razprava o sprejetju Odna ustanovitev podjetja, katerega nalogo sedaj loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemopravlja režijski obrat. Iz proračuna se umikajo ljišča, ki se je napovedovala že ob sprejemanju
tudi evropska sredstva za obrtno cono Drstelja dnevnega reda. Nekateri opozicijski svetniki so
v višini 450.000 evrov, ki v takšni obliki ni mogo- predlagali, da se točka umakne iz dnevnega
če realizirati, izdeluje pa se projektna dokumen- reda, ker je odlok slabo pripravljen. Župan je
tacija za kolesarske steze.
podane očitke zavrnil, odlok pa je bil s šestimi
Svetniki opozicije (nepovezani in SDS), so bili
do predlagane spremembe odloka o proračunu precej kritični. Izpostavili so problem kanalizacije in priključka na male čistilne naprave
v naseljih Placar in Drstelja ter opozorili, da v
proračunu ni predvidenih sredstev za reševanje
omenjene problematike. Polemika se je razvila
tudi glede dviga postavke, ki zadeva povečanje
sredstev za skupno občinsko upravo, nagrade za
župana in podžupana ter službena potovanja.
Izpostavili so tudi prodajo občinskih prostorov,
ki jih je po besedah svetnika Mateja Sužnika občina kupila za 3.000 evrov na kvadratni meter,
sedaj pa jih prodaja za 1.200 evrov na kvadratni
meter. Kritični so bili tudi do hkratnega povečanja števila zaposlenih na režijskem obratu, kjer
bodo zaposlili dodatne štiri osebe, in postavke
za zunanje storitve, pri čemer se je zastavilo
vprašanje, zakaj potrebujemo zunanje storitve

glasovi tudi sprejet.

Glavni argument za sprejetje odloka je bila
podana prijava na Ministrstvo za finance, na
osnovi katere se županu očita, da občina občanom ne obračunava nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za nezazidana
stavbna zemljišča. Na podlagi tega je bil s strani
Ministrstva za okolje izveden nadzor nad izvajanjem odloka, podana pa je bila tudi zahteva, da
mora občina vzpostaviti evidenco nepozidanih
stavbnih zemljišč in sprejeti nov odlok, v katerem bo NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča
vključen v odmero davka.
Novost odloka je med drugim tudi enotno obračunsko območje, kar pomeni, da se za enako
vrsto objekta z enako komunalno opremo plačuje enaka vsota. V odmero so zajeti vsi objekti,
ki so vrisani v kataster stavb ali REN (register
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nepremičnin), vključno s kmetijskimi objekti.
Dodane so tudi oprostitve, ki zadevajo društva
in organizacije, ki delujejo v javnem interesu,
nepridobitne kmetijske objekte ter objekte, ki so
del kulturne dediščine. Odmera bo po prepričanju občinske uprave bolj pravična, ker bo zajela
vse objekte, s čimer pa se niso strinjali opozicijski svetniki. Podanih je bilo kar nekaj predlogov
sprememb omenjenega odloka, med drugim
tudi sprememba najmanjše zazidalne površine
iz 400 na 500 kvadratnih metrov (z določenimi
izjemami), kar pa bi bilo v neskladju z OPN-jem.

javnih objektov, ter enačenja pozidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča. Izpostavili so
tudi točke odloka, po katerih naj bi bili kmetje v
deprivilegiranem položaju, še zlasti višino točk,
s katero se vrednotijo kmetijski objekti. Razlagalci občinske uprave so očitek zavrnili in opozoril, da je obrtniška dejavnost točkovana veliko višje kot kmetijski objekti.

Sprejet je bil tudi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, s katerim se bodo nekoliko povišale cene
Pojasnjeno je bilo, da bo občinska uprava v me- omenjenih storitev. Razlog za povišanje cene
secu januarju vsem zavezancem poslala infor- na kilogram odpadkov je po besedah predstavmativne izračune, kot informacijo o višini NUSZ. nika podjetja, ki izvaja javno službo, povečanje
Vsi zavezanci bodo imeli možnost podati svoje količine odpadkov, predvsem v zbirnih centrih, v
pripombe na informativni izračun zlasti glede katere lahko po dogovoru enajstih občin, med
pravilnosti podatkov. Na podlagi obravnava- katerimi je tudi Občina Destrnik, vsak prebivanih pripomb se bo uredila evidenca stavbnih lec pripelje odpadke. Na dvig cene vplivata tudi
zemljišč, ki bo osnova za odmero NUSZ v letu podražitev energentov in zakon o minimalni
2020. Vsem občanom pa bo dana možnost, da plači, ki stopi v veljavo s prvim januarjem 2020.
brezplačno podajo pobudo za spremembo na- Na seji so bili soglasno sprejeti še letni programenske rabe prostora v primarno rabo (gozdno, mi športa, kulture ter organizacij in društev na
kmetijsko, vodno). Te pobude se bodo upošte- področju humantiranih in ostalih dejavnosti.
vale pri sprejetju novega občinskega prostorskega načrta in se bodo upoštevale, če bodo z
Besedilo: Tadej Urbanija
njim skladne.
Kritični so bili tudi do prijave s strani občanov
in nepovezanih svetnikov, kar namiguje na opozicijske svetnike, ki so se od omenjene prijave tudi distancirali in podali kazensko ovadbo
zoper neznanega storilca. (O prijavi in pritožbi
smo poročali v prejšnjih dveh številkah Občana)
Nezadovoljstvo je bilo izraženo tudi glede enotnega območja oz. neupoštevanja oddaljenosti
od centra občine, kjer je na razpolago večina

RAČUNOVODSKE STORITVE
Marjeta Kokol, s. p.
Janežovci 12b

želi vsem svojim članom,
spoštovanim krvodajalcem
in njihovim družinskim članom

2253 Destrnik

SREČEN BOŽIČ ter ZDRAVO in
VESELJA POLNO NOVO LETO 2020.

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO,

DAROVATI pomeni BITI.
DARUJMO KRI. KRI JE ŽIVLJENJE.

ZDRAVO IN ZADOVOLJSTVA POLNO
NOVO LETO 2020.
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OBČINSKA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA DESTRNIK

HVALA za Vašo dobrodelnost.

