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UVODNIK
PRIHAJA »DESTRNIK ŠPORTA 2020«
Zadnjo soboto v mesecu avgustu bo vse ljubitelje 
športa v Destrniku združil dogodek pod imenom 
»Destnik športa 2020«. Pripravlja ga ekipa organi-
zatorjev, ki je v minulem letu že pripravila enega naj-
večjih nogometnih turnirjev širom Slovenije. 

»Nogometni turnir je lani v Destrnik pripeljal številne 
najmlajše in tudi malce večje nogometne navdušence. 
Na samem turnirju smo videli kar nekaj profesionalnih 
igralcev futsala in na otroškem turnirju veliko bodočih 
zvezd«, pravi Peter Kranjec in dodaja, da bo letošnji 
športni dogodek nekaj še večjega, zanimivega in 
posebnega. Nogometu se bodo v športnih panogah 
pridružili še odbojka, košarka, kolesarjenje, tenis, 
šah in pohodništvo. »Pripravljamo velik dogodek na 
katerem bodo prisotne vse generacije, od najmlajših 
do najstarejših. Za najmlajše pripravljamo otroški 
nogometni turnir, veliko animacij, zabavnih iger 
in veliko športnega druženja. Odrasli pa se bodo 
lahko preizkusili v nogometu, odbojki, tenisu, ulični 
košarki in šahu. Za starejše udeležence pripravljamo 
zgodovinsko obarvan pohod po vaseh občine 
Destrnik«.

Prav posebno noto bo dnevu dodal obisk svetovno 
znane show ekipe košarkaških akrobatov Dunking 

Devils. »Štejemo si v veliko čast in ponos, da so v 
svoj urnik umestili naš dogodek ter so na seznam 
obiskanih mest zraven Londona, Dubaja, New 
Yorka, itd. dodali tudi Destrnik«, ponosno pove 
Peter Kranjec. 
Ne zamudite edinstvenega dneva športa, priložnosti 
za druženje in zabavo ter hkrati naredite nekaj 
dobrega za telo in duha. Poskrbljeno bo za razne 
animacije, živo glasbo ter hrano in pijačo. Več 
informacij bo objavljenih preko spletnih omrežij. 
Vabljeni v Destnik na »Destnik športa 2020«.
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NOVA POGODBA ZA POSPEŠITEV OBNOVE 
VODOVODA SPODNJEGA PODRAVJA

Občina Destrnik je skupaj z občinami Trnovska 
vas, Sveti Andraž, Sveta Trojica in Cerkvenjak 
odstopila od pogodbe za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja v sklopu regijskega projekta Celovita 
oskrba vodovodnega sistema Spodnje Podravje. 
Omenjene občine so nato 4. junija v Trnovski vasi 
podpisale novo pogodbo za pripravo projektne 
dokumentacije za obnovo vodovodnega sistema 
na njihovem območju.  

Razlog za omenjeno samostojno potezo občin je 
bila predvsem želja po pospešeni pripravi doku-
mentacije, s katero bi lahko že letos kandidirali na 
razpisu za evropska sredstva. Predstavniki občin so 
bili namreč kritični do zavlačevanja in odmikanja 
uresničenju skupnega regijskega projekta, ki ga je 
17 spodnjepodravskih občin podpisalo 8. januarja. 
Kritični so bili tudi do namer nekaterih občin; slednje 
so po njihovih besedah želele v projektih uresničiti 
gradnjo primarnih in sekundarnih vodov, ki po mne-
nju županov omenjenih občin ne sodijo v zastavljeni 
regijski projekt. 

Župan Franc Pukšič je med drugim opozoril tudi na 
slabe izkušnje z regijskimi projekti iz preteklosti, na 
osnovi katerih sklepa, da bi nekatere občine denar 
porabile za svoje projekte. V sporočilu za javnost so 
izpostavili, da je bilo iz navedenega pričakovati nas-
lednje: »/…/ postopek za celovito oddajo projekta še 
dlje časa ne bo pripravljen za nadaljevanje. Zaradi 
slabih izkušenj iz preteklosti, ko se kljub sprejetim 
sklepom ni naredilo veliko, in vsled nadaljnjega zav-
lačevanja postopkov ne želimo tvegati, da bomo 
ponovno zamudili črpanje prepomembnih sredstev. 
Dejstvo je, da bomo vodovodni sistem morali ob-
noviti, ne glede na to, kakšni bodo viri financiranja, 
zato je pomembno, da čim prej pridobimo projektno 
dokumentacijo.« 

Novopodpisana pogodba, ki predvideva izdelavo 
dokumentacije, potrebne za izdajo gradbenega do-
voljenja za rekonstrukcijo vodovoda, in zajema po-
dročje petih občin, ne pomeni izstopa iz skupnega 
regijskega projekta in ne nasprotuje dokumentom, 
ki so bili izdelani za celotno Spodnje Podravje: »Iz-
recno želimo poudariti, da pri oddaji svojega sklopa 
ne gre za delitev vodovodnega sistema … 

Naša poteza pomeni, da bomo oddali svoj sklop, ki 
se lahko kadarkoli priključi k ostalim, ko bo zadeva 
med ostalimi občinami usklajena. Delitev na sklope 
zagovarjamo od samega začetka, tudi zakonodaja 
o javnem naročanju je na tem področju jasna. Pri 
projektiranju bomo v celoti spoštovali in upoštevali 
izdelan IZP-projekt, kar pričakujemo tudi od ostalih 
občin. Zaenkrat gre zgolj za projektiranje, kar pome-
ni, da smo se z ostalimi občinami pripravljeni srečati 
tako pri prijavi projekta za črpanje sredstev EU ka-
kor tudi pri izvedbi. Naš del projekta bo pravočasno 
pripravljen za izvedbo,« so še zapisali v sporočilu za 
javnost. 

Ptujska županja Nu-
ška Gajšek je medtem 
izrazila zaskrbljenost 
nad, po njenem mne-
nju, enostransko pote-
zo petih občin in obe-
nem napovedala, da 
bodo dokument pri-
lagodili ter pri oddaji 
javnega naročila pro-
jekt razdelili na sklope. 

Tadej Urbanija 
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PODELITEV POHVAL, PRIZNANJ IN 
ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL

»Danes je poseben in pomemben dan za vse nas. Je 
čas, ko za seboj zapiramo osnovnošolska vrata. Pred 
nami pa se prvič čisto zares odpira cela vrsta različnih 
vrat, med katerimi moramo izbrati. Včasih se sprašu-
jemo, skozi katera vstopiti, katera so prava zame, ka-
tera vodijo tja, kamor si želim ...« 

Z zgornjimi besedami je učenka Lara Čeh nagovorila 
učitelje ter druge delavce šole na zaključni slovesno-
sti ob podelitvi pohval, priznanj in zaključnih spriče-
val, ki je potekala preko šolskega radia. 

Ob zaključku šolskega leta so se v šoli kljub strogim 
ukrepom zaradi korona virusa odvile nekatere ak-
tivnosti; med njimi je bil tudi sprejem zelo uspešnih 
učencev pri županih obeh občin, g. Francu Pukšiču in 
g. Alojzu Benku. Tako so priznanje za odličnost dobile 
učenke Lara Čeh, Teja Črnko-Širec, Leja Murko, Klara 
Sužnik in Ana Potočnik, ki so bile uspešne tudi na šte-
vilnih drugih področjih, tako na šolskem kot državnem 
nivoju, čeprav letos veliko tekmovanj ni bilo izvedenih. 
Tako je Lara Čeh osvojila srebrno priznanje na tek-
movanju za nemško bralno značko, srebrno priznanje 
za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine in 
srebrno Cankarjevo priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju iz slovenščine. Teja Črnko-Širec je osvo-
jila zlato priznanje za sodelovanje na 28. regijskem 
srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in 
Prlekije z nalogo Pitagorov izrek in podobnost. Leja 
Murko je prejela srebrno priznanje na državnem tek-
movanju iz glasbene olimpijade in zlato priznanje na 
tekmovanju za nemško bralno značko. Ana Potočnik 

je prejela srebrno priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju iz zgodovine, srebrno Cankarjevo prizna-
nje za dosežek na šolskem tekmovanju iz slovenšči-
ne, zlato priznanje na tekmovanju za nemško bralno 
značko in zlato priznanje za sodelovanje na 28. regij-
skem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Pod-
ravja in Prlekije z nalogo Kaj imajo skupnega šport, 
matematika in logika? Klara Sužnik je prejela srebr-
no priznanje na državnem tekmovanju iz glasbene 
olimpijade, srebrno priznanje za dosežek na šolskem 
tekmovanju iz zgodovine, srebrno priznanje za dose-
žek na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezi-
ka, zlato priznanje na tekmovanju za nemško bralno 
značko in zlato priznanje za sodelovanje na 28. regij-
skem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Pod-
ravja in Prlekije z nalogo Pitagorov izrek in podobno. 

»/…/ Z veliko volje in želje nas sedaj nese v novi svet, 
svet novih spoznanj. Podobni smo regratovi lučki, veter 
raznaša njeno seme novi usodi, tveganju in doživetju 
nasproti. Časi osnovne šole so hitro minili. Vendar bodo 
ostali spomini na nas, na prijatelje in prijateljice, na vse 
tiste lepe nepozabne dni in dogodke, ki so se porajali 
prav med nami v času odraščanja in spoznavanja sa-
mega sebe. In tam v učilnicah, med šolskimi klopmi 
bo za vedno ostal delček nas.« S temi besedami se je 
poslovila še ena zelo uspešna generacija, generacija 
2011–2020. 

SREČNO!  
Dragica Pešakovič

Foto: arhiv OŠ Destrnik-Trnovska vas   
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SESTANEK UPRAVNEGA ODBORA 
ŠTAJERSKE TURISTIČNE ZVEZE

V začetku junija so »turisti« v Destrniku gostili čla-
ne Upravnega odbora Štajerske turistične zveze (v 
nadaljevanju ŠTZ). 

ŠTZ je največja pokrajinska zveza, ki deluje pod 
okriljem Turistične zveze Slovenije. Že vse od njene 
ustanovitve je aktiven član ŠTZ tudi naše TD, katere-
ga člani so vedno zastopani tudi v upravnem odbo-
ru zveze. Slednja trenutno povezuje več kot 80 turi-
stičnih društev iz 42 občin Spodnjega in Zgornjega 
Podravja.

V letošnjem letu so potekale volitve v organe ŠTZ. 
Za člana upravnega odbora in podpredsednika je bil 
izvoljen naš župan Franc Pukšič, nova predsednica 
pa je postala Janja Viher. Na sestanku so sprejeli 
smernice za nadaljnjo delo zveze. Udeležil se ga je 
tudi častni predsednik ŠTZ, g. Jože Protner, ki vedno 
rad obišče Destrnik.

Prvi sestanek novoizvoljenega upravnega odbora je 
bil 1. junija v Volkmerjevem domu kulture. Kar nekaj 
članov je bilo takrat v Destrniku prvič, nad lepoto 
našega kraja in razgledom z naše občine pa so bili 
navdušeni. 

Tanja Hauptman
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PONOVNO ODPRTJE REDNE POŠTNE POSLOVALNICE 
V DESTRNIKU JE VSE MANJ VERJETNO 

Občina Destrnik je Pošti Slovenije poslala predlog 
za ponovno vzpostavitev poštne poslovalnice v De-
strniku, ki se je zaprla 1. 7. 2017, ko je bila posle-
dično vzpostavljena pogodbena pošta v trgovini Špic 
Market. Na Pošti Slovenije, kot je razvidno iz njiho-
vega odgovora, interesa za ponovno vzpostavitev 
poslovalnice ne kažejo.

Občina je v svojem predlogu izpostavila, da De-
strnik predstavlja središče širšega območja, ki poleg 
obstoječe občine, policije, zdravstvene ambulante, 
zobozdravnika, fizioterapevta, šole in trgovine po-
novno vzpostavlja tudi krajevni urad Upravne enote 
Ptuj. Slednji bo v občini deloval večino dni v tednu, kar 
posledično pomeni večji obisk fizičnih in poslovnih 
subjektov. Poudarili so aktivni pristop k vzpostavitvi 
oskrbe starejših z izgradnjo doma starejših v Zasadih, 
nadaljevanje aktivnosti na projektu term Gaja v Jane-
žovcih ter ugodno geografsko lego, zaradi katere bi 
z vzpostavitvijo poslovalnice pokrili širše območje iz 
vidika logistike, dostave in distribucije. Lokacija pred-
videne poslovalnice je stara občinska stavba (Vinta-
rovci 50), kamor se bo preselila tudi celotna občinska 
uprava Občine Destrnik, ki je v primeru vzpostavitve 
poslovalnice Pošti Slovenije pripravljena pokriti tudi 
mesečne stroške električne energije, vode, odvoza 
odpadkov, ogrevanja in kanalizacije, s čimer bi odvze-
la delež bremena poslovanja. Omeniti velja tudi, da 
je najemnik prostorov v Janežovskem Vrhu 42 izra-
zil namero po zaprtju trgovine Market Špic. Podjetje 
Doxakey, d. o. o., ki je od letošnjega leta solastnik 

prostorov nove občinske stavbe, želi prostore trgovi-
ne odkupiti za potrebe svojega delovanja, kar bi po-
menilo tudi ukinitev pogodbene poštne poslovalnice. 
Pošta Slovenije je v svojem odgovoru pojasnila, da 
lahko pogodbeno pošto v primeru odpovedi pogodbe 
sedanjega izvajalca (pod določenimi pogoji) upravlja 
tudi občina. Glede vzpostavitve redne pošte pa so 
zapisali, da le-te »niso predvidene v strategiji razvo-
ja poštnega omrežja in se tega poslužujemo samo v 
izrednih primerih, ko smo zaradi odpovedi pogodbe 
za izvajanje storitev pogodbene pošte, to primorani 
narediti za določen čas.« Na podlagi nedvoumnega 
stališča Pošte Slovenije lahko zaključimo, da je po-
novna vzpostavitev redne poštne poslovalnice, ki je 
v Destrniku delovala med letoma 1972 in 2017, vse 
manj verjetna.

Tadej Urbanija
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DRUŠTVO KMETIC DESTRNIK NA IZLETU 
V CERKVENJAKU IN OKOLICI

V soboto, 20. junija, smo se članice društva in naši 
podporni člani podali na izlet v Cerkvenjak. Neka-
teri ste zagotovo pomislili, ali res v Cerkvenjak; prav 
ste prebrali. V kraj, kjer so naši predniki živeli že v 
mlajši kameni dobi, tj. 3–4 tisoč let pr. Kr. 

V teh časih, ko se malo bojimo druženja, smo se 
odpravili v bližnjo občino, da si ogledamo zname-
nitosti, ki jih imamo tik pred nosom, a jih vendarle 
sploh ne poznamo. Prav tako pa je bil naš cilj tudi 
druženje s člani sosednjih društev in spoznavanje 
njihovega dela.

Pozitivno smo bili presenečeni že nad dobrodošli-
co, saj nas je v Cerkvenjaku pričakala predsednica 
Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. Pope-
ljala nas je v arheološki park, kjer so nas pričaka-
li župan občine in »Rimljani«, člani etnografskega 
društva, oblečeni v kostume, podobne tistim, ki 
so jih ljudje nosili v rimskih časih. Župan nam je 
predstavil življenje na tem področju v rimskih časih 
in nas popeljal na rimsko gomilno grobišče v Bren-

Vse foto: Irena Gajšek

govi. Navdušeni smo bili nad lepo urejenimi gomi-
lami in predstavitvijo. Rimljani so trupla upepelili ter 
jih nato v keramičnih in steklenih posodah položili v 
grob. Vanje so dodali tudi razne okraske pokojnika, 
keramične posode, oljenke, vrče, krožnike … in tudi 
bronaste novce. Slednje so priložili za plačilo brod-
niku za prevoz čez reko Pozabljanja. Nato so uredili 
dohod do grobnice, nanjo položili kamenje in vse 
zasuli z zemljo iz okolice. Gomile so bile različnih 
velikosti, odvisno od stanu pokojnika. 

Po zanimivem ogledu so se nam prilegli kavica, sve-
že pečeni rogljički in pecivo, ki so jih pripravile člani-
ce Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak. 

Nato smo se podali na kmečki turizem Breznik, kjer 
smo pokušali odlično vino, domači jabolčni in jur-
kin sok ter narezek. Med pokušino različnih vrst vina 
smo se zabavali in uživali ob zvenu frajtonarice v 
spretnih rokah mladega gospodarja Marka. Iz lepo 
urejene kleti se je slišalo petje in juckanje. 
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Nato nas je pot vodila v Rajhov muzej, kjer smo si 
napasli oči na starinah, poslušali glasbo iz starega 
gramofona, ki ga je moral lastnik pognati ročno, in 
po dolgem času srečali nekdanjega člana našega 
Okteta, gospoda Feliksa, ki je bil našega obiska nje-
govega muzeja zelo vesel.

Seveda nas je pot ponesla tudi v gotsko cerkev Sv. 
Antona Puščavnika, ki je bil zavetnik prašičev, zato 
se na oltarju pri njegovih nogah skriva prašiček. 
Tamkajšnji duhovnik nam je predstavil zanimivo 
zgodovino te gotske cerkve iz 13. stoletja. Nekateri 
smo vanjo stopili prvič in smo bili navdušeni. Du-
hovnik nas je navdušil tudi s prijetnim humorjem, ki 
ga je vpeljal v pripovedovanje. Postavil nam je tudi 
vprašanje, na katerega nismo znali odgovoriti: «Kaj 
je hitrejše od misli?« Če ne veste odgovora, pojdi-
te v cerkev Sv. Antona in tam vprašajte duhovnika, 
ali pa nas kmetice. Še posebej smo bili navdušeni 
nad melodijo pritrkovalcev in pritrkovalk, ki so nas 
presenetili ob vstopu v cerkev. Tako kot se za nas ri-
mokatolike spodobi, je na koncu po cerkvi zadonela 
pesem Mariji v čast. Iz cerkve smo odšli v župnijsko 
klet, kjer smo prijetno klepetali ob dobri kapljici vina.

Veliko lepega smo videli v Cerkvenjaku, ogled pa 
smo zaključili pod lipami, kjer so nas pričakali člani 

Društva vinogradnikov z vinsko kraljico. Z veseljem 
smo stopili do potomke mariborske trte modre kav-
čine in občudovali kapelico Sv. Janeza Nepomuka. 
Pika na i pa je bil zaključek ob dobri kapljici, ki so 
jo ponudili vinogradniki. Lepa pesem je kmalu za-
donela tudi s pomočjo prijetnega glasu nekdanjega 
člana našega Okteta, gospoda Jožeta, ki se nam je 
pridružil pod lipami. Dobrega vzdušja ni motilo niti 
tistih nekaj kapljic dežja, ki so občasno padale z 
neba, kot nek blagoslov. 

Ne morem pa vam opisati prijetnega občutka ob 
čudovito pripravljenem izletu članic Društva kmeč-
kih deklet in žena Cerkvenjak. Člani različnih dru-
štev, ki so nam tako lepo predstavili svojo občino, 
so v obisk vložili veliko svojega časa in volje. Tako je 
naš obisk stkal prijateljstvo in zagotovil sodelovanje 
med nami v prihodnjih letih.

Nato smo se poslovili od teh krajev in prijaznih 
prebivalcev ter odšli na kosilo v gostilno Šenekar. 
Navdušeni nad postrežbo in dobro hrano smo se 
odločili, da se še splača kdaj vrniti v te kraje. Prva 
priložnost bo že 11. julija, ko v Kunovi pripravljajo 
dan odprtih vrat v centru Pachamama. Ne zamudite 
tega ogleda. 
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Naše druženje pa se še ni zaključilo. Na koncu smo 
se ustavili v Novincih, kjer smo si ogledali obnovlje-
no staro panonsko hišo v lasti družine Čuček, so-
rodnikov našega člana, in se prestavili v čas majhnih 
kmetov pred sto leti. Nekateri izmed nas so nekoč 
živeli v takšnih lepih starih panonskih hiškah, kot 
bi sedaj dejali. Pa pri tem pozabljamo, da v njih ni 
bilo elektrike, vode in kopalnice, pogosto še kruha 
ni bilo. No, tudi to so bili tisti lepi stari časi. Danes 
pa je vse drugače. Gospodar in gospodinja sta nas 
postregla z izvrstnim vinom in pecivom, kakršnega 
verjetno v tej hiši nekoč ni bilo.

Polni lepih spominov in hvaležni za čudovit dan smo 
se vrnili domov ter med potjo načrtovali prihodnje 
leto. Bomo videli, kaj nam življenje prinese takrat. 

Elizabeta Fras

LUŠČENJE 
KORUZE

Tudi letos smo se članice in člani 
Društva kmetic Destrnik zbrali v »kolar-
nici« na Bračičevi kmetiji v Placarju ter 
zluščili koruzo, ki je tam visela celo je-
sen in zimo ter čakala na spretne roke. 

Delo je potekalo kakor nekoč. Najprej 
je bilo potrebno ločiti koruzne storže in 
pri tem izbrati najlepše, iz katerih je kas-
neje nastala moka. Tako smo nekatere 
pobrali z »drotov« in jim odtrgali ličje, 
druge pa nabrali iz »koruzjaka«. Koru-
zo smo luščili na dva načina: ročno in z 
»mašinom« za luščenje. Naš član Jan-
ko si je slednjega prinesel kar s seboj. 
Zanimivo je bilo videti, ko je koruza kot 
po tekočem traku padala v »kišto«, saj 
sta vsak na svoji strani luščila kar dva 
člana. Delo smo opravili v dveh urah. 
Med luščenjem smo se pogovarjali ter 
si izmenjali stare spomine iz otroštva in 
mladosti. Nato smo koruzo vsuli v vreče 
in jo pripravili za mlin, tista slabše ka-
kovosti pa se bo porabila za hranjenje 
živali. Po opravljenem delu in očiščeni 
»kolarnici« smo pri mizi skovali nove 
načrte. Sklenili smo, da se s takšnim 
druženjem še bolj povežemo in spozna-
mo, saj preživimo skupaj prijetne dneve 
ter si tako polepšamo skupno bivanje 
pri našem »Vrbanu«.

Elizabeta Fras Foto: Irena Gajšek
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KOŠNJA 
V JIRŠOVCIH

11. junija 2020 so se v Jiršovcih na lepo sončno četrt-
kovo popoldne povabilu vsestranskega človeka in so-
vaščana Milana Arnuša odzvali kosci s kosilnicami BCS. 

Po travniku je tako zaropotalo devet kosilnic BCS, izmed 
katerih jih je slaba polovica v lasti organizatorja. Kosili 
so Milanovi sorodniki in prijatelji različnih starosti. Kot 
prvi je kosil gostitelj in organizator srečanja – Milan Ar-
nuš. Sledila sta mu sin Peter Arnuš in vnuk Žan Ljubec. 

Nato so se zvrstili še preostali kosci: Dušan Lešnik, Jan-
ko Petrič, Milan Malek, Marjan Lovrec, Franc Rojko in 
Vinko Čeh, ki ga je zamenjal tudi Rudek Malek. 

Milanova žena, delovna in gostoljubna gospodinja Tre-
zika, je poskrbela, da kosci niso bili žejni ali lačni, saj 
je postregla okusne skutine gibanice iz krušne peči. 
Prireditev je gostila tudi gledalce, ki so s seboj prinesli 
hladno pijačo tako za kosce kot tudi preostale gledalce.  

Po končanem opravilu je sledilo druženje koscev pri Ar-
nuševih ob dobrih domačih pečenkah, ki sta jih pripra-
vila Milan in Trezika. 

Mateja Vidovič

»FLIEGENPORT« V DOLIČU

30. maja 2020 je bil za Dolič prav poseben dan, saj je košček tamkajšnje zemlje 
dobil novo ime, »Fliegenport«. Pri Adrijani in Tadeju so namreč praznovali otvori-
tev prvega letališča za RC letala.

S sosedi »preko« ceste so organizirali piknik, na katerem so gostovali prijatelje mo-
delarje in predstavnike podjetja DS Composites iz Kidričevega. 

Andrej je kot vedno poskrbel za neusmiljeno dobre žar specialitete, njegova boljša 
polovica Mojca pa je skrbela, da je Adrijana imela dovolj pomoči pri kuhinjskem 
delu. 

Kot se za tak dogodek spodobi, je bilo vreme precej zanimivo, saj takrat tendenca 
severnega vetra, ki je trajala že 14 dni, ni bila najbolj običajna. Glede tega smo 
sprejeli in ovrgli kar nekaj teorij, saj je veter za letenje z RC modeli ključen dejavnik, 
ki močno vpliva na učinek letenja z jadralnimi modeli, kot sta Ultima in Vortex, ki ju 
izdeluje Denisovo podjetje in sta izredno uspešna na vseh tekmovanjih po svetu.

Dogodek so počastili tudi člani Kluba old-
timerjev sv. Urban, ki so z velikim zanima-
njem pospremili nekaj poletov modelarskih 
mojstrov in se poučili o današnji tehnologi-
ji RC tehnike. Klub oldtimerjev, ki je ponos 
Destrnika že kar nekaj let, je namreč prav 
na ta dan odpeljal svoj prvi letošnji »rally« 
po naših lepih krajih, zato smo jih povabi-
li, da se ustavijo še na manjši pogostitvi v 
»lakoški« slepi ulici in s svojo prisotnostjo 
okitijo otvoritev novega »Fliegenporta«.

Dan, poln vzponov in tako mehkih kot trdih 
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pristankov je hitro minil. Vse modele letal so lah-
ko preizkusili tudi začetni piloti, za kar gre zahvala 
predvsem Gregorju Urbančiču, izredno izkušenemu 
pilotu RC modelov in tudi pravih letal, saj je z ve-
seljem ponudil svoje znanje in modele, poleg tega 

pa je vsakega začetnika tudi poučil o pravilnem in 
varnem letenju.

Nato se je dan prevesil v večer, mi pa smo še pozno 
v noč proslavljali novo pridobitev in ob prijetnih be-
sedah pospremili spomine do novih izkušenj. 
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PULJENJE PLEVELA NA NJIVI Z LANOM

Na sončen petkov dan, 12. junija, so se člani 
turističnega društva zbrali na kmetiji Sever in se 
podali na njivo, posejano z lanom. Ugotovili so, 
da lepo uspeva, vendar je bilo na njivi tudi nekaj 
plevela, ki bi lahko lan prerastel, zato ga je bilo 

potrebno odstraniti. Člani društva so tako zavihali 
rokave in plevel populili ročno, kakor so to počeli 
tudi včasih. Po opravljenem delu so se okrepčali z 
obilno malico. 

Besedilo in fotografija: Tanja Hauptman

NEPOZABNO DOŽIVETJE 
PRI ČEBELARJIH

Vavčerji, ki smo jih prejeli, bodo zagotovo poskrbe-
li za to, da bomo letos Slovenci več časa namenili 
raziskovanju naše prelepe Slovenije. In prav je tako! 
Včasih se zdi, da tujci, ki se redno vračajo v Slovenijo 
prav zaradi njenih naravnih lepot, poznajo marsika-
teri skriti kotiček bolje od nas. Morda so ti vavčer-
ji ključ do tega, da bomo znali še bolj ceniti lepote 
naše dežele.

Pri tem, kako pritegniti obiskovalce, bodo zagotovo 
najuspešnejši tisti, ki bodo v svojo ponudbo vključili 
zanimive programe z aktivnostmi, ki bodo prepri-
čale domače goste. Čebelarski turizmi vas pri tem 
zagotovo ne bodo razočarali! Številni turisti obišče-

jo Slovenijo prav zaradi slovesa dežele čebelarjev. 
Tega nam je prislužil že Anton Janša, prvi učitelj če-
belarstva pred več kot 270 leti. Slovenci smo narod, 
pri katerem je čebelarstvo doma in čebelarji živimo 
s čebelami in za čebele! 

Čebelarski turizem postaja ena pomembnejših pa-
nog zelenega turizma. Eden izmed trendov zele-
nega turizma je označevanje turistično gostinske 
ponudbe. Doživetja označuje glede na njihove vpli-
ve na okolje, kulturo in družbo. Na ta način vemo, 
kaj okvirno lahko pričakujemo. Slovenija je prva in 
trenutno edina država, ki uvaja certificiranje ponu-
dnikov čebelarskega turizma. Certifikati odličnosti 
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zagotavljajo nadzor nad ponudbo in kakovostjo sto-
ritev ter spodbujajo konkurenčnost. V Sloveniji ima-
mo trenutno certificiranih 45 ponudnikov. 

Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in 
usmerjenosti dejavnosti različnih ponudnikov, npr. 
kmetij, muzejev, prodajaln, in oceno izpolnjevanja 
kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odlič-
nega ponudnika čebelarskega turizma. Ena, dve ali 
tri čebelice označujejo zadovoljevanje osnovnih 
pogojev, urejenost objektov ponudnika in okolice, 
ekološko ali biodinamično čebelarjenje, sposob-
nost privlačne predstavitve dejavnosti in produktov, 
inovativnost embalaže, sposobnost ustvariti pravo 
čebelarsko doživetje, elemente presenečenja ipd. 

Doživetja pri ponudnikih čebelarskih turizmov 
vključujejo: 
* strokovno predstavitev življenja čebel z opazova-

njem v steklenem panju; 
* izobraževalne čebelarske delavnice, možnost izo-

braževanja o delu s čebelami;
* degustacijo medu, medenih pijač …;
* bogato ponudbo čebeljih pridelkov, medu in mede-

nih izdelkov, darilni program;
* ustvarjalne delavnice: peka medenjakov, izdela-

va svečk iz čebeljega voska, poslikava panjskih 
končnic;

* animacijski program za otroke;
* multivizijsko predstavitev življenja čebel;

* fotogalerijo;
* apiterapijo (svetovanje uporabnikom čebeljih pri-

delkov, vdihavanje aerosola iz panjev, medena 
masaža …);

* muzej; 
* čebelarsko učno pot s strokovnim vodenjem; 
* nasad medovitih rastlin, zelišč …

Doživetje na čebelarskih turističnih kmetijah je pri-
merno za vsakogar: za mlade in stare, za družine z 
mlajšimi otroki ali mladostniki, za posameznike ali 
skupine, za poslovneže, različna društva in organi-
zacije, za čebelarje in nečebelarje. Ponudba je zelo 
raznolika in se razlikuje od ponudnika do ponudni-
ka. Ponudnike in njihovo ponudbo najdete na sple-
tni strani: https://www.apiturizem.si/. Svetujemo, 
da pred obiskom preverite ponudbo posameznega 
ponudnika in se za ogled najavite. 

Čebelarstvo je mnogo več kot med! Življenje čebel 
je zanimivo in polno presenečenj. Obiskovalci čebe-
larskih ponudnikov so navdušeni nad ponudbo, ki jo 
ponuja tovrstni turizem. Spoznajte skrivnostni svet 
čebel, obiščite ponudnike, ki jih najdete na območju 
celotne Slovenije, in se pridružite številnim zado-
voljnim gostom. Z vašim obiskom boste prispevali 
k ohranjanju čebelarstva in posledično k ohranjanju 
narave ter lokalni samooskrbi. Ne boste razočarani! 

Tanja Magdič,  
svetovalka za ekonomiko čebelarstva
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MINUTA ZA KULTURO

POLETJE

Mogoče pa dnevi poletja
le zapustijo v nas
malo daljšo sled.

Kakšno pot,
ki se vije po gozdu,

skrita
pred hrupom sveta.
Kakšen kos morja

na obali
iz jantarja.

Mogoče potone v nas
čista črta

galeba
in zbegani roki

čez leta
dá

mirno gotovost
ali se

čvrsti korak
mlade živali

zbere
v raztresenem srcu

kot moč.
Lahkó da se

nepopisni
večerni obleki
shranijo v nas

kot navdih
za ljubezensko pesem.

Veter,
ki gre skoz boróvje,

ima svojo stran
v nenapisani knjigi

in
mačja stopinja
pusti svoj odtis

na robu metafore.
Zime so dolge

v teh krajih
in skrbne živali

si polnijo kašče,
kjer jih zateče usoda,

ene v bogatih gozdovih,
druge na revni planjavi.

Kajetan Kovič

Pripravilo Kulturno društvo Destrnik 
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Leto dni že v grobu spiš, 
a v naših srcih še živiš,
ni dneva in noči,
da te z nami ni.
Zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš, kjer tihi
dom le rože ti krasijo in 
svečke ti v spomin gorijo.

V SPOMIN

28. julija je minilo leto,

odkar nas je zapustila draga sestra, mama, 

tašča, babica in prababica

MARIJA MURŠEC
iz Jiršovcev 8.

Hvala vsem, ki prižigate svečke in se z lepo mislijo spomnite nanjo.

Tvoji najdražji

Res težko je slovo,
a v večnosti se zopet 
srečava.

V SPOMIN

Minilo je leto žalosti,

odkar nas je zapustil

naš mož in oče

FRANC HORVAT
iz Janežovcev 6a.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

V SPOMIN
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29. avgust 2020
nogomet

košarka

kolesarjenje

 tenis

pohodništvo

šah

Show ekipe košarkaških akrobatov 
Dunking Devils


