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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Pred nami je nedelja, ko bomo spet imeli možnost 
izbire. Na volitvah 24. aprila 2022 bomo izbrali naše 
predstavnike v Državnem zboru.

Do leta 2020, ko je Šarec vrgel puško v koruzo, so 
nam v večini vladale leve stranke. V tem času se 
podeželske občine niso mogle razvijati zaradi poli-
tike in ukrepov, ki so podpirale in preferirale urbana 
območja. Da se to ne ponovi, je pomembno, da se 
volitev udeležimo in podpremo kandidate desne po-
litične opcije, ki razumejo, kako pomembno je po-
deželje za enakomeren razvoj Slovenije. S sedanjo 
vlado je bila periferija deležna večjega deleža prora-
čunske pogače, kot pred tem.

Večkrat so me spraševali, ali bom kandidiral na pri-
hajajočih volitvah. Da ne bom kandidiral, sem se 
odločil že minulo jesen, po temeljitem premisle-
ku in glede na rezultate zdravniških preiskav. Če bi 
kandidiral, bi bil s ponosom na listi Povežimo Slo-
venijo v kvoti SLS. Pod številko 5 na listi Povežimo 
Slovenijo bomo tokrat našli državnega sekretarja 
na MGRT, mlajšega kolega Andreja Čuša, ki je tudi 
predsednik stranke Zeleni Slovenije. Zahvaljujem 
se vam za vse glasove, ki ste mi jih namenili na pe-
tih državnozborskih in šestih lokalnih volitvah za 
župana Občine Destrnik.

Drage občanke in občani, tako kot sem vas vedno 
prosil, da svoj glas namenite meni, vas tokrat v ime-
nu Andreja Čuša naprošam, da svoj glas namenite 
njemu, vsekakor pa vas naprošam, da svoj glas na-
menite desnosredinskim strankam, ki bodo poskr-
bele za razvoj podeželja. Moto Povežimo Slovenija 
je sodelovanje in pogled v prihodnost s skladnim 
regionalnim razvojem.

V prvem delu nagovora sem vas povabil na volitve 
in vam predstavil svoj pogled. Odločitev, koga voliti, 
pa je seveda vaša. To je odločitev vsakega posame-
znika, ki sem jo vedno globoko spoštoval.

Sprejeti odločitev, da v 
»tej tekmi« ne nasto-
pam več, je bila ena 
težjih v mojem življe-
nju. Prav je, da vam 
pojasnim, saj sem še 
vedno javni funkcionar 
in župan Občine De-
strnik. Moje 25-letno 
udejstvovanje v politiki, 
tako na državnem kot 
tudi lokalnem nivoju, je 
bilo aktivno, zahtevno 
in tudi stresno. Prav bi 
bilo, da se po letih trdega dela, ko napoči čas za to, 
upokojimo, užijemo sadove svojih žuljev in si spoči-
jemo v jeseni življenja. Zadnji mandat, ko ste mi za-
upali vodenje občine, mi je prinesel veliko dodatnih 
obremenitev, stresnih položajev in skrbi. Posledice 
so očitne. Žal je tako, da se večina umiri, spočije 
šele takrat, ko jim to naroči telo. Tudi meni je. Kljub 
vitalosti, energiji in moči, so izvidi preiskav opozori-
li na bolezen. Telo sporoča, da se moram umiriti in 
več časa nameniti sebi in svojemu zdravju. Diagno-
za rak je bila najprej velik šok, sedaj pa jo jemljem 
kot novo priložnost.

Odločil sem se, da se bom kot večni borec boril tudi 
tokrat. To pomeni, da se bom moral začeti ukvarjati 
več sam s seboj in iti skozi proces zdravljenja, kakor 
mi bo narekovano.

Verjamem, da se bomo Slovenci na volilno nedeljo 
odločili tako, da nam bo še naprej dana možnost 
razvijati podeželje in našim občanom zagotavljati 
kvalitetno življenje. Občinska uprava in direktorica 
so zagotovilo, da bomo izkoristili vse možnosti za 
razvoj občine ter dobro počutje občanov. Ponosen 
bom na vse pozitivno ustvarjene zgodbe v bodoče, 
tako v lokalnem kot širšem pomenu.

Vaš župan Franc Pukšič

Izdajatelj: Občinski svet občine Destrnik
Uredniški odbor: Tadej Urbanija, Tanja Hauptman, Tjaša Oman, Simon Fridl
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini Destrnik brezplačno
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Odgovorni urednik: Špela Pokeržnik, mag.
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NAČRTI ZA UREDITEV PRVEGA 
KROŽIŠČA V DESTRNIKU

V Levanjcih si prizadevajo za ureditev prvega krožišča 
v Občini Destrnik. Gre za eno najprometnejših in naj-
nevarnejših križišč v občini. 

»Levanjci so v naši občini ena največjih vasi, ki se ukvar-
ja izključno s kmetijstvom, kar pomeni, da tukaj vozijo 
tudi veliki traktorji in druga kmetijska delovna vozila. 
Gre za resnično nevarno križišče in na občini delamo 
vse, kar je v naši moči, da to uredimo. Upam, da bodo 
tudi ostali občinski svetniki spregledali, da je to nujno 
potrebno in dali zeleno luč za izgradnjo, kajti vsi si že-
limo, da bi se tukaj varnost povečala,« pojasni župan 
Občine Destrnik, Franc Pukšič. 

IZ OBČINSKE HIŠE

Omenjeno krožišče bi bilo prvo v občini. Gre za investicijo, ocenjeno na 174 tisočakov. Hkrati pa bi uredili 
tudi avtobusno postajališče, javno razsvetljavo in odvodnjavanje.

POGODBA ZA PRENOVITEV IN  RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA 
PODPISANA

V občini Destrnik se že dlje časa prizadevamo za primeren 
izgled in funkcionalnost našega pokopališča, ki bo vsem ob-
čanom v ponos. Politična volja in strokoven pristop je obro-
dil sadove in tako je bila, na osnovi javnega naročila, dne 5. 
4. podpisana pogodba za Ureditev poslovilnega objekta in 
razširitev pokopališča v občini Destrnik – 1. Faza, v vrednosti 
276.387,25 EUR z DDV z izvajalcem GAAL gradnje.

V skladu z pogodbo, se bo uredila razširitev pokopališča z iz-
gradnjo teras in opornih zidov, povezovalne poti in stopnišč na 
strmini med poslovilnim objektom in obstoječim pokopališčem, 
ureditev žarnih grobov in zelenih površin za raztros pepela ter 
izgradnja ograje. Izvajalec se je skladno s pogodbo zavezal, da 

Podpis pogodbe župana Franc Pukšič in Albin Leskovšek 
direktor podjetja GAAL gradnje d.o.o.
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MANIFEST KROŽIŠČU LEVANJCI

Levanjci so izrazito sodobno in močno kmetijsko 
naselje glede na površino daleč po Pesniški dolini 
in širše. S hidromelioriranimi in komasiranimi polji 
ponosno kaže zmagoslavno znanje in veščine svo-
jih vaščanov ter njihovih prednikov. Dandanes jim 
jeseni bogato obrodijo žita in skoraj vsa krma za 
potrebe domačih živali, ki jih je ob poljedelstvu ne-
malo – v večjem delu jih predstavljajo piščančjere-
ja, prašičereja in govedoreja. Panoge temeljijo na 
tradicionalnih načinih, iskro k razvitemu svetu pa 
dajejo sodobno opremljeni hlevi in moderna me-
hanizacija. Umirjenemu duhu vasi pa zadnja leta 
povzročajo nevarnost predvsem tuji udeleženci 
prometa, ki brezglavo drvijo skozi njihovo vas.

»Vas Levanjci je bila v bivši krajevni skupnosti in sedanji 
občini vedno gonilna ter vodilna sila pri sofinanciranju 
novih investicij v infrastrukturo. V spomin naj prikliče-
mo le nekaj uspehov, ki so nam v izjemen ponos: med 
prvimi v Sloveniji so se leta 1975 izvedle komasacije 

in hidromelioracije, kasneje asfaltiranje ceste Svetin-
ci–Pacinje, leta 1980 ureditev potoka Levanjščica, 
leta 1982 izgradnja telefonije in polaganje glavnega 
zemeljskega kabla od centrale do kmetijske zadruge 
ter zračnega kabla do Gomilcev za celotno krajevno 
skupnost in v Pesniško dolino, 1983. leta izgradnja 
glavnega vodovoda Pacinje–Svetinci, nudenje po-
moči pri izkopu in prehrani mladinskim delovnim bri-
gadam, nadpovprečno sofinanciranje pri izgradnji in 
obnovi infrastrukture za asfaltiranje ceste LC Levanjci 
vas–Gmajna in kasnejša preplastitev z vaškim samo-
prispevkom in dodatnimi pogodbami zaradi inflacije, 
izgradnja javne razsvetljave in avtobusnih postajališč, 
asfaltiranje LC Koprivjak, asfaltiranje LC Marinič, ob-
nova in širitev javne razsvetljave ter nazadnje izgra-
dnja 60-tonske tehtnice v lastni režiji,« v imenu va-
ščanov Levanjcev pojasnjuje Damjana Žampa in 
dodaja, da vaščani Levanjcev tudi v celoti z lastnimi 
sredstvi vzdržujejo 6 km občinskih cest na območju 

bo s pogodbenimi deli pričel takoj po podpisu pogodbe in 
uvedbi v delo, ki bo najkasneje v desetih dneh od podpisa 
pogodbe, ter jih končal v roku 7 mesecev od uvedbe v delo. 
Skladno z dobrimi praksami pri vodenju projektov, je izva-
jalec dolžan izvesti vsa dogovorjena dela v pogodbenem 
roku, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti iz zapisnikov 
kvalitativnih pregledov in uspešno predal dela naročniku. 

Izvedena dela bo naročnik to je Občina Destrnik prevzela 
še le, ko bo vse narejeno tako kot je potrebno in s tem bo 
pogodbena obveznost podjetja GAAL gradnje, tudi za-
ključena. Naša občina pa bo bogatejša za pokopališče, 
ki omogoča dostojno slovo od naših najdražjih. Pokopališče, ki ga čaka razširitev in prenova
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ZA LEPŠE 
IN ZELENO OKOLJE

melioracijskih površin. Žalosti pa jih dejstvo, da od 
leta 2002 (20 let!) niso imeli večje investicije, čeprav 
v občinski proračun več kot očitno prispevajo znatni 
delež sredstev.

Opaža se, da se je v zadnjih letih močno povečal 
promet na cesti Zgornji Velovlek–Svetinci skozi Le-
vanjce, predvsem iz strani dnevnih delavcev migran-
tov iz Hrvaške in tistih, ki se izogibajo vinjetnemu 
sistemu. Po podatkih mestnega redarstva in poli-
cije je križišče Levanjci na občinskih cestah najbolj 
obremenjeno, kajti kljub povečani kontroli in mer-
jenju hitrosti policistov večina voznikov ne glede na 
omejitev hitrosti skozi naselje le-te ne upošteva. To 
je bilo razvidno tudi iz poročil nameščenega prika-
zovalnika hitrosti (rezultat: 80–100 km/h). Križišče 
pri kapeli je tako postalo zelo nevarno za vse ude-
ležence prometa. »Najbolj pa nas tare misel, da se 
na tem križišču nahajata tudi avtobusni postaji v obe 
smeri, kjer prečkajo cesto in čakajo avtobus otroci, ki 
so najbolj nepredvidljiv in ranljiv člen v prometu. Za 

učinkovito umiritev prometa smo se na sestanku va-
ščanov dne 4. marca 2020 odločili, da za umiritev 
prometa predlagamo izgradnjo krožišča ali rondoja,« 
pove Žampova. 

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1 UL 
RS, št. 109/10), ki v prvi točki navaja, da so za varen 
in nemoten potek prometa na občinskih cestah od-
govorne občine, se vaščani Levanjcev najprej znova 
obračajo na župana in svetnike Občine Destrnik s 
prošnjo in zahtevo, da priskrbijo zagotovitev potreb-
nih sredstev za izvedbo investicije izgradnje krožišča 
v vasi Levanjci. »Kot pri mnogih, tudi že prej omenje-
nih, investicijah, smo tudi tokrat z lastnimi sredstvi 
pripravljeni na sodelovanje in pomoč pri uresničitvi. 
Hkrati poudarjamo, da bomo v slogi še naprej vztra-
jali in nagovarjali k tem spremembam, ki zagotavljajo 
našo življenjsko varnost in tudi varnost drugih obča-
nov, vse dokler ne bodo izvršene,« v imenu vseh va-
ščanov zaključi Damjana Žampa. 

 Uredila: Špela Pokeržnik

Spomladanski čas prinese lepše vremenske raz-
mere, ko okolje znova bogato oživi. Prav pomlad 
je tudi čas za čiščenje okolja. Čistilno akcijo, ki so 
se ji z veseljem pridružili številni občanke in občani, 
smo izpeljali tudi v naši občini. 

Ljudje se vse bolj zavedajo, kaj pomeni skrb za nara-
vo. Namen akcije v Destrniku pa ni samo pobiranje 
odpadkov iz narave, temveč tudi skrb za ozavešča-
nje glede pomena trajnostne naravnanosti. »Že 
tretje desetletje vsako leto izpeljemo čiščenje celotne 
občine. S tem so začeli lovci, sedaj so vključena vsa 
društva, vsi občani, tudi šola in mamice z otroki, kar 
me resnično zelo veseli. Zavedamo se, kaj pomeni 
imeti čisto zeleno naravo, ker smo v takšnem okolju 
tudi živeli,« je ob tem dejal destrniški župan. 

Na čistilni akciji se je zbralo okoli 180 ljudi v vseh 
17 vaseh. »Letošnje čistilne akcije se je udeležilo ve-
liko otrok, kar nam je še v posebno zadovoljstvo, saj 

OBČAN APRIL 2022

5



LIKOVNA USTVARJALNICA

to pomeni, da zavest o čistem in 
lepem okolju prenašamo tudi na 
mladi rod,« je povedala Vlasta 
Tetičkovič Toplak, direktorica 
občinske uprave, in dodala, da 
je čistilna akcija prvi dogodek v 
koledarskem letu, na katerem 
se zbere večina krajanov. 

Po odlično opravljenem delu 
so se udeleženci okrepčali z 
okusno malico, ki so jo že tra-
dicionalno pripravile članice 
Društva kmetic Destrnik. 

KULTURA

Prvi četrtek v aprilu so se otroci – kakor že mesec 
dni prej – zbrali v veroučni učilnici, da bi likovno 
ustvarjali. Pod mentorstvom Vere Kovačević so s 
čopiči in kreativnostjo ustvarili številne umetnine.

Četrtkovo popoldne je bilo ponovno namenjeno 
ustvarjanju. Tokrat so najmlajši in tudi nekoliko sta-
rejši otroci ustvarjali s tehniko akvarel. »Zaradi ve-
likonočnega časa sem za to delavnico izbrala motive 
pisanih jajc in nekoliko modernejših zajčkov. Najprej 
smo obrisali pripravljene modele iz kartona, ki smo jih 
nato obrobili s flomastrom in se postopno lotili slika-
nja,« o poteku delavnice pove mentorica Vera.

Kot so povedali otroci, je čas hitro minil, saj zabavnih 
utrinkov kar ni zmanjkalo. Na prvi podobni delavni-
ci so se s tovrstno tehniko in opazovanjem narave 
mladi umetniki učili slikanja oddaljenih in bližajočih 
se hribčkov iz domače krajine. Tudi takrat so nastale 
prave umetnine. Mentorica pa si želi, da bi se ved-

no večji skupini otrok pridružili tudi njihovi starši ali 
drugi odrasli, ki bi si želeli umetniško ustvarjati pod 
mentorstvom ali povsem samostojno. Tako bi lahko 
tudi v naši občini zaživela medgeneracijska likovna 
skupina, kakršne delujejo v okoliških krajih. 

Pripravil: Simon Fridl
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NAPEV – ODSEV

V petek, 18. marca, je v organi-
zaciji Območne izpostave Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti 
Ptuj potekal prvi del območnega 
srečanja poustvarjalcev glasbene-
ga izročila, ki so ga letos naslovili 
Napev – odsev.

Na odru Volkmerjevega doma kul-
ture se je predstavilo več skupin 
našega območja. Kot prva je na-
stopila Pevska skupina Kulturnega 
društva Destrnik, ki je s pesmima 
Dobro jutro, Bog daj in Moja mati 
popestrila večer. Že tradicionalno 
so nastopile tudi pevske ljudskih 
pesmi Urbančanke, ki delujejo v 
okviru Turističnega društva De-
strnik. Zapele so Navzgor se širi 
rožmarin in Ta prvo gredo skopala 
bom. Zbrane je na začetku prire-
ditve nagovorila vodja območne 
izpostave, Iva Brajovič, v imenu 
občine pa je nekaj besed sprego-
vorila tudi Elizabeta Fras, predse-
dnica Odbora za družbene dejav-
nosti Občine Destrnik. 

Pripravil: Simon Fridl
Fotografije: Arhiv OI JSKD Ptuj 

OBČAN APRIL 2022

7



MINUTA  ZA KULTURO

VEČER SMEHA 
V DESTRNIKU

Marčevski nedeljski večer so obiskovalcem po-
pestrili umetniki gledališke skupine Kulturnega 
društva Ivana Kaučiča Ljutomer v organizaciji Turi-
stično-informacijskega centra Destrnik. 

Skupina je pripravila različne skeče s pestro paleto 
zabavnih situacij najrazličnejših vlog in poklicev, vse 
od klepetave tajnice do mojstra za najrazličnejše za-
deve. »Smeh je pol zdravja, druga polovica pa špeh in 
klobase. V sklopu večerov komedije bomo gostili raz-
lične kulturne in dramske organizacije ter vas tako ali 
drugače poskušali nasmejati. Danes gostimo društvo 
s skeči, ki smo jih poimenovali Skeči za umret. Brez 
skrbi, danes ne bomo zares umrli, bomo pa umrli od 
smeha,« je zbrane v imenu organizatorja pozdravil 
direktor Beno Toplak, ki je obiskovalce povabil tudi 
na prihodnje dogodke.

Pripravil: Simon Fridl

Pomlad na deželi

Sonce prijazno že nas pozdravlja,
spet k nam prišla je topla pomlad.
Kmetič veselo plug si pripravlja,
njivico svojo šel bo orat.
Deklica v vrtu rož’ce zaliva,
že ko se rano jutro budi.
Fantič na polju radost uživa,
saj zagotovo šopek dobi.
Prijatelj se trte na hribček ozira,
tam kjer mu vinski hramček stoji.
In že vnaprej si vse preštudira,
da mu jeseni bolj obrodi.
Vinogradi sončni so oživeli,
delati kmetič v njih je začel.
Bodo kopači vriskali, peli,
ko jim bo vinček srca oblil.
Oj, na deželi je zares lepo,
na vasi mladi fantje zapojo,
v zelenem vrtu pa dekletu žlahtne
rožice, oj rožice cveto.

Avtor: Justin Kranjčič
Izbor: Kulturno društvo Destrnik
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V DRUŠTVIH SE DOGAJA

OBČNI ZBOR DU SVETI 
URBAN DESTRNIK

Članice in člani Društva upokojencev Sveti Ur-
ban Destrnik so konec minulega meseca marca 
izpeljali občni zbor. Zbrali so se v velikem število 
in veseli, saj so lahko po dolgem obdobju, ki ga 
je zaznamovala epidemija korona virusa, znova 
poklepetali. Skupno kosilo so tako dobro izkoris-
tili za druženje.

»Naše društvo je s številnimi sekcijami največje dru-
štvo upokojencev v južnem Podravju. Še posebej smo 
ponosni na naše športnike, ki dosegajo odlične rezul-
tate v kegljanju in pikadu,« je zadovoljen predsednik 
DU Sveti Urban Destrnik, Anton Sever, ki dodaja, da 
odlično sodelujejo tudi z županom in celotno občin-
sko upravo. 

Občnemu zboru se je pridružil tudi destrniški župan, 
Franc Pukšič, ki je oznanil veselo novico. »S predse-

dnikom sva podpisala spremembo pogodbe oziroma 
aneks, s katerim društvo od 1. aprila 2022 ne bo več 
plačevalo stroškov elektrike in vode v društvenih pro-
storih. Te stroške  namreč prevzema Občina Destrnik,« 
pove župan in pojasni, da gre za neke vrste zahva-
lo, ker se je društvo strinjalo z namestitvijo solarnih 
celic na streho njihovih prostorov. Občina namreč 
sodeluje v velikem projektu shranjevanja električne 
energije Podonavje in je za sodelovanje potrebo-
vala prostor za montažo solarnih celic. »S pomočjo 
elektrike, ki jo bodo proizvedle te celice, bomo med 
drugim ogrevali tudi polovico našega vrtca,« še doda 
župan Pukšič. 

»Prihajajoče pomladne in poletne dni si želimo preži-
veti čimbolj aktivno in razgibano. Načrtujemo izlete 
in predvsem druženja v naših skupnih prostorih, ki so 
res lepo urejeni in nam nudijo odlične pogoje. Na tem 
mestu še enkrat zahvala občini, ker so nam omogočili 
nadstrešek, na katerem so nameščene solarne celice, 
s katerimi proizvajamo lastno električno energijo,« še 
hvaležno zaključi predsednik Anton Sever.  

Pripravila: Špela Pokeržnik

OBČNI ZBOR KULTURNEGA 
DRUŠTVA DESTRNIK

Številne omejitve zaradi novega korona virusa, ki 
so močno zaznamovale tudi preteklo koledarsko 
leto, so bile izziv tudi za Kulturno društvo Destrnik, 
ki pa je kljub oviram poskrbelo, da dogajanje v De-
strniku ni zamrlo. S pomočjo družbenih omrežij so 
namreč omogočili širši in varnejši dostop do svojih 
dogodkov.  

Povzetek delovanja društva v preteklem letu in na-
črte za prihodnje je na občnem zboru, ki je potekal 
27. 3. 2022 v Volkmerjevem domu kulture, predsta-
vil predsednik društva Simon Fridl, ki je med drugim 
izpostavil obeleževanje 30. obletnice samostojno-
sti Republike Slovenije. Člani društva so pripravili 

OBČAN APRIL 2022

9



proslavo na prostem, na kateri so prisostvovali tudi 
prapor ter člani Policijskega veteranskega društva 
Sever Maribor in Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Ptuj. S predstavniki ptujskega 
društva veteranov so novembra pripravili tudi otvo-
ritev razstave Vojna za Slovenijo 1991 in pogovorni 
večer o dogodkih v letu osamosvojitve. 

Konec leta je folklorna skupina ponovno pripravila 
prižig prazničnih luči, društvo pa je v sodelovanju z 
občino in TIC pripravilo tudi srečanje z Božičkom, ki 
so se ga razveselili predvsem naši najmlajši občani. 
Vse prireditve smo lahko spremljali v živo tudi preko 
socialnih omrežij, kjer so bili sicer aktivni skozi vse 
leto, zlasti na svoji Facebook strani, občane pa so 
nagovarjali tudi z izbranim literarnim delom, ki ga 

redno objavljajo v rubriki Minuta za kulturo v glasilu 
Občan. 

Na podlagi sprejetega Pravilnika o podeljevanju pri-
znanj sta bili podeljeni tudi prvi zahvali Kulturnega 
društva Destrnik, in sicer Majdi Petrič za uspešno 
sodelovanje in pomoč pri zasnovi ter izdelavi ko-
stumske podobe Božička in škratov ter Območne-
mu združenju veteranov vojne za Slovenijo Ptuj za 
uspešno sodelovanje pri prireditvi ob 30. obletnici 
samostojnosti Republike Slovenije, okrogli mizi in 
pripravi razstave Vojna za Slovenijo 1991. 

Besedilo: Tadej Urbanija
Fotografija: Arhiv KD Destrnik

DRUŠTVO KMETIC 
DESTRNIK

Društvo kmetic Destrnik je priredilo občni zbor, na 
katerem so se zbrale tako članice kot tudi podporni 
člani. Skupaj so si ogledali film o koruzi in pregle-
dali poročila o dosedanjem delu, predvsem pa so se 
družili. Ob tej priložnosti je članica društva Karmen 
Požar predala Občini Destrnik skvačkan grb, ki ga 
je naredila sama v okviru akcije Slovenija kvačka.

Dosedanja predsednica društva Irena Gajšek je po-
vedala: »Članice društva kmetic smo zelo aktivne, 
izjemno sem ponosna na vse nas. Kuhamo, pečemo, 
kvačkamo, predvsem pa ohranjamo stare običaje. V 
društvu smo se vsi skupaj tudi potrudili in posneli film.«

Betka Fras je dodala, da članice ne sadijo samo ko-
ruze: »Delamo tudi na njivi, sadimo buče, družimo se 
ob trebljenju buč, sadimo fižol, pripravljamo pa tudi 
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več tradicionalnih prireditev in aktivnosti. Ob vsem 
tem pa nosimo posebne obleke in se trudimo ohranja-
ti svoje narečje.«

Pred občnim zborom Društva kmetic Destrnik je 
Karmen Požar iz tega društva predala izjemen 

skvačkan grb občine Destrnik županu. »Ta grb bo 
imel posebno častno mesto v Volkmerjevem domu 
kulture. Poklon in zahvala ustvarjalki,« je o darilu 
povedal Franc Pukšič. 

SEJEM ALPE ADRIA – ZA 
ZELENI AKTIVNI TUZEM

Od 23. do 26. marca se je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani odvijala osrednja tu-
ristična sejemska prireditev v Sloveniji – 32. 
sejem Alpe Adria, ki so se ga udeležili tudi 
člani Turističnega društva Destrnik.

V ospredju sejma je bil zeleni, aktivni turizem. 
Na Gospodarskem razstavišču se je predsta-
vilo preko 300 turističnih ponudnikov iz Slo-
venije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, 
Hrvaške ter Italije. Sejem si je ogledalo več kot 
10.000 obiskovalcev. Letos sta bila v ospredju 
zeleni, aktivni (t. i. outdoor) turizem in trajno-
stna naravnanost. Tudi trenutno zdravstveno 
stanje ni naklonjeno masovnemu druženju in 
nas kot turiste pospešeno usmerja k aktivno-
stim v neokrnjeni naravi.

 Destrniški člani društva Milena, Marica, Mi-
cika in Ivan so se tudi letos predstavili s pro-
jektom Od lanu do platna. Njihova stojnica 
je bila odlično obiskana, kar bo gotovo v naš 
prelepi kraj v osrčju Slovenskih goric pripelja-
lo kakšnega domačega ali tujega gosta.

Pripravila: Tanja Hauptman
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41. OBČNI ZBOR 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA DESTRNIK

V soboto, 12. marca 2022, so člani društva izvedli 
redni občni zbor, na katerem so pregledali delo v pre-
teklem letu. Po dveh letih je občni zbor letos spet po-
tekal v živo. Večer so s pesmijo otvorile ljudske pevke 
Ubrančanke, družbo pa jim je delal tudi harmonikaš. 

Delo društva je v svojem poročilu predstavil pred-
sednik Ivan Hauptman. Hkrati se je vsem članom 
in članicam zahvalil za ves trud, ki ga vlagajo v us-
pešno delovanje društva. Kljub položaju s COVI-
DOM-19 jim je preteklo leto uspelo izpeljati nekaj 
projektov in akcij. Tako so med 5. in 12. februarjem 
opravili redni (prvič v zgodovini društva) dopisni ob-
čni zbor. Prvi sončni torek v marcu so opravili rez po-
tomke pri viničariji. Med peščico prisotnih so bili 8. 
ptujska vinska kraljica Monika Kovačič, župan Franc 
Pukšič, kletar Anton Sever, predsednik društva vino-
gradnikov in sadjarjev Andrej Rebernišek ter skrbnik 
potomke Ivan Hauptman. 

Lansko leto so v marcu postavili betonske stebre in 
armaturo v novem vinogradu. Akcije so se udeležili 
Franc Šel, Janez Fridl, Jože Belec, Dragan Josifovski, 
Anton Sever in Ivan Hauptman. Kasneje v aprilu so 
izpeljali akcijo na turističnih brajdah, ki so bile v zelo 
slabem stanju, v isti zasedbi kot v občinskem vinog-
radu. Konec aprila so posejali lan, kot že nekaj let 
do sedaj na Sevrovi njivi na Drstelji. Delo so opravili 
Pavla in Jože Horvat, Angela Petek, Milena Samec, 
Marica in Marjan Veršič, Anton Sever in Ivan Haupt-
man. Pri Sevrovih so po uspešni setvi lanu dobili še 
malico za povrh.

V juniju sta Angela Petek in Anton Sever poseja-
la lan na sejmišču v Gornji Radgoni, saj so pred-
videvali, da bo konec avgusta tam potekal sejem 
Agra, toda žal sejma potem zaradi takratnih razmer 
ni bilo. V začetku avgusta so populili lan. Ker je za 
puljenje potrebnih več pridnih rok, so se skupini, ki 
je lan posejala, pridružili Lizika Bac, Ana Bombek, 
Kristina Hauptman in Marija Jakob.

Tretji vikend v avgustu so izvedli 40. kmečki praznik. 
Postavili so klopotec ter uspešno pekli gibanice in 

krapce. Za uspeh prireditve so zaslužni Milena Sa-
mec, Marica Veršič, Terezija Potočnik, Marija Jakob, 
Jožef Sever, Miša Simonič Irena Brenčič, Franc Bren-
čič, Sašo Simonič, Stanko Cvetko Anton Sever, Mar-
jan Veršič, Branko Turk in Ivan Hauptman.

Konec avgusta so odstranili laneno seme, ga pre-
čistili in pospravili. Delo so opravili Pavla in Jože 
Horvat, Angela Petek, Irena Zorko, Anton Sever in 
Ivan Hauptman.

V začetku oktobra je potekala trgatev potomke, ob-
činskega vinograda in turističnih brajd. Dogodek je 
bil lepo obiskan. Med drugimi sta bila prisotna tudi 
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SETEV LANU TD DESTRNIK PRI SEVROVIH

župan Franc Pukšič in 8. ptujska vinska kraljica Mo-
nika Kovačič. Sledilo je stiskanje grozdja in druženje 
pred gasilsko-turističnim domom. 

 V oktobru je bilo v viničariji fotografiranje, na ka-
terem sta blestela Pavla in Jože Horvat. Poudarek 
tega fotošutinga je bil na zgodbi Od lanu do platna. 
Fotografije in veliko pisnega gradiva je bilo pozneje 
objavljeno v prilogi revije Ognjišče. 

V novembru so turisti od Ministrstva za kmetijstvo 
dobili odločbo, da je lan, ki ga sejejo na kmetiji Se-
ver na Drstelji, ohranjevalna sorta lanu z imenom 
URBAN – DESTRNIK. Postopek je trajal dve leti. Pri-
javili so se v LAS projekt, v sklopu katerega se bosta 
kupili dve leseni stojnici. Pri vseh projektih LAS gre 
zahvala članici Metki Kajzer za pomoč pri urejanju 
papirjev okrog prijave. Predsednik se je na koncu 
zahvalil še društvenemu gospodarju Jožetu Belecu, 

ki je skozi leto urejal in popravljal komplete miz in 
klopi, posebna zahvala pa je bila izrečena še Miši, 
Ireni, Sašu in Frančku, ki so v društvu najbolj aktivni 
in zmeraj pripravljeni na vse društvene naloge. Kljub 
nevsakdanjemu položaju v preteklem letu so v dru-
štvu veliko naredili. 

Zbrane sta med drugimi pozdravila tudi župan Franc 
Pukšič v imenu Štajerske turistične zveze in direkto-
rica občinske uprave Vlasta Toplak Tetičkovič.  

Podeljena so bila jubilejna priznanja za aktivno in 
uspešno delo v društvu. Člani, ki so v društvu že 40 
let, so bili razglašeni za častne. V društvo so sprejeli 
tudi novo članico. 

Uradnemu delu je sledilo druženje ob hrani in pijači, 
za katero v društvu poskrbijo marljivi člani in članice. 

Pripravila: Tanja Hauptman

V petek, 8. aprila, so člani društva sejali lan pri 
Sevrovih na Drstelji. Gospod Anton je velikoduš-
no odstopil zemljo za setev, ki jo je predhodno tudi 
dobro pripravil, saj vemo, da je lan zelo zahtevna 
rastlina. Članice in člani so na star način opravili 
setev.

Turistično društvo tako uspešno nadgrajuje projekt 
Od lanu do platna. Prizadevni člani društva upajo, 
da bo na novo posejan lan dovolj gost, da med njim 

ne bo prostora za plevel in travo ter da bo pridelek 
obilen.

Da bo lan še hitreje rastel, so Sevrovi po konča-
nem delu pripravili pogostitev, hkrati pa so na dob-
ro letino nazdravili s Sevrovim in turističnim vinom. 
Tudi mi jim želimo dovolj vlažno in toplo zemljo, da 
bo lan lepo rastel in ga bomo lahko skupaj obču-
dovali, ko bo zacvetel. 

Pripravila: Tanja Hauptman 
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OŠ DESTRNIK SODELUJE V 
MEDNARODNEM PROJEKTU 

ŠOLA IN VRTEC

Osnovna šola Destrnik letos prvič sodeluje v eno-
letnem projektu Erasmus+ KA2, Go-Car-Go PLUS. 
Učenci bodo izdelali ekstramobil in mu dodali ele-
ktrični pogon. Projekt je nadaljevanje projekta Go-
-Car-Go, avtorja Stanka Kostanjevca iz Šolskega 
centra Ptuj. 

»Naša šola je sodelovala vseh 10 let in učenci so iz-
delali 11 ekstramobilov. Nosilec letošnjega projekta 
je Šolski center Ptuj, vodi pa ga ravnateljica Anja Je-
senek Grašič. Učenci bodo izdelali podvozje, BFI Bur-
genland iz Avstrije pa bo izdelal električni pogon. Na 
koncu projekta bo zaključno srečanje na Ptuju. Učenci 
bodo s svojimi ekstramobili tekmovali v različnih ka-
tegorijah in disciplinah,« pojasni mentorica Dragica 
Pešaković.

 V Donjem Kraljevcu na Hrvaškem je bil novembra v 
prostorih podjetja Tehnix, d. o. o, prvi delovni sesta-
nek vseh partnerjev v projektu. Sodelovali so nosilec 
projekta – Šolski center Ptuj – ter ostali partnerji iz 
Slovenije (OŠ Sveti Tomaž, OŠ dr. Ljudevita Pivka, 
OŠ Hajdina, OŠ Olge Meglič, OŠ Destrnik-Trnovska 
Vas), Srbije (OŠ Matija Gubec), Avstrije (BFI Burgen-
land) in Hrvaške (OŠ Hodošan). »Po sestanku smo si 
ogledali OŠ Hodošan, Riznicu Međimurja, Razvojno 
edukacijski center za kovinsko industrijo in Metalsko 
jezgru v Čakovcu,« še doda Pešakovićeva.  

Drugo delovno srečanje je potekalo na OŠ Matije 
Gubca v mestu Tavankut v Srbiji (Vojvodina). Sreča-
nja so se z mentorico udeležili tudi trije učenci naše 
šole, Anže Sužnik, Lan Arnuš in Nik Dolinar. »Po dol-
gi vožnji skozi Hrvaško in Madžarsko smo prispeli v 
Tavankut, kjer so nas pričakali domačini. Po kosilu sta 
sledila delovni sestanek in delavnica, na kateri so se 
učenci medsebojno spoznavali. Sprehodili smo se sko-

zi naselje, kjer smo si ogledali galerijo Prve kolonije 
naive v slamnati tehniki, župnišče in cerkev Srce Isu-
sovo ter Etno salaš Balažević. Za učence so pripravili 
delavnico v izdelovanju slamnatih okraskov. Po večerji 
so se učenci preizkusili še v karaokah in se zabavali 
ob drugih aktivnostih,« dogajanje povzema Dragica 
Pešaković in doda še, da so si drugi dan v Suboti-
ci ogledali mestno hišo in sinagogo. »Obiskali smo 
Tehnično šolo Ivan Sarić. Po kosilu smo se odpravili na 
pot proti Sloveniji, polni novih doživetij in vtisov.«

Naslednje delovno srečanje se bo odvijalo v Avstriji 
21. aprila 2022. Več o projektu si lahko ogledate na 
spletni strani šole: http://www.os-destrnik.si.

Uredila: Špela Pokeržnik
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11. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

V ponedeljek, 28. 3. 2022, je na Konserva-
toriju za glasbo in balet Ljubljana potekala 
11. slovenska glasbena olimpijada, ki sta 
jo organizirali Glasbena mladina Sloveni-
je in Akademija za glasbo v Ljubljani. Tako 
kot mnogo drugih tekmovanj, je tudi to le-
tos potekalo na daljavo.

Tokrat sta se omenjenega tekmovanja pod 
mentorstvom učitelja glasbe Ernesta Koko-
ta udeležili dve učenki OŠ Destrnik-Trnovska 
vas. Ana Dvoršak obiskuje zasebno glasbe-
no šolo v samostanu sv. Petra in Pavla na 
Ptuju, kjer se pri profesorici Liji Frajnkovič 
uči flavto, Žana Muršec pa obiskuje glas-
beno šolo Karol Pahor na Ptuju, kjer se pri 
profesorju Rudiju Toplaku uči klarinet. »Tekmovanja 
v Ljubljani se je udeležilo 109 učencev iz celotne Slo-
venije, ki bodo v prihodnosti zagotovo krojili glasbeno 
kreativnost pri nas,« zadovoljno pove Ernest Kokot 
in doda, da je tekmovanje potekalo v več etapah. 
Učenci so morali napisati svojo skladbo, jo posneti 
in poslati na omenjeno tekmovanje, kjer so jo oceni-
li priznani slovenski skladatelji. Prav tako so morali 

ob spremljavi klavirja zapeti skladbo, ki jo je ocenila 
dvočlanska žirija. »Tudi ta del so strokovnjaki ocenje-
vali iz posnetkov. Zadnji del rezultata je bil pisni test iz 
poslušanja in teoretičnih vsebin glasbe.«  

Ana je dosegla zlato priznanje in absolutno četrto 
mesto, Žana pa srebrno priznanje. Iskreno česti-
tamo! Uredila: Špela Pokeržnik

REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV

V ponedeljek, 28. marca 2022, je potekalo 
30. regijsko srečanje mladih raziskovalcev 
Spodnjega Podravja in Prlekije. Srečanja 
so se udeležili tudi učenci in učenke JVIZ 
OŠ Destrnik-Trnovska vas s svojimi men-
torji. Na regijsko srečanje mladih razisko-
valcev Spodnjega Podravja in Prlekije so 
mladi raziskovalci letos prijavili kar 40 raz-
iskovalnih nalog, med katerimi sta bili dve 
iz naše šole.  

Raziskovalno nalogo z naslovom S časov-
nim strojem do goloba pismonoše so pod 
budnim očesom mentorice Katje Gajzer in 
ob pomoči somentorice Urške Jaroš opravi-
le učenke Lucija Cajnko, Manja Cafuta in Žana Mu-
ršec. Naslov druge naloge je Čudoviti svet orglanja. 
Pod to nalogo so se podpisali učenci Ana Dvoršak, 
Katja Kos in Anže Horvat. Njihov mentor je bil Er-
nest Kokot, somentor pa Milan Kunčič.

Skozi proces priprave raziskovalnih nalog učenci in 
dijaki nadgrajujejo v šoli pridobljeno znanje, se in-
teresno usmerjajo v različna področja znanosti ter 

se učijo raziskovalnih metod. Na srečanju imajo 
možnost s strokovnjaki razpravljati o svojem delu 
in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja. 
Ker pa je srečanje tudi tekmovalnega značaja, pred-
stavlja raziskovanje mladim raziskovalcem še doda-
ten izziv. Naloge, ki so nastajale vso šolsko leto, je 
bilo potrebno oddati štirinajst dni pred srečanjem. 
Na srečanju so mladi raziskovalci v 10-minutnih 
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PODROČNO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE V SPUHLJI

predstavitvah javno predstavili svoje najpomemb-
nejše ugotovitve in zaključke. Strokovne komisije so 
naloge, razporejene v različna področja, ovredno-
tile in nagradile z bronastimi, srebrnimi in zlatimi 
priznanji, ob tem pa določile tiste, ki bodo s svojimi 
nalogami sodelovali tudi na državnem srečanju. 

Obe nalogi JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas sta na re-
gijskem srečanju dosegli zlato priznanje in se uvrstili 

na državno srečanje mladih raziskovalcev, kar pred-
stavlja velik uspeh in nagrado za vso opravljeno 
delo. 

Vsem učencem in njihovim mentorjem čestitamo 
ob njihovem uspehu.

Zapisala mentorja 
Katja Gajzer in Ernest Kokot 

Konec meseca marca je v Spuhlji poteka-
lo področno ekipno šahovsko tekmovanje 
za učence osnovnih šol. Udeležili so se ga 
tudi učenci OŠ Destrnik-Trnovska vas. Na-
stopali so v treh kategorijah: deklice do 15 
let, fantje do 15 let (dve ekipi) in fantje do 
12 let. 

»Deklice do 15 let so bile edine v konkuren-
ci, zato so si pokal izborile brez boja. Zelo 
uspešno so igrali fantje, saj so v kategoriji 
do 15 let v zelo močni konkurenci dosegli 
2. in 6. mesto, v kategoriji do 12 let pa 4. 
mesto,« navdušeno pove mentorica Stan-
ka Drobnak. 

V drugouvrščeni ekipi so odlično igro poka-
zali devetošolci Aljaž Korošec, Domen Ar-
nuš, Samo Širec, Anže Horvat in Lan Arnuš, 
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v šestouvrščeni ekipi pa sedmo- in osmošolci Tristan Zver 
Šuligoj, Nik Mitja Vajngerl, Matej Drobec, Anže Viher in 
Sašo Razlag. V ekipi fantov do 12 let so odlično igrali Luka 
Rom, Niko Maguša, Bine Arnuš in Žiga Horvat, v ekipi de-
klic pa so bile Monika Čeh, Nives Jakolič in Nika Tašner.

»Vsem učenkam in učencem čestitamo za odlično igro in jim 
želimo še obilo uspehov v prihodnje,« zaključi Drobnakova. 

Uredila: Špela Pokeržnik

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

Znanje tujih jezikov je zelo pomembno, saj nam 
predstavlja okno v svet. Angleščina pa je brez dvo-
ma tista, ki je najpomembnejša in najbolj razširjena, 
saj si brez nje ne moremo predstavljati potovanja 
v tujino ter sodobnega poslovanja in raziskovanja. 
Na JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas je v marcu pote-
kalo državno tekmovanje iz znanja angleščine za 
učence 9. razredov.

»Na državno tekmovanje sta se uvrstili učenki Ma-
nja Cafuta in Lucija Cajnko. Odlično sta se odrezali! 
Manja je dosegla srebrno, Lucija pa zlato državno pri-
znanje,« je zadovoljno sporočila mentorica Klavdija 
Heric. 

Devetošolkama iskrene čestitke za izjemen uspeh!

Uredila: Špela Pokeržnik

ZGODBE LJUDI

Odlična učenka 9. razreda, nadobudna mlada flavtistka, ki dosega zavi-
dljive rezultate na domačih in tujih tekmovanjih, ter dekle različnih intere-
sov. Vse to bi resnično na kratko opisalo Ano Dvoršak. 

Izjemni dosežki v zadnjih mesecih sami zase govorijo o trudu in urah, vlo-
ženih v vaje ter priprave, ki jih je Ana opravila z veseljem do glasbe in flavte. 
Slednje – kot sama pravi – po osmih letih igranja ne bi zamenjala za nič na 
svetu. V marcu in aprilu je tako dosegla zlati plaketi na državnem tekmova-
nju v Murski Soboti in na mednarodnem tekmovanju v Beogradu. Odličen 
rezultat je dosegla tudi na glasbeni olimpijadi. »Posebej pomemben je tudi 
vpliv profesorja, ki te podpira, vodi in skozi vsa leta goji veselje do dela in igra-
nja,« Ana pohvali svojo mentorico Lijo Frajnkovič iz zasebne glasbene šole 
v samostanu sv. Petra in Pavla.

»V času priprave na tekmovanja so vaje potekale skoraj vsak dan, običajno pa 
potekajo od dva- do trikrat tedensko ob spremljavi klavirja, šolskem pihalnem 

POGOVOR Z ANO DVORŠAK 
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ZGODBE LJUDI

orkestru in komorni igri. Potrebno se je pripravljati na 
vedno nove izzive, tekmovanja, kjer po vloženem tru-
du opaziš napredek in užitek do igre, kar je vodilo tudi 
do vpisa na konservatorij. Vztrajnost in trud se vedno 
obrestujeta, občutek, da si delal skozi vse leto dobro, 
te napolni ter delo nagradi. To ti daje nov zagon za 
nove projekte. Všeč mi je, da se na tekmovanjih oce-
njujejo vrhunski glasbeniki, kar mi daje še dodatno 
motivacijo.«

Glasba Ani predstavlja uživanje v igri, samostojni 
svet, kjer se lahko sprosti in izraža sebe skozi umet-
nost. »Svobodna sem in lahko improviziram, tako sem 
za olimpijado napisala dve skladbi za flavto in klavir, 
ob tem pa uživaš v veselju, da sam nekaj ustvariš in 
slišiš, kako zveni,« svoje delo opisuje Ana. O zanima-
jo za različna področja in aktivnosti v prostem času, 
v katerega med drugim šteje tudi glasbeno ustvarja-
nje, pove: »V šoli me veselijo tudi naravoslovni pred-
meti, kot sta biologija in kemija, kar je skoraj enako-

Ambulanta družinske medicine Destrnik je zasebna 
ambulanta. Nosilec koncesije v ambulanti je z de-
cembrom 2020 postal Tomaž Schaubach, dr. med, 
specialist družinske medicine, za paciente pa skrbi-
jo Ines Emeršič, dr. med., specialistka družinske 
medicine, ter diplomirani medicinski sestri, Anja 
Plohl in Mateja Škrlec.

»Gre za podeželsko ambulanto, namenjeno v prvi vrsti 
prebivalcem Občine Destrnik. Naša naloga je skrb za 
vse generacije, od otrok, starejših od 15 let, pa do sta-
rostnikov,« pove dr. Emeršičeva in dodaja, da njiho-
ve storitve obsegajo tako kurativne kot preventivne 
preglede v referenčni ambulanti za paciente po 30. 
letu starosti. 

KONTAKT:
Telefonska številka 064 134 350
E-mail: ambulanta.destrnik@gmail.com
Ordinacijski čas:  
ponedeljek 14:00–20:00, torek–petek 7:00–13:00

vredno glasbi. V prostem času namenim največji delež 
glasbi in sprehodom v naravi, kjer najdem svoj navdih 
za ustvarjanje, rada pa tudi kaj preberem.«

Pripravil: Simon Fridl
Fotografije: Arhiv Ane Dvoršak

ZDRAVJEAMBULANTA DRUŽINSKE MEDI-
CINE DESTRNIK  »Ambulanta je opremljena z osnovnimi diagnostični-

mi orodji, instrumenti za male kirurške posege, elekt-
rokardiografom, spirometrom, urinskim analizatorjem 
in merilcem gleženjskega indeksa. Pred kratkim smo 
ambulanto opremili še s hitrim CRP-testom ter Hol-
ter monitoringom,« pojasnjuje dr. Emeršičeva in vabi 
nove paciente, v prvi vrsti prebivalce domače obči-
ne, ki želijo s podpisom potrditi izbiro nove zdravni-
ce, da to storijo kadarkoli med ordinacijskim časom. 

Kolektiv Ambulante družinske medicine Destrnik

Mateja Škrlec, diplomirana medicinska sestra Anja Plohl, diplomirana medicinska sestra Ines Emeršič, dr. med., spec. druž. medicine
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Veliko žalostnih dni je že minilo,
ko s cvetjem ti poslednji dom krasimo.
S kamnite plošče črke nemo govorijo,
da zate svečke že devet let gorijo.

V SPOMIN
15. marca je minilo devet let, odkar nas je za vedno zapustil  

naš dragi oče, tast, dedek in pradedek 

ANTON SEVER 
iz Drstelje 9

Hvala vsem, ki se ga spominjate z lepo mislijo in postojite ob njegovem 
grobu, prižgete svečko in podarite cvet.

 Njegovi najdražji

Oči le častne je zaprla,
da se po trudu in boju
oddahne v blaženem spokoju.
(S. Gregorčič)

                      
                    ZAHVALA

ob boleči izgubi drage mame, tašče, babice in prababice 
KATARINE SEVER iz Drstelje 9,

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsa 
pisno in ustno izrečena sožalja, stiske rok, darovane sveče, cvetje in svete 
maše.  Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala gre župniku, gospodu Jožefu Škoficu, pogrebnemu podjetju 
Almaja, govorki za poslednje besede slovesa, praporščakom, godbeniku za 
odigrano melodijo in vokalnemu kvintetu Zarja. Zahvaljujemo se tudi vsem 
tistim, ki ste v težkih trenutkih bili z nami.

Sin Tonek, sin Franc z družino in sin Jože z družino

 

V SPOMIN
17. februarja je minilo eno leto, odkar smo se v ožjem krogu poslovili od 

drage mame, sestre, tašče, babice in prababice

Prvo leto v grobu spiš, v naših srcih še živiš in spremljaš nas povsod, kod vodi nas življenjska pot. 

JOŽETA ČUŠA
iz Zgornjega Velovleka 17
(12. 3. 1931–13. 2. 2007)

MARIJE ČUŠ
iz Zgornjega Velovleka 17

(8. 9. 1934–3. 2. 2021)

Minila so leta, minil je čas, ko si ti odšel od nas.
Si tam, kjer je mir, brez trpljenja ...

Hvala vsem, ki se ju spominjate z lepo mislijo.

VSI VAJINI

in

Ni te več na dvorišču, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

V SPOMIN
7. marca je minilo deset let, odkar nas je za vedno zapustil 

naš dragi brat, svak, stric in nečak

BRANKO MALEK
iz Jiršovcev 50, Destrnik
(30. 1. 1969–7. 3. 2012)

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

Žalujoči: brata Milan in Ivan ter sestra Jerica z družinami

Spoštovani starši!

Vpis v Vrtec Destrnik za šolsko leto 2022/2023 
je še vedno mogoč. Na spletni strani šole OŠ 
Destrnik-Trnovska vas poiščite prijavnico pod 
zavihkom Vrtec Destrnik–Vloge–Obrazci in vpišite 
vašega otroka v vrtec.

Pri nas poteka otrokov dan v domačem okolju, v katerem izkoristimo naravne danosti in jih vzgajamo 
v zdravem duhu. Predšolskim otrokom nudimo plavalni tečaj in zaključno ekskurzijo, da obogatimo 
njihovo bivanje v našem zavodu.

Maja Žižek, vodja vrtca

OBVESTILA

V SPOMIN
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Minilo je dobrih deset let, odkar sem se vam prvič predstavil kot vaš kandidat za poslanca Državnega zbora RS. V 
tem času se je zgodilo veliko stvari, tudi sam sem doživel številne in različne izkušnje, ki so privedle do tega, da sem 
marca lani dobil povabilo, da sprejmem odgovorno vlogo na mestu državnega sekretarja na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Veseli me, da smo s skupnimi napori in sodelovanjem uspeli doseči veliko dobrega za 
naše ljudi in naše kraje. V mandatu 2022–2026 si bom prizadeval za: 

1. UREJENA OSNOVNA INFRASTRUKTURA:  
Vedno sem se in se bom trudil upreti vse sile v 
zagotovitev normalnega in dostojnega bivalnega 
okolja, ki si ga v 21. stoletju že več kot zaslužimo vsi, 
a žal še danes marsikje ni tako. 

2. DOSTOPNO IN KVALITETNO ZDRAVSTVO:  
Začetek gradnje urgentnega centra na Ptuju je šele 
začetek. Zavedam se, da ni »dobro spati na lovori-
kah«, moja prizadevanja so in bodo uprta v nada-
ljevanje rasti in razvoja Splošne bolnišnice Ptuj z 
zagotavljanjem boljših pogojev dela, kakor potrebo 
prisluhniti potrebam zaposlenih.

3. PREHRANSKA SAMOOSKRBA:  
Prizadeval si bom za dvig samooskrbe na področju 
prehrane, kar bomo dosegli z dodatnimi vlaganji v 
kmetijski sektor. Vlada RS je ob koncu lanskega leta 
slovenskemu kmetijstvu zagotovila še dodatnih 210 
milijonov EUR v obdobju 2023–2027 k že dodelje-
nim 100 milijonom, ki jih je obljubila poleti 2021 
v Gornji Radgoni. Z dodatnimi sredstvi se bomo 
posvetili ključnim potrebam znotraj kmetijskega 
sektorja, ki obravnavajo proces prestrukturiranja v 
smislu dobrobiti živali, prilagajanju na podnebne 
spremembe ter modernizacijo kmetijskega in živil-
sko-predelovalnega sektorja.

4. ČISTA PITNA VODA IN NUJNA OBNOVA VODO-
VODA:  
Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se prične 
obnova spodnjepodravskega vodovoda, saj imamo 
zaradi zastarele infrastrukture vse več defektov in 
motenj v dobavi vode, prizadetih je vse več gospo-
dinjstev. Vodooskrbni sistem Ptuj, drugi največji 
regionalni vodovod v porečju reke Drave, zagotavlja 
oskrbo z vodo na območju 23 občin, ki so lastnice 
več kot 1.200 km dolgega vodooskr-
bnega sistema. Trenutno omrežje je 
staro že preko 50 let, kar se vidi v vse 
več defektih in večjim vodnim izgubam 
v omrežju, ki znašajo že skoraj 1/3 
načrpane vode, poleg tega pa je še skrb 
vzbujajoče to, da je 60 kilometrov cevi 
še azbestno-cementnih! 

5. SPREMEMBE NA PODROČJU KMETIJ-
SKIH ZEMLJIŠČ:  
Podpiral bom spremembe na področju 
upravljanja podeželja in Sklada kmetij-
skih zemljišč, ki bodo omogočile prido-
bitev obdelovalnih površin za manjše in 
srednje kmete. 

6. LOKALNO PRIDELANO HRANO V 
ŠOLE IN DRUGE ZAVODE:  
Preko 300 milijonov EUR, ki se letno 
porabijo za prehrano v vrtcih, šolah, 
bolnišnicah in drugih javnih zavodih, v 
vojski in drugih državnih ustanovah, naj 

se prednostno nameni v Sloveniji pridelani hrani, ne 
pa da uvažamo krompir iz Egipta in podobno. 

7. PODPORA GOSPODARSTVU:  
Vodimo politiko odgovornega in zelenega gospo-
darskega razvoja, ki je temelj za pravičen družbeni 
razvoj in ohranjanje socialne stabilnosti ter viso-
kega standarda življenja. Zato bomo vzpostavili 
vitko in učinkovito državo, ki bo ljudem zagotavljala 
varnost, zdravje in čisto naravno okolje, znanje in 
pomoč pri razvoju strokovne in poslovne kariere.

8. SKLADEN RAZVOJ SLOVENIJE:  
aša programska prioriteta je, da bodo mladi v 
svojem domačem kraju dobili stanovanje in službo, 
si ustvarili družino ter razvijali svojo kariero. Nave-
zanost na svoj domačǐ kraj je ena izmed temeljnih 
potez slovenskega načina življenja. Ne moremo 
glavnine našega prebivalstva skoncentrirati v štirih 
velikih slovenskih mestih.

9. SKRB ZA STAREJŠE:  
Gradnja enote Doma upokojencev Ptuj v Žabjaku je 
velik korak za dostopnost in kvaliteto storitev, hkrati 
pa bo potrebno razviti nove modele dnevne oskrbe 
in pomoči na domu. 

10. OBLJUBA DELA DOLG:  
Uresničiti bo potrebno vse začete projekte v letih 
2020 in 2021, kar nam bo uspelo samo s skupnimi 
močmi in sodelovanjem. 

Sam pri svojem delu nisem in ne bom pozabil, od kod 
prihajam in kdo mi je izkazal zaupanje ter me napotil v 
Ljubljano, da predstavim in zastopam glas ljudstva. Zato 
bom postal vaš človek v Ljubljani, ki bo zastopal in branil 
interese vseh vas.

SPOŠTOVANE OBČANKE, 
SPOŠTOVANI OBČANI DESTRNIKA. 
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