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UVODNIK
V tokratnem uvodniku smo poklepetali z direktorico Občinske uprave občine Destrnik. Vlasta Tetičkovič-Toplak je rojena Ptujčanka, poročena in
mama treh otrok. Dom si je z družino ustvarila na
Destrniku, na materini domačiji. V življenju ji veliko
pomenijo osebne vrednote, kot so družina, prijatelji, solidarnost, narava in domače okolje ter ljudje,
s katerimi sobiva.
»Odraščala sem v kmečki družini v sosednji občini
Juršinci, kjer sem obiskovala osnovno šolo. Po končani
Gimnaziji na Ptuju sem zaključila študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Takoj po diplomi
sem se zaposlila. Moja najdlje trajajoča zaposlitev,
ki je trajala več kot 15 let, je bila na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Ves čas zaposlitve sem bila aktivno vpeta v politiko oblikovanja
razvoja podeželja. Moja delovna mesta so bila pestra
in raznolika. Vsa leta sem se na vso moč trudila, da v
glavno mesto Ljubljano ponesem pomen razvoja krajev na podeželju. S službo v Ljubljani sem pridobila
neprecenljive izkušnje, voljo in znanje, ki jih lahko in
želim prenesti v domače okolje. Z Destrnikom sem povezana od malih nog, v kraju pa živim že drugo desetletje. V lokalno samoupravo sem se aktivno vključila
v prejšnjih mandatih in sicer kot članica Nadzornega
odbora Občine Destrnik«, svojo poslovno življenjsko
pot opisuje Tetičkovič-Toplakova.

Kot direktorica občinske uprave se ukvarja predvsem z operativnimi nalogami vodenja občinske
uprave, medtem ko strategija delovanja in razvoja
občine ostaja v domeni župana Občine Destrnik.
Sodelovanje z županom poteka na vseh področjih
dela, tako da so naloge in delo v celoti opravljene.
»Z županom imava določena področja razdeljena,
tako da jih eden pokriva bolj, drugi manj, čeprav ni
nikjer točno določenih pravil, kako naj bi si razporejala
naloge in delo«, dodaja.
Področje, ki ga med drugim pokriva in je za občino zelo pomembno, je pregled nad izvajanjem projektov. Kot direktorica občinske uprave ni projektni
vodja, vendar je njeno poznavanje in spremljanje
posameznih faz projekta ključno za uspešno izvedbo le-teh. Zaradi funkcije predsednice strokovne komisije za odpiranje ponudb, prejetih v okviru
javnih razpisov in javni naročil, je dožna spremljati
postopek od priprave razpisov in javnih naročil do
odpiranja prejetih ponudb, njihovega pregleda in
ocenjevanja. Prav tako sodeluje pri pripravi gradiv
za občinski proračun ter pri njegovem usklajevanju
z ostalimi sodelavci, saj predstavlja vezni člen med
županom in sodelavci občinske uprave. K njenim
delovnim obveznostim spada tudi iskanje možnosti
racionalizacije občinskih stroškov.
»V tem trenutku se na Občini Destrnik ukvarjamo z
manjšimi in večjimi projekti, ki so pomembni za pri-
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hodnost ne le naše občine ampak tudi širše okolice ali
celo regije. Izpostaviti velja projekt Terme Gaja, kjer
smo v intenzivnem iskanju investitorja ter seveda v
iskanju možnosti pridobitve evropskih sredstev za to
investicijo. Naslednji večji projekt je Dom starejših občanov Destrnik v Zasadih. Minuli mesec smo podelili
stavbno pravico podjetju, ki je podal vlogo za podelitev
koncesije na posebnem javnem razpisu Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih v okviru projekta
izgradnje kolesarske poti, kjer se žal soočamo s težavami glede pridobivanja soglasij s strani posameznih
lastnikov zemljišč. Večkrat sem na lastni koži izkusila,
da prava pot ni najlažja pot, ampak verjamem, da
bomo zmogli tudi ta izziv. Trenutno v občini potekajo rekonstrukcije cest na petih odsekih. Prav tako smo
na dobri poti razvoja optičnega omrežja, saj imamo
že izdelan idejni projekt izvedbe optičnega omrežja v
celotni občini. Ker sledimo razvoju sodobnim trendom
digitalizacije, smo na mednarodnem javnem razpisu
pridobili sredstva za izgradnjo opreme za energijsko
samozadostne stavbe Vintarovci 50. Področja, katerih se in se jih bomo lotevali še v prihodnje je veliko:
javna razsvetljava, kanalizacija, kolesarske poti, ureditev pokopališča itd.«, pojasnjuje direktorica Občinske uprave občine Destrnik in pravi, da se zavzema
za odprtost in neposredni stik z občani. Pozdravlja

takšen način reševanja težav, da se lahko vsak posamezen občan s svojo težavo najprej obrne na uslužbenca, odgovornega za določeno področje. »Če se
tako rešitev ne najde, sva tako župan kot jaz pripravljena pristopiti k nadaljnjemu iskanju rešitve, saj sta
pri delu moje vodilo konstruktivni pogovori in medsebojno sodelovanje po načelu »lepa beseda lepo
mesto najde«. Verjame, da je vsak problem rešljiv
in da je vsako idejo ali pobudo vredno proučiti. Zato
sem za občane in vse tiste, ki želijo stopiti v osebni
stik, dosegljiva na telefonski številki, ki je objavljena
na spletu, in sicer ves delovni čas.
Vlasta Tetičkovič-Toplak meni, da je vsem občanom
v interesu enakomeren razvoj vseh krajev v občini, za
kar sta potrebna tako kompromis kot potrpežljivost
vseh. Zagovarja sodelovanje z ostalimi lokalnimi
skupnostmi, tako na ravni projektnega sodelovanja,
izvedbi projektov kot skupnih kandidaturah za pridobivanje evropskih sredstev, ki bodo dvignila kakovost življenja naših ljudi.
»Za dobrobit ljudi in razvoj kraja, ki ga občudujem in
smo si ga izbrali za svoj dom in dom naših družin, bom
poskrbela kar se da najbolje. Zagovarjam načelo, da
ne čakamo nadpovprečnih priložnosti, ampak da izkoristimo ponujene in jih naredimo odlične.«
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ČETRTA IZREDNA IN DESETA REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE DESTRNIK
Na četrti izredni seji Občinskega sveta Občine Destrnik so svetniki složno podprli podelitev stavbne
pravice potencialnemu investitorju, ki bi gradil dom
za starostnike v Zasadih. Burnejša razprava pa se je
razvila na deseti redni seji, kjer sta bila v ospredju
sprejemanje rebalansa proračuna in predlog Statuta Občine Destrnik, po katerem bi med drugim
zmanjšali število svetniških sedežev iz enajst na
devet.
Na četrti izredni seji so svetniki podprli podelitev stavbne pravice potencialnemu investitorju za
gradnjo doma starostnikov v Zasadih. Ministrstvo
je namreč razpisalo pogoje za prijavo na razpis investitorjev, ki bi bili pripravljeni graditi dom za ostarele. Občina ponuja potencialnemu investitorju (s
podelitvijo stavbne pravice) zemljišče, na katerem
bi lahko uresničil načrtovano infrastrukturo, ki bo
predvidoma stala 10 milijonov EUR. Čeprav je bilo
slišati nekaj pomislekov glede primernosti lokacije, je bil predlog z enim vzdržanim glasom složno
sprejet. Precej bolj polemična je bila deseta redna
seja, na kateri je največ prahu dvignil predlagani
rebalans proračuna, ki predvideva prodajo novih
občinskih prostorov. Svetnik Matej Sužnik je poudaril, da je predlagani rebalans proračuna v marsičem dobro zastavljen, pri čemer je med drugim
Foto: Tadej Urbanija
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izpostavil umik kredita v višini 150.000 EUR in znižanje obresti kreditov. Sporna se mu zdi predvsem
prodaja občinskih prostorov za 290.535 EUR, ki jo
je označil za neracionalno. Slednje so kot glavno
pomankljivost predlaganega rebalansa izpostavili
tudi drugi opozicijski svetniki. Poudaril je, da je ob
nakupu in kasnejši poravnavi cena kvadratnega metra znašala 3.000 EUR, trenutna ocenjena vrednost
kvadratnega metra nepremičnine pa znaša 1.255
EUR, kar razume kot veliko oškodovanje občinskega
premoženja. Svetnikom je predlagal amandma, po
katerem bi iz rebalansa umaknili prodajo občinskih
prostorov, prihodkovni primankljaj pa bi uravnotežili
na račun proračunskih postavk, ki predvidevajo nakup prevoznih sredstev ter ureditve vežice s parkiriščem in cesto. Omenjeno bi lahko vključili v proračun
za naslednje leto. Župan in svetniki Najprej Destrnik
amandmaja niso podprli, saj bi po njihovem mnenju bil s tem ogrožen celotni proračun. S sprejetim
rebalansom se po besedah župana končuje finančni cunami, ki so ga povzročili številni dolgovi, vzrok
zanje pa vidi v mandatu prejšnjega župana. S tem je
med drugim meril na zdaj že odmevno sodno poravnavo. Glede selitve v stare občinske prostore je
župan poudaril, da bi z načrtovano selitvijo na stari
naslov pod eno streho združili delovanje občinske
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uprave, policije in upravne enote, ki si jo prizadeva
vrniti v Destrnik. Na seji je svojo namero o nakupu
omenjenih prostorov predstavil tudi Aldo Ino Ilešič.
Izpostavil je, da je iskal prijazno okolje za zaposlene,
kar je danes pogosta podjetniška praksa. Stavba v
Destrniku je z mirnim delovnim okoljem in razgledom izpolnila njegovo željo. V že odkupljenih prostorih trenutno opravljajo dela koordinacijske narave, v prihodnosti pa želijo svojo dejavnost razširiti,
za kar bodo potrebovali večje prostore. Izpostavil je
željo podjetja po sodelovanju z okoljem, s čimer po
njegovih besedah ciljajo predvsem na izobraževanje
mladih, ki jim podjetje ponuja kadrovsko štipendijo,
s katero so za določeno časovno obdobje zavezani,
da delajo pri njih, kar je običajna praksa tudi drugod.
Župan in lastnik podjetja sta prepričana, da bo imelo vse to pozitivne učinke na razvoj občine.
V prvo obravnavo je bil podan tudi predlog Statuta
Občine Destrnik. Ministrstvo za javno upravo je namreč leta 2016 opravilo pregled usklajenosti Statuta Občine Destrnik z Ustavo RS, Zakonom o lokalni
samoupravi in drugimi zakoni ter ugotovilo, da Statut Občine Destrnik v nekaterih določbah ni v skladu z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi in
Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Večje novosti predlaganega statusa so ustanovitev ožjih delov občine; poglavje o nadzornem odboru, ki zaradi
učinkovitejšega delovanja odbora in zagotavljanja

sklepčnosti predvideva zmanjšanje števila članov na pet; preimenovanje nekaterih odborov
ter znižanje svetniških mest iz enajst na devet.
Do slednjega predloga so bili kritični opozicijski svetniki, ki se s predlagano spremembo niso
strinjali.
Sprejeta je bila tudi finančna analiza za uresničitev nakupa gasilskega vozila za PGD Destrnik, ki znaša 277.000 EUR. Investicija se bo
začela v letu 2021, končala pa do sredine leta
2022. Nakup vozila, ki bo v prvi vrsti izboljšal
operativnost gasilcev, bo v višini slabih 175.000
EUR financiran iz občinskega proračuna, preostalo pa bosta prispevala Uprava za zaščito in
reševanje ter PGD Destrnik iz lastnih sredstev.
Na seji je bil kot predstavnik Občine Destrnik
za člana sveta IO JSKD Ptuj imenovan Marko
Pukšič, podani pa sta bili tudi ocena izvajanja
občinskega programa varnosti občine in informacije o varnostnih pojavih na območju občine. Po besedah policista Roberta Rojka so varnostne razmere v občini stabilne, je pa zaznati
povečanje prekrškov glede vožnje pod vplivom
alkohola in prekoračitve hitrosti. Slednje je kot
problem izpostavil tudi svetnik Branko Goričan
in pristojne pozval k ukrepanju.
Tadej Urbanija
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Odgovor na članek »Občinski prostori še vedno dvigujejo prah«, objavljen v Občanu, september 2020, št. 8.
Spodnje besedilo je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališče uredništva.

ALI JE RES PREJŠNJE VODSTVO KRIVO
ZA NAZADOVANJE DESTRNIKA?
V več člankih Občana so bile objavljene neresnice
in zavajanja g. Pukšiča, zato se čutim dolžnega
odzvati nanje. Pukšič kot župan zelo drzno prikazuje delovanje prejšnjega vodstva kot katastrofalno in krivo za finančno krizo v občini, za čemer
se skriva namera preusmeriti pozornost ljudi od
njegovih lastnih grehov. Kadrovski in finančni cunami (kakor položaj opisuje on sam) se je v resnici zgodil prav z njegovim prihodom. Odnesel
nam je novo občinsko zgradbo in povzročil milijonsko škodo. Dejstva bom predstavil kolikor se
da strnjeno in za navedbami stojim. Podatke pozna tudi gospod Pukšič, saj so javni, zanje je vedel
že na predvolilnih soočenjih – pa vendar je hotel
postati župan!
1. Ne drži podatek o 380.000 EUR dolga ob prevzemu funkcije g. Pukšiča. V ta mandat sta se
prenesli dve postavki dolga: 42.000 EUR za
gasilski avto PGD Desenci (kasneje je bilo dejansko izplačano le 34.000 EUR) in 60.000 EUR
za nakup »Otmarovega« zemljišča. Nobene
druge obveznosti ni bilo, razen rednih mesečnih stroškov občine. Ob prevzemu je g. Pukšiča
čakalo pridobljenih 409.000 EUR sredstev EU,
namenjenih za ureditev obrtne cone na Drstelji. Ne želi jih izkoristiti, čeprav je bila za obrtno
cono urejena dokumentacija in znani zainteresirani kupci. Vsakršni drugi podatki so zavajanje in zlonamerni prikaz kaotičnega stanja.
2. Leta 2011 je g. Pukšič podpisal predpogodbo za nakup pisarniških prostorov v vrednosti 1.327.500 EUR, ki so bili kasneje odkupljeni
za 596.000 EUR, seveda po predhodni sodni
cenitvi. KPK je ugotovila, da do podpisa predpogodbe sploh ne bi smelo priti, saj so vpleteni zavestno obšli javni razpis. Celo Evropski
pravni center v Mariboru je (g. Pukšiča in druge)
prosil za mnenje, pri čemer so mu posredovali
zavajajoče podatke, saj so zatrjevali, da naj bi
bila na tem mestu edina možna lokacija gradnje. Podjetje Emgrad izvajalcu gradbenih del ni
plačalo računa, zato je bil objekt na dražbi prodan podjetju Lipa iz Lenarta. G. Vladimir Vindiš
nikakor NI 20. novembra 2018 predlagal sodne poravnave v tožbi podjetja Emgrad, SAJ ZA
TO NI IMEL MANDATA, NITI NI IMEL SKLEPA
OBČINSKEGA SVETA. Glede na sestavo OS ga
tudi ne bi dobil. Med sodnim postopkom sem
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bil vabljen kot priča na strani občine, g. Pukšič
JE PRIČAL V PRID PODJETJA EMGRAD! Po prevzemu županske funkcije je V ISTI zadevi ON
predlagal sodno poravnavo v višini 920.000
EUR, čeprav se je obetala zmaga Občine Destrnik. Sedaj vedno preusmerja pozornost na
druge teme in prelaga krivdo na druge. Občanom kaže dokument znane odvetniške pisarne,
v katerem piše, da sodna poravnava ni nezakonita. To je res, res pa je tudi, da nikjer ne piše,
da je NEOBHODNA in OBVEZNA, zato je v tem
primeru NEPOTREBNA in ZELO ŠKODLJIVA
ZA OBČINO. Prepričan sem, da je v navedeni
poravnavi šlo za osebno okoriščanje vpletenih
posameznikov. Zanimivo, da g. Pukšič pred volitvami ni nikoli omenjal sodne poravnave (verjetno z razlogom!).
3. Občinska uprava se je komaj dobro vselila in
začela normalno delovati v razvpiti destrniški
»občinski« zgradbi, že nas je g. Pukšič presenetil z novico o prodaji. Zgradili (odkupili) smo
novo zgradbo, se vanjo vselili in zdaj smo jo
prodali za zgolj ČETRTINO cene! Občinska
uprava pa se seli NAZAJ na staro lokacijo, z
bizarno razlago, da gre za enormni razvoj občine. Prostori so nas stali 1.516.000 EUR, prodajamo pa jih za 420,000 EUR! Razumi, kdor
more! Takšna je računica nekaterih destrniških
svetnikov in seveda g. Pukšiča. Preko 1 milijon
EUR proračunske škode. Skrajno negospodarno ravnanje. Kupili smo 466 m2 prostorov, prodali pa 349 m2. V vnemi prodaje se je izgubilo
117 m2 prostorov, kar vpleteni niti opazili niso.
Neverjetno!
4. Najeti kredit iz leta 2013 v vrednosti 1.260.000
EUR se je porabil za nakup pisarniških prostorov, lastni delež pri izgradnji vrtca in ureditev
ogrevanja v šoli, vse s sklepi OS. V prejšnjem
mandatu občina ni najela nobenega bančnega
kredita. Toliko o tem, kako se je porabil kredit.
Rezultate lahko vidimo, medtem ko rezultatov
(ki bi bili v dobrobit občanov in ne le posameznikov!) do zdaj potrošenega denarja v tem
mandatu ni dosti videti.
5. V začetku lanskega leta smo pričakovali ureditev uporabnega dovoljenja za objekt, ki so ga
z veliko truda gradili člani Društva upokojencev Destrnik. Žal jim je bila namesto pomoči
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poslana gradbena inšpekcija. Lepa »zahvala«
za tisoče opravljenih prostovoljnih delovnih
ur! Nekdo je očitno pozabil, da so člani našega društva upokojencev tudi naši občani, ki bi
upravičeno pričakovali vso pomoč in podporo
občinskega vodstva. Res je, da objekt ni bil v
celoti skladen z načrtom, gradbeno dovoljenje
pa je vendarle bilo pridobljeno. S strani g. Pukšiča je bilo veliko sprenevedanja, zavlačevanja
in pritiskov na vodstvo društva, žaljenja predsednika društva ter pritiskov za njegovo menjavo. Po skoraj dveh letih mandata je uporabno
dovoljenje pridobljeno. Torej objekt ni bil tako v
neskladju, kot trdi g. Pukšič, saj drugače ne bi
bilo mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja.

nismo dobili niti za dve kavi. Štejejo samo sredstva,
nakazana na račun občine, in ne govorjenje g.
Pukšiča o njegovi uspešnosti virtualnih projektov.
Ne moremo šteti sredstev iz Zakona o financiranju
občin po 23. členu, saj so to namenska sredstva,
namenjena manj razvitim občinam, ki se morajo
obvezno porabiti zgolj in samo za infrastrukturne
projekte (kar je pravzaprav še sreča, sicer bi se tudi
ta sredstva lahko znašla v kakšni vreči brez dna.) V
prejšnjem mandatu je bilo v enakem obdobju prejetih na račun občine že preko 1 milijon EUR nepovratnih sredstev. Čas je, da g. Pukšič spozna, da sta
minili že dve leti njegovega mandata in prejšnje
vodstvo že dolgo nima vpliva na njegove nerazumljive ter negospodarne odločitve.

Minilo je približno pol mandata. Nepovratnih
sredstev s strani EU in razpisnih državnih sredstev

Svetnik OS Destrnik,
Branko Horvat

SKUPŠČINA GZ DESTRNIK
Gasilska zveza Destrnik je na skupščini, ki je potekala v septembru, predstavila pregled delovanja
zveze v jubilejnem letu 2019, v katerem sta obe
gasilski društvi obeležili okroglo obletnico svojega
delovanja.
Predsednik GZ Destrnik, Marjan Zelenik, in poveljnik zveze, Branko Horvat, sta v svojih poročilih
izpostavila nekatere dejavnosti, ki jih je zveza izvedla v preteklem letu. Med drugim so se udeležili
tekmovanja treh gasilskih zvez (Trnovska vas-Vitomarci, Juršinci in Destrnik) v Desencih, na katerem
je GZD sodelovala s trinajstimi desetinami. Tradicionalno so se udeležili tudi Florjanove maše in kot
vsako leto doslej organizirali več aktivnosti v sklopu
meseca varstva pred požari. Med drugim so izvedli pregled orodišč in hidrantnega omrežja, skupno
vajo z GZ Trnovska vas-Vitomarci v Bišečkem Vrhu
in sodelovali z OŠ Destrnik-Trnovska vas. Gasilska
zveza je organizirala tudi srečanje članic Podravske
regije, ki je potekalo pred gasilskim domom v Destrniku, in srečanje veteranov. V letu 2019 so gasilci
posredovali na enajstih intervencijah, veliko pozornosti pa so namenili izobraževanju. Nekaj članov je
opravilo specialnost nosilcev izolirnih dihalnih aparatov in tehničnega reševanja, nekaj pa jih je opravilo specialnost gašenja notranjih požarov. Dvanajst
pripravnikov se udeležuje tečaja za operativnega
gasilca, ki se izvaja v organizaciji GZ Gorišnica. Slednji je trenutno začasno zaustavljen, saj se čaka na

sprostitev covid ukrepov, ko bo mogoče opraviti tudi
praktični del tečaja. Štirje člani opravljajo tečaj za
pripravnika na Ptuju. Kot že omenjeno, je bilo leto
2019 za obe društvih pomembno jubilejno leto, saj
je PGD Destrnik praznovalo 50 let delovanja, PGD
Desenci pa obeležilo 90 let delovanja. Slednjim je
7
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bilo dano v uporabo novo vozilo AC 30/60 znamke
Scania P360, ki po besedah poveljnika in predsednika zveze pomeni veliko pridobitev za operativno

enoto društva, širše pa zagotavlja sodobnejšo opremljenost GZ Destrnik in Občine Destrnik.
Tadej Urbanija

OBČINA DESTRNIK PODPISALA
POGODBO S PODJETJEM T-2
Danes si težko predstavljamo življenje brez interneta, česar se zaveda tudi Občina Destrnik, ki je s
podjetjem T-2, d. o. o., podpisala pogodbo za izvedbo projekta WiFi4EU.
Občina Destrnik je uspešno kandidirala na javnem
razpisu in pridobila sredstva za vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki omogočajo občanom brezplačne
internetne povezave.
Z omenjenim projektom želi Evropska komisija državljanom po vsej Evropi omogočiti brezžični dostop
do interneta visoke kakovosti preko brezplačnih
dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih. V projekt
so vključene tudi javne zgradbe, kot so šole, zdravstveni domovi, kulturne dvorane, športna igrišča,
avtobusne postaje in podobno. Evropska komisija
bo z boni v vrednosti 15.000 EUR podprla občine pri
namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v središčih javnega življenja. Pogodbo o izvedbi projekta v Destrniku
sta v prostorih občine 16. 9. podpisala župan Franc
Pukšič in predstavnik podjetja T-2, d. o. o. Wi-Fi
8

Foto: Občina Destrnik

točke, predvidene za Destrnik, bodo pokrivale naslednja območja: pred mrliško vežico, zdravstveni
dom, pred gasilskim domom v Destrniku in v njem,
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Volkmerjev dom kulture, pred Viničarijo, cerkvijo,
trgovino in vrtcem ter igrišče. Občina za izvedbo
projekta, ki bo zaključen novembra letos, ne bo pot-

rebovala lastnih sredstev, saj ponudba izvedbe ne
presega vrednosti pridobljenega bona.
Tadej Urbanija

TREBLJENJE BUČ
Letos so škodljivci zagodli in na njivi v Janežovcih,
zato je posledično zraslo zelo malo buč, razlaga
Elizabeta Fras. Kljub temu pa so se v četrtek, 27.
avgusta, članice Društva kmetic Destrnik zbrale na
njivi Metke Petrovič, katera je ob prihodu prijazno
postregla s krapci.
»Na njivo smo se podale kakor nekoč naše babice – z
majhnimi stoli, na katere smo se udobno namestile in
veselo trebile buče. Če stolčka nimaš, se usedeš kar na
veliko bučo. Prav dobro smo se počutile na njivi med
temi lepimi rumenimi bučami. Čutile smo sproščenost
in povezanost z naravo, kakor so bili z njo povezani
naši predniki. Med delom smo veselo kramljale o živ-

ljenju in se spominjale starih časov. Po dveh urah je
bilo v naših vedrih že veliko bučnih semen,« druženje
in delo opisuje Frasova. Pove še, da so se ob zaključenem delu okrepčale z malico in pripravile načrte
za nadaljnja opravila.
Letos se bodo namreč zvrstile še razstava buč na
župnikovem dvorišču, trgatev in ličkanje koruze. Vabijo vas, da se pri katerem izmed opravil pridružite
tudi ostali občani. »Pripeljite svoje otroke ali vnuke,
da bodo spoznali življenje naših dedkov in babic. Veseli vas bomo«, še zaključi Elisabeta Fras.
Elizabeta Fras
Foto: Irena Gajšek

9

OBČAN OKTOBER 2020

V SPOMIN

Zapel je zvon tebi v slovo.
Poln bolečin ostaja spomin,
ostajajo praznina, molk in tišina.
Utrgal bom cvet, na grob ga položil
in tiho potožil, da joče srce.

ZAHVALA
ob izgubi dragega očeta, dedka in tasta
RUDOLFA FRIDLA
iz Ločkega Vrha 27, Destrnik
Iskrena hvala vsem, ki ste se mu poklonili na njegovi zadnji poti,
nam stali ob stani in izrekali pisna ali ustna sožalja. Zahvala tudi
pogrebnemu podjetju Almaja, d. o. o., g. župniku, Občini Destrnik,
podjetju Boxmark, pevcem, godbeniku, gospe Danici za besede
slovesa, nosačem zastave, križa in poslednje luči ter vsem, ki ste
kakorkoli pomagali v dneh slovesa.
Žalujoči domači

Že 20 let je minilo,
pri tvojem tihem domu
le s kakšno rožico in svečko
se ti lahko zahvalimo,
da si osrečevala naša srca,
a vedno boš ostala v spominu.

V SPOMIN
JERNEJI BRUNČIČ
IZ KRČEVINE PRI VURBERKU 73
Hvala vsem, ki prižigate svečke in se z lepo mislijo
spomnite nanjo.
Tvoji najdražji

Že 20 let je minilo,
a v naših srcih in mislih
si še vedno pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer v tišini spiš,
kjer je tvoj tihi dom,
le rože ga krasijo in svečke
ti v spomin gorijo.

V SPOMIN
ALJOZU BRUNČIČU
IZ JIRŠOVCEV
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob
njegovem grobu in prižigate svečke.
Tvoji najdražji

10

OBČAN OKTOBER 2020

skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

UGOTOVITVE PO OPRAVLJENIH NADZORIH HITROSTI VOŽNJE S
SAMODEJNO MERILNO NAPRAVO NA OBMOČJU OBČINE DESTRNIK
Medobčinsko redarstvo SOU SP izvaja od 3. 6. 2020 v Občini Destrnik nadzor hitrosti vožnje s samodejno
merilno napravo, ki prekrške slikovno dokumentira, kar je bilo napovedano v lokalnem občinskem glasilu
Občan. Nadzor izvajamo na točkah, kjer smo neposredno od občanov, vaških odborov, Občinske uprave
ali Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Občine Destrnik sprejeli utemeljene pobude
za tovrstni nadzor.
V prvih treh mesecih smo nadzor izvajali v naseljih Jiršovci, Levanjci in Destrnik. Podrobnejša analiza ugotovitev je predstavljena v spodnji tabeli.

Lokacija
Jiršovci 52
Levanjci 24
Destrnik 21
SKUPAJ

Število ur
nadzora
6h
30 min
7h
45 min
3h
30 min
17 h
45 min

Število
ugotovljenih
kršitev

Koefic.
prekr./uro

63–65
km/h

66–75
km/h

76–85
km/h

Nad 86
km/h

Max.
hitrost

46

7,08

4

28

14

0

84

15

1,94

1

9

4

1

88

3

0,86

2

1

0

0

66

64

3,61

7

38

14

1

Izmed 64 kršiteljev oziroma lastnikov motornih vozil, zoper katere smo začeli postopek o prekršku, jih ima
18 stalno prebivališče na območju Občine Destrnik, 42 na območju Republike Slovenije izven Občine Destrnik, 4 kršitelji pa so tuji državljani.
Koeficient števila prekrškov na uro je zaradi začetne faze nadzora izredno visok (3,61), za primerjavo je ta
koeficient na Ptuju za leto 2019 znašal 2,09. Razvidno je, da je najslabše stanje na območju naselja Jiršovci, kjer je koeficient 7,08 prekrška na uro meritev.
Povprečne hitrosti vožnje kršiteljev, ki so peljali 63 km/h in več, so prav tako izredno visoke, ta v naselju
Jiršovci znaša 72,26 km/h, v naselju Levanjci pa 72,47 km/h.
V prihodnje načrtujemo izvajanje nadzora še v naselju Janežovci, na točkah, kjer bodo občani izrazili potrebo za to, ter odsekih šolskih poti, ki so določeni kot nevarni.
Osnovni cilj nadzora je umirjanje prometa za zaščito njegovih najšibkejših udeležencev, zato smo na začetku samodejno merilno napravo namestili tako, da je posnela kršitelje, ki so peljali 65 km/h ali več, pozneje
smo to mejo spustili na 63 km/h. Nižje je ne bomo spustili.
Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki za ugotovljene prekoračitve hitrosti lastnikom vozil oziroma kršiteljem izda plačilni nalog s predpisano globo in predvidenim številom kazenskih
točk, za hujše kršitve pa poda obdolžilni predlog na pristojno sodišče.
Globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere
je prekršek storjen.
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MINUTA ZA KULTURO
KOMU BO RAVNICA BELA

NE BODI, KAR NISI
Ne bom, ker ne morem, ker res ni mogoče,
razum mi dopušča, srce pa kar noče.
Ga sploh ne utišam, saj vem, da ne laže,
ko vse gre po svoje, spet pot mi pokaže.

Zopet bo jesen v ravnici,
dež po šipah bo polzel,
struna v molu bo brnela,
jaz pa več ne bom zapel.

Ni mar mi za norme pa vsa ta pravila,
ničesar ne rabim, želim si le krila.
Letel bom po svoje, svoboden kot ptica,
ne bo več dosegla me vaša resnica.

Tudi ti boš čudno tiha
z vejo vzela zadnji list,
v staro knjigo ga boš dala,
ki prebiral jo bo čas.

Ujete so želje, za vse so predpisi,
srce pa mi pravi: Ne bodi, kar nisi!
Vsi hodijo v vrsti, jaz grem pa po svoje –
brez veze, brez veze, pa vendar lepo je…

Dvignejo se črne vrane,
pa bo padal prvi sneg –
komu bo ravnica bela,
kdo na njej pustil bo sledi?

Ves svet je izložba, blešče se napisi,
srce pa mi pravi: Ne bodi, kar nisi!
Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti –
verjamem še v sanje, želim le ljubiti…
Feri Lainšček

Feri Lainšček
Pripravilo Kulturno društvo Destrnik

ONESNAŽENJE CEST
Občinski redarji Medobčinskega redarstva Skupne
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v spomladanskih in jesenskih mesecih pogosteje nadziramo stanje cest na območju občin naše krajevne
pristojnosti.
Večji del kmetijskih površin leži neposredno ob lokalnih ali regionalnih cestah, zato je nujno potrebno
pred vključevanjem v promet na prometno površino
očistiti kolesa traktorjev in druge kmetijske opreme.
Posamezni vozniki traktorjev in tovornjakov tega ne
storijo in posledično na cesto navozijo zemljo, blato ali gnoj, navoženi material pa cesto hitro naredi
spolzko in nevarno za ostale udeležence cestnega
prometa.
V četrti točki drugega odstavka 5. člena Zakona o
cestah (ZCes-1A) je določeno:
»Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre
od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto
ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega
sveta vzporedno s cesto.«
V peti točki drugega odstavka 5. člena Zakona o
cestah je določeno:
» Na cestišču javne ceste je prepovedano:
- razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato
ali ga kako drugače onesnaževati;
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- puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne naj;
- onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi
snovmi;
- vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje
ter druge dele tovora.«
Tretji odstavek 5. člena Zakona o cestah pa določa,
»da mora voznik, preden se vključi v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste
…, odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi onesnažilo vozišče«.
Predpisana globa zaradi neupoštevanja navedenih
določb je 1.000 EUR za posameznika in 4.000 EUR
za pravno osebo. Pristojnost za nadzor teh določb
pa imajo poleg policije tudi občinski redarji in občinski inšpektorji.
Vse občane naših občin pozivamo, da po koncu del
na polju in preden se vključijo v promet očistijo večje kose zemlje in blata s koles.
Če kljub temu pride do onesnaženja vozišča javne
ceste, je potrebno onesnaženje čim prej odpraviti in
poskrbeti, da je nevarni del ceste do odprave nevarnosti ustrezno označen s prometno signalizacijo, ki
druge voznike opozarja na nevarnost.

