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UVODNIK
Ime novega direktorja občinske uprave, mag. Milan
Klemenc, občankam in občanom naše občine ni
povsem neznano. Svojo poklicno kariero je začel kot
policist na Policijski postaji Slovenj Gradec, nato pa je
nekaj časa služboval na Policijski postaji Ptuj, kjer je
opravljal dela in naloge policista na območju Občine
Destrnik. Nekaj let je živel v naselju Dolič, kar ga je
tesno povezalo z našimi kraji in je med drugim tudi
botrovalo njegovi odločitvi o kandidaturi za mesto
direktorja občinske uprave: »V teh krajih imam veliko
dobrih prijateljev in znancev; ta vez je nekaj, kar sem
vsa leta tudi gojil in ohranjal. In prav to je odigralo
eno izmed pomembnih vlog pri moji odločitvi.«
Pomemben korak znotraj njegove poklicne kariere
je bil prehod iz policije na Ministrstvo za notranje
zadeve, kjer je najprej deloval kot podsekretar v
Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge,
nato pa še v Direktoratu za upravne notranje
zadeve, migracije in naturalizacijo. Leta 2014 se je
aktivno vključil v lokalno skupnost: »Kot predsednik
četrtne skupnosti Panorama v Mestni občini Ptuj sem
pristopil k temeljiti preobrazbi te četrtne skupnosti,
ki jo vodim že drugi mandat in po številu prebivalcev
skoraj dosega število prebivalcev Občine Destrnik.«
Od leta 2018 je tudi svetnik v Mestni občini Ptuj, kjer
prav tako aktivno sodeluje pri delovanju in razvoju
občine. Aktivno in uspešno delo v lokalnem okolju
ga je dokončno pripeljalo do odločitve, da se prijavi
na razpis za direktorja Občinske uprave Destrnik:
»Vem in verjamem, da lahko s skupnimi močmi ter
veliko mero potrpežljivosti naredimo veliko.«
Prav poznavanje področja lokalne samouprave,
tako v četrtni skupnosti, mestnem svetu in javni
upravi, je po njegovem mnenju prepričalo župana,
da je med sedmimi kandidati za najvišje uradniško
mesto izbral prav njega: »Menim, da je župana v to
odločitev prepričalo več dejavnikov. Eden je bil moje
poznavanje dela občine in občinske uprave ter dela v

lokalnem okolju. Po drugi strani pa pridobljene izkušnje
z delom v državni upravi ter izkušnje in rezultati dela
v Mestni občini Ptuj. Prav tako pa verjetno tudi moja
neomajna trma, da je potrebno nekaj prestaviti naprej
in ne nazaj.«
Kot novi direktor želi učinkovito pristopiti k povezovanju
in nadgradnji zastavljenih ciljev, ki so usmerjeni
v izgradnjo manjkajoče oziroma pomanjkljive
infrastrukture ter iskanju celostnega razvoja celotne
občine: »Z županom sva proučila tematiko in se skupaj
odločila, da bomo pristopili k razvojnim projektom na
področjih, kot so: projekt kolesarskih povezav na dveh
odsekih R1 in R3, Janežovci–Ptuj in Janežovci–Dolge
njive; ureditev statusa objekta za kegljanje; izgradnja
vodovodnega sistema v Ločkem Vrhu in Drstelji;
preplastitev kategoriziranih cest na območju celotne
občine; izgradnja in vzpostavitev optičnega omrežja
za celotno občino (v prvi fazi, kjer lahko k vzpostavitvi
ponudniki pristopijo v čim krajšem času, najkasneje do
občinskega praznika); izgradnja javne razsvetljave na
območju celotne občine, približno 80 luči; prestaviti
električno omrežje iz drogov v zemljo; avtobusna
postajališča na R1 in R3; priprava idejnih zasnov za
več krožišč (Janežovci, Janežovski Vrh, Levanjci ….).«
Naštetih je le nekaj prioritetnih nalog, ki so si jih po
besedah novega direktorja zadali v občinski upravi in
jih bodo poskušali uresničiti v tekočem mandatu, ki
mora biti predvsem v službi ljudi, je prepričan direktor:
»Moje poslanstvo in poslanstvo celotne občinske
uprave je, da ljudem svetujemo ter jim pomagamo v
tem začaranem krogu uradniške birokracije, ki včasih
nima ne repa ne glave. Vrata moje pisarne so vedno
odprta za vse občanke in občane. Z veseljem bom z
njimi spregovoril o takšnih in drugačnih izzivih, ki so
pred nami. Namreč težava je le izgovor, da nekaj ne
gre, zame pa obstajajo le izzivi, ki jih lahko z občani
občine Destrnik rešujemo le z roko v roki.«
Tadej Urbanija
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POGOVOR Z ŽUPANOM
»Delamo dobro!«
Novo leto pomeni nov začetek in hkrati uresničevanje na novo zastavljenih ciljev oziroma nadaljevanje
starih do končne točke. Franc Pukšič, župan Občine
Destrnik, minulo leto ocenjuje kot eno najtežjih v
svoji politični karieri lokalne samouprave: »Opravili
smo veliko delo. Precej stvari je bilo potrebno postoriti
za nazaj. Uspešno smo poravnali neplačane račune
v vrednosti 400 tisoč EUR, v sklopu sodne poravnave
smo poravnali preko 600 tisoč EUR dolga, ostalo je
še dobrih 266 tisoč EUR, kar bomo poplačali iz letošnjega proračuna. Prav tako je ostal še dolg v višini 20
tisoč EUR za OŠ Ljudevita Pivka.«
Vodstvo občine je ob velikih anomalijah, ki so jih
pričakale, gledalo naprej in snovalo možnosti, kako
Destrniku vrniti preteklo podobo kraja s hitrim razvojem in neštetimi priložnostmi. Z visoko intenziteto dela v minulem letu so se lotili projekta državne
kolesarske povezave od Lenarta do Ptuja. »Pri tem
projektu gre velika zahvala Darku Frasu, ki je opravil zelo dobro delo, ter seveda vsem svetnikom liste
Najprej Destrnik. Uspešno smo izpeljali proračun in
rebalans proračuna, v nasprotnem primeru bi bile v
občini zaradi blokade nezmožne nadaljnje investicije
in razvoj kraja,« pravi župan in dodaja, da je uspešno steklo tudi investicijsko vzdrževanje po 21. in 23.
členu Zakona o financiranju občin, kar konkretno
predstavlja investicije v cestne odseke, mostove,
vodovode, optična omrežja, plazove ipd.
Kot najpomembnejši dosežek lanskega leta župan
navaja prav umestitev kolesarske ceste in celotne
trase do Ptuja v državno kolesarsko mrežo, ki bo
investirana z evropskimi in državnimi finančnimi
sredstvi, ob tem pa predstavi še nove cilje: »Do poletja bomo na področjih, kjer je optična kanalizacija
že urejena, zgradili del optike s hišnimi priključki, prav
tako pa bo do takrat pripravljena projektna dokumentacija optičnega omrežja za celotno področje. Tako
bodo imela do leta 2022 vsa gospodinjstva možnost
priključitve na optično omrežje.« Župan Franc Pukšič

se močno zavzema tudi za socialno področje. Občina Destrnik je postala del konzorcija sedemnajstih,
skupaj s fundacijo dr. Trstenjaka, ki skrbi za starejše.
»Naša želja je zagotoviti sredstva za izgradnjo doma
za starejše in celotne strukture, ki je za to potrebna.
Geodetski posnetki v ta namen so že opravljeni, poslane so bile ponudbe za občinski podrobni prostorski
načrt. Pri tem delu je angažiran podžupan, zamenjali
smo tudi izvajalca za izdelavo OPN, zato se nadejam,
da bomo to pot hitrejši in uspešnejši,« navaja župan.
Vsem dobrim in ugodnim rešitvam ter uspešnemu
delovanju so upravičeno nazdravili po zaključni seji
v mesecu decembru. »Na zadnji seji v minulem letu
smo prečesali delo in rezultate v letu 2019, sprejeli
proračun za 2020 ter si zastavili nove načrte in cilje.
Po zaključku smo se neformalno družili s poslovnimi
partnerji, vsemi člani vaških odborov in člani ostalih
delovnih teles v občini. Na vse dosežke smo nazdravili z rujno kapljico domačih vinogradnikov, z več kot
slastnimi dobrotami pa so nas pogostile članice
Društva kmetic Destrnik, za kar se jim iskreno zahvaljujem,« dodaja župan, ki meni, da so neformalna
druženja zelo dragocena – tako za občane in zanj
kot za dobrobit razvoja občine in kraja kot takega.
Leto 2020 prinaša velike stvari tudi na kulturnem
področju. V mesecu maju bo potekal mednarodni
simpozij, posvečen 500. obletnici posvetitve cerkve
in 350. obletnici fare, kar je z generalnim pokroviteljstvom potrdil tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. V ta namen bo prihodnje leto izšel
tudi zbornik. Pred pričetkom poletnih dni pa prihaja
v občino še velik športni dogodek Destrnik 2020.
»Drage občanke in občani, obljubljam, da bo naša občina zopet v vrhu razvoja in širše prepoznavnosti. Nadejam in želim si bodočega sinhronega sodelovanja
prav vseh svetnikov. Zahvaljujem se dosedanji podpori svetnikov Najprej Destrnik in hkrati vsem vam,
ki nas podpirate, oziroma tako ali drugače sodelujete
pri oblikovanju življenja v lokalni skupnosti. Vse dobro
vam želim,« zaključuje župan.
Špela Pokeržnik
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TRETJA IZREDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DESTRNIK
V občinskih prostorih se je v petek, 17. januarja
2020, odvijala tretja izredna seja Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je postregla s štirimi točkami dnevnega reda. V ospredju seje je bilo poročilo
Nadzornega odbora Občine Destrnik in seznanitev z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor glede večnamenskega vadbenega prostora za
upokojence.
Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil z dokončnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi
investicije projekta večnamenskega športnega vadbenega centra za potrebe upokojencev, ki je bil zgrajen leta 2018 in ga društvo uporablja brez uporabnega dovoljenja. Po burni razpravi je bilo poročilo
soglasno sprejeto.
V obrazložitvi poročila Nadzornega odbora Občine
Destrnik glede večnamenskega vadbenega prostora za upokojence je bilo izpostavljenih več nepravilnosti, opisanih v nadaljevanju.
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- Predračunska vrednost po projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja je znašala 138.000,00
EUR. Občina je z rebalansom v letu 2016 in zagotovitvijo sredstev v proračunih za leti 2017 in 2018
zagotovila le 52.000,00 EUR sredstev. S strani
Društva upokojencev Destrnik, ki so z Občino Destrnik sklenili pogodbo o sofinanciranju izgradnje
večnamenskega športno-vadbenega centra, so
bila zagotovljena sredstva v višini 10.000,00 EUR.
Kot sofinancer se je društvo zavezalo k prispevku
za gradnjo v materialnih dobrinah (stvarni vložek).
Nadzorni odbor je ugotovil primanjkljaj sredstev
za izvedbo investicije v znesku 76.000,00 EUR. Pojasnila o manjkajočih sredstvih v znesku iz predloženih dokazil nadzorni odbor ni dobil.
- Izvedba investicije bi morala biti – zaradi predračunske vrednosti projekta, ki je znašala 138.000,00
EUR – izvedena po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Za uporabo tega zakona sta bistveni mejna vrednost projekta, ki jo zakon določa
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na splošnem področju pri znesku 40.000,00 EUR,
in mejna vrednost, po kateri je investitor dolžan
postopati po določilih ZJN-3. Tega občina ni storila, zato je kršila določila Zakona o javnem naročanju.
- Po določilih 22. člena ZJN-3 mora naročnik na
portalu javnih naročil objaviti obvestila v zvezi z
javnim naročilom – povpraševanje za izstavitev
ponudb za pridobitev najugodnejšega izvajalca
posameznih del, povpraševanje pri dobaviteljih
gradbenega materiala in možnosti izbire najcenejše ponudbe za posamezen artikel. V tem primeru
občina ni opravila povpraševanj in posledično zaradi tega ob izvedbi gradbenih del neracionalno
uporabljala proračunska sredstva. Oddaja javnega naročila brez izvedbe ustreznega postopka je
prekršek, za katerega je zagrožena globa za pravno in odgovorno osebo.
- Po podatkih občine je bila gradnja večnamenskega objekta izvedena v »lastni režiji«, kar pomeni
delo članov Društva upokojencev Destrnik in sodelovanje Režijskega obrata Destrnik. S to vrsto
gradnje je investitor kršil določbe Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), saj gradnja v lastni režiji, po
kateri je bil objekt izveden, ni bila dovoljena.
- Občina Destrnik je kot lastnik parcele in investitor
objekta pridobila gradbeno dovoljenje, vendar je
pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen
ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, uporabno dovoljenje. Občina za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt še ni zaprosila. Tukaj gre za kršitev določb ZGO-1, ki je veljal v času
gradnje objekta. Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja pred uporabo objekta nalaga tudi
Gradbeni zakon (GZ). Za uporabo objekta brez
uporabnega dovoljenja za investitorja grozi kazen
za prekršek do 60.000 EUR.
Prav tako se je občinski svet seznanil z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor. Inšpekcijska zavezanca Občina Destrnik in Društvo upokojencev
Destrnik morata v roku 120 dni od prejema odločbe
prenehati z uporabo objekta za kegljanje, saj se ga
uporablja brez gradbenega dovoljenja. Prepoved
velja do izdaje le-tega. Gradbeni inšpektorat je na
terenu pregledal zgrajeni objekt in prišel do ugotovitve, da je južna stran objekta v nasprotju s projektom PZI. V tem primeru je zaradi vseh ugotovitev
odrejena označitev inšpekcijskega ukrepa s tablo.
Občinski svet je soglasno sprejel, da društvo upokojencev še naprej uporablja večnamenski vadbeni

prostor, pri čemer so odškodninsko odgovornost
prevzeli nase za obdobje, dokler ne uredijo potrebne
dokumentacije, ki jo predpisuje zakonodaja.
V šolskem letu 2019/20 bodo s 1. februarjem 2020
v Vrtcu pri OŠ Destrnik razširili oddelek prvega starostnega obdobja, ki od 1. decembra 2019 deluje
kot polovični. Vanj bo vključenih šest otrok, ki so
trenutno na čakalnem seznamu. »Zaradi širitve bo
potrebno dodatno zaposliti vzgojiteljico predšolskih
otrok – pomočnico vzgojiteljice. Administrativna in oskrbovalna dela, ki se bodo s tem povečala, bo prevzelo
trenutno zaposleno osebje, zato na tem področju ne
bo potrebnih dodatnih zaposlitev,« je povedal ravnatelj OŠ Destrnik, mag. Drago Skurjeni. Svetniki so se
po obrazložitvi predloga podali v razpravo, v kateri je
nekaj svetnikov podalo svoje mišljenje o tej zadevi. Z
omenjenimi predlogi so se vsi svetniki strinjali, zato
so posledično tudi soglasno potrdili sklepe.
Občina Destrnik bo po soglasno sprejetem sklepu
občinskega sveta pristopila h konzorciju občin, vključenih v projekt »Vzpostavitev mreže malih domov
in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane
dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti«. Projekt, ki je
krajše poimenovan KONZORCIJ 17, je namenjen izboljšavi kakovosti življenja ogroženih ljudi iz določenih ranljivih skupin, predvsem oseb, ki so zaradi starostne onemoglosti, fizične ali psihične obolelosti
oziroma težkih življenjskih razmer potrebne pomoči tretje osebe za zadovoljitev osnovnih življenjskih
potreb. »Tu seveda ne gre samo za dom za starejše,
temveč tudi za skrb za starejše, ki so te pomoči potrebni. To velja tako za tiste v domski oskrbi kot tiste
v domači oskrbi (dolgotrajna oskrba),« je obrazložil
župan Franc Pukšič. Projekt je bil pojasnjen in v želji
po uresničitvi tudi sprejet. Sledil je predlog Sklepa
o prodaji nepremičnin k. o. Svetinci, katerega predmet prodaje so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo kmetijska in gozdna zemljišča. Nepremičnine
so sicer v lasti Občine Destrnik, ki jih je pridobila na
podlagi Sklepa o dedovanju in omejitvi dedovanja.
Dedič želi te nepremičnine odkupiti, njihova vrednost pa znaša 6.290,01 EUR; ker je njihova vrednost
manjša od 20.000,00 EUR, jih ni bilo potrebno ocenjevati. Občina s to prodajo nima nikakršnih stroškov. Vse ostale stroške krije dedič. Občinski svet je
ta sklep soglasno sprejel.
Na koncu je sledil še podatek o problematiki zdravstva v Občini Destrnik, s katero je svetnike seznanil
župan in o kateri se bo razpravljalo še v bodoče.
Monika Hameršak
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PREGLED GRADNJE VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU
SEDANJE OBČINE DESTRNIK
Pred letom 1983 voda v hiši ni bila samoumevna,
saj so imela vaški vodovod le nekatera gospodinjstva v delih vasi Strmec pri Destrniku in Jiršovci, svoj
vodovod pa je imelo le nekaj hiš (predvsem v ravninskem delu). Marsikatero gospodinjstvo po bregovih
ni imelo pred hišo vodnjaka, zato so morali hoditi
po vodo z vedri do bližnjih izvirov, za živino pa do
mlak in potokov. Posebno težko je bilo poleti v suhih obdobjih, ko je v mlakah in manjših izvirih vode
primanjkovalo.

3. SEKUNDARNI VODOVOD LEVANJCI: V letu
1983 so krajani sofinancirali investicijo v višini
25 %.

V pregledu akcij organizirane izgradnje vodovodnega sistema in vložkov investitorjev na ravni finančnih sredstev ni ovrednoteno prostovoljno delo krajanov ter odstopi lastnikov poškodovanih zemljišč in
kultur do povračil odškodnin. Projekt so financirali
tedanja Občina Ptuj, KS Destrnik, kasneje Občina
Destrnik-Trnovska Vas-Vitomarci, nato pa Občina
Destrnik, finančno in delovno silo so nudili tudi občani, v začetnem obdobju – med letoma 1981 in
1985 – pa še mladinske delovne brigade.

6. SEKUNDARNI VODOVOD LOČKI VRH – ODCEP FRIDL: V letu 1984 so krajani in KS financirali investicijo v višini 100 %.

1. TRANSPORTNI VODOVOD PTUJ–GOČOVA
ZA OBMOČJE KS DESTRNIK: V letu 1980 je KS
Destrnik sofinancirala investicijo v višini 8 %,
čeprav se je cevovod zgradil do zadnje hiše v Sp.
Velovleku – KS Rogoznica.
2. SEKUNDARNI VODOVOD ZG. VELOVLEK–
Vrensko: V letu 1981 so krajani sofinancirali investicijo v višini 25 %.
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4. SEKUNDARNI VODOVOD DESENCI: V letu
1983 so krajani in KS sofinancirali investicijo v
višini 25 %.
5. SEKUNDARNI VODOVOD LOČKI VRH – PRVI
DEL: V letu 1983 so krajani in KS sofinancirali
investicijo v višini 52 %.

7. SEKUNDARNI VODOVOD DESTRNIK – CENTER Z OKOLICO: V letih 1984 in 1985 so krajani
in KS sofinancirali investicijo v višini 25 %.
8. SEKUNDARNI VODOVOD VINTAROVCI – ZASELEK PODPRŠAK: V letu 1988 so krajani in KS
sofinancirali investicijo v višini 62 %.
9. SEKUNDARNI VODOVOD JANEŽOVSKI VRH –
ODCEP ALT: V letu 1989 so investicijo financirali KS (25 %) in občani (75 %).
10. SEKUNDARNI VODOVOD ZG. PLACAR IN DRSTELJA: V letu 1991 so krajani in KS sofinancirali investicijo v višini 30 %.
11. SEKUNDARNI VODOVOD VINTAROVCI – VINTAROVŠKI VRH, PRVI DEL: V letu 1991 so krajani in KS sofinancirali investicijo v višini 50 %.
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12. SEKUNDARNI VODOVOD DRSTELJA – ZASELEK SIGET: V letu 1992 so krajani in KS sofinancirali investicijo v višini 67 %.
13. SEKUNDARNI VODOVOD SVETINCI: V letu
1993 so krajani in KS sofinancirali investicijo v
višini 60 %.
14. SEKUNDARNI VODOVOD DOLIČ: V letu 1994
so krajani in KS sofinancirali investicijo v višini
60 %.
15. SEKUNDARNI VODOVOD PLACAR–JANEŽOVCI: V letu 1995 so krajani in KS sofinancirali investicijo v višini 58 %.
16. SEKUNDARNI VODOVOD STRMEC–JIRŠOVCI:
V letih 1995 in 1996 so krajani ter KS financirali
investicijo v višini 100 %.
17. SEKUNDARNI VODOVOD VINTAROVCI – VINTAROVŠKI VRH, DRUGI DEL: V letu 1997 so
krajani in KS financirali investicijo v višini 100 %.
Večji vodovodni sistem z vodohranom je bil zgrajen
še za zaselek Ricinje (Jiršovci) in vas Gomila. Investicijo sta financirali Občina Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci in Mestna občina Ptuj. Glavni cevovod
namreč poteka po meji takratnih občin ter napaja
tudi vasi in zaselke Mestne občine Ptuj.
Izvedenih je bilo tudi nekaj manjših akcij s krajani,
kot so:
- cevovod s priključki Čuček–Roškar v Zg. Gomilcih,
- cevovod s priključki Čuček–Fric v Sp. Gomilcih,
- cevovod s priključki Janežovski Vrh–Janežovci,
- cevovod s priključki Horvat–Lipovšek v Janežovcih,
- cevovod s priključki Vrensko–Koprivjak (Zg. Velovlek–Levanjci).
V letih 1980–1985 so izkope in zasipe jarkov za vodovod gradile mladinske delovne brigade. V tem
času so domačini – predvsem gospodinje – brigadirje častili z domačo malico (enkrat vsako izmeno).
Imeli smo tudi nekaj delovnih akcij, ki so se jim priključili domačini, pa tudi vojaki iz ptujske garnizije.

Posebno angažirani so bili občani pri izgradnji sekundarnega vodovoda Zasadi–Gomilci in šola–Murko v Janežovskem Vrhu ter v času gradnje osnovnega vodovodnega sistema ob vodohranih v Ločkem
Vrhu in Destrniku. Voda je iz vodohrana Ločki Vrh
v vodohran Ojstrovec pritekla jeseni leta 1985, gospodinjstva pa so vodo dobila spomladi leta 1986.
V nadaljevanju gradnje vodovodnih sistemov so se
občani finančno in delovno organizirali pri izgradnji
vodovoda Destrnik–Janežovci, Vintarovski Vrh (prvi
in drugi del) ter Podpršak (Tu je akcija potekala ob
sobotah. Koliko so zbrali denarja čez teden za strojni izkop, toliko metrov je bilo izkopanega jarka ter
položenega cevovoda naslednjo soboto in nedeljo.
Zasip in hrano so organizirali domačini sami. Delali
so, dokler ni bilo zgrajeno do konca.). Naj mi ne zamerijo občani, ki sem jih pozabil omeniti, čeprav so
prav tako organizirali akcije in v njih sodelovali.
Posebej slovesno je bilo tudi ob zaključku akcije v
letu 1985 pred gasilskim domom v Destrniku. V kulturnem programu so nastopali pevski zbor PD Destrnik in mladi folkloristi, ki jih je vodila sedaj žal že
pokojna mentorica Ivanka Ogrinc.
Zgrajen vodovodni sistem bo potrebno počasi obnavljati. Določeni cevovodi bodo postali pretanki
in jih bo potrebno zamenjati z večjimi preseki cevi
zaradi novih poselitev. Dandanes pa ni več opazne
tiste vaške zanesenosti o pomoči pri vključevanju v
izgradnjo oz. izboljšavo skupnih dobrin, razen redkih
izjem.
»Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izgradnji
vodovodnega sistema po celotnem območju sedanje Občine Destrnik. Skupaj smo opravili veliko delo.
Nekaterih žal ni več med nami. Delo in sredstva so
bila poplačana, ko nam je voda pritekla iz pip v hišah. S sadovi naših odrekanj pa naj mlajše generacije preudarno in razumno gospodarijo«.
Anton Kovačec
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PRIHODNOST IZOBRAŽEVANJA V DESTRNIKU

»Od poklicnega kolesarja, do uspešnega podjetnika, ki želi poslovati v Destrniku.«
Ptujčan Aldo Ino Ilešič je dolgoletni poklicni kolesar,
ki je svojo izjemno kariero pričel v rojstnem kraju,
nato pa ga je pot ponesla daleč v svet. »Začetki mojega športnega udejstvovanja so se pričeli pri Kolesarskem klubu Petrutnine Ptuj, nato sem leto dni kolesaril pod okrijem Kolesarskega kluba Sava Kranj, od tam
pa me je leta 2009 športna pot ponesla v Ameriko«,
pogovor pričenja Aldo Ino Ilešič, ki pravi, da je v obdobju svoje športne poti praktično prečesal ves svet.
Vrhunsko kolesarsko kariero z izjemnimi dosežki je
zaključil leta 2017 in svoje življenje posvetil poslovnim vodam. »Vrnil sem se domov in po vsem tem
času življenja v tujini lahko rečem, da zelo cenim deželo v kateri živimo. Marsikdo tega ne zna, saj ni izkusil življenja zunaj meja. V minulih letih sem se usmeril v industrijsko avtomatizacijo, ki zajema predvsem
programiranje avtomatizacije in robotike«.
Podjetje DOXAKEY trenutno zaposluje 17 ljudi za
operativno delo v pisarnih pri čemer se je pojavila
nujna potreba po zagotovitvi primernega delovnega
okolja. »Za prostore v občinski zgradbi Destrnik sem
izvedel po slučaju. Lahko rečem, da se kraja dobro
spomnim iz začetkov kolesarske kariere, saj mi je naporni vzpon polepšal čudovit razgled na vrhu, ki je bil
kot nagrada za dober trening. Pri snovanju podjetja
sem iskal smernice delovanja v okolju, kjer je prostor
za osebno rast in kariero. Omenjeni prostori so več kot
primerni, navdihujejo in so dovolj ločeni za vse sklope
našega delovanja«, Ilešič pojasnjuje razlog nakupa
in dodaja, da v podjetju sodelujejo z večimi šolami,
tako doma, kot v tujini in njihov namen je ustanovitev izobraževalnega centra za programiranje, industrijsko programiranje in robotiko, ki bo nastal
v nekaj letih: »Center znotraj podjetja praktično že
obstaja, vendar ne na enem mestu, sedaj mu v teh
prostorih želimo ustvariti centralni del. V lanskem
letu smo sodelovali z več kot tridesetimi šolami, tudi
z OŠ Destrnik. V projekt izobraževanja, profesorskega
kadra, opreme, ipd. smo vložili preko 200 tisoč evrov«.
Mladim bo tako z učili in na praktičnih primerih
omogočeno spoznavanje poklicev prihodnosti, kajti
vedno več opravil prevzemajo roboti in avtomatizirani procesi, s katerimi bo potrebno upravljati, jih
programirati in servisirati.
»Gostinski lokal, ki je v prostorih bo deloval tudi v
prihodnje, prav tako trgovina. Zavedam se okolja kot
takega in ničesar, kar je v dobrobit občanov ne bomo
spreminjali. Gre za dolgoročne inovativne stvari in, ko
bo celotna stavba postala izobraževalni center bomo
poskrbeli za nove prostore trgovine, za kar v občini
obstaja možnost« zaključuje Aldo Ino Ilešič in doda8

ja še, da z njihovim delom želijo doseči prisotnost
mladih v domačem ruralnem okolju, saj je v današnjih časih potrebno razumevanje filozofije kvalitete
življenja in na drugi strani produktivnega dela.
Špela Pokeržnik

Turistično društvo Destrnik
in vaščani vasi Jiršovci

VABIMO
na

»14. BAL«,
ki bo v soboto, 8. 2. 2020, ob 18. uri
v Volkmerjevem domu kulture.
Prikazali vam bomo stari kmečki običaj
druženja in zabave v dolgem zimskem večeru
v naši vasi.
Nadeli si bomo stara oblačila in pokazali, kako
so nekoč združili delo in zabavo.
Postregli vas bomo s hrano in pijačo ter
poskrbeli za zabavo.
Veseli bomo, če si boste stara oblačila oblekli
tudi vi, zraven prinesli kaj malega za pod zob
ali za žejo (kot so to naredili nekoč) ter prišli in
se družili z nami.
Vabljeni!
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POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Električna vozila so vozila prihodnosti, katera spodbujajo k trajnostni mobilnosti.
Prvi električni avtomobili so se pojavili v 90-ih letih
19 stoletja. Zaradi energetske krize je zanimanje
za električne avtomobile takrat hitro padlo. Šele
po letu 2000 so le ti postali resna alternativa klasičnim avtomobilom. Trenutno je trg omejen, ker
je proizvodnja baterij sorazmerno majhna za hitro
razširitev in je kapaciteta le-teh baterij majhna. Za
polnjenje vseh vozil na električni pogon in priključnih hibridov so namenjene elektro-polnilnice. Delujejo po sistemu priključi in polni. Opremljene so s
kablom in konektorjem typ2, tako da uporabniki ne
potrebujejo svojega kabla. V Sloveniji je do decembra 2019 izmed vseh 1.070.000 vozil, bilo registriranih 1.884 električnih vozil.
Namen postavitve polnilnih postaj za električna
vozila je bilo spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem se dolgoročno pripomore k zmanjševanju emisij toplogrednih
plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati je zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij
ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj
za električna vozila, kar je eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.
Občina Destrnik je uspešno kandidirala na javnem
pozivu Slovenskega okoliškega sklada za Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih
narave in območjih Natura 2000. Predmet javnega
poziva so bila nepovratne finančne spodbude za
vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj)
za električna vozila, namenjenih za spodbujanje
električne mobilnosti kot pomembnega elementa
trajnostne mobilnosti. Sklad je postavitev polnilnic

financiral v celoti, pridobljena sredstva pa so znašala 6.000 EUR oz. 3.000 EUR po polnilnici. V občini
sta postavljeni dve javni polnilnici. Ena izmed njih
se nahaja na Turistični kmetiji Lovrec v Jiršovcih,
medtem ko se druga nahaja pri Gasilskem domu
v Destrniku.
Občina Destrnik in Društvo e-Mobilnosti Slovenija (Društvo DeMS) je v petek, 24. 01. 2020 vabilo
na slavnostno otvoritev prve javne polnilne postaje
za električna vozila pri Gasilskem domu. Otvoritev
sta opravila župan občine Destrnik g. Franc Pukšič in predsednik Društva e-Mobilnost Slovenija g.
Igor Završnik. Član društva DeMSa, g. Robi Irgl je
predstavil prikaz polnjena in razložil delovanje polnilnice. Predstavljena so bila tudi različna električna vozila, med temi vozili pa je bilo možno videti
tudi zadnji model električnega vozila znamke Tesla
Model 3.
Monika Hameršak
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OGLED LANIŠNICE PRI SVETI
ANI V SLOVENSKIH GORICAH
Župan Občine Destrnik, Franc Pukšič, dve članici
občinske uprave in predsednik TD Destrnik, Ivan
Hauptman, so si v spremstvu župana Občine Sveta
Ana v Slov. goricah, Silvom Slačkom, ogledali lanišnico v njihovi občini.
TD Destrnik ohranja zgodbo Od lanu do platna že
od prvega kmečkega praznika leta 1981, zato si želijo, da bi tudi v naši občini ponovno stala lanišnica.
Takih objektov je bilo nekoč po naših vaseh precej,
zato TD Destrnik želi, da bi stal nekje, kjer bi ga lahko uporabljali za prikaz ob teritvi lanu, hkrati pa bi
služil tudi kot spomenik etnografske in kulturne dediščine naših prednikov.
Sama lanišnica v Občini Sveta Ana stoji na Granfoževi domačiji, nad katero so bili udeleženci ogleda
navdušeni. Morebiti se je komu celo porodila dobra
ideja in jo bo uresničil v naši občini. V TD Destrnik
namreč upajo, da bodo skupaj z Občino Destrnik
do konca naslednjega leta izpeljali projekt lanišnica
tudi v našem kraju.
Tanja Hauptman
Fotografija: Arhiv TD Destrnik

PRAZNIČNI OGLED
BUDIMPEŠTE
V soboto, 7. decembra, se je poln avtobus članic in
članov TD Destrnik odpeljal na enodnevni adventni
izlet v glavno mesto Madžarske.

Ob dobrem vodenju vodičke Vike, ki jih je zasula z
ogromno podatki o zgodovini Madžarske in Budimpešte, je dan prehitro minil. Ogledali so si vse pomembne znamenitosti glavnega mesta in imeli kar nekaj
časa za sprehod po predbožičnih sejmih.
Ob vračanju domov so bili vsi
udeleženci enotnega mnenja,
da ta predbožični izlet ni bil
zadnji.
Turisti se zahvaljujejo vodički
Viki, šoferjema, ki sta profesionalno opravila svoje delo,
Metki za pomoč pri organizaciji izleta, Miši, Ireni in Kristini,
da niso bili lačni in žejni, ter
vsem ostalim, ki so pripomogli
k lepemu dnevu.
Tanja Hauptman
Fotografija: Arhiv TD Destrnik
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ŠESTE KOLINE
TD DESTRNIK
Šeste tradicionalne društvene koline so letos potekale drugo soboto v januarju. Turisti so dobili prašiča od kmetije Hanželj iz Svetincev in koline opravili
po starem običaju.
Mesarji in kuharice (člani in članice TD) so se zjutraj dobili ter zaužili nekaj toplega, pa tudi česa močnega ni manjkalo. Mesarji Janez, Drago, Milan in
Tonček ter strokovnjaka za logistiko, Srečko in Ivan,
so se podali do Hanželovih v Svetince, kjer so jih že
nestrpno pričakovali. Vse je potekalo kot v starih časih in brez problema, saj so delo opravljali sami preizkušeni mojstri.
Tudi člani, ki so ostali v turističnem domu – Miša,
Micika, Sabina, Irena, Angela, Dragica, Sašo in Franc
– so odlično opravili svoj del naloge. Dan je hitro minil. Zvečer so prišli kolinšaki. Mesarsko-gospodinjski
ekipi, ki se je trudila cel dan, so največ pomenile ravno njihove pohvale.
TD Destrnik še se enkrat zahvaljuje družini Hanželj iz
Svetincev, ki je velikodušno podarila prašiča.
Tanja Hauptman
Fotografija: Arhiv TD Destrnik

PEKA
BUHTELJNOV
Na 13. dan novega leta so kmetice, pod vodstvom
Dragice Čuček, pripravljale buhteljne. Dragica je
spretno pokazala, kako pripraviti pravšnje testo, ki

je moralo nato dlje časa počivati. Ob tem je potekal
prijeten klepet, skozi katere so si kmetice izmenjale
različne recepte za sladka in slana peciva.
Pripavljeno testo so
razvaljale,
narezale
in namazale z marmelado. Oblikovale
so ga v buhteljne, jih
namočile v maslo in
položile v pekač. Na
koncu je malce ponagajala pečica in peka
ni uspela, pa vendarle
so se posladkale, saj
je Dragica prinesla s
seboj pekač že pečenih buhteljnov. Kmetice se ji zahvaljujejo
za prikaz, pokušino in
prijetno druženje.
Besedilo in fotografija:
Irena Gajšek
11
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DRUŠTVO KORANTI
DESTRNIK
Obhodi kurentov ali korantov so pustna šega in prireditev na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah
ter Slovenskih goricah. Kurent, najbolj množičen
tradicionalni pustni lik, ki po ljudskem verovanju
preganja zimo in vabi v deželo pomlad, je prisoten
tudi v naši občini, za kar skrbijo člani Društva koranti Destrnik.
Društvo je bilo ustanovljeno 12. 1. 2010 z ustanovnim občnim zborom, ki je potekal v vinotoču RR v
Selcah, na njem pa so bili prisotni ustanovni člani
Miro Kokol, Mitja Kolar, Peter Petek, Danijel Čeh,
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Franc Kokol, Sandi Pauko, Mario Kokol, Miran Planec, Srečko Arnuš, Anton Sever, Roman Polanec,
Marko Malek in Dominik Lenart. Približno tri mesece kasneje – 30. 3. – je bilo vpisano v register društev. Čeprav društvo letos uradno obeležuje deseto
obletnico svojega delovanja, pa njegovi začetki segajo v leto 1998, saj so vse do ustanovnega občnega zbora delovali pod okriljem Turističnega društva
Destrnik. Predsednik društva Miro Kokol je glede
delovanja društva povedal: »Društvo deluje vse leto,
saj se člani udeležujemo raznih iger, prireditev, kole-
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sarjenj ipd. Najbolj pa smo aktivni v zimskem času,
v času kurentovanja, ko predstavljamo lik kurenta/
koranta in občino Destrnik širom po Sloveniji in v
tujini.«
Kurent/korant je mogočen demonski lik, bajno in
pravljično bitje, ki po ljudskem verovanju preganja
zimo ter v deželo vabi pomlad. Dokumentirano se
pojavlja že vsaj od leta 1880 ter velja za enega izmed simbolov lokalne in tudi državne identitete.

Pomen kurentovih obhodov, za ohranjanje katerih
pri nas skrbi Društvo koranti Destrnik, je prepoznan
na državni in svetovni ravni, saj je Vlada Republike
Slovenije obhode kurentov razglasila za nesnovno
dediščino državnega pomena, decembra 2017 pa
so bili vpisani še na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.
Tadej Urbanija
Fotografija: Arhiv Društva koranti Destrnik

BOGATA TRADICIJA OTROŠKE FOLKLORNE
SKUPINE V DESTRNIKU
Folklorna dejavnost je na Slovenskem močno zakoreninjena in ima bogato tradicijo, priljubljena
pa je tudi med mladimi, kar nenazadnje kažejo
tudi številke. V Sloveniji namreč deluje več kot 250
otroških folklornih skupin. Otroška folklorna dejavnost je vidno prisotna tudi v Destrniku, kjer deluje
že več kot 30 let.
Strokovni vodja Otroške folklorne skupine Kulturnega društva Destrnik, Marko Pukšič, ki vodi skupino od leta 2003, je izrazil ponos in veselje, da je
tovrstna dejavnost v Destrniku enako prepoznavna
kot najbolj priljubljeni športi in pomembno prispeva k ohranjanju kulturne dediščine: »V celotnem
obdobju je veliko otrok spoznalo, da folklorna dejavnost ni samo »goveji« ples, ampak ohranjanje
kulturne dediščine, od oblačil, običajev, iger, plesa
itd.« Čeprav se na prvi pogled zdi, da ritmi valčka in
polke med mladimi niso priljubljeni, pa s številom

vpisanih otrok nikoli ni bilo posebnih težav – niti v
času, ko je skupino vodila Ivanka Ogrinc, niti v času
mentorstva Anice Toplak, ki sta orali ledino na tem
področju. A časi se vendarle spreminjajo. V zadnjih
letih se je število obšolskih dejavnosti močno povečalo, kar je samo po sebi dobro, a ima tudi ne-
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gativno plat. Otroci, ki morajo izbirati med pestro
ponudbo, se pogosto vključijo v določeno dejavnost
za leto ali dve, nato pa prenehajo in poskusijo še kaj
drugega. Obvladanje veščin, ki jih zahteva določena
dejavnost, pa rabi svoj čas. »Zaradi tovrstnih ugotovitev smo bili primorani prilagoditi vaje in jih narediti
dovolj atraktivne, da otroci ostajajo vsaj pet let ali
več,« je dejal sedanji vodja skupine. Pristop, ki sledi
reku »vaja dela mojstra«, je ključen korak k uspehu,
kar nenazadnje dokazujejo tudi naši mladi folkloristi, ki so se v letu 2017 in 2018 uvrstili na državno
srečanje, zadnjih deset let pa se redno uvrščajo na
medobmočna srečanja, kar jih uvršča med 50 najboljših otroških folklornih skupin v Sloveniji. Poleg
glavnega cilja vsakega koledarskega leta – srečanja
otroških folklornih skupin na območnem, medob-
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močnem in državnem nivoju, ki jih organizira Javni
sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost – v
program vključujejo tudi razne nastope tako doma
kot tudi širše. V zadnjih letih so s svojimi nastopi
gostovali na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Bosni
in Hercegovini, Nemčiji ter Makedoniji. Otroci tako
zraven spoznavanja lastne kulturne dediščine pridobivajo še druga znanja in kompetence, spoznavajo
jezike, druge kulture in običaje ter navezujejo stik z
vrstniki tudi onkraj državnih meja. Otroška folklorna
skupina je odprta za nove člane in vabi vse, ki želijo postati del uspešne zgodbe naših mladih folkloristov, da se jim pridružijo.
Tadej Urbanija
Fotografija: Marko Pukšič
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V SPOMIN

V SPOMIN
8. oktobra 2019 mineva leto dni, odkar nas je
prezgodaj zapustil dragi
mož, svak in stric

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

JOŽEF GAJSER
iz Svetincev 36, Destrnik.
Iskrena hvala vsem, ki postojite
ob njegovem grobu, mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.
Tvoji najdražji

Za dobroto vajinih rok,
ostala je beseda hvala,
ki v srcu bo ostala,
in večni lep spomin
na vaju.
V SPOMIN

Francu Murku
iz Doliča 14, Destrnik
Minilo je 24 let žalosti, odkar smo se poslovili od
moža, očeta in dedka.

V SPOMIN

Veroniki Murko
iz Doliča 14, Destrnik
Minilo je leto žalosti, odkar smo se poslovili od
mame, babice in prababice.
Vsi vajini, ki vaju pogrešamo.
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