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ŽIV ŽAV V VRTCU ŽETALE 
Pa je spet september. Po vročih poletnih 
mesecih, ko je v vrtcu vladal bolj umir-
jen ritem in so tudi vrtčevski otroci ime-
li počitnice, se je ponovno napolnil in v 
njem spet vladajo otroška radovednost, 
dobra volja in iskriv smeh. Otroci, ki so 
že bili v vrtcu, so se razveselili ponovne-
ga srečanja s prijatelji in vzgojiteljicami 
ter jim pripovedovali svoje poletne do-
godivščine. Za otroke, ki so prišli v vrtec 
prvič, in njihove starše pa se je pričela 
čisto nova dogodivščina, polna novih na-
vad, ritmov in občutij. Pri tem je potekla 
tudi kakšna solzica, a ta se že spreminja 
v smeh in zadovoljstvo. Otroci se že ve-
selo igrajo, prepevajo, plešejo in ustvar-
jajo. Radi prisluhnejo pravljicam in se v 
svoji domišljiji odpravijo v pravljični svet. 
Radi se odpravimo tudi v gozd, saj nam 
ta ponuja idealno okolje za igro. Lahko 
se skrivamo, lovimo, opazujemo, razisku-
jemo … Mesec september mineva in k 
nam bo kmalu prišla »tetka« jesen, ki bo 
obarvala naravo s svojo paleto jesenskih 
barv in natresla polno jesenskih plodov. 
Mi jo z radovednostjo pričakujemo in se 
že veselimo novih dogodivščin in izzivov.

Vrtec Žetale
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Sprehod po vsebini                                                  

Javno GLASILO »ŽETALSKE NOVICE«, št. 64, OKTOBER 2017, 
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Prelom in tisk: www.evrografi s.si, OKTOBER 2017, 
Naklada: 500 izvodov
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DOBER DAN

Lepo pozdravljeni, spoštovani občani 
in občanke naše Občine ŽETALE.

Koledarski in naravni čas naznanjata, da prihaja v naše okolje barvita, vetrovna 
in rahlo hladna jesen. Jesenski kožuh narave je v mnogih odtenkih barve, narava 
ga bo počasi odložila in pripravila prostor za belo odejo. Minilo je vroče, viharno, 
tudi muhasto poletje; narava se je zoperstavila človeku, mu uničila, kar je ustvaril z 
delavnimi rokami. 
Voda – vir življenja – povezuje, ločuje, se razliva na vse strani in najde vsak kotiček 
za svoj raztok; najde življenja in jih potopi. To je strašno dejanje. Enako nevaren 
je ogenj: letos poleti so ognjeni zublji uničili na tisoče hektarjev gozda, rastlinja, 
dogorele so stavbe, ugasnila so življenja, a človek, ki se je izognil nesreči, mora z 
borbo za preživetje naprej.
Na Žetalskem beremo 64. številko Ž.N. Na srečo nam ni treba prebirati vrstic o 
naravnih katastrofah. Čeprav je nekaterih pridelkov manj, pa ni tako hudo, da ne 
bi rekli: »Bodimo zadovoljni s tem, kar nam je narava darovala«. Vinogradi so lepo 
dozoreli, klasje se bohoti s svojim zrnjem, morda je manj hrane za domače živali, 
a naši kmetje so iznajdljivi in bodo to zimo poskrbeli za živalsko prehrano. Živimo 
v upanju, da bo prihodnje leto bogatejše, ugodnejše za vsakdan. Na srečo smo 
se izognili tudi tisti trdi padavini – toči, pestila nas je le suša, a so deževne kaplje 
poskrbele za zelenino v naravi. Kaj pa Florida? Ta je daleč, daleč od nas, mi 
lahko samo sočustvujemo z ljudmi, ki so mnogo časa preživeli v negotovosti. 
Ne moremo si predstavljati, kako hudo mora biti ljudem, ki so se morali ločiti od 
imetja, saj so ga ustvarili z delovnimi rokami. 
Živimo oktobrski čas: čas, ko diši po pečenih kostanjih, mošt se bohoti v 
kozarcih, praznujemo občinski praznik in smo zadovoljni z napredkom kraja. 
O vsem tem pišejo odgovorni predstavniki občinske uprave. Uredniški odbor Ž.N. pa zaskrbljeno 
čaka na izid naše številke lokalnega glasila, saj dve številki nista izšli po predvidenem planu, 
a ne po naši krivdi. Mandat se nam bo kmalu iztekel, pa bo vse drugače; morda bolj pestro in 
zanimivo. 
Naš trud bo poplačan, če boste vzeli v roke 64. številko naših NOVIC in se seznanili z vsemi 
dogodki, ki so se zvrstili od junija do oktobra. Želimo Vam prijetno jesen, zanimivo praznovanje 
občinskega praznika in Vas pozdravljamo.

Uredniški odbor in 
odgovorna urednica M.K.
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Ponovno je pred nami občinski praznik, ki je že po tradiciji tudi priložnost, da se ozremo 
nazaj na doseženo med dvema praznikoma. Najprej moram na žalost ugotoviti, da z nami 
ni prijazna niti narava niti država. Po katastrofalni pozebi, ki je že drugo leto zapored 
prizadela ne samo občino, temveč večji del Slovenije, nas je ponovno pestila suša, celo 
leto pa so nas spremljala neurja, ki so največ škode povzročala na naših makadamskih 
cestah. Komaj smo uredili ceste po hudi zimi, že so se začela neurja, ki so večino cest 
ponovno uničila. Več kot 200.000 evrov smo letos porabili za urejanje cest, kar je 
daleč največ v vsej zgodovini občine. Več porabljenih sredstev za vzdrževanje pa 
pomeni manj sredstev za investicije. 

Drugo je seveda vprašanje fi nanciranja občin in odnosa države do občin v zadnjem 
obdobju. V občinah smo razumeli, da je v obdobju krize pač potrebno zmanjšati 
sredstva tudi za fi nanciranje občin. V tem trenutku pa politična elita na vsakem 
koraku poudarja, da je kriza mimo. Gospodarska rast je daleč večja, kot je bilo 

napovedano. Varčevalni ukrepi na vseh področjih se sproščajo, razen pri občinah. Ravno obratno: ponovna rast plač, 
sproščena napredovanja v javnem sektorju, višanje cen storitev v vrtcih, domovih za ostarele, socialnih zavodih izjemno 
povečujejo stroške občin. 

Po drugi strani pa se povprečnina ni bistveno povečala. Slovenija je glede tega res posebna država. Imamo Zakon o 
fi nanciranju občin, ki določa povprečnino. Ta bi letos morala biti 647 evrov po prebivalcu. Ta povprečnina se potem množi 
s koefi cientom, ki je odvisen od razvitosti občine. Za nas je ta koefi cient 1,46. Če torej pomnožimo 647 z 1,46 dobimo 947 
evrov po prebivalcu. 

Potem pa imamo še Zakon o izvrševanju proračuna, s katerim vsako leto določimo povprečnino za občine. Z enim zakonom 
torej določimo, v kolikšni meri bomo kršili in povozili drugega. Letos je bila povprečnina določena na 530 evrov, kar je 
že v osnovi 117 evrov premalo. Če ta znesek množimo z 1,46, dobimo 774 evrov, kar pomeni, da smo dobili 173 evrov po 
prebivalcu premalo, oziroma skupaj približno 230.000 evrov premalo. Ni potrebno posebej pojasnjevati, da bi bila vsa ta 
sredstva namenjena investicijam. Prav tako je jasno, da smo bolj prizadete manj razvite, demografsko ogrožene občine. 
Kajti občina, ki ima koefi cient 1, je izgubila samo 117 evrov po prebivalcu. 

Drugo je seveda poglavje 23. člena Zakona o fi nanciranju občin, ki določa, da dobijo občine glede na koefi cient razvitosti 
sredstva za investicije. Seveda morajo pripraviti dokumentacijo in se prijaviti na razpis. Teh sredstev bi moralo biti 6% vseh 
sredstev, namenjenih občinam, vendar jih toliko ni bilo še nikoli. Letos je država zagotovila 3% nepovratnih sredstev in 2% 
povratnih sredstev. Jasno je, da smo spet največ izgubile nerazvite občine. Občina Žetale je na ta način izgubila 90.000 
evrov, občina Ankaran pa samo 6.000 evrov.

Če ob tem upoštevamo, da smo v tej fi nančni perspektivi občine praktično odrezane od črpanja evropskih sredstev, je 
razumljivo, da je investicij bistveno manj.

Občina z razpoložljivimi sredstvi pokriva delovanje občinske uprave, socialne transferje, šolske prevoze, materialne stroške 
za osnovno šolo, sredstva za pouk v ločenih skupinah v oddelkih, kjer bi morali imeti kombiniran pouk, skrbi za 60 otrok, 
vključenih v predšolsko varstvo. Delež subvencij občine je približno 80% ali povprečno okoli 300 evrov po otroku. Občina 
vzdržuje občinske ceste, skrbi za delovanje društev, sofi nancira knjižnico in vrsto drugih dejavnosti. Brez pretiravanja lahko 
rečem, da so vse te storitve na nivoju, kot ga nismo imeli še nikoli. Tu je tudi razlog za zadovoljstvo.

Glede na način fi nanciranja pa trpijo investicije, čeprav ravnamo skrajno racionalno in skušamo vsak evro usmeriti v 
investicije. Tudi na tem področju smo še vedno uspešnejši od časov, ko še nismo bili samostojna občina, smo pa na žalost 
daleč od časov iz minule fi nančne perspektive, ko smo vsako leto praktično podvojili proračun na račun evropskih sredstev. 
Od tu razočaranje v tem trenutku.

Kljub temu menim, da je občina še vedno uspešna in še vedno opravičuje svoj obstoj, zato vsem občankam in občanom 
čestitam ob občinskem prazniku in vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite prireditev ob občinskem prazniku in se 
skupaj poveselimo.

Vaš župan, 
Anton Butolen

ŽUPANOV UVODNIK

MED ZADOVOLJSTVOM 
IN RAZOČARANJEM
Ponovno je pred nami občinski praznik, ki je že po tradiciji tudi priložnost, da se ozremo 

nazaj na doseženo med dvema praznikoma. Najprej moram na žalost ugotoviti, da z nami 
ni prijazna niti narava niti država. Po katastrofalni pozebi, ki je že drugo leto zapored 
prizadela ne samo občino, temveč večji del Slovenije, nas je ponovno pestila suša, celo 
leto pa so nas spremljala neurja, ki so največ škode povzročala na naših makadamskih 
cestah. Komaj smo uredili ceste po hudi zimi, že so se začela neurja, ki so večino cest 
ponovno uničila. Več kot 200.000 evrov smo letos porabili za urejanje cest, kar je 
daleč največ v vsej zgodovini občine. Več porabljenih sredstev za vzdrževanje pa 
pomeni manj sredstev za investicije. 

obdobju. V občinah smo razumeli, da je v obdobju krize pač potrebno zmanjšati 
sredstva tudi za fi nanciranje občin. V tem trenutku pa politična elita na vsakem 
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale se je dne 29. 06. 2017 sestal na svo-
ji 13. redni seji. Dnevni red je obsegal 13 točk. Svetniki so prejeli 
informacijo o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega pros-
torskega načrta. Pojasnila sta podala mag. Dejan Zorec s skupne 
občinske uprave in Stanko Tement kot pripravljavec sprememb 
in dopolnitev OPN. Skupno je obravnavanih 56 pobud. V nadal-
jevanju so obravnavali poročilo o izvajanju Občinskega progra-
ma varnosti Občine Žetale v letu 2016, ki ga je predstavil vodja 
Medobčinskega redarstva Robert Brkič. Iz poročila je razbrati, 
da kršitev, ki bi jih zaznali redarji, praktično ni, oz. so izrekli nekaj 
opozoril. Ta se nanašajo predvsem na vidnost pešcev v prometu 
(ne nosijo kresničk oz. odsevnih trakov). Predstavnik družbe Ra-
dix d.o.o. je predstavil dokumente, ki jih je prav tako obravnaval 
občinski svet, in sicer Oceno o upravičenosti javno-zasebnega 
partnerstva »Izvedba projekta javno-zasebnega partnerstva za 
vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo 
Žetale«, investicijski program za izvedbo predmetnega projekta in 
še Koncesijski akt za vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevan-
ja za Osnovno šolo Žetale. Občina je namreč prejela promotorsko 
vlogo za vzpostavitev energetskega pogodbeništva za OŠ. Na os-
novi prejete vloge smo pristopili k izdelavi in sprejemanju potre-
bne dokumentacije za izvedbo tega projekta. Vsi trije dokumenti 
so bili sprejeti. Sledila je razprava o ceni programov predšolske 
vzgoje v enoti vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske 
vzgoje. Gradivo je predstavila ravnateljica OŠ Žetale, dr. Silvestra 
Klemenčič. Cene programov so se zvišale in tako znašajo za prvo 
starostno obdobje 456,52 evrov (lansko šolsko leto 449,52 evrov), 
za prvo in drugo starostno obdobje 410,06 evrov (cena je novo 
oblikovana) in za drugo starostno obdobje 373,62 evrov (lan-
sko šolsko leto 348,56 evrov). Staršem je omogočeno koriščenje 
rezervacije za primer bolezni ali poškodbe otroka v skupnem tra-
janju največ dva meseca. Predsednik Nadzornega odbora Občine 
Žetale, Roman Gajser, je podal poročilo nadzornega odbora o pre-
gledu Zaključnega računa proračuna Občine Žetale za leto 2016. 
Sam zaključni račun je občinski svet potrdil že na 12. redni seji. V 
nadaljevanju je bilo obravnavano in potrjeno letno poročilo o izve-
denih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncep-
ta in njihovih učinkov.Pri točki informacije je občinski svet sprejel 
še sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne 
služnosti na nepremičnini parc. št. 952, k.o. Čermožiše, ki je v lasti 
občine, za namen postavitve urbane opreme, in sicer objektov za 
skok v daljino, balinarsko igrišče, mini disk golf in rusko kegljišče. 
Osnovna šola Žetale, Društvo upokojencev Žetale, PGD Žetale in 
Športno društvo Žetale so se namreč prijavili na junijski javni poziv 
LAS Haloze z operacijo »Medgeneracijski izzivi«. Ob prijavi so mor-
ali predložiti pogodbo o razpolagalni pravici na zemljišču, to pa je v 
tem primeru služnostna pogodba. Prav tako je občinski svet sprejel 
sklep o podpisu pisma o nameri za gradnjo urgentnega centra Ptuj. 
Na podlagi podpisanega pisma o nameri smo se občine zavezale 
zagotoviti manjkajoča sredstva za gradnjo le-tega iz svojih pro-
računov v letu 2018.

Dne 11. 09. 2017 se je Občinski svet Občine Žetale sestal na svoji 
8. izredni seji. Na seji so obravnavali in sprejeli Poročilo o pregledu 
in presoji prijav za podelitev koncesije za izvedbo projekta jav-
no-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in upravljanje sistema 
ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«. V nadaljevanju so se dogovo-
rili še o izvedbi 18. občinskega praznika in 27. kostanjevega pikni-
ka ter potrdili razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017. 
Občinski praznik bo potekal v soboto, 14. 10. 2017, s slavnostno 
sejo Občinskega sveta ob 15.30 uri in osrednjo proslavo ob 16. uri 
v Večnamenski dvorani Žetale. Kostanjev piknik bo letos ponovno 
potekal v prireditvenem šotoru pri OŠ Žetale. Naslednja seja ob-

činskega sveta bo v začetku meseca oktobra, ko bo občinski svet 
obravnaval predloge za podelitev občinskih priznanj.

Občinska uprava

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽETALE 
V LETIH 2016 IN 2017 
Izvajalec gradbenih del družba Asfalti Ptuj d.o.o. je zaključila 
dela še na preostalih dveh javnih poteh, in sicer JP 741323 Vog-
rinc-Višnjevec in JP 741461 Pridna vas-Višnjevec. Do konca meseca 
septembra bodo postavljene še varnostne ograje in odpravljene 
napake, ki so bile ugotovljene pri kvalitetnem pregledu.Vsekakor 
mora izvajalec odpraviti še napake na ostalih cestah, ki so bile 
modernizirane v sklopu tega projekta, in tudi tistih, moderniziranih 
v letu 2013 in 2014. Dejstvo je namreč, da se izvajalec na zahteve 
strokovnega nadzora in investitorja odziva zelo počasi in neresno.

Občinska uprava
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GRADNJA NOVEGA MOSTU V NADOLAH 
Izvajalec del je zaključil z gradnjo novega mostu v Nadolah v 
predvidenem roku. Nov most je za razliko od prejšnjega oprem-
ljen tudi z ograjo, brežini pa sta obloženi s kamnom, tako da ne 
bo prihajalo do zdrsa oz. odnašanja zemlje. 

Ob tej priliki se zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so brez 
odškodnine omogočili izvedbo del in skladiščenje materiala ob 
gradbišču. 

     Občinska uprava

SANACIJA PLAZU NA LC 240040 DOBRINA-VAR-
VASELA-GRUŠKOVJE, LOKACIJA VARVASELA 1
V prejšnji številki Žetalskih novic smo poročali, da smo prejeli ust-
ni poziv Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za zmanjševan-
je posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu; ministrstvo), 
da takoj pristopimo k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca 
za sanacijo plazu na LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje, 
lokacija Varvasela 1. K postopku izvedbe javnega naročila smo 
pristopili takoj in prejeli štiri ponudbe. Kot najugodnejši ponudnik 
je bilo izbrano podjetje H.S. NIZKE GRADNJE d.o.o., Meljski dol 
55, 2000 Maribor, ki je ponudilo ceno v višini 147.613,90 evrov z 
DDV. Dne 21. 06. 2017 smo zahtevano dokumentacijo ministrst-
vu posredovali, vendar še do danes v zvezi s tem nismo prejeli 
nobenega odgovora ali pa pogodbe v podpis. Sanacija plazu se 
tako odmika, saj občina nima lastnih sredstev za izvedbo.

Občinska uprava

DELO OBČINSKE UPRAVE
Dne 07. 07. 2017 je bil v Uradnem listu RS št. 35/2017 in na naši 
spletni strani objavljen Javni razpis za podelitev koncesije za iz-
vedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in 
upravljanje sistema ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«. Predmet 
koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po 
principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v OŠ 
Žetale. Koncesija se podeli za največ 15 let, trajanje pa se lah-
ko skladno z določbami Koncesijskega akta podaljša. Na osnovi 
objavljenega javnega razpisa smo prejeli dve prijavi, kateri smo 
javno odprli dne 04. 09. 2017. Prijavi sta podali podjetji Interen-
ergo d.o.o. iz Ljubljane in Plistor d.o.o. iz Ptuja. Po pregledu prijav 
je strokovna komisija ugotovila, da prijavitelj Interenergo d.o.o. 
ni predložil zavarovanja za resnost prijave, t.i. bianko menice, 
temveč je samo izpolnil in podpisal menično izjavo za resnost 
prijave, rešitve in ponudbe. Ker je to bil obvezen element pri-
jave, je komisija predmetno prijavo izločila iz postopka nadaljnje 
presoje. Pri pregledu prijave prijavitelja Plistor d.o.o. je komisija 

ugotovila, da je prijava obsegala vso v razpisni dokumentaciji 
zahtevano dokumentacijo, le navedba EMŠO v izpolnjenem in 
podpisanem obrazcu Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih 
evidenc za zakonitega zastopnika ni bila pravilna. Prijavitelja smo 
pisno pozvali k popravku navedenega pooblastila, ki ga je potem 
tudi pravočasno in ustrezno dopolnil. Pri vsebinskem pregledu 
prijave je bilo ugotovljeno, da je prijava skladna z zahtevami in 
pogoji, določenimi v javnem razpisu, da ne obstajajo razlogi za 
izključitev iz postopka javnega razpisa ter da prijavitelj izpolnjuje 
pogoje za priznanje sposobnosti za sodelovanje v naslednji fazi 
konkurenčnega dialoga. S predlogom, da se prijavitelju Plistor 
d.o.o. prizna sposobnost za sodelovanje v javnem razpisu in se 
ga povabi v fazo dialoga, je bil seznanjen tudi občinski svet, ki je s 
predlogom strokovne komisije soglašal. V kolikor na izdani sklep 
in odločitev o priznanju sposobnosti ne bo pritožbe, bo faza 
konkurenčnega dialoga potekala v prvi polovici meseca oktobra. 
Občinska uprava je v mesecu avgustu zbirala in v program AJDA 
vnesla vloge za prijavo pozebe, ki je povzročila veliko škodo v 
kmetijstvu. Do 08. 09. 20017 smo zbirali prijave za sušo, ki pa v 
AJDO še niso vnesene, ker čakamo na nadaljnja navodila. Dne 
11. 09. 2017 smo prejeli obvestilo o izboru operacij LAS Haloze – 
EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), s katerim 
smo bili obveščeni, da se naša operacija z nazivom »Revitalizacija 
Vukove domačije« potrdi za sofi nanciranje upravičenih stroškov. 
Izbrane operacije mora potrditi še skupščina LAS Haloze, ki bo 04. 
10. 2017, dokončno pa bodo potrjene z odločbo Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Predvidevamo, da bomo z deli 
lahko pričeli spomladi 2018. Ocenjena vrednost operacije znaša 
45.279,30 evrov z vključenim DDV, zaprošena vrednost sredstev 
EKSRP pa znaša 31.547,00 evrov. Z navedenim projektom želimo 
dokončno urediti v letu 2007 obnovljeno Vukovo domačijo. Obi-
skovalcem želimo razen ogleda hiše ponuditi nekaj več, zato na-
črtujemo tlakovanje in ureditev kleti (nabava opreme za vinoteko, 
v kateri bi vina ponujali haloški vinogradniki). Za večjo funkcio-
nalnost je ob hiši predvidena postavitev senčnice z neto površino 
12,5 m2. V tej senčnici bodo sanitarije za obiskovalce ter manjša 
informacijska pisarna s čajno kuhinjo. S predvideno infrastrukturo 
bo obnova hiše zaključena, turistična ponudba pa izboljšana. Za 
vzdrževanje občinskih cest smo do sedaj potrošili 206 tisoč evrov 
sredstev, kar je največ do sedaj. Porabljena sredstva so presegla 
zagotovljena sredstva na proračunski postavki. Po zimi, ki je na 
cestni infrastrukturi povzročila številne poškodbe, so potem svoje 
naredila še neurja, ki so nekatere makadamske ceste popolnoma 
uničila. Posledično je bilo nekatere potrebno sanirati dvakrat ali 
celo trikrat. Letos je bil velik poudarek na urejanju bankin in či-
ščenju jarkov ter prepustov. Ustrezno odvodnjavanje je, na terenu 
kot je v naši občini, zelo pomembno. Pri vzdrževanju že obstoje-
čih jarkov, ki so bili samo očiščeni, smo v nekaj primerih naleteli 
tudi na nasprotovanje lastnikov zemljišč, nekateri so za to zahte-
vali tudi odškodnino. Tem polagamo na srce, da so poleg ostalih 
tudi sami uporabniki cest, zato so takšne zahteve nerazumljive. 
Torej, ne glede na trud občine in koncesionarja, opažamo, da so 
uporabniki nezadovoljni z vzdrževanjem, da niso pripravljeni sami 
storiti nič za boljšo urejenost cest in da čakajo, da »bo občina ces-
te asfaltirala in naredila vse ostalo«. Na drugi strani pa obstajajo 
tudi svetle izjeme, ki jih je kar nekaj. Zavedati se je potrebno, da je 
porabljen znesek za našo občino, katere višina proračuna za leto 
2017 znaša 1.430.542,00 evrov, visok, in da se obseg prihodkov 
občin iz leta v leto znižuje. Višina primerne porabe, ki bi jo morale 
prejeti občine, ne sledi višini, ki je določena z Zakonom o fi nanci-
ranju občin. Navedeno pomeni, da moramo občine za fi nanciranje 
zakonskih nalog, ki nam jih nalaga država, uporabiti svoja lastna 
sredstva. Zaradi tega se manjša investicijski potencial občin.

 Občinska uprava
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POGOJI ZA VOŽNJO KOLES IN MOPEDOV, 
KATERIH KONSTRUKCIJSKO DOLOČENA HITROST 
NE PRESEGA HITROSTI 25 km/h
V času izvajanja preventivne akcije »Varna šolska pot« so občinski redarji ugotavljali, da vozniki koles 
in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 km/h (prej: kolo s pomožnim 
motorjem), niso seznanjeni s svojimi obveznostmi v prometu, zato podajamo nekaj informacij, ki sta jih prinesli 
sprememba Zakona o pravilih cestnega prometa in sprememba Zakona o voznikih. Posebej pomembna je 
seznanitev z obvezno uporabo varnostne čelade in prevozom potnikov.

V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. V praksi otroci opravijo kolesarski izpit v 5. razredu OŠ, ko so stari 
približno 10 let. Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem 
prometu le v spremstvu polnoletne osebe.

Moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, sme voziti v cestnem prometu otrok 
od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico in oseba, starejša od 14 let. Starostni pogoj za 
pridobitev pravice voziti kolo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, izpolni 
otrok oziroma oseba z nastopom koledarskega leta, v katerem bo dopolnil predpisano starost.

Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno 
kolesarsko čelado. V vednost tudi podatek o odgovornosti staršev, saj se z globo 120 evrov kaznuje za prekršek 
starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, ki kot voznik ali potnik ne uporablja varnostne čelade.

Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 km/h, morajo voziti 
po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, 
smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za 
otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, voznik pa mora biti polnoletna oseba.
Voznik mopeda sme kot potnike voziti le osebe, starejše od 12 let, pri tem pa voznik mopeda ne sme biti mlajši 
od 16 let.

Vodja Medobčinskega redarstva 

SOU SP

S PREMIŠLJENIM NAKUPOM DO 
ZMANJŠANJA ODPADKOV
Odpadki kot posledica intenzivnih procesov industrializacije in urbanizacije družbe se pojavljajo povsod, kjer se 
proizvaja, porablja, dela ali biva. Spoznanje, da sta prostor za odlaganje odpadkov in naravne surovine za proizvod-
njo novih izdelkov vse bolj dragocenejši ter omejeni naravni dobrini, pa zahteva drugačen pristop k obravnavanju 
odpadkov in način ravnanja z njimi.

Svoje je prispevala tudi gospodarska kriza, ki zahteva nujno ukrepanje in spremembo obstoječega načina razmišljanja, 
potrebno je upoštevati novo nastale razmere ter se jim prilagajati. Iz tega tudi izhajajo naloge vsakega izmed nas, da 
preprečujemo oz. zmanjšujemo nastajanje odpadkov, če pa se odpadkom ne moremo izogniti, naj bodo ti v čim manjših 
količinah ter brez negativnih vplivov na okolje.
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Zelo velik del odpadkov nastaja vsakodnevno v gospodinjstvih, ki so posledica načina bivanja, prehranjevanja, oblačen-
ja .... Na trgovskih policah je vse več novih izdelkov, ki so pakirani v različnih embalažah, zato je pomembno, da razmis-
limo, koliko embalaže nam ostane, iz katerih materialov je ter ali je vračljiva.

Odpadke ločujmo na mestih njihovega nastajanja

Ločeno zbiranje odpadkov je tako za prav vse posameznike osnovni predpogoj, da lahko nastale odpadke usmerimo v 
nadaljnje postopke predelave oz. ponovne uporabe in se na ta način izognemo dragemu odlaganju. 
Sistem ravnanja z odpadki družbe Čisto mesto Ptuj je skladen s slovensko zakonodajo, zato zagotavljamo ločeno zbi-
ranje odpadkov na območju občin Spodnjega Podravja in dela Slovenskih goric od začetka naše prisotnosti, t.j. od leta 
1992. Skladno s potrebami smo sistem zbiranja večkrat dopolnjevali, s ciljem, da občanom omogočimo zbiranje čim več 
vrst odpadkov čim bližje mestu njihovega nastajanja, torej v/pri gospodinjstvu.
 
V obdobju od januarja do avgusta 2017 smo na območju občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, Ma-
jšperk, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale zbrali naslednje vrste komunalnih odpadkov:

S premišljenim nakupom, racionalno porabo in ločenim zbiranjem bomo zmanjšali količine odpadkov za odlaganje. Tako 
ravnanje ima več pozitivnih učinkov: prihranek pri dragocenem deponijskem prostoru, zmanjšanje skupnih stroškov 
ravnanja z odpadki, prihranek pri potrebni energiji za proizvodnjo novih materialov in izdelkov, prihranek pri naravnih 
surovinah … 

Ločeno zbiranje odpadkov je tako le majhen korak, ki ga lahko opravi vsak posameznik, in velik prispevek k lepšemu bi-
valnemu in delovnemu okolju. Navodila za pravilno ločevanje odpadkov najdete na spletni strani: http://www.cistomes-
to.si/kako-locujemo za ločevanje odpadkov ali na tel. št. 02/780-90-20.

September 2017

VRSTA ODPADKA KOLIČINA 
(kg/skupaj)

KOLIČINA 
(kg/mesec/prebivalec)

DELEŽ 
(%)

Papir in  papirna embalaža 601.247 1,97 13,03

Mešana embalaža 689.601 2,26 14,95

Steklena embalaža 369.949 1,21 8,02

Biološko razgradljivi odpadki 659.189 2,16 14,29

Kosovni odpadki 244.297 5,30 0,8

Mešani komunalni odpadki 2.049.089 6,71 44,42

SKUPAJ 4.613.373 15,10 100
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19. DRŽAVNO SEKAŠKO 
TEKMOVANJE 
LASTNIKOV 
GOZDOV

Zaradi posledic žledoloma in podlubnikov ter 
drugih ujm je delo v gozdovih zadnja štiri leta ob-
sežnejše, zahtevnejše in tudi bolj nevarno. Slednje 
velja za tiste ,ki izvajajo sečnjo in teh je v zaseb-
nih gozdovih nekaj deset tisoč. Še vedno si lahko 
motorno žago kupi kdorkoli in v svojem gozdu 
tudi sam seka drevje. Pri nekaterih je preživetje 
takega posla bolj vprašanje sreče, pri drugih pa 
znanja. Mnogo lastnikov gozdov je v preteklih le-
tih šlo skozi kvalitetne tečaje varnega dela, ki ga 
je organiziral  Zavod za gozdove Slovenije. Mnogi 
so iz teh tečajev prišli bolj vešči, nekateri pa vse 
bolj preplašeni in so zahtevna dela prepustili bol-
je usposobljenim in bolje opremljenim. Oboji so 
iz tečajev potegnili tisto, kar je najbolje pri delu 
in za zdravje. Nekako s temi besedami je direktor 
Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem ho-
tel poudariti ob otvoritvi 19. državnega sekaškega 
tekmovanja lastnikov gozdov, da so tudi takšna 
tekmovanja prispevek in vzpodbuda  lastnikom 
gozdov za usposabljanje  za varno delo v gozdu. 
Zadnjih 16 let se tovrstna tekmovanja izvajajo na 
mednarodnem kmetijskem sejmu  v Gornji Radgo-
ni. Za nastop na državnem tekmovanju so bila na 
območnih enotah  Zavoda za gozdove izvedena 
izbirna tekmovanja, tako da sodelujoči tekmovalci 
predstavljajo najbolj spretne in izkušene predstav-
nike. Že petnajstič smo se na to elitno tekmovanje 
uvrstili Žetalčani. Na izborni tekmi aprila, ki sta ga 
organizirala ZGS OE Maribor in SK Žetalanec, je 
zmagala ekipa v sestavi Franc STOJNŠEK, Mitja 
ŠIREC in Poldi GAJŠEK. Ker je obveljalo pravilo, 
da zastopa  OE Maribor najboljša ekipa, je ta tro-
jica  zastopala  »mariborske barve« na državnem  
tekmovanju. Tekmovalcem in sodnikom so pri tek-
movanju pomembni milimetri, stopinje in sekunde, 
gledalcem pa spretni tekmovalci kažejo, kako se 
zahtevno delo opravi varno in s čim manj napora. 
Zato smo se začeli zbirati že dva tedna pred tek-
movanjem na našem internem poligonu v Jomčah. 
Ker so si tekmovalci za vodjo ekipe izbrali pisca 
tega članka, smo vse treninge opravili skupaj. Vlo-
žen čas in napor sta se obrestovala. Ekipno smo 
dosegli 5. mesto med 17 sodelujočimi. Posamič-
no pa je Franc osvojil 9. mesto, Mitja in Poldi pa 
22. in 23. mesto. Čestitke tekmovalcem in zahvala 
vsem ki ste nas vse dni treninga in na sami tekmi 
vzpodbujali. Po napornem in vročem dnevu 27. av-
gusta, se je ekipa odpravila proti domu. Gozdarji 
danes dobro blažimo tresljaje in ropot motornih 
žag s sodobno varovalno opremo. A ko se oglasi 
želodec? No, njega pa je potrebno po napornem 
delu razvajati. Želodec je dobil dobro hrano. Duša 
zdravljico. Mi pa ugotovili, da smo po teh dneh bili 
in ostali dobri prijatelji.

Toni
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POHOD NA  BOLFENK 

Tako domačini imenujejo ta hrib, ki je pozneje dobil ime Jelovice, in 
prav tja gor je letošnje leto peljala pot dobrih sto parov nog.
V strojnem krožku že več kot desetletje na Marijin praznik 15. 
avgusta organiziramo pohod k eni od podružničnih cerkvic na 
haloških hribih z mašo za naše pokojne člane. Ko prispemo na 
izhodiščno točko, tam zaključimo z dobrim piknikom. Letos nas 
je po desetih letih pot vodila na Bolfenk, a tokrat po drugi poti. 
Zbrali smo se na lepo urejenem igrišču z brunarico v Narapljah 
in po danih napotkih za pot krenili novim doživetjem in lepemu 
razgledu naproti. Že po dobrem kilometru so moči pošle, a nismo 
obupali; pohodniki – kmetje vedo, da mora biti v nahrbtniku prva 
pomoč in smo jo tudi uporabili! Ni bila iz Tosame, ampak domači 
zvarki (borovničke, orehovec …). Dobili smo nov zagon in kaj kma-
lu smo z vrha opazovali, kako daleč se vidi. Verjemite, pogled je 
bil lep, saj je sonce lepo obsijalo Dravsko polje in Pohorje, posebej 
pa je izstopala bazilika na Ptujski Gori. Še preden smo zagledali 
cerkvico na vrhu, je sonce dobro razgrelo vse pohodnike. Da smo 
zdržali, je zaslužen naš član Bojan s polnim avtomobilskim prtl-
jažnikom osvežitve v tekoči obliki. Pot je bila takoj lažja in že smo 
posedli za mize na turistični kmetiji Lončarič, kjer je gospodinja 
Tilčka poskrbela za dobro zelenjavno juho (seveda s mesom), njen 
sin Sašo, ki je tudi član krožka, pa je dodal nekaj litrov domačega 
in tako smo z lahkoto dočakali g. župnika Janka. Še dvestometrski 
vzpon do cerkve in z molitvijo smo se spomnili vseh članov krožka, 
ki so odšli s tega sveta. Žal ugotavljamo, da se nam ta seznam kar 
preveč hitro dopolnjuje.
Po končani maši nikoli ne pozabimo na skupinsko fotografi jo, da 
se bomo čez leta spomnili, kje smo se potepali ta dan. Spust nazaj 
v Naraplje je bil dokaj hiter: ali smo izbrali prelahko pot ali pa so 
nekateri z dobrim vohom že zaznali vonj po dobrotah z žara? Ne 
vemo točno ... Ko smo bili vsi zbrani v dolini, nas je vaški mlinar 
Mirko povabil v njihov obnovljen mlin (last Turističnega društva 

Naraplje). Predstavil je kratko zgodovino starega mlina in po več 
letih napora za postavitev novega na isti lokaciji je posebej poudar-
il, da je bil najtežji del gradnje boj z birokrati in pridobivanje dovol-
jenj. Kljub suši in prazni strugi še nekaj dni pred našim obiskom je 
ena lepa ploha izlila nekaj vode v dolini Jesenice, pravočasno so 
zaprli jez in bilo je dovolj vode, da so mlin pognali in prikazali, kako 
melje. V mlinu nismo zdržali dolgo, saj je na prostoru za piknik 
neusmiljeno dišalo in pot navzdol je tudi pripravila nekaj prostora 
za dobrote, ki so jih pripravili kuharji restavracije Gastro.
Letošnji pohod je bil malce krajši od dosedanje prakse – tudi iz ra-
zloga, da smo kako leto starejši, kar so pozdravili vsi prisotni, saj je 
bilo nekaj več časa za druženje. A tudi letos je hitro prišla večerna 
ura in delo na kmetijah je že klicalo v hleve. Že zdaj pa lahko na-
povemo cilj pohoda za naslednje leto: to bo sv. Mohor nad Stoper-
cami. Rezervirajte si prost dan, vse ostalo izveste pravočasno.

Izidor
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SK ŽETALANEC NA KOPAH

Zadnji vikend v avgustu je v Strojnem krožku Žetalanec že po 
tradiciji namenjen enodnevni strokovni ekskurziji. V soboto zjutraj 
smo se namenili na Kope. Prvi postanek je bil sicer še v Savin-
jski dolini, kjer smo si v Šempetru ogledali sodobno živinorejsko 
kmetijo Flis. Kmetija Flis se ukvarja s prirejo in predelavo mleka. 
Domači so nam prijazno razkazali kmetijo, ki je od lani bogate-
jša za nov moderni hlev, s katerim so lahko povečali stalež živali. 
Medtem, ko smo si mi z zanimanjem ogledali kmetijo, so nam na 
dvorišču pripravili okusno malico iz mlečnih dobrot. Okusili smo 
lahko pečen sir, razne jogurte, sire in namaze. Vsi zainteresirani 
so te dobrote lahko tudi kupili v njihovi domači prodajalni. Pot do 
kmetije v Šempetru nas je peljala skozi Žalec in vsi vemo, da le-ta 
slovi po znameniti pivski fontani. Ni hudič, da so izletniki, ob dobri 
jedači in visokih temperaturah, pomislili, kako bi se prileglo pivo 
v deželi hmelja. Stekel je pogovor o tem, koliko kilometrov je do 
Žalca, koliko časa še imamo in zakaj si ne bi ogledali te famozne 
pivske fontane, če smo pa tako blizu. Strpamo se na avtobus, vsi 
smo za to, da malo zavijemo z začrtane poti in se odpeljemo v 
Žalec. Čez slabe pol ure smo že kupovali vrčke za pivo in ob pri-
jazni asistenci gospoda pri fontani okušali 6 vrst piva. Po kratkem 
in prijetnem postanku z vrčki za pivo in rahlo dobre volje nas je 
vodička Vesna le pregovorila, da bo treba na Kope, kjer nas čaka 
kosilo. Iz Žalca smo zapeljali v smeri Slovenj Gradca in v Mislinji 
obrnili na Kope. Tam nas je pričakala okusna malica – pohorski 
lonec, znana holcerska malica. Po dobri hrani se spodobi še malo 
migati, zato nas je naš gostitelj, holcer Vrlič, povabil na holcerijo, 
kjer nas je najprej seznanil z zgodovino holcarije na tem delu Po-
horja, prikazal stara holcerska opravila in nas popeljal na ogled 
razstave »Pohorje – človek v naravi, narava v človeku«. Tomislav 
Vrlič je znan komik, ki nas je skozi holcerijo popeljal na njegov, hu-
domušen način. Sledil je preizkus v starih holcerskih opravilih. Im-
eli smo srečo, da je bila v istem času prisotna še skupina Trajbarji 
in tako smo se SK Žetalanec in Trajbarji pomerili na tekmovanju v 
žaganju ploha na čas, zabijanju žebljev, zlaganju okroglic, rolanju 
ploha in pajsanju ploha. Borili smo se dobro in izgubili častno z 
minimalno razliko. Na Pohorju pravijo, da je gozdov vedno več, 

holcarjev pa vedno manj, zato je potrebno sprejeti v svoje vrste 
nove holcarje. Sledil je holcarski krst za nove holcarje in po težkem 
strokovnem preizkusu je Izidor Štajnberger prejel ta častni naslov. 
Nasmejani in dobre volje smo se sprehodili skozi prelepe pohor-
ske gozdove in se s sedežnico popeljali na vrh Kop, od koder je 
čudovit razgled od Maribora do Avstrije. Na vrhu so tudi ener-
getske točke. Na sami lokaciji naj bi bilo najdenih in določenih 
13 točk, ki blagodejno oz. pozitivno vplivajo na naše zdravje. Za 
vsako točko so opisali, na katere čakre deluje izmerjena pozitiv-
na energija oz. na katere organe. Mi, Žetalanci, smo ugotovili, da 
energetska točka, ki blagodejno vpliva na jetra, najboljše deluje 
tako, da stojiš pri tej točki s haloškim špricarjem v roki. Ker so nam 
v tem času prijazni gostitelji pripravili še holcarski piknik, smo se 
nazaj sprehodili peš, da bi pred pojedino pokurili še nekaj kalorij 
in pripravili prostor za nove. Piknik je bil prava mala gostija po 
principu »pojej, kolikor moreš«. Po prijetnem dnevu, spočiti od 
vsakdanjega stresa in z napolnjenimi baterijami v objemu čudo-
vite narave, smo se neradi odpravili domov. Ja, bo kar držal rek, 
da če se ima človek lepo, čas kar prehitro mine!

Petra P.



13Žetalske   novice

 

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME: GRANT AGREEMENT NO. 710577   

 STEMforYouth: Zanimanje mladih za STEM 

- Zakaj se diamanti svetijo?  
- Si želiš izdelati ročni sesalec? 
- Kako je človek pristal na luni? 
- Si vedel, da sistem navigacije GPS temelji na teoriji relativnosti? 
- Si pripravljen sodelovati v znanstvenem izivu, ki bo preučeval »velike podatke«? 
 
V uvodu smo izpostavili le določene teme, ki bodo obravnavane v okviru evropskega izobraževalnega 
projekta »STEMforYouth«. 
 
Projekt STEMforYouth poskuša vzpostaviti novo pot do popularizacije naravoslovnih znanosti med 
mladostniki starimi od 12 do 18 let. Kratica STEM predstavlja matematiko, fiziko, kemijo, astronomijo, 
medicino in tehniko. Projekt vzpostavlja metode učenja, ki inovativno povezujejo tako posamezne discipline 
kot tudi učitelje, učence in strokovnjake. V ta namen smo oblikovali večjezični spletni portal, kjer so že 
dostopne nekatere preizkušene metode učenja, ki težijo k boljšemu razumevanju in splošnemu ugledu 
znanosti. Za vsako disciplino je dostopnih 7-9 izzivov, ki nastopajo kot samostojne učne enote in so 
oblikovani tako, da se teme obravnavajo preko aktualne praktične rabe.  
 
V nadaljevanju bo projekt STEMforYouth preučil uporabo le-teh metod znotraj šol in jih nato prilagodil 
učnim potrebam učenkam in učencem. Nadaljne raziskovanje bo osvetlilo katere delovne kompetence in 
veščine učenci osvojijo preko uporabe metod in kako le-te ustrezajo potrebam evropskega trga dela. Cilj 
projekta je tako osvetliti povezavo med STEM disciplinami in zaposlitvenimi možnostmi ter pomagati 
mladim pri izboru izobraževalnih in kariernih odločitev. 
 
Pri projektu STEMforYouth sodeluje 10 partnerjev iz različnih panog (univerze, znanstveni centri, 
raziskovalni inštituti in podjetja) in šestih evropskih držav (Slovenija, Poljska, Grčija, Italija, Češka, Španija). 
Projekt poteka v okviru evropskega programa za raziskave in inovacije »Obzorje 2020« in se je pričel 1. 
maja 2016, končan pa bo 31. oktobra 2018. 
 
Oblikovane metode bodo preizkušene v izbranih šolah prej omenjenih partnerskih držav. Preizkus se bo 
pričel septembra 2017 in končal z mednarodnim dijaškim tekmovanjem. 
 
Več informacij je dostopnih na: www.stem4youth.eu 
Lahko pa se tudi naročite na novice: http://www.stem4youth.eu/register/ 
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●    Zakaj se diamanti svetijo? 

●    Si želiš izdelati ročni sesalec?

●    Kako je človek pristal na luni?

●    Si vedel, da sistem navigacije GPS 
temelji na teoriji relativnosti?

●    Si pripravljen sodelovati v znanstvenem 
izivu, ki bo preučeval »velike podatke«?

STEMforYouth: 
Zanimanje mladih 

za STEM

NA OBISKU PRI ŽETALSKIH DEVETDESETLETNICAH
ALOJZIJA HORVAT
Šele meseca avgusta, ko se je nekoliko ohladilo ozračje 
vročih poletnih dni, smo predstavniki OORK Žetale obi-
skali gospo Alojzija Horvat, ki je letošnji 92. rojstni dan 
pričakala izven svojega doma. V popoldanskem klepetu 
je podoživela dogodke iz preteklih dni in mesecev. Pra-
znovanje rojstnega dne v krogu najdražjih ji je le dan 
pred rojstnim dnevom preprečila neljuba nezgoda v nje-
ni sobi. Zaradi poškodbe je bila prepeljana v ptujsko bol-
nišnico. Sledili so dnevi in tedni okrevanja v bolnišnici, 
nato še v zdravilišču. Z zanimivimi besedami je opisova-
la pestre dogodke in doživetja za zidovi bolnišnice. Le z 
njej lastno jekleno voljo, neverjetno življenjsko energijo 
ter ob skrbni negi njenih domačih lahko sedaj posedi v 
prijetni senci brajd pred domačo hišo ter z zanimanjem 
spremlja dogajanja v bližnji in daljni okolici. Ko smo si 

ob slovesu stisnili roke z iskrenimi željami po čim bolj 
stabilnem zdravju, smo si obljubili, da se prihodnje leto 
spet srečamo.

Irena Vodušek



14 Žetalske   novice

EKSKURZIJA  KD ŽETALE  V SLOVENSKO PRIMORJE 
IN TRST S KRASOM

V prvih poletnih dneh junija smo se člani KD odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Slovensko Primorje in zamejsko Sloveni-
jo. Odpravili smo se na geografsko in zgodovinsko poseben del 
Slovenije, ki izstopa tako po morfologiji terena kot po zgodovin-
skih dogodkih v preteklosti in tudi danes. Flišna pokrajina s 46,6 
km dolgo obalo, pomembnim srednjeevropskim pristaniščem 
– luko Koper, mediteransko klimo in bogato kulinariko privablja 
turiste od blizu in daleč.

Po triurni vožnji in postanku v Logatcu smo prispeli na prvo 
točko našega ogleda – največje primorsko mesto Koper. Pod 
strokovnim vodstvom g. Uroša Vidoviča je sledil zanimiv ogled 
starega mestnega jedra Kopra, ki so ga poselili že Rimljani, v 
10. st. pa se je upravno in gospodarsko povezal z Benečani, vse 
do leta 1797, ko je Beneško republiko ukinil Napoleon Bonapar-
te. Sledi stoletna avstrijska prevlada, z Rapalsko pogodbo leta 
1920 pa vse do 1. 5. 1945 je bil Koper pod italijansko okupaci-
jo in fašistično nadvlado. Po podpisu Londonskega sporazuma 
leta 1954 je postal pomembno gospodarsko in politično središ-
če slovenske obale. Različni gospodarji so pustili svoj pečat v 
arhitekturi mesta. Najbolj se kaže beneški vpliv, saj so najlepši 
arhitekturni spomeniki iz njihovega obdobja. Ena izmed njih je 
Pretorska palača na današnjem Titovem trgu, ki je bila do konca 
18. st. sedež beneških gospodarjev. Sedanjo podobo je dobila v 
15. st., ko so gotski arhitekturi dodali polkrožno zaključena rene-
sančna okna, vrhnji del palače pa dopolnili z zobčastim nadzid-
kom. Na vzhodni strani tega trga se nahaja stolnica Marijinega 
vnebovzetja, zgrajena v 12. st., kjer se prav tako arhitekturno pre-
pletata gotski in renesančni stil. V njihovem času je nastal tudi 
renesančni vodnjak – Da Pontejev vodnjak, osemkotni bazen za 
vodo, ki ga obkroža 15 majhnih pilastrov-stebrov, nosečih znake 
takratnih koprskih plemiških rodbin. Kot protiutež pristanišču v 
Trstu, ki je po sporazumu ostal v Italiji, so domačini leta 1957 za-
čeli graditi novo pristanišče vzhodno od starega mesta. Poglobili 
so plitvo morje, izkopano gradivo pa uporabili za nasipavanje 
plitvin ob obali. Pravi razvoj je luka Koper doživela po letu 1967, 
ko so zgradili 31 km dolg železniški priključek Koper-Prešnica, 
ki je odprl tranzitno pot v Srednjo Evropo. Vso mogočnost in 
seveda fi nančni doprinos tega območja smo si ogledali z avto-

busom ob zanimivi in poučni razlagi lokalnega vodiča. Po ogledu 
luke nas je pot vodila v kraško zaledje in naprej čez mejo v Trst, 
sedež Furlanije-Julijske krajine in Tržaške pokrajine. Pred ogle-
dom Trsta smo obiskali mogočen grad Miramare, postavljen tik 
ob morju, obdan z obzidjem in zgrajen sredi 19. st. po naročilu 
Maksimiljana Habsburškega. Zaradi stiske s časom si notranjosti 
gradu in muzejskih zbirk nismo ogledali, smo pa se sprehodili po 
urejenih grajskih vrtovih, kjer se je še ne dolgo nazaj sprehajala 
avstrijska gospoda. Polni vtisov in že malo utrujeni smo ekskur-
zijo zaključili z ogledom prestolnice kave – Trstom. Da je Trst 
res evropska prestolnica kave, kažejo številne pražarne kave in 
kavarne v mestu, med njimi tudi prva kavarna Cafe Tommaseo, 
odprta leta 1830 in delujoča še danes. Zaradi časovne stiske nam 
skodelice kave ni uspelo spiti, smo se pa sprehodili po velikem 
pomolu Molo audace.  Pot nas je naprej vodila čez mogočni trg 
Unita d'Italia z mogočnimi palačami vse do znamenitega Piazza 
del Ponterosso, kjer smo v času »železne zavese« kupovali kav-
bojke in kavo, danes pa na tem lepo obnovljenem mestu stoji 
nekaj stojnic s spominki. 

Veličina in mogočnost tega mesta je odraz habsburške 
nadvlade, za katero je to mesto predstavljalo »okno v svet«, nje-
gova vloga pa je bila še bolj poudarjena leta 1857 z izgradnjo 
Južne železnice, ki je povezovala Trst z Dunajem. Zanimiv po-
datek je tudi, da je bil Trst na začetku 20. st. (po popisu 1910) s 
56.000 slovenskimi prebivalci največje slovensko mesto. Kasnej-
ša zgodovinska dogajanja niso bila naklonjena slovenskemu pre-
bivalstvu: požig Narodnega doma 1920, tragična zgodba štirih 
primorskih Slovencev: Bidovca, Marušiča, Miloša in Valenčiča, ki 
so padli pod italijanskimi streli v Bazovici, so samo delček doga-
janja pred 2. svetovno vojno in po njej. Danes so se razmere iz-
boljšale, saj imajo Slovenci v Trstu možnost uporabe slovenskega 
jezika pri odnosih z javnimi ustanovami in pri javnem obveznem 
šolanju. Utrujeni in polni vtisov smo se v večernih urah odpravili 
nazaj proti domu. Seveda je sledil tudi obvezen postanek na Tro-
janah, saj so njihovi okusni krofi  znani daleč naokrog.

Milenka Kovačec

Sončno vreme, dobro vzdušje, v ozadju pa Da Pontejev vodnjak.
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POVABILO K SODELOVANJU NA FESTIVALU 
ČEBELARSKE PESMI- LUKOVICA 2017
Petje in čebelarjenje sta del slovenske kulture, zato smo se pri Čebelarski zvezi Slovenije v sodelovanju z Občino 
Lukovica odločili za organizacijo 2. festivala čebelarske pesmi. Na ta način želimo pevske ansamble spodbuditi k 
izvajanju nedvomno številnih in malo znanih pesmi s čebelarsko vsebino, skladatelje pa k pisanju novih. Festival 
čebelarske pesmi bo potekal v petek, 01. decembra 2017, v popoldanskem času v Lukovici. Podroben program 
festivala bomo objavili po prejemu prijav pevskih ansamblov k sodelovanju. K sodelovanju vabimo odrasle pevske 
ansamble – moške, ženske ali mešane, ki se boste na festivalu predstavili s tremi slovenskimi pesmimi po vašem 
izboru; ena od njih mora imeti čebelarsko vsebino. Izvedbo pesmi s čebelarsko vsebino bomo strokovno ocenili in 
najboljšo tudi nagradili. Rok za prijavo k sodelovanju je 15. oktober 2017, obrazec za prijavo je objavljen na spletni 
strani Čebelarske zveze Slovenije, na voljo pa je tudi na e- naslovu: matej.mandelj@czs.si

       Čebelarska zveza Slovenije

ČEBELJI PRIDELKI - ODLIČNO DARILO

Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo zaloge in brezskrbno pričakamo zimo. Saj poznate tisti dobri občutek, kajne? Ob tem 
pa tudi že razmišljamo, kako bomo obdarovali naše najdražje in znance, saj se čas praznikov približuje izjemno hitro in še preden se 
bomo dobro zavedli, bodo prazniki tu. Pa bomo spet v dilemi, kaj podariti našim najdražjim in kako jim izkazati pozornost in hva-
ležnost ... Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero ne morete zgrešiti. Slovenski medovi s široko paleto okusov lahko razveselijo 
še tako zahtevnega uporabnika in hkrati nudijo možnost, da prav vsakega obdarjenca razveselimo z drugim okusom. Čudovito je 
spoznavati paleto različnih okusov slovenskih medov in najti najljubšega med njimi. Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, 
kot so cvetni prah, matični mleček, propolis, medica, medeni liker in peneča medica, postajajo vedno bolj prepoznavni in zanimivi za 
kupce. Zlasti takrat, ko potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki jih bomo znali poiskati in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče 
iz čebeljega voska pa bodo z mehko rumeno svetlobo in prijetnim vonjem v nas zbudile nostalgijo po starih časih, ko so ljudje zelo 
drugače preživljali večere kot dandanes. Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva na Slovenskem in so primerni tudi 
kot protokolarno darilo, tako znotraj kot zunaj naših meja. Širjenje pomena slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj meja nas 
dela prepoznavne v tujini. Peneča medica, ki so jo razvili slovenski čebelarji, je edinstvena, narejena izključno iz medu in vode po 
klasičnem postopku z vrenjem v steklenicah. Na njo smo čebelarji še posebej ponosni in je primerna za posebne priložnosti. Tudi 
pobuda Čebelarske zveze Slovenije za svetovni dan čebel nas postavlja na sam svetovni oder dogajanja in prepoznavnosti. Širok 
spekter čebeljih pridelkov boste dobili v primernih darilnih embalažah in jih s pridom uporabite za obdarovanje ob najrazličnejših 
priložnostih, še zlasti, ko želite iz rok dati le najboljše.

Nataša Klemenčič Štrukelj, 
svetovalka specialistka za ekonomiko

Čebelji pridelki so darilo čebel in narave - podarite košček narave.
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MINIL JE ČAS V DELU IN SKRBEH
Ni več zanimivo pisati o vremenu, pregovori so lahko tudi dol-
gočasni, a življenje članic Društva podeželskih žena Občine Žetale 
ni bilo dolgočasno, saj je bilo potrebno skrbeti za vsakodnevni 
jedilnik in ga udejaniti. Tudi skrb za zelenjavo in okrasno rastlinje 
je vsakdanjik gospodinje. Minil je čas, ki se nam je vtisnil v spomin, 
pa čeprav samo en dan: 4. julij 2017 je bil nepozaben. 

Program za našo letno ekskurzijo je bil dobro zasnovan, pa 
tudi uspešno realiziran. Julijsko jutranje sonce nas je pozdravilo in 
nas spremljalo ves dan iz Žetal tja do sončne Idrije in še naprej po 
zahodu naše domovine. Zanimivo potovanje po Ptujskem, Celj-
skem in prva postaja na Trojanah ob kavi in velikem krofu. Prispeli 
smo v Ljubljano, kjer nas je pozdravila ga. Alenka; z njo smo se 
spoznale že na lanski ekskurziji. Njena bogata razlaga zgodovine 
in geografi je nam je bogatila dan. Prava, zanimiva postojanka je 
bilo najstarejše rudarsko mesto pri nas – Idrija, ki leži v kotlini, 
od koder se bohoti mogočni Krn. »Tam gluho šumi reka Idrijca in 
sneg pritajeno drsi skozi veje,« je slikovito opisal pisatelj Ciril Kos-
mač. V razstavnem prostoru je lepo prikazano, kako so pred več 
kot 500 leti odkrili živo-srebrno rudo. Odkril jo je g. Škafar, ki je 
po pripovedovanju namakal škaf, poleg vode pa je pritekla še živo 
srebrna ruda. V Idriji je znan tudi Ahacijev trg; Ahacij je namreč 
zavetnik rudarjev. V grbu mesta Idrije je vgrajen bog MERKUR, 
ki je tako živ kot živo-srebro. Zanimive so hiše v Idriji, značilna 
primorska gradnja; stavbe so spomini na stanovanja nekdanjih ru-
darjev. Mesto je pod zaščito UNESCA – svetovne dediščine. Idri-
ja slovi po klekljanju, saj je pod prsti spretne idrijske klekljarice 
nastalo nešteto najzahtevnejših idrijskih čipk. V Mestnem muzeju 
IDRIJA so razstavljeni najzanimivejši primerki. V Idriji se vsako leto 
odvija tudi Mednarodni festival idrijske čipke, ki je znana daleč po 
svetu. Vodstvo muzeja se povezuje tudi z evropskimi čipkarskimi 
središči, kot so: Milano, Genova, Bruselj …

Še nekaj o rudniku in živem srebru: rudišče je nastalo pred 
več kot 230 milijoni let. Iz raztopine živega srebra se je med ohla-
janjem kristaliziral mineral CINABARIT. V upravni stavbi Rudnika 
živega srebra Idrija je pri Frančiškovem jašku na ogled zbirka cina-
baritnih rud, mineralov in kamnin. V petsto letih so idrijski rudarji 
pod mestom izkopali več kot 700 km rovov. Najgloblji so segali 
skoraj 400m globoko. Iz cinabaritne rude so pridobili 147 000 ton 
živega srebra. S to tekočo kovino so napolnili več kot 3 milijone 
jeklenk in jih poslali v svet. V porečju Idrijce so ohranjene Idrijske 
klavže – lesene zapornice, ki so jih odprli, ko so bile za klavžami 
pripravljene zadostne količine lesa. Te so uporabljali za podporo v 
jami in kot energijski vir pri žganju živo srebrne rude. V spremstvu 
vodnika se lahko spustite v globino rudnika, spoznate, kako težko 
je bilo nekoč delo rudarjev, in morda se boste srečali z nagajivim 
škratom PERKMANDLJCEM. Lahko si ogledate grad Gewerkene-
gg iz 16. stoletja. Lahko si privoščite tudi idrijske žlikrofe. 

Članice našega društva smo spoznale delček idrijskih zna-
menitosti in pot nadaljevale ob reki Idrijci vse do Mosta na Soči, 
kjer smo imele okusno kosilo. Soča, bistra hči planin, ima tu upo-
časnjen tek in je že združena z reko Idrijco. Sledila je vožnja v, kot 
pravijo v tem kraju,  najlepšo vas tega področja – gorsko vasi-
co Drežnica, ki je dobro poznana po pesmi Čin, čin Drežnica. Tu 
smo si ogledale zasebno muzejsko zbirko BOTOGNICE, ki priča 
o grozotah prve svetovne vojne. Drežniško področje je obdano z 
vencem gora in hribov, lahko se sprehodimo do čudovitih slapov, 
zanimiva sta SOPOTA in KRAMPEŽ, biser slapov je slap KOZJAK. 
Priznana je tudi avtohtona slovenska pasma koze. Ponašajo se 
tudi s prireditvijo ob pustnem času, ki se ga udeležujejo le nepo-
ročeni fantje. Ti izdelajo maske iz lesa: LEPI LIKI obiščejo vaščane, 
TA GRDI pa preganjajo otroke in jih posipajo s pepelom. Ogledale 
smo si tudi Cerkev srca Jezusovega. Zgrajena je bila pred prvo 
svetovno vojno. Po zanimivi hribovski vožnji smo prispele v Koba-
rid, kjer stoji spomenik pesnika Simona Gregorčiča. Zanimiv je bil 

ogled muzeja Od planine do Planike, kjer hranijo aparature za iz-
delavo sira. Razložili so nam, kako pripravljajo sir različnih okusov. 
Sir smo tudi degustirale, kupile in po bogati razlagi o pašnikih, 
živini in zbiranju mleka odpotovale preko Nove Gorice v Vipavo, 
kjer smo si privoščile dober sladoled. Narava je bila že obdana 
z mrakom, zato smo se udobno namestile v avtobusu in pot do 
Trojan je hitro minila. V avtobusu je zadišalo po trojanskih krofi h. 
Lepa noč in že smo tam, kjer se je začela naša ekskurzija – mirne 
Žetale, zgodnji dan ob eni uri zjutraj, 5. 7. 2017. 

Življenje se nadaljuje po ustaljeni poti. Že so v teku priprave 
na praznovanje občinskega praznika. Tudi tradicionalno kožuha-
nje je mimo. O jesenskem nekajurnem izletu po Rogaški Slatini 
vam bomo poročali v 65. številki Ž.N. O vsem, kar se dogaja v 
sklopu našega društva, nas seznanja naša predsednica, ga. Darin-
ka Kodrič, ki že snuje načrt za ekskurzijo v naslednjem letu. Prebe-
rite novice v našem glasilu in veselo pričakujte veseli december.

ZA DRUŠTVO M.K.
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»PREKMURSKE RAVNICE IN LENDAVSKE GORICE«
V soboto, 9. septembra 2017, smo člani 
Društva upokojencev Žetale organizirali 
zanimiv izlet v Prekmurje. Pot nas je vodila 
skozi prekmurske ravnice vse do slikovitih 
Lendavskih goric. Že na avtobusu našega 
prevoznika, domačina Ervina Jusa, je bilo 
po prešernem razpoloženju vseh prisotnih 
zaznati, da se nam obeta lep in doživet 
dan. Nekaj po deveti uri smo prispeli na 
prvo postajo izleta, v Dobrovnik. Preden 
smo se podali na ogled tropskega vrta v 
enem najuspešnejših slovenskih podjetij, 
Ocean Orchids d.o.o., smo se okrepča-
li z jutranjo kavico in pecivom, ki so ga 
pripravile prizadevne članice društva. Za-
tem smo se odpravili v preddverje trops-
kega vrta, kjer nas je čakala vodička in nam 
je predstavila ta enkraten objekt. Velikost 
vrta znaša 1.500 m2. V njem se nahaja 
preko 300 različnih rastlinskih vrst iz trop-
skega sveta. Po uvodni predstavitvi smo 
se sprehodili med mogočnimi rastlinami, 
kot so bananovec, papaja, mango, ananas, 
mango, kavovec, poper ter zbirka praproti 
in fl amingovcev. Posebnost vrta je najvišja 
rastlinska stena »green wall« v Sloveniji. 
Vse leto se v tropskem vrtu nekaj dogaja, 
vedno znava rastejo novi listi in zorijo za-
nimivi sadeži. Tropski vrt deluje v sklopu 
podjetja Ocean Orhids d.o.o., ki se ukvarja 
s proizvodnjo tropskih orhidej. Podatek, 
da letno proizvedejo dva milijona čudežno 
lepih cvetov, govori samo po sebi. Podjet-
je zaposluje 40 delavcev, ki z nasmehom 
na obrazu povedo, da so srečni in zadovol-
jni, da so lahko ustvarjalci te zgodbe o us-
pehu. Zaradi narave proizvodnje orhidej si 
le-te nismo mogli ogledati, vendar že sam 
pogled skozi razgledno okno na tisoče 
raznobarvnih orhidej nikogar ne pusti rav-
nodušnega. Konec obiska v tropskem vrtu 
smo izkoristili za nakup orhidej v trgovini 
podjetja. Različne vrste in barve orhidej, ki 
jih pridobijo po posebnem postopku klon-
iranja, so kar vabile, da postanemo njiho-
vi lastniki. Naslednja postaja tokratnega 
izleta DU Žetale je bil ogled Lendavskih 
goric oz. njihove najbolj atraktivne točke, 
razglednega stolpa Vinarium, ki kraljuje 
nad Lendavo. Lendavske gorice so največ-
ji kompleks vinogradov v Sloveniji. Tudi po 
urejenosti vinogradov spadajo med na-
jlepše v naši domovini. Na vinsko-turistični 
poti je bila prava gneča avtomobilov, trak-
torjev – vsi so hiteli na trgatev, ki je bila 
zaradi vročine v poletnih dneh letos prej 
kot predhodna leta. Na križišču cest nad 
Lendavo nas je počakal g. Milan Jaklin iz 
Črenšovcev in za nekaj ur postal naš vodič 
in prijazen gostitelj. Njegova dobrodošlica 
je bila konkretna, saj nas je povabil na svoj 
vikend in počastil z vinom. Dobra vinska 
kapljica nam je dala navdih za lepo slov-
ensko pesem, začinjeno z zvoki harmoni-

ke Špele Fišer. To je bil pravi uvod v obisk 
razglednega stolpa Vinarium, ki je pome-
nil vrhunec našega izleta. Kako je nastal 
razgledni stolp Vinarium?

Leta 2012 se je v Občini Lendava 
porodila ideja o izgradnji razglednega 
stolpa, ki bi pomenil svojevrsten turistični 
produkt na vinsko-turistični cesti v osrčju 
Lendavskih goric. Prijava na razpis Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj je bila 
uspešna in gradnja stolpa se je potem, 
ko so bile opravljene vse procedure, ki jih 
ni bilo malo, leta 2014 lahko začela. Ura-
dna otvoritev stolpa je bila 2. septembra 
2016. Stolp je visok 53,50 m. Nanj se je 
mogoče povzpeti z dvigalom ali peš, če 
premagate 240 stopnic. Kljub malce neja-
snemu vremenu smo člani DU Žetale lahko 
uživali v razgledu na vse strani neba. Na 
tem edinstvenem objektu nas je spremljal 
vzhodni veter. S pogledom smo lahko za-
jeli štiri države: Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo 
in Madžarsko. Po nepozabnem doživetju 
na razglednem stolpu Vinarium in spustu 
na realna tla nas je pot vodila v vas proti 
Črenšovcem, kjer nas je v prijazni gostilni 

Jaklin čakalo kosilo. Okusno kosilo nas je 
podkrepilo, da smo ob spremljavi harmo-
nike zapeli nekaj pesmi. Okoli 16. ure smo 
se poslovili od gostoljubnega gostilničar-
ja, g. Milana Jaklina, z željo, da se še kdaj 
srečamo. Zadnja postaja naše poti je bila 
Oljarna Zanjkovič Gibina v občini Razkriž-
je. Delovanje družinske oljarne je predsta-
vil lastnik Marijan Zanjkovič, ki je povedal, 
da ima oljarna že stoletno tradicijo. Olje 
pridelujejo po metodi toplega stiskanja 
in pri tem namesto belega olja uporablja-
jo vodo, kar daje njihovemu olju poseben 
okus. Po uvodni predstavitvi smo si lahko 
ogledali prostore oljarne in poskusili okus 
olja, bučnih semen in vina. Olje nas je tako 
navdušilo, da se je večina prisotnih odlo-
čila za nakup za potrebe gospodinjstva. 
Časovni stroj se je bližal 18. uri in s strani 
Hrvaške je na Prlekijo padal rahel dež. Pri-
šel je čas za slovo in čakala nas je samo še 
pot proti domu. 

To je bil izlet, ki nam bo še dolgo ostal 
v lepem spominu.

Jože Krivec

Člani Društva upokojencev Žetale v tropskem vrtu podjetja Ocean Orchids d.o.o. v Dobrovniku.

Razgledni stolp »Vinarium« v osrčju Lendavskih goric
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POLETJE V ŠPORTNEM DRUŠTVU RIM
Naši poletni dnevi v Rimu so se pričeli s 
pripravami na 23. tradicionalni turnir v 
malem nogometu. Enodnevni izlet v Len-
davo je bil za nami, mi pa polni energije. 
Vse je steklo kot po tekočem traku. Zbrali 
smo se na sestanku, si razdelili delovne 
naloge in zavihali rokave. 23. tradicion-
alni turnir v malem nogometu smo or-
ganizirali 18. junija v športnem parku Rim 
ob 10. uri. Turnirja se je udeležilo 11 ekip. 
Tekmovanje je potekalo v štirih skupinah, 
zmagovalci so se pomerili v polfi nalu. V 
polfi nale so se uvrstile naslednje ekipe: 
ŠD Ptujska gora, Gastro Pivovarna Skok, 
Gradbeništvo Bele in domača ekipa ŠD 
Rim. Tekmo za tretjo mesto med ŠD Rim 
in ŠD Ptujska gora je dobila domača ekipa 
ŠD Rim in se veselila tretjega mesta. Tek-
mo za prvo mesto sta odigrali ekipi Grad-
beništvo Bele in Gastro Pivovarna Skok. 
Zmage se je veselila ekipa Gradbeništvo 
Bele, ki je drugo leto zapored osvojila 1. 
mesto. Bilo je veliko ljudi, dobre volje, to-
plih stiskov rok in poštenega navijanja. Na 
tem mestu bi se zahvalila vsem članom in 
članicam, ki so kakor koli pomagali pripe-
ljati turnir pod streho. Zahvaljujem se tudi 
vsem donatorjem (DATO avtomatizacija 
d.o.o., MTD BIO d.o.o., KONPRES Mir-
ko Pislak s.p., Izletniška kmetija Darinka 
Kodrič, Montaže Širec, konstrukcije d.o.o., 
PGM Kos d.o.o., Pajnkiher Karl s.p., Živila 
Žetale, GP Jazbec d.o.o.; Vinogradništvo 
Plajnšek). Brez Vaše pomoči nam turnir 
ne bi uspel, kot je. Tako, še en dogodek 
je bil za nami. Vendar člani ŠD Rim nismo 
odnehali z našimi načrti. Kar hitro smo se 
odločili, da moramo v parku še kaj posto-

riti. Do konca smo uredili rusko kegljišče, 
ki prav vabi vse občane in občanke občine 
Žetale, da se oglasite pri nas v parku in ga 
preizkusite. Uresničila pa se nam je še ena 
želja: postavili smo še dva refl ektorja za 
osvetlitev igrišča.

Sedaj, ko se poletje že počasi pos-
lavlja in na vrata trka jesen, smo se odlo-
čili in izvedli še piknik za vse članice in čla-
ne ŠD Rim. Pohod in piknik sta potekala v 
soboto, 2. 9. 2017, s pričetkom ob 9. uri. 
Pohod smo pričeli v športnem parku in 
ga nadaljevali čez »Šerdije« do Pušnikove 
domačije, kjer smo opravili krajši posta-
nek. Ogledali smo si notranjost domačije 

in se okrepčali. Marsikateri član je vedel 
povedati kakšno zgodbo o tej domačiji. 
Bilo je prav zanimivo. Pot smo nadaljevali 
po strmem klancu za domačijo na vrh Na-
dol čez vinograde. Nato pa skozi Nadole 
po novi alsfaltirani cesti proti Športnem 
parku Rim, kjer nas je pričakal topel ob-
rok kotlovine izpod kuhalnic naših članov. 
Druženje je potekalo v naši klubski sobi, ki 
smo jo to poletje dodatno opremili s slika-
mi našega delovanja.
Športni pozdrav iz športnega parka Rim

Anja Kmetec

DA BI ŠE BILA ZDRAVA…
Čas nam vse prehitro beži. Kljub obilici modernih pripomočk-
ov nam ga kar naprej zmanjkuje. Leto je hitro naokoli. Komaj 
smo si malo oddahnili od poletne vročine, že se zavijamo v 
topla oblačila … 

Ali mineva tako hitro vsem? Članice OORK Žetale smo 
se sredi septembra odpravile na obisk k Skledarjevi Roziki 
v Čermožiše. Našle smo jo na kavču v dnevni sobi, drobno, 
iskrivega pogleda in z veselim nasmehom na obrazu. Zdelo 
se nam je, kot da sploh ni minilo eno leto od prejšnjega sre-
čanja. Petindevetdeset let ima. Vse najboljše! 

Kako pa njej čas teče? Umirjeno, lepo, kot se za jesen 
življenja spodobi. Razveselila se je obiska. Ob naših voščilih 
je dodala: Da bi le bila zdrava! Prisluhnila je klepetu, malo 
pomalicala in tu in tam dodala na šalo obrnjeno misel. Dobro 
se drži, kot radi rečemo. Pravi, da rada kaj prebere, pogle-
da televizijo, malo podrema, veseli se obiskov, predvsem pa 
otroškega živžava.

Zdelo se nam je, da se je pri njej čas ustavil, da je vedno 
enaka … Želimo ji predvsem zdravja in dobrega počutja. Zah-

valila se nam je za obisk in tudi nam zaželela zdravja in dobre 
volje. Da bi se nam le vsem uresničile te želje!

MS
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HALOZE, SE ZARAŠČAJO

S tem sloganom smo v Strojnem krožku Žetalanec pripravili 
demo – prikaz delovanja kosilnic na strmih terenih. Ker nam prvi 
termin v juliju ni uspel, smo dogovorili novega takoj po radgon-
skem sejmu in to je bila sobota, 2. september. Vse letošnje leto 
se je naših krajev izogibal vsak oblak z dežjem, a vremenska na-
poved za ta vikend ni bila obetavna. Ampak Haložani smo tr-
masti in smo vztrajali, da demo izpeljemo. Svojo prisotnost so 
nam potrdili predstavniki Rapid-a, Reform-a, Aebi-ja in Mute. Na 
enem mestu zbrana vrhunska mehanizacija in radovednost vseh, 
ki se mučimo po teh strminah, je bila pred tem dogodkom na 
vrhuncu. Predstavniki omenjenih podjetij so pripeljali na ogled 
in delo zares vrhunsko mehanizacijo, ki si jo je ogledalo več kot 
120 prisotnih. Žal pa je ob uri, ko naj bi pričeli s prikazom, svoje 
pokazala tudi narava in z dobro uro močnega dežja sicer lepo 
zalila travnike, nam pa otežila prikaz. Zato smo ta čas izkoristili 
za predstavitev mehanizacije in podjetij, ki so pripeljala stroje. 
Preko zastopnika Jager trgovine se je predstavilo podjetje Muta 
s svojim kosilnim parkom; sicer mogoče manj tehnološko na-
prednim, a zato bolj sprejemljivim za naše denarnice. Podjetje 
Polanec iz Pleterij je predstavilo program AEBI, svoj novi pro-
gram električne kosilnice, ki bo verjetno v prihodnje še kako za-
nimiv. Mehanizacija Miler nam je predstavila kosilni park Reform, 
Fužinar – Batuje pa kolekcijo Rapid. Nekaj kosilnic je bilo oprem-
ljeno z mulčerji in prav slednjim smo dali poudarek, saj lahko z 
njimi čistimo zaraščene površine in pašnike, na katerih se čez 
leto pase živina. Ja, ker po dežju vedno posije sonce, pa čeprav 
nad oblaki, je za nekaj časa prenehalo deževati. Demonstratorji 
so kljub precej mokremu terenu pognali motorje in vsaj malo 
prikazali zmožnosti te mehanizacije. Malo so kosili, malo mulčili, 
tako da smo se lahko prepričali na svoje oči, kaj bi pomagalo 
Haloze ohraniti vsaj v takem stanju, kot so danes. 

Če povzamem: kosilnice Rapid, Reform in Aebi so razred 
zase, prav vse so tisto, kar bi si lahko samo želeli, a ko izvemo 
tudi ceno teh strojev, se odvrti v naših možganskih kalkulatorjih 
še druga epizoda in vprašanje, kdaj se lahko takšna investicija 
povrne. Nam bližje je program Mute, a to so kosilnice kategorije, 
ki jo že uporabljamo. Odgovor je precej preprost, vsi ga pozna-

mo: z malo razumevanja tistih, ki pripravljajo razpise za kmetij-
stvo, bi bilo tudi to mogoče. Res je, nekaj so poskusili z razpisom 
LIFE TO GRASSLANDS, a se tisti, ki spremljamo to dogajanje, 
vedno bolj sprašujemo, če bomo haloški kmetje imeli kaj od tega 
ali bo denar poniknil, preden bo koristno porabljen za namen, 
kot je zapisano v programu. Na prikazu je bilo tudi veliko mladih, 
ki so prav navdušeno spremljali delo teh strojev. Pri tem se mi je 
utrnila misel za naše politike v razmislek. 

Če želijo, da bodo tudi strmejši deli Slovenije lepi, očišče-
ni, obdelani, omogočite s kakšnim razpisom nakup kosilnic tega 
ranga tudi kmetijam, kjer ekonomika prireje ni pozitivna. S tem 
bomo ohranili lepo krajino, preživeli nekaj glav živine, ustavili 
beg mladih iz Haloz in navsezadnje: kateri turist bi pa obiskal 
naše kraje, če bi lahko občudoval samo zaraščene bregove z gr-
movjem? Pa še to: za tak razpis ni potrebno ustanavljati novih 
agencij, kandidatura naj bo samostojna, izkoriščenost teh stro-
jev pa je možna preko strojnih krožkov, ki že delujejo povsod po 
Sloveniji.

Izidor Štajnberger
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ČUDNI SVET 
Na Natečaju za izvirno otroško likovno in literarno delo ter foto-
grafi jo, ki ga je v počastitev naziva »glasnik miru« Mestna občina 
Slovenj Gradec letos razpisala že 25.,  je bila za svoje literarno 
delo z naslovom Čudni svet, v katerem je na hudomušen način 
izrazila svoje doživljanje pasti interneta, v petek, 22. septembra 
2017, na prireditvi v Slovenj Gradcu s priznanjem in praktičnimi 
nagradami nagrajena Nataša Butolen. Naši učenki iskreno čes-
titamo in želimo tudi v prihodnje veliko ustvarjalnega navdiha.

Mentorica Saša Peršoh
V našem virtualnem svetu
je vse kot na drugem planetu.
Marko, Nina in pa teta
so odvisni od interneta.

Marko samo v igre bulji,
Nini glasba v slušalkah tuli.
Da kosilo skuha teta,
potreben je dostop do spleta.

Žoga sama je na travi,
punčke nihče ne pospravi.
Soncu tablica se čudi,
kaj lahko sploh ono ponudi.

Ko nastane kak problem,
postane jasno čisto vsem:
Vsa info ta navlaka
naredi samo bedaka.

Nataša Butolen

GREMO V ŠOLO
V šolskem letu 2017/2018 je v prvi razred OŠ Žetale vstopilo 11 
učencev (5 dečkov in 6 deklic). Že pred počitnicami so se poslo-
vili od vrtca in nestrpno čakali »ta pravo« šolo. Šola otrokom 
ni neznanka, saj je najbližja soseda vrtca in otroci poznajo 
nekatere prostore (kuhinjo, telovadnico, računalniško učilnico) 
in zaposlene delavce. Pa vendar biti prvošolec pomeni nekaj 
več, nekaj bolj resnega in pomembnega. Prvi šolski dan je minil 
v prijetnem, sproščenem vzdušju ob prisotnosti staršev. Drugi 
šolski dan jih je pričakala imenitna torta. No, potem pa se je že 
začelo  resno delo. Učenje poteka skozi igro, vendar šola ni več 
samo igra ...

Prvošolcem želimo uspešno in pridno delo v šoli. Pesmica pravi: 
Hočeš, nočeš, v šolo greš,
hočeš, nočeš, vse izveš. 
Hočeš, nočeš, že sediš,
hočeš nočeš, se učiš.

Želimo, da bi prvošolci z veseljem hodili v šolo in zajemali znan-
ja, ki jih ponuja, ter se lepo imeli med sošolci, drugimi šolarji in 
zaposlenimi v šoli.

MS

V ŠOLI IN V VRTCU STA ZRAVEN 
KAKOVOSTI POUKA VARNOST IN 
STRPNOST NA PRVEM MESTU
Hillel pravi »…če zdaj ni pravi čas za dejanja, kdaj bo?« In to še 
kako velja za obdobje, ki ga generacije otrok vrtca in učencev 
šole preživijo pri nas. Velikokrat smo že slišali, kako pomemben je 
čas otroštva in mladostništva za pridobivanje znanj in spretnosti 
in tega se v šoli zavedamo, v tej smeri tudi ves čas  delujemo. 
V šolskem letu 2017/2018 je v vrtcu 52 otrok, v šoli 91 učenk in 
učencev, zanje pa skrbi vsa potrebna paleta strokovnih in ad-
ministrativno-tehničnih delavcev. Vsi, skupaj s starši, se trudimo 
zagotavljati varno in spodbudno učno okolje. To nam je doslej v 
veliki meri uspevalo in se odražalo v dosežkih na področju znanj 
in drugih aktivnosti in prepričana sem, da bo tako, ali še boljše, 
tudi v bodoče. Da v lokalnem okolju ne delujemo sami, da lažje 
in bolje uresničujemo zastavljene cilje, gre najprej zahvala usta-
noviteljici, Občini Žetale, zaslužni pa ste tudi številni občani in ob-
čanke, s katerimi konstruktivno sodelujemo, ali preko društev, ali 
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preko organov zavoda, ali posamezno. V tem šolskem letu smo 
kot partnerji prijavili tudi evropski projekt, in sicer so se pri tem k 
šoli, vodilni partnerici, priključili še PGD Žetale, Športno društvo 
Žetale in Društvo upokojencev Žetale.  Ob tej priložnosti se v ime-
nu otrok, učencev in staršev še posebej zahvaljujem predsedniku 
in članom Društva upokojencev Žetale, ki so prvi teden pouka, 
skupaj s policijo, vojsko in redarstvom, vsako jutro in popoldan 
skrbeli za varnost otrok in učencev v prometu. Zaradi zmanjša-
nega števila oddelkov v šoli in posledično tudi fi nančnih sredstev, 
predvsem pa zato, da bi lahko omogočili vašim otrokom, vnu-
kom, sosedom, prijateljem, našim učencem vse, ali skoraj vse 
to »kar imajo veliki« pa se, tokrat prvič, obračam tudi na vas, s 
prošnjo za kakršen koli prispevek v Šolski sklad (Številka TRR: 
IBAN SI56 0139 1603 0688 204 – za šolski sklad OŠ Žetale. Sklic 
namena Vrtec je 500, sklica namena Šola je 100). 

»Kdor ne naredi nič za druge, ne naredi nič zase.« 
(Slovenski pregovor)

dr. Silvestra Klemenčič,
ravnateljica

VODA OD MITA 
DO ARHITEKTURE
V tednu od 23. do 30. septembra 2017 so se po celotni Sloveniji 
odvijali dogodki v okviru Tedna kulturne dediščine. Tako se je na 
temo »Voda od mita do arhitekture« zvrstilo kar 1000 različnih 
dogodkov. Nekaj kamenčkov v mozaik teh prireditev smo dodali 
tudi na naši šoli. O vodi ter njeni pomembnosti in dragocenos-
ti smo razmišljali v vrtcu ter šoli. V vrtcu so otroci mesec sep-
tember posvetili vodi. Raziskovali so, peli, plesali in spoznava-
li igre na to temo. V šoli smo se dela lotili projektno, tako da 
smo izvedli dneve dejavnosti. Odpravili smo se do izvira Sotle, si 

ogledali potok Žetalščica, naredili maketo mlina, risali na rečne 
kamenčke, raziskovali vodne vire v Žetalah in okolici, nauči smo 
se zapeti pesem Po jezeru v spremljavi klarineta, harmonike in 
klavirja, brskali smo po knjigah in iskali ljudske pesmi, pripoved-
ke in pravljice na temo vode. Odpravili smo se na ogled HE Fala 
in se s splavom popeljali po reki Dravi. Mlajši otroci so si ogledali 
mlin in splavarili po reki Muri, izvedli kar nekaj poskusov z vodo 
ter likovno in glasbeno ustvarjali. Da pa ti dogodki ne bodo šli v 
pozabo, smo vse skupaj pridno objavljali na šolski spletni strani, 
kjer smo v ta namen oblikovali poseben blog, del dogodkov pa 
bomo predstavili tudi na prireditvi za starejše občane ob občin-
skem prazniku. Kako pomembno je ohranjanje kulturne dedišči-
ne domačega kraja, se v vrtcu in šoli dobro zavedamo, zato so v 
teh dejavnostih sodelovali vsi otroci iz vrtca z vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic ter učenci šole z učitelji in učiteljicami.

Koordinatorka projekta: 
Lidija Šešerko

SREČANJE Z NEKDANJIMI UČENCI GENERACIJE 1974 - 1982
Bil je zadnji dan prvega poletnega 
meseca v tem letu, tridesetega ro-
žnika 2017; prijeten sončni dan in to-
plo večerno srečanje z veselo razpo-
loženimi učenci (deklicami, dečki), 
ki so zapustili šolske klopi pred 35. 
leti. Nekaj jih je že potrjenih abraha-
movcev, vsem pa se bo izpolnilo 50 
let do konca tega leta. Srečanje sem 
doživela, kot bi prišla v razred učen-
cev, ki čakajo na uro slovenskega 
jezika. Omizje je bilo zasedeno, ob-
jem in stisk rok, lep, družaben večer 
si želimo in druženje se je že začelo 
pri ge. Darinki Kodrič. Glavna orga-
nizatorka, ga. Verica Hajšek, poro-
čena Leskovar, nas je nagovorila z 
ubranimi besedami in prebrala spo-
ročilo razrednika, g. Rudija Jerenca, 
ki je bil opravičeno odsoten. Sledila 
je okusna večerja, slastno pecivo ob 
kavi in rujni kavčki kapljici. Zanimiva 
je bila predstavitev jubilantov; po-
sebej me je presenetilo bogato be-

sedovanje gospoda Ivana. Ta večer 
smo se resnično nasmejali, zanimiv 
je bil dialog med Francijem in Nado: 
mnogo smeha, zanimivih zgodb. 
Noč se je prevešala v jutro; čas za 
odhod in hvala Toniju, Metki in Verici 
za odlično izvedeno srečanje z željo, 

da vam življenje teče po ustvarjalnih 
srečnih poteh in morda še kdaj na 
veselo srečanje. 

Hvala in lep pozdrav vsem.

M. Krušič
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PO DVAJSETIH LETIH PONOVNO SOŠOLCI 
ZA NEKAJ UR ... GENERACIJA 1988 – 1997

Saj ni res…
Minilo je 20 let, odkar smo zadnjič sedli v 
šolske klopi OŠ Žetale v stavbi današnje 
občine, natančneje v današnji sejni sobi. 

Junija 1997 smo odplesali proti novim 
dogodivščinam, izzivom in priložnostim. 
Zagnani sošolci: Mihica, Brigita, Gelica, 
Tatjana, Nataša, Simona, Igor, Joži, Ivan, 
Rupert, Boštjan H., Jani, Andrej, Gregor, 
Damjan, Boštjan Ž., Tomi, Tonči, Beno, 
Davor in razredničarka Alenka (Hrašovec) 
Šket smo bili prva generacija valetnikov v 
ponovno samostojni OŠ Žetale. Torej po-
sebna, morda tudi za koga neponovljiva, 
nepozabna generacija. 

Odšli smo v srednje šole, študirat, se 
zaposlili, poročili in si ustvarili družine. Ne-
kateri smo ostali zvesti Žetalam, spet drugi 
so odšli širom Slovenije ali še malce dlje. 
Tako nekako je minilo naših zadnjih dvaj-
set let. 

V dvajsetih letih smo se skupaj sre-
čali ob peti in deseti obletnici ter žal tudi 
mnogo prerano ob zadnjem slovesu sošol-
ca Ivana. V letošnjem letu, ko mineva dvaj-
set let od zadnjega osnovnošolskega dne, 
smo se odločili, da je čas, da se ponovno 
snidemo. Z našim predsednikom, Boštja-
nom H., sva sprejela odločitev, da bo naj-
bolje, da je srečanje v mesecu septembru. 
Kar se je izkazalo za dobro idejo, saj se je 
srečanja udeležilo sedemnajst sošolcev in 
šest učiteljev. 

Srečali smo se 8. septembra. Najprej 
se nas je 13 sošolcev in 4 učitelji srečalo 
pri novi, zdajšnji OŠ Žetale. Nekateri smo 
se komaj prepoznali in se s toplim stiskom 
roke prijazno pozdravili. Pri OŠ se nam 
je pridružila tudi naša dolgoletna učite-
ljica slovenščine in nemščine ter ravna-
teljica, ga. Marija Krušič. Prijazno nas je 
nagovorila, se zahvalila za povabilo in se 

opravičila, da bo z nami le v Žetalah. Po 
uvodnem druženju smo se skupaj odpravi-
li proti pokopališču, kjer smo se s cvetjem 
in svečami spomnili našega sošolca Ivana. 
Letos maja je minilo že osem let, odkar se 
je od nas za vedno poslovil še ne 27-letni 
fant. Pot s pokopališča smo nadaljevali 
do Gasilskega doma Žetale, kjer smo se 
malce okrepčali in poklepetali, preden 
smo se skupaj odpravili do »osrednjega 
prizorišča« našega druženja. Druženje je 
potekalo v Restavraciji Pan Kidričevo. V 
Kidričevem so nas pričakali preostali so-
šolci, učitelji in naša razredničarka z naj-
daljšim stažem, ga. Alenka. Ob obujanju 
spominov, klepetu, dobri hrani in kapljici 
se je večer kaj kmalu prevesil v noč in proti 
svitu, ko smo tudi najbolj vztrajni ugotovili, 
da je čas, da se poslovimo. Z obljubo, da 
se ponovno vidimo čez pet let, ko upam, 
da se nam pridružijo tudi tisti, ki jim tokrat, 
žal, ni uspelo. Hvala bivši sošolci: Damjan 
M., Polonca, Gregor, Mihica, Brigita, Tanja, 
Gelica, Nataša, Boštjan H., Boštjan Ž., Igor, 
Tomi, Tonči, Andrej, Beno, Rupert in uči-
telji: Marija Krušič (ravnateljica in učiteljica 

slovenščine in nemščine), Marija Skok (uči-
teljica v drugem razredu), Karmen Pulko 
(učiteljica v tretjem razredu), Marjana Per-
nat (učiteljica v četrtem razredu), Alenka 
Šket (učiteljica matematike in razredničar-
ka od šestega do osmega razreda), Go-
razd Šket (učitelj telovadbe), Rudi Jerenec 
(učitelj tehničnega pouka), da ste si vzeli 
čas in za nekaj ur ponovno postali sošolci 
in učitelji generaciji, kakršne ne delajo več.

Hvala tudi učiteljem (Štefki Jazbec, 
Evgeniji Petrnel, Mileni Mali, Dragici Še-
gula, Lidiji Šešerko, Milanu Fakinu in Jaki 
Fegušu), ki so se opravičili in nam zaželeli 
vse dobro v prihodnje. 

Zapomnimo si naslednje: vsak od 
nas je v življenju do sedaj dosegel najbo-
lje zanj in nikoli toliko, da ne bi mogel še 
več, oziroma toliko, da bo zanj in njemu 
najdražjim lepo. 

Torej, dragi sošolci in učitelji, vse lepo 
do naslednjega srečanja v letu 2022.

Simona Vogrinc

Gospa Simona Vogrinčeva lepo, izrazno bogato si opisala Vaš večer. Pa 
naj dodam še jaz nekaj besed. Spoštovana gospa Simona, prijetno me 
je presenetilo že tvoje vabilo na srečanje, lepo oblikovano in miselno 
dovršeno in z roko napisano je naredilo name najboljši vtis. Prispela sem 
do  nove šole, stali ste lepo v krogu, resnično smo se prijazno pozdravili, 
hitro sem Vas prepoznala, le Nataša mi ni stopila takoj v spomin, a mi je 
njen pogled in smeh hitro povedal, da je Mirina oziroma Holčeva Nataša. 
Po prijetnem klepetu smo se odpravili na pokopališče, se poklonili premi-
nulemu mladeniču Ivanu. Klepetali smo in prispeli k presenečenju pred 
gasilskim domom. Prava, bogata pogostitev. Iskrena hvala za odlično or-
ganiziran večer, tvojemu pomočniku, Boštjanu Horvat in tebi ga. Simona 
Vogrinčeva. Mogoče pa čez pet let res nasvidenje.

M. K.



23Žetalske   novice

Bogato poletje se je prevesilo v raznobarvno jesen, gozd vidno spreminja svoj listni kožuh. Gobe 
kar silijo iz dobro namočene zemlje. Macelj, Resenik, Serdinšca so polni prehojenih poti in veselih 
gobarjev. »Kar poberite gobe, ki jih je darovala narava, ne uničujte rasti, odnesite z gobami še 
plastenke in drugo odvrženo navlako! In pridite spet, ko vas bodo poklicale gobe, saj pravijo, da 
ima v gozdu vsak iskalec svojo gobo. Prekože, Vinarje in drugi predeli na Žetalskem so bili tudi dobro obiskani. Tudi travo po bregovih lastnika 
Branka so pokosili, posušili, pograbili, veselo zapeli, se najužinali in seno pospravili za lačno živino v zimskem času. Člani  in članice pevskih 
zborov Kulturnega društva Občine Žetale že pridno vadijo in se pripravljajo na nastop ob 18. občinskem prazniku. Moškemu pevskemu 
zboru Kulturnega društva bo ostala v lepem spominu zadnja sobota meseca avgusta, saj so z dobro zapetima pesmima sodelovali na pevski 
prireditvi Štajerska poje 2017- na Vurberku. Za dobro zapeto pesem so potrebne vztrajne pevske vaje in seveda veselje do zborovskega 
petja, tega pa ne manjka ne moškim ne ženskam. Kultura v naši občini živi, narava pa se pripravlja k počitku. Člani Šahovskega krožka naše 
občine marljivo prestavljajo šahovske fi gure, o tem bodo še poročali.
Po Ptujskem se odvijajo koncerti ljudskih pevcev in KVARTET DOBRINČEK je že pripravljen za pevsko sodelovanje skupin ljudskih pevcev.
To je vse v rubriki OD TU IN TAM.

OD TU IN TAM
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KOŽUHANJE

ZDAJ JE NA VRSTI ŠE GOSPA NEŽIKA S KAVCA
Navajam nekaj zanimivih misli s Kavca ali Tkavca, hriba ki je do-
bil ime po spretnih kmečkih rokah, saj so tam nekoč tkali plat-
no, reklo se je TKAVC. Zaradi lažje izgovorjave pravimo Kavčka 
Darinka, še Kavčka Nežika, pri kateri sem se mudila zadnji sep-
tembrski ponedeljek. Že ob devetih sva začeli klepetati z gospo 
Nežiko, ki bo 16. decembra dopolnila 84 let. Gospa, nasmejanega 
obraza, še krepkih moči in dobrih misli, kako je pri polnoletnosti 
odšla v svet in njena prva služba ji je bila v Celju. Stanovala je pri 
devet let starejši sestri v okolici Šentjurja, kraju pravijo Kranjče. 
Od tu se je vozila z vlakom tri leta in pol. Do železniške postaje v 
Šentjurju je pešačila in nikoli ni zamudila vlaka.

«Nato sem živela na Proseniškem, od koder sem se vozila 
s kolesom, pa tudi nikoli nisem zamudila službe. Tako sem za-
ključila sedem let države službe. Pri 55 letih sem se upokojila in 
sem zadovoljna z nekaj evri pokojnine,« skromno pove gospa 
Nežika. »Med Štefom in menoj se je pletla ljubezen že doma, kjer 
je gospodaril moj brat in se oženil v Cerovec pri Šentjurju. Njega 
že ni 18 let, svakinja še živi. Nečaka Janko in Slavko sta se rodila 
v Kavcu, njima sem tudi botra. Dva sta se rodila še v Cerovcu.

Izhajam iz družine sedmih otrok, predlani je umrla sestra pri 
91 letih. To haloško življenje še živim samo jaz, ki sem odšla od 
doma 1952. leta. Vrnila sva se v dvoje z možem, ki je tudi služ-
boval na Celjskem. Bilo je leta 1963, ko sva postala gospodarja 
kmetije v Kavcu, saj sva od mojega brata odkupila posestvo in 
življenje se je nadaljevalo. Vse je bilo prazno, živino sva dobila 
brejo od zadruge, priredek nama je zadostoval, da sva začela 
kmetovati. 1973. leta je odšel mož na delo v Nemčijo. Vsak za-
služeni prihodek se je poznal pri kmetovanju. Pozabila sva tudi 
parcelo, ki sva jo kupila v mladosti na Šentjurskem. Tu na halo-
ški zemlji sva si spletla gnezdo, kot se izražamo v vsakdanjosti. 
Rodila sta se nama sinova Štefan in Milan in razveseljujejo naju 

štirje: vnukinja Danijela, vnuka Bojan in Dušan, ki sta nama tudi 
soseda, snahe Anice, sina Štefana Kodrič. Na domačiji pa kmetu-
jemo s sinom Milanom, ki v svojem podjetju zaposluje domačine, 
snaha Darinka pa vodi Turistično kmetijo. V veliko veselje nama 
je tudi vnuk Dani. Pri nas se odvija pestro življenje, obdeluje-
mo dva vinograda, po hribu se pasejo jeleni in košute, v hlevu 
mukajo krave, tudi svinje redimo in mladi pujski so nam tudi v 
razvedrilo.

Kljub zahtevnemu kmečkemu življenju sva si z možem pri-
voščila kakšen izlet, tudi morje. Z upokojenci sva se družila na 
izletih in drugih srečanjih. Tudi domače in druge gasilske veselice 
nisva zamudila. Zdaj se drživa bolj doma. Moja ura vstajanja je, 
ko odbije čas 6, se uredim, skuham jutranjo kavico, jo postrežem 
ljudem, ki prihajajo. Opravljam hišna dela, redno še skuham ko-
silo. Pogledam kaj zanimivega na televiziji, rada preberem tudi 
časopis. Po svojih močeh pomagam v gospodinjstvu. Prebolela 
sem vnetje trebušne slinavke, v bolezni sem tako oslabela, da 
sem mislila da je konec življenja, a sem se poleg zdravil natančno 
držala diete, trdna volja in pomoč mojih najdražjih mi je pripo-
mogla da sem še pri močeh. Rada se spomnim tudi aktivnosti 
v  nekoč imenovani krajevni skupnosti. Minilo je mnogo dela in 
skrbi, v tem času mi je lepo, vsi me spoštujejo in tako poteka 
naše KAVČKO življenje; saj mi pride večkrat v spomin tisti velik 
napis TKAVC na eni takratnih zgradb,  pri nas se pravi Dobrina 
63, od koder sem odšla M. Krušič bogata spoznanj, kako pestro 
je vaše življenje gospa Nežika, okusne so dobrote s Kavca. Na 
zdravje z mlado vinsko kapljico, hvala za prijeten sprejem in mor-
da še kdaj na veselo srečanje. Ostanite zdravi in krepki na tem 
KAVČKEM hribu!

MK

Že tradicionalno v okviru prireditev ob občinskem prazniku 
in kostanjevem pikniku Društvo podeželskih žena pripravi 
kožuhanje pri Kolarjevih v Dobrini. Skupno delo in veselje 
je nekoč družilo ljudi, tako je tudi danes. Lepo število ko-
žuhačev se je nabralo okoli kupa koruznega klasja. Večer v 
prijetni družbi je hitro minil, delo je gladko teklo od rok, nato 
pa dobra jedača in pijača, pa seveda pesem in šale! Otroci 
so se valjali po kožuhovini, starejši pa so obujali spomine 
na uporabo kožuhovine nekoč- »na strozoke«. Morda so tem 
ležiščem rekli tudi kako drugače, jogijev takrat še niso poz-
nali. Kožuhovino so uporabili tudi za predpražnike, omela, 
košarice, cekarje in še marsikaj, koruzo pa za hrano živalim in 
ljudem. Kožuhanje oziroma ličkanje koruze zelo hitro tone v 
pozabo, tako kot številna druga stara opravila, saj moderne 
naprave nadomestijo skoraj vsako delo. Prav je, da jih posku-
šamo ohranjati in predstaviti mladim rodovom. 

Hvala, Kolarjevi, da ste nas sprejeli, in hvala Članice 
Društva podeželskih žena Žetale, da ste kožuhanje organi-
zirale!

MS
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BLAGOSLOV KRIŽA V PUŠNIKOVI GRAPI

Bil je lep jesenski popoldan leta 2016. Zbralo se je mnogo do-
mačinov, predvsem tistih, ki so hodili tod mimo in so se za nekaj 
časa potopili v lepo preteklost mladih dni. Pušnikov križ je bil 
simbol vere mnogih ljudi. Bil je na križpotju, kjer se je srečevalo 
veliko šoloobveznih otrok, ob nedeljah pa faranov, ki so hodili k 
maši. Na omenjenem mestu je pot povezovala zaselke od precej 
oddaljenih krajev, omenil jih bom le nekaj; del Nadol, Šrdinje z 
okolico, Potni Vrh, Pšetna Graba, Vinarje, Peklača, Vildon in še 
vrsto drugih. Ta pot je bila bližnjica do centra Žetale za vse omen-
jene vasi. Križ so postavili predniki Pušnikove domačije, kdaj se 
natančno ne ve. Ko je pred časom postal lastnik Pušnikove grape 
Božo Pulko iz Žetal, je bil križ s podobo boga v zelo slabem stan-
ju. Na pobudo lastnika zemljišča in  v sodelovanju z Markom in 
Rudijem Voduškom je stekel dogovor, da pristopimo k obnovi 
križa. Združili smo znanje in organizirali izvedbo projekta, vse 
v lastni režiji, le streho iz bakra je naredil krovec. Ker pa je bilo 
potrebno urediti tudi  okolico, je občina prispevala za gramoz 
in postavitev klopi. Sledila je slavnostna otvoritev in blagoslov 
križa. Stekle so priprave. Na slovesnosti so se zbrali številni do-

mačini. Farni župnik, gospod Ciril Čuš je z bogatim cerkvenim 
obredom dal pečat pomenu tega dogodka. Prisotne je nagovoril 
Rudolf Vodušek, ki je v sodelovanju z Božom Pulkom in Markom 
Voduškom pomagal pri organizaciji celotnega dogajanja.

Za popestritev dogodka je poskrbel Kvartet Dobrinček in 
pa godca brata David in Žiga Bukšek z Rogatnice. Za kratek čas 
nas je obiskal tudi župan Občine Žetale in nam zaželel veselo sni-
denje, nato je moral oditi  po svojih obveznostih.  Po končanem 
uradnem delu je sledilo družabno srečanje in pogostitev. Dobro 
malico je prispeval gospod Janez Antolinc, ostale dobrote pa so 
prinesle prisotne gospodinje. Bilo je lepo, dogodek nam bo naj-
brž še dolgo bogatil naš spomin. V lepem spominu pa bo prav 
gotovo ostal nekdanji solastnici domačije Pušnik gospe Jožici, ki 
se je slovesnosti udeležila s sinom in  vnukinjo.

Na koncu pa še: hvala vsem prisotnim za tisto lepo popol-
dne in za vse dobrote, ki ste jih prinesli, Božo, Rudi in Marko. 

R.V.   

Foto: Likovni izdelek učenca Žige Bukviča
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CENIK OGLAŠEVANJA V ŽETALSKIH NOVICAH
REKLAME CENA OBJAVE

barvno cela stran (18x27 cm) 190 EUR

polovica strani (18x14 cm) 95 EUR

tretjina strani (18x9 cm) 75 EUR

četrtina strani (9x14 cm) 45 EUR

osmina strani (9x7 cm) 25 EUR

črno belo cela stran (18x27 cm) 160 EUR

polovica strani (18x14 cm) 85 EUR

tretjina strani (18x9 cm) 55 EUR

četrtina strani (9x14 cm) 40 EUR

osmina strani (9x7 cm) 20 EUR

DRUGE OBJAVE
zahvala 16 EUR

 mali oglas 8 EUR

Cene so brez DDV.

1. Društvom se obvestil ne zaračunava.
2. Popusti (se ne seštevajo):
- za objavo v treh zaporednih številkah  10%
- za objavo v šestih zaporednih številkah 15%
- za občane 10%

Že večkrat smo zapisali v našem 
lokalnem glasilu Žetalske novice, 
kako nastajajo. Kdo jih ureja, je tako 
objavljeno v posamezni številki. 
Da delujemo že tretji mandat, pomeni, 
da ustrezno  in odgovorno oblikujemo 
naše glasilo. Zavedamo se, da je ob-
činski proračun tanek, zato se moramo 
temu prilagajati. Občinski svet je odločil, 
da bosta izhajali le dve številki v letu, 
a ste bralci tako zvesti, da pogrešate 
tromesečni izid. Odločitev je padla in 
Novice izhajajo zopet štirikrat letno, le 
da kaj izvzamemo, spremenimo, ustregli 
bomo tudi željam objav, 
zato tudi v tej številki prilagamo CENIK.

Foto: Paradižniki-debeluhi z vrta ge. Angele Butolen.



28 Žetalske   novice

Seznam prireditev, ki so se dogajale v času praznovanj 
v počastitev ob Občinskem prazniku, in  tistih, ki se še bodo.

VLJUDNO VABLJENI! 

PROGRAM PRIREDITEV OB 18. OBČINSKEM 
PRAZNIKU IN 27. KOSTANJEVEM PIKNIKU 

»ŽETALE 2017«

Petek, 22. september 2017
-  ob 20. uri: kožuhanje – kmetija Kolar v Dobrini

Nedelja, 24. september 2017
-  ob 8. uri: tekmovanje v šahu – avla OŠ Žetale
-  ob 10. uri: turnir v malem nogometu za 
mladince do 18 let in za veterane nad 35 let – 
igrišče pri OŠ Žetale
-  ob 11.30 uri: turnir v malem nogometu za člane 
po zaselkih – igrišče pri OŠ Žetale
-  ob 13. uri: tekmovanje v streljanju z zračno 
puško – igrišče pri OŠ Žetale
-  ob 16. uri: tekmovanje v vlečenju vrvi – igrišče 
pri OŠ Žetale

Petek, 06. oktober 2017
-  ob 12. uri: gozdarsko tekmovanje za naziv 
»Žetalska grča in grčica« – gozdarski 
poligon Jomče

Sobota, 07. oktober 
2017
-  ob 8. uri: pohod k izviru reke 
Sotle – zbirališče pri OŠ Žetale
-  ob 9. uri: srečanje z občani – 
Lovska koča Tisovec

Nedelja, 08. oktober 2017
-  od 8. do 9.30 ure: laboratorijski pregled 
krvi – prostori OO RK Žetale

Torek, 10. oktober 2017
-  od 7. do 10.30 ure: krvodajalska 
akcija – transfuzijski oddelek 
bolnišnice Ptuj

Četrtek, 12. oktober 
2017
-  ob 17. uri: operativna vaja 

PGD Žetale na lokaciji Gastro, Kočice 61b 

Petek, 13. oktober 2017
-  ob 8. uri: otroški kostanjev piknik za otroke 
vrtca in učence šole »Žetalska slikanica« - OŠ 
Žetale
-  ob 19. uri: predavanje o gobah v izvedbi Luke 
Šparla – Večnamenska dvorana Žetale

Sobota, 14. oktober 2017   
-  od 15. do 19. ure: kuhanje »Gobove juhe s krhlji 
krompirja« in izvajanje družabnih iger (zabijanje 
žebljev, metanje krogcev, metanje žoge na 
koš, tekmovanje v peki palačink in luščenju 
kostanjev) -  prireditveni šotor pri OŠ Žetale
-  ob 15.30 uri: slavnostna seja Občinskega sveta 
Občine Žetale – sejna soba Občine Žetale  

-  ob 16. uri: osrednja proslava ob 18. občinskem 
prazniku Občine Žetale – Večnamenska 

dvorana Žetale 
-  ob 20. uri: 27. kostanjev piknik 

z ansamblom »Vrt«. 
Nastopili bodo tudi gostje, 

in sicer »Fantje iz Oplotnice« – 
prireditveni šotor pri OŠ Žetale

Nedelja, 15. oktober 2017
-  ob 10. uri:  sv. maša v župnijski cerkvi

-  ob 11.30 uri:  srečanje starejših občanov 
občine Žetale – Večnamenska dvorana 
Žetale

Sobota, 21. oktober 2017
-  ob 18. uri: polharija na Rovah


