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EMMA KREVS
Tokrat v uvodniku predstavljamo športno 
zgodbo nadarjene mlade plavalke Emme 
Krevs, sicer učenke 7. razreda OŠ Destrnik. 
Emma, ki plavanje trenira že treje leto, je 
postala nova trikratna državna podprvakinja 
v svojem letniku 2008, v kategoriji deklice, v 
disciplinah 50 m hrbtno, 100 m hrbtno in 100 
m delfin. Državno prstvenstvo je potekalo v 
začetku meseca oktobra, v Kopru. 

V imenu uredništva glasila Občan Emmi iz-
rekamo iskrene čestitke in ji želimo še veliko 
vrhunskih športnih dosežkov.

Z njo se je pogovarjala Monika Hameršak.

Kdo te je navdušil za plavanje? In zakaj  
ravno za ta šport?
Najprej so bili starši tisti, ki so me prijavili na pla-
vanje, ker so hoteli, da poskusim nekaj novega. 
Plavanje mi je postalo zelo všeč, zato tudi vztra-
jam in treniram dalje.

Koliko časa nameniš treningu?
Treniram 5–6-krat tedensko po dve uri. Razen v 
nedeljo, takrat imam prost dan.

Glede na to, da imaš skoraj vsak dan v tednu 
trening, kako usklajuješ šolo in plavanje?
Šoli se večinoma posvetim takoj, ko pridem iz 
šole, ali pa, ko pridem iz treninga. Sicer se potru-
dim, da čim več in čim bolj sodelujem že pri pou-
ku. Večinoma mi gre učenje lažje, kadar pridem 
iz treninga, ker se tam sprostim in se na koncu 

UVODNIK

lažje zberem za učenje.

Obstajajo štirje načini 
plavanja: prosto-kravl, 
prsno, hrbtno in delfin. 
Katera izmed teh tehnik 
plavanja ti je najljubša?
Moja najljubša in najboljša 
tehnika plavanja je definitiv-
no hrbtno, saj mi gre najbolj-
še. Vendar se ji počasi pribli-
žuje tudi delfin.

Če smem vprašati, kdo je 
tvoj vzornik in zakaj?
Moj vzornik je bil že od nek-
daj starejši brat Marcel Krevs. 
V družini smo trije otroci in 
on je bil prvi, ki je že kot otrok 
pričel trenirati kolesarjenje. S 
tem mi je pokazal, da če se za 
nekaj potrudiš, je vse mogoče.

Kaj po tvojem mnenju oblikuje dobrega plavalca?
Po mojem mnenju dobrega plavalca oblikujejo potrpežljivost, 
vztrajnost in pridno delo.

Kako pa tvoji vrstniki sprejemajo tvoj uspeh? Kako ga  
doživljaš sama?
Moram priznati, da so moji vrstniki na moj uspeh zelo ponosni. 
Hkrati sem tudi zelo vesela, da me pri tem podpirajo. Menim, da 
mi je v teh treh letih, odkar treniram, šlo kar dobro. Na začetku 
niti nisem vedela, da obstajajo še druge tehnike plavanja. Misli-
la sem, da nikoli ne bom na tem mestu, kjer sem sedaj.
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»Dragi občani, kot župan, občan in dos-
tojanstvena oseba, želim v nadaljeva-
nju podati tehtne odgovore na neres-
nice v besedilu gospoda Horvata, ki ste 
ga lahko prebrali v prejšnji številki Ob-
čana.  Naša svetniška skupina Najprej 
Destrnik in počasi sestavljajoča občin-
ska uprava smo skupaj z vami, občanke 
in občani, naveličani besed g. Horvata 
in g. Goričana ter obtožb njihovih po-
močnikov s katerimi zastrupljajo naše 
medsebojne odnose. Tokrat v Občanu 
prilagamo dokumentacijo, ki je sicer 
vsakemu občanu na vpogled na Obči-
ni Destrnik. Celoten finančni cunami in 
vsa kriminalna dejanja so predana to-
žilstvu. Izsledke tožilstva bomo objavili 
šele, ko bo le-to zaključilo svoje delo. 
Vesel in ponosen sem na delo Občinske 
uprave, na delavce v režijskem obratu in 
na naše svetniške skupine, ki so morale 
prenesti marsikatero grenko in neres-
nično obtožbo ob prodaji poslovnih pro-
storov. S tem, ko smo to uspešno izvedli, 
pa smo rešili občino pred blokado, ki je 
nastala zaradi tožbe v višini dveh mili-
jonov evrov. 

Naše delo je že dve leti (tako kot je to 
bilo prvih 20 let, ko smo skupaj razvijali 
našo občino) usmerjeno v pridobivanje 
investitorjev za Dom starejših v Zasa-
dih, možnost gradnje na Otmarjevem 
pri gasilskem domu, ponovno pridobi-
tvijo sklepa Vlade RS za Terme Jane-
žovci, za izgradnjo kolesark, ponovno 
vrnitvijo pisarne UE Ptuj, za izgradnjo 
optike, nabavo novega gasilskega vo-
zila za PGD Destrnik, gradnjo cest in 
mnogo drugih manjših del. 

Znana Platonova modrost govori: Smo 
to, kar počnemo. Odličnost ni dejanje, 
ampak navada! Ta misel nas bo spre-
mljala tudi v bodoče.

ODGOVOR IN POJASNILO FRANCA PUKŠIČA, ŽUPANA OBČINE DESTRNIK NA MNENJE,  
KI GA JE V MINULI ŠTEVILKI OBČANA (oktober 2020, št. 9) IZRAZIL BRANKO HORVAT
(besedilo je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališče uredništva)

a) Trditev g. Horvata:  
»Ne drži podatek o 380.000 EUR dolga ob prevzemu 
 funkcije g. Pukšiča.«

Hvala Vam za podporo pri razvoju naše občine tudi v prihodnje.”

Franc Pukšič, 
župan občine Destrnik
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b) Pojasnila o nakupu in  prodaji občinskih prostorov 
     (NA NASLOVU JANEŽOVSKI VRH 42, VINTAROVCI 50)

PREDPOGODBA - PODPISAL ŽUPAN FRANC PUKŠIČ
LETO velikost v m2 namen uporabe CENA

2011
638 poslovni prostori

1.088.000,00
1200 občinska parkirišča

NAKUP - PODPISAL ŽUPAN VLADIMIR VINDIŠ

LETO velikost v m2 namen uporabe CENA

2016 461,7 pisarne za Občino 595.781,00*
 
*cena je bila po oceni cenilca znižana za 5% zaradi 3 letne neuporabe objekta
* v to ceno je bila obračunana stara občinska stavba Vintarovci 50 v višini 93.000,00 EUR

V LETU 2020 JE OBČINA DESTRNIK TO ISTO STAVBO KUPILA ZA 67.000,00 EUR

PRODAJA - PODPISAL ŽUPAN FRANC PUKŠIČ

LETO velikost v m2 namen uporabe CENA

2019 118, 2 pisarne za Občino 158.746,00

2020 343,5 pisarne za Občino 404.372,52

SKUPAJ 461,7 563.118,52

DOSEŽENA CENA JE SICER MANJŠA OD KUPLJENE V LETU 2016. 

NAKUP STARE  OBČINSKE STAVBE JE BIL CENEJŠI ZA 26.000, EUR. 

OB MOREBITNEM OPUŠTEVANJU AMORTIZACIJE 6% V OBDOBJU ŠTIRIH LET JE PRODAJNA CENA 2020 
BISTVENO VIŠJA KOT JE BILA NAKUPNA LETA 2016.
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1. DOKAZILO, DA JE 20.11.2018 ŽUPAN VLADIMIR VINDIŠ NA SODIŠČU PREDLAGAL SODNO 
PORAVNAVO, TO MU JE BILO V INTERESU ŠELE PO IZGUBLJENEM MANDATU NA VOLITVAH, 
PRED TEM PA VZTRAJAL ŠTIRI LETA V PRAVDANJU
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c) NAJETJE KREDITA PO KATASTROFALNI OBRESTNI MERI LETA 2014 V VIŠINI 
1.260.000, 00 ŽE RAZISKUJEJO KRIMINALISTI.

d) Napačne trditve g. Horvata glede ureditve gradbenega dovoljenja za objekt DU Destrnik!

V času ko je Občina že pristopila k pridobitvi uporabnega dovoljenja, je mogoče res kdo poslal gradbeno 
inšpekcijo z namenom, da bi dosegel rušitev objekta. A Občina je bila uspešna in uredila vse, da je prišla do 
veljavnega uporabnega dovoljenja za objekt v katerega so naši člani upokojenskega društva vložili veliko 
truda. Stroški tega postopka so bili 4.600,00 EUR. Župan vztraja pri tem, da ko bodo tisti, ki so te stroške 
povzročili vrnili na račun Občine, jih bo porabila za soliden izlet društva upokojencev.

Pri urejanju dokumentacije za upokojence sta bila odgovorna Darinka Ratajc in Branko Goričan, ki sta za-
radi nespoštovanja zakonodaje naredila občini preko 5.000, 00 Evrov nepotrebnih stroškov. To pripiši pri 
inšpekcijski odločbi za rušenje nadstreška za keglišče.

Zakon o financiranju občin
10.a člen

(zadolževanje občine za izvrševanje  
občinskega proračuna)

(1)  Občina se za izvrševanje občinskega proračuna 
v tekočem proračunskem letu lahko  
zadolži samo s črpanjem posojila doma, za 
investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Občina Destrnik je bila primorana prodati svoje prosto-
re, saj iz Zakona o financiranju občin izhaja, da kredita 
za pokrivanje sodne poravnave ne more dobiti ampak ga 
lahko pokriva le z lastnimi sredstvi.

S tem, da smo prostore prodali smo rešili Občino pred 
blokado občinskega proračuna.
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e) Računsko sodišče je posredovalo 
negativno mnenje, za kar je odgovorno 
bivše vodstvo občine Destrnik in 
predstavlja tehten dokaz o njihovem 
slabem delovanju.

f) Nepravilna izvedba asfaltnega  
priključka v Placarju bo občanke in 
občane ponovno stala več kot 7.000,00 € 
zaradi neupoštevanja zakonodaje s  
strani bivšega vodstva, ali ni tako  
g. Branko Horvat, takratni podžupan?
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PREDSTAVITEV KNJIGE O LANU NEKOČ IN DANES 
LE PREDI DEKLE, PREDI IN POBARVANKE ZGODBA O LANU

Turistično društvo Destrnik je v petek, 2. oktobra, 
predstavilo težko pričakovano knjigo in pobarvanko 
o pridelavi ter predelavi lanu nekoč in danes na ob-
močju Destrnika. Avtorji knjige – Eva Hrastar, Ale-
ksandra Milošič, Damjana Žampa, Hilda Bedrač, 
dr. Aleš Marđetko in Ivan Hauptman – ter avtorica 
ilustracij v pobarvanki, Nataša Kos, so nas v Volk-
merjevem domu kulture popeljali po poti svojega 
ustvarjanja. Dogodek so s pesmijo popestrile ljud-
ske pevke Urbančanke.

Na predstavitvi knjige in pobarvanke smo lahko sli-
šali, da so učenke Osnovne šole Destrnik (Eva, Ale-
ksandra in Damjana) s pomočjo mentorjev Hilde 
Bedrač in dr. Aleša Marđetka pred 11 leti, točneje 
marca 2009, napisale raziskovano nalogo, za kate-
ro so prejele zlato državno priznanje. 

Tudi TD Destrnik se z obujanjem starih običajev v 
sklopu vsakoletnega kmečkega praznika trudi, da ti 
običaji in pridelava lanu ne bi šli v pozabo. Zanimivo 
je, da sta idejo za oživitev zgodbe o lanu dala Feli-
ks Majerič in pokojni Janez Žampa, ustanovni član 
društva in Damjanin dedek. Slednja je po vseh teh 
letih raziskovala zgodovino lanu ter tako uslišala 
dedkovo pobudo in željo. 

Predsednik društva Ivan Hauptman je tudi zara-
di pobude avtorjev raziskovalne naloge leta 2013 
s projektom Od lanu do platna društvo prijavil na 
Lasov razpis. Takrat se je delo za turiste šele dobro 
začelo, saj so po vsej Sloveniji iskali kolovrate, trlice 
in statve, hkrati pa so se učili s temi napravami lan 
tudi obdelovati. Krajani zdaj že dobro vemo, da čla-
ni društva vsako leto lan posejejo na Sevrovi njivi in 
zanj skrbijo vse leto. 

O vseh aktivnostih bivših učenk in članov TD De-
strnik bi lahko napisali še kak intervju s posame-

znimi avtorji knjige, ker je anekdot in prigod gotovo 
ogromno, prav tako ljudi, ki so pomagali pri iska-
nju gradiva. Omeniti je potrebno, da sta knjigo in 
pobarvanko grafično oblikovala Nina in Zmago s 
Kreativne Pike, d. o. o., ter da je avtorica ilustracij 
v pobarvanki prav tako bivša učenka Osnovne šole 
Destrnik, ki je svoje delo prav tako odlično opravila. 

Avtorji knjige so opravili veliko in dobro delo. V njej 
so navedli tudi predloge, kako bi lahko nekoč zelo 
razširjeno dejavnost ponovno oživili in jo tudi unov-
čili. Za konec je treba omeniti tudi člane društva, ki 
se z obujanjem starih običajev zelo trudijo, saj pri-
dobljeno znanje predstavljajo na sejmih Alpe Adria, 
Kos Lenart in Agra. S tem pripomorejo tudi k pro-
mociji kraja in hkrati skrbijo, da ima lan mesto, ki 
mu pripada. 

Besedilo in fotografija: Tanja Hauptman
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Letošnji sejem Agra so organizatorji zaradi razmer po svetu 
preselili na splet. V spletni obliki se je pričel 7. septembra in 
bo trajal vse do marca 2021. Del sejma, ki je potekal tudi v 
živo, pa se je odvijal med 25. in 27. septembrom. 

Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni so organi-
zirali festival dogodivščin, v okviru katerega so pripravili več 
posvetov, predavanj ter delavnic, izmenjavo semen in pridel-
kov, predstavili pa so tudi tamkajšnje sejemske vrtove. 

Člani Turističnega društva Destrnik so v petek, 25. sep-
tembra, na prireditvi »Trajnostni sodobni trendi v kmetijstvu« 
predstavili zgodbo o lanu, novo knjigo in pobarvanko. Njihov 
cilj je bil poslušalcem predstaviti, kako povečati samooskrbo 
v Sloveniji, vrniti vrednost domači proizvodnji in povrniti do-
mače avtohtone materiale (tudi lan) v naš vsakdan. Pot bo 
še dolga in naporna, a nekje je potrebno začeti.

Turisti so – kolikor to dopuščajo razmere – aktivni tudi v 
teh časih, na kar so še posebej ponosni. Promocija našega 
čudovitega kraja in njihovega dela je dobrodošla ter dobro 
sprejeta, kar je seveda tudi glavni namen njihovega početja. 

TURISTI SODELOVALI NA SEJMU AGRA 
V GORNJI RADGONI

Besedilo in fotografija: Tanja Hauptman

JESENSKA OPRAVILA 
ČLANIC IN ČLANOV DRUŠTVA KMETIC DESTRNIK

Tudi letos smo se zbrali na trgatvi pri Mariji v Sve-
tincih. Veseli smo bili dobrodošlice v obliki slastne-
ga peciva, ki nam jo je ponudila gospodinja ob na-
šem prihodu. 

Prav z užitkom smo trgali slastno grozdje in polnili 
vedra. Naš »putar« je vse lepo znosil v prešo, kjer so 

ga čakali naši moški člani. S skupnimi močni, dobro 
voljo in navdušenjem je bilo delo hitro opravljeno. 
Družili smo se ob dobri malici, slastni kapljici, moštu 
in klepetu, ki nam že kar manjka. Trgatve se je udele-
žilo veliko naših članic in članov. Gospodinja nam je 
obljubila, da se naslednje leto spet srečamo. Smo se 
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pa kmetice tudi letos udeležile tradicionalne trgatve, ki jo organizirajo člani Turističnega društva Destrnik, 
in na župnikovem dvorišču pripravile razstavo buč. Upamo, da ste jo opazili.

Elizabeta Fras

Vse foto: Irena Gajšek

DESETA TRGATEV 
POTOMKE PRI VINIČARIJI V DESTRNIKU

V nedeljo, 4. oktobra, je Turistično društvo Destrnik 
priredilo že deseto trgatev žametne črnine, ki raste 
pri viničariji. Trganja grozdja so se lotili župan Franc 
Pukšič, osma ptujska vinska kraljica Monika Kova-
čič, skrbnik potomke Ivan Hauptman, kletarji DVS 
in svetniki občine Destrnik. 

Letošnji pridelek je bil manjši kot lansko leto, vendar 
je bila kvaliteta grozdja boljša, saj je le-to imelo več 
sladkorja. Grozdje potomke so dali v skupno prede-
lavo potomk Destrnika, Ptuja in Vidma pri Ptuju. Te 
tri občine imajo potem iz združene pridelave proto-
kolarno vino. 

V kulturnem programu so tudi letos sodelovale 
ljudske pevke Urbančanke. Zbrani so po opravljeni 
trgatvi s protokolarnim vinom tudi nazdravili. Trga-
tev so nato nadaljevali pri turističnih brajdah ter 
delo zaključili s stiskanjem in dobro mineštro. 

Omeniti velja, da so člani društva v novem vinogra-
du z 80 potomkami potomk Stare trte pod občinsko 
stavbo letos potrgali prvih pet grozdov. Tudi te po-
tomke bodo čez nekaj let gotovo dobro obrodile in 
iz grozdja bo pritekla žlahtna vinska kapljica. 

Besedilo in fotografija: Tanja Hauptman 
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STROKOVNA EKSKURZIJA TD DESTRNIK 
V PREKMURJE

V soboto, 5. septembra, so se člani TD Destrnik 
odpravili na strokovno ekskurzijo v Prekmurje. 

Najprej so si ogledali šunkarno Kodila, ki jo vodijo 
tri generacije družine Kodila. Tam so si že na začet-
ku dneva dodobra razvajali brbončice ob pokušini 
mesnih dobrot in pravega prekmurskega bograča.

Nato so se napotili k Soboškemu jezeru, ki je ure-
jeno iz gramoznice. Okoli jezera je urejena plaža, 
kolesarska pot, prostor za piknik, igrala … Zraven je 
postavljen tudi pano iz Expana v Milanu, ki predsta-
vlja izjemno arhitekturno stvaritev, v kateri je na do-
miseln način predstavljeno Pomurje v malem.

Pot jih je nato vodila do Črenšovcev, kjer so si ogle-
dali tamkajšnjo cerkev. Presenetil jih je domači farni 
župnik, ki jih je s pomočjo domačinov pogostil v far-
nem domu. 

Ekskurzijo so zaključili z vožnjo z brodom čez Muro 
in poznim kosilom pri Tineku na brodu na Muri v 
Melincih.

Tudi v teh čudnih časih jim ni manjkalo želje po dru-
ženju, saj jim je ob vsem upoštevanju varnostnih 
ukrepov dan v naravi čudovitega Prekmurja dobro 
del. 

Tanja Hauptman

Foto: Arhiv društva

IZLET »STARODOBNIKOV«

Prvo soboto v oktobru smo se člani 
in članice Kluba starodobnih vozil 
Sv. Urban z vozili podali na izlet po 
okoliških gričih.

Pot nas je najprej vodila v Kunovo, 
kjer živi karizmatična Perujka in po-
tomka Inkov Luz. Pokazala nam je 
svojo hišo, ki ji pravi PACHA MAMA, 
okolico z umetniškimi izdelki in kako 
živeti z naravo.

Pred naslednjim ciljem smo se ok-
repčali v lokalni gostilni. Pot nas je 
nato vodila po gričih navzgor mimo 
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Negovskega jezera do gradu. Oko-
lico smo si ogledali z zanimanjem, 
vodička pa nam je izčrpno opisala 
nastanek in dogajanje v gradu vse do 
današnjih dni.

Člani društva smo vedno željni videti 
tehnično-kulturne stvari, zato smo se 
ustavili tudi v Bolehnečičih, kjer ima 
svoj muzej društvo OLDTIMER STARA 
GORA. Nad videnim smo bili navduše-
ni, saj imajo tod okoli največjo zbirko 
koles, motorjev, stabilnih motorjev, ra-
diev, avtov, kmečkega orodja in strojev.

Polni lepih vtisov smo se na poti do-
mov v Trnovski vasi še okrepčali in 
strnili svoje vtise iz izleta.

PIKNIK VAŠČANOV 
VASI GOMILCI

Vaščani vasi Gomilci smo se zadnjo soboto v me-
secu avgustu tradicionalno zbrali na vaškem pi-
kniku. Letošnji gostitelj je bila družina Mahorič, za 
dobro hrano pa sta poskrbela Dušan Simonič in 
Jože Pukšič. 

Sobotno popoldne nam je zelo hitro minilo, saj smo 
si imeli marsikaj za povedati. Odigrali smo tudi tek-

mo nogometa med spodnjimi in zgornjimi Gomilci 
(kakor rečemo mi sami), v kateri smo zmagali vsi. 
Ker želimo ohraniti tradicijo druženja, smo se odlo-
čili, da bo zadnja sobota v avgustu 2021 spet naša 
in se že veselimo ponovnega druženja.

Vaški odbor Gomilci
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ŽALNA SEJA V SPOMIN POKOJNEMU 
IVANU LOVRENČIČU

Ivan Lovrenčič (3. 4. 1954–21. 8. 2020) je bil eden 
tistih omikanih Slovenjegoričanov, ki je s svojim 
delovanjem zaznamoval širši lokalni prostor. Na 
pobudo župana Franca Pukšiča je v Volkmerjevem 
domu kulture 30. 9. potekala žalna seja, na kateri 
so se med drugim spomnili pomembnih mejnikov 
njegovega življenja.
Pomemben pečat njegovega dela je viden zlasti 
v Zgodovinskem arhivu Ptuj, kjer se je zaposlil leta 
1978, kmalu zatem, ko je diplomiral iz zgodovine 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z nekate-
rimi prekinitvami zaradi služenja vojaškega roka ter 
pedagoškega delovanja na Srednješolskem centru 
Ptuj med letom 1982 in 1985 je ostal zvest arhivi-
stiki. Tako je leta 1985 postal ravnatelj Zgodovinske-
ga arhiva Ptuj in to funkcijo opravljal 21 let, vse do 
leta 2006. »Njegova intelektualna širina in odprtost 
je delavcem omogočila sodelovanje, izobraževanje, 
lastno vključenost v tokove slovenske arhivistike, ki je 
bila takrat v veliki razvojni fazi,« je na žalni seji med 
drugim poudarila Marija Hernja Masten in dodala, 
da je imel kot zgodovinar »občutek kdaj in zakaj je 
zrel čas za politične spremembe«. Ko so se konec 
osemdesetih začele ustanavljati prve stranke in gra-
diti temelji nove slovenske demokratične družbe je 
bil Ivan Lovrenčič med ustanovitelji Slovenske demo-
kratične zveze na Ptuju. Leta 1990 je bil kot prvi na 
listi izvoljen v občinski družbenopolitični zbor. Aktiven 
je bil tudi ob vzpostavljanju lokalne samouprave in 

tlakoval pot samostojni občini, ki je takrat obsegala 
današnje občine Destrnik, Trnovsko vas in Vitomarci, 
ter kandidiral za župana. Volitve je dobil Franc Pukšič, 
ki je na žalni seji med drugim izpostavil številne kon-
struktivne debate, ki sta jih imela z Lovrenčičem, ko je 
le-ta v prvi skupni občini zasedel mesto svetnika. Na 
žalni seji so se sicer spomnili še preminulih Karla Vu-
rcerja in Danila Muršeca, ki sta prav tako pomembno 
zaznamovala svojo okolico. Vsem trem so se poklo-
nili s prižigom sveč na pokopališču v Trnovski vasi. 

Besedilo in fotografija:
Tadej Urbanija



15

OBČAN NOVEMBER 2020

MINUTA ZA KULTURO

Po dežju posije sonce

Po dežju posije sonce kaj ne?
Ko mine noč se spet zdani,

vse žalosti imajo konce mar ne?
Saj pride dan, ko jih več ni.

Tudi samota je vrednota kaj ne?
Kar doživiš pač pretrpiš.

Spreminjajo se naša pota mar ne?
Brez vsega si vse dobiš.

 

Kdor je ležal bo vstal in spet šel,
kdor je jokal srečen bo,

kdor gledal je v travo v oči se bo zazrl
zaprta vrata bo spet,
bo spet nekdo odprl.

 
Pa pridejo noči brez spanja saj vem,

ko želje kup so bolečin,
in ti življenje čas poklanja a ti,

ne veš kaj sploh počel bi z njim.

Pomisli da se vse spreminja kaj ne?
Vrti se se v krogu večnosti,

vse se prodaja vse izginja mar ne?
Zato da zloba se rodi.

 
Po dežju posije sonce kaj ne?
Ko mine noč se spet zdani,

vse žalosti imajo konce mar ne?
Saj pride dan, ko jih več ni.

Adi Smolar

Pripravilo: Kulturno društvo Destrnik

V SPOMIN

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo ...

(J. Medvešek)

ZAHVALA ob slovesu 

MARIJE – MICIKE KOS 
IZ DESTRNIKA 44A

Hvala vsem, ki ste nam v teh dneh stali ob strani in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse sorodnike, sosede, župnijo Sv. Urban Destrnik, 

patra Milana Kosa, Društvo upokojencev Sv. Urban Destrnik, pogrebno službo Almaja, 

pevce in govornico. 

Iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim posameznikom.

OTVORITEV CESTE

4. 10. 2020 so v Ločkem Vrhu odprli nov odsek ceste od 
Kosove kapele do vodohrama.

Otvoritev ceste je predstavljala zaključek ene izmed 
petih letošnjih investicij občine v rekonstrukcijo cest. 
Slavnostni trak so prerezali otroci Ločkega Vrha skupaj 
z županom in tako slavnostno obeležili novo cestno in-
frastrukturo. V času odprtja je bila zaključena tudi cesta 
v Gomilcih, do konca meseca pa so bile rekonstruirane 
še ceste v Placarju, Strmcu in Drstelji, skupaj z ostalo in-
frastrukturo, ki vključuje položitev kanalizacije za optično 
omrežje in cestno razsvetljavo. Skupaj je bilo obnovljenih 
dobrih 1.800 metrov cest v petih vaseh, kjer je bila ob-
nova najbolj potrebna. Rekonstrukcije, ki so stale dobrih 
170.000 EUR, je izvedlo podjetje Asfalti Ptuj, s katerim je 

občina konec julija podpisala pogodbo. 
 Tadej Urbanija

Foto: arhiv Najprej Destrnik
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Spoštovani,

praznik, dan spomina na mrtve, je tisti dan v letu, ko se še posebej spominjamo 
vseh, od katerih smo se poslovili in ki jih danes ni več med nami, a spomin nanje 
živi v naših srcih in v naših mislih. Letošnji praznik je prav poseben, takšen kot se ga 
še ne spomnimo. Situacija v državi, zlasti zdravstvena je resna. Bodimo strpni in v 
teh dneh se raje spomnimo in poklonimo svojim svojcem v mislih in molitvah.Vze-
mimo ta dan kot dan živih, ki se spominjamo mrtvih. Odgovornost en do drugega 
imamo tako veliko kot že dolgo ne, če sploh kdaj. 

Spoštujmo predpise, ki so nam odrejeni.

Roko na srce po prižganih svečah smo Slovenci že v samem vrhu. Niso nevaren 
odpadek, vendar njihova obdelava lahko povzroča škodljive vplive na okolje, pred-
vsem emisije v zrak, vode, povzročanje hrupa, emisije izpušnih plinov pri transpor-
tu odpadnih nagrobnih sveč in nastajanje odpadkov. Mogoče bo letos situacija 
pokazala v katero smer je potrebno narediti preobrat tudi na tem področju.

Na Občini Destrnik bomo še letos pristopili k izvedbi projektov za izgradnjo povečanja mrliške vežice z zaprtim 
poslovilnim prostorom, z izgradnjo primerne poti od vežice do pokopališča in izgradnjo prostora za žarne grobove.

Ravno v obdobju, ko prihaja v ospredje digitalizacija na takih in drugačnih področjih in v obdobju, ko se nam odsve-
tujejo osebni stiki, smo na Občini Destrnik uredili t.i. digitalizacijo pokopališča. Skupaj s podjetjem Realis d.o.o. smo 
v aplikacijo PISO prenesli digitalno obliko našega pokopališča. Vsem, ki se boste brezplačno prijavili v aplikacijo 
PISO na https://www.geoprostor.net/PisoPortal/, vam je na razpolago digitalna oblika pokopališča. Omogočeno 
vam je, da po umrlem najdete lokacijo groba, po lokaciji groba najdete umrle, seveda s podatki, ki jih je možno 
prebrati na grobnem polju, vključno z ogledom fotografije groba. Ker je baza podatkov velika ne izključujemo mož-
nosti, da je prišlo do kakršnega koli zmotnega podatka. Na tem mestu vas naprošamo, da če to ugotovite sporočite 
na Občino in se bo zadeva uredila kot je potrebno.

V mesecu oktobru je bila dokončana obnova obeležja - križa na pokopališču. Stari križ je bil dotrajan. Križ iz hrasto-
vega lesa je izdelalo podjetje Žlahtič d.o.o., pleskarska dela pa je doniral Marjan Lozinšek. Blagoslov križa je bil 
predviden 1. novembra, a žal smo ga morali prestaviti za nedoločen čas.

Ravno križ simbolizira bistvo krščanstva, je simbol vere in odrešitve. Kristusov križ nas uči, da sta v življenju poraz 
in zmaga; uči nas, naj se ne bojimo slabih trenutkov, ki so lahko osvetljeni ravno s križem, znamenjem zmage Boga 
nad zlom. 

Ostanite zdravi, župan Franc Pukšič


