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Drage občanke in občani, ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga praznujemo v posebnih 
razmerah zaradi epidemije Covid-19, s katero smo se uspešno spopadali, vam želim veliko 
razumevanja, sožitja, solidarnosti in medsebojne pomoči. 

Ta čas je še posebej pokazal, da gre posebna zahvala Vam, občankam in občanom, ki tvorite 
našo lokalno skupnost, na katero smo vsi zelo ponosni.

Upamo in verjamemo, da bomo kmalu zaživeli v normalnih razmerah in še naprej ustvarjali 
pozitivne zgodbe za našo občino.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku in ostanite zdravi!

Vaš župan, Franc Pukšič

ČESTITKE 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU

OBČINE DESTRNIK!
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22. OBČINSKI PRAZNIK 
OBČINE DESTRNIK

Letošnje praznovanje občinskega praznika Občine 
Destrnik je potekalo popolnoma v nasprotju z na-
črti. Zaradi trenutnega položaja se je namreč izved-
lo le v ožjem krogu. 

V soboto, 23. maja, se je v Volkmerjevem domu 
kulture odvijala slavnostna seja v prisotnosti ob-
činskega sveta, občinske uprave, poveljnika Civilne 
zaščite, predsednika Turističnega društva Destrnik 
in častnega občana. »Župani po vsej Sloveniji smo 
se z epidemijo virusa Covid-19 spopadli daleč najbolj 
lokalno. Z občinsko upravo smo morali takoj ob iz-
bruhu epidemije vzeti stvari v svoje roke. Organizirali 
smo občinske štabe Civilne zaščite in pričeli z uvelja-
vljanjem ukrepov za zajezitev širjenja okužbe. Bili smo 
uspešni, saj smo (po uradnih podatkih) imeli v občini 
le enega obolelega. Posebna zahvala velja civilne-
mu štabu Občine Destrnik, prostovoljnima gasilski-
ma društvoma iz Destrnika in Desencev ter Občinski 
upravi Občine Destrnik. Vsem občankam in občanom 
pa izrekam iskrena hvala, ker ste upoštevali navodila, 
ostajali doma ter tako posledično ostali zdravi,« je o 
epidemiji na kratko spregovoril župan. 

Letos praznujemo 22. občinski praznik in 26 let lo-
kalne samouprave. V zadnjem letu je občini uspe-
lo konzumirati javne finance, s čimer se je pričela 
tudi izgradnja optike ter projekti, ki so že narejeni 

za Pesniško dolino. Na UE Ptuj je bila vložena vsa 
potrebna nova dokumentacija za uporabno dovo-
ljenje tako imenovanega kegljišča. V tem času jim 
je tudi uspelo umestiti kolesarsko cesto Cmurek–
Lenart–Ptuj v Pravilnik o kolesarskih površinah, 
kar je seveda osnova za gradnjo kolesarske ceste 
v smeri Janežovci–Selci. Tako kot lansko leto tudi 
letos občina investira v sanacijo lokalnih cest in 
glavnih poti. Razpis je bil poslan, čaka se le izvajal-
ca v višini 250.000 EUR. Istočasno se kopljejo ob-
cestni jarki in modernizirajo makedamske ceste. V 
rogozniški dolini je potekala začetna sanacija, ki je 
bila zadovoljiva, vendar so se ob tem pričela pora-
jati vprašanja, kdaj se bodo začela takšna dela tudi 
v Pesniški dolini, ki ni bila dotaknjena že nekaj de-
setletij. Na občini so pričeli z izdelavo dveh OPPN-
-jev, in sicer za naselji Janežovski Vrh (športni del) 
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in Zasadi (Dom za starejše). V občinskem svetu se 
bodo odločali o spremembi statuta, s katerim bi 
uvedli le 3 volilne enote in posledično 9 svetnikov, 
s čimer bi se zmanjšali stroški v občinski upravi. 
Prav tako se bodo soočili s projektom, na katerem 
delajo že nekaj časa, to je odkup bivše občinske 
stavbe, preselitev občinske uprave ter istočasno 
še pridobitev pošte in pisarne upravne enote. Zelo 
intenzivno se dela tudi na tem, da se pridobi in-
vestitorja za trgovski poslovni objekt na bivšem 
»Otmarovem«. Ob koncu slavnostne seje je župan 
povedal še nekaj besed o novem projektu, Geo-
termalni elektrarni 5 mW na lokaciji Janežovci v 
režijskem obratu. S tem projektom bi bilo možno 
pridobiti odpadno toplotno energijo za približno 

20 hektarjev rastlinjakov. Občina se zelo trudi, da 
bi pridobila investitorje. »Razmere letos nam niso 
dovolile, da občinski praznik proslavimo skupaj v 
polni dvorani, zato želim občankam in občanom 
prijetno praznovanje, predvsem pa, da ostanete 
zdravi,« je župan zaključil slavnostno sejo. 

Po slavnostni seji so se vsi prisotni odpravili proti 
pokopališču, kjer so se svetniki s polaganjem venca 
in prižigom sveč na obeležju padlih v obeh svetov-
nih vojnah spomnili vseh tistih, ki so nam s svojimi 
življenji omogočili boljšo prihodnost. Obiskali so 
tudi grobove svojih pokojnih in se s prižigom sveč 
spomnili tudi nanje. 

Monika Hameršak
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DEVETA REDNA OBČINSKA SEJA

Na deveti redni seji Občinskega sveta Občine De-
strnik sta bila v ospredju razprava o rebalansu pro-
računa za leto 2020 ter sprejetje letnih programov 
za kulturo, šport in ostale dejavnosti za leto 2020, 
ki so med svetniki sprožili številne polemike.

Predlagani rebalans proračuna predvideva prihodke 
v višini 2.968.000 EUR in odhodke v višini 3.082.000 
EUR. Prihodki rebalansa se sicer povečujejo za 
dobrega pol milijona, predvideni pa so predvsem 
iz naslova prodaje stavbnih, gozdnih in kmetijskih 
zemljišč, katerih lastnik ali delni lastnik je občina. 
Denar se bo porabil za gradnjo podpornega in žar-
nega zidu na pokopališču, cestno razsvetljavo, kole-
sarko, gradnjo optičnega omrežja, odmero lokalnih 
cest in vzdrževanje oz. čiščenje obcestnih jarkov. Z 
rebalansom se bo občina sicer zadolžila za 207.000 
EUR, del iz naslova sklepa o zadolžitvi po 23. členu 
ZFO, del pa z najemom kredita v višini 150.000 EUR. 
Sredstva, pridobljena na podlagi 23. člena ZFO, 
bodo namenjena rekonstrukciji cest, ki so po bese-
dah župana v katastrofalnem stanju. Vlasta Toplak 
je med drugim povedala, da je Odbor za infrastruk-
turo opravil natančen pregled cestne infrastrukture 
in pripravil seznam poti, ki so nujno potrebne re-
konstrukcije. Trenutno bo obnovljenih pet odsekov 
cest. Investicija, ki bo stala okrog 250.000 EUR, bo 
financirana tudi iz proračuna občine. 132.000 EUR 
bo namenjenih tudi odplačilu najetih kreditov. Opo-
zicijski svetniki so bili kritični predvsem do novega 
zadolževanja občine. Svetnik Branko Horvat meni, 
da bi bilo možno investicije, predvidene v reba-
lansu proračuna, izpeljati brez zadolževanja, če bi 

sredstva prerazporedili racionalnejše. Matej Sužnik 
je izpostavil, da bi bilo potrebno proračun načrtova-
ti racionalneje in natančno razmisliti, zakaj se sploh 
zadolžujemo. Sporen se mu zdi predvsem kredit v 
višini 150.000 evrov, katerega poraba je razpršena 
med postavkami. Horvat je med drugim izpostavil 
tudi – po njegovem mnenju neupravičeno – po-
večanje sredstev za službena potovanja in pravno 
svetovanje. Sporna so se mu zdela tudi sredstva, 
predvidena za ustanovitev podjetja, kar je označil za 
neracionalno porabo denarja, saj bodo s podjetjem 
nastali novi stroški, režijski obrat pa za občino pred-
stavlja ugodnejšo rešitev. Župan je očitke zavrnil in 
med drugim izpostavil, da je prejšnje vodstvo uki-
nilo odlično vpeljano podjetje Gradnje Destrnik ter 
ustanovilo režijski obrat. Izpostavil je tudi velikanske 
dolgove prejšnjega vodstva občine, ki jih je zdaj pot-
rebno odplačevati, ter spomnil na negativno mne-
nje računskega sodišča za leto 2017 in 16 sproženih 
ovadb, ki bremenijo občino. Polemiko je sprožil tudi 
načrt prodaje zemljišča pri gasilskem domu v De-
strniku, ki ga je občina v mandatu prejšnjega župa-
na kupila, sedaj pa ga novo vodstvo prodaja. 

Soglasno so potrdili vseh trinajst poročil javnih za-
vodov za leto 2019. Sprejeta sta bila tudi predloga 
za porabo presežka prihodkov nad odhodki za OŠ 
Destrnik-Trnovska vas in Vrtec pri OŠ Destrnik, ki 
bodo porabljena za pleskanje in lakiranje parketa. 
Svetniki so potrdili novo ceno za storitve pomoči 
družini na domu, ki bo sicer nekoliko višja, a bo razli-
ko krila občina iz proračunskih sredstev, kar pomeni, 
da cena za občane ostaja ista. 

Foto: Tadej Urbanija
Sprejeti so bili tudi letni 
programi za kulturo, šport 
in ostale dejavnosti za 
leto 2020, s katerimi so se 
sredstva za omenjene de-
javnosti znižala za petdeset 
odstotkov. Razlog za takšno 
znižanje je izpad stroškov 
za številne prireditev, ki za-
radi novega korona virusa 
ne bodo izvedene. Elizabe-
ta Fras je pri tem opozorila, 
da se stroški, ki jih morajo 
plačevati društva, iz leta v 
leto povečujejo, znižanje 
pa se ji zdi previsoko. Med 
drugim je dejala, da društva 
denar porabljajo namen-
sko za svoje delovanje in 
nenazadnje za promocijo 
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občine. Vodstvo je pojasnilo, da morajo društva za 
izvedbo prireditev izstaviti račun, s čimer opravičijo 
del financiranja, kar pa zaradi razmer in neizvede-
nih prireditev, ne bo mogoče. Če se bodo nekatere 
prireditve vendarle izpeljale, je vodstvo prepričano, 
da bo sredstva mogoče zagotoviti. So pa svetniki s 
sprejetim amandmajem, ki ga je predlagala svetni-
ška skupina NAjPREJ Destrnik, nekoliko povečali 
sredstva za delovanje društev. 

Nekaj polemike je sprožil tudi zaključni račun prora-
čuna za leto 2019, ki ga je po prepričanju nekaterih 
svetnikov zaznamovala po njihovem mnenju previ-
soka poravnava s podjetjem Emgrad. Izpostavljeni 
so bili tudi stroški za zunanje pravno svetovanje. Žu-
pan je svetnike opozoril, da se brez omenjenih sto-
ritev danes ne bi pogovarjali o možnosti koriščenja 
300.000 EUR za gradnjo državne kolesarske poti, in 
med drugim izpostavil delo, ki ga zahteva ureditev 
500 parcel, ki jih je treba odmeriti in urediti njihov 
prenos, glede poravnave v višini 870.000 EUR pa 
je s prstom pokazal na prejšnje občinsko vodstvo. 
Občina bo po novem tudi lastnica zemljišča v Jane-
žovcih, ki ga bo pridobila z menjavo nepremičnin. 

Gre za parcelo, ki se drži razvojnega območja Term 
Gaja in je po besedah vodstva za občino strateške-
ga pomena. Občina je v obliki darilne pogodbe pri-
dobila še parcelo v Svetincih in cesto, ki je bila sicer 
odmerjena v dobrobit občine, a je še zmeraj v lasti 
posameznikov, ki so občino pozvali, da zadevo čim 
prej uredi. 

Ob koncu seje se je ob zastavljenem vprašanju o 
urejanju papirjev za športni objekt za keglanje med 
županom in svetnikom Brankom Goričanom vnela 
vroča razprava. Občina mora namreč kot investitor 
nelegalne gradnje nadstrešnice ob športnem objek-
tu za kegljanje za neskladno gradnjo tega objekta, 
za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, pla-
čati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo pros-
tora v višini dobrih 1.100 EUR. Župan je izpostavil 
odgovornost bivše direktorice Darinke Ratajc in 
predsednika Društva upokojencev Destrnik. Slednji 
je izkazal pripravljenost, da račun poravna sam, ter 
izpostavil čas in trud, ki ga je skupaj z upokojenci 
vložil v gradnjo objekta v dobrobit občanov, nato pa 
je sejo protestno zapustil.  

Tadej Urbanija

Klic piščalke iz davnine

in nad poljem glas zvonov.

Potnik, ki po vodi hodi,

ko na reki ni mostov.
 

Ritem bobnov, ki donijo

in nad mestom rock 'n' roll.

Ladja, ki v nebo se dviga,

zopet išče nov pomol.
 

Žive so stopinje v prahu

in skrivnosti so v sledeh.

Dolgo že potuje iskra,

ki jo nosiva v očeh.

MINUTA 
ZA KULTURO 

Včasih slišim klic demonov

in nebeški smeh kitar.

S tabo pa ustavljam ure,

ki jih žene čas vladar.
 

Ljubi me, kot sonce sije,

me kot dež poljubljaj spet.

Najin angel naj se vrača

k reki še čez tisoč let.

LJUBI ME, KOT SONCE SIJE

 Vse se znova naj začenja

in se tudi spet konča.

Zmeraj naj ljubezen najde pot,

ki vodi do srca.

Feri Lainšček

Kulturno društvo Destrnik vam želi obilo užitka ob branju izbrane pesmi Ferija Lainščka. V rubriki Minuta 
za kulturo vas poskušamo z izbranimi literarnimi deli spodbujati k aktivnemu udejstvovanju na kulturnem 
področju in vam hkrati polepšati vsaj delček dneva.

Kulturno društvo Destrnik
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DELO V OBČINSKEM  VINOGRADU

Članice in člani Turističnega društva Destrnik tudi letos 
kljub nastalemu položaju varno in marljivo skrbijo za ob-
činski vinograd. 
V ponedeljek, 27. aprila, so opravili kop, dosadili so 
manjkajočo trto in pokosili travo. Delovne akcije se je 
udeležilo 12 članov društva. Za razkuževanje in varnost 
pri delu je poskrbel župan, ki jih je prišel med delom 
pozdravit. 
Člani društva vinsko trto tudi redno škropijo proti bolez-
nim in zajedavcem ter povezujejo mlade poganjke, da 
jih zavarujejo pred poškodbami. 
Trta pred občinsko stavbo lepo uspeva in prijetno je opa-
zovati, kako je iz dneva v dan čvrstejša in večja. 

Besedilo in fotografija:  
Tanja Hauptman
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SETEV LANU 
V GORNJI RADGONI

Člani turističnega društva Destrnik so tudi letos na 
pobudo gospe Irene Rotar in društva Zeleni dragulj 
narave v mesecu maju sejali lan na sejmišču v Gor-
nji Radgoni. Z njimi sodelujejo že nekaj let, zato je 
dogodek že tradicionalen.  

Sejanje je potekalo v upanju, da sejem AGRA v Gor-
nji Radgoni tudi letos konec avgustu bo in si bo po-
sajeni lan takrat mogoče ogledati. Člani društva nas 
tako že sedaj vljudno vabijo, da sejem takrat obiš-
čemo. 

Setev lanu sta opravila člana društva, ki sta tudi si-
cer zelo aktivna v projektu Od lanu do platna. Na tak 
način se naš kraj najlepše promovira in vabi ljudi iz 
sosednjih krajev, da nas obiščejo. Letos bo to zaradi 
nastalega položaja še posebej dobrodošlo, saj bodo 
mnogi izmed nas odkrivali še neodkrite kotičke naše 
države, ki je čudovit biser neokrnjene narave. 

. 
Besedilo: Tanja Hauptman

Fotografija: Arhiv TD Destrnik

SAJENJE BUČ, 
SONČNIC IN KORUZE

V ponedeljek, 11. maja, se je osemnajst članov in 
članic zbralo na njivi, kjer so zasadili semena buč in 
sončnic ter dokončali sajenje koruze. 

»Lepo je bilo polagati semena v zemljo in se pogovar-
jati o starih običajih ter vsakdanjih dogodivščinah. Prav 
nostalgičen je bil pogled na vsa ta stara oblačila, čla-
nice z rutami na glavi in dolgimi krili«, pravi Elizabeta 
Fras. Seveda niso manjkali niti modri predpasniki in 

klobuki na glavah. S skupnimi močmi so zasadili nji-
vo in si zaželeli dežja, da bo seme vzklilo. Na koncu 
so se okrepčali z malico in pripravili načrte za novo 
opravilo, ki bo na vrsti čez en mesec, ko bo žal poleg 
semen vzklila tudi trava in pozelenila njivo. 

»Vabljeni, da se nam v letošnjem letu pridružite. Ve-
seli vas bomo, pripeljite tudi otroke, da bodo spoz-
nali življenje svojih dedkov in babic«, še dodaja Fra-
sova.  

Besedilo: Elizabeta Fras
Foto: Irena Gajšek
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OD KORUZNEGA ZRNA 
DO IZDELKA

V Društvu kmetic Destrnik so se odločili za 
sodelovanje v projektu Las. V sklopu tega so-
delovanja bodo celo leto prikazovali, kako so 
nekoč naši predniki sadili koruzo in kakšne iz-
delke so iz te čudovite rastline izdelovali. 

Tako so se v soboto, 9. maja, članice in člani 
društva zbrali na njivi v Janežovcih. Veliko dela 
je bilo vloženega, da so pripeljali stara orodja 
in prevozna sredstva »na kup«. Tudi konji niso 
manjkali – pripeljala sta jih Robert Gomboc in 
njegov prijatelj Branko iz Dornave, da so na-
kopani gnoj na starem vozu prepeljali na njivo. 
»Prav lepo je bilo videti kupe gnoja na njivi in 
se v spominih vrniti v naše otroštvo in mladost. 
Naši člani so se izkazali, kar naenkrat je bil gnoj 
raztrošen in že so prijeli za plug. Brazde so pa-
dale, kot bi orali s traktorjem. Nato so popri-
jeli za brano in njiva je bila skoraj pripravljena 
za sajenje. Skoraj, potolči je bilo potrebno še 
grude, kar je bilo nekoč delo cele družine, tudi 
otrok. Nato smo se na njivo podale ženske in s 
pomočjo motik posadile koruzo, ki smo jo prej 
temeljito pripravile. Nekoč so sadili sorto koru-
ze trdinka. Takšno smo posadili tudi mi, seme, 
ki smo ga pripravljali že nekaj let, pa je bilo 
shranjeno na domačiji Bračičevih v Placarju«, 
opisuje Elizabeta Fras.  Po napornem delu je 
bila potrebna tudi »južna« – nekoč so si privo-
ščili kruh, čebulo in mogoče kakšno jabolko za 
otroke, če je še ostalo v kleti. Vse to so posneli, 
da se bodo spomini ohranili tudi za vnuke. Pri 
tem opravilu, ki je bilo nekoč težko, so se kar 
zabavali. Pa tudi samo kruha in čebule niso jed-
li. Za okrepčilo je poskrbela Anica Visenjak, ki 

je spekla okusno pecivo, pa tudi kozarček vina se je 
prilegel. Nato so se mastili s »krapci«, ki jih je prip-
ravila Metka Kokol,  članica Marica pa je pripeljala 
pravo malico s klobasami in mesom iz »tünke«. »Ni 
nam bilo hudega, čeprav smo na koncu okusili tudi 
napor, ki so ga nekoč med opravili čutili naši dedki 
in babice. Zahvala gre tudi Simonu Fridlu, ki nam je 
posodil stari voz, in Frančku Brenčiču, ki je iz svoje 
zbirke potegnil staro ročko, v kateri so nekoč nosili 
vodo na njivo. Da je bilo vse tako kot nekoč, smo 
potrebovali tudi obleke, ki smo jih potegnili iz »ar-
hiva«, nekaj pa nam jih je sešila naša članica Maj-
da. Kar nekaj opravil še nas čaka v letošnjem letu. 
Lahko se nam pridružite pri okopavanju koruze ali 
ličkanju, pa tudi na delavnice izdelovanja izdelkov iz 
ličja vas bomo povabili. Vseh skrivnosti vam nismo 
izdali, videli pa jih boste lahko na posnetku ob koncu 
leta«, zaključuje Frasova. 

Elizabeta Fras

Vse foto: Irena Gajšek
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Občina Destrnik je pristopila k izdelavi celostne 
prometne strategije. Gre za strateški dokument, 
na podlagi katerega se bodo izboljšale možnosti 
kvalitetnega prostorskega razvoja, ki bo temeljil na 
trajnostnem razvoju in zagotavljanju višje kvalitete 
občanov.

Celostna prometna strategija predstavlja nov pri-
stop k načrtovanju prometa, ki temelji na obsto-
ječih metodah in se dopolnjuje z ustreznimi načeli 
vključevanja, sodelovanja ter vrednotenja tako, da 
se bodo z njimi izpolnile potrebe po boljši kakovo-
sti bivanja v občini in regiji za sedanjo in prihodnje 
generacije.

Celostno prometno strategijo bomo zasnovali tako, 
da bomo prispevali k vzpostavitvi trajnostnega pro-
metnega sistema, s čimer bomo zagotavljali boljšo 
dostopnost do delovnih mest in storitev, izboljša-
nje prometne varnosti, zmanjšanje onesnaževanja, 
emisij toplogrednih plinov in porabe energije, pove-
čanje učinkovitosti ter zmanjšanje stroškov potni-
škega in tovornega prevoza ter izboljšanje privlač-
nosti in kakovosti okolja.

Celostno urejen promet ne pomeni zgolj boljše iz-
koriščenosti prometne infrastrukture, nižjih stroškov 
za mobilnost, bolj učinkovitih naložb, večjega zado-
voljstva in manjšega onesnaževanja. Prinaša tudi 
objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja 
prebivalcev in povečanje možnosti lokalne skupnos-
ti za uspešen razvoj.

S pripravo celostne prometne strategije in kasneje 
z doslednim izvajanjem bo Občina Destrnik stopila 
na pot trajnostne mobilnosti. Proces spreminjanja 
načina dela in drugačen pristop k reševanju prome-
tnih problemov sta bistvena za spremembe tako na 
ravni urejenosti kraja, ki bo postal prijazen pešcem 
in kolesarjem, kot spreminjanje potovalnih navad 
občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avto-
mobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih ob-
lik mobilnosti.

Za kvalitetno izdelavo celostne prometne strategije 
je potrebno pridobiti čim več mnenj občanov, zato 
se obračamo na vas z Vprašalnikom o prometu in 
javnih površinah v Občini Destrnik. 

Vprašalnik je objavljen tako na spletni strani Občine 
Destrnik kot tudi v Občanu. 

Za kvalitetno izdelavo strategije je potrebno prido-
biti čim več izpolnjenih vprašalnikov, zato pozivamo 
vse občane, starejše od 12 let, da ga izpolnijo. Rok 
vračila vprašalnika je 15. 6. 2020; lahko ga pošljete 
po elektronski (obcina.destrnik@destrnik.si) oz. nava-
dni pošti (Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 
Destrnik), ali pa ga osebno dostavite na občino.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!
       

Župan Občine Destrnik
Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA 
OBČINE DESTRNIK

darjan_photography

V SPOMIN 
ALOJZU FUKS

iz Janežovskega Vrha 15, Destrnik
V SPOMIN

Minilo je 15 let žalosti, odkar smo se poslovili od 
moža, očeta, tasta, dedka in pradedka. 

Nešteto pesmi je izzvenelo, 
našteto svečk že dogorelo, 
nešteto rož ovenelo …
Življenja so se spremenila,
a naša srca te ne bodo pozabila. 

Hvala vsem, ki na grob prinašate toplino ognja 
in barve cvetja ter z lepo mislijo postojite ob 
njem.

Vsi tvoji, ki te pogrešamo
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