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Drage občanke in občani,

pomlad počasi prebuja naš domači Destrnik in želim 
si, da nas vse napolni z novo energijo, radostjo in ve-
seljem. V tem spomladanskem mesecu slavimo vse 
ženske v vsej njihovi raznolikosti. 

8. marca v več kot stotih državah sveta obeležujemo 
mednarodni praznik žensk, ob katerem razmišljamo 
o odpornosti in moči žensk, njihovi predanosti zaščiti 
drugih ter nepopustljivi težnji po spremembah v svetu. 
Posebno mesto in vlogo v naših življenjih pa imajo ma-
tere. Hvaležnost in pomembnost jim še posebej izraža-
mo 25. marca ob materinskem dnevu. 

Slovenija je bogata in lepa, naš narod je dober in vre-
den. Spoštovati moramo našo preteklost in ne smemo 
pozabiti na koščke kulture, ki jih nosimo v sebi vsak 
dan. Preproste slovenske besede, kot so hvala, prosim, 
oprosti, dober dan in nasvidenje, delajo čudeže, zato 
jih vsi še pogosteje delimo drug z drugim . Namesto 
grenkobe, zamer in maščevanja raje gojimo vrednote, 

na katerih smo do danes rasli in odrasli kot kulturni 
narod. Z delavnostjo, marljivostjo in poštenostjo lahko 
premikamo mejnike ter skupaj ustvarjamo lepši svet!

Nasmeh nas nič ne stane, vendar deluje čudežno. 
Obogati tistega, komur je namenjen, in ne osiromaši 
tistega, ki ga poklanja. Naj vas vodi dobra misel, dajte 
prav vsakemu dnevu priložnost, da bo vaš najlepši.
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INVESTICIJE V OBČINI 
SE NADALJUJEJO.

Županja Občine Destrnik Vlasta Tetičkovič 
– Toplak je na prvi seji v letu 2023 dejala, 
da si želi v času svojega mandata tvorno 
in tesno sodelovati z občinsko upravo, saj 
se bodo le tako lahko oblikovale nove us-
pešne zgodbe, ki obetajo nadaljnji razvoj 
Destrnika. 

»Želim nadaljevati že obstoječo tenden-
co razvoja Občine Destrnik, zato bomo s 
tekočimi projekti nadaljevali in jih ustre-
zno nadgrajevali. Med najpomembnejši-
mi investicijami v občini je posodabljanje 
cestne infrastrukture. Oblikovala se bo 
prioritetna lista lokalnih cest, ki so nuj-
no potrebne rekonstrukcije. Mednje sodi 
cesta skozi Drsteljo, predvidena je rekonstrukcija ces-
te Placar–Mestni Vrh ter križišči v Levanjcih in Jane-
žovcih. Predvidena so tudi finančna sredstva za ure-
ditev kanalizacije in dokončanje izgradnje optičnega 
omrežja,« pojasnjuje županja in nadaljuje, da eno 
večjih investicij predstavlja ureditev pokopališča. 
»Na območju pokopališča se bomo lotili več del, ne 
samo mrliške vežice. Ena faza je že za nami, lani smo 
namreč uredili podporni zid in dostop z ene strani. Za 
rekonstrukcijo mrliške vežice pa bomo morali izvesti 
še javni razpis,« pove županja, ki obnovitvena dela 
mrliške vežice z okolico ocenjuje na približno 300 
tisoč evrov. 

»Dela, ki so trenutno ovirana zaradi zimskih razmer, 
se bodo nadaljevala takoj, ko bo to mogoče,« še pou-
dari županja. 

IZ OBČINSKE HIŠE

Občina Destrnik je v proračunu za leto 2023 sredstva 
namenila tudi za čiščenje struge Rogoznice v na-
selju Jiršovci, in sicer v višini 6.000 evrov. Dela se 
bodo izvedla še od Čučkovega mlina gorvodno do 
vtoka Mlinščice. »Predvidena dela v dolžini 600 me-
trov, ki se trenutno izvajajo na Rogoznici in jih financi-
ra DRSV od mostu do mostu, so ocenjena na 20.000 
eurov. Čiščenje struge Rogoznice pa je znak dobrega 
sodelovanja med Občino Destrnik, VGP Drava Ptuj in 
Direkcijo Republike Slovenije za vode,« pove županja 
ter izrazi hvaležnost predsedniku VO Jiršovci Milanu 
Malek, ki je z lastniki zemljišč ob strugi poskrbel, da 
je bila izvedba del kar se da ekonomična.

Pripravila: Špela Pokeržnik
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POMLADANSKI REZ 
POTOMKE V DESTRNIKU

V DRUŠTVIH SE DOGAJA

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna 
ročna dela. Za to pomembno opravilo so poskrbeli 
tudi v Destrniku.

Rez potomke stare trte, ki se v Destrniku že trinajst 
let bohoti ob Viničariji, so opravili v prvih dneh mar-
ca. »Za rez bi lahko rekli tudi, da je prva trgatev v vi-
nogradu. S tem uravnavamo rodnost in obremenitev 
vinske trte, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in 
vina, ki ga želimo pridelati,« je povedal Ivan Haupt-
man, predsednik domačega turističnega društva in 
skrbnik potomke stare trte na Destrniku.

Prvi rez v občinskem vinogradu je opravila županja 
Vlasta Toplak Tetičkovič: »Vesela sem, da sem lahko 
sodelovala pri pomembnem spomladanskem opravilu 
in sedaj bom vse leto spremljala, če sem dobro opra-
vila svoje delo.« 

Dogodku se je pridružil tudi podpredsednik Štajer-
ske turistične zveze, bivši župan Franc Pukšič, ki je 
izrazil veselje in ponos, da potomka najstarejše trte 
na svetu, ki so jo v Destrniku zasadili v njegovem 
mandatu, dobro uspeva in vsako jesen tudi bogato 
obrodi. 

Pripravila: Špela Pokeržnik
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V januarju je potekal občni zbor Prostovoljnega 
gasilskega društva Desenci, na katerem so opravili 
analizo dela v preteklem letu in zastavili načrte za 
naslednje. V okviru delovanja društva je potekalo 
veliko dogodkov, s katerimi so desenški gasilci po-
pestrili dogajanje v občini.

Postavitev presmeca pred farno cerkvijo, udelež-
ba na Florjanovi maši, priprava druženja ob po-
stavitvi »majpana«, sodelovanje na Poli marato-
nu, strokovne ekskurzije ter udeležba na različnih 
prireditvah in tekmovanjih so zdaj že tradicional-
ni dogodki, vpisani v vsakoletni koledar društva. 
Pohvalno je, da se na spisek tovrstnih dogodkov 
vpisuje tudi mladinski gasilski vikend v Desencih, 
na katerem v dveh dneh pripravijo zabavne in iz-
obraževalne dejavnosti ter tradicionalno Srečanje 
pod lipo, s katerim vsako leto obeležijo dan držav-
nosti. Oktobra, v času meseca požarne varnosti, 
so ob Tednu otroka skupaj s tovariši iz destrniške-
ga društva predstavili razne dejavnosti z gasilsko 
vsebino za otroke destrniškega vrtca.

Opravljenih je bilo tudi veliko dejavnosti, s katerimi 
so uredili društvene prostore. Med drugim so na-
daljevali z gradbenimi deli na prizidku. V začetku 
novembra so pripravili gasilski dan, na katerem so 
se zvrstile številne aktivnosti: pohod in kolesarje-
nje po požarnem okolišu, predstavitev gašenja s 
staro črpalko, prikaz uporabe IDA in iskanje po-
nesrečenca v zadimljenem prostoru. Sredi poletja 
so sodelovali, podobno kot številna druga društva 
po Sloveniji, na intervenciji ob požaru na Krasu. 
»Ta izkušnja ni bila zgolj gašenje požara, pač pa 
za vse gasilce veliko več,« je dejala predsednica 
društva Majda Kunčnik in spomnila na objavo na 
njihovi spletni strani, ko so vpričo katastrofe na 
Krasu zapisali to, kar karakterizira gasilstvo: »Iz-

OBČNI ZBOR PGD DESENCI

kušnja povezanosti, solidarnosti, občutka moči 
in nemoči (kadar je ogenj močnejši) hkrati se je 
vtisnila v vsakega gasilca za celo življenje! Ogenj 
se je umiril, še vedno pa gorijo čustva ob odzivu 
domačinov ter ponos na naša dekleta in fante – 
prostovoljne gasilce. VSI ZA ENEGA – EDEN ZA 
VSE!«. Poleg požara na krasu so desenški gasilci 
skozi leto posredovali še na sedmih intervencijah. 
Veliko časa so namenili tudi preventivnemu delu in 
izobraževanju. 

Kljub pestrim društvenim aktivnostim pa je bilo tudi 
v preteklem letu zaznati negativen vpliv kovid ob-
dobja, zato si desenški gasilci v bodoče želijo večje 
udeležbe na dogodkih, predvsem svojih članov, pa 
tudi drugih občanov, ter še boljšega sodelovanja 
z obojimi. Izvedli so tudi volitve, na katerih je bila 
za predsednico društva ponovno izvoljena Majda 
Kunčnik, za poveljnika društva pa Štefan Muraj. 

V plan dela za letošnje leto so poleg že tradicio-
nalnih aktivnosti dodali tudi točko »Posredovanje 
predloga za umestitev novega moštvenega vozila 
(kombija) v občinski proračun Občine Destrnik«. 
Kombi uporabljajo za prevoz moštva na interven-
cije, prav tako pa za pomoč in prevoze, kadar je 
to potrebno tudi za druga društva v občini. Vozilo, 
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PGD DESTRNIK IMA NOVO VODSTVO

ki je trenutno v uporabi, je staro častitlji-
vih 24 let in je dotrajano, predvsem pa ni 
več primerno za prevoz otrok. Zahvalili so 
se tudi za prispevke, zbrane s koledarji, 
predvsem pa za moralno podporo, ki jim 
pomeni veliko spodbudo za nadaljevanje.

Pripravil: Tadej Urbanija

Člani PGD Destrnik smo imeli zadnjo soboto v fe-
bruarju občni zbor, na katerem smo izbrali in po-
trdili novo vodstvo društva. Z minuto molka smo 
počastili spomin na Marjana Zelenika, častnega 
predsednika v preteklih letih, in veterana društva 
Franca Hameršaka.

»Za nami je pestro leto, v katerem je bil aktiven prav 
vsak član društva. Izjemno ponosni in hvaležni smo, 
da smo v našo garažo pripeljali novo vozilo GVC-1,« 
sporoča poveljnik PGD Destrnik David Fras. 

Ob koncu leta smo vas gasilke in gasilci obiskali s 
koledarji na domovih ter vam zaželeli vsega dobre-
ga v tem letu. Kot se obračajo listi na koledarju, pa 
se za njih obrača tudi nov list v njihovem delovanju. 
»Dosedanji predsednik Danijel Murko se je odločil, 
da vodenje preda v druge roke. Na občnem zboru je 
bil predlagan in sklepčno potrjen nov predsednik Alex 
Vrečar,« pove David Fras, ki ostaja poveljnik na ope-
rativnem področju. »Dobro smo delali pod starim 
vodstvom in verjamemo, da bomo uspešni tudi z no-

vim. Že na občnem zboru je bilo videti zadovoljstvo 
na obrazih članov, ko so bili podani plani dela za pri-
hodnje leto. Vsekakor bo tudi to leto delovno, aktivno 
in zabavno,« še doda Fras in se v imenu vseh članov 
društva zahvali Danijelu Murko za uspešno vodenje 
v obdobju 2018–2023. »Novemu predsedniku pa 
želimo obilo delovnega elana, potrpljenja in čim več 
povezovalnega duha,« še zaželi.

Člani in gostje so po uradnem delu občnega zbora 
sproščeno poklepetali, se poveselili in snovali nove 
načrte ter prijateljstva. 

Vir: PGD Destrnik
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KOLINE KOT NEKOČ

Po dveh letih premora so člani Turističnega društva 
Destrnik v začetku januarja pripravili že sedme 
društvene koline. Prašiča so dobili sponzorsko od 
kmetije Hanželj iz Svetincev. 

Koline so seveda pripravili po starem običaju. Najprej 
so se mesarji in kuharice zjutraj dobili ter zaužili ne-
kaj toplega, tudi močnega okrepčila ni manjkalo. 
Mesarji Janez, Milan, Franček in Sašo ter strokov-
njak za logistiko Ivan so se podali do Hanželjevih v 
Svetince, kjer so jih že nestrpno pričakovali. Seveda 
so se morali pri njih najprej malo okrepčati. Vse je 
potekalo kot v starih časih in brez posebnih zaple-
tov, saj so delo opravljali sami preizkušeni mojstri.

Ko so se mesarji vrnili v turistični dom, so jih priča-
kala pečena kri in okusna jetrca. Članice društva so 
pripravile kašo za krvavice, kuhale in pekle, varile 
špeh itd. Mesarji so naredili tudi klobase in krvavice 
ter solili meso. Bilo je delovno in prijetno vzdušje.

V turističnem domu so ves dan delali Miša, Irena, 
Kristina, Sabina in Jože. Tonček in Milan sta pripra-
vila mize za večerjo, ki se je je udeležilo čez 80 čla-
nic in članov društva. Čeprav jih je bilo na pogostitvi 
veliko število, je še nekaj mesa ostalo za prihajajoči 
občni zbor. Člani TD Destrnik se še enkrat zahvalju-
jejo družini Robija Hanželja iz Svetincev za donacijo 
prašiča. 

Pripravila: Tanja Hauptman

Klel je neki mlad učenec
pust na pepelnično jutro,

te besede je govoril
v jezi svoji tisto uro:

"O, predpust! ti čas presneti,
de bi več ne príšel v drugo!

Ti med materne petice
si poslal požrešno kugo,

si mošnjico mi rejeno
djal popolnama na suho;
stari oča se bo praskal,
gledala bo mati čudno,
malo penezov poslala,
dókaj bóta mi naúkov:

vender to bi še prenesel,
to še ni narveči húdo.

MINUTA ZA KULTURO

O, predpust! ti čas presneti,
de bi več ne príšel v drugo!

Sem obesil závolj tebe
dókaj časa uk na kljuko;

treba prečuváti bóde
več noči s prižgano lúčjo,

dolgo si glavó beliti,
de popravim spet zamudo;
vender to bi še prenesel,

to še ni narveči húdo.

UČENEC – France Prešeren

O, predpust! ti čas presneti,
de bi več ne príšel v drugo!

Si omožil dókaj deklic,
in med njimi mojo ljubco,
mlado deklico nezvesto,
lepo Reziko nemškuto,
za katero rad bi dal bil

kri, življenje, svojo dušo. -
De si njo mi ti omožil,

oh, to je narveči húdo!"

Izbor: 
Kulturno društvo Destrnik

KULTURA

OBČAN MAREC 2023
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TADEJ TOŠ V DESTRNIKU

V petek, 10. februarja, je na oder destrniškega Volkmerjevega 
doma kultura po nekaj letih ponovno stopil Tadej Toš. S svojo 
monokomedijo se vedno znova dopolnjuje, odkriva pretekle in 
aktualne teme ter zajema nova spoznanja.

Zagotovo ni naključje, da je norčavi pustni čas privabil številne 
obiskovalce predvsem iz domače občine. Med več kot 180-šte-
vilčnim občinstvom solz smeha ni manjkalo in marsikoga so 
proti koncu predstave že pošteno bolele obrazne mišice. 

Dotaknil se je številnih tem, spregovoril pa je tudi o humorju. 
»Humor velja za najkvalitetnejši gradnik dobrih medčloveških 
odnosov. Humor te odpre, sprosti, pritegne. Humor pomaga, ko 
danes več ni, pa se spomniš, kako je včasih bilo. Je svobodna 
izbira pogleda na neko stvar,« je ob koncu predstave poudaril 
Tadej Toš.

Kulturno društvo Destrnik je bilo kot organizator več kot zado-
voljno nad pozitivnim odzivom in upa, da bo tudi v prihodnje 
vsaj del obiskovalcev prišlo še na druge prireditve, ki jih društvo 
pripravlja v kraju. Za pomoč pri izvedbi dogodka se zahvaljujejo 
baru Laplac Caffe, Piceriji pri Mici in Gostišču Siva čaplja. 

Pripravil: Simon Fridl

OBČAN MAREC 2023
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ŠOLA IN VRTEC

PUSTNI TOREK

Pust je dan, ki ga otroci pričakujejo ravno tako nestrpno kot decembrske dob-
re može. Že tedne prej se odvijajo pogovori o tem, kaj bo kdo za maškare; 
nekateri to skrivajo, spet drugi z veseljem povedo, v kakšna oblačila se bodo 
odeli. Čeprav smo ga letos dolgo čakali, smo ga le dočakali – PUSTNI TOREK. 

Učenci od 1. do 9. razreda so našemljeni v različne kostume zasedli šolske klo-
pi in bili ta dan malce drugačni učenci. Zmaji, klovni, princeske, vile, indijanci, 
kavbojci, zaporniki, policaji, hudički, čarovnice, krampusi, kurenti … Veseli dan 
je potekal v duhu igrivosti, rajanja in norčij. Prvi dve šolski uri so učenci 1. triade 
v telovadnici poplesavali v ritmih vesele glasbe. Učiteljice smo priredile tekmo-
vanje v plesu, kjer so učenci po razredih pripravili svoje pustne plesne koreogra-
fije. Nagrada je bila sladko presenečenje. Kaj smo jedli za malico? Krofe seve-
da! Med odmori so se male in velike maske pomešale med seboj, si namenile 
radovedne poglede in sramežljive nasmehe. Učenci četrtega in petega razreda 
so izkoristili že čisto pomladni dan in se zadnji dve uri poveselili še zunaj na 
šolskem igrišču. 

Pust je eden najbolj priljubljenih slovenskih ljudskih praznikov. Le kdo ne mara 
pustovanja, slovenskega običaja, ki preganja zimo in kliče pomlad? Lepo nam 
je bilo!

Napisala: Laura Feguš

PUSTNA ZABAVA 
(Zvezdana Majhen)

Skozi okno poglejmo,
čemu takšen vrišč

iz ulic prihaja
do naših dvorišč!

Šeme brez treme,
iz vsega sveta,
pojejo, plešejo,
kakor kdo zna.

Rija, rijaraja
pust se sprehaja,
zemljo z zeleno
barvo pomlaja.

Ej, tudi meni,
čeprav sem boječ,

pustna zabava
od nekdaj je všeč.

OBČAN MAREC 2023
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI, KOPE, 13.–17. 2. 2023

Pa smo jo dočakali! Šestošolci in šestošolke OŠ 
Destrnik-Trnovska vas in štirje učitelji smo v pone-
deljek zjutraj naložili smučke in ostalo opremo na 
avtobus ter se odpeljali na Koroško, kjer je eno naj-
lepših slovenskih smučišč – Kope! 

V četrtek, ko so se že prav vsi samozavestno in vešče 
spuščali po strminah, so se pomerili na tekmovanju 
v veleslalomu. Večer pa je bil namenjen zabavi. Na-
šemili smo se – času primerno – v pustne šeme ter 
preplesali večer s sovrstniki iz drugih šol. In povsem 
prehitro je prišel petek, z njim pa čas odhoda do-
mov.

Vir: OŠ Destrnik-Trnovska vas

Kot vsako zimo smo se tudi tokrat nastanili v Luko-
vem domu, prenočišču s prijaznim osebjem, lepimi 
sobami in okusno hrano. Dom je od smučišča od-
daljen le dobrih 200 m, za kar smo bili utrujenih nog 
po smučanju hvaležni.

Vreme nam je bilo letos res naklonjeno. Sonce je si-
jalo od jutra do večera, nočne temperature pod ledi-
ščem pa so poskrbele za dobro nočno smuko, ki so se 
je udeležili prav vsi učenci in učenke. Ob nočni smuki 
so nas spremljale tudi zvezde in bilo je čudovito.

Po smuki so imeli učenci učne ure, saj so navsezadnje 
še vedno šolarji, družili so se ob družabnih igrah in 
projektih, kot so Luka TV, kjer je vsak prispeval k hu-
domušnemu povzemanju aktualnih dogodkov tedna.

Policist iz Policijske postaje Slovenj Gradec in gor-
ski reševalec sta nam predstavila delo nadzornikov 
smučišč, policistov in gorskih reševalcev na smu-
čiščih in v gorah ter nas poučila o pravilih varnega 
vedenja na smučišču. 

OBČAN MAREC 2023
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PUST V VRTCU

Pust je tisti čas v letu, ki ga otroci v vrtcu še posebej nestrpno pričakujejo. »Kaj 
boš pa ti za maškare?« je bilo pogosto vprašanje, ki so si ga med igro in pust-
nimi ustvarjalnimi predpripravami zastavljali otroci. 

Snežinke in snežake v igralnicah so zamenjali pisani trakovi ter maske vseh vrst, 
ki so jih ustvarjali otroci, predvsem pa veselje in pričakovanje najbolj norčavega 
dne v letu – pustnega torka. »Kot zmeraj smo si tudi letos na pustni torek privo-
ščili pustno zabavo, polno smeha in plesa. Na ta posebni dan v vrtec niso prišli 
otroci, temveč muce, gusarji, kavboji, miške, princese in številni drugi pustni liki, 

MAŠKARE
(Janez Bitenc)

Od hiše do hiše,
od vrat do vrat,

prinašamo smeh vam 
in s smehom pomlad.

s katerimi so se naši otroci poistovetili. Najstarejša skupina je obiskala tudi Občino Destrnik, kjer so jih 
prijazno sprejeli, ter delila veselje in norčavost skozi vas,« sporočajo iz vrtca. 

Pripravil: Tadej Urbanija
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USTVARJALI NA TEMO PODNEBNIH SPREMEMB

Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic so ot-
roci OŠ Destrnik-Trnovska vas ustvarjali na temo 
podnebnih sprememb ter z izdelki sodelovali na 
natečaju, ki sta ga pripravila Društvo za Združene 
narode za Slovenijo in Platforma Sloga.

»Naši učenci so v tednih pred natečajem pri krožku 
UNESCO veliko razmišljali in raziskovali o podnebnih 
spremembah. Ustvarili so izdelke, s katerimi so sode-
lovali v vseh treh kategorijah – literarnem natečaju, 
fotografskem natečaju in natečaju za meme,« poja-
snjuje Nataša Kostanjevec in doda, da je bila abso-
lutna zmagovalka natečaja učenka Alin Kokol. 

»Alin je za eseje Jaz voda prejela prvo nagrado literar-
nega natečaja v kategoriji osnovnih šol, prav tako pa 
je prejela tudi nagrado za najizvirnejše delo celotnega 
literarnega natečaja,« še pojasni Nataša Kostanje-
vec in doda, da so se odlično odrezali tudi Lejla Me-
ško, ki je osvojila 2. mesto za fotografijo Voda, Ser-
gej Kramberger s 3. mestom za fotografijo Jesenska 
pravljica in Manca Fras, ki je osvojila 2. mesto v ka-
tegoriji memov za svoj prispevek Led.

Pripravila: Špela Pokeržnik

Lejla Meško Sergej Kramberger Alin Kokol Manca Fras

ČASTITLJIVI OSEBNI JUBILEJ

Frančiška Brumen iz Janežovskega Vrha je 23. 
februarja praznovala 90. rojstni dan. Čestitke in 
najboljše želje sta ji ob jubileju izrekla županja 
občine Destrnik Vlasta Toplak Tetičkovič in Ci-
ril Koser, član Društva upokojencev sv. Urban – 
Destrnik. 

Ob prijetnem klepetu so obujali spomine na 
prehojeno življenjsko pot slavljenke in nazdravili 
na še obilo zdravih ter srečnih let. 

Pripravila: Špela Pokeržnik

OBČAN MAREC 2023



13

ZGODBE IZ DESTRNIKA

Podjetje CoGreen, d. o. o., iz Vintarovcev je na 54. 
sejmu MOS – Mednarodnem obrtnem sejmu – v 
Celju prejelo kar dve nagradi. Eno jim je podelila 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za celovite 
rešitve naravne trajnostne gradnje poslovno-sta-
novanjskih in turističnih objektov s konopljo, dru-
go sejemsko priznanje Mestne občine Celje pa so 
prejeli za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost 
razstavljenih izdelkov. Direktor podjetja, Primož 
Zorec, je bil naš sogovornik, z njim smo spregovo-
rili o viziji in delu v podjetju ter njegovi poslovni in 
življenjski poti.

Dejali ste, da je bilo podjetje ustanovljeno leta 
2017, preboj pa je doseglo v zadnjih dveh, treh le-
tih. Redno imate zaposlene štiri delavce in obsto-
ječo širšo mrežo, s katero delate na projektih po 
Sloveniji, počasi pa preizkušate tudi hrvaški in av-
strijski trg. S čim se vaše podjetje sploh ukvarja in 
kakšno je njegovo poslanstvo? 

Podjetje Cogreen, d. o. o., nudi celovite rešitve gra-
denj in prenov s konopljo. Razvili smo svoj sistem 
gradnje ob že tako drugačnih materialih. Izvajamo 
novogradnje in prenove, pri katerih prevladujejo izo-
lacijski elementi iz konoplje (konopljin beton, izola-
cija konopljinih plošč, konopljini filci), konstrukcijsko 
les, zaključne obloge pa so iz ilovice, apna ali lesa. 
Na sodoben način smo umestili naravne materiale 
v objekte in tako v povezavi z zelenimi tehnologija-
mi stalno izboljšujemo bivanjske pogoje ljudi v stav-
bah, kar je naše poslanstvo. Zagotovo ste že slišali 
izrek, da je hiša »naša druga koža«, zato je toliko 
bolj primerno, če je difuzno odprta, oz. da »diha«. 
Ob tem pa minimalno onesnažujemo okolje in tako 
uresničujemo »zeleno preobrazbo«, o kateri se veli-
ko govori.

Na kratko ste predstavili področja dela v podjetju. 
Kaj pa vaša pot, kaj ste po izobrazbi in kakšni spo-
mini vas vežejo na Destrnik?

Ob koncu mojega osnovnošolskega šolanja so star-
ši dokončali gradnjo hiše v Destrniku, od koder izha-
ja moj oče. Odraščanje in življenje v Destrniku me 
je predvsem približalo čudoviti naravi v vseh letnih 
časih. Precej dejaven sem bil na športnem področju 
(ŠD Destrnik) in tako sem spoznal veliko prijetnih 
ljudi. Veliko časa smo se medgeneracijsko družili 
tudi pri gasilskem domu, na odbojki, na igrišču pod 
šolo ali na tenisu. Tako, da so moji spomini na od-
raščanje v Destrniku prijetni in doživeti. Po zaključe-
ni gimnaziji na Ptuju sem šolanje nadaljeval na Fa-
kulteti za gradbeništvo UM, kjer sem zaključil smer 

COGREEN – CELOVITE REŠITVE
GRADNJE S KONOPLJO

gospodarski inženiring in pridobil naziv univerzitetni 
diplomirani gospodarski inženir gradbeništva.

Da lahko hiša »diha«, so potrebni tudi primerni na-
ravni materiali. Od kod jih pridobivate, so morda 
tudi slovenskega izvora? Ali se je tudi vas dotaknilo 
povišanje cen surovin in energentov? 

Materiali in končni proizvodi za gradnjo prihajajo iz 
EU, največ iz sosednjih držav. Žal zaenkrat ne more-
mo uporabljati materialov slovenskega izvora, ven-
dar pa verjamemo, da bo tudi to v bližnji prihodnosti 
mogoče. 

Povišanje cen surovin in končnih produktov se je se-
veda dotaknilo tudi nas. Energenti vplivajo tako na 
cene transportov kot proizvodnje materialov. Je pa 
res, da je odvisno, koliko energentov je potrebnih 
pri proizvodnji določenih materialov in pridobivanju 
surovin. Tako je tukaj naravni material v nekakšni 
prednosti, saj je poraba energije za njegovo prede-
lavo nižja. Posledično pomeni, da so naravne grad-
nje popolnoma konkurenčne ostalim tehnologijam 
gradnje.

Kje ste se navdušili nad gradnjo z naravnimi mate-
riali? 

Že kot majhen otrok sem zelo rad zlagal lego kocke 
v hiše, po drugi strani pa sem veliko časa preživel v 
gozdu. Profesionalne izkušnje in razumevanje teh-
ničnega bistva delovanja stavb iz več aspektov me 
je spodbudilo k razmišljanju, kako je to delovalo pri 
hišah včasih. Tako sem vse zakone gradbene fizike 
našel v naravnih materialih, med katerimi ima velik 
potencial ravno konoplja (konopljin beton, konoplj-
na izolacija). Že v času zaposlenosti v različnih pod-
jetjih sem pričel z raziskovanjem, kar me je ob obi-
sku tujih praks samo vedno globje in bližje peljalo 
na pot, ki jo hodim danes.
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Ali je naravna gradnja v Sloveniji čedalje bolj pre-
poznavna in posledično zastopana na trgu? Se vam 
zdi, da se trend naravne gradnje pri nas povečuje? 

Ljudje postajamo vedno bolj ozaveščeni glede po-
mena zdravja kot temelja za kvalitetno življenje, kar 
je zadnji korona položaj samo še pospešil. Temu 
primerno se je pričel odzivati tudi trg, ljudje. Narav-
na gradnja izjemno pridobiva na obsegu tako v Slo-
veniji kot drugih državah, ker kupci vedno bolj razu-
mejo, kaj je dobro za njih in kaj ne.

Katera priznanja ste v teh letih dela prejeli? Kaj 
vam pomenijo in ali ste zaradi njih na trgu bolj pre-
poznavni?

Ko slediš svoji poti, v bistvu ne loviš priznanj. Sem pa 
sam v preteklosti bil že večkrat vključen v razna stro-
kovna srečanja in predavanja tudi na precej stro-
kovnih nivojih v Sloveniji in širše. Podjetje Cogreen, 
d. o. o., je tako posledica jasne vizije, precej dolge 
prehojene poti, vztrajnosti, strokovnosti ter izjemnih 
posameznikov – zaposlenih in zunanjih partnerjev. 
Cogreen, d. o. o., je bil v letu 2022 prvič razstavljavec 
na MOS v Celju, kjer je bilo povpraševanje po naših 
storitvah neverjetno veliko. Za naš celovito razvit 
sistem s konopljo ter inovativnost na trgu smo bili 
dvakratno nagrajeni, in sicer s strani Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije ter Mestne občine Celje.

Kakšni so vaši načrti v prihodnje, vaša vizija? 

Naša vizija za prihodnost je postati najbolj prepoz-
nan ponudnik kvalitetnih, celovitih konopljinih mo-
dularnih rešitev v regiji in tako sooblikovati kazalce 
trajnostne gradnje znotraj EU. Z našimi storitvami 
smo že sedaj zajadrali v val zelenega prehoda.

Kaj bi svetovali mladim, študentom, ki vstopajo na 
pot podjetništva, trg dela? Kaj se vam zdi, da je bolj 
pomembno – trdo delo, zagnanost ali talent? 

Vsem, ki se podajajo v svet podjetništva, bi najprej 
svetoval, da najdejo vizijo, ki bo imela tudi višji smi-

sel. Zelo pomembno je, da na poti poslušajo sebe 
ter so zelo predani in vztrajni pri doseganju ciljev. 
Uspeh nato pride sam od sebe, ko je prisoten po-
gum.

Bi ob koncu želeli še kaj sporočiti bralcem Občana? 

Spremembe so del našega vsakdana, zato je po-
membno, da jih sprejemamo z odprtimi glavami in 
srcem. Sodelovanje na osebni ali poslovni ravni je 
ključ do uspeha, od katerega ima vsak član druž-
be korist – neposredno in posredno. Menim, da je 
krožno zeleno gospodarstvo recept za blagostanje 
vseh državljanov Slovenije in EU.

Pripravil: Simon Fridl
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BOŽIČNO VOŠČILO 
– BOŽIČNICA

SPOMIN NA PRAZNIKE

V nedeljo, 8. januarja, so se farani župnije svetega 
Bolfenka predstavili z božičnico v destrniški cerkvi 
svetega Urbana. Posebno doživetje je privabilo 
skupaj kar nekaj domačinov, pa tudi obiskovalcev 
od drugod. Prav vsi so bili lepo in prijetno presene-
čeni nad inovativno izvedbo. 

»Kaj vse nam pride na misel ob besedi božič, pol-
nočnica, družina, praznik, voščila. Kristjani božično 
voščilo imenujemo tudi božičnica in z njim voščimo 
svojim bližnjim. Na sveti večer pri polnočnici nas 
je v domači župnijski cerkvi sv. Urbana nagovorila 
domača mladinska skupina, ki je pripravila lep pro-
gram na temo svetega večera in nam tako voščila 
lepe in doživete praznične dni,« opisuje dogajanje 
okrog božiča v farni cerkvi Majda Petrič. 

»Drugo nedeljo v januarju pa so nam božičnico in 
voščilo pripravili farani sosednje župnije sv. Bolfen-
ka. V programu je nastopilo okrog štirideset sode-
lujočih, ki so nam prikazali dogodke svetega večera 
in Jezusovega rojstva. Udeleženci svete maše smo 
lahko uživali ob poslušanju glasbenih, pevskih, re-
citatorskih in dramskih delov božičnega voščila. 
Pod vodstvom tamkajšnjega organista g. Krajnca so 
nam sodelujoči v čudovitih kostumih pričarali enkra-
tno praznično vzdušje in občutek topline, ki nas je 
ponesel v čas več kot 2000 let nazaj,« pripoveduje 
Petričeva in doda: »Hvaležni smo lahko vsem sode-
lujočim, da smo bili deležni teh voščil in lepih trenut-
kov, v katere je bilo zagotovo vloženega veliko truda, 
volje in srčnosti.«

Pripravil: Simon Fridl

DOBRODELNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

V četrtek, 22. decembra 2022, so na OŠ Destrnik-
-Trnovska vas pripravili že 23. tradicionalni dobro-
delni božično-novoletni koncert. Zbrana sredstva 
so namenili šolskemu skladu, ki pomaga pri plačilu 
šole v naravi, zaključnih ekskurzij in drugih dejav-
nosti učencem iz socialno ogroženih družin. 

Tradicionalna prireditev je postregla z nastopom 
učencev OŠ Destrnik-Trnovska vas ter starejših ot-
rok vrtcev Destrnik in Trnovska vas. V nekajmeseč-
ne priprave so učenci in mentorji vložili veliko truda, 
k čemur jih je še posebej spodbudilo dejstvo, da je 
nastop otrok dobrodelen in da bodo z njim lahko 
navdušili obiskovalce, ki vsako leto napolnijo šolsko 

telovadnico. »Solidarnost, ki ji v naši šoli v okviru 
vzgojno-izobraževalnega procesa skušamo name-
niti čim več pozornosti, je tudi tej prireditvi dala prav 
posebno noto. Zato smo hvaležni vsem obiskoval-
cem koncerta za prostovoljne prispevke in donator-
jem, ki nam že leta pomagajo pri uresničitvi za nas 
zelo pomembnega cilja – da bi se lahko dejavnosti, 
ki jih ponuja šola ob pouku, udeležili vsi učenci. Hva-
la vsem,« hvaležno sporoča Katja Gajzer. 

Skozi glasbeno, plesno in dramsko dogajanje, v 
katerem se je predstavilo skoraj 400 nastopajočih, 
so obiskovalce popeljali v čas predbožičnega veče-
ra, v čas, ki ga pogosto povezujemo s čarobnostjo, 
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celo pravljičnostjo. »Če se v mislih vrnemo v svoje 
najzgodnejše otroštvo, bomo tam zagotovo našli 
kakšno pravljico, morda celo svojo prvo. Z njo smo 
stopili v čarobni svet, v katerega, če si priznamo, z 
veseljem zajadramo tudi danes. Vedno znova in ka-
darkoli. Ni pomembno, koliko smo stari. Ko odpre-
mo knjigo pravljic, smo kot Peter Pan v Deželi Nije. 
Večni otroci. Pravijo, da brez pravljic ni otroštva. In 
kako zelo prav imajo. Pravljice nas vedno znova pri-
tegnejo, nas odpeljejo v neznane kraje, nam burijo 
domišljijo in dajo vero v čudeže. In kaj je v praznič-
nih dneh lepšega, kot verjeti v čudeže?« se sprašuje 
Gajzerjeva in dodaja, da sta osrednjo zgodbo dečka 
Maksa, ki je v svojem svetu pravljic ob prisotnosti 
treh vil jadral med pravljicami, z glasbenimi točka-

mi še dodatno obogatila otroški in mladinski pevski 
zbor.

V zaključnem delu koncerta so spregovorili ravna-
telj mag. Drago Skurjeni, županja Občine Destrnik 
gospa Vlasta Tetičkovič Toplak in župan Občine 
Trnovska vas gospod Alojz Benko, ki so vsem prisot-
nim zaželeli lepe božične praznike ter veliko sreče in 
zdravja v letu 2023.

»In še misel za konec. V novoletnem času običajno 
razmišljamo o spremembah, kako ustvariti boljši jutri. 
Naj bo vsaka naša stopinja v nov dan dobra in pri-
jazna; s tem dejanjem bomo za trenutek svet naredili 
lepši, modrejši in srečnejši. Naj bo naše razmišljanje 
pozitivno in v dobro vseh nas,« zaključi Katja Gajzer.

BOŽIČEK S ŠKRATI OSREČIL OTROKE

Teden dni pred božičnimi prazniki, v ne-
deljo, 18. 12., je Božiček s škrati obiskal 
pridne otroke v Občini Destrnik. S ča-
robno okrašenim vozom se je ustavil na 
štirih lokacijah in osrečil najmlajše med 
prvim in šestim letom starosti.

Kot vsako leto je tudi ob koncu preteklega 
leta Občina Destrnik poskrbela za obda-
rovanje najmlajših prebivalcev občine. K 
sodelovanju pri pripravi in zavijanju daril 
je ponovno pristopil Tic Destrnik, k raz-
deljevanju pa članice in člani Kulturne-
ga društva Destrnik. V času zdravstvene 
krize se je pred dvema letoma porodila 
ideja o okrašenem vozu, ki so jo tudi lani 

Božiček nam je ob tej pri-
ložnosti zaupal: »Povsod 
sem bil dobro sprejet, saj 
se pridni otroci, ki jih je bilo 
letos precej, veselijo daril. 
Škratje so vse leto pridno 
beležili vse otroke, ki si za-
služijo darila in mi na tak 
način pomagali. Najlepše 
darilo, ki sem ga prejel jaz, 
pa so bili otroški nasmehi 
in veselje v njihovih očeh.« 

Pripravil: Simon Fridl

oživili, le da so se tokrat organizirali nekoliko drugače. Na štirih lokacijah – v Desencih, Destrniku, Janežov-
cih in Jiršovcih – je darila prevzelo okrog 150 otrok. Po kratki animaciji ter odpetih in zaplesanih pesmih so 
obiskovalci videli traktor ter čarobno okrašeno in osvetljeno prikolico. 
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PRAZNIČNA UMETNINA JANKA PETRIČA

Postavljanje jaslic je pri Petričevih v Jiršovcih pos-
tala že tradicija. Gre za pravo praznično umetnino, 
ki jo je Janko Petrič ustvarjal več kot mesec dni. Le-
tošnje so bile znova nekaj posebnega in so privabile 
številne obiskovalce. 

»Dela sem se lotil že v novembru. Najprej sem začel 
pripravljati hiške, torej mlin, nadstrešek, preše, vini-
čarijo, kovačijo. Pri letošnjem ustvarjanju sem upo-
rabil nekaj novih materialov, kot so storži, debla z 
gobami in mostovi, kar je jaslicam dodalo posebno 
noto,« razlaga Janko Petrič in dodaja, da je bil prav 
poseben občutek, ko je nazadnje namestil še lučke 
in so jaslice zasijale v pravi praznični podobi. 

»Zabeležil sem preko 270 obiskovalcev od blizu in 
daleč, ki so si prišli ogledat moje jaslice. Obiskali so 
me tudi sv. trije kralji ter Marjan in Marica Vršič, ki že 
več let postavljata jaslice in za katera lahko rečem, 
da sta moja vzornika,« še pove Janko. 

Jankove jaslice so vsako leto bogatejše, večje, izvir-
nejše, a vendarle ima še veliko idej. Nekaj jih bo go-
tovo uresničil že ob naslednjem božiču. 

Pripravila: Špela Pokeržnik
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ČISTILNA AKCIJA 
»OČISTIMO NARAVO V OBČINI DESTRNIK«

Vabimo vas, da se nam pridružite na čistilni akciji 
»Očistimo naravo v občini Destrnik«, ki bo v soboto, 25. marca 2023. 

- DESENCI    pri  PETEK Stanku, Desenci 6;

- DESTRNIK   pri  ZIŠKO Dušanki, Destrnik 34;

- DOLIČ   pri NIPIČ Janezu, Dolič 17b;

- DRSTELJA   pri STAJNKO Marjanu - križišče;

- DRSTELJA   pri ZAGORŠEK Stanku – križišče;

- DRSTELJA   pri SEVER Antonu – križišče;

- GOMILA   pri CAF Davorinu, Gomila 11b;

- GOMILCI   pri FLAJŠMAN Dušanu, Gomilci 1;

- GOMILCI   pri ARNUŠ  Petru Gomilci 8a;

- JANEŽOVCI   pri KOKOL Silvu, Janežovci 12b;

- JANEŽOVSKI VRH  pri EMERŠIČ Slavku, Janežovski Vrh 4a;

- JANEŽOVSKI VRH  pri ŠEL Marjanu, Janežovski Vrh 9;

- JANEŽOVSKI VRH  pri KOSER Cirilu, Janežovski Vrh 21a;

- JANEŽOVSKI VRH  pri MURKO Albinu, Janežovski Vrh 47;

- JIRŠOVCI   pri MALEKOV most;

- LEVANJCI   pri PIHLERJEVI kapeli - križišče;

- LOČKI VRH   pri KOS Branku, Ločki Vrh 60a;

- PLACAR   pri FRAS Florijanu, Placar 24a;

- PLACAR   pri ANŽEL Francu, Placar 43e;

- STRMEC PRI DESTRNIKU pri KRAMBERGER Rom Patriciji, Strmec pri  D. 4;

- SVETINCI    pri  ČUŠ Nini, Svetinci 10;

- VINTAROVCI   pri  ŠTEGER Milanu za Vintarovški Vrh;

- VINTAROVCI   pri  VEŽICI;

- ZASADI   pri POTRČ Antonu, Zasadi 11;

- ZG. VELOVLEK  pri KRAJNC Danilu, Zg. Velovlek 13;

Čistilna akcija se prične ob 8.00 uri zjutraj vam na najbližjem zbirnem mestu:

     Zbirno mesto je lahko tudi na drugi lokaciji odvisno od dogovora v vasi.

Na zbirnem mestu vam bodo predstavniki VO posredovali  navodila, osnovne potrebščine ter 
razporedili v skupine. Po skupinah boste odšli na ustrezno lokacijo čiščenja.
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Vrečke, rokavice  in ostala oprema      
Vrečke in rokavice za čiščenje boste prejeli na zbirnih mestih. Vrečke in rokavice bodo razdelili   predstavniki 
Vaških odborov ali od njih pooblaščene osebe. Ker se lahko zgodi, da bo prišlo več udeležencev kot bo na 
voljo vrečk in rokavic, vas naprošamo, da imate s seboj tudi kakšno dodatno črno vrečko za smeti in rokavice. 
Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje.

Zbirališče odpadkov bo na Režijskem obratu (RO), Drstelja 45.    
Za odvoz zbranih odpadkov bodo poskrbeli zaposleni na RO in prostovoljci iz posameznega okoliša. Delavci 
RO bodo na razpolago s traktorjem, tovornjakom in dvema kombijema. Za odvoz odpadkov pokličete na 
telefon  070 731 430 Aljaž Vajskopf in  031 694 906 Dušan Fridl. Pomembno je, da so odpadki 
na prikolicah zloženi po vrstah odpadkov, da bo odlaganje potekalo brez težav. Priporočeno je, da je pri 
dostavi odpadkov prisotnih več oseb, da bo odlaganje potekalo hitreje.

Malica    
Za udeležence bo po koncu akcije zagotovljena malica pred Gasilskim domom Destrnik.  
Predstavnik posameznega zbirnega mesta najkasneje do 9.00 ure javi število udeležencev čistilne akcije na 
GSM št.   031 744 481 Metka Kajzer in   031 744 482 Sonja Mahorič.

Kaj če bo deževalo?  
Zgolj v primeru močnejših padavin bo akcija prestavljena na 1. 4. 2023.

Zbirajo in odpeljejo se samo odpadki iz javnih površin, cest in jarkov
Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni 
odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva,… ne pobirajte in ne premeščajte!!! S pobiranjem ali 
premeščanjem nevarnih odpadkov lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih 
odpadkov popišite in sporočili bomo pristojnim inšpekcijskim službam.  

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih  podjetje Čisto mesto ne bo prevzelo.  

Zaključek akcije     
Zaključek akcije bo predvidoma ob 12.00 uri, lahko pa tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili pred 
koncem akcije.

Varnost in splošni pogoji  
Za čiščenje odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali kako drugače zavarovani! 
Udeležba na akciji je na lastno odgovornost! 

V akciji pričakujemo sodelovanje vseh društev, vaških odborov, članov Lovske
družine Destrnik in občanov občine Destrnik. 
  

Za vse morebitne informacije v zvezi z izvedbo akcije kontaktirajte direktorico OU Občine Destrnik na gsm. 
št.: 031 744 482 Sonja Mahorič in občinsko upravo na 02 761 92 50 Občina Destrnik oz. pošljite e-mail 
na: obcina.destrnik@destrnik.si

Organizator čistilne akcije je Občina Destrnik

 POTRUDIMO SE ZA NAŠO ČISTO IN ZDRAVO OKOLJE 
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GLASILA OBČIN SPODNJEGA PODRAVJA 
V DIGITALNI KNJIŽNICI SLOVENIJE

OBVESTILA

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj smo ob koncu leta 2022 
uspešno zaključili projekt digitalizacije glasil občin 
Spodnjega Podravja, ki smo ga izvedli v sodelovanju 
s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož, občinami 
Spodnjega Podravja, Narodno in univerzitetno knji-
žnico ter izvajalcem digitalizacije, podjetjem Mikro-
grafija, d. o. o.

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj že vrsto let uspešno 
izvajamo projekte digitalizacije publikacij, ki so po-
membne za območje Spodnjega Podravja. Digita-
lizirano gradivo objavljamo na spletnem portalu 
Digitalna knjižnica Slovenije (www.dlib.si), ki ponu-
ja prost dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s 
področja kulture, znanosti in umetnosti. Na portalu 
lahko prosto dostopamo do periodičnih tiskov, knjig, 
rokopisov, zemljevidov, fotografij itd. Vzpostavila in 
upravlja ga Narodna in univerzitetna knjižnica v Lju-
bljani, vsebine pa prispevajo tudi druge ustanove, 
med njimi slovenske splošne knjižnice.

Ptujska knjižnica izvaja projekte digitalizacije knji-
žničnega gradiva že od leta 2005. Iz bogatega fon-
da, ki ga hranimo, smo digitalizirali in v Digitalno 
knjižnico Slovenije doslej umestili več kot 20 tisoč di-
gitalnih enot gradiva oziroma več kot 200 tisoč stra-
ni. Tako smo med drugim digitalizirali naše knjižne 

dragocenosti od 15. stoletja naprej, starejša dela 
naših pomembnih rojakov, različne zbornike, tovar-
niška glasila (Aluminij, Ptujski perutninar, V Agisu 
itd.), izvestja ptujske gimnazije, različne uradne ob-
jave in praktično vse osrednje ptujske časopise, od 
prvega ptujskega časopisa Pettauer Wochenblatt, 
ki je izhajal leta 1878, pa vse do Štajerskega tednika 
in njegovih predhodnikov.

Finančna sredstva za izvedbo digitalizacije pridobi-
vamo od Ministrstva za kulturo RS v okviru letne-
ga programa izvajanja nalog osrednje območne 
knjižnice za Spodnje Podravje. Sodelujemo tudi 
z zainteresiranimi založniki in v dogovoru z njimi 
posredujemo pri vključevanju izvorno e-nastalih do-
moznanskih vsebin v Digitalno knjižnico Slovenije.

V letu 2021 smo si skupaj s Knjižnico Franca Ksavra 
Meška Ormož zastavili projekt digitalizacije glasil 
občin Spodnjega Podravja. K sodelovanju smo po-
vabili osemnajst občin Spodnjega Podravja (razen 
Mestne občine Ptuj, saj smo glasilo Ptujčan digitali-
zirali že leta 2017) in z njimi sklenili dogovor o sode-
lovanju pri vključevanju gradiva v Digitalno knjižnico 
Slovenije. K projektu so pristopile občine Cirkulane, 
Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, 
Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti An-
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PARTNERJI PROJEKTA LIFE18 GIE/SI/000008 LIFE    SPODBUJAMO E-KROŽNO

IZ ZAPRAŠENEGA
KOTA V KOTIČEK ZA
PONOVNO UPORABO
Imate doma še delujoč aparat, ki ga ne uporabljate več? 
Prinesite ga v kotiček za ponovno uporabo, kjer ga bomo 
pripravili za novega lastnika.

Kotički za ponovno uporabo so postavljeni v zbirnih centrih.
Glede najbližje lokacije se pozanimajte pri lokalni komunali.

KROZNO.ZEOS.SI     ZEOS.SI

draž v Slovenskih goricah, Trnovska 
vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, 
Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

Slovenske občine, kot jih poznamo 
danes, so večinoma nastale leta 
1994, kmalu zatem so začele izda-
jati tudi svoja občinska glasila, ki so 
bila predmet našega projekta digita-
lizacije. Najprej smo zbrali glasila, ki 
jih hranimo v zbirkah ptujske oz. or-
moške knjižnice, manjkajoče izvode 
pa smo poiskali v arhivih posameznih 
občin. Starejša glasila so bila večino-
ma ohranjena samo v tiskani obliki, 
zato jih je bilo potrebno skenirati, za 
zadnje desetletje pa so bili na razpo-
lago najpogosteje že digitalni izvodi v 
obliki pdf, ki smo jih lahko uporabili. 
Digitaliziranih je bilo tako 611 glasil 
v tiskani obliki (17.984 strani) in ob-
delanih 894 glasil v e-obliki (pdf). Ob 
digitalizaciji tiskanih izvodov je bila 
izvedena tudi optična prepoznava ce-
lotnega besedila, ki omogoča mož-
nost iskanja po vsebini posameznih 
člankov. To je poleg prostega spletne-
ga dostopa dodana vrednost, ki jo je 
prinesla digitalizacija tiskanih glasil.

S projektom digitalizacije smo na 
enem mestu ustvarili kompletno di-
gitalno zbirko občinskih glasil občin 
Spodnjega Podravja, ki so enostavno 
in prosto dostopna kjerkoli in kadar-
koli, hkrati pa bodo varno in trajno 
shranjena v nacionalnem repozitoriju. 
Ni pa zanemarljivo niti dejstvo, da se 
je sodelujočim ustanovam pri kom-
pletiranju glasil ponudila dobra pri-
ložnost za natančen pregled in skrbno 
ureditev lastnih obstoječih zbirk glasil 
tako v fizični kot tudi digitalni obliki.

Ob zaključku projekta se občinam 
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, 
vse občane pa vabimo, da pobrska-
te po digitalni zbirki občinskih glasil 
in raziskujete preteklost vaše lokalne 
skupnosti. Morda boste v njih našli 
kakšen posebej zanimiv zapis o do-
godku ali aktivnosti, pri kateri ste so-
delovali tudi sami.

Mira Petrovič, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
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OBVESTILO STARŠEM
NOVOROJENIH OTROK IZ OBČINE DESTRNIK

Obveščamo starše novorojenih otrok, da Občina Destrnik namenja sredstva za denarno pomoč ob 
rojstvu otroka. 

Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičeni starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
bivališče v Občini Destrnik. 

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini De-
strnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/2012) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi 
enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Destrnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 63/2021) znaša višina pomoči 250,00 EUR

Vloga za uveljavitev pravice do denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka je na strani občine  
(www.destrnik.si).

Vlogo izpolnite, jo elektronsko oddate na spletni strani ali pošljite (skupaj s prilogami) po pošti na 
naslov: OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 DESTRNIK. Lahko jo osebno oddate v spreje-
mni pisarni občine. 

Vlogo morate oddati najkasneje v roku enega leta od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se 
vloga zavrže kot prepozna.

Informacije na Občini Destrnik, tel. št. 02 761 92 50.

                                                                                         Občinska uprava Občine Destrnik

Obveščamo študente, ki so zaključili študij in zlate maturante, da lahko na podlagi Pravilnika o dodelitvi 
denarne nagrade Občine Destrnik študentom, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij in zlatim 
maturantom  (Uradni vestnik Občine Destrnik  4/2010), in Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi 
denarne nagrade Občine Destrnik študentom, ki so zaključili dodiplomski ali podiplomski študij in zlatim 
maturantom (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2021) podajo vlogo za dodelitev denarne nagrade.

OBVESTILO ŠTUDENTOM, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ
IN MATURANTOM, KI SO SI PRIDOBILI NAZIV ZLATI MATURANT

»Višina denarne nagrade znaša: 
a) za dodiplomski študij 
   • visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)                       150,00 EUR 
   • univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)                      150,00 EUR
b) za podiplomski študij 
   • magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)                                250,00 EUR 
   • doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)                              400,00 EUR 
c) za naziv zlati maturant                                                             200,00 EUR«

Vloga za uveljavitev pravice do 
denarne nagrade je na spletni 
strani Občine Destrnik (www.de-
strnik.si).

Vlogo izpolnite, jo elektronsko 
oddate na spletni strani ali poš-
ljite (skupaj s prilogami) po pošti 
na naslov: OBČINA DESTRNIK, 
Janežovski Vrh 42, 2253 DE-
STRNIK. Lahko jo osebno oddate 
v sprejemni pisarni občine. 

Vlogo mora biti oddana najkasneje v šestih mesecih od datuma diplomiranja oziroma pridobitve naziva 
zlati maturant. 

Informacije na Občini Destrnik,  tel. št. 02 761 92 50.
Občinska uprava Občine Destrnik
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Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Destrnik (Uradni vestnik občine Destrnik, št. 
4/2010), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Destrnik (Uradno 
glasilo Slovenskih občin, št. 9/2018) in Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine De-
strnik (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 8/2019) Komisija za odlikovanja in priznanja Občine 
Destrnik objavlja

R  A  Z  P  I  S
za zbiranje predlogov za priznanja

Občine Destrnik za leto 2023

1. Priznanja Občine  Destrnik so:

1. Naziv Častni občan Občine Destrnik, 

2. Plaketa Občine Destrnik, 

3. Priznanje Občine Destrnik:

• Zlato priznanje Občine Destrnik,

• Srebrno priznanje Občine Destrnik,

• Bronasto priznanje Občine Destrnik.

2. Pogoji za dodelitev priznanja

Naziv Častni občan prejme posameznik za izjemen prispevek na področju gospodarstva, znano-
sti, umetnosti, kulture, šolstva, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen 
za razvoj in ugled občine  doma in v tujini. Častni občan prejme ob podelitvi naziva posebno listi-
no o podelitvi naziva. 

Plaketo Občine Destrnik lahko prejme posameznik, podjetje, zavod, organizacija, društvo in sku-
pina, združenje in druga pravna oseba za izjemen prispevek na področju gospodarstva, šolstva, 
znanosti, umetnosti, kulture, športa, humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj in ugled občine  doma in v tujini. 

Zlato priznanje Občine Destrnik podeli Občinski svet Občine Destrnik za izredno življenjsko delo 
ter dolgoletne vrhunske uspehe in dosežke na področju gospodarstva, kmetijstva, šolstva, zna-
nosti, umetnosti, kulture, športa humanitarnih in drugih dejavnostih, ki so pomembni za razvoj 
in ugled Občine Destrnik ter praviloma pomenijo zaključek kariere pri posamezniku ali zrelo fazo 
razvoja izredno uspešne skupine. 

Srebrno priznanje Občine Destrnik podeli Občinski svet Občine Destrnik za vrsto odmevnih do-
sežkov v daljšem časovnem obdobju na področju gospodarstva, kmetijstva, šolstva, znanosti, 
umetnosti, kulture, športa, humanitarnih in drugih dejavnostih, ki so pomembne za razvoj in 
ugled Občine Destrnik ter praviloma pomenijo izjemno uspešnost posameznika na polovici de-
lovne kariere ali izjemno uspešnost skupine v fazi njene potrjene rasti. 

Bronasto priznanje Občine Destrnik podeli Občinski svet Občine Destrnik za nadpovprečne zače-
tne ali večkratne uspehe v kratkem časovnem obdobju in kot vzpodbudo za nadaljnje ustvarjalno 
delo na področju gospodarstva, kmetijstva, šolstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in huma-
nitarnih in drugih dejavnostih. 
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3. Postopek podeljevanja
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, družbe, zavodi, politične in druge organizacije, 
skupnosti, društva ter organi lokalnih skupnosti.

Predlog mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati: 

–  splošne podatke o predlagatelju, 

–  predstavitvene podatke o kandidatu, 

–  vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan, 

–  utemeljitev pobude s podrobnejšim opisom uspeha ali dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev, 

– datum predloga.

4. Zbiranje predlogov
Komisija za odlikovanja in priznanja bo predloge zbirala do petka 14. aprila 2023 do 12. ure. Predlogi se 
oddajo osebno ali se pošljejo na naslov: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik. Predlogi se 
lahko pošljejo na elektronski naslov: obcina.destrnik@destrnik.si.

5. Podelitev priznanj

Komisija bo zbrane predloge proučila, Občinski svet Občine Destrnik pa bo sprejel sklep o podelitvi pri-
znanj, ki bodo podeljena na občinskem prazniku v letu 2023.

Datum: 10. 3. 2023

Št. zadeve: 011-7/2023

       Komisija za odlikovanja in priznanja

        Občine Destrnik
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OBVESTILO O BREZPLAČNI IZPOSOJI KOLES
 (NA VOLJO SO: ŠTIRI KOLESA ZA ODRASLE IN ŠTIRI KOLESA ZA OTROKE)

»Operacijo je delno sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru programa PRP - CLLD.«

V sklopu projekta je Občina Destrnik nabavila kolesarnico, ki stoji nad vrtcem oziroma pod poslovno stav-
bo, Janežovski Vrh 42  in 8 koles (4 za odrasle in 4 za otroke, 2 otroška sedeža in 8 čelad).

Vse si lahko brezplačno izposodite. 

Najavo za izposojo naredite po telefonu ali elektronski pošti. 

Telefonska najava na Občino Destrnik, tel.: 02 761 92 50 ali po e-pošti na: obcina.destrnik@destrnik.si. 

V primeru zasedenosti željenega termina, se bomo dogovorili za drug termin.

Pred izposojo je potrebno izpolni izjavo z osebnimi podatki in terminom izposoje. 

Občinska uprava Občine Destrnik
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V SPOMIN

.

V SPOMIN
3. februarja sta minili dve leti, 

odkar smo se poslovili od tebe, draga mama

MARIJA ČUŠ
iz Zg. Velovleka 17

Še si tu, v sončnih obronkih hribov in gozdov. 
Z nami še živiš; podnevi, ponoči, 

v solzah in smehu. 
Morda ne vedno na glas, 

a vsaj po tihem vedno v nas.

Počivaj v miru, draga mama!
Vsi tvoji

Vsi bližnji, ki smo jih imeli radi,
nas s smrtjo niso zapustili.
V spomine so se spremenili,
z njimi naša srca napolnili.

V SPOMIN
Minili sta dve leti, odkar nas je za vedno 

zapustila naša draga mama, tašča, 
stara mama, prababica in teta

ANA DOKLOVIČ
iz Jiršovcev 48, Destrnik

(15. 7. 1941–11. 12. 2020)

Hvala vsem, ki se je spominjate 
z lepo mislijo, 

postojite ob njenem grobu, 
prižigate sveče in prinašate cvetje.

Tvoji najdražji

Je čas, ki da;
je čas, ki vzame;
pravijo, da je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine..

V SPOMIN
17. januarja je minilo 30 let, 

odkar nas je zapustil

JOŽE BRAČEK
iz Svetincev 17

Iskrena hvala vsem, 
ki v srcu ohranjate spomin nanj, 

mu namenite molitev, 
prižgete svečo 

ali poklonite cvet.

Vsi tvoji, ki te pogrešamo

Kadar bom vandral, 
vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči, 
takrat prijatelji zadnjič zapojte, 
pesem domača naj zadoni.

ZAHVALA
ob smrti dragega moža in očeta

SLAVKA VESENJAKA
iz Janežovcev 11b

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, nam pomagali, izrekli besede tolažbe in 
ga pospremili k večnemu počitku.
Hvala duhovnikom Jožetu Skofiču, Milanu 
Kosu in dekanu Cirilu Čušu za opravljen obred, 
govornici Danici za besede slovesa, pevcem 
in godbeniku. Posebna zahvala velja osebju 
revmatološkega oddelka UKC Maribor in 
oddelka za dializo SB Ptuj.
Hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše.

Žalujoči: Žena Anica, sin Albin in sorodniki
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Solza, žalost, bolečina                                                                                                 
te zbudila ni,
ostala je tišina,
ki zelo boli.
(T. Pavček) 

SPOMIN
24. februarja so minila tri leta, 

odkar nas je za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, tast in dedek

JOŽEF ARNUŠ
iz Vintarovcev 24

Hvala vsem, ki postojite 
ob njegovem grobu, 

mu prinašate sveče in rože 
ter obujate lepe spomine nanj. .

Tvoji najdražji

V SPOMIN

MARIJI KOKOL

23. marca 2003 je prenehalo biti 
tvoje plemenito srce. 

Mnogi te ohranjamo v lepem spominu, 
delo tvojih rok je nadgrajeno.

Počivaj v miru.

Čakate me rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj.
Moj dragi domači kraj,
rada bi prišla, oh, rada,
a tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, 
babice, prababice in sestre

ANE JANŽEKOVIČ
iz Jiršovcev 28)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in vsem, ki ste jo 

spremljali na njeni zadnji poti ter darovali sveče 
in svete maše. Zahvala gre tudi g. župniku 

Jožetu Škofiču ter podjetjema Weiler Zreče in 
Komunalnemu podjetju Ptuj.

Žalujoči otroci: Marica, Danica, Marjan, 
Dušan in Krista z družinami 
ter sestra Nežika z družino
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UTRINEK 

Korantov pozdrav Destrniku

Bogato pustno dediščino negujejo tudi koranti iz Destrnika,

 ki v okviru sekcije turističnega društva delujejo že 25 let. 

Na pustni torek so obiskali tudi Občino Destrnik 

in zaželeli dobro, zdravo ter uspešno leto.

VABILO
Turistično društvo Destrnik organizira brezplačni tečaj dela na 

kolovratu, 

ki bo potekal v prostorih Turističnega društva Destrnik vsak dan 

od 14. do 17. 3. 2023 med 18. in 20. uro.

Mentorstvo in nekaj kolovratov je zagotovljeno, saj želijo na tak način  
prenesti znanje širšemu krogu ljudi in ohraniti nesnovno dediščino.

Več informacij na telefonski številki 041 484 814 (Ivan Hauptman).

Vljudno vabljeni.
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