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IZVLEČEK
VLOGA MAJHNIH OBČIN PRI RAZVOJU PODEŽELJA
Po leta 1994 so z reformo lokalne samouprave v Sloveniji začele nastajati nove občine.
Odločilni elementi za oblikovanje so bili prostorska zaokroženost območja, sposobnost
zadovoljevanja skupnih potreb in interesov prebivalcev občin ter minimalno 5000
prebivalcev. Slednjega kriterija se ni upoštevalo pri ustanovitvi več kot polovice občin, katere
zato označujemo kot »majhne občine«. V zaključni seminarski nalogi smo skušali ovrednotiti
učinkovitost delovanja lokalne samouprave ter njeno vlogo pri razvoju podeželja, in sicer na
primeru občine Destrnik. Pri tem smo si pomagali z naslednjimi metodami: analizo virov in
literature o lokalni samoupravi in razvoju podeželja, analizo podatkov o proučevanem
območju, pregledom proračuna občine Destrnik, anketiranjem lokalnega prebivalstva in
metodo intervjuja. Ugotovili smo, da je občina Destrnik s pospešenim izvajanjem projektov
izboljšala infrastrukturno opremljenost ter opremljenost s središčnimi dejavnostmi,
vzpostavila nekatere temeljne pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, poskrbela za
socialno varnost in varstvo okolja. Tudi po mnenju lokalnega prebivalstva je nastanek občine
prinesel pozitivne spremembe. Kljub zmanjšanju razvojnega zaostanka ji po letu 2007 ni
uspelo preprečiti depopulacije. Prebivalstveni potencial je tisti, ki bo v prihodnje vplival na
razvoj podeželja. Bistven problem predstavlja financiranje občin, saj le-te nimajo dovolj
lastnih sredstev, s katerimi bi financirale z zakonom določene naloge. Slednje smo potrdili
tudi na primeru občine Destrnik, kjer je 41 % vseh prihodkov (obdobje 2006-2013)
predstavljala finančna izravnava iz državnega proračuna. Ocenjujemo, da je nastanek
majhnih občin okrepil centralizacijo države, saj so se pomembne pristojnosti prenesle na
državo.
Ključne besede: lokalna samouprava, občina Destrnik, podeželje, razvoj podeželja, Slovenija.
ABSTRACT
THE ROLE OF SMALL MUNICIPALITIES IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
The reform of local self-government, introduced in 1994, led to the establishment of new
Slovenian municipalities. The key elements in forming new municipalities were spatial
connectedness of an area, the ability to meet the common needs and interests of the
population and a minimum of 5,000 residents. However, more than half of the newly
established municipalities did not comply with the last criterion and for that reason these
municipalities are known as “small municipalities”. This final seminar paper tries to evaluate
the efficiency of the local self-government and its role in the development of rural areas; the
paper will be focused at the municipality of Destrnik. The following methods proved to be
useful in the evaluation: the analysis of the references concerning the local self-government
and the development of rural areas, the analysis of the data concerning the area closely
examined, budget review of the municipality of Destrnik, as well as surveys and interviews
with the locals. It has been established that by carrying out projects more quickly, the

municipality of Destrnik saw the improvement of infrastructure as well as central activities, it
also imposed some basic conditions for the development of economic activities, it provided
for social security and for environmental safety. Despite the fact that the municipality
managed to reduce development constraints, it did not manage to prevent depopulation
after 2007. The population potential is what will influence the development of rural areas. A
key problem, however, is financing the municipalities. Namely, these do not have enough
resources at their disposal, which are needed for financing tasks defined by law. That has
also been established in the municipality of Destrnik, where 41 % of all the earnings (period
2006-2013) represent financing from the state budget. It is estimated that the establishment
of small municipalities has reinforced the centralization of the country because of the
transfer of essential authorities to the country.
Key words: local self-government, the municipality of Destrnik, rural areas, the development
of rural areas, Slovenia
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1. UVOD
Pod pojmom razvoj podeželja razumemo izvajanje aktivnosti (gospodarskih, družbenih,
okoljskih, kulturnih), ki podeželskemu prebivalstvu omogočajo blagostanje in večanje
kakovosti življenja. Cilji razvoja podeželja so ohranitev poseljenosti podeželskih območij,
zagotovitev ustrezne kakovosti življenja podeželskemu prebivalstvu, ohranjanje kulturne
pokrajine, ohranjanje in krepitev lokalne identitete, zagotavljanje kakovostnega okolja in
usposabljanje lokalnih skupnosti za (samo)razvoj (Kovačič, 2000). Razvoj podeželja lahko
obravnavamo s pomočjo dveh pristopov, celovitega (podeželje kot celota) in delnega (razvoj
določenega področja znotraj podeželja). Cilj koncepta celovitega razvoja je ohraniti
podeželski prostor poseljen in gospodarsko vitalen, kmetom in drugim prebivalcem
podeželja pa zagotoviti ustrezne pogoje za bivanje in delo. Pri tem je nujno sodelovanje
deležnikov v prostoru. Lokalnemu prebivalstvu omogoča, da izboljša svoj gospodarski in
družbeni položaj, pri tem pa prispeva tudi k skupnemu razvoju podeželja. Celovit razvoj
sestavljajo naslednji vsebinski sklopi: gospodarski razvoj, socialni in kulturni razvoj, urejanje
podeželskega prostora in naselij. Za celovit razvoj podeželskih skupnosti je potrebno
delovanje in sodelovanje posameznikov/gospodinjstev, nevladnega sektorja (strokovnjaki,
organizacije, društva), zasebnega sektorja (podjetja), javnega sektorja (državne uprave) in
lokalne samouprave. Delni razvoj podeželja se nanaša na razvoj posameznega področja
(kmetijstvo, gozdarstvo, gradnja infrastrukture, urejanje naselij; Barbič, 2005). Celovit razvoj
je v primerjavi z delnim naprednejši, saj povezuje različna področja, ki se med sabo
prepletajo. Za razvoj podeželja v Sloveniji je pomemben PRP, kjer je eden od pomembnih
ciljev bodoče politike razvoja podeželja, celovitejši pristop k razvojnim izzivom podeželskih
območij. V PRP 2014-2020 morajo ukrepi prispevati k uveljavljanju večnamenskega modela
razvoja kmetijstva in istočasno zasledovati večjo gospodarsko kot tudi okoljsko učinkovitost
(MKO, 2014).
V Sloveniji je bila lokalna samouprava uvedena že sredi 19. stoletja z avstrijskim začasnim
zakonom o občinah. Danes označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, da v mejah
ustave in zakonov predpiše in ureja pomemben delež javnih zadev lokalne narave z lastno
odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. Poudarek je na človeku, zadovoljevanju
njegovih potreb in izboljšanju kakovosti življenja. Lokalne skupnosti niso vase zaprte
skupnosti, temveč odprte navzven, v širše lokalne skupnosti, državo, Evropo in globalno
družbo (Vlaj, 2005).
Ob osamosvojitvi RS leta 1991 je bila Slovenija razdeljena na 62 občin in 80 % nalog, ki jih je
izvajala občina, je bilo državnega značaja. Temeljne krajevne potrebe prebivalstva so bile
prenesene na 1250 krajevnih skupnosti, ki so vključevale vsa naselja v Sloveniji.
Organizacijsko je bila takšna ureditev občin nekje med državno upravo in lokalno
samoupravo. Naloge in dejavnosti obeh strani so se med seboj prepletale (Pečar, 2002). Po
osamosvojitvi RS je bila ena od pomembnih državotvornih dejanj uvedba nove ustave, ki po
9. členu zagotavlja lokalno samoupravo. Po ustavi je občina samoupravna lokalna skupnost,
katere območje obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in
interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s
katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. V pristojnost občine spadajo
lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.
Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država z
zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih
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nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. Po 142. členu ustave se občina
financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti
zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili
zagotovi dodatna sredstva (Uradni list, 2014). Ustavne določbe podajajo temeljna izhodišča
za nadaljnje zakonsko urejanje lokalne samouprave. Temeljni zakon s področja lokalne
samouprave je Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil vse od sprejetja leta 1993 predmet
številnih sprememb in dopolnitev. Na njegovi podlagi je bil leta 1994 sprejet Zakon o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Odločilni elementi za oblikovanje novih
občin so naslednji: prostorska zaokroženost območja (območje enega ali več naselij),
sposobnost zadovoljevanja skupnih potreb in interesov prebivalcev občine (občina mora
zagotoviti popolno OŠ, primarno zdravstveno varstvo občanov, komunalno opremljenost,
poštne in finančne storitve, trgovino z živili, knjižnico, prostore za upravno dejavnost lokalne
skupnosti) in minimalno 5000 prebivalcev (absolutna meja 2000 prebivalcev; Medved, 2010).
Leta 1994 je bilo ustanovljenih 147 občin. Temeljnih pogojev ni izpolnjevala več kot polovica
občin, saj jih je tretjina imela manj kot 5000 prebivalcev (Benkovič Krašovec, 2006). Proces
teritorialnega preoblikovanja državne uprave se je nadaljeval leta 1998, ko je državni zbor
spremenil Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij in povečal število občin s
147 na 192. Na novo so nastale predvsem majhne občine. Preoblikovanje občin se je
nadaljevalo leta 2002, ko se je od občine Litija odcepila občina Šmartno pri Litiji in postala
193. občina (Pečar, 2002). V letu 2002 je bilo veliko predlogov o nastanku novih občin
zavrnjenih, saj so podatki o financiranju občin pokazali, da so predstavljale občine z manj kot
5000 prebivalci finančno breme državi, ker so praviloma prejemale finančno izravnavo iz
državnega proračuna (Benkovič Krašovec, 2006). Oktobra 2005 je državni zbor odločal o 34ih predlogih za spremembe občin oziroma za ustanovitev novih in za spremembo statusa
nekaterih. Tako smo po 17-ih uspešnih referendumih leta 2006 dobili 12 novih občin, leta
2007 pa še 7 občin. Tudi tokrat so na novo nastale predvsem majhne občine (Taškar, 2006).
Leta 2011 je bila ustanovljena občina Mirna, ki se je odcepila od občine Trebnje (Občina
Mirna, 2014). Ustavno sodišče je 9. 6. 2011 z ustavno odločbo potrdilo še ustanovitev
občine Ankaran, ki se je od občine Koper uradno odcepila v okviru rednih lokalnih volitev leta
2014 (PIS, 2011a), vendar občina še nima uradnega statusa.
Po statističnih podatkih imamo danes v Sloveniji 48 % občin, ki imajo nad 5000 prebivalcev,
in 52 % občin, ki ne izpolnjujejo prebivalstvenega kriterija in jim rečemo »majhne« občine
(SURS, 2014). Občine se med sabo zelo razlikujejo po številu prebivalcev, čeprav ima vsaka
izmed njih enake naloge, ki jih navaja Zakon o lokalni samoupravi. Velikost ne bi smela
vplivati na njihovo učinkovitost pri izvajanju nalog, vendar si majhne občine ne morejo
privoščiti, da bi zaposlile kader za vsako področje posebej. Prav zato jim je večkrat očitana
nestrokovnost in neučinkovitost (Benkovič Krašovec, 2006).
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1.1. Namen in cilji
Velik interes po ustanavljanju novih občin kaže, da trenutna urejenost lokalne samouprave ni
najbolj primerna in zadovoljiva, lokalno prebivalstvo pa kljub deklarirani pomembnosti nima
dovolj velikega vpliva pri odločanju in reševanju svojih problemov (Čeh, 2006). Nekateri
menijo, da spremembe v smeri povečevanja števila občin prispevajo k slabitvi lokalne
samouprave, spet drugi pa v njih vidijo enkratno priložnost za razvoj (Benkovič Krašovec,
2006). Po 2. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so občine poleg
države odgovorne za skladni regionalni razvoj, katerega del je tudi razvoj podeželja (PIS,
2011b). Osnovni namen naloge je ovrednotiti učinkovitost delovanja lokalne samouprave ter
njeno vlogo pri razvoju podeželja, in sicer na primeru občine Destrnik. Cilji so sledeči:
-

evidentirati opremljenost proučevanega območja z infrastrukturo in središčnimi
dejavnostmi od nastanka občine do danes,
ugotoviti, katere razvojne aktivnosti je občina izvajala v preteklosti in katere bo v
prihodnje,
na konkretnem primeru občine Destrnik podati oceno o vlogi majhne občine pri
razvoju podeželja.

Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo si zastavili naslednji delovni hipotezi.
1. Majhne občine imajo pozitiven vpliv na razvoj podeželja, saj so razvojne aktivnosti
povečale privlačnost pokrajine in izboljšale življenjske pogoje, niso pa preprečile
depopulacije.
2. Kljub zakonskim določilom o lokalni samoupravi so nekateri ukrepi povzročili večjo
centralizacijo države.
1.2. Metode dela
Naloga temelji na kabinetnem in terenskem delu. Uporabljen je bil induktivni kot deduktivni
znanstveni pristop. Do zastavljenih ciljev in preveritve hipotez smo prišli s pomočjo spodaj
navedenih metod.
Analizirali smo obstoječe vire in literaturo, kar nam je omogočilo seznanitev s tematiko in
opredelitvami temeljnih pojmov. Pomemben vsebinski okvir predstavlja opredelitev razvoja
podeželja po Barbičevi (2005) in Kovačiču (2000). O razvoju podeželja v Spodnjem Podravju
nam je bila v pomoč monografija več avtorjev (Lampič, Rebernik in sod. - 2011) in celovit
regionalni opis (Pak - 1996). Lokalna samouprava je v Sloveniji določena z ustavo in številnimi
zakoni. Njeno ureditev in učinkovitost smo predstavili na podlagi objav nekaterih avtorjev
(Čeh, Medved, Mesarič, Pečar, Taškar, Vlaj). Najpomembnejši vir je bila doktorska disertacija
Benkovič Krašovčeve (2006), ki govori o vlogi središčnih naselij 1. in 2. stopnje. Veliko
informacij o nalogah in delovanju občine Destrnik nudi uradna spletna stran občine Destrnik.
Slednja od leta 1999 mesečno izdaja lokalni časopis Občan, ki opravlja nalogo osrednjega
informiranja. Glasilo je namenjeno občanom in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva.
Članki so necenzurirani in velikokrat podajajo posameznikovo mnenje o stanju v občini, zato
smo bili pri analizi tega vira kritični. Pomemben del Občana je Uradni vestnik, kjer so
3

predpisi in določila, ki jih sprejemajo organi občine. Zbiranje in obdelava podatkov je
temeljila na pregledu statističnih podatkov GURS-a (podatki o pozidavi), MKO (podatki o rabi
tal in OMD) in SURS-a (podatki o demografski strukturi, infrastrukturi in gospodarstvu), ki so
pomembni za analizo stanja in razvojnih možnosti. Pri izračunu spremembe rabe tal
(kategorija pozidano) je prišlo do neskladja med podatki z MKO in SURS-a, kar je posledica
metodoloških sprememb pri zajemu podatkov s strani MKO. Izvedena je bila analiza
proračuna glede na vložena sredstva po področjih dela. Analizo razvojnih aktivnosti občine
Destrnik smo naredili od leta 2006, saj je bil proračun pred tem narejen po drugačni
metodologiji. Metoda intervjuja je zajemala pogovor z vodjo policijskega okoliša. Veliko
koristnih podatkov in informacij je bilo pridobljenih v povsem neformalnih nestrukturiranih
pogovorih z domačini na terenu. Terensko delo (potekalo maja in avgusta 2014) je
vključevalo krajšo anketo, izvedeno med lokalnim prebivalstvom. Zanimalo nas je, kako
lokalno prebivalstvo vrednoti razmere po nastanku občine Destrnik. Anketirali smo 5 %
populacije oz. 136 občanov (na vsako naselje osem anket). Pozorni smo bili na ravnotežje
med spoloma in starostnimi skupinami: odgovarjalo je 42 % moških in 58 % žensk. Prva
starostna skupina (15-25 let) je predstavlja 13 % vprašanih, druga starostna skupina (26-65
let) je predstavljala 61 % vprašanih, starejših od 66 let je bilo 26 %. Vprašalnik je zajemal
vprašanja polodprtega in odprtega tipa. Med izvajanjem terenskega dela ni bilo težav, saj je
bilo lokalno prebivalstvo pripravljeno sodelovati.
2. OBMOČJE PROUČEVANJA
Občina Destrnik zavzema 34,4 km², kar predstavlja 0,17 % celotnega ozemlja Slovenije (SURS,
2014). Leži v jugozahodnem delu Slovenskih goric, za katerega je značilna razpršena
poselitev. Osrednje naselje je občinsko središče Destrnik (delitev funkcij med naselji
Destrnik, Janežovski Vrh in Vintarovci). Občina ima 17 naselij in sicer: Desenci, Levanjci,
Zgornji Velovlek, Placar, Janežovci, Drstelja, Jiršovci, Gomila, Dolič, Gomilci, Janežovski Vrh,
Ločki Vrh, Svetinci, Strmec pri Destrniku, Vintarovci, Zasadi in Destrnik. Zaradi razgibanega
reliefa so naselja večinoma razložena, nekaj je gručastih (Kovačec, Pukšič, 2006). Po
družbenogeografski regionalizaciji se nahaja v Spodnjem Podravju (slika 1; Klemenčič, 2004).
Slika 1: Lega občine Destrnik v Spodnjem Podravju.
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2.1. Naravnogeografske značilnosti
Občina Destrnik po naravnogeografski regionalizaciji spada med Obpanonske pokrajine in
obsega tri naravnogeografske enote: Slovenske gorice ter dolini rek Pesnice in Rogoznice
(Natek, Ogrin, Žiberna, 2004). Povprečna nadmorska višina je 277 m, povprečen naklon je 6°.
Osrednji del in zahodni rob sta gričevnata, kjer se nadmorske višine gibljejo med 300-410 m.
Preostali del površja je močno tektonsko razlomljen in preoblikovan z rečno erozijo, zato se
površje ne dvigne nad 300 m (GURS, 2014). Kamninska zgradba v osrednjem delu Slovenskih
goric je iz laporja in peskov terciarnega izvora. Na območju rečnih dolin so aluvialni
sedimenti kvartarnega izvora. Mestoma se pojavljajo tudi barjanski sedimenti (Osnovna
geološka karta SFRJ, 1977; Veliki atlas Slovenije, 2012). Sleme Slovenskih goric pokrivajo
distrične rjave prsti, nižje so pobočni psevdogleji. V ravninskem delu najdemo na
pleistocenski ilovici psevdogleje, na ilovnatem aluviju pa obrečne in oglejene prsti. Dolinska
tla so bogata s kalcijem, kalijem in fosforjem, vendar pretirano vlažna in slabo zračna, zato
prsti omogočajo zmerno kmetijsko rabo (Pak, 1996). OMD predstavljajo 61 % površja (MKO,
2004).
Največji vodotok je reka Pesnica, ki ima zaradi izredno nizkih poletnih pretokov zmanjšane
samočistilne sposobnosti. Intenziteto njenega poplavljanja so zmanjšala zajezitvena jezera in
hidromelioracije, kljub temu pa je območje ostalo poplavno ogroženo. Reka Rogoznica ima
bistveno manjše porečje, s tem pa večja nihanja v pretokih. Za območje severovzhodne
Slovenije je značilno zmerno celinsko podnebje. Povprečne letne temperature so pod 10 °C,
povprečna letna količina padavin je 929 mm. V poletnih mesecih združeno delovanje
konvekcijskih in frontalnih dejavnikov pripomore k večji intenzivnosti padavin, pogosto v
obliki neviht in neurij. Možne so poletne suše, saj je standardni odklon na letni ravni 150-200
mm padavin. Klimatska značilnost tega območja je termalni pas, ki se začne 15-40 m nad
dnom dolin. Zanj so značilne višje povprečne letne temperature, manjši temperaturni
ekstremi, manjša verjetnost spomladanske pozebe in manj meglenih dni. V pokrajini
Slovenskih goric je toplotni pas razviden kot območje gojenja vinske trte (Pak, 1996).
Slika 2: Grafični model naravnogeografskih enot občine Destrnik.
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2.2. Raba tal
Občina Destrnik je izrazito »kmetijska občina«, kar kaže struktura rabe zemljišč (sliki 3 in 4).
Njivske površine in trajni nasadi so leta 2013 pokrivali 40 % celotnega površja. Na območju
rečnih dolin Pesnice in Rogoznice prevladujejo njive, na prisojnih delih Slovenskih goric trajni
nasadi, na severnih ekspozicijah ter v ravninskem delu pa trajni travniki. Gozda je bilo leta
2013 na celotnem območju komaj 31 %, predvsem na območjih z večjim naklonom in na
osojah. Pozidanih površin je bilo skupaj z območji infrastrukture 6 %. Manjši delež so
predstavljala druga kmetijska (kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje,
neobdelano kmetijsko zemljišče, plantaža gozdnega drevja) in nekmetijska (barje, trstičje,
ostalo zamočvirjeno zemljišče) zemljišča. Zaradi razvejane rečne mreže vodne površine
zavzemajo 0,6 % površja (MKO, 2014).
Slika 3: Raba tal v občini Destrnik (2002).

Slika 4: Raba tal v občini Destrnik (2013).
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V obdobju 2002-2013 se je raba tal spremenila na 21 % površja (slika 5). Do sprememb je
prišlo zlasti na območjih z OMD, manj v Pesniški dolini. Zmanjšal se je obseg petih kategorij
rabe tal, ki jih je zajel predvsem proces ozelenjevanja, na vodnih površinah so se izvajale
hidromelioracije. Obseg trajnih travnikov se je povečal predvsem na račun zmanjšanja
površin trajnih nasadov in njivskih površin. To je povezano z neugodnimi naravnimi pogoji in
družbenimi procesi. V občini ni problem zaraščanje, saj se je v obdobju 2002-2013 zmanjšal
delež gozda za 0,25 %, ki se je spremenil v trajne travnike. Poleg travniških površin so se
povečale druge kmetijske in nekmetijske površine. Po podatkih SURS-a sta se število stavb in
dolžina prometnic povečala, zato je pri našem izračunu pri kategoriji pozidano verjetno prišlo
do nepravilnosti, kar je posledica drugačne metodologije pri zbiranju podatkov (MKO, 2014).
Preglednica 1: Podatki o posameznih kategorijah rabe tal v občini Destrnik (2002 in 2013).
kategorije rabe tal
2002 (ha)
2002 (%)
gozd
1061,24
30,89
njiva
1322,28
38,49
trajni travnik
578,94
16,85
trajni nasadi
189,00
5,50
druge kmet. povr.
49,84
1,45
pozidano
212,60
6,19
druga nekmet. zemlj.
0,03
0,001
vode
21,48
0,63
Vir: GURS, 2014; MKO, 2002; MKO, 2013.

2013 (ha)
1052,60
1229,40
736,62
153,87
72,55
175,39
3,13
11,84

2013 (%)
30,64
35,79
21,44
4,48
2,11
5,10
0,09
0,35

indeks 2002-2013
99,19
92,98
127,27
81,4
145,5
82,39
9000
55,5

Slika 5: Spremembe rabe tal v občini Destrnik (2002-2013).

Podeželska naselja se funkcijsko in prostorsko spreminjajo: poveča se gostota zazidave,
obseg infrastrukture, celoten pokrajinski videz (Lampič, Rebernik, 2011). Leta 2014 je bilo v
občini Destrnik 2300 stavb, po letu 1999 so zgradili 252 stavb. Pozidava je potekala
neenakomerno: zaradi reliefnih in prostorskih omejitev se ni zgoščevala samo v središčnih
naseljih. Novogradnje v občinskem središču predstavljajo četrtino zgrajenih objektov po
nastanku občine. Največ stavb se je zgradilo v naselju Placar (32 stavb) in najmanj v naselju
Desenci (ena stavba; GURS, 2014).
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2.3. Demografske in poselitvene značilnosti
Občini Destrnik je leta 2013 imela 2582 prebivalcev. V obdobju med 1998 in 2013 se je
število prebivalcev v občini Destrnik povečalo za 1,6 %. Prebivalstveno dinamiko lahko
razdelimo v dve fazi (grafikon 1). Prva faza obsega obdobje med letoma 1998 in 2007, ko je
število prebivalcev zaradi pozitivnega selitvenega prirastka naraslo za 6,3 %. Priselitveni val
je posledica procesa suburbanizacije in dviga življenjskega standarda ljudi. Drugi fazi sledimo
po letu 2007, ko so se ljudje zaradi gospodarske krize začeli odseljevati v večja zaposlitvena
središča in se je število prebivalcev zmanjšalo z 2701 na 2582 prebivalcev. V celotnem
obdobju 1998-2013 se je indeks gibal v intervalu do 4,9, zato lahko rečemo, da proučujemo
območje stagnacije prebivalstva.
Grafikon 1: Gibanje števila prebivalcev v občini Destrnik (1998-2013; prebivalci/leto).

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

2800
2700
2600
2500
2400

Vir: SURS, 2014.

Poselitev je po pokrajinsko-ekoloških enotah dokaj enakomerna (stanje 2013): 55 %
prebivalcev je v Slovenskih goricah, 45 % prebivalcev v rečnih dolinah. V obdobju 1998-2013
(grafikon 2) se je število prebivalcev najbolj povečalo v Rogozniški dolini zaradi bližine
regionalnega središča Ptuj. Odseljevanje je značilno za ves gričevnat del, izjema je občinsko
središče, kjer je zgoščena ponudba storitev. Manjši upad beležimo tudi v Pesniški dolini. V
okviru terenskega dela smo ugotovili, da je bilo od 136 vprašanih kar 46 priseljencev.
Priseljevale so se predvsem mlade družine, ki so kupile nepremičnino zaradi nizke cene ali so
zemljišče podedovale. Manjši delež vprašanih so predstavljali upokojenci, ko so si preuredili
sekundarna v stalno poseljena bivališča. Na njihovo odločitev so vplivale dobre povezave do
mestnih središč in privlačnost okolja (Terensko delo, 2014).
Grafikon 2: Gibanje števila prebivalcev po naseljih v občini Destrnik (1998 in 2013).
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Število prebivalcev leta 1998

Število prebivalcev leta 2013

Vir: SURS, 2014.
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Indeks staranja je v letu 1999 in 2013 presegel vrednost 40 (preglednica 2), kar pomeni, da
se prebivalstvo stara. Leta 2013 se je glede na leto 1999 zmanjšal delež mlajšega
prebivalstva, delež delovno aktivnega prebivalstva se ni bistveno izboljšal. Podatki o sestavi
prebivalstva nam dokazujejo, da je občina prebivalstveno delovno aktivna in ogrožena zaradi
staranja prebivalstva.
Preglednica 2: Izbrani demografski kazalniki za občino Destrnik (1999 in 2013).
leto/kazalec indeks staranja
1999
74,3
2013
96,3

0 - 14 let (%)
16,5
14,5

15 - 64 let (%)
71,2
71,5

65 let + (%)
12,3
14,0

Vir: SURS, 2014.
Starostna piramida občine Destrnik za leto 2013 (grafikon 3) nam pomaga pri oceni
demografske vitalnosti občine v prihodnje. Oblika piramide spominja na žaro, kar je
posledica zmanjšane rodnosti, podaljševanja pričakovane življenjske dobe in večanja deleža
števila prebivalcev v višjih starostnih kategorijah. Najširši del piramide predstavlja delovno
aktivno prebivalstvo. Spodnji del piramide, ki je ožji, nam nakazuje, da se bo prebivalstvo
tudi v prihodnosti staralo. Če se bo težnja odseljevanja po letu 2007 nadaljevala, bo skupaj s
staranjem prebivalstva prišlo do negativnega prebivalstvenega razvoja, kar bo sprožilo
manjše povpraševanje po bivalnih in infrastrukturnih storitvah. S tem se bodo zmanjšali
finančni prilivi občine Destrnik, kar jo bo investicijsko oslabilo in povečalo razvojne razlike.
Grafikon 3: Starostna piramida prebivalcev občine Destrnik (2013).
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Vir: SURS, 2014.
Izobrazbena struktura se je v obdobju 2002-2013 bistveno izboljšala (preglednica 3), kar je
pomembno izhodišče za učinkovit razvoj območja. Leta 2002 je imelo zgolj (brez/nepopolno)
OŠ izobrazbo 48,3 % prebivalcev. Delež prebivalcev s srednješolsko izobrazbo je leta 2002
predstavljal 47,8 % populacije, v obdobju desetih let je narastel za 3,1 %. Povečal se je delež
višje izobraženih.
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Preglednica 3: Izobrazbena struktura v občini Destrnik (2002 in 2013).
št. preb. (2002)
delež (v %, 2002)
št. preb. (2013)
delež (v %, 2013)

brez/nepopolna OŠ
326
15,5
200
9,1

OŠ
690
32,8
656
29,7

SŠ VŠ
skupaj
1006 82 2104
47,8
3,9 100
1123 228 2207
50,9 10,3 100

Vir: SURS, 2014.
2.4. Delovanje občine Destrnik
Po sprejetju Zakona o lokalni samoupravi leta 1993 in z ukinitvijo občinskega sistema je bila
leta 1994 v Sloveniji ustanovljena mreža 147 občin. Tedanja Krajevna skupnost Destrnik je
spadala v občino Destrnik-Trnovska vas. Leta 1998 je bilo ustanovljenih še 45 občin in občina
Destrnik-Trnovska vas se je razdelila v tri nove občine: občino Andraž v Slovenskih goricah,
občino Destrnik in občino Trnovska vas. Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi
njihovih območij je leta 1998 nastala samostojna občina Destrnik. Ob njenem nastanku je v
njej prebivalo 2540 prebivalcev, kar ne ustreza prebivalstvenim kriterijem o ustanovitvi
občine, zato jo imenujemo »majhna občina«. Občinski svet občine Destrnik je na tretji redni
seji dne 12. 2. 1999 sprejel statut občine Destrnik. Občina ima svoj grb, zastavo in občinski
praznik (Pukšič, 2006).
Občina Destrnik opravlja naloge, ki so določene s statutom, in sicer:
1. normativno ureja lokalne zadeve tako, da: sprejema statut, predpise, proračun in zaključni
račun, načrtuje prostorski razvoj, predpisuje davke in prispevke;
2. upravlja občinsko premoženje tako, da: ureja način in pogoje upravljanja, pridobiva in
razpolaga z vsemi vrstami premoženja, sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin, beleži premoženjsko bilanco;
3. omogoča pogoje za gospodarski razvoj tako, da: spremlja in analizira stanje, pospešuje
gospodarski razvoj, ga vključuje v prostorske akte, sodeluje z gospodarskimi subjekti in jim
pomaga pri reševanju problemov;
4. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
tako, da: spremlja in analizira ponudbo in povpraševanje, sprejema dolgoročni in kratkoročni
stanovanjski program, v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, gradi in
prenavlja stanovanja za socialno ogrožene, omogoča občanom najemanje kreditov za nakup,
gradnjo in prenovo stanovanj, sodeluje z gospodarskimi družbami in zavodi pri razreševanju
stanovanjske problematike;
5. skrbi za lokalne javne službe tako, da: zagotavlja in nadzira izvajanje obveznih in izbirnih
lokalnih javnih služb, gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave;
6. zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da: ustanovi
in zagotavlja sredstva za delovanje, v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje
nadstandardnih programov, ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih;
7. pospešuje službe socialnega varstva, skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako,
da: spremlja stanje, sodeluje se pristojnimi organi, zavodi in ustanovami in jim predlaga
določene ukrepe;
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8. pospešuje raziskovalno, kulturno, športno in društveno dejavnost tako, da: spodbuja z
dotacijami, omogoča občanom dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino
na svojem območju, določa občinski program športa, zagotavlja knjižnično dejavnost,
sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine;
9. skrbi za varovanje okolja, zbiranje in odlaganje odpadkov tako, da: spremlja stanje,
sprejema ukrepe, izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in druge predpise s področja
varstva okolja, sodeluje z inšpekcijami;
10. upravlja, gradi in vzdržuje: lokalne javne ceste, površine za pešce in kolesarje, športna in
otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter zagotavlja
varnost v cestnem prometu;
11. skrbi za požarno varnost in varnost pred nesrečami tako, da: organizira reševalno pomoč,
obveščanje in alarmiranje, zagotavlja sredstva za izvajanje in odpravo posledic, sodeluje s
PGD in civilno zaščito ter spremlja njihovo delo, opravlja druge naloge, ki pripomorejo k
boljši požarni varnosti in varstvu pred nesrečami;
12. ureja javni red tako, da: sprejema ustrezne splošne akte, določa prekrške in denarne
kazni za prekrške, organizira občinsko redarstvo, izvaja nadzor nad javnimi prireditvami,
opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov (PIS, 2011a).
Slika 6: Grafični prikaz nalog občine Destrnik.
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Slika 7: Organigram občine Destrnik.
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OPN je podlaga za posege v prostoru. Njegov strateški del z opisnim in grafičnim delom
določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine. Obsega zasnovo prostorskega razvoja in
gospodarske javne infrastrukture, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
usmeritve za razvoj v pokrajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in usmeritve
za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Izvedbeni del OPN določa enote urejanja
prostora, prostorske izvedbene pogoje in namensko rabo prostora z območji urejanja
gospodarske javne infrastrukture. Leta 2010 je bil narejen urbanistični načrt, ki je strokovna
podlaga za OPN. Analiza stanja je pokazala, da je z vidika poselitve največji problem občine
praznjenje gričevnatega območja, posledično opuščanje kmetovanja. To spreminja videz
kulturne pokrajine in zmanjšuje njeno privlačnost. Na območjih razpršene poselitve zaradi
povečanih stroškov gradnje in neekonomične izkoriščenosti infrastrukturnih omrežij zaostaja
infrastrukturna opremljenost. Tudi nekatera strnjena naselja niso zadostno komunalno
opremljena. V občinskem središču Destrnik, ki je na ozkem slemenu grebena, je zelo malo
prostora za umestitev središčnih dejavnosti. Število delovnih mest v nekmetijskih
dejavnostih v občini ni zadovoljivo. Z izvedbo načrtovanih projektov na področju razvoja
turizma in z opredelitvijo novega območja za namestitev poslovnih dejavnosti je sicer moč
pridobiti nova delovna mesta, pretežni del nekmečkih prebivalcev pa bo še vedno zaposlen
izven območja občine (Pukšič, 2011).
Zasnova prostorskega razvoja občine Destrnik za obdobje 2011-2014 (slika 8) na področju
razvoja poselitve spodbuja njeno ohranjanje predvsem na območjih, ki so manj primerna za
kmetijstvo. Širitev naselij se predvideva na območju občinskega središča in v naselju
Janežovci. Del površin, namenjenih središčnim dejavnostim, se opredeli na primernih
lokacijah izven območja občinskega središča. Načrtuje se gradnja termalnega centra Terme
Janežovci, ki bo pospešeno generiral razvoj turističnih, športno-rekreacijskih in gostinskih
dejavnosti v okolici. Turistična ponudba se dopolni s turističnim območjem Jiršovci, kjer
načrtujejo gostinske in nastanitvene zmogljivosti ter hotel za male živali. Zaradi problema
staranja prebivalstva je potreba po domu starejših, ki bi se nahajal v naselju Zasadi. V naselju
Janežovski Vrh so predvidene stanovanjske površine za ostale prebivalce. Po OPN se v
naseljih Janežovski Vrh in Drstelja načrtuje proizvodno območje, kamor se usmerja
proizvodne in storitvene dejavnosti. Komunalno območje je predvideno vzhodno od naselja
Janežovci. Vanj se namesti centralno čistilno napravo in center za ločeno zbiranje odpadkov.
V povezavi z intenzivno živinorejo se na dveh lokacijah načrtuje bioplinarna za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov (kot dopolnilna dejavnost na kmetiji). Primarna
proizvodnja se ohranja na celotnem območju občine. V Rogozniški dolini se spodbuja zmerna
in v Pesniški dolini intenzivna kmetijska raba tal. V gričevnatem predelu so ugodni pogoji za
sadjarstvo, vinogradništvo, pašno živinorejo in gozdarstvo. Na celotnem območju občine se
spodbuja sonaravno kmetovanje, s čimer se ustvarja pogoje za ohranjanje biodiverzitete.
Občina se povezuje z regionalnimi središči Ptuj, Lenart in Maribor, v katerih so središčne
dejavnosti regionalnega značaja in večje zaposlitvene možnosti. Vsi deli občine so navezani
na regionalno cestno omrežje po občinskih cestah in imajo dostop do središčnih dejavnosti.
Območje naravne dediščine se nahaja v ravninskem delu in obsega 0,8 % površine občine,
območje kulturne dediščine je enakomerno razporejeno po vsej občini in obsega 0,7 %
občine (Pukšič, 2011).
OPN za obdobje 2015-2018 je v javni razpravi (Občina Destrnik, 2014).

13

Slika 8: Zasnova prostorskega razvoja občine Destrnik (2011-2014).
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3. VLOGA OBČINE DESTRNIK PRI RAZVOJU PODEŽELJA
Občina mora za izvajanje nalog pridobiti zadostna sredstva ter jih učinkovito uporabiti.
Inštrument za doseganje le tega je proračun, letni načrt prihodkov in odhodkov, s katerim
občina načrtuje razvojne naloge (Setnikar Cankar in sod., 2005).
V obdobju 2006-2013 so glavnino prihodkov predstavljali lastni prihodki občine (49 %;
grafikon 4): 40 % davčni prihodki (davek na dohodek in dobiček, davek na premoženje, davek
na blago in storitve, drugi davki), 7 % nedavčni prihodki (dohodek od premoženja, globe,
drugi prihodki) in 2 % kapitalski prihodki (prihodek od prodaje zemljišč, prihodek od
neopredmetenih in osnovnih sredstev). Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti
svoje primerne porabe, se po Zakonu o financiranju občin zagotovijo sredstva v obliki
finančne izravnave iz državnega proračuna (2006-2013 znašala 41 % prihodkov). Prihodki
finančne izravnave so odvisni od izračuna primerne porabe občin. Le-ta temelji na podlagi
izračuna primerne porabe na prebivalca, ki po Zakonu o financiranju občin predstavlja tisti
obseg sredstev, s katerim občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
Primerna poraba posamezne občine se izračuna ob upoštevanju določenih kriterijev in
korekcijskih faktorjev tako, da se primerna poraba na prebivalca korigira z razmerjem
površine, dolžine občinskih cest, številom prebivalcev (0-14 let in starejši od 65 let) glede na
celotno število prebivalcev občine in povprečnim številom prebivalcev v Sloveniji. V obdobju
2006-2013 se je primerna porabe občine povečevala do leta 2011, sledi padec zaradi nižje
izračunane povprečne porabe na prebivalca (grafikon 5). Občina pri pridobivanju evropskih
sredstev ni preveč uspešna (manj kot 1 % prihodkov; Mahorič, 2014; MF, 2014). Za kritje
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se je
občina za uresničitev proračuna (2006-2013) zadolžila za približno 3 milijone evrov.
Grafikon 4: Tekoči prihodki in zadolževanje občine Destrnik (2006-2013; vrsta prihodka/€).
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Grafikon 5: Izračun primerne porabe občine Destrnik (2006-2013; €/leto).
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Vir: MF, 2014.

Za analizo odhodkov smo uporabili funkcionalno klasifikacijo, ki namensko razvršča
javnofinančne izdatke občinskih organov (Kranjec, 2003). V občini Destrnik je bilo v obdobju
2006-2013 porabljenih 26,7 milijona evra proračunskih sredstev (grafikon 6). Proračunska
poraba je bila neenakomerno razporejena. Neposredni uporabniki občinskega proračuna javna uprava, je porabila 14 % sredstev, ostalo javni zavodi, agencije ali javni skladi, ki
izvajajo javno službo. Največ finančnih sredstev se je porabilo za razvoj naslednjih področij:
31 % odhodkov za gospodarske dejavnosti (prometna in telekomunikacijska infrastruktura,
kmetijstvo, turizem, podjetništvo), ki se jih posredno spodbuja tudi s financiranjem ostalih
področij (stanje okolja, prostorski razvoj, vlaganje v kulturo), 22 % odhodkov za šport,
kulturo in dejavnost društev ter 17 % odhodkov za opremljenost s središčnimi dejavnostmi zdravstvo in izobraževanje (Mahorič, 2014).
Grafikon 6: Tekoči odhodki po funkcionalni klasifikaciji v občini Destrnik (2006-2013;
proračunski uporabnik/€).
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3.1. Komunalna infrastruktura in varstvo okolja
Oskrba z električno energijo v občini je bila urejena že pred njenim nastankom leta 1998.
Leta 2005 so imela vsa gospodinjstva možnost priklopa na javni vodovodni sistem (Kovačec,
Pukšič, 2006). V obdobju 2006-2013 je bilo letno za komunalno dejavnost (urejanje
pokopališča, pogrebna dejavnost, praznično urejanje naselij) zagotovljeno približno 20.000
evrov proračunskih sredstev (grafikon 7). Izjema je leto 2013 zaradi obnove pokopališke
vežice in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Levanjci in Zg. Velovlek (Mahorič, 2014).
Grafikon 7: Proračunska sredstva za komunalno dejavnost (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.
Leta 2002 je občina naredila načrt za gradnjo kanalizacijskega omrežja, zaradi problema
čiščenja odpadnih voda. Prvo čistilno napravo so zgradili leta 2003, ki je delno potekala skozi
naselja Destrnik, Janežovski Vrh in Vintarovci (Kovačec, Pukšič, 2006). Leta 2013 je čistilna
naprava začela delovati še v naselju Janežovci, na katero je sedaj priključenih 84
gospodinjstev. Do konca leta 2014 bo urejeno čiščenje odpadnih voda za gospodinjstva v
naseljih Janežovski Vrh in Vintarovci, delih naselij Dolič in Destrnik (Urbanija, 2013).
Proračunska sredstva za odpadne vode so v obdobju 2006-2013 znašala skupaj 2,7 milijona
evrov (grafikon 8). Največ leta 2009, ko so začeli graditi čistilno napravo v naselju Janežovci
(Mahorič, 2014). Leta 2008 je bil sprejet Odlok o ustanovitvi podjetja Gradnje Destrnik d.o.
o., ki je zamenjalo režijski obrat (Pukšič, 2008). Na podlagi javnega razpisa za odvoz
komunalnih odpadkov skrbi Čisto mesto Ptuj d.o.o. Leta 2007 so na 15 mestih po občini
postavili ekološke otoke (Kovačec, 2007). Vsako leto je na pobudo občine organizirana tudi
čistilna akcija (Zelenko, 2010). Na področju ravnanja z odpadki se velik del proračunskih
sredstev nameni izgradnji in vzdrževanju centra za ločeno zbiranje odpadkov v naselju
Spuhlja (grafikon 9; Mahorič, 2014).
Grafikon 8: Proračunska sredstva za
odpadne vode (€/leto).

Grafikon 9: Proračunska sredstva za
ravnanje z odpadki (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.
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Pri urejanju okolja predstavljajo velik izziv poplavna območja ob vodotokih in plazovi. Že
pred ustanovitvijo občine so bile pobude po ureditvi reke Rogoznice. Tako je bil leta 1999
ustanovljen Odbor za hidromelioracije. Problema se je občina lotila ob sodelovanju pristojnih
ministrstev tako, da je leta 2003 s čiščenjem povečala njegovo pretočnost (Kovačec, Pukšič,
2006). Občina Destrnik je leta 2006 naročila izdelavo projektov za sanacijo plazov v naseljih
Gomila in Destrnik (Kovačec, 2006). Občinsko ozemlje ohranja in varuje s sredstvi za
obrambo in ob naravnih in drugim nesrečah (grafikon 10). V obdobju 2006-2013 so sredstva
letno znašala 18.000 evrov. Izjema je leto 2006, ko so kupili gasilsko opremo. Intervencijski
programi obsegajo posebno proračunsko rezervo v primerih nesreč (Mahorič, 2014).
Grafikon 10: Proračunska sredstva za obrambo pred nesrečami (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.

3.2. Telekomunikacijska in prometna infrastruktura
Občina je bila leta 1999 v celoti opremljena s stacionarnimi telefonskimi priključki,
oddajnikom za mobilno telefonijo in možnostjo priključitve na internet. V letih 2001 in 2002
so vzpostavili še kabelski televizijski sistem (Šalamun, 1999; Kovačec, Pukšič, 2006).
Naselja se navezujejo na prometno omrežje z lokalnimi cestami in javnimi potmi, ki so dobro
povezana z občinskim središčem in sosednjimi občinami. Lokalna cesta Ptuj-Desenci
povezuje naselja v Pesniški in Rogozniški dolini ter občinsko središče z regionalno cesto 1.
reda (Ptuj-Rogoznica-Lenart). Pomembna cestna prometna os je regionalna cesta 3. reda
(Janežovci-Dolge Njive-Spodnji Duplek). V obdobju 2000-2011 se je dolžina državnih cest
povečala na 15,6 km, občinskih cest pa zmanjšala za 14,4 km (preglednica 4). Razpršena
poselitev in reliefne ovire predstavljajo problem za vzpostavitev učinkovitega sistema
javnega potniškega prometa. Edina oblika je avtobusni promet. Povezave potekajo v smeri
Ptuja in Trnovske vasi. Posamezna naselja so brez avtobusnega postajališča (Gomila, Ločki
vrh, Strmec pri Destrniku in Zasadi; Umarh, 2010).
Preglednica 4: Prometno omrežje v občini Destrnik (2000 in 2011).
leto/cesta
(km)
2000
2011

regionalna cesta 1.
reda
6,6
6,5

regionalna cesta 3.
reda
0
9,1

Vir: SURS, 2014.
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lokalne ceste

javne poti

39,1
26,5

56,1
54,3

Na področju investicij v prometno infrastrukturo je bilo v obdobju 2006-2013 porabljenih 5,1
milijona evra proračunskih sredstev. Leta 2010 je bila poraba večja zaradi izgradnje igrišča
pod OŠ (grafikon 11; Mahorič, 2014).
Grafikon 11: Proračunska sredstva za razvoj prometne infrastrukture (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.

3.3. Kulturna in športna infrastruktura
Kulturna dediščina v občini Destrnik je pomembna z vidika kakovosti življenja lokalnega
prebivalstva in predstavlja velik potencial za razvoj turizma. Leta 2012 je bil sprejet Odlok o
razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov, ki ima cilj ohraniti kulturne, zgodovinske,
arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote. Nepremično
kulturno dediščino predstavljajo območja, objekti in ohranjena materialna dela, ki so rezultat
človekove ustvarjalnosti in družbenega razvoja skozi posamezna obdobja. Enote dediščine,
ki so bile razglašene za kulturne spomenike lokalnega pomena, so naslednje: arheološka
najdišča (gomilna grobišča v naseljih Drstelja, Gomila, Gomilci, Levanjci, Placar, Zgornji
Velovlek in rimski gomili v naseljih Jiršovci in Placar), stavbe (Elsbaherjev štok v naselju
Placar, Cerkev Sv. Urbana (slika 10), hiša iz druge polovice 19. stoletja in Viničarija v naselju
Destrnik), kužno znamenje v naselju Ločki vrh in znamenje v naseljih Desenci in Janežovci
(Vindiš, 2012).
Nesnovno kulturno dediščino vključujejo spodaj navedene lokalne prireditve.
Tradicionalne majske igre potekajo od leta 1995. Povezujejo športne igre z glasbo. Prireja jih
Občinski odbor Destrnik. Na njih se predstavniki vaških odborov pomerijo v različnih igrah.
Glavni namen prireditve je zbiranje denarja za dobrodelne namene. Gostinske storitve nudi
lokalni ponudnik storitev (Turizem na vasi Lacko) (Občinski odbor, 1999).
Kmečki bal poteka v zimskih mesecih. Pripravi ga Turistično društvo Destrnik. Z njim želijo
ohraniti stare kmečke običaje (rihtar, podiranje peči, klobuki, pojštertanc itd.). Na balu
nudijo lokalno pridelano hrano in vino (Turistično društvo Destrnik, 2014).
Občinski praznik Občine Destrnik se obeležuje 25. maja. Program je pester, poteka več dni,
med drugim podelijo priznanja Občine Destrnik za posebne zasluge za napredek in dosežke
na območju občine (Žižek, 2002).
Kmečki praznik (slika 9) poteka od 10. septembra leta 1981. Organizira ga Turistično društvo
Destrnik. Namen je v občino privabiti čim večje število ljudi, da bi videli in spoznali nekatera
že pozabljena opravila in navade (popravilo klopotca, žganjekuha, priprava drv, luščenje
koruze itd.). V prirejeni povorki sodelujejo vsa naselja občine. Na 11. Kmečkem prazniku so
odprli kmečko tržnico, na kateri so ponujali lokalno pridelano hrano (Šalamun, 2002).
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Slika 9: Kmečki praznik v občini Destrnik (2013). Slika 10: Cerkev Sv. Urbana.

Vir: Občina Destrnik, 2014.

Vir: Občina Destrnik, 2014.

1. junija 2014 je bilo registriranih 15 društev (preglednica 5). 44 % jih je nastalo po letu 1999.
Njihovo delovanje pozitivno vpliva na povezovanje ljudi, promocijo občine in gospodarski
razvoj (Občina Destrnik, 2014). V obdobju 2003-2013 se je financiranje društev povečalo za
več kot 100 % (grafikon 12). Društva brez finančne pomoči ne bi mogla uresničiti svojih ciljev
(Mahorič, 2014). Izvedeno je bilo terensko delo, saj nas je zanimalo, koliko vprašanih je
vključenih v občinska društva, pri katerem društvu so in zakaj so se včlanili (grafikon 13).
43 % vprašanih je bilo včlanjenih vsaj v eno društvo. Najbolj angažirani so prebivalci naselij
Desenci, Destrnik, Gomilci in Vintarovci, ki jih povezuje potreba po aktivnem preživljanju
prostega časa. Vprašani, stari do 65 let, so člani tistih društev, katerih sedež je v njihovem
naselju. Stari nad 65 let so predvsem pri Društvu upokojencev in Rdečem križu. Njihov razlog
za članstvo je želja po druženju in pomoč drugim.
Grafikon 12: Proračunska sredstva za društva
(€/leto).

Grafikon 13: Članstvo v društvih znotraj
občine Destrnik.
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Vir: Terensko delo, 2014.
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Preglednica 5: Delujoča društva v občini Destrnik (2014).

društvo
PGD Desenci

leto
nastanka
1929

Lovska družina
Destrnik
Rdeči križ Destrnik

1946

PGD Destrnik

1969

Društvo kmetic
Destrnik

1975

Kulturno društvo
Destrnik

1978

Turistično društvo
Destrnik

1981

Društvo
upokojencev Sv.
Urban Destrnik

1987

Društvo
vinogradnikov
Osrednjih
Slovenskih goric

1997

Športno društvo
Destrnik
Društvo mladih
Destrnik

1999

Tenis klub Destrnik

2004

Klub ljubiteljev
kamnov
Društvo kurenti
Destrnik
Klub starodobnih
vozil

2006

1947

2003

2010
2012

dejavnost
Skrb za varnost pred
nesrečami.
Gojenje divjadi, varovanje naravnega
okolja, gospodarjenje z divjadjo.
Spremljanje socialnih razmer, pomoč
občanom, krvodajalske akcije.
Skrb za varnost pred
nesrečami.
Sodelovanje na razstavah
in prireditvah (kulinarika), obisk
seminarjev.
Starejša, mladinska in otroška folklorna
skupina, Destrniški oktet, Mešani pevski
zbor Ojstovec.
Izvajanje projekta »Od lanu do platna«,
športna sekcija, skrb za kulturne
spomenike, kulinarična dejavnost, izvajanje
prireditev (Kmečki praznik, Martinovanje,
Bal), tradicionalni blagoslov konjev, od leta
2005 delovanje naslednjih sekcij: Ljudske
pevke Urbančanke in Ansambel Dinamika.
Obisk in obdaritev bolnih in starejših,
sodelovanje pri zlatih porokah, prireditvah
in čistilnih akcijah, družabna srečanja,
predavanja, ekskurzije.
Povezovanja vinogradnikov in sadjarjev,
predavanja, analize in ocenjevanje vina,
sodelovanje na prireditvah.

Rekreacija občanov (nogomet, šah,
košarka, odbojka, smučanje, kolesarjenje).
Druženje mladih (umetniške delavnice,
športna tekmovanja, priprava kulturnih
prireditev).
Tečaj tenisa, teniški turnir.
Izdelovanje vodometov, obisk sejmov,
delavnice, raziskovanje.
Priprava kurentovanja.
Ohranjanje kulturne in tehnične dediščine,
medsebojna pomoč.

Vir: Občina Destrnik, 2014; Terensko delo, 2014.
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kazalec vpetosti v
lokalno okolje
L. 2002 – 114 članov
L. 2013 – 133 članov
L. 2007 – 4655 h dela
L. 2010 – 4852 h dela
L. 2002 – 278 članov
L. 2014 – 248 članov
L. 1999 – 125 članov
L. 2014 – 171 članov
L. 1999 – 42 članov
L. 2014 – 53 članov
L. 2002 – 70 članov
L. 2014 – 80 članov
L. 2000 – 111 članov
L. 2014 – 135 članov

L. 1999 – 379 članov
L. 2010 – 336 članov

L. 1998 – šest srebrnih
in tri bronasta
priznanja
L. 2012 – osem zlatih in
štirinajst srebrnih
priznanj
L. 2000 – 113 članov
L. 2012 – 176 članov
L. 2003 – 60 članov
L. 2014 – 20 članov
L. 2004 – 40 članov
L. 2014 – 30 članov
L. 2006 – ni podatka
L. 2014 – ni podatka
L. 2010 - 18 članov
L. 2014 – 47 članov
L. 2012 – 15 članov
L. 2013 – 34 članov

Občina namenja del proračunskih sredstev za razvoj kulture (delovanje Knjižnice Ivana Potrča
Ptuj, kulturnih društev, sklada za ljubiteljsko kulturo, lokalnega časopisa Občan, kabelske TV
in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine). V obdobju 2006-2007 so namenili skupaj
70.000 evrov za izgradnjo kulturnega doma. Po letu 2007 se je sofinanciranje zmanjšalo na
10.000 evro/leto (grafikon 14; Mahorič, 2014). Za kakovost življenja na podeželju je
pomembna skrb za športne aktivnosti. V ta namen so sofinancirani športni programi in
vzdrževanje športnih objektov. V obdobju 2009-2010 se je izgradilo pod OŠ športno igrišče
(grafikon 15).
Grafikon 14: Proračunska sredstva
za razvoj kulture (€/leto).

Grafikon 15: Proračunska sredstva
za razvoj športa (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.

Vir: Mahorič, 2014.

3.4. Socialna varnost
Ena izmed nalog občine je poskrbeti za ustrezno socialno strukturo. Za področje socialnega
varstva (sofinanciranje varne hiše, pomoč materialno ogroženim, oskrba starejših občanov in
invalidov) so se v obdobju 2006-2013 proračunska sredstva letno povečevala za približno 10
% (grafikon 16). To je predvsem posledica staranja prebivalstva.
Del socialne varnosti vključujejo proračunska sredstva za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih (grafikon 17), ki so se do leta 2011 zmanjševala. Po letu 2011 se sredstva
povečajo zaradi višje stopnje brezposelnosti, ki je posledica gospodarske krize.
Grafikon 16: Proračunska sredstva za socialno
Grafikon 17: Proračunska za zdravstveno
varstvo (€/leto).
zavarovanje brezposelnih (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.

Vir: Mahorič, 2014.
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3.5. Opremljenost s središčnimi dejavnostmi
Z ustanovitvijo ima občina po Zakonu o lokalni samoupravi dolžnost, da na svojem območju
zadovolji potrebe in interese svojih prebivalcev (PIS, 2014a). Središčne dejavnosti, ki so
pomembne za oskrbo prebivalcev, so zgoščene na območju občinskega središča. Njegova
vloga se je z nastankom občine Destrnik močno povečala, saj so nastale številne nove
dejavnosti. To lahko ovrednotimo s pomočjo klasifikacije pri čemer uporabimo klasifikacijo
po Benkovič Kraševčevi (Benkovič Krašovec, 2006). Pred ustanovitvijo občine so bila naselja
minimalno opremljena s središčnimi dejavnostmi, ki niso zadovoljevale potreb prebivalcev v
socialnem, kulturnem in gospodarskem pogledu. Iz tega razloga smo jih uvrstili med naselja
brez središčnih funkcij. Po nastanku občine se je njihova opremljenost bistveno izboljšala, kar
je vplivalo na izboljšanje kakovosti življenja. Po letu 1999 se nekatera že uvrščajo v drugo
stopnjo središčnosti, vendar so za to stopnjo še vedno podpovprečno opremljena
(preglednica 6; Benkovič Krašovec, 2006; BIZI, 2014).
Preglednica 6: Opremljenost središčnih naselij v občini Destrnik, pred in po letu 1999.
leto/naselje
pred 1999^

Destrnik
Župnija Sv. Urban

Janežovski Vrh
OŠ

po 1999*

zdravstvena postaja
lekarna
bankomat
trgovina z živili

vrtec
kulturni dom

Vintarovci
KU
pošta
policijska pisarna
informacijska pisarna

Legenda: ^ Gostinski objekt se nahaja v naselju Drstelja in Janežovci.
* Opremljenost po letu 1999 vključuje tudi dejavnosti nastale, pred letom 1999 in
velja za leto 2014. Gostinski objekt se nahaja v naselju Jiršovci in Placar.
Vir: BIZI, 2014.
Slika 11: Opremljenost središčnih naselij v občini Destrnik (pred in po letu 1999).
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V naselju Destrnik je leta 1716 začela delovati prostovoljna zasebna šola. Ob osamosvojitvi
RS je postala javni zavod in se preimenovala v OŠ Destrnik. Leta 1997 je sledila priključitev
občine Trnovska vas in Vitomarci in preimenovanje v Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ
Destrnik-Trnovska vas-Vitomarci (Pukšič, 2003; Skurjeni, 2006). Občina Vitomarci se je leta
2002 odcepila, zato so leta 2003 ustanovili Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ DestrnikTrnovska vas, ki izpolnjuje vse pogoje za nadstandardni pouk, tako po izvajanju programa,
opremljenosti kot v energetskem smislu (Pukšič, 2003). S šolskim letom 2001/2002 so začeli
z izobraževanjem po programu 9-letne OŠ (Skurjeni, 2006). V šolskem letu 2006/2007 se je
OŠ vključila v projekt Ekošola, ki si prizadeva za ohranitev okolja (Zebec, 2007). Leta 2010 so
zgradili pod OŠ večnamensko igrišče (Čeh, 2010). OŠ ima turistični krožek, ki vključuje
podmladek Turističnega društva Destrnik. Deluje od leta 1997. Vsako leto pripravijo večji
projekt, ki ga predstavijo na območnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Tema
projekta je vezana na razvoj turizma v matični občini (Lah, 2001).
Šolski prostor ima poleg izobraževalne še funkcijo družabnega prostora ob različnih praznikih
in prireditvah (Dnevi odprtih vrat, nastopi folklornih skupin, dobrodelni božično-novoletni
koncert itd.). V okviru terenskega dela smo ugotovili, da polovica lokalnega prebivalstva
občasno obišče OŠ (prireditve). Bolj pogosto jo obiščejo tisti, ki imajo šoloobvezne otroke
(Terensko delo, 2014). Višina proračunskih sredstev za šolstvo se je v obdobju 2003-2013
letno povečevala, zaradi povečanega vzdrževanja in izvajanja nadstandardnega pouka
(grafikon 18; Mahorič, 2014).
Vrtec v občini Destrnik deluje v okviru Javno vzgojno-izobraževalnega zavoda DestrnikTrnovska vas od 1. 9. 2000 (Žižek, 2000a). Iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za
razliko med ceno programov in plačilom staršev, sredstva za plače zaposlenih, sredstva za
vzdrževanje vrtca, sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in standardi (PIS,
2014b). Višina proračunskih sredstev se je v obdobju 2003-2013 povečala, zaradi investicij v
vzdrževanje vrtca (grafikon 19; Mahorič, 2014). V naselju Janežovski Vrh je načrtovan nov
vrtec s šestimi oddelki, saj zdajšnji prostori ne ustrezajo standardom in normativom. Za
projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, zatika se pri financah, zato razmišljajo o
javno-zasebnem partnerstvu (Urbanija, 2013). Občani so v manjši meri vključeni v vrtec, saj
ga več kot 80 % vprašanih nikoli ne obišče (Terensko delo, 2014).
Grafikon 18: Proračunska sredstva za OŠ
Destrnik-Trnovska vas (€/leto).

Grafikon 19: Proračunska sredstva za vrtec
(€/leto).
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Dvorano za kulturne prireditve (Volkmerjev dom) so zgradili leta 2006 in ima 300 sedežev.
Večje prireditve potekajo v šolski telovadnici, ki ima 1000 sedežev (Žižek, 2006).
Župnija Sv. Urbana je samostojna od leta 1670. Leta 2013 je imela 2600 župljanov,
veroučencev je 163. V okviru župnije delujejo številne skupine: veroučna, molitvena,
svetopisemska, Karitas, zakonska, mladinska, dva zbora, bralci, ministranti itd. (Župnija Sv.
Urban, 2014). Karitas deluje že več kot 20 let. Sodelavci so vsi župljani, aktivnih pa je med 8
in 10 članov (Hauptman, 2012a). Polovica občanov obišče cerkev le ob večjih praznikih, manj
kot 40 % jo obišče najmanj enkrat mesečno. Izstopajo prebivalci naselij Desenci, Gomilci,
Jiršovci, Levanjci in Ločki vrh, ki jo obiščejo vsaj enkrat mesečno (Terensko delo, 2014).
Občina finančno pomaga pri obnovitvenih delih sakralnih objektov. Leta 2000 je namenila za
fasado cerkve 2000 evrov. Leta 2005 so obnovili glavni oltar (Munda, 2010a). Občina je od
svoje ustanovitve s sredstvi pomagala pri obnovitvi kar šestih kapel. Zadnji dve kapeli sta bili
obnovljeni leta 2013 in sicer v naselju Janežovski Vrh (Koser, 2013). Po odloku je občina
upravljavec pokopališča, ki po javnem razpisu izbere izvajalca pogrebne in pokopališke službe
(Vindiš, 2013).
KU je bil v register poslovnih subjektov vpisan že leta 1994, ko je delovala Občina DestrnikTrnovska vas (BIZI, 2014). Z reformo javne uprave so v občini dobili leta 2000 informacijsko
pisarno, ki nudi splošne informacije o upravnih storitvah, izdaja potrdila in opravlja številne
druge storitve (izdaja osebnih izkaznic, vpis v matično knjigo, pridobitev vozniškega
dovoljenja, potnega lista, osebne izkaznice, registrske tablice itd.; Žižek, 2000b). V kletnih
prostorih so leta 2008 odprli »točko vseživljenjskega učenja«, kjer je možnost izobraževanja
odraslih na področju tujih jezikov in računalništva (Munda, 2008).
Poštna banka Slovenije je bila v registrirana že leta 1994, ko je delovala Občina DestrnikTrnovska vas (BIZI, 2014). Nudi poštne in nekatere bančne storitve (plačilo položnic, dvig
pokojnine). Izvajanje bančnih storitev je leta 1999 poenostavil bančni avtomat, ki omogoča
dvig gotovine in nekatere druge storitve 24 ur na dan (Občina Destrnik, 2014). Manj kot
polovica lokalnega prebivalstva obišče pošto le enkrat mesečno (Terensko delo, 2014).
Zdravstvena ambulanta splošne medicine je pričela delovati leta 2000. S tem se je izboljšala
kakovost zdravstvenih storitev za občane. Ambulanta je na začetku obratovala dvakrat
tedensko (Žižek, 2000c). 15. 1. 2001 so od zdravstvene zavarovalnice Vzajemna dobili
defibrilator, ki nudi vrsto dodatnih storitev (Žižek, 2001). Leta 2006 je ambulanta pričela
obratovati vse dni v tednu (Bauman, 2006). 14. 3. 2014 je imela 1580 pacientov, ki niso le iz
matične občine, ampak tudi iz sosednjih občin. Lokalnega zdravnika obiskuje le 43 %
občanov, ostali ga imajo na Ptuju, zlasti prebivalci naselja Desenci, Janežovci, Placar, Svetinci
in Zasadi (Terensko delo, 2014). Zasebna zobozdravstvena ambulanta deluje od leta 2006
(Bauman, 2006). 14. 3. 2014 je imela 1952 pacientov, ki prihajajo predvsem iz drugih občin.
Le 30 % občanov obiskuje lokalnega zobozdravnika prihajajo zlasti iz naselij Janežovski Vrh,
Ločki Vrh in Strmec (Terensko delo, 2014). Zdravstvena oskrba se je leta 2008 izboljšala s
prihodom fizioterapevta (Munda, 2008). Leta 2010 so s pomočjo državne pomoči zgradili nov
zdravstveni dom (slika 12), kjer so Lekarne Ptuj odprle lekarniško podružnico Destrnik.
Odpiralni čas so prilagodili delu zdravstvene ambulante. Majhna, manj obremenjena lekarna,
predstavlja za pacienta prednost, ne le samo zaradi dostopnosti in prijaznosti, ampak tudi
zaradi časa, ki ga magister farmacije s svojim znanjem ponudi stranki. Občina Destrnik je bila
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leta 2010 edina slovenska podeželska občina, ki je imela tako celovito zdravstveno oskrbo
(Munda, 2010b). Po podatkih terenskega dela tretjina občanov še nikoli ni obiskala lekarne,
zlasti prebivalci naselij Janežovci in Placar (Terensko delo, 2014). Po letu 2010 naraste
proračunsko financiranje zdravstva (grafikon 20) zlasti zaradi večjega obsega ponudbe
(Mahorič, 2014).
Grafikon 20: Proračunska sredstva
za zdravstveni dom (€/leto).

Slika 12: Zdravstveni dom v naselju Destrnik.
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Vir: Munda, 2010b.

Policijska pisarna deluje od leta 1996. Zaposlena je ena oseba (vodja policijskega okoliša), ki
pokriva območje treh občin: Destrnik, Trnovska vas in Vitomarci. Uradne ure so v ponedeljek
in petek. Občani lahko za interventne primere pokličejo operativno-komunikacijski center
Policijske uprave Maribor. Vodja policijskega okoliša opravlja vse naloge po Zakonu o
nalogah in pooblastilih policije. Ena izmed njegovih pomembnih nalog je skrb za preventivo v
cestnem prometu, zato na OŠ Destrnik izvaja različne projekte: Otroška varnostna
olimpijada, Policist Leon svetuje in O drogi. Po besedah vodje policijskega okoliša ima že
njegova prisotnost pozitivne učinke, saj je na podeželju policist še vedno močna avtoriteta za
razliko od mestnega okolja. V občini ni hujših kaznivih dejanj. V celotnem policijskem okolišu
beležijo na mesec največ pet kaznivih dejanj. Na mesec se zgodita največ dve prometni
nesreči, v poletnih mesecih več zaradi tranzita turistov na relaciji Ptuj-Lenart (Nipič, 2014).
Naloga Sveta za preventivo in vzgojo je vplivati na vzgojo v cestnem prometu. V letu 2011 so
s strani občine dobili dodatna sredstva za izvajanje programa (grafikon 21), saj so namestili
prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki voznike opozarja na (ne)primerno hitrost. Izkazal se je
kot zelo učinkovita rešitev za zmanjšanje hitrosti (Koser, 2012).
Grafikon 21: Proračunska sredstva za prometno varnost (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.
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V naselju Destrnik je občanom na voljo trgovina z živili za vsakodnevno oskrbo, ki je bila v
poslovni register prijavljena leta 2001 (BIZI, 2014). Gre za manjšo prodajalno s skromno
ponudbo. Lokalno trgovino občasno obišče polovica občanov, ki opravijo manjše nakupe.
Njeno delovanje ogrožajo večje samopostrežne trgovine velikih trgovskih mrež s pestrejšo
ponudbo, ki imajo večje gravitacijsko območje in prevzemajo stranke majhnim trgovinam.
Najbližja večja samopostrežna trgovina je v naselju Trnovska vas, ki je od naselja Destrnik
oddaljena 5,35 km (Terensko delo, 2014).
Gostinska dejavnost pomeni za občino pomemben družabni prostor. Gostinski lokali so
pomembni tudi za razvoj turizma, ker je »dobra gostilna« pomemben del turistične
infrastrukture. Po podatkih poslovnega registra sta bili že pred ustanovitvijo občine dve
okrepčevalnici, ki sta pripravljali jedi in pijačo. Leta 2014 so bili v občini štirje bari, tri
okrepčevalnice in dve turistični kmetiji. Izletniško vinogradniška kmetija Lovrec nudi poleg
gostinske ponudbe še nastanitev (AJPES, 2014). Lokalno prebivalstvo slabo koristi gostinsko
ponudbo, saj jih kar 44 % obišče gostilno redkeje kot enkrat mesečno (družinska
praznovanja, s prijatelji). Pogosteje jih obiščejo prebivalci naselja Destrnik, Drstelja, Janežovci
in Vintarovci (Terensko delo, 2014).
Občanom so na voljo potujoče storitve, ki vključujejo prodajo kruha (Pekarna Fekonja),
zamrznjene hrane (Bofrost d.o.o.) in izposojo knjig (Bibliobus). Prebivalci se manj odločajo
zanje, saj jih več kot polovica ni še ničesar kupila ali si izposodila (Terensko delo, 2014).
Občina nima stalnega knjižničnega izposojevališča, zato jo od leta 2003 nadomešča potujoča
knjižnica (Bibliobus). Občino obišče mesečno, poleti ne obratuje. Ustavi se na posameznih
lokacijah (Bibliobus, 2003). Leta 2003 je imela 1600 članov. Nabavo vozila so financirale
posamezne občine Spodnjega Podravja. V njej je prostora za približno 5000 knjig (Vrečar,
2005).
3.6. Gospodarske dejavnosti
3.6.1. Kmetijstvo
Občina Destrnik je po rabi tal izrazito »kmetijska«, vendar se je v obdobju 2000-2010 število
kmetijskih gospodarstev zmanjšalo za 20 % (preglednica 7), obseg KZU se je povečal za
približno 100 ha. Obtežitev z GVŽ na ha KZU je v desetih letih padla iz 1,3 na 1,25.
Pomemben podatek je povprečno število GVŽ na kmetijo, ki je v obdobju 2000-2010 narasel
s 5,7 na 7,3 GVŽ/kmetijo. Leta 2010 je bila polovico kmetijskih gospodarstev usmerjenih v
določeno panogo. Specializacija se je v desetih letih povečala za 20 % (preglednica 8). To je
posledica večje gospodarske učinkovitosti in razmer na trgu, saj se kmetje zavedajo, da
specializacija omogoča večjo proizvodno učinkovitost. Približno polovica kmetijskih
gospodarstev se ukvarja z mešano živinorejo, ki se je do leta 2010 zmanjšala predvsem zaradi
mešane rastlinske pridelave in živinoreje (SURS, 2014).
Preglednica 7: Kazalci kmetijske vitalnosti v občini Destrnik (2000 in 2010).
kazalec/leto
št. kmetijskih gospodarstev
KZU (ha)
GVŽ

2000
317
1396
1813

2010
254
1492
1861

Vir: SURS, 2014.
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Preglednica 8: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Destrnik (2000 in 2010).
tip/leto
kmetijska gospodarstva SKUPAJ
poljedelstvo
vrtnarstvo
trajni nasadi
pašna živinoreja
prašičereja in perutninarstvo
mešana rastlinska pridelava
mešana živinoreja
mešana rast. pridelava in živinoreja

2000
317
8
1
16
32
34
33
152
14

2010
254
31
5
30
42
20
33
31
62

Vir: SURS, 2014.

Zaradi nezadostnega dohodka v kmetijstvu občina spodbuja vključevanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji. Njen cilj je razvoj gospodarstva, ohranjanje poselitve in kulturne
pokrajine. Leta 2014 se je z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ukvarjalo 25 kmetij, kar je
okrog desetina kmetijskih gospodarstev v občini. 72 % dejavnosti je povezanih s kmetijstvom
(predelava in prodaja pridelkov, storitve s kmetijsko mehanizacijo). Največ se jih ukvarja s
perutninarstvom zaradi mesno-predelovalne industrije Perutnina Ptuj, s katero imajo
sklenjeno pogodbo o odkupu piščancev. Slabše so zastopane nekmetijske dejavnosti (Občina
Destrnik, 2014). Prostorska razporeditev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je neenakomerna.
Zgoščene so predvsem v Pesniški dolini (13 slika).
Slika 13: Dopolnilne dejavnosti na kmetiji v občini Destrnik (2014).

Občina spodbuja razvoj kmetijstva z obveščanjem o državnih razpisih, pripravlja okrogle mize
na temo kmetijske problematike. Tako je bilo na primer leta 2002, v prvi številki Občana
obvestilo o javnem razpisu o dodelitvi nepovratnih sredstev iz programa SAPARD (Kajzer,
2002). V občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za razvoj kmetijstva, gozdarstva in
ribištva. V obdobju 2006-2013 so se sredstva za razvoj povečala na 25.000 evrov.
Namenjena so subvencioniranju ob izgubi pridelka zaradi naravne nesreče, financiranju
društev, varstvu rastlin in živali, vzdrževanju gozdnih poti (grafikon 22; Pukšič, 2002).
28

Grafikon 22: Proračunska sredstva za razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.
3.6.2. Podjetništvo
Vse od 90-ih let 20. stoletja so začele na območje občine Destrnik prodirati nekmetijske
dejavnosti. Počasi se je začelo razvijati podjetništvo, ki pa ga je zavirala predhodna
industrializacija v večjih središčih. Po drugi strani pa prav bližina delovnih mest v večjih
zaposlitvenih središčih v okolici (Ptuj, Maribor, Lenart), še vedno predstavlja osnovo za
ohranitev poseljenosti podeželja ter njegovo gospodarsko uspešnost in razvoj (Lampič,
Rebernik, 2011). Indeks delovne migracije v obdobju 2003-2012 ni dosegel vrednosti 96, zato
občino prištevamo med izrazito bivalne občine (SURS, 2014). V obdobju 1999-2012 je število
podjetij naraslo za več kot 100 %, število zaposlenih se je potrojilo (grafikon 23). Po strukturi
gre v več kot polovici primerov za storitvene dejavnosti, ki se navezujejo na promet,
gostinstvo in druge storitve. Sekundarne dejavnosti vključujejo predvsem gradbena dela.
Glede na to, da je območje zelo primerno z vidika kmetovanja, so prisotne dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Prevladujejo mikro podjetja z manj kot 10 zaposlenimi (AJPES, 2014).
Gospodarski subjekti so v občini Destrnik neenakomerno razporejeni (slika 14). Zgoščevanje
je značilno za Rogozniško dolino. Središčna naselja predstavljajo pomemben delež zaposlitev,
predvsem z vidika oskrbe.
Grafikon 23: Dinamika gibanja števila podjetij in zaposlenih (število/leto).
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Slika 14: Gospodarski subjekti v občini Destrnik (2014).

Občina pospešuje in podpira razvoj gospodarskih dejavnosti tudi s spodbujanjem razvoja
malega gospodarstva. Proračunska sredstva vključujejo subvencioniranje obrestne mere
kreditov za proizvodna/storitvena zemljišča ali prostore, uvajanje novih proizvodnih/storitvenih programov, nakup opreme (Pukšič, 2006). V obdobju 2006-2009 so proračunska
sredstva za razvoj malega gospodarstva naraščala, saj je občina začela odkupovati zemljišča
za izgradnjo OPC v naselju Janežovski Vrh (slika 15). Leta 2009 je bil del sredstev namenjen
odkupu poslovnih prostorov v naselju Destrnik (grafikon 24). Zadnja zemljišča za OPC je
občina odkupila leta 2012, ko so pridobili tudi gradbeno dovoljenje (Urbanija, 2013).
Grafikon 24: Proračunska sredstva za razvoj
podjetništva (€/leto).

Slika 15: Poslovna cona Janežovski Vrh
v izgradnji.

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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Vir: Občina Destrnik, 2014.
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3.6.3. Turizem
Občina Destrnik se je leta 2000 vključila v program CRPOV, ker so ugotovili, da je za razvoj
turizma nujno medsebojno sodelovanje vseh izvajalcev turistične ponudbe, saj šele zanimiva
in kakovostna turistična ponudba privabi obiskovalce. Njegov razvoj zavira slabo sodelovanje
med nosilci gostinske ponudbe in lokalnimi društvi. Ni oblikovane jasne vizije, kaj bi
obiskovalcu ponudili, čeprav je na območju velik kulturni potencial (Praznik, 2001).
Po ustanovitvi občine se je turistična infrastruktura zelo okrepila, kar so dosegli s programom
CRPOV, vključevanjem v razvojne projekte (LRA Bistra, LAS, Združenje slovenskih občin) in
proračunskim financiranjem. Leta 2006 je Turistična kmetija Lovrec začela nuditi prve
prenočitvene zmogljivosti. V obdobju 2000-2014 se je povečal in izboljšal obseg gostinske
ponudbe, ki ne vključuje več samo hitre prehrane, ampak lokalno pridelano. Z dobro
promocijo so dosegli večjo obiskanost prireditve Kmečki praznik, ki jo obiščejo ljudje iz vse
Slovenije. Skozi občino potekata VTC in kolesarska pot, ob katerih se nahaja nepremična
kulturna dediščina, med katerimi je muzej »Viničarija«. Za spomin si lahko obiskovalec iz
občine odnese ročno izdelano umetno rožo »Mickino rožo« (Občina Destrnik, 2014).
Preglednica 9: Stanje turistične ponudbe v občini Destrnik (2000 in 2014).
kazalec/leto
2000
2014
prenočitvene kapacitete jih ni
10 postelj
gostinska ponudba
3 bari,
4 bari, 3 okrepčevalnice,
2 okrepčevalnici 2 turistični kmetiji
turistična ponudba
ni razvita
prireditve, kolesarska pot , muzej Viničarija, VTC
turistični spominek
ga ni
»mickine rože«
promocija
je ni
brošure, razglednice

Vir: Občina Destrnik, 2014; Praznik, 2001.
Leta 2002 je občina Destrnik skupaj z drugimi občinami pristopila k projektu »Gurmanskorokodelska pot«, da bi se vzpostavila skupna turistična pot. Cilji projekta so bili razvoj
gospodarstva, skupno trženje pod eno blagovno znamko in izboljšanje lokalne infrastrukture.
Projekt je bil podlaga za koriščenje sredstev iz programa LEADER v obdobju 2007-2013. V
letu 2009 se je začel izvajati skupni projekt »S kolesi ob Dravi in po Slovenskih goricah«, ki s
kolesarsko potjo povezuje Spodnje Podravje. V okviru projekta so potekale naslednje
aktivnosti: postavitev označevalnih tabel kolesarskih poti in označevalnih tabel za
predstavitev naselij (naravne, kulturne znamenitosti), izdelava promocijskega gradiva,
izvedba prireditev. V občini Destrnik sta speljani krajša (10 km) in daljša (31 km) kolesarska
pot. Pot vodi skozi jedra naselij, mimo pomembnejših kulturnih spomenikov in daje celovit
pogled na občino (Kajzer, 2005).
V občini je možnost razvoja termalnega turizma, saj se v naselju Janežovci nahaja termalni
vrelec. Leta 2004 je občina financirala 824 m globoko vrtino, saj je bil velik interes po
izgradnji turistično- rekreacijskega centra, ki bi nudil namestitvene zmogljivosti. Investicija je
bila ovrednotena na 30 milijonov evrov. Leta 2006 je projekt kandidiral za državna sredstva,
vendar ga država ni potrdila, ker ni bil vključen v razvoj turizma Spodnjega Podravja. Vlada RS
je leta 2006 sprejela Resolucijo o 35-ih projektih za obdobje do leta 2023. Med temi so bile
tudi Terme Janežovci, kar pomeni, da je projekt uvrščen med prioritetne državne projekte
(Žižek, 2004; Žampa, 2006; Munda, 2010c).
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Proračunska sredstva za promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva so bila v obdobju
2006-2013 neenakomerno porazdeljena (grafikon 25). Leta 2009 so postavili označevalne
table in izdelali brošure občine Destrnik, leta 2010 so organizirali seminar za lokalne vodnike
in postavili klopi. Finančna sredstva so namenjena tudi delovanju LRA Bistra, LAS Spodnje
Podravje in Združenju občin Slovenije, ki skrbijo za večjo prepoznavnost in razvoj občine
(Mahorič, 2014).
Grafikon 25: Proračunska sredstva za promocijo, razvoj gostinstva in turizma (€/leto).
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Vir: Mahorič, 2014.
4. VLOGA OBČINE PRI RAZVOJU PODEŽELJA Z VIDIKA LOKALNEGA PREBIVALSTVA
V okviru anketnega vprašalnika smo s polodprtim tipom vprašanja ugotavljali, na kaj so
prebivalci občine Destrnik najbolj ponosni (grafikon 26). Anketiranci so lahko izbrali le en
odgovor (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Največ (42 %) jih je ponosnih na naravne
danosti, mir in urejeno okolje, s čimer so se najbolj strinjali v naseljih Dolič, Strmec pri
Destrniku in Vintarovci. Tretjina lokalnega prebivalstva je zelo zadovoljna z razvojem
oskrbnih dejavnosti in ohranitvijo kulturnih potencialov. Kakovost premične kulturne
dediščine je slabše vrednotena. Izpostavim lahko, da so prebivalci naselja Desenci zelo
ponosni na svoj gasilski dom. Manjši delež vprašanih je bolj kot na vse ostalo ponosen na
župana.
Grafikon 26: Prednosti občine Destrnik po mnenju lokalnega prebivalstva.
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Vir: Terensko delo, 2014.

Občina Destrnik se je v 15 letih izboljšala v infrastrukturni opremljenosti. Ugotavljali smo,
kako to vrednoti lokalno prebivalstvo in če kaj pogreša (grafikon 27). Ponovno je bilo
vprašanje polodprtega tipa, s petimi možnimi odgovori (Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič,
2008). Kljub velikemu številu društev in prireditev občani še vedno zelo pogrešajo
družabnost, predvsem v naselju Desenci. 20 % jih pogreša večjo trgovino, saj imajo trgovino z
zelo omejeno ponudbo. V delih naselij si želijo zadovoljivo prometno infrastrukturo, saj še
vedno najdemo neasfaltirane javne poti. Starejši občani pogrešajo dom za starejše občane, ki
je že vključen v OPN.
Grafikon 27: Pomanjkljivosti občine Destrnik po mnenju lokalnega prebivalstva.
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Vir: Terensko delo, 2014.

Po nastanku občine so se izvajali številni projekti, za izboljšanje kakovosti življenja. Zanimalo
nas je kako lokalno prebivalstvo ocenjuje učinkovitost njenega delovanja (grafikon 28). Kar
92 % vprašanih je potrdilo predpostavko, da je nastanek občine prinesel pozitivne
spremembe. Kot največje prednosti so navedli opremljenost s središčnimi dejavnostmi,
telekomunikacijsko infrastrukturo, razsvetljavo, delno komunalno opremljenost, urejenost
cest itd. Odgovori so se po naseljih nekoliko razlikovali. Zelo majhen del lokalnega
prebivalstva ne čuti sprememb, predvsem zaradi slabo vzdrževane prometne infrastrukture v
posameznih delih naselij.
Grafikon 28: Spremembe po nastanku občine Destrnik po mnenju lokalnega prebivalstva.
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Vir: Terensko delo, 2014.

Na slovenskem podeželju se srečujemo s problemom staranja prebivalstva, odseljevanjem
mladega in delovno aktivnega prebivalstva, slabo izobrazbeno strukturo, pomanjkanjem
delovnih mest, pomanjkljivo infrastrukturno opremljenostjo, obmejnostjo, OMD itd.
(Klemenčič, Lampič, Potočnik Slavič, 2008). Po mnenju anketiranih so v občini Destrnik
odločilni razvojni omejitveni dejavniki naslednji: pomanjkanje delovnih mest, nesoglasja med
županom in svetniki (zavirajo uresničevanje novih investicij), dolgovi občine, odseljevanje
mladih, v posameznih delih občine neustrezna komunalna in prometna infrastruktura,
deagrarizacija itd. Prebivalci naselij Ločki Vrh in Zasadi so izpostavili neustrezno oskrbo, saj
pogrešajo večjo trgovino. Malo je tistih, ki ne vidijo problemov (Terensko delo, 2014).
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Med drugim smo ugotavljali, kje vidi lokalno prebivalstvo glavne razvojne priložnosti občine
Destrnik (grafikon 29). Vprašanje je bilo polodprtega tipa (z enim možnim odgovorom).
Največ jih je kot razvojno možnost navedlo kmetijstvo, kar kaže (tradicionalno) navezanost
prebivalstva na zemljo zaradi naravnogeografskih danosti. To nam potrjuje tudi odgovor, da
je največ prebivalcev ponosnih na naravne danosti. Kmetijstvo najvišje vrednotijo v naselju
Desenci, Jiršovci in Levanjci, ki imajo najboljše naravne pogoje za to dejavnost. V povezavi z
njim so velike možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tretjina lokalnega
prebivalstva vidi razvojno priložnost v turizmu, na primer v turizmu na kmetiji. Odgovor se
ujema z odgovorom vprašanja, na kaj so najbolj ponosni, kar pomeni, da se lokalno
prebivalstvo zaveda svojih prednosti kulturnega potenciala. V kmetijstvu in turizmu vidijo
boljše razvojne možnosti kot v podjetništvu, s čimer se ne strinjajo v naselju Janežovci in
Placar, kjer je pomembno število gospodarskih subjektov. Desetina jih ima negativen pogled
na razvoj v lastnem okolju, saj ni kapitala za začetni zagon podjetja, nakup kmetijske
mehanizacije ali za investicijo v turistično infrastrukturo.
Grafikon 29: Priložnosti občine Destrnik po mnenju lokalnega prebivalstva.
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Vir: Terensko delo, 2014.

5. SKLEP IN KOMENTAR
Leta 1994 so z reformo lokalne samouprave v Sloveniji začele nastajati občine, ki niso
izpolnjevale zakonskih določil glede prebivalstvenega kriterija. Cilj reforme je bil večja
kakovost življenja lokalnih skupnosti, ki jo lahko najbolj neposredno uresničijo v občini kot
temeljni lokalni samoupravni skupnosti. Po mnenju Vlaja (2005) teritorialno preoblikovanje
ni odpravilo razvojnih razlik, kar je bil cilj reorganizacije. Nasprotno, prispevalo je k večji
centralizaciji države, saj so se oblikovale majhne občine, ki so pomembne pristojnosti
prenesle na državo. Mesarič (2009) navaja, da je pri občinah financiranje bistven problem,
saj občine nimajo dovolj lastnih sredstev, s katerimi bi financirale z zakonom določene
naloge. Slednje smo ugotovili tudi na primeru občine Destrnik, saj je 41 % vseh prihodkov
(2006-2013) predstavljala finančna izravnava iz državnega proračuna. Rešitev je v
povezovanju občin, ki bi s skupnimi močmi lažje uresničevale razvojne projekte. Proučevana
občina je vključena v lokalno razvojno agencijo Bistra, Združenje občin Slovenije in LAS
Spodnje Podravje.
Občina Destrnik je s pospešenim izvajanjem projektov zmanjšala razvojni zaostanek. Največ
proračunskih sredstev (v obdobju 2006-2013) je porabila za razvoj gospodarskih dejavnosti.
Predvsem je veliko vlagala v prometno infrastrukturo, s katero se je izboljšal dostop do
središčnih naselij, ohranja poselitev in kulturno pokrajino ter pozitivno vpliva na družbeni in
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gospodarski razvoj. Občina je bila po nastanku med prvimi podeželskimi občinami v Sloveniji,
ki so imele popoln dostop do telekomunikacijskih storitev. 22 % odhodkov občine se porabi
za šport, kulturo in dejavnost društev, zato se je močno izboljšala kakovost življenja občanov
vseh starostnih skupin. Med ostalimi pomembnimi infrastrukturnimi projekti so bili gradnja
čistilne naprave, ureditev javnega vodovodnega sistema, obnova pokopališča in postavitev
ekoloških otokov. Pridobitev funkcije občinskega središča je vplivala na boljšo opremljenost
središčnih naselij, kar je izboljšalo oskrbo in kakovost življenja. Posredno se je povečalo
število neagrarnih delovnih mest. V prihodnosti pričakujemo, da se bo njihovo število
povečalo zaradi predvidene izgradnje OPC v Janežovskem Vrhu. Pozitivni učinki nastanka
občine se po mnenju lokalnega prebivalstvo kažejo na različnih področjih predvsem v
opremljenosti s središčnimi dejavnostmi, telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo.
V sklepnem delu raziskave smo potrdili začetni delovni hipotezi.
1. Prvo delovno hipotezo, ki pravi, da imajo majhne občine pozitiven vpliv na razvoj
podeželja, saj so razvojne aktivnosti povečale privlačnost pokrajine in izboljšale življenjske
pogoje, niso pa preprečile depopulacije, lahko v celoti potrdimo. Občini Destrnik po letu
2007 ni uspelo preprečiti odseljevanja kljub izboljšanju infrastrukturne opremljenosti,
opremljenosti s središčnimi dejavnostmi, razvoju gospodarskih dejavnosti, prizadevanjem za
socialno varnost in varstvo okolja (slika 16).
2. Drugo delovno hipotezo, ki trdi, da so kljub zakonskim določilom o lokalni samoupravi
nekateri ukrepi povzročili večjo centralizacijo države, lahko delno potrdimo. Z reformo
lokalne samouprave so se območja novonastalih občin začela pospešeno razvijati, po drugi
strani pa je neučinkovita, saj so se pomembne pristojnosti prenesle na državo.
Prebivalstveni potencial je tisti, ki bo v prihodnje vplival na razvoj podeželja - ohranjanje
kulturne pokrajine, razvoj središčnih dejavnosti, izboljšanje opremljenosti in razvoj
gospodarstva. Pri tem ima veliko vlogo občina, ki lahko poveča privlačnost podeželja za
bivanje in ohrani poselitev. Tako bodo tudi v prihodnje morale biti njene razvojne aktivnosti
usmerjene v izboljšanje dostopnosti središčnih naselij s posodobitvijo in izgradnjo cestnega
omrežja ter krepitev njihove oskrbne vloge z razvijanjem kakovostnih središčnih dejavnosti.
Razvoj občine mora temeljiti na naravno- in družbenogeografskih potencialih. Glede
nadaljnjega razvoja lokalne samouprave se strinjamo z Vlajem (2005), da je treba ustavo
spremeniti tako, da se zmanjša centralizacija države s prenosom državnih nalog na lokalne
skupnosti in zagotovi sredstva za delovanje. V nadaljevanju reforme je treba preseči lokalno
zaprtost in spodbujati krepitev sodelovanja na lokalni, regionalni in državni ravni.
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Slika 16: Grafični prikaz razvojnih aktivnosti občine Destrnik (1998-2013).
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6. SUMMARY
The reform of local self-government, introduced in 1994, led to the establishment of new
Slovenian municipalities, which did not comply with the statutory rules concerning the
population criterion. The aim of the reform was to improve the quality of life of the local
communities, which can be directly realized within a municipality, known as a basic local
self-government community. According to Vlaj (2005), territorial transformation had not
achieved the aim of the reorganization, i.e. the elimination of the development differences.
On the opposite, the territorial transformation contributed to a higher centralization of the
country. Namely, it led to the establishment of small municipalities and, in such a manner, to
transferring essential authorities to the country. According to Mesarič (2009), the main
problem in municipalities is financing, because they do not have enough resources at their
disposal, which are needed to finance tasks defined by law. That has also been established in
the municipality of Destrnik, where 41 % of total income represent financing from the state
budget. The solution lies in connecting the municipalities, which would collectively find the
easier way to carry out the development projects. The municipality examined is part of the
local development agency Bistra, the Association of Municipalities of Slovenia and Local
Action Groups of Spodnje Posavje.
By carrying out projects more quickly, the municipality of Destrnik managed to reduce
development constraints. Most budget appropriations (from 2006 to 2013) were spent for
the development of economic activities. The municipality invested heavily in transport
infrastructure improvements, enabling a better access to central settlements, it preserves
settling and a cultural landscape and has a positive impact on social and economic
development. After it had been established, the municipality was among the first Slovenian
rural municipalities that had an unlimited access to telecommunications services. 22 % of the
municipality's expenditures are spent for sports, culture, and associations' activities - for that
reason, the quality of life of citizens of all age groups has improved heavily. Among the other
important infrastructure projects are also the construction of waste water treatment plant,
the installation of public water distribution system, the renovation of the cemetery, and the
establishment of ecological islands. By acquiring the function of a municipal centre, it
influenced the improvement of central settlements, which made improvements within
service activities and the quality of life. As an indirect result, the number of non-agricultural
work places has grown. It is expected that this number is going to increase in the future, as
well, since the business-industrial zone in Janežovski Vrh is expected to be built. According to
the locals, the establishment of the municipality had a positive effect on various areas,
particularly on central activities, telecommunication and transport infrastructure.
In the concluding part of this research, the two hypotheses have been confirmed.
1. The first hypothesis can be confirmed entirely: small municipalities have a positive effect
on the development of rural areas, since the attractiveness of the landscape has increased
and living conditions have been improved with the help of development activities. However,
depopulation has not been prevented. After 2007, the municipality of Destrnik did not
succeed in preventing emigration, despite the improvement of infrastructure and of central
activities, the development of economic activities, aspirations for social security and
environmental safety (Picture 16).
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2. The second hypothesis can only be partly confirmed: despite the statutory rules on local
self-government, some measures have led to a higher centralization of the country. The
reform of local self-government led to the development of the new-established
municipalities; on the other hand, the reform is ineffective, since the essential authorities
have been transferred to the country.
The population potential is what will influence the development of rural areas – the
preservation of cultural landscape, the development of central activities, the infrastructural
improvement and the development of the economy. The municipality plays a major role,
since it can enhance the attractiveness of rural areas for living and can preserve settling. In
such way, its development activities will have to be oriented towards the improved access to
central settlements by modernizing and establishing road network, as well as strengthening
their main role by developing high-quality central activities. The development of the
municipality has to be based upon natural- and social geographic potentials. According to
the future development of the local self-government, we agree with Vlaj (2005) upon the
fact that the constitution should be altered - the centralization of the country should be
decreased by transferring state tasks to local communities and by assuring the means for the
activities. In the future, we should manage to overcome local reserve and to promote closer
cooperation on the local, regional and state level.
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9. PRILOGA
ANKETA: VLOGA MAJHNIH OBČIN PRI RAZVOJU PODEŽELJA NA PRIMERU OBČINE DESTRNIK
Sem študentka 3. letnika Filozofske fakultete smer Geografija in za zaključno seminarsko nalogo raziskujem
vlogo občin pri razvoju podeželja, kjer me podrobneje zanima občina Destrnik. Pridobljene informacije mi bodo
pomagale pri raziskovanju tematike in dokazovanju teoretičnih hipotez. Vse pridobljene informacije iz ankete
so anonimne in bodo uporabljene izključno za raziskovalne namene. Za sodelovanje se vam iskreno
zahvaljujem.

1. Na kaj ste v svoji občini najbolj ponosni? (obkroži en odgovor)
a.) na nič posebej
b.) naravne danosti, mir, urejeno okolje
c.) kulturne znamenitosti, cerkev, dediščino, gasilski dom, šolo
d.) organiziranost, složnost ljudi, aktivnosti, prireditve, društva, običaje
e.) drugo _______________________________________________________________
2. Kaj v svoji občini najbolj pogrešate? (obkroži en odgovor)
a.) ničesar
b.) cesto, infrastrukturo
c.) večjo trgovino z živili
d.) družabnost
e.) drugo__________________________________________________________________________

3. Kje vidite v vaši občini glavne razvojne priložnosti? (obkroži en odgovor)
a.) jih ne vidim
b.) kmetijstvo, nove oblike kmetovanja
c.) dopolnilne dejavnosti na kmetiji
d.) turizem, turizem na kmetiji
e.) podjetništvo
f.) drugo ___________________________________________________________________________
Zakaj? _____________________________________________________________________________
4. Kje vidite največje razvojne probleme občine Destrnik? ___________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Kateri so največji razvojni problemi podeželja v Sloveniji nasploh?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Kako bi ocenili spremembe v vašem kraju po nastanku občine Destrnik? (obkroži en odgovor)
a.) ni sprememb
b.) na boljše
c.) na slabše
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Prosim, pojasnite.
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Kako pogosto obiskujete naslednje ustanove ali uporabljate njihove storitve? (obkroži en odgovor)
Kako pogosto obiščete …? Vzrok?
OŠ
1 2 3 4 5
vrtec
1 2 3 4 5
osebnega zdravnika 1 2 3 4 5
0
zobozdravnika
1 2 3 4 5
0
lekarno
1 2 3 4 5
0
pošto
1 2 3 4 5
krajevni urad
1 2 3 4 5
policijsko pisarno
1 2 3 4 5
0
trgovino z živili
1 2 3 4 5
gostilno
1 2 3 4 5
cerkev
1 2 3 4 5
0
potujoče storitve
1 2 3 4 5
0=brez odgovora 1=vsak dan 2=do 3-krat tedensko 3=enkrat na mesec 4=občasno 5=nikoli
8. Ali ste član katerega društva v občini?
a.) da, katerega in zakaj? ____________________________________________________________
b.) ne
9. Spol:

a.) moški b.) ženski

10. Starost : a.) 15-25

b.) 26-65

c.) 66 in več

11. Življenje v kraju bivanja:
a.) od rojstva
b.) priseljenec, od kdaj in zakaj? _____________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo in da so vsi
uporabljeni viri in literatura citirani po veljavni zakonodaji.
Ljubljana, 9. 8. 2014

Jasna Munda
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