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PREGNALI SMO ZIMO
Po kulturnem prazniku je 
med nas prišel igrivi in šaljivi 
“praznik” – pust. Namesto vzgo-
jiteljev in otrok so bile ta dan v 
vrtcu vesele maškare, ki so se 
zabavale ob šemljenju, pačenju 
in rajanju. Vsi skupaj smo poskr-
beli za razigrano vzdušje in se 
imeli odlično, saj so med nami 
oživele princeske, vile, klovni, 
čarovnice, Pike Nogavičke, 
batmani, spidermani, zajčki, tigri 
in muce.

Še posebej veselo je bilo 
pred gasilskim domom, kjer smo 
se posladkali s slastnimi krofi, ki 
jih je za nas pripravilo Društvo 
podeželskih žena Žetale. Pust 
je običaj odganjanja zime in 
slavljenje prihoda pomladi, kar 
nam je odlično uspelo, saj nas v 
deželi že pozdravlja prijetno to-
plo sonce. 

Na prvi pomladni dan smo 
se zbrali v avli vrtca, kjer smo si 
ogledali predstavo z naslovom 
Zajček Hopek išče pomlad, ob 
kateri so otroci zelo uživali. Po 
prijetnem skupnem druženju je 
sledilo oblačenje in iskanje po-
mladi v naravi. Naša pot iskanja 
pomladi je bila zelo zanimiva, 
saj so nas ob njej čakale različne 
pomladne naloge. Na koncu raz-
burljive poti smo vendarle našli 
pomlad na travniku. Vsi se že ve-
selimo igre v naravi in njenega 
raziskovanja.

Vrtec Žetale
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Pomlad Vam naj prinese moči  
v vsakdanjost, naravna lepota naj 

bo korak k praznovanju  
velikonočnih praznikov,  

blagoslovljenih jedi, miru,  
kreposti in zdravega življenja.

Vse najlepše Vam želimo: 
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Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke 
naše Občine ŽETALE.

Čas se nevidno preveša v prelestno pomlad, nežno zelenje in cvetna belina pozitivno 
vplivata na ljudi. Pomudimo se krajši čas pri čarobni moči rastlin, pomislimo na macesen, 
ki simbolizira drevo nesmrtnosti, v jeseni odvrže iglice in se spomladi bohoti z nežno 
rdečimi izrastki, barva pa označuje čustvo ki mu pravimo ljubezen. Gremo v naravo. 
Na Žetalskem so občani polni moči za obdelavo zemlje, travniki so porahljani, njive 
pripravljene za različna semena, vinogradi so že poškropljeni proti boleznim, nastavki 
kažejo, da bo rodno leto v upanju, da ne bo tiste majske zmrzali. Ob potokih se bohotijo 
vrbe, ki simbolizirajo vzdržljivost, prilagodljivost, tudi potrpežljivost, teh vrlin pa našim 
prebivalcem zagotovo ne manjka. 
Tudi leska je grmovnica naših krajev in je spoštovana kot vila modrosti in v njej baje biva 
vila poezije. 21. marec je v koledarju označen kot svetovni dan poezije. Bodika ali božje 
drevce zavijemo v šopek, ki mu pravimo presnec, je že blagoslovljen in ima zasluženo 
mesto na domačiji. 21. marec zaznamuje tudi mednarodni dan gozdov, ki so ponekod 
zelo ogroženi z gostom – lubadarjem.
In kaj se dogaja v svetu? Nemir, sovraštvo, streljanje in uničevanje življenj. Kar ne naredi 
človek, pokonča narava, ki zapoje svojo vodno pesem, ogenj je letos uničil mnogo stavb, 
prebudil se je tudi vulkan in bruhal vročo lavo. 
Naše Žetale so mirne, ljudje so aktivni, ne mine vikend, da se ne bi kaj dogajalo v 
večnamenski, kulturni dvorani. V njej so potekali letni občni zbori, odvijala se je kultura, 
11. marec – sobotni večer je lepa zgodba petja, o njej pišejo kulturniki. 
Tako minevajo dnevi na Žetalskem, po bliskovito bo minila pomlad, zaprla se bodo šolska 
vrata, sonce bo vroče pripekalo. Zdaj je na vrsti 62. številka Ž.N., preberite zanimivosti in 
že bo čas priprav za 63. številko naših NOVIC. 
Bogato, družno praznujte najlepši čas – VELIKO NOČ in v imenu Uredniškega odbora 
lepo pozdravljeni.

Odgovorna urednica M.K. in  
člani uredniškega odbora

DOBER DAN
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Ko berete te vrstice, se je leto prevesilo že v drugo četrtletje. Zima je za nami. Čeprav ni bila takšna, kot so bile 
včasih, je bila ena najbolj mrzlih v zadnjih letih. V občini, kjer gledamo na vsak cent, pomeni takšna zima seveda 
velik strošek za zimsko službo in kurjavo v javnih objektih. Na srečo smo zgradili energijsko varčen vrtec in 
večnamensko dvorano ter energetsko sanirali zdravstveni dom. S tem smo stroške zmanjšali in največji strošek 
ogrevanja ostaja šola. Šola je sicer nova, vendar se takrat, ko je bila projektirana, ni razmišljalo o energetsko varčni 
gradnji. Prav tako je plin, s katerim jo ogrevamo, trenutno najdražji energent. V tem trenutku iščemo rešitev za ta 
problem. Razpisov, kot smo ga izkoristili za sanacijo ambulante, ni več, zato bomo verjetno morali poiskati javno 
zasebno partnerstvo. Postopek je v teku.
Seveda so ne glede na zimo tekle tudi druge dejavnosti na občini. Ker smo proračun sprejeli že v lanskem letu, 
smo letos sprejeli rebalans. Na žalost se situacija ni bistveno spremenila. Posluha za potrebe občin še vedno ni. 
Povprečnina se ni bistveno spremenila, povečali pa so se izdatki, na katere nimamo vpliva. Bistveno so se povečali 
stroški v domovih za ostarele in v drugih varstvenih ustanovah, povečati bomo morali ceno v vrtcu. Sprejeti so bili 
novi predpisi za občinske redarje, ki bodo prinesli dodatne stroške brez vidnih koristi, in še bi lahko našteval.

V takšni situaciji je logično, da v občini ne bo kaj bistveno novega na področju investicij. V sladu s sprejetim 
načrtom bomo modernizirali štiri odseke javnih cest, sanirali plaz Varvasele 1, za katerega sicer sklepa MOP-a 
še nimamo, imamo pa zagotovilo, da bomo dobili sofinanciranje. Veliko pozornost bomo namenili vzdrževanju 
občinskih cest, ki so zaradi hude zime kar prizadete.

Sicer pa upamo, da bomo na razpisih, na katere smo se prijavili, vendarle uspešni. Ker se zadeve s strani države 
zavlačujejo, bo več znanega verjetno šele v jeseni in bodo investicije, če bomo uspešni, stekle šele prihodnje leto.

Zelo pomembno je, da je usklajevanje sprememb občinskega prostorskega načrta v zadnji fazi in bomo začeli 
pridobivati soglasja pristojnih institucij. Upam, da se bodo čimbolj držale zakonsko predpisanih rokov in bomo 
lahko spremembe OPN sprejeli še letos.

Prvi trije meseci v letu so bili že po tradiciji in zakonodaji tudi čas občnih zborov naših društev. Z velikim 
zadovoljstvom ugotavljam, da naša društva, kljub skromno odmerjenim sredstvom, zelo dobro delajo in bogatijo 
življenje v občini. Vsem se za prizadevno delo iskreno zahvaljujem in upam, da se bo nadaljevalo tudi letos in v 
prihodnje.

Ko se zunaj bohoti pomlad v vsej svoji lepoti, upam, da nam bo vsaj narava prizanesla in se ne ponovi lanska 
pozeba. Sicer pa pomlad, ko se vse prebuja in začenja nov ciklus življenja, vedno prinaša novo upanje.  
Glejmo torej optimistično v prihodnost. Če smo realni, je življenje v občini vendarle boljše in lažje, kot je bilo 
kadarkoli. Bi pa bilo ob drugačnem stanju v državi lahko še bistveno bolje. 

Želim vam veliko veselja ob spomladanskih opravilih ter prijetno praznovanje velike noči in 1. maja.

Vaš župan!

Županov Uvodnik

LETO BREZ PRESEŽKOV
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale se je 08. 12. 2016 sestal na svoji 11. 
redni seji. Dnevni red je obsegal 20 točk. Svetniki so obravnavali 
in potrdili Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi od-
padki v občinah Sp. Podravja (Občina Cirkulane, Občina Destrnik, 
Občina Dornava, Občina Duplek, Občina Kidričevo, Občina Ma-
jšperk, Občina Podlehnik, Občina Sveti Andraž v Slovenskih gor-
icah, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina 
Žetale). Cena odvoza odpadkov je ostala nespremenjena, spre-
menilo se je le območje izvajanja storitev s 17 na 12 občin Sp. Po-
dravja. 

V 1. branju je bil obravnavan in sprejet Odlok o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka 
Ptuj. Navedena osnovna šola je meseca septembra 2016 pričela 
delovati v novih prostorih, saj so bili stari dotrajani in neprimerni 
za izvajanje pouka. Čeprav se spremembe nanašajo na ustanovi-
teljstvo, novi sedež zavoda in uskladitev z obstoječo zakonodajo, 
je Mestna občina Ptuj pristopila k pripravi popolnoma novega od-
loka. Pripombe in vprašanja, ki so bili podani na seji Občinskega 
sveta, smo posredovali pripravljavcu, prav tako tudi ostale občine. 
Odgovore in dopolnjen osnutek odloka še čakamo. V 1. branju je 
bil obravnavan in sprejet tudi nov osnutek Statuta Občine Žetale, 
ki ga je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo in navodili služ-
be za lokalno samoupravo. 

V nadaljevanju je bil obravnavan in potrjen Odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 
2016 – Rebalans. Z rebalansom smo stroške za pripravo doku-
mentacije za projekte: Gradnja širokopasovnega omrežja – IKT, 
Kolesarki park HALO SI ZA BIKE, Modernizacija občinskih cest za 
leto 2016 in 2017 združili na skupno proračunsko postavko 160105 
– Priprava projektov in projektne dokumentacije. Zagotovili smo 
sredstva za plačilo 1. začasne situacije za sanacijo plazu na LC 
240060 Žetale-Vabča vas, lokacija Pulko v višini 40.044 evrov. 
Skladno s pogodbo, ki je bila sklenjena z Ministrstvom za okolje 
in prostor, smo namreč lahko zahtevek za sofinanciranje vložili 
šele 05. 12. 2016, sofinancerska sredstva pa so nam bila izplača-
na v januarju 2017. V proračunu za leto 2016 smo imeli planirane 
odhodke za investicijo izgradnje kanalizacije v naselju Čermožiše 
in Žetale, vendar do realizacije ni prišlo, ker smo gradbeno dovo-
ljenje pridobili šele v mesecu oktobru. Zagotovili smo sredstva 
za rušitev objekta v Dobrini (bivša pletarna) v višini 4.855 evrov. 
Odprta je bila tudi postavka za rušitev starega in gradnjo novega 
mostu v Jesenici v višini 21.309 evrov, plačilo pa je bilo izvršeno 
v letu 2017. Sprejet je bil tudi Sklep o določitvi vrednosti nepred-
videnih pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Žetale za leto 2016. 

Svetniki so odločali tudi o prodaji oz. zamenjavi nepremičnin 
v k.o. Kočice, k.o. Dobrina, k.o. Žetale in k.o. Gaj. 

Na koncu so odločali še o višini prispevka za priključitev na 
javno vodovodno omrežje, višini najemnine za uporabo mrliške 
vežice, višini grobnine na pokopališču Žetale, višini najemnine za 
grobove na pokopališču in vrednosti točke za odmero nadomesti-
la za uporabo stavbnega zemljišča. Vse cene in točka za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so za leto 2017 os-
tale enake kot v letu 2016.  

Dne 20. 02. 2017 se je Občinski svet Občine Žetale sestal na 
svoji 7. izredni seji. Tokrat je dnevni red obsegal 15 točk. 

V prvem branju sta bila obravnavana in sprejeta Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale in Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne vode v občini Žetale. Z odlokoma sledimo zakonodaji na 

tem področju. 
Obravnavan in sprejet je bil Odlok o spremembah in dopol-

nitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2017 – Rebalans 
1. Proračun za leto 2017 je bil sprejet na 5. izredni seji dne 18. 02. 
2016, zato so bile potrebne določene spremembe. Z rebalansom 
smo zagotovili sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ob-
činskega prostorskega načrta, ki je bil sprejet v letu 2013 v višini 
17.300 evrov, in za pripravo dokumentacije za projekt Energetsko 
pogodbeništvo OŠ Žetale v višini 10.100 evrov. Naveden znesek 
vsebuje pripravo investicijske in pravne dokumentacije (pre-
gled promotorske vloge, sodelovanje s promotorjem, dokument 
identifikacije investicijskega projekta, test upravičenosti izvedbe 
projekta po modelu JZP, investicijski program, koncesijski akt, 
pripravo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja, pripravo 
pogodbe za JZP, vodenje konkurenčnega dialoga in sodelovanje 
pri posredovanju odgovorov zasebnikom). Sredstva v višini 1.830 
evrov so bila zagotovljena tudi za pripravo dokumentacije za pro-
jekt Revitalizacija Vukove domačije. Obravnavana in potrjena sta 
bila še načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine in sklep 
o določitvi vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti 
v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine; oba za leto 
2017. 

V nadaljevanju seje je bil obravnavan in sprejet Dokument 
identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija Vukove doma-
čije ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale. 

Na koncu so bile obravnavane točke o izvzemu javnega 
dobra v k.o. Dobrina in k.o. Kočice, o ureditvi statusa grajenega 
javnega dobra v k.o. Dobrina in k.o. Žetale ter neposredni prodaji 
nepremičnine v k.o. Kočice.

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽETALE 
V LETIH 2016 IN 2017 
Oktobra lani je izvajalec zaključil modernizacijo javnih poti, ki 
so bile v planu za leto 2016, sedaj pa je pričel z deli na preosta-
lih štirih javnih poteh, in sicer JP 741521 Žetale-Jerič, JP 741681 
Trebež-Spodnje Rtiče, JP 741323 Vogrinc-Višnjevec in JP 741461 
Pridna vas-Višnjevec. Trenutno se dela izvajajo na javni poti JP 
741521 Žetale-Jerič, trase na ostalih poteh pa se bodisi količijo ali 
bodo zakoličene v prihodnjih dneh. 

Vzporedno z deli na navedenih odsekih bo izvajalec pristopil 
tudi k odpravi napak na javnih poteh, ki so bile modernizirane v 
lanskem letu. 

Zahtevek za izplačilo sredstev za dela, izvedena v letu 2016, 
je Ministrstvo za gospodarstvo odobrilo v celoti in sredstva v me-
secu decembru 2016 tudi izplačalo. 

PRIJAVA NA PRVI JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ 
LAS HALOZE – EKSRP
LAS Haloze je dne 16. 01. 2017 objavil Prvi javni poziv za izbor 
operacij LAS Haloze – EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja). Rok za prijavo je potekel dne 22. 02. 2017 ob 12. uri. 

Občina Žetale se je prijavila s projektom Revitalizacija Vu-
kove domačije. S tem projektom želimo dokončno urediti v letu 
2007 obnovljeno Vukovo domačijo, ki je tipična haloška hiša z 
ognjiščno kuhinjo, sobo s krušno pečjo, gankom po celi površi-
ni sprednjega dela in slamnato streho. Hišo že sedaj obiskujejo 
številni turisti in pohodniki, saj je na tem mestu začetek in ko-
nec trase Krožno tematske poti po poteh kulturne dediščine po 
občini Žetale. Obiskovalcem želimo poleg ogleda hiše ponuditi 
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nekaj več, zato načrtujemo tlakovanje in ureditev kleti – nabavo 
opreme za vinoteko, v kateri bi vina ponujali haloški vinogradniki. 
Za večjo funkcionalnost je ob hiši načrtovana senčnica z neto po-
vršino 12,5 m2. V tej senčnici so predvidene sanitarije ter manjša 
informacijska pisarna s čajno kuhinjo. S predvideno infrastrukturo 
bomo zaključili obnovo hiše in izboljšali ter popestrili turistično 
ponudbo. Hišo si je bilo do sedaj možno samo ogledati, ni pa na 
voljo infrastrukture, ki bi omogočila kaj več. 

V kolikor bo kandidatura uspešna, bomo z izvedbo projekta 
pričeli septembra letos in ga  izvedli do konca junija 2018.

                            
DELO OBČINSKE UPRAVE
Poteka intenzivna priprava sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta, s katerimi bomo poleg obravnave novih 
pobud obravnavali tudi uskladitve dejanskega stanja z načrtom. 
Pripravljavec dokumenta je namreč naredil pregled območja 
celotne občine in ugotovil, da je še kar nekaj nepremičnin, ki so 
zgrajene na podlagi veljavnih gradbenih dovoljenj izven območij 
razpršene gradnje, torej na kmetijskih zemljiščih. V zvezi z nave-
denim smo tudi pozvali lastnike teh nepremičnin za dostavo us-
trezne dokumentacije. Zaradi navedenega se bo priprava osnutka 
plana nekoliko zavlekla, bodo pa stvari urejene.

Čakamo na informacije v zvezi z gradnjo odprtega širokopa-
sovnega omrežja. Gre za projekt, v katerega smo se združile vse 
haloške občine. Koordinator haloškega konzorcija je naša občina. 
V lanskem letu je ministrstvo preverjalo tržni interes in tista ob-
močja, za katera le-ta ni bil podan, uvrstilo med bele lise. Teh je v 

Halozah glede na konfiguracijo terena in redko poseljenost 1.977, 
ob predpostavki, da bo 3.939 priključkov gradil RUNE. Sicer je na 
celotnem območju 5.916 belih lis. Ministrstvo zaenkrat še ni spre-
jelo odločitve, ali se bomo na razpise prijavljali konzorciji občin ali 
operaterji. Upamo, da bo odločitev kmalu podana, da ne bomo v 
časovni stiski s pripravo projektov, kot do sedaj že velikokrat. 

S predstavniki Cestnega podjetja Ptuj d.d. smo si ogledali 
stanje cest po koncu zimske sezone, ki je bila ena hujših v zad-
njih letih. Ugotovili smo številne poškodbe, ki so posledica vplivov 
zime, ki jih bo potrebno v spomladanskem času sanirati. Seveda 
so potrebe vedno večje od razpoložljivih sredstev, zato občani 
tudi niste vedno zadovoljni z narejenim. 

Pridobili smo PZI dokumentacijo za sanacijo plazu  
Ledinca na javni poti JP 741570 
Podpeč-Ledinca. Po zagotovilih Ministrstva za okolje in prostor 
naj bi nam v letošnjem letu sofinancirali sanacijo plazu na lokalni 
cesti LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje, lokacija Varvase-
la I. V zvezi s tem še čakamo na poziv ministrstva. 

Občinska uprava

VARNOST TEMELJNA VREDNOTA LJUDI
Živimo v razburkanem svetu, v katerem postaja splošna in 
zasebna varnost ena naših največjih vrednot. Če odmislimo vo-
jne in begunsko krizo, nas vse bolj ogrožajo naravne in druge 
vrste nesreč. Statistika naravnih nesreč nam govori, da se nam 
te dogajajo vedno pogosteje. Če je bila v preteklosti temeljna 
naloga gasilcev gašenje požarov, postajajo danes gasilci tisti, 
ki prvi posredujejo ob poplavah, plazovih, neurjih s točo, žledu, 
prometnih in drugih nesrečah. Da so lahko kos vsem tem nalog-
am, se morajo nenehno izobraževati in biti ustrezno opremljeni. 
V pripravi je nov Zakon o gasilstvu, ki bo, tako vsaj upamo, rešil 
status gasilca. Mišljen je predvsem status operativnega gasilca 
v primeru, ko mora na intervencijo in je problem njegova od-
sotnost z delovnega mesta. S to problematiko se soočajo vsa 
prostovoljna gasilska društva v Sloveniji, tudi v PGD Žetale. V 
pripravah na Občni zbor PGD Žetale, ki so potekale v mesecu 
januarju 2017, smo žetalski gasilci opozorili na problem, s katerim 
se soočamo pri pridobitvi soglasja za nabavo gasilskega vozila 
za gašenje gozdnih požarov GVGP-1. PGD Žetale namreč sredn-
jeročno načrtuje zamenjavo gasilskega orodnega vozila IVECO, 
ki je staro 17 let, z novim GVPG-1. Vendar soglasja GZ Slovenije 
za nabavo vozila GVC nikakor ne moremo dobiti. Kljub naštetim 
problemom ostajamo žetalski gasilci zavezani svojemu poslan-
stvu, to je opravljanju gasilske lokalne javne službe na območju 
občine Žetale. 

64. Občni zbor PGD Žetale
Občni zbor je potekal 11. februarja 2017 v prostorih Gasilske-
ga doma Žetale. Občnega zbora so se udeležili članice in člani 
PGD Žetale in številni gostje, med katerimi so bili župan Občine 
Žetale, g. Anton Butolen, poveljnik GZ Videm, tov. Roman Cafu-
ta, sekretar GZ Videm, tov. Domen Golob, predstavniki PGD iz 
GZ Videm in sosednjih društev ter pobratenega društva PGD 

Pekre. Prišli so tudi gasilci iz DVD Đurmanec iz sosednje Hrvaške 
in najbolj oddaljenega društva, s katerim sodelujemo, PGD Krka-
vče. Po uvodnem pozdravu predsednika PGD Žetale, tov. Janeza 
Vogrinca, je bil soglasno sprejet dnevni red občnega zbora. Iz-
voljeni so bili organi občnega zbora. Delovno predsedstvo je že 
35. leto zapored vodil tov. Jože Krivec. Osrednja točka občnega 
zbora so bila poročila o delu PGD Žetale za leto 2016. Poročilo o 
delu je podal predsednik PGD Žetale, tov. Janez Vogrinc. V svo-
jem obširnem poročilu je navedel področja in uspehe delovanja 
društva v preteklem letu. Ta področja so bila: preventiva, opera-
tiva, izobraževanje, sodelovanje na družabnih srečanjih in prired-
itvah ter sodelovanje z organizacijami in društvi v občini Žetale 
in širšem prostoru. Delo v društvu je usmerjal in usklajeval Up-
ravni odbor društva, ki se je sestajal po potrebi. Prav tako so bili 
izvedeni redni mesečni članski sestanki društva. Pomemben seg-
ment operativne pripravljenosti so operativne vaje društva, kjer 
se v praksi obnavlja pridobljeno znanje. V okviru društva so bile 
organizirane naslednje prireditve: postavitev majskega drevesa 
konec meseca aprila, gasilsko tekmovanje za člane in članice v 
mesecu maju, pohod po Poti kulturne dediščine v mesecu sep-
tembru, velika gasilska vaja v okviru meseca požarne varnosti in 
praznika občine Žetale, srečanje članov PGD Žetale in LD Žetale 
ter ob zaključku leta raznašanje gasilskih koledarjev.

Naše delovanje se je odražalo v sodelovanju z drugimi or-
ganizacijami in društvi. V začetku meseca maja smo na povabilo 
PGD Ptujska Gora sodelovali na Florjanovi nedelji, 14. maja pa 
na regijskem tekmovanju ekip PMP, ki je bilo v Žetalah. V pole-
tnih mesecih smo se udeležili prireditev organizacij in društev: 
70-letnice KD Žetale, 70-letnice LD Žetale in 20-letnice ŠD Rim. 
V okviru GZ Videm smo žetalski gasilci sodelovali na srečanju 
veteranov GZ Videm, srečanju članic Podravske regije v Leskov-
cu in 20-letnice GZ Videm, Dneva gasilca in otvoritve Gasilskega 
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doma Podlehnik. Poseben poudarek je bil 
dan izobraževanju: 2 člana sta se udeležila 
tečaja za bolničarja, 6 članov obnovitve-
nega tečaja za izolirane dihalne aparate, 
2 člana tečaja za Modul A in 1 član tečaja 
za instruktorja. V jesenskih mesecih smo 
organizirali nadaljevalni tečaj za gasilca. 
Tečaja se je udeležilo 12 članov društev iz 
GZ Videm, od tega 6 članov PGD Žetale. 
Na področju investicij je bila izvedena ure-
ditev kurilnice gasilskega doma in zame-
njava peči. Opravljen je bil generalni ser-
vis na vozilu in črpalki GVC 24/50 in servis 
prenosnih črpalk Žiegler in Rosenbauer. 
Servis je prostovoljno opravil član PGD 
Žetale, Milko Vek. Nabavljenih je bilo 6 de-
lovnih uniform, 4 prenosne baterije, opre-
ma za mladino (vedrovka) in vrtna kosilni-
ca. Uprava za zaščito in reševanje nam je 
dodelila termo kamero in 4 pozivnike. Pod 
vodstvom mentorjev Franca in Lidije Buk-
šek so bili aktivni naši pionirji in mladinci. 
Pridno so se pripravljali na kviz gasilske 
mladine, ki je bil v Podlehniku. V gasilski 
orientaciji pa sta se pionirska in mladinska 
ekipa uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je 

potekalo v Poljčanah. Pionirji so dosegli 
3. mesto in za las zgrešili uvrstitev na dr-
žavno tekmovanje. Član PGD Žetale, Jože 
Krivec, je pripravil gradivo o PGD Žetale 
za Zbornik, ki bo izdan v počastitev 60-le-
tnice bivše GZ Ptuj. Ob koncu poročila se 
je predsednik PGD Žetale zahvalil Občini 
Žetale, GZ Videm, prijateljskim PGD in 
vsem ostalim društvom in posamezni-
kom za sodelovanje v letu 2016 ter izrazil 
upanje, da se bo takšno sodelovanje na-
daljevalo v letu 2017. Poročilo poveljnika, 
ki se je nanašalo na operativno delo PGD 
Žetale, je podal poveljnik PGD Žetale, tov. 
Dejan Bele. Sledilo je poročilo blagajnika 
o finančnem poslovanju PGD Žetale, ki 
ga je predstavil blagajnik PGD Žetale, tov. 
Roman Gajser. Zadnje poročilo je bilo po-
ročilo nadzornega odbora, ki ga je podal 
predsednik, tov. Jože Krivec. Vsa poročila 
so bila soglasno sprejeta. Plan dela PGD 
Žetale za leto 2017, ki ga predstavljamo 
posebej, je podal predsednik PGD Žetale, 
tov. Janez Vogrinc, ki je predstavil tudi Fi-
nančni načrt PGD Žetale za leto 2017. Oba 
temeljna dokumenta za delo PGD Žetale v 

letu 2017 sta bila soglasno sprejeta. Naziv 
gasilskega veterana sta prejela tov. Vinko 
Širec in tov. Milko Vek. V gasilske vrste je 
bilo sprejetih 10 novih članov – pripravni-
kov. Podeljena so bila priznanja in odliko-
vanja zaslužnim članov društva. Gasilsko 
odlikovanje II. stopnje je prejel tov. Do-
men Golob. Miselno bogata je bila točka 
beseda gostov, v kateri so spregovorili 
povabljeni gostje, ki so v svojih izvajanjih 
pohvalili delo PGD Žetale v letu 2016 in 
zaželeli veliko uspeha našemu društvu na 
vseh področjih delovanja v letu 2017.

Po uradnem delu Občnega zbora 
PGD Žetale je sledilo družabno srečanje 
vseh prisotnih, ki ga je popestril ansambel 
Smail.

Visoko priznanje GZ Maribor za PGD 
Žetale

Na 127. občnem zboru PGD Pekre v sobo-
to, 18. februarja 2017, je bilo PGD Žetale 
podeljeno visoko priznanje GZ Maribor 
»PLAKETA ZA ZASLUGE«. Pred podel-
itvijo visokega priznanja je predsednik 

Občni zbor PGD Žetale, 11.2.2017 v Gasilskem domu Žetale

Plan dela PGD Žetale za leto 2017
1. POŽARNA VARNOST :
a.   zagotavljanje požarne varnosti na območju občine Žetale skladno s 
pogodbo o opravljanju gasilske javne službe,
b.   napotitev operativnih članov na zdravniški pregled (3. in 4. člen),
c.   obvezne mesečne vaje za operativne člane PGD Žetale (udeležba na 
vaji GZ Videm),
d.   priprava ekip na tekmovanja,
e.   udeležba ekip na tekmovanjih (GZ Videm, druga tekmovanja po 
Sloveniji),
f.   udeležba mladine na kvizu gasilske mladine in orientaciji,
g.   redni tedenski preizkusi gasilske tehnike in opreme,
h. sodelovanje s Civilno zaščito Občine Žetale,
i.   informiranje preko intervencije.net.

2. IZOBRAŽEVANJE:
a.   udeležba na tečajih za specialnosti IDA, obnovitveni tečaj IDA, 
Modul A, B, inštruktor, mentor mladine,
b.   udeležba na tečajih (pripravnik, gasilec, višji gasilec, nižji gasilski 
častnik, gasilski častnik, višji gasilski častnik),
c.   udeležba na tečajih, ki jih organizirata GZ Videm in Podravska regija,
d.   operativne vaje v Izobraževalnem centru Pekre.

3. INVESTICIJE:
a.   nabava osebne zaščitne opreme (čelade, delovni pasi, škornji),

b.   drobna gasilska oprema (svetilke, torbica PP, nosila, delovne in 
paradne uniforme, kombinezon za gozdne požare)
c.   nadaljevanje del v gasilskem domu (ureditev sanitarij),
d.   zamenjava sklopke in gum na vozilu GVV1 IVECO TURBO DELLI,
e.   nabava polnilca za IVECO TURBO DELLI in motorko Zigler,
f.   nabava teleskopske žage.

4. PRIREDITVE:
a.   postavitev majskega drevesa,
b.   sodelovanje na občinskem prazniku in kostanjevem pikniku,
c.   slovesnost ob Florjanovi nedelji,
d.   družabno srečanje članic in članov ali ekskurzija,
e.   izvedba 11. gasilskega tekmovanja za člane in članice (24. junij 2017),
f.   srečanje z Lovsko družino Žetale.

5. OSTALO:
a.   sodelovanje z Občino Žetale in GZ Videm,
b.   sodelovanje z gasilskimi društvi v GZ Videm in drugimi prijateljskimi 
društvi,
c.   družabno srečanje članic PGD Žetale ob dnevu žena,
d.   udeležba na srečanju veteranov GZ Videm, srečanju članic Podra-
vske regije in srečanju mladine GZ Videm,
e. reševanje sprotnih zadev.
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Podelitev priznanja GZ Maribor PGD Žetale od leve proti desni: Janez Vogrinc, Jože Žohar in Anton Blažič

PGD Pekre, tovariš Jože Žohar, podal 
naslednjo obrazložitev: »Prostovoljno 
gasilsko društvo Pekre že dve desetletji 
aktivno sodeluje s Prostovoljnim gasil-
skim društvom Žetale. Leta 2010 smo 
ob naši 12-letnici podpisali tudi listino o 
pobratenju, ki je nadaljevanje odličnega 
medsebojnega sodelovanja. Pobudnika o 
sodelovanju leta 1996 sta bila naš takratni 
predsednik, tov. Breznik Konrad, in usta-
novni član PGD Žetale, tov. Alojz Rosič, ki 
se je včlanil v naše društvo ob preselitvi 
iz Žetal v Pekre. Tov. Alojz Rosič je tudi 
častni član PGD Pekre. PGD Pekre in PGD 
Žetale sodelujeta na področju tekmovanj 
v Pekrah in Žetalah, na obojestranskih ga-
silskih vajah in družabnih srečanjih. Redno 
se srečujemo na občnih zborih in vseh pri-
reditvah, ki jih organiziramo v Pekrah ali 
Žetalah. PGD Žetale je relativno mlado 
društvo v primerjavi z nami, a vendar zelo 
aktivno v svojem kraju in širše. Z mladim 
vodstvenim in operativnim kadrom daje 
vzor v svojem okolju in svoji gasilski zvezi. 
PGD Pekre je ponosno, da vzdržuje prija-
teljske in pobratene odnose s PGD Žetale, 
zato smo se na UO PGD Pekre odločili, da 
GZ Maribor predlagamo, da dodeli prizna-
nje GZ Maribor –PLAKETO ZA ZASLUGE.« 

Pobratenemu PGD Pekre se zahva-
ljujemo, da so nas predlagali za to viso-
ko priznanje, GZ Maribor pa za podeljeno 

priznanje. Želimo, da je tudi naše prihod-
nje sodelovanje tako uspešno, kot je bilo 
doslej.

Na koncu tega zapisa se želimo člani 
PGD Žetale še posebej zahvaliti vsem obča-
nom Občine Žetale, ki ste nas prijazno sprejeli 
na vaših domovih ob koncu leta 2016 in nam 
namenili vaš dragocen prostovoljni dar, ki nam 
veliko pomeni pri uresničevanju naših nalog na 

področju požarnega varstva ter zaščite in re-
ševanja. Želimo, da bi bilo leto 2017 predvsem 
varno in brez nesreč. Varnost je vrednota ljudi 
in za to vrednoto lahko vsak izmed nas prispe-
va svoj delež.

V SLUŽBI LJUDSTVA NA POMOČ!
     

Jože Krivec

Mladi gasilci – naša bodočnost, Občni zbor PGD Žetale, 11.2.2017
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VOZNIKI, POČASI, STRPNO IN PREVIDNO MED ZASTOJI!
Turistično sezono žal vedno 
spremlja zgoščen promet proti 
turističnim krajem s pogostimi 
zastoji na cestah in mejnih pre-
hodih. Voznikom zato svetu-
jemo: spremljajte prometne in-
formacije in se na pot odpravite 
pravočasno! Bodite strpni in 
upoštevajte prometne predpise, 
še zlasti hitrostne omejitve, ter 
ohranjajte ustrezno varnostno 
razdaljo!
Voznikom priporočamo, naj raje 
uporabijo manj obremenjene 
mejne prehode. Na nekaterih 

mejnih prehodih s Hrvaško so namreč v počitniških dneh običajne 
občasne daljše kolone in čakalne dobe za prestop državne meje. 
Prav tako so možni občasni zastoji na cestah, ki vodijo do teh me-
jnih prehodov. Največ potnikov in vozil v obeh smereh je navadno 
na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet: Gruškovje, 
Obrežje, Metlika, Petrina, Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in 
mejnem prehodu - kontrolni točki Sečovlje.
Ne le na mejnih prehodih, do prometnih zastojev in daljših kolon 
vozil občasno prihaja tudi na različnih odsekih avtocestnega križa, 
bodisi zaradi prometnih nesreč bodisi obnovitvenih del.
Da bi se izognili nevarnostim ob tovrstnih zastojih, voznike opo-
zarjamo, da morajo spoštovati postavljeno prometno signalizacijo! 
Ob zastojih je treba upoštevati naslednja pravila:
•   na zožanem delu ceste naj se vozniki razvrščajo z dveh pasov 
na enega po t. i. sistemu zadrge, kar pomeni, da se vozniki drug 
za drugim izmenično razvrščajo po eden z levega in desnega pasu 
(predvidena globa za neupoštevanje tega določila je 40 evrov), 
•   v zastoju morajo pustiti prostor med kolonama vozil za more-
biten prehod intervencijskih vozil (predvidena globa za prekršek 
je 200 evrov), 
•   na odstavnem in voznem pasu ter v predorih so prepovedani 
vožnja, parkiranje ali ustavitev; razen v sili (predvidena globa za 
prekršek je 260 evrov). 
 
Ob stoječih kolonah vozil na avtocestah in drugih cestah, kjer se 
pojavljajo zastoji, bomo policisti nadzirali in dosledno ukrepali 
zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih 
pasovih oziroma prehitevalnih pasovih, kljub prometnemu znaku, 
ki prehitevanje prepoveduje!
Dosledno bomo ukrepali tudi zoper voznike tovornih ali drugih vo-
zil, ki zaradi počasne vožnje, nižje od največje dovoljene hitrosti, 
za seboj ustvarjajo kolone vozil in se na prvem primernem kraju ne 
umaknejo; ki nepravilno parkirajo tovorna vozila in ne upoštevajo 
določb odredbe o omejitvi prometa.

Voznikom še svetujemo: 
•   Od doma se odpravite pravočasno. 
•   Še pred odhodom preverite veljavnost svojih potovalnih doku-
mentov! 
•   Pred odhodom preverite tehnično brezhibnost vozila. Prav tako 
imejte v avtomobilu dosegljivo vso opremo, kot so žarnice, var-
nostni trikotnik, prva pomoč itd. 
•   Vozite v ustreznem psihofizičnem stanju, saj alkohol, mamila, 
psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi ter utrujenost 
bistveno vplivajo na varno in zanesljivo udeležbo v cestnem pro-
metu! 
•   Zaradi možnih zastojev in konic oz. gostejšega prometa, pro-
metnih nesreč, delovišč na cestah in cestninskih postajah ipd. 
spremljajte prometne informacije in se, če je le možno, odpravite 

na pot takrat, ko na cestah ni zastojev. Informacije o razmerah 
na državnih cestah na svoji spletni strani objavlja Prometno-infor-
macijski center oz. so dosegljive na telefonskih številkah 1970 ali 
01 518 8 518. 
•   Če se zastoju ne morete izogniti, ostanite strpni in dosledno 
upoštevajte cestnoprometne predpise. 
•   Vozite na zadostni varnostni razdalji in s hitrostjo, prilagojeno 
voznim razmeram, ter ne prehitevajte! 
Varno poletje na slovenskih cestah

Želimo vam varno vožnjo!

Pred odhodom na dopust pravočasno preverite veljavnost svojih 
potovalnih dokumentov! 
Policisti na mejnih prehodih večkrat obravnavamo turiste, ki za 
prestop državne meje nimajo ustreznih potnih listin oz. je vel-
javnost njihovih potovalnih dokumentov potekla. Med turistično 
sezono pa je takih primerov še več. Vsem, ki potujete v tujino, zato 
svetujemo, da pred odhodom pravočasno preverite veljavnost 
svojih potovalnih dokumentov in veljavnost dokumentov otrok ter 
jih ne pozabite vzeti s sabo!
 Slovenskim državljanom namreč zaradi neveljavnih potnih listin ni 
dovoljen prestop državne meje, tujim državljanom pa je zavrnjen 
vstop v državo.
Opozarjamo tudi, da je prehajanje zunanje schengenske meje 
dovoljeno le na mejnih prehodih in v določenem delovnem času. 
Podatki o mejnih prehodih, njihovem obratovalnem času itd. so 
objavljeni na spletni strani. 
Turistično sezono pogosto spremlja zgoščen promet proti turis-
tičnim krajem s pogostimi zastoji na cestah in mejnih prehodih. 
Voznikom zato svetujemo: spremljajte prometne informacije in 
se na pot odpravite pravočasno. Bodite strpni in upoštevajte pro-
metne predpise, zlasti hitrostne omejitve, ter ohranjajte ustrezno 
varnostno razdaljo!   

Ukinitev dovoljenja zakonitega zastopnika
Državljani lahko potujejo v tujino ali iz tujine le z veljavnim po-
tovalnim dokumentom (s potnim listom ali z osebno izkaznico), ne 
glede na starost. Junija 2009 je namreč začela veljati novela Zako-
na o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinah (Uradni 
list RS, št. 41/2009), ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika 
za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine 
potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika.  
Ukinitev se nanaša tudi na skupinska dovoljenja, ko mladoletniki 
potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih 
skupinah. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kl-
jub temu priporoča, naj se v primeru organiziranih skupinskih po-
tovanj (ekskurzije, organizirano letovanje, udeležba na športnih, 
kulturnih in drugih prireditvah mladoletnikov) še vedno pripravi 
seznam članov skupine, s čimer se omogoči lažja in hitrejša mejna 
kontrola.

Temeljna in temeljita mejna kontrola
Pri vseh osebah, ki prehajajo zunanjo mejo, tako pri vstopu v drža-
vo kot izstopu iz nje, policisti opravimo temeljno mejno kontrolo 
z namenom, da ugotovimo njihovo identiteto na podlagi pred-
ložitve njihovih potnih listin.
Pri državljanih tretjih držav pa poleg temeljne mejne kontrole 
opravimo še temeljito mejno kontrolo, ki obsega strožje preverjan-
je pogojev za vstop in izstop ter obvezno žigosanje potnih listov.

Obveznost posedovanja dokumentov v državah Evropske unije 
Državljani Evropske unije morajo imeti pri sebi veljavne ose-
bne oz. identifikacijske dokumente (osebno izkaznico ali potno 
listino). Ta obveznost izhaja iz t. i. Direktive 38 (gre za Direktivo 
2004/38/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
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MOŠKI PEVSKI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA 
ŽETALE JE UPIHNIL 10 SVEČK

Moški pevski zbor KD Žetale je bil ustanovljen januarja 2007 in letos praznujemo 10. letnico delovanja. Kot se spodobi za vsak 
okrogli jubilej, smo pripravili koncert, ki smo ga izvedli v soboto, 11. marca. Priprave na ta dogodek so stekle že zgodaj jeseni 
2016. Idejo, na kakšen način se predstaviti občinstvu, je prispeval naš zborovodja Silvo Potočnik, ki je ves čas priprav aktivno 
soustvarjal celotni program prireditve. Naša želja je bila, da na hudomušen način prikažemo razvoj petja v Žetalah vse od 
pastirske pesmi, do petja ob sezonskih opravilih na kmetiji, triglasnega petja, noneta in prvega sestava moškega pevskega 
zbora pred 10 leti. Ker smo želeli to prikazati na zanimiv način, smo k sodelovanju povabili Tjašo Gajšek, Silva Koreza in Tonija 
Butolna, ki so z veseljem sprejeli naše povabilo in svojo nalogo opravili z odliko. V prvem delu programa smo sodelovali tudi 
člani Moškega pevskega zbora. Zadnjih 14 dni pred koncertom so potekale intenzivne vaje skupaj s povezovalci Tjašo, Silvom 
in Tonijem, ki so nas prijetno presenetili in nasmejali z domiselno pripravljenim in odigranim skečem. Za pravilno uporabo na-
stavitev ozvočenja in luči nam je priskočil na pomoč Jože Vogrinc. Za večino formalnosti pri organizaciji koncerta je poskrbel 
Miran Skok in zahvaljujemo se mu, da je prevzel to nehvaležno delo.

Član KD ŽETALE

AKTIVNOSTI KULTURNEGA DRUŠTVA ŽETALE
»Ne bodi kot drugi …«, je odmevala pe-
sem, ki ji je vredno prisluhniti. Pa vendar 
ima vsak od nas svojo pot v življenju. Vsi si 
prizadevamo, da bi bila srečna in uspešna. 
Čeprav vedno hitimo, moramo najti še ne-
kaj časa za sebe; da se umirimo, naredimo 
nekaj za dušo in telo; nekaj, kar imamo radi. 
Različni so naši hobiji in tudi prav je tako, 
da le najdemo osebno zadovoljstvo.  Čaka-
li smo pomlad, medtem pa, če pogledamo 
v zimski čas, je tudi bilo kar pestro in zani-
mivo. Po dolgem času spet ta prava zima, 
mrzla, bela. Ni bilo veliko časa za počitek, 
vsakdanje obveznosti nam napolnijo dnev-
ni urnik. Prisrčne in dobre želje, da bi bili 
zdravi in zadovoljni v tem letu, so še žive. V 
Kulturnem društvu Žetale smo se januarja 

že pripravljali na kulturni praznik. Kar ne-
kaj aktivnosti je bilo potrebnih za organi-
zacijo prireditve v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. Slovenci smo majhen 
narod, ki se more ohraniti, ker ima zveste 
ljudi, predane kulturnim vrednotam, kot so 
pisana beseda, jezik, ohranjanje kulturnih 
vrednot in našo pesem, ki je tako naša – 
slovenska. V mesecu februarju smo izvedli 
redni letni občni zbor društva, kjer smo 
pregledali izvedene naloge preteklega leta 
in sprejeli načrt aktivnosti v društvu za to 
leto. Načrti so realni za ljubiteljsko kulturo: 
želimo si le zdravja, dobre volje in energije, 
da bomo to zmogli. Ja, želimo si tudi, da bi 
se nam pridružili novi člani. Skupaj bomo 
močnejši in uspešnejši. Posebej delovni so 

bili v Moškem pevskem zboru KD Žetale. 
Pridno so se pripravljali na počastitev in 
jubilejni koncert ob 10-letnici delovanja 
MoPZ KD Žetale. Skupaj z njimi nam je bilo 
zelo lepo in hvaležni smo jim za uspešno 
prireditev in seveda njihovo delo teh 10 let. 
Iskrene čestitke za ta praznik, spoštovani 
pevci MoPZ KD Žetale! Pomlad je prinesla 
novo energijo, dnevi so prijaznejši, šopek 
zvončkov in mačic vedno polepša dan, pe-
sem ptičkov nas napolni z radostjo. Lepo 
je, le sebi moramo dovoliti, da vse to vi-
dimo in slišimo. Prav tako nam je lepo ob 
naši pesmi in besedi. 

Marta Prevolšek 
predsednica KD Žetale

2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov 
do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic). Na-
vedeni pravni akt Skupnosti v prvem odstavku 4. člena določa, 
da imajo vsi državljani EU z veljavno osebno izkaznico ali pot-
nim listom pravico, da zapustijo ozemlje države članice zaradi 
potovanja v drugo državo članico. Enako velja tudi za družinske 
člane državljanov EU.
Velika večina držav članic, tudi Slovenija, je neposedovanje iden-
tifikacijskih dokumentov opredelila kot prekršek. Zakon o tujcih 
določa denarno kazen za državljane EU (ali njihove družinske 

člane), ki v našo državo vstopijo ali prebivajo brez osebne izka-
znice ali potnega lista (z globo od 500 do 1.200 evrov se kaznuje 
za prekršek posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član 
ali družinski član slovenskega državljana, če vstopi v Republiko 
Slovenijo brez listine, potrebne za vstop).

(vir intranet policije)
                                                     

 Damjan BRAČIČ
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
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APEL ZA PRAVILNO UPORABO FFS
Čebela spremlja človeka na njegovi živ-
ljenjski poti že od pradavnine. Z njenim 
pridelkom, medom, si je že v prazgodovini 
tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom 
svojega razvoja je človek spoznal še ostale 
številne koristi čebele; od njenih pridelkov 
pa do opraševanje sadnega drevja in kul-
turnih rastlin. Čebela in njeni proizvodi 
igrajo tako že tisočletja pomembno vlo-
go v prehrani, medicini, še posebno pa v 
ekologiji. Le vlogi čebele kot opraševalca 
se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja 
in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za 
rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih 
nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto 
pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se 
v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. 

Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v 
primeru nepravilne uporabe FFS predpisa-
ni v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih 
(ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/12), še ved-
no prihaja do pomorov čebel. Da ne bi bili 
več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse 
uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo 
v skladu z načeli dobre kmetijske prakse 
in varstva okolja. Posebno pozornost naj 
posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi: 
-  Pred načrtovano uporabo FFS na-
tančno preberite priložena navodila, saj 
je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali 
je sredstvo strupeno za čebele. V glav-
nem so za čebele škodljivi vsi insekticidi 
in imajo to tudi napisano na etiketi. Po-
sebno bodite pozorni na znak čebele v 
rdečem okvirju.

-  Priporočena sredstva uporabljajte v 
najnižjih priporočenih odmerkih.
-  Uporabljajte za čebele manj nevarne 
pripravke.
-  Pred škropljenjem pokosite podrast v 
sadovnjaku ali vinogradu.
-  Škropite v večernih urah ali ponoči, ko 
so čebele že v panjih.

Da bo na travnikih še naprej veliko razno-
vrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter 
da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, 
slovenski čebelarji pozivamo vse uporab-
nike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno 
previdni. 

Čebelarska zveza Slovenije
Vlado Auguštin

Spoštovani,
menim, da je prav, da se na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika oz-
remo na pojem kulture, njeno vlogo 
in mesto v slovenski družbi na malo 
drugačen način. 
Slovenski kulturni praznik je že 
zdavnaj prerasel nekdanji spominski 
Prešernov dan in v času globalizaci-
je odpira nova in nova vprašanja, 
bistvena za razvoj in obstoj sloven-
skega naroda, ki je tesno povezan 
s slovensko kulturo. Globalizacija 
in ekstremni liberalni kapitalizem, 
v katerem štejejo samo tri osnovne 
vrednote: lastnina, kapital in dobiček, 
sta postala vodilo našega ravnanja 
in odnosa do dela, narave, zdravja, 
izobraževanja, ustvarjalnosti in solju-
di. Po Trstenjakovi definiciji skromni, 
delovni in pošteni Slovenci smo v šoli 
globalizacije postali odlični učenci. 
V kratkem času smo se naučili, da je 
treba najprej skrbeti za svoj interes in 
se odločiti za tisto izmed možnosti, ki 
nam prinaša največ koristi. Names-
to sodelovanja zdaj dajemo pred-
nost tekmovanju. Brezobzirnost do 
vseh in vsakogar, ki stoji na poti do 
uresničevanja naših ciljev, je postala 
vsakdanjost. Uspeh za vsako ceno 
opravičuje sredstva in pot. Neuspeh 
posameznika se prezira in zasmehu-
je in nihče se ukvarja z razlogi, ki so 
privedli do njega. Brezkompromisna 
načela grabežljive akumulacije ka-
pitala priznavajo samo hiter in lahek 
zaslužek.  Morda pa ti tokovi le niso 
tako novi, kot se nam zdijo; mar ni že 
Prešeren pisal: »Lani je slepar stari-
no še prodajal, letos kupi si graščino 
…«. Morda smo sistem pripeljali do 
vrhunca; morda je razlika le v tem, da 
so v Prešernovem času bili tisti, ki so 
nas izkoriščali, predvsem tujci, sedaj 

to uspešno počnemo tudi brez njih. 
Po vključitvi v gospodarski sistem EU 
in evro območje je Slovenija izgubi-
la več kot tisoč večjih gospodarskih 
družb. Praktično vsa večja gospo-
darska podjetja in številna manjša. 
Število brezposelnih delavcev je na-
raslo na 130 tisoč. 300 tisoč prebi-
valcev Slovenije se je znašlo na robu 
revščine in ne mine dan, da ne bi bili 
opozorjeni na številne lačne otroke, 
upokojence in celo zaposlene, kar je 
civilizacijska sramota brez primere. 
Odraščajoča, izobražena in strokov-
no usposobljena mladina je ostala 
brez možnosti zaposlitve in brez 
vsakršne življenjske perspektive, 
medtem ko številni socialno povsem 
neodgovorni lastniki kapitala milijar-
de evrov povsem zakonito umikajo v 
davčne oaze ali izrabljajo za zasebni 
luksuz. Morda se bo kdo vprašal, kaj 
ima vse to opraviti s kulturo. 

Tovarne in podjetja bomo ver-
jetno dobili nazaj, če že ne zaradi 
drugega pa zaradi še vedno poceni 
delovne sile. Grozi pa nam, da bomo 
ob vnetem priseganju na zakone glo-
balizacije zapravili še tisto, kar je naš 
prepoznavni znak. Grozi nam nevar-
nost izgube različnih identitet: krajin-
ske, urbane, arhitekturne, kulinarične 
in jezikovne. Grozi nam, da izgubimo 
svojo kulturo. Toda, če je cela vrsta 
stvari, ki se jim zaradi vpetosti v glo-
balizacijsko kolesje ne moremo ali 
nismo mogli izogniti, gre pri nave-
denih področjih za našo prostovolj-
no izbiro. Naša in samo naša bo tudi 
krivda, če bomo zapravili še svojo 
identiteto in svojo kulturo. Kultura v 
najširšem smislu smo ljudje, saj jo od 
vseh živih bitij poznamo samo ljudje. 
Iz ljudi prihaja in k ljudem se vrača. Iz 
ljudi se rojeva in ljudem je namenje-

na. Kajti kultura je plemenitost duha 
in dobrota srca. Dober človek je po 
naravni logiki kulturen človek in obra-
tno: kulturen človek je v osnovi dober 
človek. Kultura se nam včasih zdi vi-
sok in oddaljen pojem, pa to sploh ni. 
Kultura je del vsakega od nas: kultura 
je, kako pozdravimo, kako vozimo, 
kako jemo, kako pijemo, kako razmi-
šljamo, kako govorimo, kako pišemo, 
kako živimo, kako se oblačimo, kako 
ne zamujamo, kako ne krademo, ne 
goljufamo. Kultura je, kako nikomur 
ne želimo nič slabega, kako celó so-
sedu privoščimo uspeh in človeka 
vredno življenje ... Ja, vse to je kul-
tura. V procesu globalizacije pa se 
oblačimo v azijske cunje, kuhamo 
govejo juho iz vrečke, pečemo pice, 
vzete naravnost iz trgovinskega za-
mrzovalnika, uživamo južnoameriško 
meso, špansko zelenjavo, kitajske 
vrtnine, se nalivamo s kokakolo in 
bašemo s hamburgerji. Če nas že v 
vse to sili neizprosen ritem življenja, 
pa nas nihče ne sili, da vse te podvige 
redno in sproti objavljamo na Face-
booku. Prevzemamo tuje šege in na-
vade, praznujemo nam tuje praznike, 
ki jih spremlja vzhodnoazijski kič. Se 
še spomnite verza iz Župančičeve 
Dume: »Veš, otec …«? Danes tudi to 
več ne drži, še ptičkom smo za ženi-
tovanje določili nov datum po ameri-
škem vzoru. Spet bi se radi vozili po 
metli in še bi lahko našteval.

Živimo v času odsotnosti vse-
bine. Pomembni sta forma in klišeji. 
V času, v katerem je človek vreden 
le toliko, kolikor naredi, kolikor da od 
sebe in po drugi strani, kolikor ma-
terialnega si lahko privošči; skratka, 
kolikor in kar pokaže navzven. Ko 
moja, tvoja, vaša človeška vrednost 
ni cenjena, temveč ocenjena, točkov-

ana, izmerjena na podlagi storilnosti 
in sposobnosti potrošnje.  Temu smo 
priča na vsakem koraku, na vseh 
področjih in v vsakem obdobju naše-
ga življenja. Nasproti temu plehkemu 
in navideznemu blagostanju pa stoji 
kultura. Ja, kultura smo ljudje. Kultu-
ra je vrednota sama po sebi. Je za-
točišče najžlahtnejših človeških last-
nosti – ustvarjalnosti in inovativnosti 
ter krepi medsebojno razumevanje, 
povezanost in sodelovanje. Lahko je 
nevidna in neotipljiva, v vsakem pri-
meru pa je ključen del našega bivanja 
in družbenega razvoja. Bomo res vse 
to zavrgli za pogosto ceneno ma-
terialno blagostanje? Predvsem pa: 
bomo znali ohraniti vsaj svoj jezik, 
svojo pisano in govorjeno besedo, 
lepo slovensko pesem? S pomočjo 
kulture smo se izoblikovali v to, kar 
smo; v to, o čemer sanjamo. In to, 
kar imamo, smo dolžni ohranjati in 
negovati ter se istočasno prilagajati 
novim okoliščinam, novim izzivom in 
spremembam v tem globaliziranem 
svetu. 

Vsem, ki to ohranjate in neguje-
te v naši občini, se iskreno zahvalju-
jem. Naj bo vsak dan, tako ali druga-
če, kulture poln dan – ne le današnji 
praznik! 

In čisto za konec:

Nazadnje še pr'jatl'i,
Kozarce zase vzdignimo,
Ki smo za to se zbrali,
Ker dobro v srcu mislimo.
Dokaj dni
Naj živi
Bog, kar nas dobrih je ljudi!

Hvala za pozornost!

Župan Anton Butalen
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POMLAD - POLETJE V TD ŽETALE

Prvi pomladanski žarki so stopili led in 
sneg v zadnjih senčnih kotičkih našega 
kraja. S prebujenjem narave se tudi ljud-
je raje odpravimo na sprehode v domači 
Log, na Donačko goro ali po ostalih hribo-
vitih poteh v Žetalah. V Turističnem društ-
vu Žetale smo zimsko obdobje preživeli 
aktivno. Že tradicionalno smo leto začeli z 
motivacijskim vikendom, na katerem smo 
si začrtali letni plan dela, ki mu bomo sl-
edili in ga uresničevali. Upamo, da bomo 
čez leto zgradili čimveč dobrih sodelovanj 
in dodatnih aktivnosti, na katere ste va-
bljene tudi vi, bralci Žetalskih novic.

V januarju smo ob sodelovanju z 
Občino Žetale pripravili zanimivo poto-
pisno predavanje Tomaža Gajserja, ki je 
predstavil svojo pot s kolesom iz doma-
čega Krajnšeka do Katmanduja v Nepalu. 
Predstavitev njegove pustolovščine se je 
prelevilo v prijetno druženje pozno v noč. 
Kljub temu nismo našli pogumnega kan-
didata, ki bi morda podobno pot opravil 
v tem letu. Tomaž mu je namreč ponudil 
vso podporo na poti.

Tudi v letošnjem letu smo člani tu-
rističnega društva sodelovali na sejmu 
Natour-Alpe-Adria, na katerega smo se 
odpravili opremljeni z zloženkami, vizit-
kami, panoji in seveda dobro kapljico Vi-
nogradništva Plajnšek. Na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani smo predstavljali 
ponudbo Občine Žetale in vabili obisko-
valce, da nas obiščejo. Veseli bomo vsake-
ga gosta, ki nas obišče in si ogleda kraj ter 
Vukovo in Pušnikovo domačijo, poskusi 
odlično vino pri Franciju na Potnem Vrhu 
ali kosilo pri Darinki v Kavcu. Pohodna 
ekološka pot in Pot kulturne dediščine 
sprostita slehernega obiskovalca, ki si želi 
odklopa od vsakdanjika v neokrnjeni na-
ravi. V TD Žetale se prav tako kot v osta-
lih prostovoljnih društvih in organizacijah 
trudimo izboljšati kakovost bivanja z de-

javnostmi in aktivnostmi, ki so namenjene 
članom, sokrajanom in seveda širši okolici 
ter obiskovalcem. Naša dejavnost v več-
ji meri temelji na mladinskem delu in na 
promociji turistične in ostale ponudbe v 
domačem kraju. V prvi vrsti naj omenim, 
da mnogi morda pričakujejo in želijo, da 
se organizacija na prostovoljni bazi ukvar-
ja z razvojem ponudbe. To bi bilo seveda 
idealno, a je brez delovanja posameznikov, 
ki se ukvarjajo z turistično dejavnostjo, to 
težko izvedljivo. V turističnem društvu in 
občini pogrešam več ponudnikov in več 
sodelovanja z že obstoječimi ponudniki, ki 
bi goste oskrbeli in ob tem seveda tudi kaj 
zaslužili. Cilj našega društva pa ni ustvar-
janje dobička s pridobitno dejavnostjo. 
Ta del je oziroma bi moral biti v interesu 
posameznikov, ki bi želeli od turistične 
ponudbe živeti. Prepričan sem, da ta inte-
res v ljudeh preprosto manjka in obenem 
upam, da se ta slika v bližnji prihodnosti 
spremeni. Za takšno spremembo pa bo 
potreben bolj pozitiven odnos do ljudi, ki 
se bodo na tem področju trudili. Le z raz-

širjeno ponudbo in možnostjo nastanitve 
bomo v prihodnje lahko v naš kraj priva-
bili več obiskovalcev.

Leto 2017 bo pestro na področju 
mednarodnega delovanja TD Žetale. 
Mladim članom je na voljo udeležba na 
mednarodnih mladinskih izmenjavah in 
treningih širom Evrope. Naše društvo je 
v letošnjem letu partner na različnih pro-
jektih programa Erasmus+; med drugim 
v Angliji, Grčiji, Bolgariji, Cipru, Turčiji, 
Portugalski in na Norveškem. Z veseljem 
povabimo nove in stare člane, da nas kon-
taktirajo in se udeležijo mobilnosti, ki so 
na voljo. V poznih poletnih mesecih pa 
bomo, v kolikor bomo na razpisu uspešni, 
gostili mlade iz EU tudi pri nas.

Želim vam mirne in blagoslovljene 
prihajajoče velikonočne praznike in vas 
obenem vljudno vabim, da se udeležite 
katerega izmed naših dogodkov.

Boštjan Štajnberger, TD 
Žetale
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PRED SREBRNIM JUBILEJEM

Skupina mladih, entuziastičnih prostovoljcev iz občine Žetale or-
ganiziramo TEDxŽetale, ki bo potekal 22. aprila 2017 ob 18. uri v 
Večnamenski dvorani Žetale. Za udeležbo na dogodku je obvez-
na prijava na tedxzetale.info, vstop je brezplačen.

In kaj sploh je TED? TED je neprofitna organizacija, pos-
večena širjenju idej. Prva konferenca, namenjena širjenju idej, je 
potekala leta 1984 v Silicijevi dolini v ZDA, kjer so širši javnosti 
predstavili takrat pomembno inovacijo – zgoščenko. Od tak-
rat po celem svetu potekajo dogodki, kjer posamezniki družbi 
predstavijo ideje, novosti, zgodbe ali zanimivosti z najrazličnej-
ših področij. V Sloveniji je bilo uspešno organiziranih že mnogo 
TEDx dogodkov (npr. TEDxLjubljana, TEDxCelje ...), vendar pa 
želimo tudi v tako lokalnem okolju, kot so Žetale, prispevati k lo-
kalni in širši skupnosti. TEDxŽetale je dogodek, s katerim želimo 
obiskovalce spodbuditi k razmišljanju, motivirati k spremembam, 
odkrivanju potencialov, ki jih lahko uporabijo za lasten razvoj, 
tako osebnostni kot profesionalni. Obiskovalci bodo imeli prilož-
nost prisluhniti 7 zanimivim govornikom z območja Haloz in šir-
šega ptujskega območja, ki bodo osvetlili različne aktualne teme.

Spremljajte našo Facebook stran in spletno stran dogodka, kjer 
bo sproti objavljen natančen program dogodka in govorniki. Ve-
selimo se vašega obiska!

Organizacijska ekipa TEDxŽetale

V januarju in februarju so v Društvu up-
okojencev Žetale potekale priprave na 
občni zbor društva. Upravni odbor je na 
svoji seji določil, da bo Občni zbor DU 
Žetale v soboto, 4. marca 2017, v Večna-
menski dvorani Žetale. Občnega zbora se 
je udeležilo 57 članov DU Žetale in vabljeni 
gostje. Vse prisotne je uvodoma pozdravil 
predsednik DU Žetale, Filip Režek. Pris-
otni so z minuto molka počastili spomin 
na umrle člane DU Žetale. Po sprejemu 
dnevnega reda so bili izvoljeni organi 
občnega zbora, in sicer: Alojz Rosič – 
delovni predsednik, Hilda Letonja – člani-
ca in Jože Železnik – član. Poročilo o delu 
DU Žetale je podal predsednik DU Žetale, 
Filip Režek. Posebej je poudaril, da je bilo 
težišče dela DU Žetale na medsebojnem 
druženju in izletih članov društva. Tako 
je bilo maja izvedeno romanje v največje 
hrvaško narodno svetišče, Marijo Bistrico, 
ki je bilo povezano z obiskom Trakoščana. 
Naslednje romanje – izlet je bil v osrčje 

Savinjske doline na Goro Oljko. Z Gore Ol-
jke nas je pot vodila na Polzelo, kjer je bil 
ogled muzeja traktorjev – staromodnikov. 
Prava popestritev izleta je bila degustacija 
piva iz novo odprte fontane piva v Žalcu. 
Izlet smo zaključili z ogledom železarske-
ga muzeja v Štorah. V letu 2016 so bila or-
ganizirana naslednja srečanja: pustovanje 
v februarju, maša za umrle upokojence, 
srečanje upokojencev v Večnamenski 
dvorani Žetale in martinovanje v obratu 
restavracije Gastro v Kočicah. Člani društ-
va vsako leto sodelujejo v akciji varovan-
ja predšolskih otrok ob začetku šolskega 
leta. V oktobru ni izostalo sodelovanje 
članov društva na prazniku občine Žetale 
in kostanjevem pikniku. Pripravljena je 
bila razstava dobrot in skromna pogos-
titev obiskovalcev. Na povabilo PGD 
Žetale so člani DU Žetale sodelovali na 
veliki gasilski vaji v počastitev praznika 
občine Žetale in meseca požarne var-
nosti. Pred božično-novoletnimi prazni-

ki so bili opravljeni obiski pri onemoglih 
upokojencih na domu. Na koncu poročila 
o delu DU Žetale v letu 2016 se je preds-
ednik vsem članom društva, Občini Žetale 
in društvom zahvalil za sodelovanje v letu 
2016 z željo, da se takšno sodelovanje na-
daljuje v letu 2017.

Poročilo blagajnika je podal blagaj-
nik DU Žetale, Viktor Žerak, ki je pouda-
ril, da so prihodki DU Žetale v letu 2016 
znašali 3.217,25 EUR, odhodki društva pa 
2.141,45 EUR. Presežek prihodkov nad od-
hodki znaša 1.075,80 EUR in se prenese 
med prihodke društva v letu 2017. Blagaj-
nik je izpostavil dejstvo, da so glavni vir 
prihodkov društva članarine in dotacija 
Občine Žetale, ki jo društvo pridobi na 
podlagi razpisa.

Poročilo Nadzornega odbora DU 
Žetale je podal predsednik Jože Kopše. 
V poročilu je poudaril, da so člani nad-
zornega odbora skozi leto spremljali delo 
DU Žetale. Nadzorni odbor je pregledal 
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finančno poslovanje DU Žetale v letu 2016 
in ni ugotovil nepravilnosti.

Zadnje poročilo za leto 2016 je bilo 
poročilo častnega razsodišča, ki ga je 
podala predsednica Tončka Stres. V svo-
jem poročilu je predsednica poudarila, da 
častno razsodišče v letu 2016 ni sprejelo 
nobene prijave, ki bi se nanašala na krše-
nje Pravil DU Žetale. Razprave o poročilih 
DU Žetale za leto 2016 ni bilo, zato so bila 
poročila soglasno sprejeta v predlagani 
obliki.

Plan dela DU Žetale za leto 2017 je 
podal predsednik DU Žetale Filip Režek, 
ki je poudaril, da se lahko plan skozi leto 
spremeni, če tako menijo člani društva. 
Predlagana je bila novost, da bi se izleti – 
romanja društva vršili čez teden in ne ob 
vikendih, ko je v krajih, ki jih želimo obi-
skati, gneča turistov in romarjev. Dodatne 
razprave o planu dela DU Žetale za leto 
2017 ni bilo, zato je bil soglasno sprejet.

Finančni načrt je podal blagajnik 
Viktor Žerak, ki je povedal, da je finanč-
ni načrt okvir, na podlagi katerega pla-
niramo pridobivanje in porabo finančnih 
sredstev DU Žetale za leto 2017. Planirani 
prihodki za leto 2017 znašajo 3.299,80 
EUR, predvideni odhodki pa 2.882,00 
EUR. Na predlog finančnega načrta DU 
Žetale za leto 2017 ni bilo pripomb, zato 
je bil soglasno sprejet.

Občni zbor DU Žetale so pozdravili  
prisotni gostje
- Župan Občine Žetale, g. Anton Butolen
- Tajnica Zveze društev upokojencev  
Spodnjega Podravja, ga. Marija Deitinger
- Predsednica DU Majšperk, ga. Fanika Jus
- Predsednica DU Podlehnik, ga. Anka 
Pernek
- Predsednica Društva podeželskih žena 

Žetale, ga. Darinka Kodrič
- Predstavnik PGD Žetale, g. Albert 
Mohorko
- Predstavnik Turističnega društva Žetale, 
g. Jože Kopše
- Predstavnik KD Žetale, g. Jože Krivec
- Predstavnik LD Žetale, g. Viktor Žerak
- Predstavnik Delavskega društva 
hribovskih kmetij in podeželja, g. Jože 
Prevolšek

Društvo upokojencev Žetale bo v letu 2018 
praznovalo 25. obletnico svojega obstoja. 
Ob tem jubileju se bodo lahko člani DU 
Žetale s ponosom ozrli na svojo prehojeno 

pot in se spomnili vseh tistih članov, ki jih 
ni več med nami. Delo društva bo tudi v 
prihodnje temeljilo na vrednotah medse-
bojnega spoštovanja, prijateljstva in soli-
darnosti med člani društva. Druženje na 
izletih, romanjih in medsebojnih srečanjih 
bo še naprej osnova našega dela. Zato naj 
tudi v letu, ko bomo praznovali lep jubilej, 
velja iskreno povabilo upokojencem, ki še 
niste naši člani, da se nam pridružite in 
bomo tako skupaj tlakovali nadaljnjo pot 
DU Žetale. Vsem bralcem Žetalskih novic 
pa naj velja naš upokojenski pozdrav!

  Jože Krivec

Občni zbor Društva upokojencev Žetale je 4. marca 2017 sprejel 
naslednji plan dela za leto 2017, in sicer;

Januar 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale 
Februar 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale 
- Priprave na Občni zbor Društva upokojencev Žetale
Marec 2017:
- Priprave na Občni zbor Društva upokojencev Žetale
- Izvedba Občnega zbora Društva upokojencev Žetale  
v Večnamenski dvorani Žetale
Maj 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Romanje na Brezje in ogled Bohinjskega jezera
Julij 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Izlet v Logarsko dolino
Avgust 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Sodelovanje na srečanju Zveze društev upokojencev Spodnjega 
Podravja

September 2017:
- Akcija varovanja šoloobveznih otrok v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo in cestnem prometu Občine Žetale
- Izlet v neznano
Oktober 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Sodelovanje na prireditvah ob prazniku občine Žetale  
in kostanjevem pikniku
November 2017:
- Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale
- Martinovanje članov Društva upokojencev Žetale
December 2017:
- Zaključna seja Upravnega Društva upokojencev Žetale v letu 2017
- Prednovoletni obisk starejših in onemoglih članov Društva up-
okojencev Žetale

II. OSTALE AKTIVNOSTI
1. Sodelovanje s Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Spodnje-
ga Podravja Ptuj
2. Sodelovanje z Občino Žetale
3. Sodelovanje z Osnovno šolo Žetale
4. Sodelovanje z društvi v občini Žetale
5. Sodelovanje s prijateljskimi društvi upokojencev

Plan dela DU Žetale za leto 2017

Občni zbor DU Žetale, 4.3.2017
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Spoštovani bralci in bralke našega  
lokalnega glasila, gotovo dobro  
poznate zaselek Kočice.
Na gospodarski stavbi v Kočicah 4 je napisana 
besedica ZA in pritrjena lopata; kot si razlaga-
mo, se nahajamo v kraju Zalopata. Še lepše se 
sliši Zalopatni Gajserjevi. Sončna brezvetrna 
sreda, s popotnikom Tomažem udobno sediva 
v sprejemnici in obujava dogodke leta 2016. 
Zgodba se je začela v juniju 2010, kolo opre-
mljeno za dolgo turo, slovo od mame, sestre, 
brata in prijateljev s skupno fotografijo in z 
Robijem sta krenila s kraja Krajnšek, sosešči-
ne Zalopata in v Zavrču nasvidenje. 
»Zdaj sem sam s kolesom, potujem v novi 
svet z željo, da me spremljajo sreča, jasne 
misli in mnoga spoznanja.« Pa je šlo vse po 
sreči. Tomaž je že zdavnaj doma, zato me je 
zanimalo, koliko predstavitev se je že odvilo v 
javnosti. Bilo je še v letu 2016, prva predsta-
vitev na POP TV. Lahko smo prebrali članek 
v Štajerskem tedniku. Zanimiv in odmeven 
je bil intervju na Radiu Ptuj. Svojo kolesarsko 
pot je predstavil skupini študentov v Šen-
tjurju in skupini v Ptuju v Centru interesnih 
dejavnosti. Tudi na Radiu Slovenske gorice 
je bila zanimiva predstavitev. Zagotovo je 
bila najbolj slikovita, prepričljiva in odmevna 
predstavitev pri nas v Žetalah, 21. prosinca 
2017, v večnamenski dvorani v organizaciji 
Turističnega društva Žetale, katerega član je 
tudi Tomaž. Dvorana napolnjena, poslušalci 
radovedni in po odhodu iz dvorane zadovolj-
ni, da smo se s Tomažem lahko sprehodili po 
zanimivem svetu. V spominu nam je ostalo 
168 dni, več kot 8600 prevoženih kilometrov 
od Krajnška v Kočicah do Katmanduja. 
Le kdaj je kanila Tomažu ideja o razmišlja-
nju? V razmišljanje: »Jaz se odpeljem v svet. 
Kolo, popelji me v prostranost,« si je najver-
jetneje mislil Tomaž, ki pred potovanjem ni 
bil navezan na kolo. Kondicijo si je utrjeval z 
nogometom – futbalom. Kolo je dobil le nekaj 
dni pred potovanjem. Opremil se je z vsem 
potrebnim za kolesarjenje, po licu je spolzela 
debela mamina solza in Tomaž vztrajno poga-
nja kolo. Že je daleč v svetu, preko današnje 
tehnike povezan z domačimi, spoznava svet 
in življenje v njem. Doživlja lepe trenutke, pa 
tudi grenkim se ne more izogniti. Spominja 
se časa, ki ga je preživljal, ko se je zastru-
pil s hrano. V njegovem telesu so gostovali 
paraziti, premagal je dehidracijo; suhi kruh, 
tekočina in zdravila so mu pomagali pri 
ozdravitvi. Povedal je tudi zgodbo o psih. V 
Bolgariji je na tisoče psov po ulicah, po deset 
jih tvori krdelo, lovijo svoj plen.
»Kolesarila sva s prijateljem iz Belgije, njega 
je pes ugriznil v meča, mene so spremljali za 
kolesom, a sem trikratni napad srečno preži-
vel. Ljudje v svetu, v katerem sem se nahajal, 

so prijazni, nekateri ustrežljivi, pa tudi taki, 
ki bi ti kaj vzeli, a jaz sem vedno pravilno 
reagiral na njihove namene. Moja gesta je 
zadostovala, da so se odmaknili. Radi opazu-
jejo popotnike, za njih si mali bog, zvezdnik. 
V svetu je mnogo pozitivnih ljudi. Popotnik 
mora biti utrjen, sanje so dovoljene, a morajo 
biti realne.»
Tomaža, besedilno bogatega in slikovitega 
govornika, sem vprašala: »Tvoja najboljša 
popotna hrana?« Tomaž pravi: »Najboljše, 
najbolj slastne so bile omlete, obogatene s 
posebnimi začimbami. Od mesa je najboljše 
perutninsko meso, kruh ni primerljiv z našim, 
je suh, trd, verjetno zaradi tega, da ostane 
dolgo užiten.« »Spoznal si del širnega sveta. 
Kje bi živel, če bi ti bila namenjena tujina?« 
»Ne rečem, da ni v svetu lepih krajev, a 
Slovenija je raj, svoboda. Evropa je mešanica 
severa in juga, Slovenija je najlepša, smo 
skupaj, se družimo.« 
»Najlepša točka mojega popotovanja je bila 
Pamirska avtocesta, več kilometrov si sam z 
naravo, ni naselij, tišina, razmišljaš, si samo-
zavesten in si rečeš: Jaz sem jaz, v meni ni 
strahu. Človek dobi zaupanje vase, ni te strah, 
ko kolesariš po osempasovni cesti, kot je bilo 
v Teheranu. Strah je pot, po kateri greš in pri-
deš ven. Po celodnevnem kolesarjenju zaspiš 
kot klada, a ne vem, kaj je bilo v Armeniji. 
Ležal sem v prostrani postelji, a nisem mogel 
zaspati. Začutil sem, kot da se je tu zgodilo 

nekaj nenavadnega, strašnega. Potem sem 
legel na ozko posteljo v kotu in noč je minila v 
trdnem spancu.
V svetu sem se spoprijateljil z Angleži, Bel-
gijci; z njimi sem še v kontaktu. Utrdil sem 
angleški govor, spoznal izraze drugih jezikov, 
a najlepše mi je bilo, ko sem proti Mariboru 
zaslišal slovensko besedo. Mogoče bom kdaj 
napisal tudi knjigo. Morda me še kdaj pokliče 
tujina; če bo notranji klic tako močan, bom 
šel. Pa še mamina zgodba, tista iz Bosporja. 
Bospor – ožina, dva kilometra dolg most, 
prepovedan promet za kolesarje, pešce. Kako 
na drugo stran, drugo celino? Včasih moraš 
biti trmast: prepričal sem policista, da moram 
na drugo stran, prepričal sem ga in že sem bil 
na drugi strani.« 
Tako sva klepetala s Tomažem. Prosila sem ga 
za fotografije. Ob besedilu potujte po zemlje-
vidu iz Slovenije, čez Hrvaško, preko Srbije v 
Bolgarijo, prepotujte Grčijo, Turčijo, Gruzijo, 
Armenijo, Iran, Tadžikistan, Kirgizistan, Indijo 
in boste v Katmanduju, glavnem mestu NEPA-
LA. Lahko potujete nazaj; če Vas, spoštovani 
bralci in bralke kaj zanima, Vam je na voljo 
popotnik – kolesar Zalopatni Tomaž Gajser. 
Tomaž, hvala!

Moje doživetje v Zalopati  
za življenjski spomin in zapis v Ž.N. 

Marija Krušič

PRI TOMAŽU
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ČAS BRSTENJA IN CVETENJA

Že večkrat sem za uvod članka DRUŠTVA 
PODEŽELSKIH ŽENA naše občine upo-
rabila slovenski verz in takrat naj bo ta:

Konec je že vendar dneva
trudnega, nemirnega,
legel je popotnik v travo
sredi polja širnega.
Ko pa je ležal in gledal
v tihe zvezde vrh neba …

Tako se konča mnogo trudnih dni naše 
gospodinje, ki čez dan skrbi za lepo 
urejeno okolico domačije, s posevki po-
raslo njivo, gospodinji in vzdržuje veselo 
vzdušje v družini. 

Da bi vnesla kaj novega v domači 
jedilnik, se je naša članica udeležila dveh 
tečajev: priprava jedi iz riža in mehiških 
dobrot. Tečaja sta potekala pri naši pred-
sednici, gospe Darinki Kodrič v Kočicah 
v novembru in decembru 2016. 11 članic 
društva je bilo aktivnih ob pustni prire-
ditvi Osnovne šole Žetale. V gasilskem 
domu so gostile otroke iz vrtca in učence 
OŠ s pustnimi sladicami. Na mizah so se 
seveda bohotili okusni, z belim vencem 
ocvrti krofi.

Da bi se naklepetale in izmenjale 
kulinarične novosti, smo se decembra 
družile v DOBRINČKU z namenom, da 
se poslovimo od starega leta in z dob-
rimi željami zakorakamo v leto 2017. Bilo 
je nepozabno. Srečanje je organizira-

la predsednica društva, gospa Darinka 
Kodrič. Približeval se je 25. februar, dan 
občnega zbora našega društva. V za-
četku februarja so tekle priprave v naši 
klubski sobi. Na mastno ali pustno sobo-
to smo se zbrale v  večnamenski dvorani 
in občni zbor je stekel po vseh točkah. 
Potrdile smo dogodke minulih dni in se 
strinjale z delovnim načrtom leta 2017. V 
načrt so vključena izobraževanja in eno 
zanimivo z naslovom POMOČ IZ NARA-
VE – ljudsko zeliščarstvo je v ponedeljek, 
13. marca 2017, potekalo v večnamenski 
dvorani. Namenjeno je bilo vseh občan-
kam in občanom naše občine. Predavanje 
je bilo zanimivo in zadovoljivo obiskano. 
Predavala je Vesna Forstnerič Lesjak, 
magistra farmacije – NARAVOSLOVNO 
IZOBRAŽEVANJE društva SATIENTIA.

Letošnji občni zbor smo uspešno 
zaključile, vesele smo bile nagovorov g. 
župana Butolna in predstavnika Strojne-
ga krožka Žetalanec, g. Franca Stojnška. 
V imenu kulturnega društva je zbor na-
govorila ga. Darinka Pulko. V imenu RK 
naše občine nas je pozdravila ga. Skoko-
va. Vsi so nam čestitali k uspešnemu delu 
in nas povabili k sodelovanju. 28. marca 
se je zaključila rekreacija v osnovni šoli, 
bilo je prijetno in zabavno. Vemo, da bo 
na letni ekskurziji v začetku poletnega 
meseca julija zanimivo. Članice društva 
bomo sodelovale na prireditvah v okviru 
občine (ex-tempore, občinski praznik) in 

izven. Nekatere članice bodo sodelovale 
na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij 
na Ptuju. Morda se bo razpletlo še več 
zanimivih zgodb v našem društvu. O 
vsem nas seznanja naša predsednica, 
ga. Darinka Kodrič, ki smo jo na občnem 
zboru potrdili še za en dveletni mandat. 
Želimo ji še naprej tako uspešno delo. 
Vsem bralkam in bralcem Ž.N. želimo us-
pešno pomlad, blagoslovljen velikonočni 
čas in vas do naslednje številke našega 
glasila prijetno pozdravljamo.

ZA DRUŠTVO M.K.
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PLANINSKO DRUŠTVO ŽETALE V LETU 2017
Zima se je poslovila, pomlad je tukaj in 
naenkrat je vse polno življenja v naravi, vse 
se prebuja in začenja nov življenjski cikel. 
Tudi ljudje hitimo s svojimi obveznostmi in 
delom, ki ga je kar naenkrat polno. In tako 
sem v svoji naglici hitel na pošto, nasproti 
pa mi je prišla gospa odgovorna urednica 
Žetalskih novic in seveda moja učiteljica 
slovenščine in nemškega jezika v osnovni 
šoli, Marija Krušič. Prešinilo me je, da spet 
zamujam s člankom za spoštovane bralce 
Žetalskih novic, kaj poreči? Seveda me 
je prijazno opomnila in ker je nekoč nek 
modri mož dejal, da se najlažje izogneš 
odgovornosti tako, da rečeš »Odgovoren 
sem,« sem lepo povedal po resnici, da mi 
je malo zmanjkalo motivacije, ne pa da ni-
mam časa, ker čas si pač moraš vzeti. In 
na manjšo prijazno spodbudo sem si ga 
seveda vzel. 

Malce bom opisal naše načrte v letu, ki 
prihaja. 
Kot vsa društva smo se mi tudi pripravljali 
na organizacijo in izvedbo občega zbora 
društva. Kratek in jedrnat občni zbor je 
potekal v veselem vzdušju. Imeli smo ga 
v novi dvorani, bili smo veseli vseh gostov 
in se jim tudi zdaj vsem zahvaljujem, da 
so nas počastili s svojim obiskom. Po vseh 
poročilih smo sprejeli program pohodov v 

letu 2017. V marcu na začetku sezone si iz-
biramo lažje pohode na nižje vrhove, tudi 
zaradi vremenskih razmer. Tako bomo 
prehodili del Haloške planinske poti, in si-
cer od Jelovic do Donačke gore. V aprilu 
se bomo spet podali k našim sosedom na 
Hrvaško in obiskali Strahinjšico. V maju 
imamo tradicionalni pohod na Donačko 
goro v počastitev delavskega praznika ob 
prvem maju. Proti koncu meseca se bomo 
odpravili še na Debelo peč. V juniju si 
bomo privoščili še pohod ob polni luni, v 
želji, da malo razširimo raznolikost poho-
dov. Pogledali bomo tudi, kako je na Krnu. 
Ko pride julij, se bomo podali na Kanin in 
na ogled Kamnitega lovca. V avgustu nas 
čaka Triglav; ta tura bo po vsej verjetnosti 
dvodnevna. Septembra gremo na Stor-
žič. Oktober je čas občinskega praznika 
in gremo do izvira reke Sotle in na obisk 
lovske prireditve na Tisovcu. Pogledali 
bomo še, kako je na Mrzlici. Novembra 
gremo na popotovanje Od Litije do Ča-
teža in na Smrekovec. Decembra bomo 
pogledali še v Deželo refoška in seveda 
organizirali tradicionalni Štefanov pohod 
na Donačko goro kot zaključek sezone. 

Poleg rednih obveznosti nas čaka še 
izpopolnjevanje za vodnika na Boču, kate-
rega se bo udeležil Franc Bukšek. V maju 
nas bodo obiskali tekmovalci v orientaciji. 

V naših krajih bo potekalo državno tek-
movanje v orientaciji in tako bodo imeli 
priložnost spoznati vse, kar lepega ponuja 
ta naš lepi konec Haloz. 

Letos so bili nekateri naši člani de-
ležni priznanj Planinske zveze Slovenije 
kot nagrade za neutrudno delo v našem 
društvu in planinstvu na splošno. Poleg 
moje malenkosti so bronasti častni znak 
Planinske zveze Slovenije dobili še Stojan 
Stres, Martin Prevolšek, Tatjana Gajšek in 
Milenka Kovačec. Vsem skupaj še enkrat 
iskreno čestitam. 

Ob koncu leta nam naša tajnica, Ta-
tjana Gajšek, pripravi lepo Power Point 
predstavitev vseh pohodov v minuli sezo-
ni. V sliki in besedi se spomnimo, kje smo 
bili in kako lepo smo se imeli, posebnosti 
na poti, pa tudi kakšne anekdote. 

Našo dejavnost v veliki meri kroji 
vreme, vendar upam, da nam bo večina 
teh pohodov uspela. 

Kjer je volja, je tudi pot in kot sem 
ugotavljal na začetku, tudi čas si moramo 
večkrat vzeti zase. Le tako bomo zagoto-
vili čim boljšo izvedbo našega programa 
v tem letu in seveda uspešno delovanje 
društva.

Jože Kamenšek-Jos
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 ZIMSKI VEČER OB IGRANJU KART

KORISTNO IN PRIJETNO ALI OBISK PRI PRIJATELJIH
V začetku februarja smo se dogovorili za srečanji in ju 24. 2. in 3. 3. 2017 tudi izvedli. V dveh petkovih večernih urah smo nad-
gradili praktično znanje uporabe defibrilatorja. 
Namen je opozoriti na pomembnost znanja in spoznanje, da ne moreš nič narediti narobe. Najbolj narobe je, če ne narediš nič. 
Znanje ti da samozavest in pogum, da se lažje soočiš in ukrepaš.
Zbrati denar za nabavo kompleta defibrilatorja ni mačji kašelj, a še težje in pomembneje je, da so za uporabo le-tega pripravljeni 
ljudje. Za to se odločijo le srčne, pogumne in odločne osebe. Na terenu Občinske organizacije Rdečega križa Žetale je kar nekaj 
takšnih prijaznih in dobrih ljudi. 
Znanje je osvojilo nekaj prostovoljcev. Z neodzivnim človekom se lahko sreča vsak, zato bi bilo dobro širjenje znanj o oživljanju 
in o uporabi defibrilatorja – aparata, ki te popelje skozi potek in če je potrebno, z električnim sunkom spodbudi delovanje srca.
Hvala vsem za prijetni srečanji in mnogo lepih rdeče-križevskih druženj. 

Pavla Veler, predavateljica prve pomoči

Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja je 28. januarja v večnamenski dvorani v Žetalah organiziralo turnir v igranju kart 
(šnopsa) in obenem druženje ob kartah. Zbralo se nas je precejšnje število od blizu in daleč. Na tekmovanje se je prijavilo 18 tek-
movalcev, ki so igrali posamično in v dvojicah; drugi, ki se niso prijavili, pa so se prav tako družili ob kartah in si krajšali večer. Pri igri 
posamezno je zmago slavil Herman Kopše, drugo mesto je zasedel Jože Cep, tretje pa Herman Stres. Za svoj uspeh so bili nagrajeni 
s pokali.
V dvojicah sta prvo mesto osvojila Matej Vanter in Jani Gajser, druga sta bila Bojan Male in Damjan Mikolič, tretja Herman Potočnik 
in Herman Stres, četrta pa Franc Cep in Denis Pliberšek. Za svoj uspeh so pridobili medalje.
Večer je potekal v lepem vzdušju in druženju. Ob prigrizku in domači kapljici je bilo druženje še lepše. Moram priznati, da nas je vsako 
leto več in upamo, da nas bo prihodnje leto še več!

 Zapisal: Jože C.
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Po dolgi zimi smo se razveselili prvih 
sončnih žarkov, ob gozdu prvih 
zvončkov, trobentic… in zakorakali v 
prve cvetoče in sončne dni pomladi.
Tako tudi v župniji Gospod daje svoje 
milostne žarke in nas vabi, da stopa-
mo za Njim.

V postnem času smo ob nede-
ljah pred vsako sveto mašo ob razmi-
šljanju križevega pota lahko duhovno 
vsak v sebi prehodili pot z Jezusom 
– pot trpljenja. Toliko dobrega je ho-
tel dati ljudem, toda obsodili so ga na 
smrt. Čeprav je bil usmiljen in ljubeč, 
so nadenj prišli kot na zločinca in ga 
prignali pred sodnika Poncija Pilata. 
Vsak njegov korak trpljenja je bil pre-
hojen za nas. Tudi zate in zame. 

V župniji pa nikoli ne zmanjka 
dela in naš g. župnik Ciril skrbno načr-
tuje in vodi svoje duhovno poslanstvo, 
da ima vsak  možnost se srečati z 
vstalim Jezusom. Tako pripravlja na 
prejem zakramenta Svete birme šti-
riindvajset birmancev. Naši birmanci 
so se na enodnevnem duhovnem sre-
čanju v Mariboru pobratili z birmanci 
župnije Črešnjevec in tako so bili na 
drugo postno nedeljo gostje v naši 
župniji. Na tretjo postno nedeljo pa 
so naši birmanci poromali v župnijo 
Črešnjevec ter tam sodelovali pri dru-
žinski sveti maši. 

Na tretjo postno nedeljo je tudi v 
naši župniji potekal križev pot od kri-
ža do kapele po vasi Kočice. V mesecu 
maju bo praznik za našo župnijo, ko 
bo prvič v svoje srce prejelo Jezusa 
šest prvoobhajancev. 

Cerkveni pevci so 26. marca s 
svojimi ubranimi glasovi sodelovali na 
naddekanijski reviji pevskih zborov, 
ki je potekala v župniji Sv. Martina na 
Hajdini. Prav ta dan so naši vero učen-
ci pripravili dramsko igro ob materin-
skem dnevu, ter se zahvalili mamicam. 
Ob tej slovesnosti je vsaki mami g. žu-
pnik podelil v zahvalo nagelj.

Ob prihajajočih praznikih vam 
želim, da bi v sebi začutili veliko ve-
selje, veselje Jezusovega vstajenja, ko 
se uresniči napoved popolne Božje 
ljubezni. Jezus vstane od mrtvih. Bog 
premaga smrt! Bog premaga zlo, bo-
lečino, žalost in trpljenje. Bog, ki je za 
nas daroval svoje življenje, ki je s svo-
jimi ranami, ki so mu jih naredili ljudje, 
vstal in živi. Tako naj nam velika noč 
kaže pot do vseh, ki nosijo ime človek. 
Naj vaše življenje govori, da v nas živi 
Kristus – vstali Kristus. Aleluja!

S. G.

ŽUPNIJA ŽETALE - POSTNI ČAS 2017
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DELAVNICE V OO RK ŽETALE

PRI BABICI TATJANI

Po analizi dela v mesecu 
decembru (raznašanje kole-
darjev, obiski in obdarovanje 
starejših občanov) in rednih 
aktivnostih smo se člani OO 
RK Žetale v marcu spet zače-
li dobivati v naših prostorih. 
Na ustvarjalnih delavnicah 
smo izdelovali drobne ve-
likonočne izdelke in voščil-
nice, ki jih bomo priložili dari-
lom za starejše občane. Naše 
druženje je vedno delovno in 
veselo. Pridružite se nam!

M. S.

Bila je sončna sreda v sušcu 
2017. Z gospo Tončko sva jo 
mahnili po bregu navzgor, 
mimo romarske cerkve Marije 
Tolažnice, malo navzdol in že 
sva se pozdravili z gospo Ta-
tjano Kojčevo, babico dvojčic. 
Tatjano sva obiskali na pobu-
do občinske uslužbenke, ge. 
Milke Kopše, ker je to edini 
primer v naši občini – življe-
nje družine štirih generacij: 
praprababica Stina (Kristina) 
Kamenšek se je poročila in 
postala Butolnova. Rodila je 
hčerko Kristino. Gospe Kri-
stini se je rodila Tatjana, ki je 
postala mama Maji in zdaj sta 
na svetu že dvojčici. Pogovor 
sva pričeli pri najmlajših – 
dvojčicah Maši in Daši, ki sta 
se rodili 2. decembra 2016. 
Sta predčasni novorojenki, 
bili sta drobceni, nekaj časa 
sta preživeli v inkubatorjih, a 
dobro napredujeta in sta zdaj 
že krepki deklici. 

Gospa Tatjana je dobro-
voljna in zgovorna ter pravi: 
»Mamico dvojčic sem rodi-
la pri 28. letih, Maja jih šteje 
zdaj že 27. S partnerjem živita 
v svoji hiši, ki jo bosta obnav-
ljala in stoji v Rogatcu. Mladi 

mamici bomo pomagali po 
vseh močeh, da bosta zrastli 
moji prvi vnukinji. Večkrat se 
peljem v Rogatec in poma-
gam Maji pri negi naših dveh 
deklic. 

Moja mama Kristina 
živi v Apačah in je že upo-
kojena. Lepo preživlja svoj 
čas in je zadovoljna prababi-
ca. Večkrat nas obišče in se 
veseli svojih šestih vnukov. 
Rada se ukvarja z zelišči, s 
tem navdušuje tudi mene. 

Vsi radi hodimo v planine, 
z mamo sva že lani nabirali 
brusnice. Rada delam na vrtu, 
gojim povrtnine; pri hiši ima-
mo dva psa, dva pujska, race, 
kokoši, dovolj je vsakodnev-
nega dela. Največ misli pa 
posvetim vnučkama in jima 
želim, da bi odrastli v zdravi, 
marljivi deklici. Z menoj živijo 
partner Fridi in otroci Fride-
rik, Tadej, Kristijan in Urška. 
Vsi imamo radi naši najmlajši 
članici naše družine. Če bi se 

zbrali najožji sorodniki, bi nas 
bilo gotovo več kot 50.

Naše življenje teče po 
tirnicah, ki jih sami načrtuje-
mo. Samo, da bi bili zdravi in 
srečni,« pravi ga. Tatjana. Ob 
kavici še malo poklepetamo 
in si zaželimo lepo pomlad. 
Hvala za gostoljubje in še 
kdaj nasvidenje. 

Za Ž.N. M.K.
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NA OBISKU PRI GOSPE VERONIKI VUKALIČ

PRI GOSPODU FERDINANDU V KOČICAH

V petek, 13. januarja, smo Veronika, Slavka in 
Tone obiskali Vukaličevo mamo Veroniko iz Ko-
čic, ki je 8. januarja praznovala 94 let. 

Izročili smo ji skromno darilo OO RK Že-
tale, ki ga je bila zelo vesela. Ponosno je pove-
dala, da jo je obiskal tudi župan Anton Butolen. 
Najprej smo nazdravili na najin god, ki sva ga 
praznovali prav ta dan. Sledil je prijeten klepet. 
Gospa Veronika se kljub svojim 94 letom poču-
ti dobro, saj ima ob sebi ljudi, ki jo imajo radi. 

Poslovili smo se z željo, da ostane zdrava 
in da se naslednje leto zopet srečamo.

Veronika Pulko

Še vedno je v Ž.N. aktualna rubrika IZ 
VASI V VAS, ko se srečujemo s starejši-
mi občani in občankami. V sušcu sem na 
predlog Franca Cepa iz Kočic 16 obiskala 
84-letnega krajana Kočic, g. Ferdinanda 
Cepa, strica in soseda Franca Cepa.

Bil je sončen in že po pomladi dišeč 
torek, 9. ura, ko smo se srečali z dobro-
voljnim Nantekom. Nasmejani možakar 
mi je takoj potožil, da mu peša spomin, 
a vseeno sva oblikovala kratko zgodbo 
njegovega življenja. 

G. Nantek se je rodil leta 1933 v Ko-
čicah na številki 16. Pred njim so se rodili 
Franc, Micka, Hana in Tinika, najmlajši pa 
je bil Viktor. »Moje vasovanje pri dekletih 
je bilo le nekaj metrov stran od doma, 
saj sem preskočil številko 15 in zdaj se 
mi življenje že 55 let odvija na številki 
14. Leta 1962 sem se oženil s 6 let mlajšo 
Mileno, ki je bila moja dobra žena do leta 
2010. Zadela jo je kap in poslovila se je 
od rodnega kraja. Imela sva lepo druži-
no. Sin Nanta je ostal na domačiji, dob-
ro gospodari in službuje v Kidričevem. 
Hčerka Brigita živi v Železnikih in prihaja 
vsaj enkrat letno v rodno vas.«

Še malo o vašem otroštvu! »Otro-
štvo sem preživel v težkih časih. Kot ot-
rok sem delal od jutra do večera po na-
ših bregovih, če nisem bil v šoli. Osnovno 
šolo sem obiskoval v Narapljah, ni bilo 
prevoza od doma, treba je bilo iti peš, 
zjutraj smo zaukali in že smo bili v šoli. 

Več kot učenje je veljalo delo; še danes 
dobro vem, kako se imenuje vsak košček 
naše zemlje. Najbolj se spomnim časa 
počitnic, ko smo po bregovih sušili seno. 
Navadno smo imeli dva para voznih vo-
lov, težji so tehtali 2000 kilogramov. Za 
lažjo vožnjo smo imeli par volov, težkih 
1350 kilogramov. 

Dobro se spomnim, da so bili voli 
najbolj spoštovane živali na kmetiji. Re-
dili smo le eno kravo, da je bilo mleko 
pri hiši. Imeli smo tudi svinje. Ob kolinah 
smo se veselili, radi smo zapeli. Jaz sem 
hodil s skupino fantov za novo leto in 
svete tri kralje. Spomnim se še nekaj ki-
tic te pesmi: Dober večer, ljudje, vam že-
limo … Plesali smo manj, le če je bila kje 
kakšna veselica ali pušeljšank. Zdaj pa še 
nekaj o moji službi. 26 let sem hodil v 
službo. Zares hodil, saj sem šel velikok-
rat peš do Šterntala, kjer sem stopil na 
vlak in se pripeljal v Maribor. Delal sem v 
mariborski livarni na rotorjih. Vlivali smo 
22 odstotkov kositra in 78 odstotkov 
bakra in nastala je livarska ura. Tako je 
minilo mojih 26 delovnih let. Vsako leto 
sem imel 2 meseca dopusta, ker je bilo 
moje delovno mesto beneficirano. Upo-
kojil sem se pri 58. letih.

Na Vinarjih sem imel kot prvi kra-
jan moped. Z njim sem se vozil po cesti, 
kjer so bili nekoč klanci čez Vučjo ves, 
Naraplje, proti Ptujski Gori in že smo bili 
v Šterntalu. Bilo je naporno, a sem si za-

služil pokojnino za današnje preživetje. 
Danes so ceste urejene, do hiše je asfalt, 
vožnja ni tako naporna, pozimi so ceste 
splužene. Včasih so bili klanci polni sne-
ga.

Na brežnih poljih smo vse delali 
ročno, zdaj je obdelava strojna. In moje 
vsakdanje življenje: vstanem, ko se zbu-
dim, včasih pripravim kaj, da lažje zaku-
rimo v štedilniku, celo skuham še kdaj 
kaj dobrega. Kuhanja sem se naučil pri 
vojakih, saj sem bil nekaj časa v Vranjem 
v Srbiji, nato sem šel v »prekomando« v 
Makedonijo in tako je minilo točno 2 leti 
in 5 dni vojaškega življenja. Dva mese-
ca sem bil na kuharskem tečaju in sem 
bil pri vojakih kuhar. Pri vojakih smo bili 
dvojni jedci. Eni niso jedli svinjskega 
mesa. Rad se sprehodim po naši zem-
lji, včasih grem na sprehod k Franetu na 
številko 16. Televizije ne gledam, poslu-
šam radio. Že od nekoč sem navajen, da 
rad prisluhnem vremenski napovedi, od 
katere smo bili odvisni posebej poleti, 
ko smo na bregovih sušili seno. Starejša 
leta mi lepo minevajo.«

Tako je tudi nama z Nantekom mi-
nila poldruga ura torkovega dopoldneva. 
Hvala vsem za prijaznost, za lepo bese-
do z Vinarij. Ostanite vztrajni in z enako 
ljubeznijo negujte te vinarske bregove. 

M.K.
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Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

V ponedeljek, 20. februarja 2017, smo se na žetalskem poko-
pališču za vedno poslovili od Stanka Koreza. Njegovo slovo je 
prišlo nepričakovano. Dolgo sem načrtoval, da ga obiščem na 
domu v Meniku, da obudiva spomine na leta, ki sva jih skupaj 
preživela na žetalskem gledališkem odru v okviru Dramske sku-
pine Prosvetnega društva Žetale. Verjetno ne bi govorila samo 
o najini priljubljeni temi, gledališču. Beseda bi gotovo nanesla 
na njegov vinograd, ki ga je pred leti zasadil in bo letos, če bo 
primerno vreme, bogato obrodil. Smrt je prehitela najine načr-
te. Tako ostaja spomin na čas, ki je neizprosno minil, vendar ne 
bo nikoli pozabljen.

Ko smo v Dramski skupini Prosvetnega društva Žetale leta 1980 
iskali nadomestilo za igralce, ki so nas zapustili, smo se spom-
nili na Stanka. Priporočila ga je naša režiserka Marija Krušič, ki 
je že iz preteklih let poznala njegov nesporni igralski talent. Bili 
smo srečni in zadovoljni, da je prijazno privolil na sodelovanje 
z nami. To je bil čas, ko smo pripravljali ljudsko igro Dekle iz 
Trente, v kateri je Stanko odigral nosilno vlogo. Kmečkega 
gospodarja je odigral tako prepričljivo, da je takoj ogrel srca 
gledalcev. Ljudska igra Dekle iz Trente je postala gledališki hit 
naše dramske skupine, osvojila je gledalce doma in v krajih, 
kjer smo z njo gostovali. Spomnim se, kako je bil osebno razo-
čaran, ko nas je »strokovna komisija« na Ptuju zavrnila, da se 
nismo uvrstili na regijsko srečanje gledaliških skupin. Takrat je 
ironično pripomnil: »Tako dobri smo bili, pa nismo šli naprej.« 
Vendar se v življenju večkrat zgodi, da najboljši niso zmeraj 
prvi. Važna je pot, ki vodi proti cilju. In cilj vsakega gledali-
škega igralca so gledalci, za katere se razdaja in izgoreva na 
odru. In ti, dragi Stanko, si na odru zmeraj pustil samega sebe. 
Osvojil si srca gledalcev, ki so te imeli enostavni radi. Postal si 
ljudski umetnik v najbolj žlahtnem pomenu te besede. In tako 
so se skupaj s Stankom še naprej rojevale gledališke predstave 
na starem odru Prosvetne dvorane Žetale. V spominu ostajajo 

Školjka, Drevesa umirajo stoje, Dan oddiha, Izgubljeni sin, Po-
čitniški dom Jurček, Slavnostna večerja v pogrebnem zavodu, 
Skopuh. Bralne vaje, vaje na odru, velikokrat v mrzli dvorani, 
priprava kostumov, izdelava scene in na koncu gledališka 
predstava – premiera na domačem žetalskem odru. Naj se sliši 
še tako patetično, najraje smo igrali doma, kjer nikoli nismo 
razočarali. Kljub temu pa ne moremo pozabiti naših doživetij 
na gostovanjih v dvoranah po Halozah, Slovenskih goricah in 
na Ptuju. Spomin na Stanka je lahko samo oseben. Bil je starejši 
od nas ostalih, vendar je razumel našo mladostno razigranost. 
Ni veliko govoril, toda ko je spregovoril, je imela vsaka njegova 
beseda globok pomen. Nekoč mi je dejal: Ali ni naše vsakdanje 
življenje podobno gledališkemu odru, na katerem vsak izmed 
nas igra svojo vlogo? Res je, vendar je pravo gledališče tam, 
kjer se stikajo sanje in resničnost. Konec najine gledališke poti 
je zaznamovala uprizoritev skeča z naslovom: »Človek, ki se 
ni mogel smejati.« Takrat sva spoznala, da je najtežje igrati 
v komedijah. Tudi zato, da moraš takrat, ko dvorana poka od 
smeha, ostati popolnoma resen. Marsičesa se je mogoče v 
gledališču priučiti, vendar to, da si na odru to, kar si, ti mora 
biti prirojeno. 

Nikoli nisi, dragi Stanko, govoril o svojem zasebnem življenju. 
Tega si držal zase kot skrivnost. Po smrti staršev, očeta Vinka in 
mame Neže, si živel sam. Tam v Nadolah v zaselku Menik je bil 
tvoj dom, kjer si se počutil izpolnjenega. Kljub bolezni je bilo v 
tebi še veliko življenjskega optimizma, saj drugače ne bi pred 
časom obnovil svoje hiše in vinograda. In še nekaj: ob delu si 
veliko bral in tako širil globino svojega duha in splošne razgle-
danosti.

Z bolečino v srcu smo se tvoji gledališki prijatelji letošnjega 
mrzlega februarskega dne poslovili od tebe. Družilo nas je 
preveč skupnega, kar bi bilo mogoče pozabiti. Ob zadnjem 
slovesu ni bilo besed, bila je pesem: Polje, kdo bo tebe ljubil? 
Pesem, ki pove več kot mnogo besed in je bila simbolična zah-
vala za vse, kar si dobrega storil v svojem življenju.

Stanko, hvala Ti in počivaj v miru!

 Jože Krivec

STANKU V SLOVO
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Račka v mlaki plava,

na travniku se pase krava.

Koklja piščeta vali,

mi smo pa veseli.

Drevesa že brstijo,

Otroci v šolo hitijo. 

Ožbej

Drevo visoko je zelo,

na njem ptički pojejo. 

Ptiček v gnezdu kliče mamo, 

da prinesla mu je hrano.

Ptiček močan je zelo,

da hitro poletel bo v nebo. 

Žiga

Zagledal sem trobentico,

na njo zapiskal sem glasno. 

Ptički so se vrnili in  
zapeli čiv, čiv. 

Tomaž

Na cvetočem travniku

črički iz luknjic prihajajo

in veselo nam pojo.

Zvončki in trobentice  
že lepo cveto.

Živali se prebujajo,  
ptički nam čivkajo,

mi pa veselo rajamo.

ZALA

DRUGOŠOLCI SMO PESNILI O POMLADI

Sonce sije pod goro,

nam pa vedno je toplo.

Sonce sije sem ter tja, 

jaz veselo gledam ga.

Sonce se veselo smeje,

mene pa v lička greje.

S sončkom rada se igram,

vedno je ves topel dan.

Sije rad, sonček mlad,

otroke greje,  
mene pa nasmeje.

Julija

Čebele so prijazne,  
ker oprašujejo cvetlice.

Na cvetovih nabirajo nektar.

Imajo črne črte.  
Čebele živijo  
v čebelnjaku.

 Alen

Pomlad
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Račka v mlaki plava,

na travniku se pase krava.

Koklja piščeta vali,

mi smo pa veseli.

Drevesa že brstijo,

Otroci v šolo hitijo. 

Ožbej

DRUGOŠOLCI SMO PESNILI O POMLADI

Sonce sije pod goro,

nam pa vedno je toplo.

Sonce sije sem ter tja, 

jaz veselo gledam ga.

Sonce se veselo smeje,

mene pa v lička greje.

S sončkom rada se igram,

vedno je ves topel dan.

Sije rad, sonček mlad,

otroke greje,  
mene pa nasmeje.

Julija

Pride marec –
zajce še vedno zebe v podplate.

Pride marec –
že se jim toži zelene podlage,

na kateri brusijo svoje kosmate podplate.

Pride marec,
sonce sijoče že toplo sije.
Kje se zdaj zima skriva?
V naših krajih več ni je.

Kaj je marca?
Marca pride pomlad,

takrat izgine ves hlad.
A kaj je pomlad?

Pomlad je narave zaklad.

Ana Plajnšek, 6. razred OŠ Žetale

Tako drugošolci zaigramo Zvezdico Zaspanko

Pomlad PRIDE MAREC
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POŠ 2016–2021: VALENTINOVA POŠTA IN DAN ŽENA
V okviru projekta POŠ 2016–2021 in podaktivnosti Hit-
er um in prsti smo v Javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu OŠ Žetale obeležili 14. februar 2017 kot dan zal-
jubljencev oz. valentinovo. Z valentinovo pošto smo ši-
rili dobro voljo in razveseljevali svoje prijatelje, sošolce, 
učitelje, strokovne delavce in seveda svoje simpatije.Z 
vseživljenjskim učenjem, prostovoljstvom ter razvijan-
jem spretnosti in znanj smo nadaljevali do 8. marca 
2017, ki že od leta 1917 velja za pomemben mednarodni 
praznik žensk – dan žena. Na ta dan, ko ženske praznu-
jejo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost, so 
učenci z unikatnimi izdelki počastili 50 starejših krajank.

dr. Iris Merkač,
multiplikatorka POŠ

“Do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje – 
ljubezen ga navdihuje, znanje usmerja.“

Bertrand Russell
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OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

MATERINSKEM DNEVU IN DNEVU ŽENA

Učenci in učenke OŠ Žetale, ki obiskujejo otroški in mladinski pevski zbor ter dramsko dejavnost, so se 7. februarja s svojim pro-
gramom pod mentorstvom učiteljic Brigite Luteršmit, Polone Gojkošek in Saše Peršoh predstavili na občinski proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Scena, ki je krasila oder, je nastala pod mentorstvom učiteljev Irene Kajzovar in Mirana Železnika. 
V četrtek, 9. februarja, so nastopajoči peto šolsko uro v kulturni dvorani svoj program predstavili tudi učenkam in učencem šole ter 
njihovim učiteljem. S tem so obeležili Prešernov dan.

Saša Peršoh

V mesecu marcu praznujemo dan žena in materinski dan.
Otroci iz vrtca in osnovne šole so pod vodstvom vzgojiteljic in učiteljic pripravili pester kulturni program prav na materinski dan. 
Program je lepo vodil osmošolec Matija, ki mu je malo ponagajala Sara v vlogi Pike Nogavičke. Mame, babice, tete, sosede, dekleta 
in žene so počastili s plesom, petjem, dramskimi prizori in igranjem na glasbila. Vabilu k sodelovanju v programu so se odzvali mladi 
pevci skupine Za 5 in ubrano zapeli. Župan Občine Žetale je v nagovoru spregovoril o vlogi matere nekoč in danes. 
Vse obiskovalke so ob zaključku prejele vrtnico kot drobno pozornost ob prazniku. 

M.S.

Utrinek s šolske proslave



V torek, 28. 2. 2017, smo za učence vseh razredov izvajali tehniški dan na 
temo PUST. Prvi dve uri so učenci od 1. do 5. razreda po razredih ustvarjali 
na pustno tematiko, učenci od 6. do 9. razreda pa so pripravljali skupin-
ske maske in pripomočke na temo poklici ter se pripravljali na njihovo 
predstavitev. Po malici so se nam pridružili otroci iz vrtca in skupaj smo 
se odpravili na pustno povorko po Žetalah. Povsod so nas prijazno spre-
jeli in nam podarili sladkarije. V gasilskem domu so nas članice Društva 
podeželskih žena Žetale pogostile s slastnimi krofi.  Sledil je ples v maskah 
v telovadnici, predstavitev skupinskih mask ter seveda podelitev nagrad 
naj maskam po izboru komisije.

Koordinator tehniškega dneva
  Miran Železnik

PUST


