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Dobrodošla jesen!
V zraku je čutiti hlad, na mizah bučna juha in sveži jabolčnik, v vinogradih dozorelo grozdje ter čas 
trgatve. Diši po pečenih kostanjih in narava spreminja svoje barve v čudovito tople odtenke. 
V začetku septembra je bil sklican Zbor občanov in občank občine Destrnik. Zaradi lažje organizacije 
preventivnih ukrepov pri omejevanju Covid-19 in tudi boljše možnosti osredotočenja obravnave na 
posamezna območja oziroma naselja, je potekal v štirih terminih, ločenih za posamezno skupino naselij. 
Župan občine Destrnik Franc Pukšič je povzel realizacije programov, projektov in aktivnosti v obdobju od 
leta 2019 do 2021 ter predstavil zasnovo delo v prihodnje, do leta 2023: »Postorjenega je bilo zelo veliko. V 
podrobni predstavitvi smo občanom in občankam jasno predstavili opravljena dela, razdeljena po sklopih ter 
predstavili naše načrte in izzive v prihodnje.«

Izdajatelj: Občinski svet občine Destrnik
Uredniški odbor: Tadej Urbanija, Tanja Hauptman, Simon Fridl
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Destrnik brezplačno
OBČAN, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik • Tel.: 02 761 92 50 • Fax.: 02 761 92 52 • E-pošta: obcan.clanki@gmail.com 
Naklada: 950 kosov
Odgovorni urednik: Špela Pokeržnik, mag.
Računalniška priprava in tisk: Grafična forma Hutter 

Članke za objavo v naslednji številki Občana je potrebno posredovati najkasneje do 5. 12. 2021, na elektronski naslov obcan.clanki@gmail.com

KLEPET Z ŽUPANOM

POSTORJENO 
V OBDOBJU 2019-2021 

Med prisotnimi je potekala ak-
tivna in konstruktivna razpra-
va, povsem na koncu pa je žu-
pan Pukšič še dodal: »Širjenje 
bolezni Covid 19 se v jesenskem 
času povečuje. Prosim, da kljub 
različnim pogledom na epide-
mijo in ukrepe povezen z njo, 
ohranimo medsebojno spošto-
vanje in solidarnost. Zaupajmo 
zdravstveni stroki in upoštevaj-
mo njihova navodila. Izkoristite 
prijetne jesenske dni in počnite 
to, kar vas osrečuje in radosti.«

OBČINA ZA OBČANE - 
POGLED NAPREJ DO 2023
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BREZPLAČNA 
IZPOSOJA KOLES 

Občina Destrnik je bila uspešna pri prijavi na jav-
ni poziv LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slo-
venskih goricah z operacijo REKREACIJSKA POT. 
Projekt se je zaključil v začetku minulega poletja, 
meseca julija pa je bila uradna otvoritev rekreacij-
ske poti. 
»Operacijo sta delno sofinancirali Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru programa PRP – CLLD. 
V sklopu tega projekta je občina rekonstruirala rekre-
acijsko pot. Dolžina poti v eno smer znaša približno 
4.700 m, od tega je 840 m makadamske ceste, ostala 
površina pa je asfaltirana,« pove župan Občine De-
strnik, Franc Pukšič.
Pot je namenjena vsakomur, ki si želi aktivno preži-
veti prosti čas ter ob tem uživati v neokrnjeni naravi 
in lepoti, ki ju ponuja razgiban teren tamkajšnjih gri-
čev in dolin. Rekreacijska pot je na določenih točkah 
prepletena z že obstoječo kolesarsko potjo LAS-8 
in tako vsakemu posamezniku omogoča izbor pri-
merne trase, glede na njegove zmožnosti, želje in 
zanimanja. 
»Rekreacijska pot vodi od vrtca (v neposredni bližini 
so športno igrišče, šola, poslovna stavba, Volkmerjev 
dom, cerkev) do Turistične kmetije Lovrec. Celotna 
pot je označena s kažipoti, na katerih so ploščice z 
napisom VRTEC–LOVREC, oz. v nasprotni smeri poti 
LOVREC–VRTEC. Na poti je moč slišati oglašanje raz-
ličnih živali iz PARKA PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI, ki je v 
lasti družine Horvat iz Vintarovcev 85. Na 3 ha je ure-
jen park, v katerem je svoj dom dobilo več kot 80 vrst 
živali, predvsem ptic, ki večinoma veljajo za ogrožene, 
ali jih v naravi ni več. Park ponuja zanimivosti, ki so 
namenjene predvsem izobraževanju, informiranju in 
osveščanju ter skrbi za ogrožene živalske vrste,« opi-
suje direktorica Občinske uprave Občine Destrnik, 
Vlasta Toplak Tetičkovič, in dodaja, da se lahko obi-

IZ OBČINSKE HIŠE

skovalci tudi okrepčajo s pristno kulinariko na Turi-
stični kmetiji Lovrec. Prav na tej kmetiji pa ponujajo 
tudi bivanje v njihovih apartmajih s čudovitim pano-
ramskim pogledom na gričevnato pokrajino. 

Štiri kolesa za odrasle in štiri za otroke
V sklopu projekta je Občina Destrnik uredila kole-
sarnico, ki stoji nad vrtcem oz. pod poslovno stavbo, 
na naslovu Janežovski Vrh 42. V kolesarnici je na vo-
ljo 8 koles – 4 za odrasle in 4 za otroke – 2 otroška 
sedeža ter 8 čelad.
»Uporaba oz. izposoja koles je brezplačna. Osebe, ki 
si želijo kolo izposoditi, se morajo le najaviti preko te-
lefonskega klica na Občino Destnik (02 761 92 50) 
ali pa preko elektronskega sporočila (obcina.destrnik@
destrnik.si) in pred izposojo izpolniti izjavo z osebnimi 
podatki,« še pove Toplak Tetičkovičeva, ki vas vabi 
na prijeten jesenski kolesarski izlet po Destrniku. 

Pripravila: Špela Pokeržnik
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KMEČKI PRAZNIK ŽE ŠTIRI DESETLETJA

DRUŠTVO KMETIC DESTRNIK NA FILMSKEM PLATNU 

V DRUŠTVIH SE DOGAJA

V nedeljo, 22. avgusta, je v Destrniku potekal 40. 
kmečki praznik. Po nekaj sestankih so člani Turi-
stičnega društva Destrnik prišli do zaključka, da 
bodo letošnji kmečki praznik izpeljali na enak na-
čin kot preteklo leto. 

»Marljive članice društva so pekle gibanice in krap-
ce, pri logistiki pa smo pomagali ostali člani društva. 
Društvene gospodinje so svoje delo opravile z odliko, 
saj so ponovno spekle okrog 100 gibanic in krapcev, 
ki so jih prodajale obiskovalcem od blizu in daleč. Za 
pečene dobrote so bila potrebna prednaročila, lač-
nih ust pa niso ostali niti tiski, ki so na to pozabili,« je 
ponosen predsednik Turističnega društva Destrnik, 
Ivan Hauptman. 

V Destniku negujejo tudi tradicijo postavljanja klo-
potca, ki je pomemben del slovenske kulturne de-

diščine in predstavlja simbol vinograda ter nakazu-
je, da jesen in trgatve že trkajo na vrata. Postavljanju 
klopotca se je pridružil tudi destrniški župan.

»Veseli me, da znamo ceniti in negovati vrednote ter 
se podružiti in s tem ohraniti tradicijo. Zadovoljen 
sem, da nam je tudi letos uspelo in smo v mozaik 
dodali nove spomine,« pove predsednik Hauptman. 
Veseli pa so bili tudi ostali člani društva, čeprav se 
vsem nekoliko toži po starih časih. »Dokazali smo, 
da lahko dogodek s tako dolgo tradicijo izpeljemo 
tudi na malce drugačen, času primeren način. Hkra-
ti pa ostaja upanje, da se prihodnje leto izpelje pri-
reditev, kot smo je bili občani vajeni v tistih dobrih 
starih časih,« optimistično zaključi. 

Pripravila: 
Tanja Hauptman

Prvi petek v septembru je v večernem mraku Dru-
štvo kmetic Destrnik pripravilo predstavitev doku-
mentarnega filma Od koruznega zrna do izdelka. 
Pripravile so ga v okviru projekta LAS Bogastvo po-
deželja ter tako poskrbele za ohranjanje kulturne 
dediščine naših dedkov in babic.

»V filmu smo se osredotočile na pridelavo in predela-
vo koruze na star način, od priprave zemlje, oranja, 
gnojenja in tolčenja grud, pa tja do sajenja in trganja. 
Koruzo smo porabili v celoti, tako smo prikazali tudi 
pletenje košar in izdelavo lutk iz ličja,« dogajanje na 
kratko predstavi predsednica Irena Gajšek.

Prireditev je potekala na prostem pred gasilskim do-
mom, ob veljavnih omejitvah. Že na začetku so čla-
nice gledalce povabile k ponovni predstavitvi filma 
takoj, ko bo mogoče zbiranje večjega števila ljudi, 
in ogledu preko televizije. Niso se osredotočile zgolj 

na koruzo, temveč tudi na vse družabno dogajanje 
ob delu in oblačilno dediščino takratnega časa. Vi-
dimo lahko preplet spletanja prvih ljubezni, plesa in 
veselja v trpkih časih, ko se je bilo za kos kruha pot-
rebno pošteno potruditi. »Revnejši so imeli pogosto 
precej trave v koruzi, saj zaradi dela pri večjih kmetih 
niso uspeli pravočasno obdelovati svoje njive,« razliko 
med dogajanjem na njivah bogatih in revnih kmeč-
kih družin opišejo v filmu. 

Članice in člani so se na koncu zahvalili vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k pripravi, izvedbi, snemanju in 
delavnicam ob filmu. Kot so poudarile, je bilo težko 
najti nekoga, ki bi ohranjal obrt izdelovanja izdelkov, 
cekarjev iz ličja. Obiskovalcem je bila za prostovoljni 
prispevek na voljo moka iz pridelane koruze. Tudi do-
mačih melodij godcev in dobre kapljice ni manjkalo.

Pripravil: Simon Fridl
Fotografije: Anja Gajšek
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11. TRGATEV POTOMKE PRI VINIČARIJI IN 
OBČINSKEGA VINOGRADA

V prvih dneh oktobra je Turistično društvo Destrnik priredilo že enajsto trgatev žametne črnine, ki raste 
pri viničariji. Trganja grozdja so se lotili župan Franc Pukšič, 8. ptujska vinska kraljica Monika Kovačič, 
skrbnik potomke Ivan Hauptman, kletarji DVS, svetniki Občine Destrnik in ostali povabljeni.

»Letošnji pridelek je bil zelo bogat, prav tako kvaliteta grozdja, ki ima letos debelejšo lupino, a hkrati veliko 
sladkorja,« poudari predsednik TD Destrnik, Ivan Hauptman, in pove, da so grozdje potomke dali v skup-
no predelavo potomk Destrnika, Ptuja in Vidma pri Ptuju. Te tri občine imajo potem iz združene pridelave 
protokolarno vino. Lanski letnik potomke najstarejše trte je županu Pukšiču podaril kletar DVS, Rudi Potrč, 
ki je vino tudi kletaril. Župan je tako dobil v dar 21 steklenic protokolarnega vina. »Mineva enajst let, odkar 
sva skupaj s takratnim županom Občine Maribor, Francem Kanglerjem, tu v Destrniku posadila potomko 
stare trte. Pred dvema letoma smo izpeljali tudi idejo naših vinogradninkov, ki so pripravili cepljenke te trte 
in tako posadili prvi občinski vinograd. Poklon in zahvala vsem, ki skozi vse leto skrbijo in negujejo te naše 
vinorodne rastline. Naj naša trta doživi še mnoga leta, naj obilno rodi in naj tudi v prihodnje ne zmanjka 
tistih, ki jo bodo cenili ter iz nje pridelovali žlahtno modro frankinjo,« zaželi župan Pukšič. 
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5



MLATILI SMO LAN

V Destrniku so ponosni tako na potomko stare trte, 
ki jo imajo ob Viničariji, kot tudi na občinski vinograd, 
kje imajo posajene potomke potomke stare trte. »Po 
opravljeni trgatvi potomke in turističnih brajd smo 
se vsi zbrani peš odpravili do občinskega vinograda, 
kjer smo lansko leto natrgali pet grozdov, letošnja 
bera pa je bila že večja, saj smo natrgali približno 20 
kg grozdja,« je zadovoljen Hauptman. 

Kot je v navadi, je trgatev z domačimi melodijami 
popestril harmonikar Daniel. Dan se je nadaljeval s 
stiskanjem grozdja. »Letošnja letina je lepa in kva-

litetna, vendar je v primerjavi z lansko zaradi debe-
lejše lupine jagod nekoliko manjša količina soka pri 
stiskanju,« pojasni kletar Anton Sever in doda, da 
bodo prvi rezultati videni okoli martinovega, ko se 
bo pokazal rezultat negovanja mladega vina. 

Prijetno druženje so sklenili z društvenim piknikom, 
na katerem sta Miša in Irena poskrbeli za kulina-
rične dobrote, na pomoč pa so priskočili tudi ostali 
člani društva. 

Pripravila: 
Tanja Hauptman

Konec avgusta je šesterica članic in 
članov TD Destrnik vztrajno in potr-
pežljivo mlatila lan. Z ročnim delom 
in obilo dobre volje so prišli do čis-
tega lanenega semena. 

Trudijo se, da dediščina ne bi poto-
nila v pozabo in bi se razviljala še 
mnogo let, pri tem pa se zahvaljuje-
jo Antonu Sevru, da lahko lan vsako 
leto sejejo na njegovih njivah. 

Lan je ena najstarejših kulturnih 
rastlin, ki cveti v svetlo modri bar-
vi. V preteklosti so ga uporabljali za 
izdelovanje vrvi in tkanin, lanenih 
oblačil in rjuh, slamo pa za vezano 
trte.

Pripravila: Tanja Hauptman
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FOTOGRAFIRANJE V VINIČARIJI

V začetku oktobra sta se dolgoletna in zvesta člana TD 
Destrnik preizkusila v vlogi fotomodelov za potrebe re-
vije Ognjišče. 

V destrniški Viničariji sta Pavla in Jože prikazala opravi-
la z lanom. Ugotovila sta, da je potrebno biti potrpežljiv, 
saj profesionalna fotografiranja trajajo precej dlje, kot 
si nekateri morda predstavljajo. V vlogi modelov sta se 
odlično odrezala, saj jima pozitivne energije nikdar ne 
zmanjka. Navdušila sta tudi fotografinjo, fotografije pa 
bodo predvidoma objavljene v novembrski številki revije 
Ognjišče. 

Tanja Hauptman

ŠPORTNE IGRE 
DU Sv. Urban Destrnik

ŠPORT

Kvalitetno preživljanje prostega časa je izrednega 
pomena. To velja tudi za upokojence, ki z aktivnim 
izkoristkom prostega časa močno pripomorejo h 
kakovosti svojih življenj. Člani Društva upokojen-
cev Sv. Urban Destrnik so bili v mesecu septembru 
posebej aktivni pri športnih igrah. 

»Člani Društva upokojencev Andraž nad Polzelo so 
nas v sklopu njihovega občinskega praznika konec 
septembra povabili na športne igre. Vabilu smo se 
z veseljem odzvali kot moška ekipa v sestavi Mira 
Vindiša, Petra Markeža, Franca Sevra, Ivana Pšaj-
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da, Dragana Josifovskega ter ženska ekipa, ki so jo 
sestavljale Jožica Horvat, Ivica Vauda, Milena Mar-
kež in Marija Pšajd,« opisuje Miro Vindiš. 

Tekmovali so v kegljanju s kroglo na vrvici in ekipi iz 
Destrnika sta bili zelo uspešni. »Moška ekipa je do-
segla odlično 3. mesto med dvanajstimi sodelujočimi 
ekipami, najboljši podiralec kegljev pa je postal Franc 
Sever z osvojenim 1. mestom med posamezniki,« z ve-
seljem pove Vindiš in nadaljuje, da je bila uspešna tudi 
ženska ekipa, ki je med enajstimi prijavljenimi ekipa-
mi osvojila odlično 4. mesto. Ob kegljanju so tekmo-
vali tudi v metanju pikada in krogov. »V Andražu smo 

se zelo dobro počutili, saj smo bili prijazno sprejeti. 
Člani pobratenega društva Andraž nad Polzelo so se 
izkazali za zelo gostoljubne in odlične organizatorje,« 
še dodaja Miro Vindiš in pravi, da si takšnih srečanj 
v prihodnje želijo še več. 
»Radi se udeležujemo takšnih srečanj, saj s tem na 
nek način dobro vplivamo na naše telesno in duševno 
počutje,« zaključuje in poudari, da je glavni namen 
tovrstnih srečanj predvsem druženje in priložnost, 
da obudijo spomine, se poveselijo in si dajo pogu-
ma za morebitno premagovanje težav. 

Pripravila: Špela Pokeržnik

KULTURA

Jesensko listje 
Joseph Haydn

Lepo škrlatno je drevo,
ko hladen veter veje,

v vseh barvah zažari jesen,
a sivo je nebo.

Jesensko listje, kam hitiš?
Ujeli bi te radi,

ko z vetrom rajaš in vrtiš
kot zlato se kolo.

Ječijo veje in drhte
brez pisane odeje,

kako jih zebe brez kopren,
ko pride k nam jesen. 

MINUTA ZA KULTURO
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ŠOLA IN VRTEC

Še ne dolgo nazaj se je začelo novo šolsko leto in 
učenci 5. razredov so se že takoj na začetku name-
nili v letno šolo v naravi. Polni pričakovanj so se 
podali na pot. 

»Pred nami je bila daljša vožnja do drugega konca 
Slovenije, bolj natančno do Debelega rtiča, a to nam 
ni delalo večjih preglavic, saj smo čas na avtobusu iz-
koristili za pogovor, besedne igre in petje. Ko smo prišli 
do Mladinskega zdravilišča Debeli rtič, nam je najve-
čjo dobrodošlico pripravilo sonce, ki ni bilo nič kaj sra-
mežljivo, saj nas je prav mamljivo vabilo na kopanje. 
Seveda se nismo pustili dolgo prigovarjati – že po-
poldan smo skočili v morje in bazen ter preverili naše 
plavalne sposobnosti,« pripoveduje Sonja Plazar in 
nadaljuje, da so v tednu bivanja na Debelem rtiču 
ob plavanju tudi veliko raziskovali, opazovali ter se 
zabavali. Zagotovo je bil eden pomembnejših nepo-
zabnih trenutkov tudi izlet z ladjico v mesto Piran. 

»Med vožnjo, ki je trajala dobro uro, smo občudovali 
našo kratko, a pestro obalo. V samem mestu smo spoz-
nali nekaj kulturnih znamenitosti, nato pa smo nekaj 
časa preživeli samostojno in smo se veselo odpravili po 
nakupih ter zapravili kakšen evro ali več .« 

Kot neprecenljive opisujejo tudi različne izredno pou-
čne ter zabavne aktivnosti in dejavnosti, ki jih ponuja 
mladinsko zdravilišče, npr. lov za zakladom, biološko 
pot in ogled mediteranskega parka, navdušil pa jih je 
tudi postanek na poti domov: »Ustavili smo se v Po-
stojnski jami, kjer smo znova spoznali, kako čudovit 
je lahko podzemni svet,« pove Sonja Plazar in doda, 
da je letna šola v naravi za nekatere prehitro minila, za 
druge pa je bila ravno prav dolga. »Najbolj pomembno 
je, da smo vsi skupaj osvojili ne samo veliko delfinčkov in 
morskih psov, temveč smo premagali sami sebe in doseg-
li zelo pomembne osebne zmage na poti k samostojnosti. 
Komaj čakamo naslednjo šolo v naravi,« še zaključi. 

LETNA ŠOLA V NARAVI
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TEDEN OTROKA NA OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS

ZMAŽIMO KILOMETRE

Konec minulega septembra je na Osnovni šoli De-
strnik-Trnovska vas potekal športni dan z naslovom 
Zmažimo kilometre. Izvedli so ga v okviru vseslo-
venskega športnega dogodka v evropskem tednu 
športa. 

V projektu je sodelovalo preko 70 osnovnih in sre-
dnjih šol. Učenci in učenke so skupaj pretekli oz. 
prehodili – torej zmazali, kot pravi slogan Perutnine 
Ptuj – 1.715 km. Da se je nabral tolikšen izkupiček 
kilometrov, so pretekli kros in po Trnovski vasi pre-
hodili krajši pohod,« je povedala Urška Jaroš. 

Med tekom in hojo so izvajali različne športne oz. 
gibalne aktivnosti, ki jih je pripravila Perutnina Ptuj, 
učenci pa so bili nad njimi navdušeni. Zadeti trojko v 
kot Luka Dončiča in za nagrado dobiti majico z nje-
govo fotografijo ter podpisom je bila več kot odlična 
motivacija. 

Perutnina Ptuj je vse učence za malico počastila z 
okusnimi Polidogi in številnimi praktičnimi nagrada-
mi. »Zvezkov, risalnih blokov, brisač, obeskov za ključe 
in barvic s Poli sloganom so bili učenci nadvse veseli. 

Vsak, ki je uspešno opravil vse športne dejavnosti, je 
prejel še novi Poli pate namaz in zvezek. Preživeli smo 
čudovit POLI športno obarvan dan,« še zaključi Urška 
Jaroš. 

Teden otroka, ki vsako leto poteka v začetku me-
seca oktobra, je program Zveze prijateljev mladi-
ne Slovenije že od leta 1954 in ga obeležujejo po 
celotni Sloveniji. Osrednja tema letošnjega Te-
dna otroka, ki se je začel 4. oktobra 2021, je bila 
»Razigran uživaj dan!«. Izbrana je bila kot protiutež 

posledicam epidemije COVID-19 ter je v ospredje 
postavila sproščenost, igrivost, druženje in igro, 
torej vse tisto, kar so mnogi otroci v zadnjem letu 
pogrešali. Teden otroka so obeležili tudi na OŠ De-
strnik-Trnovska vas, kjer so za otroke pripravili šte-
vilne zanimive dejavnosti.

Kaj je igra?
»Z učenci prvega razreda smo izvedli delavnico social-
ne igre. Otroci in tudi starejši se že od rojstva igramo. 
Skozi igro spoznavamo svet in prijatelje ter se učimo, 
zato je igra eden izmed najosnovnejših oblik izobraže-

vanja in sprostitve. Socialne igre so metodični pristop 
v izobraževanju za kulturo miru in človekove pravice, 
ki namesto tekmovalnosti postavljajo v ospredje soci-
alne odnose med ljudmi. Skozi igro smo se učili, da ne 
tekmujemo, temveč se igramo in ob tem sprostimo,« 
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je povedala Darja Zadravec. Ob tem je dodala, da 
je igra za otroka prijetna dejavnost, ki sama po sebi 
krepi in nagrajuje. Ni usmerjena le na igrače, am-
pak tudi na druge žive in nežive predmete. Med igro 
otrok oblikuje drugačno, namišljeno stvarnost, ki jo 
prilagodi svojim trenutnim ciljem in potrebam. Igra 
vpliva na otrokovo telesno rast, razvoj njegove inte-
ligence ter pridobivanje izkušenj in znanj. Dejansko 
otrok v igri razvija svoje funkcije v najširšem pome-
nu, hkrati pa pridobiva tudi nova izkustva.

»Kakor pri nalogah, tako se otrok tudi pri igri srečuje z 
raznimi ovirami in jih premaguje na svoj način. Med 
igro se otrok sprošča, razvija svoja čustva do dejavnosti 
in članov igralne skupine ter spoznava pomembnost 
soigralcev. Igra je pomembna tudi za razvoj govora, 
ki ga otrok uporablja večino časa, saj se pogovarja s 
seboj ali svojimi igračami. S svojimi idejami lahko daje 
odrasli pobudo za igro, ali pa jo razvija, ko ta že po-
teka, pri tem pa ohranja spontanost otrok ter nadzor 
nad igro prepušča otrokom,« pojasnjuje Darja Zadra-
vec, ki pove še, da so bili učenci na delavnici zelo 
aktivni in zadovoljni. 

V 2. a razredu
Teden otroka s temo Razigran uživaj dan! so v 2. a 
razredu vzeli zelo resno, saj vedo, da igra povezu-
je, razvija domišljijo, krepi telo in pomaga spletati 
prijateljstva.

»Vseslovenski akciji Razigrani koraki smo se najprej 
pridružili z lažjim pohod do parka prostoživečih živali. 
Veliko časa smo preživeli tudi v gozdu, kjer so se otroci 
igrali z naravnimi materiali in igrami po lastnem izbo-
ru,« pripoveduje Dušanka Škamlec in nadaljuje, da 
so se v Tednu otroka zabavali tudi ob igri zeleni kro-
kodil ter izvedli delavnico Pravljična urica. »Knjižni-
čarka iz knjižnice v Lenartu je otrokom na zabaven in 
zanimiv način predstavila poučne pravljice ter jim zas-
tavila razne uganke. Prejeli so tudi knjižno kazalko, da 
si bodo lahko označili, kje so ostali z branjem. Odzva-
li smo se tudi povabilu ZPMS in ustvarjali razigrane 
korake; obrisali smo svoja stopala, jih izrezali, likovno 
popestrili ter jih nalepili na stene,« še pove Dušanka 
Škamlec. 
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Pester teden je bil tudi v znamenju dobrih starih iger 
gluhi telefon, vislice in kamen, škarje, papir. »Uživali 
smo tudi v različnih športnih igrah ter se na polno 
razmigali, sprostili in nasmejali. S tekom smo se po-
dali v Ameriko, kot ptički smo iskali svoja gnezda, 
lovili smo kraljeve kačje repe, skrivali smo se pred 
črnim možem, pulili smo korenčke, bežali pred le-
vom, tigrom, volkovi, medvedi, nagajali mački, se 
kot miške skrivali v luknje, bili okameneli in nepre-
mični kipi, kuhali zelenjavo juho in še in še,« navdu-
šeno pripoveduje Dušanka. 

Obisk policistov
V okviru dejavnosti Tedna otroka so učence obiskali 
policisti Policijske postaje Ptuj in Policijske posta-
je vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor. 
Slednjih so se še posebej razveselili, saj so s seboj 
pripeljali dva policijska konja, Čilija in Čikaga, ki so 
ga smeli pobožati, eden izmed otrok pa ga je celo 
jahal. 

»Policista sta nam povedala, da policisti konjeniki op-
ravljajo vse policijske naloge. Največkrat sodelujejo 
pri intervencijah ob množičnih kršitvah javnega reda, 
npr. na nogometnih tekmah, ali pa pomagajo pri va-
rovanju večjih javnih zbiranj, ko pride do množične 
kršitve javnega reda in miru,« povzamejo otroci ter 
dodajo, da sta policista pokazala vso zaščitno opre-
mo, ki jo pri izvajanju svojih nalog potrebujejo konji 
in policisti. Opremo so smeli celo pomeriti in ugoto-
vili so, da so jopiči, čelade ter vsa dodatna oprema, 
ki jo morajo policisti nositi, zelo težki. 

V okviru obiska so policisti predstavili tudi izobraže-
vanje ter dela in naloge policistov, razkazali so inter-
vencijsko vozilo ter predstavili opremo, ki jo upora-
bljajo pri delu. Prikazali so tudi, kako s »stingerjem« 
prisilno ustavijo avtomobil. 

Da bo odločitev lažja …
Devetošolci so imeli možnost sodelovati na dveh 
posvetih preko MSTeamsov – prvi posvet Poklici 
je potekal v okviru dneva dejavnosti, drugi poklicni 
posvet pa so učenci opravili z mag. Vlasto Stojak.

»V MSTeamsih se nam je pridružil naš nekdanji uče-
nec, sedaj zdravnik, Žiga Volgemut. Klepet o poklicu 
zdravnika je trajal eno šolsko uro. Dejavnost je po-
tekala v obliki intervjuja. Ob koncu uradnega dela 
so mu lahko vprašanja zastaviti tudi učenci in prejeli 
so več kot zadovoljive odgovore. »Hvala Žigu Vol-
gemutu za pripravljenost, da je našim učencem zelo 
natančno predstavil svoje poslanstvo,« se zahvaljuje 
Katja Gajzer in predstavi še poklicni posvet. »Mag. 
Vlasta Stojak je učencem poskušala vsaj malce olaj-
šati odločitev glede nadaljevanja šolanja po končani 
osnovni šoli. Učence je opozorila na dejavnike, na ka-
tere naj bodo pozorni, in sicer na svoje interese, spo-
sobnosti, učne navade ter značajske lastnosti.«
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 Steklopihaška delavnica
V okviru tehniškega dne z naslovom Poklici pri-
hodnosti so na destrniški osnovni šoli organizirali 
steklopihaško delavnico za učence.

Najprej je steklopihač predstavil dejstva o steklu, 
steklarski industriji, steklopihaštvu in poklicih, po-
vezanih s steklom, nato pa so si učenci ogledali 
tehnike oblikovanja stekla. »Steklopihač je napihal 
nekaj lepih izdelkov in med delom je opozoril na po-
membnost varnosti pri delu. Ker so učenci vedeli, 
da bodo tudi sami napihali svoj izdelek, so z zani-
manjem opazovali njegovo delo. Nemir je naraščal, 
dokler niso začeli s pihanjem. Najprej je bilo pri ne-
katerih prisotnega tudi malo strahu. Vsak učenec si 
je napihal svojo bučko, ki bo ostala trajen spomin 
na to delavnico,« je o delavnici povedala Nataša 
Zebec.

Šolski škrat
V 3. razredu v Trnovski vasi je šolarjem ponagajal 
šolski škrat, saj je skril ves material, ki sta ga učite-
ljici pripravili za ustvarjalne delavnice. 

»Na polici, kjer sva imeli vse pripravljeno, sta nas ča-
kala le knjiga »Škrat Kuzma dobi nagrado« in pismo. 
Tako smo se z učenci najprej dodobra nasmejali ob 
branju dogodivščin in vragolij škratov, nato pa smo se 
zamislili ob priloženem pismu. Škrat nam je namreč 
nekoliko ponagajal s svojo škratovščino. Bil je užaljen, 
ker ga nismo povabili na delavnico. V pismu nam je 
pustil prvo uganko, ki smo jo morali rešiti in mu nato 
slediti na mesto, kjer nas je čakal novi namig. Tako 
smo obšli vso šolo – knjižnico, kuhinjo, vhodni pros-
tor, prostor, ki ga uporabljajo gospe čistilke in jesensko 
razstavo, okna – in se nato odpravili nazaj do učilnice, 
kjer je bil na mizi še zadnji namig. Skrival se je kar v 
knjigi, ki smo jo pred tem prebrali. Tam smo našli pravi 
škratovski zemljevid, ki nas je spet popeljal in vzpod-

bujal k iskanju po zgornjih prostorih šole, vse do go-
spodinjske učilnice, kjer smo končno našli ves material 
za ustvarjanje,« sta hudomušno povedali Doroteja 
Irgolič in Jolanda Zelenko Arnuš ter dodali, da na 
delavnici ni manjkalo smeha, ustvarjalnosti in domi-
šljije, izdelki ob zaključku pa so bili prikupni »šolski 
škratki«, ki so jih učenci tudi poimenovali.
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PLAVALI SMO

Slikanje mandal na kamne
Tretješolci so pod mentorstvom Andreje Anžel sli-
kali mandale na kamne. 

»Mandale niso zgolj čudovite ter neskončna kombina-
cija barv in vzorcev, temveč nas lahko med njihovim 

ustvarjanjem obdaja globoko zadovoljstvo. Vsebujejo 
mistično lepoto – nekaj, kar se nas dotakne globoko 
v našem bistvu,« je mandale opisala Andreja Anžel. 

Učenci 3. a razreda so v sproščenem vzdušju ustva-
rili poslikave čudovitih vzorcev. Poslikane kamne 
bodo uporabili kot darilo ali pa le kot svoj talisman. 

V vrtcu Destrnik se je v tednu otroka najstarejša 
predšolska skupina udeležila plavalnega tečaja v 
Termah Ptuj, s ciljem, da čim več otrok pridobi pla-
valno znanje seveda s predpogojem navajanja na 
vodo in vodne aktivnosti. 

»Preko različnih elementarnih iger in uprizoritev nači-
na gibanja različnih živali (račka, žaba, zajec, kroko-
dil, kokoška, …), škropljenja, umivanja obraza, pihanja 
mehurčkov, iskanja predmetov na dnu bazena so se 
otroci prilagajali na vodo tako, da so potopili glavo, 
telo,« pojasnjuje učiteljica plavanja Mateja Roman 
in pove, da se je tečaj nadaljeval v smeri premago-

vanja ovir nad in pod vodno gladino ter z drsenjem 
po vodi z iztegnjenimi rokami. 

»Ko so usvojili vse prilagoditve so poizkušali z osnov-
no prsno tehniko plavanja, vsem znano žabico. Pri tej 
tehniki so se seznanjali s položajem telesa, udarci z 
nogo, zaveslaji, gibanjem glave z dihanjem v koor-
dinaciji z zaveslaji in samo koordinacijo tehnike,« še 
pove Romzanova. 

Vzgojiteljica Mojca Jasenc: »Otroci so pokazali veliko 
poguma, motivacije in telesnih zmožnosti. Uživali so 
tako v bazenu kot v vožnji z avtobusum in oboje je za 
mnoge predstavljalo prvo tovrstno izkušnjo.«

Zbral Tadej Urbanija, uredila: Špela Pokeržnik
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PO POTEH SLOVENIJE ...

Simona Fridla, predsednika Kulturnega društva De-
strnik in člana uredniškega odbora glasila Občan, je 
v minulem poletju pot ponesla na najvišji vrh naše 
prelepe domovine, na Triglav, ki velja za pomem-
ben simbol slovenskega naroda. Nahaja se v osrčju 
Julijskih Alp in z nadmorsko višino 2.864 m pred-
stavlja najvišjo goro na ozemlju Slovenije. Na vrhu 
stoji Aljažev stolp, od koder se ob lepem vremenu 
razprostira pogled vse od Jadranskega morja, pre-
ko Dolomitov in Visokih Tur vse do Karavank, Kam-
niško-Savinjskih Alp in Pohorja, preko skoraj celotne 
Slovenije do najvišjih vrhov Julijskih Alp.

POTOPIS SIMONA FRIDLA
»Oj, Triglav, moj dom …«

Kaj me ponovno vleče iz Slovenskih goric tja med 
gore, do najvišjih vrhov? Čez melišča, skale, med 
krave in ovčice na visokih planotah. Nepojasnlji-
va energija žene na najvišji vrh Slovenije. Počasi 
nas iz gozdov pot ponese na vzpenjajoče kamnite 
poti. Vročina, nežen vetrič, vonj po borovcih, kot 
na morju.

Vztrajno se dvigujemo, na še rosni jasi si odpočije-
mo in naberemo moči za pot pred nami. Na vsake 

toliko si lahko plastenko napolnimo ob izviru, iz ka-
terega se napajajo tudi krave. Kako mirno je življenje 
na višini, le planinci motijo narave sen. Po plezanju 
čez steno slišimo v daljavi žvižganje svizcev. 

Rastja ni več, le še nežne trave trmasto vztrajajo 
na kleni kamninski podlagi. In drobne cvetlice, med 
njimi najbolj znane planike. Le še te nas spremljajo 
do koče pod našim očakom. Nežni zvončkljaji ovac 
pospremijo zadnje korake. Oddih s pogledom, ki ga 
je tisočletja kovala narava, česa takega človek ne 
bo sposoben nikoli ustvariti, čeprav si morda misli, 
da lahko gospodari naravi. A kar narava da, to tudi 
oblikuje in na koncu vzame.
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ZDRAVJE JE VREDNOTA

Vetrič nas ponese po skalovju, klinih in jekleni vrvi 
do vrha, zaznamovanega po Jakobu Aljažu. Koliko 
ljudi stopa po kamnitih poteh naših predhodnikov. 
Seveda brez fotografije s slovensko zastavo v jubi-
lejnem letu ne gre. Težko dojameš, kaj si dosegel. 
Tisoč vtisov, tisoč oblakov, tisoč pogledov na vse 
strani, koder seže oko. 

Sledi spust, zajamejo nas meglice in močan veter, 
tudi narava pokaže nekaj zob. Malokomu se ne zaši-
bijo kolena, ko po slemenu brez kakršnegakoli opri-
jema pohiti do prvega klina. Česa takšnega resnično 

ne doživiš vsak dan. V mislih je topla koča, zavetje, ki 
nas bo po prepihu pogrelo. Samo to nas žene korak 
za korakom počasi navzdol. Adrenalin je na vrhuncu 
in tudi po sestopu polni telo z energijo. To je gorski 
svet, ki iz bregov in ravnine pelje ljudi v višine. Kra-
je, ki jih opevajo pesniki, poskušajo ujeti v objektiv 
fotografi, mogočnost trenutkov pa je potrebno izku-
siti. Vedno znova podoživiš, začutiš, kako je drugje, 
kamor te vleče srce. In prav v srcu je dom, s teboj na 
vseh poteh. 

Pripravil: Simon Fridl
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MOJ RODNI LJUBI KRAJ 
DESTRNIK

Zakaj imam občutek, da sta v mojem kraju skozi 
čas pomen izgubili besedi HVALEŽNOST in VIZIJA?

»Hvaležnost razkrije polnost življenja. Spreobrne 
tisto, kar imamo, v zadostno in ne samo to – spreo-
brne zanikanje v sprejetje, nered v red, zmedo v jas-
nost ... Hvaležnost da smisel naší preteklosti, prine-
se mir današnjemu dnevu in ustvari vizijo jutrišnjega 
dne.« (Melody Beattie)

V vseh teh letih, odkar sem zapustil naš »prelju-
bi« Vrban, se nekajkrat na leto prav rad ustavim v 
svojem še vedno ljubem domačem rodnem kraju. 
Ne gre zanemariti vezi s preteklostjo, izvora mojih 
korenin, vsega, kar je zame neprecenljivo. Vezi s 
sorodniki in znanci so ostale in vedno bodo. Prav 
rad povprašam po novostih v kraju ter ljudeh, ki se 
priselijo in si ustvarjajo družine, saj jih ne poznam. 
Novi rodovi prinesejo novo življenje in upanje. Tudi 
ti bodo cenili pozitivno preteklost in gradili na trdnih 
temeljih. Nekoč.

Zakaj nekoč?
Ker v današnjem času vse postaja vsem samou-
mevno, kot da bi moralo biti že včeraj narejeno! V 
vseh pogledih in na vseh področjih brez kakršne-
gakoli vłoženega pretiranega truda in vložka posa-
meznika. Vse prevečkrat se v zadnjih časih pojavlja 
omemba Destrnika kot kraja nasprotij in podtikanj 
starih zamer. Res mora biti naš Destrnik v času svo-
bode govora in tiska poznan po že vsem poznanih 
komentarjih in obtoževanjih določenih negativno 
usmerjenih obrazov? O njih so že lastovke žvrgolele, 
ampak tudi te so že zapustile svoja gnezda in odle-
tele v tople kraje. Je bilo res težko videti in opazova-
ti napredek kraja v preteklosti? Kraj se je razvijal in 
pridobival na ugledu. Vsak je bil ponosen Destrni-
čan oz. Vrbenčar! Tudi sam sem bil. A z razliko od 
nekaterih sem še zdaj, z upanjem in željo v mojem 
srcu, da kraj spet zaslovi po vidnem napredku, novih 

projektih in predvsem po zadovoljnih Destrničanih.

Vse te spremembe so zagotovo ponovno na stra-
ni še vedno drznih in pozitivnih. Naj se s povezova-
njem združita želja in vizija, da se Destrniku končno 
vrne tisto, kar je nekoč že imel. Uspeh. »Viziji mora 
slediti konkreten podvig. Ni dovolj, da zremo v sto-
pnice pred sabo, moramo zakorakati po stopnícah.« 
(Vance Havner) Nekdo vedno zakoraka pogumno in 
z vizijo. Tam na vrhu stopnic je rob, a tudi uspeh.

Morda še zadnja misel, ki se mi je porodila: »Nihče 
ni mrtev, dokler njegovo srce ne preneha delovati – 
in nikomur ne spodleti tako dolgo, dokler je v njem 
še ena sama sled bojevitosti.« (William Walker At-
kinson) Destrnik je že dobival bitke med največjimi. 
Naj bo tako tudi v prihodnosti, za vaš in vedno v mo-
jem srcu ljubi kraj, v katerega se tako rad vračam. 
Saj taki smo pravi Vrbenčari in srčno bojeviti ostaja-
mo vse do konca.

Sedež v peklu, ki bi ga hudobec moral pravično od-
dati, pa naj do takrat ostane prost za koga bolj za-
služnega.
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V SPOMIN

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
tvoj duh z nami še živi.

              V SPOMIN
                   2. septembra je minilo pet let, odkar nas je zapustil 

dragi sin, brat, stric, ati in dedek

DUŠAN ČEH
iz Drstelje 34, Destrnik.

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo, se ustavite ob njegovem grobu 
in mu prinašate cvetje ter prižigate sveče. 

Tvoji najdražji

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si. 

 
                  V SPOMIN

                   10. septembra je minilo sedem let, odkar nas je za vedno 
zapustil naš predragi

FRANČIŠEK DOKLOVIČ
iz Jiršovcev 48, Destrnik

(1934–2014).

Hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, postojite ob njegovem grobu, 
mu podarite cvet ali prižgete svečko. 

Žalujoči

Težko je pozabiti človeka, ki bil ti je drag,
še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

               ZAHVALA
              Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage žene, mame, 

        tašče, babice in prababice

MARIJE MURŠEC, 
rojene Zelenik, iz Doliča 31

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše ter nam izrekali pisna in ustna sožalja. 

Zahvala g. župniku Jožetu Škofiču za opravljen pogrebni obred in darovano mašo, pevcem, govornici 
in godbeniku. Hvala kolektivu kuhinje Bolnice Ptuj in kolektivu Javne službe Ptuj za vso podporo in 

pomoč. Zahvala tudi pogrebni dejavnosti Almaja iz Lenarta. Vsem še enkrat iskrena zahvala. 

Žalujoči: mož Viktor, otroci Valerija, Janko in Zdenka z družinami
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POŠTA DESTRNIK KONČNO ODPRTA CEL DAN

Odpiralni čas poštne poslovalnice v Destrniku že 
nekaj časa predstavlja problem, saj je bila odprta le 
dve uri dnevno. 

»Pred kratkim smo dobili klic iz Občine Destrnik, da bi 
se radi z županom na čelu oglasili pri nas, da bi dobili 
konkretne informacije o svoji pošti. Po krajši preučitvi 
smo ugotovili, da je zaprtje pošte le še vprašanje časa, 
zato je bilo potrebno pristopiti urgentno. Naše ime je na 
Pošti Slovenije dobro zapisano in po nekaj pomembnih 
sestankih Pošte Slovenije in Občine Destrnik lahko s 
ponosom objavimo, da se pošta v kraju ne bo zaprla, 
ampak odprla! In to tako, da bo odprta cel dan,« poja-
snjuje predsednik Zavoda Ma-kole, Beno Toplak, ki 
dodaja, da gre velika zahvala za takšno rešitev vodil-
nim na občini. »To ni prva in mislimo, da tudi ne zadnja 
pošta, ki smo jo rešili pred zaprtjem. Prav tako ni prva, 
ki smo jo prevzeli sami, zato prihajamo z bogatimi izku-
šnjami,« še dodaja Toplak. 

Nov odpiralni čas poštne poslovalnice v Destrniku bo 
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro ter med 
13. in 17. uro, v sredo po do 18 ure. »Vsesplošne go-
vorice, da so pošte v manjših krajih nerentabilne, ne dr-
žijo. Z dobro strategijo ter sodelovanjem s skupnostjo in 
krajem je vse mogoče. V prenovljenih prostorih Občine 
Destrnik (prostori pod trgovino TUŠ) bomo odprli po-
što, Turistično informativni center Destrnik in majhno 
priročno papirnico,« zadovoljno pripoveduje Toplak 

in dodaja, da bodo v turistično informativnem centru 
skrbeli za promocijo kraja tako doma kot čez mejo in 
predstavljali Destrnik na različnih sejmih. »Starejšim 
občanom bomo pomagali tudi pri birokratskih težavah, 
s katerimi se srečujejo skorajda na vsakem koraku. Po-
magali bomo tudi pri pisanju vlog ter izpolnjevanju ra-
znih prilog in formularjev.« 

Zavod Ma-kole je znan po odlični organizaciji do-
godkov na različnih področjih: »Ne prihajamo s figo v 
žepu, temveč bomo skupaj naredili figovo marmelado, 
ki jo bomo mazali na domači kruh. V kraj bomo prinesli 
tudi nekaj novih prireditev, za katere pa že zdaj vljudno 
naprošamo lokalne organizacije za pomoč, saj brez vas 
to ne bo mogoče. Mislimo, da je moč v slogi, združe-
vanje pa cilj do uspeha,« je prepričan Beno Toplak, 
ki pove še, da bodo preko platforme TIC-a ponudili 
oglaševanje vsem organizacijam in se trudili za za-
dovoljstvo vseh. 

»Pogodbo imamo sklenjeno z vsemi večjimi distributer-
ji papirniške in šolske opreme, prav tako tudi z Držav-
no založbo Slovenije (DZS), zato lahko pri nas naročite 
tudi učbenike in delovne zvezke. Skratka, tukaj bomo 
za vse občanke in občane, med drugim bomo ponudili 
tudi možnost zaposlitve. Vidimo se od 1. decembra, od 
8. ure naprej,« še zaključi Beno Toplak.
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JESENSKE UGANKE

Je debela, okrogla

in na njivi leži,

saj viseti ne bi mogla.

Ko na jesen dozori,

kmet vesel in dobre volje

si iz nje pridela olje. 

_ _ Č _

Vzela slikarka je čopič in barve,

pa je pobarvala vse naokrog,

listje z rumeno, oranžno in rdečo,

rjavo, zdaj barva še polje in log. 

 _ E _ _ _

V ježici na drevesu

je nedosegljiv očesu.

Ko jesen ga z veje sklati, ga hitim čim več nabrati. 

_ _ _ _ _ _ J

Na eni nožici

stojijo v gozdu ti možici.

Širok klobuk so si na glavo dali,

čeprav so v senci si svoj dom izbrali. 

G_ _ _ 

Jagode so polne soka,

tanka kožica jim poka;

brajda komajda jih nosi,

zobljejo jih črni kosi. 

_ _ _Z_ _ _ 

OBČAN OKTOBER 2021

20


