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UVODNIK
PRIŠLA JE POMLAD…

V našo deželo je prišla pomlad. Lepa, dišeča, pisana 
in polna življenja. Narava bo kaj kmalu oživela v vsej 
svoji lepoti in iz dneva v dan odsevala v bolj bogati 
podobi. Trenutni časi niso lahki, pa vendar se moramo 
znajti, tukaj in zdaj. Za nazaj ne moremo ničesar 
spremeniti, lahko pa nas prav ta, že prehojena pot 
nauči, kako naprej. Ne tako razsipno, z več občutka 
do sočloveka, več strpnosti in odnosa do narave ter 
vsekakor z boljšimi vrednotami.

Življenjski cikel gre še kako primerjati z naravo. 
Rojstvo, odraščanje, iskanje lepe in srečne poti, 
učenje in pridobivanje novih izkušenj. Vsi, ki so bili, 
in so še vedno, ali še pridejo v naša življenja so z 
nami z namenom, da so nam dali življenje, da ga z 
nami delijo, da so z nami srečni, žalostni, nas nečesa 
naučijo, z nami kaj delijo, pomagajo, se smejejo ali 
jokajo. Vse je z namenom in vse kar se zgodi je prav. 
Zelo prav. Naj bo dobro ali slabo. 

Sreča…vsi si jo želimo in za večino od nas je “biti 
srečen” smisel življenja. Ko smo srečni, hočemo, da bi 
za vedno ostalo tako. Pa vendar ne gre. Kako in kdaj 
pa bi pridobivali izkušnje in pomembne lekcije, če 
ne takrat, ko nas pestijo težke preizkušnje in naloge, 
žalost, bolezen, partnerski in starševski odnosi, plani, 
projekti, cilji, služba in podobno. Pridejo takšni in 
drugačni trenutki, ki nas vodijo in s katerimi človek 
dozoreva. Sami se odločamo in poskrbimo zase, 
drugim pa lahko pomagamo in jim pokažemo pot do 
sreče, a izbrati in prehoditi jo mora vsak sam. Kot je 
tudi narava zdaj izbrala lepo in čarobno pomlad, ki je 
prišla neglede na trenutne razmere. 

Pojdite v naravo, zadihajte in mislite pozitivno, delite 
to med ljudi, smejte se, sprejemajte odločitve, iščite 

poti, pa naj bo še tako težko, vedno obstaja rešitev. 
Negujte svobodo in srečo v sebi in cvetite kot vse rože 
pomladi. Naj vam bo v tem trenutku še tako hudo, 
poglejte v prihodnost z optimizmom in pogumom ter 
zberite moč, da greste naprej. Tako kot češnjev cvet, ki 
ve, da bo najprej čudovit cvet, nato pa okusen sadež, 
ki ga bomo pozobali…in drugo pomlad bo zopet tu, še 
lepi in slajši. Bodite radostni in polni ljubezni. Umirite 
um in si prisluhnite, tam globoko v vas je nekdo, ki 
vas ima zelo rad in nikoli, res nikoli vas ne bo pustil 
na cedilu.

Špela Pokeržnik
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NUJNA SEJA ŠTABA 
CIVILNE ZAŠČITE DESTRNIK

Ob razglasitvi epidemije bolezni covid-19 v Slo-
veniji je Občina Destrnik 12. 3. sklicala nujno sejo 
štaba Civilne zaščite Destrnik, na katero so bili po-
vabljeni najpomembnejši člani pri aktiviranju ljudi 
za pomoč in koordinacijo v času razglašene nevar-
nosti, ki jo prinaša novi koronavirus. 

Konec lanskega leta, ko so se pojavili prvi primeri 
okužbe z novim virusom na Kitajskem, nas večina 
ni pričakovala, da bo tri mesece kasneje to posta-
la resnična grožnja tudi v našem okolju. Nove raz-
mere zahtevajo temeljito reorganizacijo družbe in 
lokalnih skupnosti ter seznanitev ljudi z nastalim 
položajem, kar je bil po županovih besedah tudi 
glavni namen sklica nujne seje. Župan je poudaril, 
da občina ima izdelan operativni načrt za primer 
pojava nalezljivih bolezni pri ljudeh, svoje ukrepe 
pa je predstavil tudi ravnatelj OŠ Destrnik-Trnovska 
vas, mag. Drago Skurjeni. Zbrane sta o sprejetih 
ukrepih pisno obvestila tudi duhovnik Jože Škofič 
in dr. Mršnik. Slednji je poslal priporočilo občini 
in štabu civilne zaščite, da redno spremljata stran 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kjer 
so objavljena vsa navodila v zvezi s koronaviru-
som. Svoje pojasnilo je podal tudi predstavnik Le-
karn Ptuj, ki je med drugim povedal, da bo lekarna 

v Destrniku do nadaljnega zaprta, in zagotovil, da 
bodo lekarne na Ptuju ljudi sproti obveščale o de-
lovnem času svojih enot. Zaradi spreminjanja po-
ložaja iz dneva v dan in posledično tudi odredb vla-
de, s katerimi skuša zmanjšati tveganje za širitev 
virusa, je pomembno redno spremljanje dogajanja 
preko medijev, spletnih strani in drugih družbenih 
omrežij ter upoštevanje aktualnih navodil stroke. 
Ponovimo: pri preprečevanju okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, je 
pomembno upoštevati vsakodnevne preventivne 
ukrepe, kot so pravilna higiena rok; izogibanje do-
tikanja oči, nosu in ust; upoštevanje pravilne higi-
ene kašlja; redno umivanje rok z milom in vodo; 
izogibanje tesnega stika z ljudi (1,5  m razdalje); 
zapuščanje domov v skladu z aktualnimi odredba-
mi vlade.

Za boljšo informiranost občanov občina objavlja 
vsa obvestila, povezana s koronavirusom in pot-
rebnimi ukrepi, na svoji spletni strani, informacije 
pa deli tudi preko družbenih omrežij. Pomembno je, 
da ob sumu na okužbo z virusom obvezno pokli-
čete svojega osebnega zdravnika; če le-ta ni do-
segljiv, pa dežurno službo ZD Ptuj na tel. številko  
02 78 71 691, kjer boste dobili ustrezna navodila. 

V soboto, 15. februarja 2020, so člani društva prire-
dili redni občni zbor, na katerem so pregledali delo 
v letu 2019. Večer so z lepo pesmijo otvorile ljud-
ske pevke Urbančanke. 

Delo društva je v svojem poročilu predstavil predse-
dnik društva, Ivan Hauptman, ki se je hkrati zahva-
lil članom za ves trud, vložen v uspešno delovanje 
društva med letom, s katerim so poskrbeli, da je v 
našem kraju zmeraj veselo in aktivno. 

Nato smo prisluhnili načrtu dela za leto 2020, hkra-
ti pa nas je predsednik društva spomnil na pretekle 
dogodke. V letu 2019 so tako potekale društvene 
koline na star način. Zahvala gre kmetiji Murko iz 
Janežovskega Vrha za podarjenega prašiča. Organi-
zirali so 13. bal, ki so ga pripravili vaščani Jiršovcev. 
Marca so opravili 9. rez potomke pri Viničariji. V av-
gustu so izpeljali 38. kmečki praznik, v sklopu kate-
rega so postavili klopotec, organizirali kmečke igre 
in predstavili kmečke običaje na tradicionalni povor-
ki. Na strokovno ekskurzijo so se lansko leto podali 

39. OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA DESTRNIK

na Koroško. V septembru je sledila trgatev potomke 
najstarejše trte na svetu. Čez leto so se udeležili tudi 
nekaj sejmov, prav tako pa so nadaljevali s projek-
tom Od lanu do platna. Začeli so izvajati tudi pro-
jekt Knjiga in pobarvanka o lanu. Pod novo občinsko 
stavbo so meseca maja posadili vinograd s cepi-
či potomke stare trte. V prazničnem času, tik pred 
koncem leta, so si člani društva ogledali madžarsko 
prestolnico Budimpešto. Vse leto so uspešno sode-
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lovali z ostalimi društvi, prav tako z OŠ Destrnik. 

Zbrane je pozdravil tudi župan, g. Franc Pukšič, ki 
je društvu s spodbudnimi besedami zaželel uspeš-
no delo še naprej. Podelili so tudi priznanja za ak-
tivno delo v društvu, ki so jih dobili Boris Ciglar (za 
10 let dela v društvu), Pavla Horvat, Jože Horvat in 
Franc Kokol (za 20 let dela v društvu). Prav tako so 
priznanja za uspešno delo v društvu dobili Janko Pe-
trič, Angela Petek, Irena Zorko, Terezija Potočnik in 
Dušan Mastnak. Društvenim častnim članom so se 
letos pridružili Terezija Brunčič, Jožica Košar, Srečko 
Košar, Pavla Horvat in Jože Horvat. 

Uradnemu delo je sledilo druženje ob hrani in pi-
jači, za katero so poskrbele društvene gospodinje; 
da je bilo vzdušje še prijetnejše, pa je poskrbel Sašo 
Simonič z glasbenim programom. Društvu želimo 

še veliko uspešno izpeljanih projektov, ki naj bodo 
hkrati tudi razlog za druženje takoj, ko bo to spet 
mogoče. 

Tanja Hauptman

51. OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA 
GASILSKEGA DRUŠTVA DESTRNIK

Že 51. občni zbor je potekal v soboto, 29. februar-
ja, v prostorih PGD Destrnik. Poleg lastnih članskih 
ekip pionirjev, mladincev, članov, članic in vetera-
nov so bila na občnem zboru tudi pobratena gasil-
ska društva, tj. vsa sosednja ter prijateljska društva 
iz širše okolice. Na občnem zboru pa niso manjkali 
niti predstavniki ostalih društev iz domače občine.

Po pozdravu predsednika Danijela Murka in povelj-
nika Davida Frasa so poleg njiju podali poročila še 
blagajnik, predsednik nadzornega odbora ter pred-
sednik verifikacijske komisije. 

V preteklem letu je poveljstvo PGD Destrnik delo-
valo na področju intervencij, izobraževanj in uspo-
sabljanj, operativnih vaj, tekmovanj in ostalih do-
godkov, povezanih z društvom. Njihova operativna 
enota je bila za pomoč občanom aktivirana 5-krat, 
in sicer zaradi vetrolomov, požara, zavarovanja kraja 
pristanka helikopterja, pomoči reševalcem ter teh-
ničnega posega. Na vseh omenjenih intervencijah 

je skupno delovalo 44 gasilcev, ki so skupaj porabili 
58 intervencijskih ur. Poveljnik David Fras je pove-
dal, da intervencij v preteklem letu resda ni bilo veli-
ko, vendar naj tako kar ostane. Ob tem je še dodal, 
da raje delajo na preventivi in operativnih vajah. Na 
področju izobraževanja so poskrbeli za izpopolnje-
vanje in dopolnjevanje svojega znanja. Tako sta 
preteklo leto po dva gasilca opravila tečaj za uspo-
sabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov mo-
dula B in tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje 
požarov v naravi. Pripravljali so tudi operativne vaje, 
za katere pa priznavajo, da so bile izredno slabo obi-
skane. Poveljnik je poudaril, da bi udeležba morala 
biti večja, saj bo z rednimi vajami lažje delovati tako 
operativnim gasilcem kot tudi tistim, ki intervencije 
vodijo. Čez leto so sodelovali s poveljstvom Gasil-
ske zveze Destrnik. 

V mesecu požarne varnosti so se člani in članice 
PGD Destrnik še intenzivneje lotili aktivnosti, kot 
so skupne operativne vaje, pregledi domov, pregle-

Vse foto: arhiv TD Destrnik
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33. REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV SV. URBAN DESTRNIK

Redni občni zbor društva upokojencev je tudi tok-
rat potekal v restavraciji Gastro na Ptuju, saj zaradi 
številčnosti članov v kraju ni moč najti dovolj veli-
kega prostora. Tudi tokrat se je zbora udeležilo pre-
ko 200 članov, kar je razveseljivo.

Po simpatičnem kulturnem programu, ki so ga iz-
vedle Tinkara Ličen, Nina Horvat in nepogrešljive 
Urbančanke, je sledil uradni del.

Predsednik društva, g. Branko Goričan, je najprej 
pozdravil vse navzoče člane, povabljene delegate 
društev (DU Andraž nad Polzelo, DU Rogoznica, DU 
Grajena, DU Sv. Andraž – Vitomarci, DU Trnovska 
vas, DU Budina-Brstje, DU Voličina, DU Duplek, 
PGD Destrnik, PGD Desenci, Turistično društvo De-
strnik, Društvo kmetic Destrnik, OO Rdečega križa 
Destrnik, Kulturno društvo Destrnik, Lovska druži-
na Destrnik), župana g. Franca Pukšiča, župnika g. 
Jožefa Škofiča in predstavnika PZDU Spodnje Pod-
ravje. Nato je predlagal organe delovnega predsed-
stva, ki so bili soglasno izvoljeni.

Besedo je prevzela predsednica delovnega pred-
sedstva, ga. Erika Maurič, ki že več let izredno us-
pešno vodi naše občne zbore. Tudi tokrat je suve-

reno opravila zadano nalogo. Občnemu zboru je 
ponudila dnevni red, ki je bil soglasno potrjen. Sle-
dila so poročila. Predsednik je opisal delo društva 
in navedel nekaj dogodkov: člani upravnega odbora 
so se udeležili drugih občnih zborov, ob materin-
skem dnevu smo se družili v Benediktu, organizirali 
smo dve ekskurziji, izvedli smo kopalni dan v Izoli, 
organizirali smo martinovanje, ki smo ga združili 
še z izletom po Slovenskih goricah in delu Avstrije. 
Naši prostovoljci so delali na projektu »Starejši za 
starejše«. Umrle člane smo spremljali z društvenim 
praporom in svojcem izročili sveče. Mnogo napora, 
energije in potrpežljivosti smo porabili za pridobitev 
uporabnega dovoljenja za športni objet. Predsednik 
se je zahvalil vsem, ki so prispevali k dobri volji na 
izletih in drugih druženjih ter na kakršenkoli način 
prispevali k dobremu delovanju društva. Sledila so 
še ostala poročila, od katerih velja omeniti poročilo 
o delu na projektu »Starejši za starejše«, saj v njem 
sodeluje kar 15 prostovoljcev, ki so člani upravnega 
odbora društva. Izvedli so 360 obiskov in na novo 
anketirali 20 občanov. Pomoč so nudili 88 osebam: 

di hidrantnega omrežja ipd. Kar se tiče tekmovanj 
treh GZ so lani skupaj z mentorji sestavili štiri tek-
movalne enote, ki so redno vadile in se pripravljale 
na tekmovanje. Sodelovali so tudi pri vsakoletnem 
varovanju kolesarskega Poli maratona in z Gasilsko 
zvezo Destrnik ter za Občino Destrnik izvajali razne 
prevoze, požarne straže, varovanja ipd. V preteklem 
letu so praznovali 50. obletnico obstoja, ob čemer 
so pripravili gasilsko parado, s katero so veličastno 
in slavnostno obeležili jubilej delovanja. 

»V imenu poveljstva se zahvaljujem vsem, ki ste dali 
del sebe in vašega časa za operativno pripravljenost 
naše enote. Obenem vas naprošam za vašo priprav-
ljenost še v bodoče,« je povedal vsem prisotnim po-
veljnik PGD Destrnik, David Fras.

Po podanih poročilih o preteklem letu so bila le-ta 
soglasno potrjena, nato je bil sprejet še operativni 
načrt za leto 2020. Beseda je bila zatem predana 
gostom, potem pa je sledil še zaključni – družabni 
– del. Monika Hameršak
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Občinska organizacija Rdečega križa Destrnik je s 
svojimi številnimi dejavnostmi pomemben del druž-
benega življenja v občini, kar je bilo razvidno tudi 
iz poročila na občnem zboru, ki je potekal konec 
meseca februarja. Še zlasti je spodbuden podatek, 
da je organizacija, ki je v prejšnjem letu štela 272 
članov in 48 krvodajalcev, pridobila 21 novih čla-
nov. Da je priljubljena tudi med mladimi, pa kaže 
dejstvo, da je 22 njenih članov mlajših od 21 let.

Poleg številnih dejavnosti, kot so raznašanje kole-
darjev in udeležba na številnih prireditvah v občini, 
je organizacija vso leto sodelovala tudi z območnim 
združenjem RK na Ptuju, od koder so pripeljali živi-
la in pakete ter jih razdelili pomoči potrebnim ob-
čanom. Predsednica občinske organizacije, Majda 
Petrič, se je ob tem zahvalila g. Branku Horvatu, ki 

OBČNI ZBOR OBČINSKE 
ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA DESTRNIK

žrtvuje svoj prosti čas in vozilo, da živila dostavi v 
gasilski dom PGD Desenci, kjer društvo nesebično 
deli svoje prostore. Odzvali so se tudi na pisne proš-
nje in nabavili drva za dve občanki v stiski, člani UO 
in NO pa so skupaj opravili 660 ur prostovoljnega 
dela.

Pri tem niso pozabili na svoje starejše člane, saj 
so v maju obiskali vse, starejše od 80 let, ter jih 
obdarili z majhno pozornostjo. V mesecu juniju je 
bila organizirana strokovna ekskurzija v Ribnico, 
ki je bila odlična priložnost za prijetno druženje 
vseh članov organizacije. Pozornost so namenili 
tudi izobraževanju in ozaveščanju svojih članov ter 
drugih občanov. V mesecu novembru so namreč 
organizirali dve predavanji; prvo, ki je bilo name-
njeno mladim članom organizacije, je slednje po-

prevoz 94-krat, pomoč pri hišnih opravilih 34-krat, 
dostavo iz trgovine 16-krat, zraven tega pa so po-
magali tudi pri drugih dejavnostih. Zanimivo je bilo 
tudi poročilo športnega referenta. V društvu delujejo 
moška in ženska ekipa kegljanja na vrvici, moška in 
ženska ekipa pikada ter ekipi kolesarstva in poho-
dništva. Ekipi v kegljanju sta se udeležili tekmovanja 
PZDU Spodnje Podravje, obe pa tekmujeta tudi v 
ligi Petovija. Udeležili sta se še tekmovanj, na katera 
sta bili povabljeni – tako sta tekmovali v Središču ob 
Dravi, Turnišču, Sv. Tomažu pri Ormožu, Dupleku, 
na Ptujski Gori, Vidmu in pri Sv. Andražu nad Pol-
zelo. Ekipi v pikadu sta se udeležili tekmovanja na 
Grajeni. Razmišljamo, da bi ustanovi podobno ligo, 
kot jo imajo kegljači. Najbolj množično zastopana 
je ekipa pohodništva s približno 30 člani. Udeležili 
smo se pohoda ob godu Sv. Vinceka in pri Sv. Andra-
žu nad Polzelo krožnega pohoda okoli kraja, orga-
nizirali pa smo tudi pohod na Veliko Planino. Ekipi v 
kegljanju in pikadu želita privabiti še več članov. 

Vsa poročila so bila soglasno potrjena. Člani so po-
trdili tudi članarino za leto 2020, ki ostaja nespre-
menjena. Prisluhnili smo še načrtu dela društva za 
leto 2020, ki ga je predlagal predsednik: druženje 
ob materinskem dnevu, pohod s člani DU Andraž, 
ekskurzija v spomladanskem mesecu, sodelovanje 
na raznih tekmovanjih, kopalni dan v Izoli, jesenski 
izlet, martinovanje, obisk naših članov ob njihovem 
90. rojstnem dnevu, obisk članov, starejših od 80 let, 
ob koncu leta in druženje ob koncu leta. Program 
se lahko sproti po potrebi še spreminja in dodaja. 
Športni referent je predlagal čim več tekmovanj, 
ustanovitev lige v pikadu, povečanje kolesarske sek-

cije, ustanovitev sekcije metanja obročev, v zimskih 
dnevih organiziranje igranja kart, šaha in podobno. 
Oba načrta sta bila sprejeta.

Vsako leto k društvu pristopi nekaj novih upoko-
jencev; tako so letos pristopili Hamo Havić, Franc 
in Magdalena Čuček, Miran Babusek, Ana Puhar 
ter Matilda Fric. Vsi so prejeli člansko izkaznico in 
šopek rož.

Nato je bila beseda predana predstavnikom ostalih 
društev, ki so pohvalili izredno plodno delo društva, 
nikakor pa ne morejo razumeti zapletov v zvezi s 
športnim objektom, o katerih so izvedeli iz Ptujske-
ga tednika, in so zelo ogorčeni nad dogajanjem. 
Predstavnik občinske uprave, g. Marjan Lovrec, je 
najprej opravičil odsotnost župana, kajti na neka-
terih OZ sta bila župan in podžupan skupaj. Tudi g. 
Marjan je član društva in dobro ve, kako se je gra-
dilo, pozna pa tudi politiko občine. Povedal je, da 
je le-ta poslala vso potrebno dokumentacijo za pri-
dobitev uporabnega dovoljenja. Z več dobre volje, 
posluha, potrpežljivosti in spoštovanja bi bila lahko 
ta zgodba že zaključena. Ugodne rešitve si najbolj 
želijo člani športnih sekcij.

Na občnem zboru so bili priča še eni slovesnosti, 
saj sta 50 let srečnega zakonskega življenja slavi-
la Marjan in Marija Oman iz Levanjcev; predsednik 
jima je ob jubileju izročil spominek.

Po končanem uradnem delu sta sledila še zakuska 
in druženje, ki se je kot vedno prezgodaj končalo.

Besedilo in fotografija: Feliks Majerič
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učilo o oživljanju, vodila pa ga je višja 
medicinska sestra, ga. Nataša Ljubec, 
na drugem, ki je bilo namenjeno vsem 
občanom, pa je predavatelj magister 
farmacije, g. Bojan Potrč, temeljito raz-
ložil vse, kar moramo vedeti o alergijah. 
Skozi vso leto so bile organizirane števil-
ne krvodajalske akcije. Vodi jih referent-
ka, ga. Metka Kokol, ki člane o akcijah 
tudi obvešča. »Njej in seveda vsem vam 
krvodajalcem se zahvaljujem ter vas va-
bim, da še naprej darujete kri, kajti niko-
li ne vemo, kdaj bomo mogoče mi ali pa 
naši bližnji tisti, ki jo bomo potrebovali,« 
je med drugim dejala predsednica. V ta 
namen so bila podeljena priznanja za 
darovano kri. Za 10-krat darovano kri so 
priznanja prejeli Dušan Fric, Elizabeta 
Fras in Tadej Toplak; za 20-krat Dušan 
Fric in Klemen Kramberger; za 30-krat 
Andrej Malovič; za 40-krat Jože Poharič; 
za 60-krat Marjan Ozvatič, za 110- in 
120-krat pa Janez Muršec. 

Foto: Dominik Pongrac

Na občnem zboru so zbrane pozdravili naslednji gostje: sekretarka območnega združenja Ptuj, Marjana 
Cafuta, in predsednik združenja, Aleksander Solovjev, župan Franc Pukšič, predsednica RK Trnovska vas, 
Irena Rola, ter predstavniki domačih društev. 

Besedilo: Tadej Urbanija

OBČNI ZBOR 
KULTURNEGA DRUŠTVA DESTRNIK

Članice in člani Kulturnega društva Destrnik so se v 
petek, 28. februarja, zbrali na rednem občnem zbo-
ru v Volkmerjevem domu kulture. 

Po pozdravu predsednika društva so pričeli z de-
lom, ki ga ni manjkalo. Po pregledu, razpravi in 
potrditvi poročil je sledil pregled novega oziroma 
prenovljenega statuta, saj prejšnji iz leta 1997 ni 
več ustrezal novejši zakonodaji. Prav tako so spre-
jeli tudi pravilnik o pogrebnem protokolu.

V preteklem letu so v sodelovanju z Javnim skla-
dom RS za kulturne dejavnosti Območne izpostave 
Ptuj podelili 4 bronaste in 2 srebrni Maroltovi znač-
ki za aktivno delo na področju folklorne dejavnosti 
ter eno srebrno Galussovo značko Jožici Bedrač za 
več kot 10-letno aktivno udejstvovanje na področju 
ljubiteljske glasbene dejavnosti.

Opravili so tudi redne volitve vseh organov društva. 
Nadaljnje zaupanje za vodenje društva je prejel Si-

mon Fridl. V nadaljevanju so po 
pregledu načrta za leto 2020, ki 
zajema precej aktivnosti, spre-
jeli medse novo pevsko sekcijo. 
Ob koncu sta zbrane nagovori-
la še župan Občine Destrnik in 
predsednica folklornega društva 
iz Dolene. Po uradnem delu je 
sledilo druženje s članicami in 
člani ter predstavniki društev.

Besedilo in fotografija:  
KD Destrnik
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ZBOROVALI SMO

Člani Kluba starodobnih vozil Sv. Ur-
ban iz Destrnika so izvedli redni letni 
zbor članov. Pregledali so svoje delo 
v letu 2019 in si zastavili program 
dela za leto 2020.

Predsednik kluba je v svojem poročilu 
opisal precej pisano dogajanje pre-
teklega leta in člane spomnil na lepe 
– v veselju in smehu preživete – tre-
nutke, od tistih, ki jim pravijo skupne vožnje staro-
dobnikov, do izletov in drugih druženj. Pohvalil je 
tako člane, ki se redno in zvesto udeležujejo srečanj, 
kot tiste, ki s svojim delom pripomorejo, da društvo 
dobro dela in so člani z njim zadovoljni. Člani kluba 
smo nato sprejeli program dela in aktivnosti za leto 
2020, v katerem se je vodstvo društva zavezalo, da 
bo klub še naprej deloval v dobrobit vseh članov ter 
bo njegova aktivnost vidna tudi v kraju in občini. 
Blagajničarka je poročala o finančnem stanju, ki je 
zadovoljivo in primerno stanju v državi.

Zbor članov so pozdravili tudi gostje. Župan obči-
ne Destrnik, g. Franc Pukšič, ki je tudi član kluba, 

nam je čestital za opravljeno delo ter se zahvalil 
za naše sodelovanje na prireditvah in drugih ak-
tivnostih v občini. V imenu SVS je zbor pozdravil g. 
Slavko Pislak in povabil, da se klub še bolj aktivno 
vključi v delo Zveze slovenskih društev ljubiteljev 
starodobnih vozil. Zbor so pozdravili tudi predstav-
niki Društva kmečkih žena Destrnik, Društva rojaka 
Janeza Puha, pozdrave pa so poslali tudi iz Turistič-
nega društva in PGD. Zbor se je zaključili ob klepe-
tu in prijetnem druženju precej časa po zaključku 
uradnega dela. 

Besedilo in fotografija: 
Drago Horvat

Upravni odbor Turističnega društva Destrnik se je v soboto, 7. 3. 2020, v popoldanskem času zbral pri 
Viničariji v Destrniku, kjer so opravili 10. rez potomke najstarejše trte. 

10. REZ POTOMKE 
NAJSTAREJŠE TRTE PRI VINIČARIJI

Foto: Arhiv TD Destrnik
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HERMINA S SVOJO VIOLINO PONESLA 
SLOVENSKO DOMAČO PESEM IN KURENTA V KANADO 

Predsednik društva, Ivan Hauptman, je nagovo-
ril prisotne, rez pa so opravili g. župan, Franc Puk-
šič, predsednik društva, g. Hauptman, predsednik 
društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje Sloven-
ske gorice, g. Andrej Rebernišek, kletarji društva vi-
nogradnikov ter članice in člani upravnega in nad-
zornega odbora TD Destrnik.

Zgodba o najstarejši trti in njeni potomki je tudi 
zgodba o neverjetni trdoživosti, vztrajnosti in vo-
lji po preživetju, ki je v današnjih časih še posebej 
aktualna. Skrbna nega potomke nam daje upanje, 

da bo jeseni spet dobro obrodila. Modra kavčina ali 
žametna črnina je našemu kraju v ponos že od mar-
ca 2010, prvo rez pa so opravili leto kasneje. Člani 
društva verjamejo, da bo še dolgo dobro obrodila in 
gostila turiste od blizu in daleč. 

Po rezu modre kavčine je sledila pogostitev, ki je 
letos potekala v obokani kleti destrniške Viničarije. 
Kletarji so se ob rujni kapljici družili v lepem ambien-
tu in si izmenjali napotke, ki jim bodo prišli še kako 
prav pri delu v njihovih vinogradih. 

Tanja Hauptman

Na povabilo člana Sveta Vlade RS za Slovence 
po svetu, Marjana Kolariča, in predsednice Vses-
lovenskega kulturnega odbora, Veronike Mar-
gutsch, se je naša sokrajanka violinistka in pevka 
Hermina Matjašič, znana tudi kot »Hermina-vio-
lina«, skupaj s citrarko Tanjo Zajc Zupan ter slo-
venistko Ano Zupan v začetku februarja odzvala 
povabilu in ob slovenskem kulturnem prazniku v 
Kanadi zbrane Slovence razveselila s slovensko 
besedo in pesmijo. 

Trojica je imela največ koncertov v Torontu, na 
povabilo veleposlanice RS v Ottawi, Melite Gab-
rič, pa so nastopile tudi na sprejemu tujih diplo-
matskih predstavnikov in Slovencev ob sloven-
skem kulturnem prazniku v National Arts Centru 
v Ottawi. Hermina je na veleposlaništvo prinesla 
ptujski pozdrav, da so tudi v Kanadi začutili del na-
šega karnevalskega vzdušja. Po uspešnem kon-

certu je nastopajoče čakal let v Toronto, kjer so 
prav tako ob slovenskem kulturnem prazniku zai-
grale tamkajšnjim Slovencem. 

S Tanjo sta igrali in prepevali slovenske ljudske 
ter narodno-zabavne pesmi in popevke, Ana pa 
je program povezovala ter interpretirala pesmi 
slovenskih pesnikov. Pred odhodom proti Slo-
veniji so imele nastop tudi v domu za ostarele, v 
katerem je večina starostnikov Slovencev, nato 
je Hermina zaigrala skupaj z glasbeniki na Polka 
maši, ob koncu pa so imele še poslovilni koncert 
za 250 tamkaj živečih Slovencev. »Nastopi so bili 
zelo ganljivi. V očeh tam živečih Slovencev so se pre-
bujala čustva in spomini na našo prelepo Slovenijo. 
Z nami so prepevali, jokali in se smejali. Zvoki citer 
in violine so v dvorani odmevali še posebej čarobno. 
Ob prepevanju polne dvorane slovenskih melodij se 
človeku naježi koža. Slovenci so v Kanadi zelo dobro 
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organizirani, saj se medsebojno po-
vezujejo in ohranjajo slovensko kul-
turo. Nepozabno srečanje z ljudmi, 
ki še vedno po dolgih letih življenja 
v tujini ohranjajo slovenski jezik, kul-
turo in pesem, je v meni pustilo prek-
rasne spomine. Hvala kanadski Slo-
venci za nepozabno srečanje! Kmalu 
se ponovno snidemo,« zaključuje 
Hermina Matjašič.

Hermina Matjašič, prof. 

DRUŽILI, ZABAVALI IN UČILI 
SMO SE SKUPAJ

Člani Turističnega društva Destrnik so v sklopu 
projekta, ki v ospredje postavlja lan ter njegovo 
predelavo in uporabnost, organizirali dve delavni-
ci, namenjeni različnim ciljnim skupinam. Tako so 
poskrbeli za prijetno druženje, ob katerem so se 
zbrani naučili veliko novega. Za glasilo Občan je 

dogajanje predstavila koordinatorka delavnic, Ire-
na Pernat.

Koordinatorka delavnic, Irena Pernat dejavnosti 
povzema takole: »V sredo, 30. 10. 2019, smo člani 
TD Destrnik organizirali prvo delavnico v sklopu na-
šega projekta Lan nekoč in danes in pobarvanka LAN. 

Vse foto: Arhiv TD Destrnik
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Namenjena je bila osnovnošolskim otrokom, izvajali pa smo 
jo v turističnem domu. V četrtek, 20. 2. 2020, smo organizi-
rali drugo delavnico, ki je bila tokrat namenjena članom raz-
ličnih društev v naši občini. V petih skupinah se je preizkusilo 
kar 23 udeležencev, ki so presenečeno ugotovili, kako zelo je 
bilo nekoč delo predice in tkalke zahtevno.«

Ob prijetnem druženju so spoznavali različne predmete in 
postopek obdelave lanu, ki je moral biti posejan na stoti dan 
v letu, na naslednji stoti dan v letu pa so ga populili. Posu-
šenemu so s posebnimi glavniki odstranili kobule (seme). S 
pomočjo tolkača in trlic so olesenele dele ločili od vlaken. V 
tej fazi so učenci in odrasli z navdušenjem sodelovali in ob 
tem sproščali veliko pozitivne energije. Na kolovratih so iz 
vlaken naredili nit. Ko je je bilo dovolj, so jo navili na motalo 
in iz nje izdelali klobčič. Na statvah pa so iz niti tkali blago. 

Udeležencem je bilo najbolj všeč aktivno sodelovanje pri 
samem procesu predelave. Ugotovili so, da je bilo nekoč 
ob večerih veliko več druženja kot sedaj. Delo je potekalo 
v prijetnem, sproščenem medgeneracijskem druženju in se 
končalo s pesmijo Antona Martina Slomška, Le predi, dekle, 
predi...

Irena Pernat, koordinatorka
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31. SEJEM ALPE ADRIA – SEJEM TURIZMA, 
KAMPINGA IN KARAVANINGA

Od 29. januarja do 1. februarja se je na Gospodar-
skem razstavišču v Ljubljani odvila osrednja turi-
stična sejemska prireditev v Sloveniji – 31. sejem 
Alpe Adria, ki so se ga udeležili tudi člani Turistič-
nega društva Destrnik. 

Sejem, na katerem so že desetič podelili sejem-
sko nagrado za kakovost in odličnost v turizmu, je 
otvoril minister Zdravko Počivalšek. Obisk prireditve 
ponuja izjemne priložnosti za spoznavanje novih 
ponudb in seznanjanje z nadgradnjo tistih, ki jih že 
poznamo. Ponuja tudi nova poznanstva s strokovni-
mi delavci v turizmu, predstavniki turističnih društev 
in agencijami ter vpogled čez mejo, v druge kultu-
re. Med sprehodom po Gospodarskem razstavišču 
lahko najdemo navdih, česa bi se v naših koncih še 
lahko lotili. Celoten sejem je izraz bogate športne, 
kulinarične in kulturno-etnološke dediščine razstav-
ljavcev s kančkom mednarodnega pridiha. Odličen 
sejemski program z različnimi predavanji in delavni-
cami obiskovalce tudi osvešča in tako kulturo turiz-
ma postavlja na višjo raven.

Destrničani so se tudi letos predstavili s projektom 
Od lanu do platna. Njihova stojnica je bila odlično 
obiskana, saj zanimanje za lan glede na vedno mo-
dernejši zdrav življenjski stil ne pojenja. 

Tanja Hauptman

Foto: Arhiv TD Destrnik

MERITVE HITROSTI S SAMODEJNO MERILNO NAPRAVO 
NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK

V Občini Destrnik se bo nadzor hitrosti vožnje s 
strani medobčinskega redarstva začel izvajati v 
drugi polovici aprila 2020. 

Zakon o pravilih cestnega prometa v 15. členu dolo-
ča pristojnosti občinskih redarjev, povezane z ukrepi 
za varnost v cestnem prometu. Ena izmed teh pri-
stojnosti in hkrati tudi naloga občinskega redar-
stva je nadzor hitrosti vožnje s samodejno merilno 
napravo, ki podatke tudi slikovno dokumentira. Pri 
izmerjenih prekoračitvah hitrosti vožnje občinski re-
darji ne ustavljajo voznikov, ki so prekoračili s splo-
šnim prometnim predpisom ali prometnim znakom 
omejeno hitrost vožnje.

»Meritve v občini Destrnik se bodo izvajale v času 
prihoda otrok v šolo ali njihovega odhoda domov ter 
v poznih popoldanskih urah, ko prihaja do občasnih 
višjih prekoračitev hitrosti vožnje tako na lokalnih kot 
tudi regionalnih cestah v naselju,« pojasnjuje Robert 
Brkič, vodja medobčinskih redarjev in dodaja, da je 
osnovni cilj meritev hitrosti umirjanje prometa in 
posledično izboljšati varnost najšibkejših udeležen-
cev cestnega prometa. 

»S postavitvijo samodejne merilne naprave želimo 

v sodelovanju s policijo, 
Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
(SPVCP) Občine Destrnik 
in drugimi organi lokalne 
skupnosti zagotoviti umir-
janje prometa predvsem 
v okolici osnovne šole in 
vrtca, na šolskih poteh, ce-
stah brez izgrajenih pločni-
kov in cestah, kjer občani 
ugotavljajo pogoste pre-
koračitve hitrosti vožnje«, 
pravi Brkič. 

Nadzor se bo izvajal tudi na cestah oziroma od-
sekih cest, kjer so občani na občinsko upravo ali 
SPVCP podali pobudo za umiritev hitrosti vožnje 
z izgradnjo hitrostne ovire, tj. »ležečega policaja«. 
Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ ob-
čin ustanoviteljic in bo za ugotovljene prekoračitve 
hitrosti vožnje lastnikom vozila oziroma kršiteljem 
izdalo plačilni nalog s predpisano globo ter izrek-
lo stransko sankcijo predpisanega števila kazenskih 
točk. Globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko 
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redarstvo, so prihodek proračuna občine, na obmo-
čju katere je prekršek storjen. Osnovni cilj nadzora 
hitrosti vožnje je umirjanje prometa na posameznih 
točkah ali odsekih cest, zato želimo, da se vsi obča-
ni aktivno vključijo ter s svojim mnenjem in pobu-
dami pripomorejo k uspešnemu umirjanju prometa. 

Robert Brkič še dodaja: »Najbolj zadovoljni bomo, 
če bomo po vsaki analizi nadzora hitrosti vožnje ugo-
tovili, da število kršitev upada in da so tudi opažene 
prekoračitve minimalne. Tako bi namreč dosegli žele-
ni cilj in zagotovili večjo varnost predvsem pešcem in 
kolesarjem«.

PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN 
OB JAVNIH CESTAH

V spomladanskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih. Ker je naša 
inšpekcijska in redarska služba v lanskem letu prejela kar nekaj prijav v zvezi z nepravilnim oranjem, vam 
v nadaljevanju, z namenom preventivnega ukrepanja, predstavljamo kršitve zakonskih določb, posledice 
takega ravnanja in pravilen pristop k temu opravilu.

Zakon o cestah /ZCes-1/ v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji 
manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba 
cestnega sveta vzporedno s cesto.«.

Podrobnejše informacije glede zakonskih določb in pravilnega pristopa k takemu opravilu si lahko prebe-
rete na spletni strani občine.  

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
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SMETENJE OB JAVNIH CESTAH IN NEODGOVORNO 
ODLAGANJE ODPADKOV V NARAVNO OKOLJE

Vsi, ki se dnevno vozimo v službo, v šolo ali po oprav-
kih po naših cestah, lahko samo nemočno opazuje-
mo, koliko pločevink, plastenk, ostankov embalaže 
hitre prehrane, itd. leži v varovalnih pasovih občin-
skih in državnih cest. Koliko odpadkov zapakiranih 
v vreče posamezniki odvržejo v obcestne jarke, na 
parkirišča ob cestah in druge javne površine.

Verjetno se sprašujemo, kdo so posamezniki, ki jim 
ni mar za urejeno in čisto okolje, kdo so ljudje, ki 
kljub urejenem področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki, brezvestno odvržejo iz avtomobila vse, če-
sar ne potrebujejo.

Vsakdo izmed nas rad gre na lep, miren sprehod oz. 
nedeljski izlet s svojo družino v naravo, vendar pa 
nam ga mnogokrat pokvari pogled na odvržene od-
padke »divje odlagališče«, ki ga odkrijemo zgolj po 
naključju. Ob tem se seveda vprašamo, zakaj nekdo 
odvrže odpadke sredi gozda, daleč od urbanega na-
selja in daleč od zabojnikov, namenjenih za ločeno 
zbiranje odpadkov in daleč stran od zbirnega centra 
odpadkov? Zakaj bi odpadke sploh kam vozili, če pa 
jih izvajalec javne službe pride iskat k nam domov? 

Kdo se želi sprehajati po naravi, kjer vsepovsod le-
žijo plastenke, pločevinke, plastične vreče, kosovni 
odpadki, gradbeni odpadki, zeleni vrtni odpad itd.?

Odvrženi odpadki v naravo, kazijo podobo našega 
kraja, zmanjšujejo kakovost bivanja in na žalost tudi 
turistične privlačnosti kraja. Predstavljajo tudi grož-
njo okolju, posledično pa grožnjo tudi nam vsem, saj 
pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodre-
jo v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne 
vode in poslabšajo kakovost prsti.

Da gre za pomanjkljivo obveščenost, ne moremo tr-
diti, saj o tem, kako pravilno ravnati z odpadki, pre-
ko različnih medijev obveščajo inšpekcijske službe, 

razna okoljevarstvena društva, izvajalci javnih služb 
in tudi občine. Temeljni problem torej ni v slabi ob-
veščenosti, ampak verjetno v tem, da uporabnik od-
padkov ne ločuje že pri izvoru, kar pomeni, da doma 
vse skupaj enostavno zapakira v vrečo in to odvrže 
…, nekje kjer ga nihče ne vidi …

Tovrstno smetenje terja sredstva za sanacijo, ki gre-
do iz davkoplačevalskega denarja. Na tem mestu ni 
odveč vprašanje, ali moramo »pobiranje in čiščenje« 
teh odpadkov res plačati vsi, torej tudi tisti, ki z od-
padki ravnamo odgovorno, torej vsi, ki jih ločujemo 
in odlagamo v za to namenjene zabojnike?

Gre torej za evidentno odgovornost izvirnega 
povzročitelja odpadkov, saj sam ne stori tistega, kar 
mu jasno nalagajo pravne norme in kar bi mu mora-
la nalagati predvsem vest. Poleg tega pa taisti izvirni 
povzročitelji odpadkov očitno zelo budno spremljajo 
akcije poostrenega nadzora pristojnih služb in se pri-
dno učijo, kako čim bolj učinkovito zakriti svoje sledi, 
namesto da bi se naučili odgovornega ravnanja z 
odpadki.

Ali nam je res tako malo mar za naravo. Razmislimo!

Namen tega sporočila je opozoriti vse deležnike, 
da pravilno odlaganje in ločeno zbiranje odpadkov 
ni problem nekoga drugega, ampak naš skupni cilj. 
Zato je na mestu poziv vsem, ki odkrijete bodisi div-
je odlagališče v naravi ali opazite posameznike, ki 
brezvestno smetijo in nezakonito odlagajo odpad-
ke v naravi, da o tem čimprej obvestite inšpekcijske 
službe, posameznike pa opozorite na nedopustno 
ravnanje.

Naša dolžnost je, da otrokom zapustimo okolje, 
v katerem bodo lahko kakovostno živeli, dihali čist 
zrak in pili čisto vodo …

Občinski inšpektorat 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju
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Življenje celo si garal,
za dom in svoje bližnje vse si dal.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V SPOMIN

ZAHVALA

ob izgubi dragega

FRANCA PIHLERJA
Vintarovci 11a, Destrnik

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in sv. maše ter nam izrekali ustna ali pisna sožalja.

Hvala gospodu župniku Jožefu Škofiču za sv. mašo in pogrebni obredm zahvaljujemo se za opravljeno 
molitev, za besede slovesa, za odigrano petje in podjetju ALMAJA za opravljeno storitev.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA
V spominu z nami večno boš živel, od tod 

nikoli ne boš odšel.

V 53. letu nas je z bolečino v srcu zapustil 
dragi mož, oče, tast in dedek

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v izjemnem številu izkazali sočutje in ga pospremili na njegovi prerani 
zadnji poti. 

Hvala vsem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter druge darove.

Iskrena hvala domačemu g. župniku Jožetu Škofiču, g. župniku iz Trnovske vasi, Francu Mlakarju, in diako-
nu Janezu Kurniku iz Voličine za opravljeno sveto mašo ter cerkveni obred. Iskrena hvala podjetju Almaja, 
pevcem, godbeniku, molecu, govornici in zastavonošam. Iskrena hvala nečaku Petru za nošenje križa in 
njegovi hčeri Lani za nošenje poslednje luči.

Iskrena hvala Območni obrtno-podjetniški zbornici Ptuj. Iskrena hvala Občini Destrnik in g. županu. Iskre-
na hvala gasilcem GZ Destrnik.

Iskreno se zahvaljujemo tudi vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem in poslovnim partnerjem. Po-
sebna zahvala velja svakinji in botrci Mariji ter družini Potrč, ki so v teh težkih trenutkih bdeli nad nami dan in noč.  
Hvala vam.

Iskrena hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Tina, hči Aleksandra, sin Dejan s Tanjo in vnuk Maks 

JOŽEF ARNUŠ
(1967–2020)

iz Vintarovcev 24.



Vesele in zdrave velikonočne praznike!


