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PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE VRTCA ŽETALE
Po božičnih in novoletnih praznikih smo v Vrtcu Žetale nadaljevali
s praznovanjem, ozrli smo se v preteklost, ko so se natanko pred
10. leti prvič odprla vrata našega vrtca. To je bil velik dogodek
za vse krajane žetalske občine, še posebej za družine z mlajšimi
otroki.
Vzgojiteljice Vrtca Žetale smo sklenile obeležiti okroglo obletnico
našega vrtca in za otroke pripravile pester ter zabaven spekter
dejavnosti skozi celoten teden. Pred vrtcem in na hodnikih vrtca
smo pričarale praznično vzdušje, polno pričakovanj. V ponedeljek
3. 1. 2022 smo v goste povabili župana naše občine, g. Antona
Butolna, direktorico občinske uprave, go. Simono Bauman, in
ravnateljico šole, dr. Silvestro Klemenčič. Ob upoštevanju vseh
epidemioloških priporočil smo v čast našemu vrtcu zapeli vse
najboljše, se posladkali z rojstnodnevno torto ter nadaljevali
s plesom in rajanjem po igralnicah. V naslednjih dneh smo se v
sklopu praznovanja odpravili na pohod, si pričarali kino dan
s kokicami, palačinkijado in igralni dan. Za otroke drugega
starostnega obdobja smo želeli pripraviti nočni pohod ob lučkah,
pižama parti in nočitev v vrtcu, vendar smo bili primorani zaradi
izbruha vodenih koz to dejavnost preložiti za nedoločen čas. Vrtcu
smo zaželeli vse najlepše za 10. rojstni dan in še na mnoga leta
lepih zgodb.

Vrtec Žetale
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DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše občine
Od 25. do izhajajoče 80. številke Žetalskih novic smo delili z Vami,
spoštovani bralci, bralke, novice in zanimivosti naših društev
in organizacij. Nanizali smo Vam nekaj dogodkov preteklosti,
zgodb iz življenja starejših ljudi. Obširna so bila poročila občinske
uprave o dogodkih in razvoju občine. Lahko ste prebirali modre
misli, na ogled so Vam bile zanimive fotografije različnih oseb
in krajev. Preživljali smo krize v času covida-19, se manj družili,
sočustvovali s trpečimi ljudmi v svetu in že živimo aprilski čas in
se v miru pripravljamo na velikonočni čas. Preživeli smo zimski
čas brez bele odeje, traktorji brnijo, branajo travnike, plugi
rahljajo zemljo, narava se pomlaja, rojevajo se nova življenja.
Kako vesela pomlad. Kaj pa tam na vzhodu – v uničujoči vojni
v Ukrajini? Koliko ljudi je spravilo svoje imetje v kovček, ubežalo
vojnim grozotam in v tujem svetu čaka na svobodo? STRAŠNO!
Razmišljam o dnevu, ki ga beleži poezija, koliko lepih verzov bi
lahko nastalo v mirni Ukrajini.
18. marec je bil zaznamovan kot svetovni dan spanja in je bil že
petnajsti po vrsti. Kako ga naj praznuješ? Če spiš, ne veš, da dan
mineva. Če bediš, razmišljaš o vojnih grozotah. Da boš srečen,

razmišljaš o 20. marcu, dnevu sreče. Če si ženska, mati, zaviješ
v žetalsko večnamensko dvorano in devetdeset minut preživiš z
nastopajočimi otroci iz vrtca in učenci prve in druge triade. Čudiš
se njihovi sproščenosti, jasni besedi in ubranemu petju in si rečeš:
»Ob sončni, topli pomladni nedelji je moja notranjost obogatena
s kulturo.«
Življenje teče naprej, narava kliče po dežju, ptički obletavajo
brstnata drevesa, nas pa obdaja strah, samo da ne bi mraz v
maju uničil bogatega cvetja, kako naj bi se bohotile rdeče češnje
v juniju, bogata bo lahko jesen, če nam prizanese pomlad z
zmrzaljo.
Mladina si svobodno nabira znanje v šolah, še dva meseca in bo
plača za njihovo prizadevanje. Tudi politično polje bo do počitnic
umirjeno, v jeseni se zopet vidimo na voliščih, do jesenske številke
Ž. N. uspešno in zdravo uživajte ob delu in dobri volji.
Vse najlepše Vam želimo

UREDNIŠKI ODBOR
in odgovorna urednica M. K.

VELIKONOČNO VOŠČILO
V miru, slogi, s spoštovanjem in
dobro voljo Vam naj minejo prazniki
ob blagoslovljenih jedilih v prijetnem
pomladnem času.
Lep pozdrav v imenu župana, občinske uprave, Občinskega sveta
in Uredniškega odbora Žetalskih novic
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ŽUPANOV UVODNIK

NOVA KRIZA
Po dveh napornih letih življenja s pandemijo, ki je posegla v vse pore družbenega, družabnega
in zasebnega življenja, je kazalo, da se epidemija po obsegu sicer še ne umirja, da pa so
posledice okužbe z novimi različicami virusa blažje. Posledično se je začelo odpiranje družbe
in življenje se počasi vrača v stare tirnice. Vendar je bil optimizem kratkega roka. Zdravemu
razumu nepredstavljiva invazija Rusije na Ukrajino je svet, predvsem pa Evropo pahnila v
novo krizo, katere posledice so že in bodo še bistveno večje od pandemije. Nedvomno je za
agresijo najbolj odgovorna Rusija, oziroma njen predsednik Putin. Vendar tudi v tem primeru
velja svetopisemski izrek »Kdor je nedolžen, naj prvi vrže kamen vanjo.« Vprašamo se lahko,
zakaj sta Nato in EU zavajala Ukrajino z obljubami o vključitvi in je bilo potrebno porušiti
pol države, da se jim je povedalo, da na članstvo v Natu ne morejo računati. Vprašanj, ki se
porajajo, je več kot odgovorov, dejstvo pa je, da bomo v tej nesmiselni vojni, ne glede na
to, kako se bo končala, poraženci vsi, tudi tisti, ki nismo neposredno vpleteni. Posledice že
čutimo in bodo prisotne še vrsto let.
Če je torej še pred koncem lanskega leta kazalo, da bomo z nekaj večjo povprečnino v
občini lažje gospodarili in izvedli več investicij, se je to v hipu porušilo. Na razpisu za
modernizacijo cest smo dobili dve ponudbi. Cene so poskočile več kot za 100%, tako da
smo morali razpis razveljaviti, ker je najnižja ponudba krepko presegla v proračunu zagotovljena sredstva.
Ves čas v lanskem in predlanskem letu smo poslušali pozive ministrstev, naj pripravljamo dokumente za projekte, ker bodo na razpisih
imeli prednost tisti s pripravljenimi projekti. Po drugi strani pa ni bilo jasno, za katere projekte bodo razpisi in kakšni bodo pogoji. Prvi
razpisi, ki so se pojavili, so veliko razočaranje in kažejo na to, da za najmanj razvite in najmanjše občine tudi v tej evropski perspektivi
ne bo na voljo evropskega denarja. Situacija je torej vedno enaka, ne glede na to, kdo je na oblasti. O podrobnostih ne bi želel pisati,
ker se ne mislim vključevati v volilno kampanjo.
Upam, da se vendarle da še kaj spremeniti in bomo vsaj v Dogovoru za razvoj regij uspešni z našimi projekti.
Upam tudi, da se bo življenje v občini normaliziralo v družabnem smislu, da bo spet zaživela dejavnost društev, oživele tradicionalne
prireditve, kjer se bomo lahko družili in poveselili.
Želim vam vesele, optimizma in pozitivne energije polne velikonočne praznike.

Vaš župan
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Županov govor - ob kulturnem prazniku
Spoštovani!
Slovenija je edina država na svetu, ki je kulturi namenila
državni praznik. Ko smo prejšnji spominski dan povzdignili na
raven državnega praznika, so mnogi menili, da bo kultura v
slovenski družbi končno dobila vlogo, ki si jo je glede na svoje
zasluge za nastanek samostojne države zaslužila.
Danes so mnenja deljenja in mnogi kulturniki so razočarani
nad odnosom države do kulture. Posebej se ta odnos poslabša
v obdobjih krize in poslabša se položaj kulture v celoti. Če
je bila v prejšnjih letih kultura vsaj v prvih dnevih februarja
v ospredju medijske pozornosti, je letos še to zvodenelo.
Epidemija, politična situacija na vzhodu Evrope, politična
situacija v državi in končno še olimpijada potiskajo kulturo v
ozadje še v teh dneh.
Seveda pa pod pojmom kulture razumemo zelo široko paleto
delovanja posameznika in družbe kot celote. Če je epidemija
zelo okrnila delovanje, tako profesionalne, kot ljubiteljske
kulture, pa mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je v teh
dveh letih najbolj nazadovala kultura dialoga na vseh ravneh
medsebojnih odnosov in bojim se, da se bo ta trend nadaljeval
skozi celotno letošnje super volilno leto.
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Kljub vsemu moramo biti optimistični. Slovenska kultura je na
vseh nivojih znala prebroditi še težje čase in verjamem, da bo
tudi iz te situacije izšla še močnejša in bo tudi v prihodnje
pomemben faktor narodove samobitnosti.
Kriza je tudi v naši občini zelo prizadela predvsem kulturno
dejavnost in praktično nismo mogli izvesti večine tradicionalnih
prireditev. Zato sem še toliko bolj vesel današnjega dogodka,
ko odpiramo fotografsko razstavo gospoda Dejana Kokola. To
je nekaj novega, ker fotografske razstave v občini še nismo
imeli. Prav tako danes predstavljamo kvačkan grb Občine
Žetale, ki ga je v akciji Slovenija kvačka naredila gospa Natalija
Golob. Obema čestitam za dosežka in se iskreno zahvaljujem,
da sta svoje delo predstavila tudi v naši občini.
Prav tako se zahvaljujem vsem, ki se še vedno trudite za to,
da tudi v teh za kulturo neprijaznih časih kultura v občini ne
zamre, z željo, da po tej krizi kultura v občini zaživi še v boljši
izvedbi.
Hvala vsem, ki ste omogočili današnjo skromno prireditev.
Vsem zbranim in vsem občankam in občanom čestitam ob
slovenskem kulturnem prazniku.
Hvala za pozornost!

Županov govor ob materinskem dnevu
Spoštovane matere, žene in dekleta
V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da vas lahko po dolgem
času spet v živo nagovorim in čestitam ob mednarodnem
dnevu žena in materinskem dnevu.
V Sloveniji izkoristimo vsako priliko za delitev na »naše« in
»vaše«; tako se je v samostojni Sloveniji poskušalo izničiti
mednarodni dan žena, ki se je v prejšnji državi praznoval s
pretiranim pompom, in ga nadomestiti z novim praznikom,
materinskim dnevom.
V resnici gre za dva po vsebini in zgodovinskem pomenu sicer
različna praznika, ki se pa dopolnjujeta in sta vsak s svojo
vsebino pomembna za celotno družbo, ne samo za ženske.
Sicer pa sta se oba praznika začela praznovati v Ameriki. In na
žalost sta bila oba praznika, tako kot ženske same, v različnih
sistemih in v različnih državah pogosto zlorabljena v politične
namene.
Če dan žena simbolizira večno, predvsem pa več kot 170-letno
organizirano borbo za enakopravnost žensk, za pravico do
službe, za pravično in z moškimi izenačeno plačilo za enako
delo, za volilno pravico; skratka za odpravo vseh diskriminacij,
ki so jih skozi celotno zgodovino bile in so jih marsikje deležne
ženske še danes, pa materinski dan simbolizira rojstvo otrok,
skrb za njihovo vzgojo, skrb za družino, medsebojno ljubezen
in toplino.
Če vemo, da je družina v vseh civilizacijah osnovna celica
družbe, je jasno, kako pomembna in odločilna je vloga
matere v družbi. Kot je zapisal Tone Pavček: “Mama je ena
sama, dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse
življenje.” In tako tudi je. Zato je poklon njej, ki nas je rodila
in vzgojila, vreden toliko, kot je močan sončni žarek na
najbolj topel poletni dan. Mama ima v vseh kulturah posebno
mesto. Je pa zanimivo, da se to odraža bolj v družinskem
in zasebnem življenju, v družbi pa je pogosto prezrto tudi v
najbolj demokratičnih družbah. Recimo v Švici so materinski
dan začeli praznovati že leta 1917, ženske pa so dobile volilno

pravico, ki je osnovna pravica v demokratični družbi, šele leta
1971.
Tudi pri nas so ženske, čeprav pravno povsem izenačene z
moškimi, v praksi pogosto še vedno diskriminirane. Šokiran
sem bil, ko se je letos po izjemnih uspehih naših športnic na
olimpijadi pojavila ideja, da ženske na takšnih tekmovanjih
sploh ne bi smele sodelovati in se je javno obujala preživeta
krilatica »Kinder, Küche, Kirche«. Šokiran sem bil, da so tudi v
naši družbi ljudje, ki menijo, da je ženska primerna samo za
otroke, kuhinjo in cerkev. Vsi, ne samo ženske, bi morali takšno
sramotno diskvalifikacijo odločno obsoditi. Če so takšne ideje
še vedno prisotne v tako demokratičnih deželah, kako je le še
drugje v nerazvitem svetu?
Človeštvo je doživelo nesluten razvoj na materialnem
področju, v svoji biti pa se praktično ni spremenilo. Pohlep,
sovraštvo, želja po prevladi in druge negativne lastnosti so v
enaki meri prisotne še danes, kakor so bile v zgodovini.
Zaradi takšnih zablod tistih, ki odločajo, pa najbolj trpijo
ravno matere in žene. V tem trenutku je milijone žensk moralo
zapustiti svoje domove v Ukrajini, Jemnu, Somaliji in drugod
po svetu. S seboj so odpeljale milijone nebogljenih otrok. V
opustošeni domovini, za katero ne vedo ne kdaj in kako se bodo
vrnile, pa pustile odrasle sinove, može in povečini obnemogle
starše. Navsezadnje trpijo tudi mnoge ruske matere. Na tisoče
mladih fantov, ki so bili proti svoji volji poslani v nesmiselno
vojno, se vrača domov v krstah. Na milijone mater v Afriki,
Bangladešu in še kje neizmerno trpi, ko gledajo od lakote
umirajoče otroke, drugod po svetu pa mečemo hrano v smeti.
Prav zato sta oba praznika in vsi drugi, ki opozarjajo na
zapostavljanje in krivice do katere koli družbene skupine, še
kako potrebni.
Verjamem, da je tako kot moja želja tudi želja nas vseh, da
se takšno stanje čim prej konča in bi vsaka mama in ženska
na svetu uživala srečo in ljubezen v družini in spoštovanje v
družbi, ne glede na to, kateri kulturi, veri in rasi pripada.
Zahvaljujem se nastopajočim in mentoricam za pripravljeno
prireditev, vsem skupaj pa prijetno popoldne.
Hvala za pozornost!
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AKTIVNOSTI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE
Občinski svet Občine Žetale je v obdobju od prejšnje izdaje
Žetalskih novic zasedal na dveh rednih sejah. 14. redna seja
je potekala 22. decembra 2021, kot zadnja seja v letu 2021,
na kateri so člani OS obravnavali naslednje vsebinske točke
dnevnega reda:
• Obravnava in potrditev Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Žetale (druga obravnava)
• Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene storitev
24-urne dežurne službe
• Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2021 (Rebalans II)
• Obravnava proračunov Občine Žetale za leti 2022 in 2023
(druga obravnava)
— splošni in posebni del proračunov ter načrt razvojnih
programov
— letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žetale
— sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih
pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Žetale
— kadrovski načrt.
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
je bil v prvi obravnavi že obravnavan na prejšnji seji, pred tem
pa že dodobra pregledan in poslan v usklajevanje Ministrstvu za
okolje in prostor za podajo pripomb in popravkov ter dopolnitev.
Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo naknadni nadzor nad
zakonitostjo pripravljenega besedila. Z njihove strani je bilo
predlaganih še nekaj popravkov, kateri so bili predstavljeni na
sami seji in niso zahtevali bistvenih sprememb. Tako pripravljen
odlok so svetniki soglasno potrdili. Na njegovi podlagi bo v
letu 2022 NUSZ izračunan na novo ob upoštevanju uradnih
podatkov, pridobljenih iz GURS-a.
Na osnovi novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
so morale občine uskladiti svoje predpise in sprejeti nove
občinske odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V letu
2019 je Občina Žetale sprejela Odlok o predmetu in pogojih
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe 24-urne dežurne službe in v letu 2020 skupaj z
Občinami Zavrč, Majšperk, Podlehnik in Cirkulane objavila razpis
za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe.
Na razpis sta se odzvali dve pogrebni službi, in sicer Javne
službe Ptuj d.o.o. in Mir d.o.o. Videm pri Ptuju. Ker je pogrebno
podjetje Mir d.o.o. Videm pri Ptuju zbralo večje število točk, smo
se navedene občine odločile, da podelimo koncesijo podjetju
Mir d.o.o. Videm pri Ptuju. Skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe je izvajalec izdelal
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev. Cene veljajo za
primer prvega prevoza pokojnika, ki ga v občini Žetale lahko
opravi samo podjetje Mir d.o.o. Videm pri Ptuju. Potrjena cena
za prvi prevoz znaša 135,07 EUR brez DDV. Predlagan elaborat
so svetniki na tej seji soglasno potrdili.
Ker je v zadnjem obdobju prišlo do nekaterih majhnih sprememb
pri posameznih proračunskih postavkah, ki se odražajo tako na
prihodkovni kot na odhodkovni strani, je bilo treba te spremembe
uskladiti. Glede na realizacijo proračuna Občine Žetale na dan
30.11.2021 in odprte obveznosti, ki se jih mora pokriti do konca
leta 2021, je bil pripravljen Rebalans II proračuna Občine Žetale
za leto 2021. Prihodki v Rebalansu II 2021 znašajo 1.804.343
€ (za 12.455 € več kot v Rebalansu I), enako znašajo odhodki
v višini 1.804.343 €. Drugih sprememb ni bilo. Vsi svetniki so
glasovali za tako pripravljen dokument.
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Pod zadnjo vsebinsko točko te seje sta bila obravnavana Proračuna
Občine Žetale za leti 2022 in 2023 v drugem branju. Župan je
pojasnil, da v času med javno obravnavo obeh proračunov ni
bilo podanih amandmajev, prišlo pa je do spremembe zaradi
povečanja sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi
59. člena ZIPRS2223, tako da se sredstva za obe proračunski leti
zagotovijo v višini osmih odstotkov (prej 6 odstotkov) skupne
primerne porabe občin v posameznem letu. Vsled navedenega
je občinska uprava pripravila 2. predlog proračuna Občine Žetale
za leto 2022 in 2. predlog proračuna Občine Žetale za leto 2023.
Prihodki v 2. predlogu glede na 1. predlog proračuna Občine
Žetale se za leto 2022 povečujejo za 72.467 EUR in za enak
znesek se povečujejo tudi odhodki.
Spremembe-povečanje se izkazujejo na postavki 1302037
Modernizacija cestne infrastrukture, 249.467 EUR (1. predlog
177.000 EUR)
Predlog proračuna za leto 2023 je ravno tako pripravljen v
spremenjeni obliki glede na Predlog proračuna 1, tako da so
prihodki v 2. predlogu glede na 1. predlog proračuna Občine
Žetale za leto 2023 povečani za 75.180 EUR. Za enak znesek so
povečani tudi odhodki.
Prihodki v 2. predlogu proračuna Občine Žetale za leto
2023 znašajo 1.758.308,00 EUR (1. predlog 1.683.128 EUR).
Spremembe-povečanje se izkazujejo na postavki 888–740019
Prejeta sred iz držav. prorač. za uravnoteženje razvitosti občin,
300.715 EUR (1. predlog 225.535 EUR).
Odhodki v 2. predlogu proračuna Občine Žetale za leto 2023
znašajo 1.638.527 EUR (1. predlog 1.563.347 EUR)
Spremembe-povečanje se izkazujejo na postavki 1302037
Modernizacija cestne infrastrukture, 285.180 EUR (1. predlog
210.000 EUR). Vse ostale proračunske postavke v 2. predlogu
proračuna Občine Žetale za leto 2023 so ostale nespremenjene
glede na 1. predlog proračuna. Tudi ta akt je bil soglasno potrjen
s strani svetnikov.
V nadaljevanju so svetniki 16. marca 2022 zasedali na 15. redni
seji in sprejemali odločitve glede naslednjih vsebin:
— Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine
Žetale (prve spremembe in dopolnitve)
— Obravnava in potrditev stališč do pripomb in predlogov,
podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega Osnutka
občinskega prostorskega načrta Občine Žetale
— Obravnava in potrditev Elaboratov o oblikovanju cen
storitev obveznih GJS varstva okolja čiščenja in odvajanja
komunalnih odpadnih vod v občini Žetale
— Obravnava in potrditev Sklepa o subvencioniranju cene
storitev obveznih GJS varstva okolja odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini Žetale
— Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj
— Obravnava in potrditev Odloka o turistični in promocijski
taksi v občini Žetale (prva obravnava)
— Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna
Občine Žetale za leto 2021
— Obravnava in potrditev Letnega programa kulture v občini
Žetale za leto 2022
— Obravnava in potrditev Letnega programa športa v občini
Žetale za leto 2022
— Obravnava in potrditev Letnega poročila o izvedenih ukrepih

iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkov
— Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) – izgradnja fekalne kanalizacije
Žetale z malo čistilno napravo za 250 PE
— Odvzem statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št.
1594/2 k.o. (505) Čermožiše
— Menjava nepremičnine parc. št. 1594/2 k.o. (505) Čermožiše
za nepremičnino parc. št. 1064/10 k. o. (505) Čermožiše
— Izdaja soglasja za izplačilo redne delovne uspešnosti
ravnateljem in direktorjem v javnem sektorju (javni
uslužbenci plačne skupine B)
— Soglasje k spremembi vrste oddelka v Vrtcu Žetale
Prvi dve točki sta vsebinsko povezani in se nanašata na postopek
spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Žetale, ki
poteka že od oktobra 2016, ko je župan Občine Žetale sprejel
sklep o pripravi OPN. Sedaj je postopek v fazi priprave predloga
OPN na podlagi stališč do predlogov javnosti iz javne razgrnitve.
Takšen predlog OPN bo Občina Žetale, skupaj z obrazložitvijo
pripravljavca, kako so bila pri njegovi pripravi upoštevana prva
mnenja nosilcev urejanja prostora, posredovala na Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP). MOP bo skupaj z drugimi nosilci urejanja
prostora na tako pripravljen predlog podal drugo mnenje. Na
podlagi tako pridobljenih mnenj bo občina uskladila OPN in ga
posredovala v sprejem občinskemu svetu. Skladno z zakonsko
določenimi roki bi moral biti tako pripravljen OPN sprejet nekje v
poletnih mesecih tega leta. V primeru, da pride do kakšnih večjih
sprememb, pa se ta postopek lahko še zavleče. Člani občinskega
sveta so obe točki dnevnega reda soglasno potrdili.
Tudi naslednji dve točki dnevnega reda sta vsebinsko povezani
in se nanašata na storitve obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda
ter subvencijo občine pri plačilu teh storitev. Gre za področje,
ki ga Občina Žetale kljub izgrajenem javnem kanalizacijskem
sistemu še ni imela zakonsko urejenega. Zgrajena javna
kanalizacija, povezana s čistilno napravo pri OŠ Žetale, je
namenjena odvajanju izključno komunalnih odpadnih vod iz
gospodinjstev in gospodarstva. Javna kanalizacija je izvedena
za del naselja Žetale in Čermožiše. Opozorila za ureditev
tega področja so prihajala že dalj časa. Tako so bili na tej seji
obravnavani elaborati, s katerimi se je potrdila cena za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Razliko v
ceni te storitve bodo opazili samo uporabniki, ki so priključeni
na javni kanalizacijski sistem. Zaradi velikega povišanja cene pri
uporabnikih te storitve se je občinski svet odločil, da se cena
omrežnine subvencionira. Fizičnim osebam in gospodinjstvom
bo Občina Žetale za leto 2022 oziroma za čas veljave trenutnih
cen subvencionirala 100 % cene omrežnine in jim s tem znižala
končno ceno storitev, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do zelo
velikega povišanja cene teh storitev. Tako bodo gospodinjstva,
priključena na javno kanalizacijo, pri povprečni porabi 12 m³
vode mesečno na položnici za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod plačala 12 EUR več. Tako predlagani elaborati so
bili s strani članov občinskega sveta soglasno potrjeni.
V nadaljevanju je sledila obravnava manjših sprememb
in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj,
katere soustanoviteljica je tudi Občina Žetale, ki so se nanašale
na usklajevanje določb z zakonom, katere so bile prav tako
potrjene brez pomislekov svetnikov.
Na dnevnem redu je bila tudi obravnava Odloka o turistični in
promocijski taksi v občini Žetale. Občina Žetale do sedaj tega
področja še ni imela urejenega s podzakonskim predpisom.
V letu 2018 je začel veljati novi Zakon o spodbujanju razvoja
turizma, ki ureja to področje in narekuje potrebo po pripravi

odloka o turistični in promocijski taksi. Pravno podlago za
sprejem predlaganega odloka predstavlja 13. člen, ki določa, da
je načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja
turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin;
nadalje 17. člen, ki opredeljuje, v kakšnem najvišjem znesku lahko
občina določi turistično takso ter da se poleg turistične takse
obračuna še promocijska taksa, ki znaša 25 odstotkov zneska
obračunane turistične takse in se pobira za državo.
Občina pri določitvi višine zneska turistične takse upošteva vrsto
in kategorijo nastanitvenih obratov, prebivanje v sezonskem ali
zunajsezonskem obdobju ter obseg ugodnosti in storitev, ki
jih brezplačno zagotavlja turistom. Glede na navedeno je bila
predlagana višina turistične takse 0,80 EUR na osebo na dan,
ki se ji doda promocijska taksa v višini 25% turistične takse,
kar znese 0,20 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR
na osebo na dan. Predlog je bil oblikovan tudi glede na višino
turistične takse, ki jo imajo bližnje občine. Tako predlagan
predlog za turistično in promocijsko takso so svetniki soglasno
potrdili po skrajšanem postopku.
V nadaljevanju so se soočili z obravnavo Zaključnega računa
proračuna Občine Žetale za leto 2021, z aktom, v katerem so
prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki Občine Žetale za leto 2021. Župan je
podrobno obrazložil vsebino navedenega dokumenta, in sicer
je Občina Žetale v letu 2021 realizirala 1.782.056 EUR prihodkov,
kar predstavlja 98,76 % planiranih prihodkov veljavnega
proračuna za leto 2021, ter odhodke v višini 1.703.175 EUR, kar
predstavlja 94,39 % planiranih odhodkov v veljavnem proračunu
za leto 2021, sicer pa je zaključni račun usklajen s proračunom.
Z navedenim so se vsi svetniki strinjali in predlagan akt sprejeli
soglasno.
Sledila je obravnava dveh letnih programov, in sicer za šport
in kulturo. Gre za že znane vsebine, saj jih svetniki potrjujejo
vsako leto. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 in 2021
društva niso mogla realizirati vseh programov in porabo za to
namenjenih proračunskih sredstev. Kljub temu so se svetniki
soglasno strinjali, da se tudi v tem letu v proračunu zanje
namenijo sredstva v enaki višini iz prejšnjih let in izvedejo razpisi
za razdelitev teh sredstev.
V nadaljevanju je župan pojasnil, da mora pripravljavec
Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta LEA Ptuj
vsako leto, skladno z zakonodajo, pripraviti letno poročilo o
izvedenih ukrepih, katerega mora potrditi občinski svet in ga
posredovati na pristojno ministrstvo. Iz poročila je razvidno,
da so bile v letu 2021 izvedene dejavnosti za učinkovito rabo
energije, za uporabo obnovljivih virov energije in za izboljšanje
oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo.
Svetniki so naveden program potrdili brez pripomb.
Investitor Občina Žetale namerava urediti odvodnjavanje
komunalnih odpadnih vod na območju Žetal z novogradnjo
kanalizacijskega sistema in male čistilne naprave v centru
občine in zajema del naselja Žetale in manjši del naselja
Čermožiše. Pričakuje se, da bo investicija sofinancirana skladno
s Slovenskim načrtom za okrevanje in odpornost. Zato je
bilo potrebno, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (v nadaljevanju Uredba), pripraviti Dokument
identifikacije investicijskega projekta – DIIP, ki vsebuje podatke,
potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v
obliki funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala naložba izpolnjevati.
Dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje opise
tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev
in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske
dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. Tudi z vsebino
tega dokumenta so si bili svetniki enotni in jo soglasno potrdili.
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Sledili sta dve točki, ki se med seboj vsebinsko povezujeta, saj
gre za izvzem zemljišča iz javnega dobra, da se lahko izvede
postopek zamenjave in s tem uredi dejansko stanje v naravi,
tako kot dejansko potekajo ceste. Ureditev takšnega stanja so
svetniki soglasno potrdili.
Pod naslednjo točko dnevnega reda so svetniki obravnavali
vloge za podajo soglasja redne delovne uspešnosti ravnateljem
in direktorjem v javnem sektorju. Skladno z določbami Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju se lahko od 1. julija 2020 naprej
direktorjem in ravnateljem javnih zavodov izplačuje redna
delovna uspešnost. Kot ustanoviteljica oz. soustanoviteljica
zavodov je Občina Žetale prejela štiri (4) vloge za podajo
soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti, in sicer: Osnovna
šola Žetale za ravnateljico, JZ Zdravstveni dom Ptuj za
direktorico in pomočnico direktorice ter OŠ dr. Ljudevita Pivka
Ptuj za ravnateljico. Glede na to, da je izplačilo redne delovne
uspešnosti na osnovi zakona in je predhodno o tem že odločal
njihov svet zavoda, so se vsi svetniki soglasno strinjali, da se jim
poda pozitivna soglasja.
Pod zadnjo vsebinsko točko dnevnega reda so svetniki
razpravljali o spremembi vrste oddelka v Vrtcu Žetale. S strani
OŠ Žetale je namreč prispel predlog, da se homogeni oddelek
1. starostnega obdobja preimenuje v heterogenega in s tem
omogoči vpis enemu otroku. Prav tako je bilo treba skladno s
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje v omenjenem oddelku normativ povečati za največ 2
otroka, saj je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca in skladno
z omenjenim pravilnikom tista, ki glede na razmere in položaj
dejavnosti predšolske vzgoje v občini določi, da se najvišje
število otrok v posameznih oddelkih lahko poveča za največ 2.
Sklep je bil brez pomislekov soglasno potrjen.

Občinska uprava
NOV ODLOK O NADOMESTILU
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

ZA

UPORABO

Kot smo vas opozorili že v prejšnji izdaji Žetalskih novic,
je Občina Žetale na podlagi nadzora zakonitosti, ki ga vrši
pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, zaradi nepravilnosti
in nezakonitosti v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Žetale pripravila nov Odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč. Skladno z navedenim odlokom je bilo
treba pregledati vse izračune o NUSZ in jih uskladiti z veljavno
zakonodajo, kar pomeni uporabiti uradne podatke o površinah
nepremičnin iz evidenc GURS-a.
Sedaj je postopek tako daleč, da lahko v bližnji prihodnosti
pričakujete obvestila o posodobitvi podatkov za nadomestilo
o uporabi stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: NUSZ) na območju
občine Žetale z informativnim izračunom NUSZ za leto 2022.
Občina Žetale vas že sedaj poziva, da preverite podatke. V
novih informativnih izračunih lahko prihaja do sprememb glede
nepremičnin, saj je treba bazo podatkov za odmero nadomestila
posodobiti s podatki iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.
Zato vas vse občane naprošamo, če je le mogoče, da v
prihodnjih dneh podrobno pregledate in preučite podatke, ki ste
jih sporočili za odmero NUSZ, ali ustrezajo uradnim podatkom
in v primeru neskladij stanje nepremičnin uskladite pri Območni
enoti Geodetske uprave Ptuj, Krempljeva ulica 2, 2250 Ptuj.

Občinska uprava
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE IN PREVZEM
KVAČKANEGA GRBA OBČINE ŽETALE

10

Žetalske novice

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika 8. februarja
je Občina Žetale organizirala kratek kulturni program, ki ga je
popestrila z otvoritvijo fotografske razstave našega občana
Dejana Kokola in slavnostno predajo kvačkanega grba občine,
saj nam je epidemija že drugo leto zapored onemogočala, da bi
pripravili tradicionalno proslavo ob kulturnem prazniku.
Prireditev je popestril Moški pevski zbor Turističnega društva
Žetale, ki je odpel štiri melodije. Ker je ves večer potekal v
smislu kulture, smo v njegovo vsebino vključili tudi slavnostno
predajo kvačkanega grba, ki ga je v sklopu vseslovenskega
projekta »Slovenija kvačka« za našo občino izdelala ena izmed
211 kvačkaric in enim kvačkarjem, ki so kvačkali grbe vseh
slovenskih občin in še druge izdelke zaradi vpisa v Guinnessovo
knjigo rekordov.

Za našo občino je bila izbrana kvačkarica ga. Natalija Golob iz
Dupleka, ki je bila prisotna na prireditvi in je sama uradno predala
svoj izdelek. V svojem predstavitvenem govoru je povedala, da
njene korenine izvirajo iz občine Žetale, kjer še danes živijo
njeni sorodniki in se posebej spomnila na že preminule dedka in
babico ter botra in botrco.
V okviru kulturnega praznika smo odprli tudi umetniško
fotografsko razstavo našega občana Dejana Kokola z naslovom
»Zgodbe o odhajanju«. Fotografije so bile na ogled vse do 28.
februarja 2022. G. Kokol je bil prisoten na prireditvi, zato je sam
pojasnil in podal zelo lepo zgodbo o nastajanju fotografij, strasti
do fotografije in o nagradah, ki jih je prejel do sedaj.

Občinska uprava
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
Na prečudovito nedeljsko popoldne, 27. marca 2022, smo v
sodelovanju z OŠ in Vrtcem Žetale organizirali prav posebno
proslavo v čast našim mamam, babicam, tetam …
Učenci OŠ in otroci vrtca so jih počastili s prečudovitim
programom, polnim pozitivnih misli in srčnosti, ki je vključeval
tako njihovo petje, recitiranje ter ples in igro. Program je s
svojim nastopom popestril tudi Moški pevski zbor TD Žetale in
vse prisotne razveselil s svojim ubranim petjem. Vsem mamam
in ženskam nasploh je svoj slavnosti govor namenil tudi župan
Občine Žetale Anton Butolen in se jim zahvalil za vse, kar storijo
za svoje otroke ter poudaril, da se ob tem dobro zavedamo, da
je njihova vloga v družini in širše v družbi neprecenljiva. Vsi trije
voditelji prireditve, učenci OŠ, so na sproščen način vse točke
proslave povezovali v čudovito darilo, namenjeno vsem mamam
za njihov trud.
Prijeten program se je zaključil s poklonom Občine Žetale, ki je
vsaki mami, babici, teti, sosedi, namenila lep cvet.

Občinska uprava

NOVO GASILSKO VOZILO GVC-1
PRISPELO V ŽETALE

11. marec 2022 je bil pomemben dan v zgodovini delovanja našega
društva. To je bil dan, ko smo v garažo našega gasilskega doma
pripeljali dokončano in polno opremljeno vozilo GVC-1. Zadnjih
nekaj mesecev je bilo posvečenim detajlom, ki smo jih, skupaj
z nadgraditeljem, usklajevali, da bo vozilo kar se da uporabno
in izpopolnjeno. Sestali smo se na več sestankih in tudi dnevno
preko telefona in elektronske pošte usklajevali še preostale
malenkosti. V garažah smo pripravili vso potrebno infrastrukturo
za potrebe vozila: elektriko in zrak za oskrbo vozila, talne označbe
in ostale malenkosti. Tako smo 11.03.2022 s prevzemom vozila
pri nadgraditelju Rosenbauer d.o.o. zaključili z izvedbenimi deli
finančno najverjetneje največjega projekta v dosedanji zgodovini
društva. Vozilo smo še isti dan pripeljali v prostore gasilskega
društva in k ogledu povabili celotno članstvo in vabljene goste,
saj smo dogodek združili kar z letnim občnim zborom društva.
Občni zbor je priložnost, da se ozremo nazaj, ocenimo opravljeno
delo in pogledamo v prihodnost ter si zastavimo nove cilje. Kljub
nepredvidljivim časom, katerim smo bili priča, je naše društvo
delovalo uspešno. Tako so naši člani v lanskem letu na intervencijah
in operativnih vajah ter ostalih aktivnostih v okviru društva opravili
preko 2.200 ur prostovoljnega dela. Zato še enkrat hvala vsem
članicam in članom društva, ki s svojim požrtvovalnim delom
pomagate pri uspešnem delovanju našega društva.

V PGD Žetale smo vsako investicijo do sedaj izpeljali racionalno in jo
večkratno obogatili z našim prostovoljnim delom. Tudi pri projektu
nabave vozila GVC-1 ni bilo nič drugače. Tehnična komisija je
koordinacijam, reševanjem tehničnih vprašanj in pripravi predlogov
namenila več kot 300 prostovoljnih ur (v tem so štete samo uradno
beležene ure od priprave razpisa dalje, ki so direktno povezane
s tem projektom). V skladu s pogodbo in razpisnimi pogoji smo
18. 3. 2022 s strani nadgraditelja organizirali še šolanje strojnikov
in voznikov operativne enote s predstavitvijo vozila in vgrajenih
tehničnih rešitev. S tem smo vozilo tudi uradno predali v operativne
namene in je tako postalo prvo taktično vozilo za posredovanje
na večini tipov intervencij v občini Žetale. V operativni enoti smo
dolgo pričakovane in potrebne pridobitve zelo veseli. Upamo, da
nam vozila ne bo treba prevečkrat uporabljati za resne namene,
v kolikor pa bo potrebno, pa verjamemo, da bo služilo svojemu
namenu in nam omogočilo uspešno in varno posredovanje.

Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je mati modrosti, Flavij
Magnus Avrelij (490-583).
Zavedamo se, da samo tehnika brez znanja ne pomeni ničesar.
In investicija, četudi vredna več sto tisoč evrov, ne pomeni nič
brez brezplačnih in prostovoljnih ur naših operativnih članov, ki
jih namenjamo usposabljanju in pripravljenosti. Zato se bomo v
prihajajočih mesecih v sklopu rednih tedenskih operativnih vaj
spoznali s posameznimi sklopi vozila, tehničnimi rešitvami in
novo opremo. Prav tako bomo uporabo opreme spoznavali skozi
različne taktične postopke, ki nam bodo v pomoč pri morebitnih
Žetalske novice
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resnih posredovanjih. Z vozniki vozil operativne enote bomo
izvajali tudi terenske vožnje vozila po najrazličnejših poteh na
celotnem požarnem rajonu (po celotnem območju občine Žetale).
Tako bomo spoznavali vozne in terenske lastnosti vozila, ki bodo
pripomogle k spoznavanju zmožnosti vozila in dostopov, s tem pa
varnejšemu posredovanju v primeru intervencije.

Podroben opis vozila bomo pripravili za naslednjo številko
Žetalskih novic, kjer vam bomo predstavili posamezne sklope
in tehnične rešitve vozila ter zaključek projekta skozi številke. V
kolikor vas zanima oziroma bi si želeli vozilo ogledati tudi v živo, pa
vas vabimo, da nas obiščete v sklopu rednih tedenskih operativnih
vaj, ki praviloma potekajo vsak petek ob 18.00 uri (lahko pa točen
podatek preverite pri članih). Upamo, da morda koga izmed vas
navdušimo, da se nam pridruži. Prav tako vas vabimo, da nam
sledite na socialnih omrežjih, kjer poskušamo kar se da ažurno
predstavljati naše delo in dejavnosti.
Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste nas kakorkoli
podprli pri tem projektu. Hvala vsem podpornikom, botrom,
donatorjem in sponzorjem, ki ste s svojimi finančnimi prispevki
omogočili uspešno izvedbo projekta nabave vozila GVC-1. Hvala
občanom in Občini Žetale za izkazano podporo in zaupanje.
Dovolite, da vas že na tem mestu povabimo na slovesno predajo
vozila GVC-1, ki bo 18. 6. 2022. Vabljeni.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Za PGD Žetale:
Nejc Sakelšek in Roman Gajser

KAKO SMO POGREŠALE TISTO ŽOGO …
Vesna, kaj če bi ti »zrihtala« termin za odbojko? Zdaj po koroni
bo »pasala«.
Tako se je začelo – Vesna je vse »zrihtala«. Po dolgih letih smo
se punce zbrale v žetalski osnovni šoli v telovadnici na odbojki.
Navdušenje je bilo ogromno. Kot dandanes za vsaki dogodek,
smo se najprej zbrale v klepetu knjige obrazov in osnovale načrt,
kako bomo razmigale svoje roke, boke in kolena, ter osvežile
znanje odbojke.
»Kaj ti znaš dobro igrati?«, je bilo kar pogosto vprašanje.
»NEE, 100 let že nisem igrala«, je bil kar pogost odgovor.

Seveda se je situacija kar hitro razjasnila, ko smo zaigrale prvo
igro. Baje je kot vožnja s kolesom, nikoli ne pozabiš. Res je!
Seveda je pomagala »meeehka« žoga, ki nas je razvajala s svojo
nežnostjo in ravno pravšnjo trdoto. Čas je pokazal svoje, forma je
prihajala, neuke so se naučile in zdaj skoraj na koncu smo tam,
kjer smo želele biti. Serviranje, sprejemanje, zabijanje žoge v
glavo, hrbet zlahka prenesemo. Od mladih do manj mladih kosti
smo se utrdile in z veseljem obiskujemo to rekreacijo.
Žoga je izginila, ni je več. Obrnemo vsako blazino, pokukamo v
vsak kotiček, žoge nikjer. Kaj pa zdaj?
»Ja nič. Saj je kakšna takšna še tam v shrambi.« Žog je polno,
ampak takšne pa ni več. Vse so kot kamen v primerjavi s tisto
prvo. Odločitev je težka, ampak čas je za nakup svoje žoge.
Vesna spet »zrihta«, ampak ni … Ni takšna … S težkim srcem se
sprijaznimo, da prve žoge ne bo nazaj in novo žogo sprejmemo
za svojo. V redu je!
Punce, res ste pisana skupina pogumnih, samostojnih žensk.
Upam, da se naslednje leto spet najdemo. Načrti so, da spomladi
in poleti nadaljujemo na prostem. Kdo ve? Mogoče nam uspe.
Vabljena tudi ti, ki ti letos ni uspelo priti!
Malo za šalo in malo zares – žoga je važna!
Hvala ravnateljici za podaljšan termin in hvala ŠD Žetale za
podporo.

Marjetka Prevolšek
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Poskrbite za svoje zdravje in se udeležite Programa SVIT!
Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, mesec, ko opozarjamo na pomen
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja te bolezni. Od leta 2011 v Registru raka Republike Slovenije beležijo
občuten padec novih primerov raka debelega črevesa in danke. Med vsemi novo odkritimi raki v Sloveniji se je
med letom 2007 in 2018 rak debelega črevesa in danke po pogostosti pomaknil z drugega na peto mesto.
Ta uspeh lahko pripišemo državnemu preventivnemu presejalnemu Programu Svit, ki uspešno deluje že 11 let in
je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki
pri moških in ženskah med 50. in 74. letom starosti, in sicer vsaki dve leti.
Sodelovanje v Programu Svit je za tiste prebivalce Slovenije, ki so v ciljni populaciji (50-74 let) in imajo urejeno
obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Program Svit deluje na način, da pri navidezno zdravih odraslih s preprostim testom blata išče sledove prikrite
krvavitve. Osebe s pozitivnim izvidom presejalnega testa na kri v blatu so pregledane na kolonoskopiji, kjer se
ugotovi vzrok krvavitve. Cilj programa je med navidezno zdravimi osebami odkriti tiste, pri katerih je velika
verjetnost, da bi se iz sprememb na steni debelega črevesa ali danke razvil rak, oziroma tiste, ki že imajo začetno
obliko raka, in te spremembe odstraniti. Zgodaj odkrito bolezen lahko uspešno zdravimo, z odkritjem predrakavih
sprememb pa lahko bolezen celo preprečimo.
V letu 2021 je bila odzivnost v Podravju 60,33 %, kar je pod državnim povprečjem, ki je bilo 63,35 %. Pri tem je
bila odzivnost v naši regiji veliko višja pri ženskah (65,81 %) kot pri moških (54,56 %), kar je sicer običajno tudi v
ostalih zdravstvenih regijah. Celo pod regijskim povprečjem je izstopala Mestna občina Maribor z odzivnostjo, ki
je znašala le 58,66 %.
Program Svit kljub spreminjajoči se epidemiološki situaciji zaradi covida-19 še naprej deluje. Sodelovanje v
Programu Svit je varno za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri vabljenju in oddaji vzorcev blata posamezniki
nimajo stika z drugimi osebami. Če je oseba nato vabljena na kolonoskopijo, se pregleda lahko udeleži zgolj, če
nima povišane temperature ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri pregledu se uporablja vsa potrebna varovalna
oprema.
Z udeležbo v Programu Svit naredimo veliko za svoje zdravje in kakovost življenja, obenem pa posredno
pripomoremo k vzdržnosti in racionalizaciji stroškov zdravstvenega sistema. Zato vse, ki prejmete vabilo v
program, močno spodbujamo, da se nanj tudi odzovete.
O vseh morebitnih spremembah in novostih/dogodkih glede delovanja presejalnega Programa Svit je na razpolago
spletna stran Programa Svit: https://www.program-svit.si/za-uporabnike/aktualno/obvestila-in-dogodki/

Milan Stojanović, dr.med., spec.
NIJZ – OE Maribor
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»TURIZEM SMO LJUDJE«
»Turizem smo ljudje« je naslov zbornika, ki je že pred več kot
petnajstimi leti izšel ob stoletnici organiziranega delovanja na
področju turizma. V tistem času na začetku prejšnjega stoletja je
bil prebojni razvoj na področju turizma železniška povezava, ki jo
je avstroogrska monarhija speljala čez kraje do Bohinja. Povezava
v svet lahko olajša in spremeni življenja ljudi na bolje. Slednje
se je nam zgodilo konec leta 2018, ko je bil otvorjen še zadnji
odsek avtoceste proti Gruškovju, in nam s tem omogočil dobro
povezavo s svetom kot še nikoli poprej. Kaj bomo s tem storili pa
je odvisno od nas ljudi, ki živimo v teh krajih.

Panoga turizma je zaradi naravnih danosti mnogo bolj razvita
v zahodnem delu Slovenije. Vedno bolj pa se razvijajo butične
turistične točke po doslej manj znanih krajih. Odročnost,
umirjenost lokacije ter odlična lokalna kulinarika postajajo vse
bolj iskani za goste, ki jim je pomembna aktivnost v neokrnjeni
naravi, stran od destinacij namenjenih množičnemu turizmu.
V našem kraju je razvoj v pretekli zgodovini potekal nekoliko
počasneje. Vendar - če nas ne doseže vse dobro, nas pogosto ne
doseže niti vse slabo. Gledano pozitivno imamo dane možnosti,
kar bomo iz njih ustvarili pa je odvisno le od nas, ljudi.

Turistično društvo Žetale se po najboljših zmožnostih trudi dobro
delovati na področju promocije in prepoznavnosti domačega
kraja. Slednje počne z izdajo zloženk in promocijskega materiala,
člankih v medijih in socialnih omrežjih, udeležbo na sejmih
ter s vsakršno pomočjo lokalni ponudbi. Prostovoljci, ki jih to
področje veseli, so vedno dobrodošli, a še bolj je pomembno
združevanje lokalnih ponudnikov na področju nočitev, gostinstva
in proizvodnje lokalnih produktov, ki predstavljajo naš kraj. Veseli
smo vsakršnega interesa naših sokrajanov, ki ustvarjajo in imajo
kaj za ponuditi in s tem širijo nabor razlogov za obisk naših krajev.
Zraven tega igra pomembno vlogo naša zelena, neokrnjena in
slikovita narava, v kateri se človek dodobra sprosti. Kombinacija
narave in ljudi pa lahko predstavlja dobro zgodbo v turizmu, ki si
ga gostje želijo.
V mesecu marcu smo po enoletnem korona premoru ponovno
obiskali vseslovenski sejem zelenega in aktivnega turizma
Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Na tem sejmu se v
okviru Turistične zveze
Slovenije
predstavijo
turistična društva iz vse
Slovenije. Predstavljajo
kraje,
običaje
in
ponudbo, ki so je
obiskovalci deležni. Naš
kraj smo v dveh dneh
prisotnosti na sejmu
predstavili tudi mi.
Ljudje so z veseljem
ugotavljali kje so Žetale,
kakšna je naša pot na
Donačko goro, Pohodna
ekološka pot in Pot
kulturne dediščine po
Občini Žetale. Opremili
smo jih z informacijami
ter
zloženkami
in
brošurami, zraven so
pokusili odličen Skokov
sir, vrhunske salame
Gregorja Mlakarja in
Mitje Širca. Srce pa se
jim je povsem stopilo ob Plajnškovem tramincu. Mnogi so sklenili,
da naše ljudi in kraje obiščejo v bližnji prihodnosti, s čimer je bil
dosežen tudi namen našega obiska sejma. Ponudnikom dobrot
pa se na tem mestu tudi zahvaljujemo za sodelovanje.
Na rednem letnem občnem zboru TD Žetale smo medse sprejeli
tudi lokalno skupino mask »Žetalski krampusi«. Skupina
zanesenjakov se je zbrala okrog rezbarja Mihaela Kosa,
izdelovalca prvovrstnih lesenih mask, ki oživijo v decembrskem
in pustnem času. Sklenili smo, da bo skupina delovala v obliki
sekcije TD Žetale. V tekočem letu bomo s skupnimi močmi
organizirali številne dogodke kot so majski pohod po PEP,
srečanje skupin krampusov s pohodom na Donačko goro, 4.
Srnjakov tek, Krampuslauf, Miklavženje in še nakatere druge, na
katerih se, upam, vidimo.
Želimo vam mirne velikonočne praznike!

Boštjan Štajnberger, TD Žetale
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OD POMLADI DO POLETJA
Razmišljam o času, ki se je potegnil v preteklost in zaznamoval
mnogo strašnih dni v svetu. Prihaja praznična sedanjost, za
nadaljevanje je primernih nekaj ljudskih verzov:

izvedle strokovno ekskurzijo po Celjskem. Izvedle bomo tečaj –
kuhanje enolončnice, pečenje drobnega peciva, prisluhnile bomo
predavanju s področja zdravja. Predavanje bo v večnamenski
dvorani, tematiki bodo lahko prisluhnili naši občani in občanke.

»Prihaja dišeča, zelena pomlad,
pričakal bi vsakdo jo rad.
Se sredi obdelanega polja ustavil
in v svoj krog mnogo žvrgolečih ptic povabil.«

Po dnevnem redu našega zbora je sledila beseda gostov. Župan
naše občine, g. Anton Butolen, nas je kratko seznanil s stanjem v
občini, zahvalil se je za sodelovanje našega društva na prireditvi
ex-tempore, za pripravo pogostitve ob kulturnem prazniku,
povedal, da so nam zagotovljena občinska sredstva v enaki višini
evrov kot preteklo leto in nam zaželel uspešno delo.
V imenu strojnega krožka nas je pozdravila njihova predsednica,
ga. Petra Plajnšek, nam zaželela uspešno delo in nas povabila na
njihov občni zbor. V imenu RK naše občine je naš zbor pozdravila
ga. Skokova, ki je podala tudi predlog, da bi v društvu poskrbeli za
pomladitev društva, kar pomeni, da bi k aktivnemu sodelovanju
povabili mlade.

Čas, ki je minil, je bil še vedno obarvan s koronavirusom, zato
je bilo druženj še vedno malo, a prehitra sprostitev ne deluje
pozitivno, saj je virus še vedno vsiljivo prisoten. Odpadla
je rekreacija skupini članic našega društva v telovadnici OŠ
Žetale, tudi načrtovanih izobraževanj nismo realizirale, vse
lahko nadoknadimo v prihodnosti. Kljub oviram smo se članice
upravnega odbora našega društva v zbrale v Dobrinčku,
pregledale dogajanje v društvu in oblikovale smernice za izvedbo
občnega zbora društva.
Z voditeljico sestanka, našo predsednico društva, go. Darinko,
smo določile datum občnega zbora in smo ga uspešno izvedle 5.
marca 2022 v večnamenski dvorani v Žetalah. Predsednica društva
je pozdravila 24 prisotnih članic, pozdrav je veljal tudi ge. Petri
Plajnšek, predsednici Strojnega krožka Žetalanec, in g. Antonu
Butolnu, županu Občine Žetale. Občni zbor je tradicionalno in
uspešno vodila ga. Metka Butolen. Potrdile smo vse imenovane
organe zbora, ki se je začel ob 13. uri in 30 minut. Predsednica
je podala poročilo društva. Soglasno smo ga potrdile. Potrdile
smo tudi poročilo blagajničarke, ge. Veronike Furman, poročilo
nadzornega odbora je prebrala ga. Metka Butolen, ga. Skokova
je podala poročilo častnega razsodišča, ga. Darinka Bukšek je
prebrala poročilo verifikacijske komisije. Pripomb na vsa poročila
ni bilo, zato smo vsa poročila soglasno potrdile.
Članarina znaša enako kot v preteklosti – 10€. Plan dela za
tekoče leto je podala ga. predsednica Darinka in dejala, da
bodo vse aktivnosti izvedene času primerno. V juliju bomo

K točki Razno se ni prijavil nihče, zato je predsednica društva, ga.
Darinka Kodrič, izrekla zahvalo vsem, da je zbor tekoče potekal,
kar je zasluga predsednice zbora ge. Metke Butolen, ki vsako leto
jedrnato in jasno izpelje vsebino zbora.
Ob dobrem kosilu in veseli besedi je minil sobotni popoldan
s povabilom predsednice društva na druženje ob kosilu v
gostišču Pri ribniku v Podlehniku, kar se je zgodilo 25. marca,
ki je spominski in praznični dan, namenjen materam. Tako je
potekal živahen in zanimiv petkov dan druženja od dvanajstih
do sedemnajstih v zanimivem ambientu ob ribniku. Zbralo
se nas je 40 žensk, ki smo najprej obhodile ribnik in se ob 13.
uri posedle za lepo pripravljene mize, zaužile dobro in okusno
pripravljeno kosilo, dobra kava in sladica grmada sta bili kot
jagode na torti. Klepet in smeh in še dehteč nagelj je bil pečat
druženja petkovega popoldneva. Iskrena HVALA velja TEBI,
naša predsednica društva, da si skrbno in doživeto izpeljala ta
veseli dan. Ostani zdrava, uspešna in prešerna še za bodočnost,
ko bo izvedba poletnega srečanja tja po Celjskem spet velika
organizacijska skrb zate. Vem, da se zavedaš, kako hitro čas drvi.
V imenu vseh članic Ti želim mnogo toplih doživetij v prihajajoči
pomladi in sredi poletja na veselo srečanje.

Veselo in uspešno pomladno doživljanje
v miru in uspehu za društvo M. K.
Žetalske novice
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LOVSKA DOŽIVETJA
V soncu in vetru se je začela nedelja 13. marca 2022. Ob deveti
uri se nas je pred žetalskim lovskim domom zbralo okrog trideset
lovcev in njihovih življenjskih sopotnic.
Prijetna lovska druščina je bila deležna lovskega pozdrava g.
Dolfija Krepfla, zadišala je jutranja kavica in hrustljavi kifeljc.
Glavni organizator s sodelavci nas je seznanil z loviščem in
odpeljali smo se na Prekože. Razdelili smo se v skupine in LOV
se je začel. Srnjad se je veselo sprehajala po grapah in bregovih,
kot bi vedela, da je lov nanje prepovedan, tudi lisice so bile dovolj
zvite, saj se niso prikazale nabiti puški. Slovenski ljudski pisatelj
Finžgar je nekoč rekel, da ni važen ulov, največji užitek je videti
žival in se družiti v sončni naravi. Ura se je nagibala k poldnevu in
lov je bil zaključen. Na prekoškem kuclju se je razvijalo marčevsko
srečanje ob obilni malici, zabavni besedi in dobri tekočini. Do 13.
ure se nam je nudil zanimiv pogled na vse strani naše občine.
Po vzpenjajoči in padajoči cesti smo prispeli do lovskega doma
v Žetalah. Nismo opravili pozdrava lovini v čast, smo pa ženske
sprejele dišečo vrtnico. Posedli smo okrog lepo okrašenih
miz, iz kuhinje je zadišalo po dobrem kosilu, sledil je pozdrav
predsednika lovske družine, g. Andreja. Nazdravili smo s sladko
vinsko kapljico. Po kosilu se je skupina lovcev pripravila na lovski
krst, ki ga tradicionalno pripravijo mlademu lovcu. Po uspešno
opravljenem lovskem izpitu je bil mladi lovec Denis sprejet v
lovsko druščino Lovske družine Žetale. Počutila sem se, kot da
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sem v gledališču. Scena je bila zanimiva, scenarist Silvo je dobro
izbiral besede, da smo se lahko dobro uro smejali in sledili lovski
igri. Obtožnica za mladega lovca je bila ugodna, saj je dobil tri
rahle zamahe s palico po zadnji plati. Zanimivo je bilo opazovati
tudi zdravnika Dolfija, ki je preveril zdravstveno stanje mladega
lovca. Častno razsodišče Lovske družine Žetale je lovcu Denisu
izročilo diplomo in palico, na katero smo se podpisali vsi prisotni.
Sledila sta popoldanska kavica in dobra sladica, besedovanje in
smeh sta se zaključila okrog devetnajste ure. Minila je zanimiva
nedelja, ki je potrdila, da smo pogrešali druženje, ki ga nam to
nedeljo ni manjkalo.
Tako je minil dan, ki so nam ga namenili žetalski lovci.
Organizatorju g. Dolfiju in njegovim sodelavcem se vse prisotne
žene iskreno zahvaljujemo za uspešno izvedeno doživetje sončne
nedelje v počastitev dneva žena in materinskega dne in Vam
želimo mnogo uspešnih lovskih doživetij v razgibani naravi naše
občine.

V imenu vseh počaščenih žena
marčevskih praznikov
M. KRUŠIČ z besedo HVALA!

29. OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŽETALE
V soboto, 26. marca 2022, je potekal 29. občni zbor Društva
upokojencev Žetale. Občnega zbora se je udeležilo 57 članic
in članov Društva upokojencev Žetale in gostje: predsednik
Pokrajinske zveze društev Spodnjega Podravja Ptuj g. Viktor
KOKOL, župan Občine Žetale g. Anton BUTOLEN, vodja
Strojnega krožka Žetalanec g. Izidor ŠTANJBERGER, predstavnik
PGD Žetale g. Žan KRIVEC, predstavnica DU Podlehnik Marija
PERNEK. Uvodoma je vse prisotne pozdravil predsednik DU
Žetale g. Filip REŽEK in predlagal, da prisotni z minuto molka
počastijo spomin na vse preminule člane društva. Občni zbor
je vodilo delovno predsedstvo, ki mu je predsedoval tajnik
DU Žetale Jože KRIVEC. Poročilo o delu DU Žetale je podal
predsednik društva Filip REŽEK, ki je posebej poudaril, da je
to delo zaznamovala epidemija covida-19. Zaradi epidemije
je društvu uspelo realizirati le 50% plana dela za leto 2021. Pri
realizaciji zadanih nalog smo dosledno upoštevali ukrepe vlade
in priporočila NIJZ. V nadaljevanju poročila je predsednik Filip
REŽEK predstavil naloge, ki so bile realizirane v letu 2021, in sicer:
— sodelovanje moške in ženske ekipe v zahodni medobčinski
ligi v kegljanju na vrvici. V ligi so poleg DU Žetale sodelovale
še ekipe naslednjih društev: DU Ptujska gora, DU Majšperk,
DU Lovrenc na Dravskem polju, DU Kidričevo, DU Cirkovce in
DU Hajdina.
— sodelovanje pri prenosu olimpijske bakle po občini Žetale v
juliju
— družabno srečanje – piknik članic in članov DU Žetale v
obratu restavracije GASTRO v Kočicah. Srečanja – piknika se
je udeležilo 40 članic in članov DU Žetale.
— akcija varovanja šoloobveznih otrok ob začetku šolskega
leta 2021/22. Akcija je bila izvedena v sodelovanju s Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žetale.
Akcije se je udeležilo 9 članic in članov DU Žetale.
— Izlet – romanje v Sveto Trojico v Slovenskih goricah v začetku
septembra. Izleta – romanja se je udeležilo 48 članic in članov
DU Žetale.
— Družabno srečanje članic in članov DU Žetale in DU Podlehnik
v Športnem parku ob ribniku v Podlehniku. Srečanja se je
udeležilo 15 članic in članov DU Žetale.

April 2022:
— 1. konstitutivna seja Upravnega odbora DU Žetale
— sodelovanje na čistilni akciji v občini Žetale
— sodelovanje v ligi kegljanje na vrvici
Maj 2022:
— seja Upravnega odbora DU Žetale
— izlet Društva upokojencev Žetale
— sodelovanje v ligi kegljanje na vrvici
Junij 2022:
— seja Upravnega odbora DU Žetale
— zaključek I. dela lige v kegljanju na vrvici
Julij 2022:
— družabno srečanje članic in članov DU Žetale
Avgust 2022:
— sodelovanje na srečanju upokojencev Pokrajinske zveze DU
Spodnje Podravje Ptuj
— nadaljevanje II. dela lige v kegljanju na vrvici
September 2022:
— akcija varovanja šoloobveznih otrok ob začetku šolskega leta
2022/23
— izlet DU Žetale
— srečanje s prijateljskim društvom upokojencev
— sodelovanje v ligi kegljanje na vrvici
Oktober 2022:
— seja Upravnega odbora DU Žetale
— sodelovanje na prireditvah ob občinskem prazniku in
kostanjevem pikniku
— zaključek lige v kegljanju na vrvici
November 2022:
— Martinovanje DU Žetale
December 2022:
— zaključna seja organov DU Žetale v letu 2022

— Obiski onemoglih članic in članov društva ob božičnonovoletnih praznikih v decembru.

— obisk onemoglih članic in članov DU Žetale ob božičnonovoletnih praznikih

Ob zaključku svojega poročila se je predsednik DU Žetale
zahvalil vsem članicam in članom društva za tvorno sodelovanje
v preteklem letu in štiriletnem mandatu. Posebej se je zahvalil
Občini Žetale in županu Antonu BUTOLNU, vsem društvom v
občini Žetale in vsem prijateljskim društvom upokojencev. Na
občnem zboru so bila podana poročila nadzornega odbora in
častnega razsodišča. Razprave o poročilih ni bilo, zato so bila
soglasno sprejeta.

Ostale naloge:

Občni zbor Društva upokojencev Žetale je sprejel naslednji:
PLAN DELA DU ŽETALE ZA LETO 2022 (Plan dela je podan po
mesecih)

— sodelovanje s Pokrajinsko zvezo društev upokojencev
Spodnje Podravje Ptuj
— sodelovanje z Občino Žetale
— sodelovanje z Osnovno šolo Žetale
— sodelovanje z društvi v občini Žetale
— sodelovanje s prijateljskimi društvi upokojencev
— priprave na izvedbo projekta Izgradnja igrišča za kegljanje na
vrvici

Januar 2022:

— priprave na praznovanje 30-letnice Društva upokojencev
Žetale

— seja Upravnega odbora DU Žetale

— pridobivanje novih članov

— pobiranje članarine preko poverjenikov na domu

— ostale nepredvidene naloge

Februar 2022:

Plan dela DU Žetale za leto 2022 je bil soglasno sprejet.

— priprave na Občni zbor DU Žetale

Na Občnem zboru DU Žetale so bile izvedene volitve organov
društva.

Marec 2022:
— 29. občni zbor DU Žetale
— začetek tekmovanja v ligi v kegljanju na vrvici

Žetalske novice
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FRANC HORVAT – BRANKO NOVI PREDSEDNIK DRUŠTVA
UPOKOJENCEV ŽETALE

delo v Društvu upokojencev Žetale zaznamovali izleti, ki jih je
skrbno načrtoval in jih potem do potankosti realiziral. Filip, hvala
TI za opravljeno delo v Društvu upokojencev Žetale z željo, da s
svojimi izkušnjami še naprej pomagaš pri delu društva.

Na Občnem zboru DU Žetale so članice in člani društva za novega
predsednika izvolili Franca Horvata – Brankota iz Kočic. Branko je
vsa leta aktiven član naše skupnosti. Posebej je bil aktiven v organih
bivše Krajevne skupnosti Žetale kot član delegacije v Zboru krajevnih
skupnosti Občine Ptuj in predsednik Skupščine Krajevne skupnosti
Žetale. Branko velja za mirnega in strpnega človeka, ki zmeraj rad
priskoči na pomoč, kadar je potrebno. Kot novemu predsedniku
Društva upokojencev Žetale mu ob izvolitvi na to odgovorno
funkcijo iskreno čestitamo in želimo uspešno delo.

OD FUNKCIJE PREDSEDNIKA DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SE JE POSLOVIL FILIP REŽEK
Po dveh mandatih se je od funkcije predsednika Društva
upokojencev Žetale poslovil Filip REŽEK. Filip je Društvo
upokojencev Žetale zavzeto, požrtvovalno in nadvse uspešno
vodil osem let. V letih njegovega predsedovanja so bile izvedene
številne naloge, ki so pomenile dvig kvalitete delovanja društva.
Urejeno je bilo balinišče pri Osnovni šoli Žetale, organizirana
razna srečanja, druženja, romanja in izleti. Najbolj so njegovo

POGOVOR
Pomlad je, narava se prebuja, tudi ljudje
oživimo. Toplo sonce, zelenje, žvrgolenje,
vse to nas vabi, da se pretegnemo in veselo
zadihamo. Vse v naravi kot da zaživi na
polno! Na mladih svet stoji, pravijo. Drži,
posebej, če so polni pozitivne energije in
zagnanosti za dosego ciljev.
Pogovarjala sem se z dvema zares
mladima Žetalancema, to sta Anja in Vid,
letošnja maturanta.

Anja Skledar je doma v
Čermožišah.
Anja, prosim, sama se predstavi.
Anja: Sem Anja, gimnazijka maturantka.
Doma sem na Rogatnici, pravilno v
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29. občni zbor Društva upokojencev Žetale je bil sklenjen s
pogostitvijo in družabnim srečanjem.

Čermožišah, v kmečki družini. Trenutno
največ časa posvetim šoli.
Mlada si še, pa vendar že imaš spomine.
Kako se spominjaš rane mladosti,
predšolskega obdobja?
Anja: Vrtca nisem obiskovala. Se pa
spomnim otroštva, preživetega s staro
mamo, ki so bili moja varuška, ko so bili
starši na delu. Na kmetiji dela ne zmanjka.
Seveda so mi delali družbo tudi starejši
sestri in brata. Lepo mi je bilo.

Jože KRIVEC

Biologija mi je bila ljuba, pa slovenščina,
posebej dramski krožek in nastopanje na
prireditvah.
Večkrat si vodila program na prireditvah.
Kaj ti je to pomenilo? Si imela tremo?

Sledi šola. Kako je bilo v osnovni šoli v
Žetalah?

Anja: Vodenje mi je bilo užitek. Malo je bilo
straha pred prireditvijo, seveda, to je tisti
»dober« strah. No, nisem imela posebne
treme pred vodenjem. V zadnjih dveh
letih je tudi v našem kraju malce zamrlo
kulturno življenje. Ko pa se bo stanje
normaliziralo, pa razmišljam o vključitvi v
kulturno društvo.

Anja: Na šolo v Žetalah imam lepe
spomine. Ni še bilo večjih skrbi; rekla bi,
da sem preživljala brezskrbno življenje na
vasi. No, saj tudi osnovnošolci že imajo
skrbi … Nikoli nisem čutila odpora, da ne
bi šla v šolo. Super je bilo, da nas je bilo
v razredu malo, odlično smo se razumeli
in navezali smo dobre stike z učitelji.

Anja: V devetem razredu sem vedela,
da bi enkrat rada šla »na faks«, zato je
bila logična odločitev pot v gimnazijo.
Le vprašanje je bilo, kam oziroma na

Ob zaključevanju osnovne šole sledi
za nekatere zelo težka odločitev. Kam
naprej? Kako je bilo pri tebi? Si kolebala
med več šolami?

katero. Odločala sem se med škofijsko
v Mariboru in ptujsko gimnazijo. Po
tehtnem premisleku sem se odločila za
ptujsko. V začetku me je skrbela vožnja,
ki res vzame veliko časa. A šola ponuja
raznolike programe in mi ni žal. Škoda
je le, da je bila vmes ta »korona«, ki je
marsikaj onemogočila. Tako nam je na
primer odpadla ekskurzija v Pariz in še
marsikaj.
Kako se pripravljaš na maturo? Te kaj
skrbi?
Anja: Profesorji so nam vedno govorili, da
nas pripravljajo na maturo že od prvega
letnika dalje. Zdaj pa gre res zares. V
gimnaziji se pač moraš učiti. Tako brat
pravi v šali, da zelo rada sedim za pisalno
mizo!
Spet si pred odločitvijo,
gimnaziji. Si se že odločila?

kam

po

Anja: Vpisala sem se na Pedagoško
fakulteto, smer razredni pouk. Odločitev
ni bila enostavna. Vedela sem, da mi
pisarniško delo ne leži, da rada delam z
ljudmi. Odločala sem se med specialno in
rehabilitacijsko pedagogiko. No, prevladal
pa je razredni pouk. K temu je malo
pripomoglo tudi ukvarjanje z nečakinjo, z
otroškimi revijami …
Živiš na kmetiji. Te to veseli?
Anja: Drži. Živim na kmetiji. Imamo
dosti živali. Delo z njimi mi ni tuje, saj
sta me starša že od malega vključevala
v vsakdanja opravila. Čeprav je delo na
kmetiji garanje, svet brez kmetijstva ne
bi mogel funkcionirati. Včasih se je kdo
zelo začudil , ko sem povedala, da sem
kmečko dekle. A ker sem to povedala z
veseljem, pozitivno, je bil potem odziv
tudi pozitiven! Po celem tednu učenja
paše vikend, ko lahko grem ven pomagat,
saj imam zelo rada živali in kmečko delo.
Sledi vprašanje malo za šalo, malo zares.
Naštej tri stvari, ki jih imaš najraje in tri,
ki jih ne maraš preveč. Mislim na stvari, ki
se jih zdajle spomniš.

domače veselice, take s harmoniko in
plesom. Rada poslušam glasbo in zraven
pojem. Všeč mi je slovenska glasba in stari
hrvaški hiti.

času, ko smo nekako precej nastrojeni
drug proti drugemu. Morali bi se bolj
posvečati drug drugemu.

Vem, da rada kuhaš. Kaj najbolje skuhaš?

Anja: Po študiju se vidim na podeželju.
Nisem za v mesto. Želim si topel dom,
zaposlitev, družino, velik vrt, poln domače
zelenjave. Pa hišnega ljubljenčka! Brez
tega pa ne gre!

Ne maram pa preveč:

Anja: Rada kuham, posebej poleti me
mama rada uporabi v kuhinji. Še raje pa
pečem. Lahko povem, da imam že od
leta 2013 svojo knjigico. Tja sem začela
zapisovati oziroma prepisovati zanimive
recepte. Seveda jo še vedno dopolnjujem.
Po teh receptih pečem. Včasih tudi mama
kakšnega uporabi; pravi, da so dobri.
Domači so zelo veseli, če je kaj dobrega
na mizi! Najraje spečem Pavlovo torto. Ne
moreš zgrešiti! Odlična je!

— prezgodnjega vstajanja (da avtobus
ne odpelje)

Čeprav si veselo dekle, pa pride kdaj tudi
slab dan. Kaj te spravi v dobro voljo?

— čiščenja v soboto

Anja: Najbolj me spravi v dobro voljo
tradicionalna kavica s prijateljico ob
četrtkih, ko že štiri leta hodiva v isti lokal
na isto mesto… To je to! V slabo voljo pa
me spravlja pesimizem ljudi v današnjem

Anja: Rada imam:
— naša dva psa: polepšata tudi slab dan
— čokolado: obožujem belo
— družino in ples
Naj povem, da smo generacija,
ki prekinjamo dve pusti leti brez
maturantskega plesa. Mi ga bomo imeli
ob koncu letnika in tega se zelo veselim.

— fizike
Kaj počneš v prostem času?
Anja: Veseli me delo z živalmi. Ples,
zabava. Povem pa tudi, da imam rada

Kje se vidiš v odrasli dobi, po študiju?

Imaš še kakšne želje za bodočnost?
Anja: Seveda. Ostati oziroma ohranjati
povezanost z našo družino, s starši,
bratoma in sestrama in njihovimi
družinami. Vračati se domov.
Najlepša hvala za pogovor. Želim ti, da
uspešno končaš gimnazijo in nadaljuješ
študij. Seveda pa tudi, da ostaneš še
naprej tako vesela in polna pozitivne
energije in da se ti v največji meri izpolnijo
želje!

M. S.
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Vid Plajnšek je doma v
Kočicah.
Prosim, da se najprej sam predstaviš.
Vid: Sem Vid, doma iz Pšetne grabe, od
rojstva živim na kmetiji.
Kakšni so tvoji spomini na rano otroštvo,
na predšolsko dobo?
Vid: Moje otroštvo je bilo čudovito. Ni mi
bilo potrebno hoditi v vrtec. Spremljal sem
očeta pri delu. Povsod sem bil zraven. Še
vedno me kmečko delo veseli, a mi zanj
zmanjkuje časa.
Osnovno šolo si obiskoval v Žetalah.
Vid: Šola je bila super, dobro sem se počutil
v čudovitem razredu. Malo nas je bilo in
morda smo bili zato še bolj povezani. V šolo
sem se vozil z avtobusom. Ko sem opravil
izpit za kolo, pa sem večkrat kolesaril v
Žetale. Zelo ponosen sem bil na prvi izpit.
To je bilo nekaj posebnega. Užival sem pri
športni vzgoji, pri obdelavi gradiv. Nisem pa
bil ljubitelj jezikov. Tudi branje mi ni dišalo,
razen kar je bilo povezano s strojništvom.
Po koncu osnovnošolskega izobraževanja
je sledila srednja šola. Kam si se vpisal?
Vid: Odločitev je bila težka. Najprej sem
hotel postati gozdar, potem mizar, nazadnje
pa sem pristal v strojni šoli na Ptuju, postal
bom strojni tehnik.
Ali zdaj, po skoraj štirih letih, lahko rečeš,
da si zadovoljen z izbiro šole?
Vid: Mislim, da sem se prav odločil.
Strojništvo me je začelo zanimati, teorija
se povezuje s prakso, tako da ja, sem
zadovoljen.
Kaj te v šoli najbolj zanima?
Vid: V našem programu so najbolj zanimivi
predmeti z računalništvom podprte
tehnologije in prostorsko modeliranje.
Kakšno je vzdušje v razredu? Ste dobri
sošolci, si pomagate med seboj?
Vid: Strojniki smo fantje. V sosednjem
razredu sta dve dekleti. V razredu se fantje
dobro razumemo, zelo dejavni smo tudi
v dijaški skupnosti. Napravili smo video,
kjer smo predstavili dan v šoli. Priporočam
ogled! Na naši spletni strani bo ob koncu
marca.
Kmalu pride na vrsto matura. Te skrbi?
Kako se pripravljaš?
Vid: Ne bi rekel, da me skrbi. Nimam težav
pri predmetih, ki bodo na poklicni maturi.
Seveda bo treba vložiti še precej truda v
priprave. Mi moramo pripraviti tudi izdelek
in se pripraviti na zagovor. Moja ideja je
bila, da pripravim prijemalko za robota, ki
je bil neuporabljen. Z delom sem začel že
decembra in je v bistvu končana, pripraviti
moram še tehniško dokumentacijo in
zagovor.
Zaradi korone smo v 3. letniku marsikaj
obdelali le teoretično. Bili smo dosti bolj
pasivni. Vse to nas je kar prizadelo.
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Dočakal si polnoletnost. Kaj ti to pomeni?
Praznik, odraslost, vozniški izpit?
Vid: No ja, pravzaprav sem čakal na
polnoletnost! Dva dni po rojstnem dnevu
sem naredil vozniški izpit. Potem sem videl,
da življenje teče naprej po ustaljenih tirnicah.
Praznik pa je bil lep. Prijatelji so me prišli
budit ob polnoči. Ampak ob polnoletnosti
čutiš neko večjo odgovornost do sebe, do
ljudi, do okolice.
Boš nadaljeval šolanje? Kje?
Vid: Da, nameravam nadaljevati šolanje
na univerzi v Mariboru, strojništvo ali
mehatronika.
Kje se vidiš v odrasli dobi, po šolanju?
Vid: Rad bi opravljal poklic v svoji stroki.
Veseli me tudi avtomatizacija. Bil bi tudi
projektant, da bi razvijal, načrtoval procese
…
Kaj meniš o življenju v Žetalah, v naši
občini? Si dejaven v kakšnem društvu?
Vid: Žetale so čudovit, miren kraj z lepo
naravo, dosti je gozdov. Želim si, da tu
ostanem, čeprav nikoli ne veš, kam te življenje
odpelje. Sem v strojnem krožku, za drugo niti
ni bilo možnost v zadnjih dveh letih.
Naštej nekaj stvari, ki ti trenutno v življenju
največ pomenijo.
Vid: Družina je na prvem mestu, naša je
velika; vedno rabiš nekoga za pogovor,
za pomoč, za nasvet, za prosti čas. Sem
najstarejši otrok. Z bratoma in sestrama
ne preživim ravno veliko časa. Čas, ko
smo skupaj, mi veliko pomeni. Poleti ga
preživljamo ob delu, na izletih, pozimi pa ob

družabnih igrah. Rad sem doma.
Zdravje: daje možnost za delo, za
izobraževanje.
Prijatelji: z njimi preživim veliko prostega
časa.
Okolje: tu sem odraščal, pridobival izkušnje
…
Kaj počneš v prostem času?
Vid: Prosti čas, če ga imam, porabim za
druženje s prijatelji. Rad pa se tudi sam
učim, kar mi pride prav, kar me zanima.
Pišem kakšne programe, ki jih imam zase …
Rad se tudi vozim z avtom. Uživam, ko sam
vozim. Nerad sem sopotnik! No, tudi kuham
rad, posebej žar mi leži! Včasih sem delal
rezance. Pa krofe pečem. Potem jih s sosedo
primerjava, za hec, seveda!
Delam tudi »preko študenta«. Med drugim
sem bil na Poljskem, v Katovicah, kjer
smo postavljali velike orgle. To je bila zelo
dobra izkušnja. Žal sem se poškodoval in
sem moral po enem mesecu predčasno
odpotovati domov.
Ob koncu najinega pogovora še vprašanje:
Kakšne želje imaš za bodočnost?
Vid: Kot sem že povedal, rad bi uspešno
zaključil študij, se zaposlil, živel v domačem
kraju ali pa imel vsaj vikend tukaj. Pa
družino tudi nekoč. Delal bi rad v podjetju,
kjer bi nadgrajeval svoje znanje, pomagal
ljudem pri razvoju.
Najlepša hvala za pogovor. Verjamem, da
ti bo uspelo uresničiti želje. Pridnosti in
zanimanja za delo ti ne manjka! Vse dobro!

M.S.
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A PESEM LE MORA BITI…
Skoraj navadili smo se že na pandemijo covida-19, dve leti nam že
omejuje gibanje, druženje in delo.

Kulturno društvo je letos utrpelo še eno izgubo – za vedno se je
nepričakovano poslovil pevovodja

Še vedno moramo skrbeti za razkuževanje rok, nositi masko v
javnih prostorih, se izogibati neposrednih stikov z drugimi in
varovati ranljivejše, starejše.

Stanko Vedlin iz Majšperka. Pol leta je vodil naš moški zbor,
dobro so se ujeli med sabo. Po prebolelem covidu ga je izdalo
srce. Pogrešali ga bomo!

Še vedno se moramo odločati o tem, ali bomo tvegali in kaj lahko
takšno dejanje prinese.

Trenutno intenzivno iščemo zborovodje in imamo upanje, kljub
zavedanju, da jih ni veliko na razpolago in da ima tudi društvo
omejena sredstva za to.

Na kulturnem področju sta bili letos dve prireditvi.
Prva prireditev je bila ob priložnosti kulturnega praznika,
organizirala jo je Občine Žetale z odprtjem fotografske razstave
in s slavnostnim prevzemom grba iz akcije »Slovenija kvačka«.
Moški pevski zbor Kulturnega društva Žetale je ob himni zapel še
tri pesmi iz svojega repertoarja. Udeležba je bila minimizirana, z
omejenim številom prisotnih.
Druga prireditev je bila ob materinskem dnevu v organizaciji
OŠ Žetale v sodelovanju z Občino Žetale in Kulturnim društvom
Žetale. Moški pevski zbor je sodeloval s tremi pesmimi. Prireditev
je bila izjemno obiskana, kar pove, kako pogrešamo tovrstne
prireditve.

A pesem mora biti! Kako bi le brez nje?
Zato se je moški zbor odločil nadaljevati z vajami do nadaljnjega
v okvirih lastnega znanja in izkušenj.
Prepričana sem, da bo z malo več volje kmalu zazvenel tudi
ženski zbor, ki je v 2021 dosegel 20 let svojega obstoja.
Letos je tudi volilno leto za naše društvo. Pripravljamo se na
občni zbor v začetku aprila, kjer bomo izvolili organe za naslednja
štiri leta. Z zadovoljstvom lahko rečemo, da smo prihranili na
finančnem področju in bo morda malo lažje uresničiti nekatere
cilje v prihodnosti, ki jih zaradi financ v preteklosti nismo uspeli.

VK
Žetalske novice

21

INTERVJU
Pogovarjali sva se direktorica Občinske uprave Občine
Žetale in odgovorna urednica občinskega glasila Žetalske
novice

4. Na kaj ste lahko ponosni, če mislimo na napredek naše občine
v tem času, ko zasedate to delovno mesto?
Občina se je že dobro razvila, največ smo v tem času naredili na
cestah, sanirali plazove, ceste kličejo po posodobitvi, korona bo
morda ja mimo in če bodo sredstva, bomo naredili še mnogo na
področju infrastrukture. Borili se bomo za evropska sredstva.
5. Ste že pred prihodom v Žetale koga poznali?
Poznala nisem nikogar, zdaj pa že poznam mnogo žetalskih
prebivalcev. Če bi mi čas dovoljeval, bi bila še več na terenu. Sicer
so ljudje prijazni, ustrežljivi in zgovorni.
6. Kako se počutite v kolektivu?
Počutim se super, sicer nisem konfliktna oseba. Lepa beseda je
vedno vodilo dneva, natančnost mora biti vsakdanjost.
7. Smem zvedeti še kaj o vašem življenju?

Dober dan Vam želim, ga. Simona Bauman. V marcu 2022 so
minila tri leta, odkar zasedate odgovorno mesto direktorice
občinske uprave, pa nismo zapisali še nobene besede o vašem
delu v nekdanji osnovni šoli. V lepo urejeni pisarni občinske
uprave, kjer sem 15. marca letos doživela topel sprejem z vaše
strani, ob pogledu na razkošno in bogato rastje zelene lončnice
sva izvedli zanimiv pogovor.

Sem poročena, z možem sva vzgojila sina in hčer, imava
dveletno vnukinjo – biser najinega življenja. Sin je doštudiral in
je zaposlen, hčerka bo tudi dokončala študij, dobro se razumemo
in si medsebojno pomagamo. Z nami živita tast in tašča in sta
dobra pomoč na naši kmetiji. V moževi družini velja, da je hobi
ali ljubezen do narave lovstvo, jaz pa nimam teh ambicij, čeprav
sicer tudi rada grem v naravo.
8. Kaj pa vaši hobiji?
Oh, kaj bi to bilo? Vsakodnevna služba, gospodinjstvo, rada
pečem, se posvečam družini, dve uri mi vsak dan vzame vožnja,
sicer sem zadovoljna z življenjem in ga rada živim.
In še moje misli
V pogovoru z go. direktorico je čas hitro minil, da ne pozabim
napisati še mojega spoznanja o življenju ge. Simone. Vem, da
ima rada bivalno okolico, saj se vsepovsod bohotijo rože, izstopa
rdeča barva. Gojijo kokoši in svinje, tudi opravilo z živalmi vzame
del dneva. Pohvale vreden je Simonin nastop na žetalskem odru,
ob občinskem prazniku v oktobru 2021 je vodila prireditev, tudi
ob praznovanju slovenskega kulturnega praznika je bila Simonina
beseda jasna in tekoča. To je vrednota, ki ni dana vsakomur.
Ga. Simona, HVALA za prijeten pogovor in želim Vam mnogo
uspešnih dogodkov, kjerkoli se odvija vaše življenje, pa tudi
telovadba v Vašem kraju Vam naj krepi telo in uspešne misli.

1. Imate zanimiv priimek: Bauman, ime Vam je Simona. Prosim,
da se na kratko predstavite.
Sem čisto preprosta kmečka ženska, saj prihajam s kmetije, ki
se razprostira na nekaj hektarjih v eno uro oddaljenem kraju
od Žetal, v Jurovskem Dolu. Rojena sem v Lenartu, kjer sem
preživljala otroštvo in mladost z dvema sestrama in tremi brati.
Rada obiščem svoj rojstni kraj in se podružim s sorodniki, starši
so mi umrli, a smo ostali otroci v prijateljski povezavi.
2. Kaj Vas je privedlo iz tako oddaljenega kraja v Žetale?
12 let sem službovala v Občini Kungota in po volitvah sem ostala
brez službe. Zasledila sem razpis in se prijavila na javni natečaj.
Ker sem po izobrazbi ustrezala razpisanemu mestu, sem zasedla
to delovno mesto in ga z veseljem opravljam. Občina je manjša,
a je kljub temu potrebno zadostiti vsem zahtevam lokalne
skupnosti.
3. Ali ste kaj vedeli o naši občini?
O kraju sem že slišala, nekoč smo se celo peljali skozi Žetale, v
poletnem dnevu smo potovali na morje, mož je dobro poznal
cesto, tako da smo hitreje prispeli na hrvaško stran. Kraj še vedno
spoznavam, je lep, imam ga rada.
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15. marca v pisarni ge. direktorice
M. KRUŠIČ – najlepša hvala

OB KULTURNEM PRAZNIKU
Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki
smo ga v naši občini zaradi epidemije
izvedli za manjše število obiskovalcev, je
kulturni večer 7. februarja 2022 minil v
prijetnem vzdušju. Nekaj lepih misli je ob
praznovanju kulture prisotnim namenil
naš župan, g. Anton Butolen.
Zapeli so pevci Kulturnega društva Žetale.
Po dvorani in na odru so bile razstavljene
fotografije, kar je ob prihodu v dvorano
naredilo na obiskovalca poseben vtis.
Ljubitelj in strokovnjak fotografije je naš
občan, g. Dejan Kokol, ki s svojo družino že
šest let živi v Žetalah in smo ga soobčani
po tolikem času spoznali.
Povezovalka kulturnega dogodka, ga.
Simona Bauman, direktorica občinske
uprave naše občine je predstavila krajši
življenjepis in ljubiteljsko dejavnost g.
Dejana Kokola in dejala: »Avtor nocojšnje
fotografske razstave je Dejan Kokol, ki je
profesor nemškega jezika in sociologije,
službuje kot ravnatelj v OŠ Gornja
Radgona. Pomemben del njegovega
življenja od leta 2005 je fotografija. Najraje
fotografira v črno-beli tehniki. Njegovo
fotografiranje zajema motive ulice, krajine,
osebnosti, se izobražuje na tem področju
in svoje znanje prenaša na učence, saj vodi
na šoli fotografski krožek FOTOGROŠ.
Je član fotokluba PROPORTIO divina v
Gornji Radgoni. Razstavljal je v domovini
in v mnogih državah tujine.« Razstava v
naši večnamenski dvorani je imela naslov
»Zgodbe v odhajanju«. Gledalec si je
lahko sam razlagal besedo ODHAJANJE:
greš po ulici, zaviješ v zeleno naravo,
hodiš po poti, se ustaviš, z nekom govoriš
in si zopet v odhajanju.
Razstava v naši dvorani je bila zanimiva,
posebna, saj se kultura v takšni obliki še
ni nikoli zgodila. To je bila lepa februarska
zgodba, več o tej umetnosti boste
izvedeli od umetnika, g. Dejana Kokola,
saj je preprost, komunikativen in prijazen
fotograf iz centra Žetal.
Po ogledu razstave smo se družili, si
razlagali vtise o razstavi, občudovali
kvačkan grb naše občine, ki je delo mlade
gospe. Povedala je, da ima korenine
življenja v Žetalah, po domače »Na
Rogatnici«. Uspešnemu kulturnemu dnevu
smo nazdravili in zaužili dobrote, ki so jih
pripravile članice Društva podeželskih žena
občine Žetale. Bil je bogat kulturni večer s
pesmijo in lepo slovensko besedo.

Od tu in tam M. KRUŠIČ
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ŽUPNIJA ŽETALE - VELIKA NOČ 2022
»Vstal je in živi.«
To velikonočno sporočilo je temelj naše vere in naše temeljno
upanje.
Lansko in predlansko leto, ko smo obhajali veliko noč pri zaprtih
cerkvah, smo si rekli: » Enkrat bomo že premagali ta virus.«
Upanje v velikonočno oznanilo ni sporočilo samo za čas
koronavirusa, ampak je oznanilo, ki v vseh časih in v vseh
situacijah prinaša veselje.

Želim, da nas letošnja velika noč nagovori in nas poveže v
skupnost, da bomo ena velika družina Božjih otrok.
Naj bodo za vse prazniki duhovno doživeti, naj poglobijo in
utrdijo našo vero, da je Kalvarija le postaja na poti do Jezusovega
vstajenja v velikonočnem jutru.
Blagoslovljene velikonočne praznike!

S.G.

In ker čas hiti, je že tu prva polovica aprila, še v znamenju posta in
priprave na veliko noč, druga pa polni veselje ob Jezusovi zmagi
nad smrtjo.

AKTIVNOSTI STROJNEGA KROŽKA ŽETALANEC
V soboto, 19. marca, smo uspešno izpeljali 25. občni zbor društva.
Glede na sprostitev ukrepov smo se odločili, da poleg članov
povabimo predstavnike drugih društev in organizacij, s katerimi
sodelujemo skozi celo leto. Končno smo ga uspeli izpeljati v dokaj
normalnih pogojih. Ta občni zbor je bil tokrat tudi volilni. Volitve
smo uspešno izvedli in delo je prevzelo staro - novo vodstvo
krožka. Zavezali smo se, da bomo svoje poslanstvo opravljali
po svojih najboljših močeh in Strojni krožek (SK) Žetalanec s
pomočjo članov še naprej vodili po začrtani poti. V preteklih letih
smo skrbeli, da je bilo naše društvo eno najuspešnejših v in izven
občine in takšen status želimo ohraniti tudi v prihodnje. Vodja SK
ostaja Izidor Štajnberger, ki vsa leta vestno opravlja svoje naloge.
Hvaležni smo mu, da vztraja in ostaja na tej funkciji.
Občni zbori so običajno namenjeni pregledu opravljenega dela
v preteklem letu in načrtovanju aktivnosti v tekočem letu. Pri
pregledu lanskoletnih aktivnosti smo ugotavljali, da je bila, kljub
omejitvam, večina planiranih aktivnosti uspešno realiziranih.
Poleg naših rednih, celoletnih aktivnosti, smo uspešno izpeljali
dve večdnevni strokovni ekskurziji, tradicionalni pohod in
piknik, sodelovali na gozdarskem tekmovanju na sejmu Agra in

organizirali gozdarsko tekmovanje ob občinskem prazniku. Vseh
naštetih aktivnosti ne bi mogli izvesti brez aktivnih članov, drugih
sodelujočih, sponzorjev in prispevka Občine Žetale. Vsem se
iskreno zahvaljujemo za njihov prispevek.
Za leto 2022 smo pripravili obsežen plan dela, ki poleg rednih
aktivnosti zajema dve tradicionalni gozdarski tekmovanji,
strokovne ekskurzije, tradicionalni pohod in piknik, tri DEMO
predstavitve kmetijskih in gozdarskih strojev, računalniški tečaj
in organizacijo usposabljanja za NPK gozdar sekač in gozdar
traktorist. Po dveh letih premora želimo konec leta zaključiti s
prijetnim druženjem in plesom. Na vse planirane aktivnosti vas
bomo vabili z obvestili in upamo, da se jih boste lahko udeležili
oz. aktivno sodelovali. Že sedaj vam sporočamo, da bomo v
sredo, 27. aprila, ponovno organizirali Gozdarski praznik na
poligonu Hojka. Nekaj dni pred dogodkom vas bomo obvestili o
podrobnostih. Planirane aktivnosti so raznolike in upamo, da bo
vsak našel nekaj zase. Lepo vabljeni, da se jih udeležite.

Petra P.

MODRE MISLI
Blag odgovor jezo ohladi,
surova beseda pa jo razplamti.

Če hočeš imeti na stara leta mirne dni, varuj se:
žganja, kvartanja in zapeljivih ljudi.

Modri reki pogosto padejo na neplodna tla,
toda prijazna beseda ni nikoli vržena proč.

Kakor rosa vročino hladi, tako
dobra in lepa beseda stori.

Izbrala M. S.
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IN MEMORIAM: ŠTEFAN ZVER
Danes, ko to pišem, je 22. 2. 2022. Podoben datum je bil na
pepelnično sredo, 22. 2. 2012.
Deset let je minilo, kot bi jih odpihnil veter. Spomini pa so živi.
Spomini na osebo, na človeka, ki je bil poklican za delo z ljudmi,
za službo božjo. Nemalo odrekanj, nemalo problemov, nemalo
bičanj, a tudi nemalo veselja se je prepletalo. Tako sem vsaj jaz
videla skozi moje oči. In sem ga izjemno cenila, spoštovala. Tudi
vzgojena sem bila tako, da so misli porajale zgolj dobro podobo.
Kaj slabega se je kar odbilo. Cenila sta ga oba starša, z očetom
sta premnoga nedeljska jutra hkrati vstopala v hladno cerkev in
si izrazila medsebojno povezanost in naklonjenost.
Moj spomin nanj sega zlasti v čase veroučnih ur ter v čase
romarskih izletov, ki jih je organiziral naš župnik, Štefan Zver.
Ravno sem končala tretji razred osnovne šole pri učitelju Toplaku,
bile so počitnice in mama me je vzela s sabo na enega od dveh
avtobusov žetalskih romarjev, ki so se podali na Brezje.
Spomnim se ogromne gneče. Cerkev je bila natlačena z verniki,
mnogo jih je govorilo hrvaško. Seveda sem vedela to, saj smo
doma takrat pridno brali hrvaške stripe, ki smo jih dobivali od
bratranca Staneta iz Maribora.

Danes Haloze niso več slovenska Sibirija in si je nemogoče
predstavljati, kako se je nekoč dalo tu živeti – v razmerah, ki so
vladale takrat.
Mojo starejšo sestro je še krstil g. Goerkeš, mene pa je že krstil on,
Štefan. Krstil je tudi moje otroke. Poročil je veliko parov, tudi mene
in moža. Bil je ljudski človek, skromen človek, dobronameren,
včasih malo hud, a kdo bi mu zameril. Z ljudmi delati ni lahek
poklic, mnogokrat tudi ne hvaležen, gledano s človeškimi očmi.
Zlasti v zadnjih letih sva se večkrat skupaj peljala v Maribor. Sam
ni bil voznik, izpita mu nikoli ni uspelo opraviti. Pričakovala sem,
da ga bo morda vožnje z mano malo strah, vendar ni bilo tako.
Vso pot sva se pogovarjala o številnih temah in vedno mi je, ko je
pri Slaviji izstopil, iz srca rekel Bog lonaj. Meni je bilo to več kot
dovolj in sem bila srečna, da sem mu lahko nudila kakšno pomoč,
mu kaj olajšala.
V mojem spominu ima in bo vedno imel posebno mesto. Včasih
se mi ustavi korak ob grobu, malo oplejem ali zalijem, če je treba.
Včasih prižgem svečko ali prinesem šopek. Podobno kot Franjo
Žerak, naš ravnatelj, je bil tudi Štefan Zver, naš župnik, eden od
svetilnikov našega otroštva, življenja.

Mama mi je izročila torbo, kjer sva imeli malico in pijačo ter
šla k obhajilu. Dolgo je ni bilo nazaj. Moja mala glava ni imela
predstave, koliko časa bi bilo potrebno, da se mama vrne. Vse
predolgo je že ni bilo. Zato sem začela riniti iz cerkve, da grem do
avtobusa, da pogledam, če je še tam.

Vikica Kidrič

Našla sem avtobus in bil je še tam. Zato sem se obrnila nazaj proti
cerkvi in srečala kar nekaj naših romarjev, ki so mi govorili, da je
mama vsa iz sebe. Da me išče. Le kje sem! No, mama je nekako
dobila sporočilo, kje sem in prišla je vsa v skrbeh, a z velikim
olajšanjem. Bilo mi je kar hudo, saj sem imela mamo zelo rada
in ji nisem želela delati preglavic. Ampak ona je vse razumela in
izteklo se je dobro.
Obiskali smo še Bled in blejski grad. Bilo je čudovito. Mnogo
ljudi se je drenjalo po stopnicah gradu in neverjeten je bil pogled
navzdol.
Romanje nazaj domov je bilo polno petja, loški sestri Rozika in
Anica sta bili nepozabni duet in pel je seveda ves avtobus. Naš
župnik Štefan je bil dober pevec in na romanju je bil poln dobre
volje.
To je eden od utrinkov z naših skupnih poti na pragu sedemdesetih
letih pr. stoletja.
Kako pomembno je bilo imeti nekoga, ki se je trudil dvigati
zavest ljudi!
Nedeljska maša je vsak teden privedla v Žetale, v farno cerkev
sv. Mihaela, ljudi iz vseh koncev. Bili sta dve maši, ena zjutraj
in nato dopoldne še ena. Kakor je kdo uspel, tako si je izbral.
Peš. Ali redki morda s kolesom, kasneje že z mopedi. Dolgo je
trajalo, preden so se začeli pojavljati avtomobili. Živeti v Žetalah
je pomenilo živeti v težjih, skromnih časih, še v haloških časih, bi
rekla jaz. V časih, ko je bilo ogromno fizičnega dela, pomanjkanja
in popolne odvisnosti od vremenskih razmer. Haložan je nosil
nalepko »zarukanega Haložana«, kar je pomenilo butast in
verjetno tudi alkoholiziran.
Zala Halužan, 7.

razred
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»6.000.000 LADJIC ZA 6.000.000 ŽRTEV«
V Osnovni šoli Žetale smo se konec meseca septembra
pridružili projektu društva Upornik »Ladjice«. K projektu
nas je privabila simbolika projekta »Človek človeku«, ki ga
bo simbolizirala instalacija v spomin na ljudi iz preteklosti
in hkrati sedanjosti. Eden izmed razlogov za sodelovanje je
tudi ta, da akcija živi filozofijo smisla življenja, to je, da smo
koristni, odgovorni, sočutni, predvsem pa, da smo nekomu
pomembni, da se zavzemamo in da poskrbimo, da je zaradi
našega življenja svet lepši. Do sedaj smo na naši šoli naredili
9950 ladjic – korakov bližje številki 6.000.000. To je število, ki si
ga je društvo zadalo. Skupno število ladjic v pristanišču Srednje
ekonomske šole in gimnazije Maribor, kamor se ladjice pošljejo
ali se jih osebno dostavi, lahko spremljate na spletni strani www.
up-ornik.si. Iz zbranih ladjic bo skupina študentov arhitekture
ustvarila umetniško inštalacijo, ki bo na voljo za ogled. Ob
zaključku projekta bodo ladjice poslane v reciklažo, zbrani denar
pa bo namenjen društvu UP-ornik za plačilo najnujnejših položnic
ter nakup trgovinskih darilnih kartic za vse uporabnike, torej obliž
na rano nekoga, ki tega sam v trenutni situaciji ne zmore.
Ladjice se zbirajo do 9. 5. 2022. V kolikor bi bili tudi vi radi delček
tega projekta, vabljeni. Ladjice lahko pošljete na naslov Srednja
ekonomska šola in gimnazija Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000
Maribor, lahko pa jih dostavite v šolo.
»Mala dejanja gradijo velike stvari.«
Jožica Prevolšek

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Avla OŠ Žetale se je v petek, 4. februarja, za eno šolsko uro prelevila v studio
oddaje Dobro jutro, v kateri je prijazna voditeljica Lucija v svoji družbi gostila
svojo sošolko Polono v vlogi priletnega in zgovornega dr. Franceta Prešerna, v
središču zanimanja pa je bilo njegovo življenje in ustvarjanje. Največji slovenski
pesnik se je v sonetu Apel in čevljar, ki ga je doživeto zdeklamiral šestošolec Maj,
ponorčeval iz cenzorja Jerneja Kopitarja, Maju pa smo lahko prisluhnili tudi, ko je
repal verze iz pesmi Zdravljica, ki so jo ob glasbeni spremljavi na sodoben način
zapeli pevci pevskega zbora od četrtega do devetega razreda. V delu oddaje,
namenjenemu minutam za varnost, v katerih so se predstavili osmošolci Aleks,
Žiga in Tomaž ter Sara K., Jan in Sara R. iz devetega razreda, smo se prepričali,
da igranje igric na računalniku ne gre skupaj s kuhanjem, saj lahko mimogrede
pozabimo na olje v ponvi, ki smo jo postavili na štedilnik. Pred koncem oddaje se
je voditeljici v studiu pridružila še ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič, ki je gledalce
nagovorila, jih presenetila s prevodom pesmi iz makedonščine v slovenščino ter
jim zaželela lepo praznovanje dneva kulture. Učenci, ki so sooblikovali program,
so s svojo ustvarjalnostjo in izvirnostjo dokazali, da se nam za prihodnost kulture
v Žetalah ni potrebno bati. V pritličju šole pa so bili na ogled tudi portreti velikega
umetnika.

v Žetalah
Dr. Fig na obisku

bni izvedbi

Zdravljica v sodo

st

Minute za varno
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S. Peršoh
Avtor fotografij: J. Černejšek

TEHNIŠKI DAN – PUST KRIVIH UST
V petek, 25. 2. 2022, smo z učenci od 1. do 4.
razreda izvedli tehniški dan z naslovom Pust
krivih ust. Učence so v razredih zamenjale
pustne šeme. Marsikoga nismo prepoznali.
Do malice smo ustvarjali izdelke, povezane
s pustom. Nato smo se s polnimi trebuščki
odpravili na povorko po središču Žetal.
Malo večjim maškaram so se pridružili tudi
otroci iz vrtca. Glasba iz zvočnika, veselo
žuborenje otroških glasov, prepevanje … je
odmevalo po naši začrtani poti. Na oknih,
pred vrati, pri trgovini … so nas s pogledi
spremljali občani, nam pomahali, podarili
kaj sladkega, se z nami fotografirali. Bili smo tako veseli, da smo pregnali temne oblake, ki so nam ta veseli
dogodek hoteli uničiti. Toda ni jim uspelo! Našo povorko smo zaključili na šolskem igrišču, kjer smo lahko opazovali spretna
pokača iz 8. razreda. Zarajali smo, se poveselili. S klepetom ob dobrotah smo zaključili tehniški dan.
Jožica Prevolšek

TEDEN PISANJA Z ROKO 2022
V vseslovenski akciji Teden pisanja z roko 2022, ki jo organizira Društvo Radi
pišemo z roko ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in
Zavoda RS za šolstvo, so tudi letos sodelovali vsi učenci OŠ Žetale. Dejavnosti so
z učenci v času od 17. do 28. januarja 2022 pri urah oddelčnih skupnosti izvajali
razredniki posameznih razredov, učenci pa so ustvarjali tudi pri urah slovenščine,
izbirnem predmetu likovno snovanje in interesni dejavnosti.
Z učenci smo si najprej ogledali videoposnetek, ki ga je pripravilo Društvo
Radi pišemo z roko, in se pogovorili o prednostih pisanja z roko ter prebrali in
pokomentirali zapise letošnjih ambasadorjev projekta.
V nadaljevanju so učenci ustvarjali na različnih področjih:

instvene

Naše pisave so ed

— risali so mavrice z odsevom in zraven dopisali svoja imena
— napisali so povedi in se podpisali z desno roko; dopisali so še, kaj jim pisanje z
roko pomeni, in se podpisali z levo roko
— izdelovali so plakate z začetnicami svojega imena in jih opremili s povedjo, da
je to njihova pisava
— zapisali in okrasili so svoja imena
— izdelali so svojo predstavitev
— ustvarili so pesniško zbirko Razigrane pesmi – pesmi, ki so jih spesnili, so zapisali
z roko in jih ilustrirali
— zapisovali so lastnosti svojih sošolcev in sošolk
— napisali in narisali so list iz spominske knjige
— s 3-D pisavo z odsevom so zapisali svoja imena
— z roko so prepisali pesem Toneta Pavčka Naše pravice
Izdelke smo razstavili na oglasnih
deskah po šoli ter objavili v spletni
galeriji z zavedanjem, da je pisanje
z roko nepogrešljiva spretnost
in lepa navada, ki jo je potrebno
ohranjati in negovati.

sti

otorične spretno

oljšuje finom
Pisanje z roko izb

S. Peršoh, koordinatorica projekta

Prvošolci se predstavimo
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VEDRE BLIŽINE MED NAMI

ODPADNI PAPIR? KAM Z NJIM?

V letošnjem šolskem letu je Cankarjevo tekmovanje iz
znanja materinščine potekalo pod naslovom Vedre bližine
med nami.

Devetošolci zbiramo vse vrste papirja. Vsak papir, ki se
je vam nabral v kotu, je dobrodošel. Zbran denar bomo
porabili za organizacijo valete. Papir lahko oddate v modri
zabojnik ob šoli.

V pisanju spisov so se pod mentorstvom učiteljic 5. razreda
in slovenščine pomerili učenci od 4. do 9. razreda in na
šolskem tekmovanju so bronasta priznanja osvojili: Zala
Peršak, Zarja Furman, Maj Korez, Miha Magdič in Vita
Plajnšek, Ožbej Peršak in Tomaž Korez, Aleks Kröpfl ter
Polona Fideršek in Jakob Černejšek.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo.
9. razred OŠ Žetale

Aleks in Polona sta se uvrstila na regijsko tekmovanje
na daljavo, kjer je Polona osvojila srebrno Cankarjevo
priznanje.
Vsem, še posebej pa Poloni, iskreno čestitamo!
S. Peršoh

LITERARNI KOTIČEK

že eno uro. Kraljevič se ni bal medveda, zato je šel naprej. Na
poti je srečal lisico in skupaj sta odšla proti hribu. Na hribu sta
našla računalnik. Ko sta se približala računalniku, je kraljeviča
posrkalo v računalnik. Računalnik ga je odpeljal do jame, kjer je
spal zmaj. V jami je bila krona. Kraljevič je vzel krono in jama se
je začela podirati. Kraljevič je prišel iz jame. Iz krone je stopila
princesa. Poročila sta se in srečno živela do konca svojih dni.

Gasilci
Ogenj, ogenj lepo gori,
pride gasilec, vse pogasi.

Mia Vogrinc, 3. razred

Gasilec, gasilec rešuje ljudi.
V stiskih pomaga in ko boli.

Aj, ta lepa sošolka

Uiui, uiui, vse že doni,
gasilski avto že pridrvi.

Aj, si lepa, moja sošolka, ti,
ko s pogledom svojim glavo zmešaš mi,
zasanjano ti sledim,
ko te ni, trpim.

Brez gasilcev težko bi bilo,
saj pomagati znajo dobro.
Zato HURA, ker jih imamo.
Zato jim rečemo BRAVO.
Peter Magdič, 3. razred

Moj oče je gasilec
Moj oče je prostovoljni gasilec. Hodi na vaje in ko dobi alarm,
gre na pomoč. Nekega dne, ko smo jedli kosilo, je moj oče
dobil opozorilo, da gori Resenik. Rekel je, da bo odšel. In ker je
na Reseniku veliko smrečja, se je oblekel v trenirko, se napotil
v gasilski dom in tam si je oblekel gasilsko obleko. Soseda mi
je rekla, da je videla avto, ki je bil hiter kot blisk. Odšel je ob
treh, domov pa je prišel ob osmih zvečer. Bil je zelo utrujen.
Preden smo odšli spat, mi je povedal, da je sodelovalo 35
gasilcev. Zelo sem ponosna, da imam takega očeta. Tudi sama
sem gasilska pripravnica.
Lara Gajser 4.razred

Kraljevič išče krono
Pred davnimi časi je živel kraljevič. Nekega večera, ko je lilo
kot iz škafa, je kraljevič premišljeval, kako bi premagal zmaja,
da bi dobil sveti meč. Ob premišljevanju je dobil idejo, da bo
poiskal krono. Drugi dan je kraljevič šel na pot poiskat krono.
Hodil je zelo dolgo. Potem je na sredi poti srečal zajca. Bežal
je pred medvedom. Zajec mu je povedal, da ga medved lovi
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Na hodniku me rada imela,
za šolo z drugim ljubezni si želela,
ti nezvesta si deklina,
lomljenje fantovskih src tvoja je vrlina.
Takih, kot si ti, verjemi, je obilo,
zastonj je kakršnokoli opravičilo,
bom dekle si našel zvesto,
ki v srcu mojem bo zasedlo mesto.
Jakob Černejšek, 9. razred
Aj, ta lepa moja sošolka,
navihana kot najhitrejša polka.
Pleše polko, miga z boki,
jaz pa držim jo za obe roki.
Pogled v oči, globok iskren,
naježim se in ves drhtim, kot ptica poletim.
Vrnjen pogled, v njem pa čudna sled,
ne morem verjet, a vidim led.
Zavrti se v bokih, odide vstran,
počutim se, kot da sem bolan.
Ko spet jo vidim, pleše polko
z njim, ki vozi rdečo rolko.
Sara Krčar, 9. razred

Lepa beseda lepo mesto najde

ra Krčar (Cankar

Sa
Skodelica kave –

Nekega dne, pred mnogimi leti je v gozdu preko ceste živela
zvita lisica, ki je bila nesramna do vseh. Vsi so ji šli zelo na živce
in bila je zelo lena. Večino časa je kar stradala, saj se ji ni dalo
iti ulovit kaj za pod zob. Z vsemi se je samo kregala. Enkrat se
je odločila, da bo šla do soseda volka in ga prosila za košček
mesa. Do njega je prišla po petih minutah. Ko mu je potrkala,
je volk v hipu odprl in ko je videl, kdo je, je nejevoljno vprašal:
»Kaj hočeš?« Lisica mu je nesramno zabičala: »Hočem, da mi
daš pol svojega kosila!« Volk se ji je samo nasmehnil in rekel:
»Oprosti, ampak sama si si kriva, da stradaš. Pa prosim bi
morala reči!« Lisica pa je nemarno odgovorila: »Prav, saj boš
že videl, kaj se ti bo zgodilo.« Volk pa: »Oprosti, ampak lepa
beseda lepo mesto najde!« in ji zaprl vrata pred nosom.

v stripu)

Gepard in panter

Zala Halužan, 7. razred

Je gepard se važil s svojo hitrostjo. Pa pride mimo panter in
reče:,,Ti, gepard! Praviš, kako si hiter, vendar mene ne boš
dohitel!’’ ,,Ohoho, bova že videla! Stopim po mladiča lenivca in
kateri ga prvi vzame s tal, zmaga!’’ je rekel gepard. In je odšel
po mladiča lenivca in ga dal na tla. Šla sta daleč stran in začela
dirko. Bila sta enako hitra in ko sta oba skočila proti mladiču,
sta se zaletela drug v drugega in odletela daleč stran. V tem
času je mati mladiča prišla po svojega mladiča in ga vzela.
Lepo in počasi sta šla domov.
Ožbej Peršak, 7. razred

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima
Mačka, zajec in polž so šli na dirko.

Voda
Kaj je tekočina,
ki prihaja iz vodovij
neizmernih valov
in morja onstran sonca?
Voda! Voda! Voda!
Kaj je tekočina,
mojstrica vodovnih iger,
ki daruje
odžejo vsem ljudem?

Mačka pravi: ”Ne bosta kos moji hitrosti.”

Voda! Voda! Voda!

Zajec pa pravi: ”Ne, vidva ne bosta kos moji hitrosti.” Polž pa
ju ignorira.

Kaj je pomembna dobrina,
ki prihaja iz jezera,
se izliva v morja
in jo rad vsak ima?

Ko se je dirka začela, sta mačka in zajec odvihrala in se vsako
sekundo potiskala.
Zajec pravi: ”Jej moj prah!”

Voda! Voda! Voda!

Mačka pa pravi: ”Ko te dobim, ti vse kosti zdrobim!”
In naenkrat se je pred njima pojavil potok. Padla sta vanj in
močan rečni tok ju je odnesel stran.
Čez štiriindvajset ur se je polž končno prislinil na ciljno črto
in zmagal.
Alen Stres, 7. razred
Živela sta maček in pes. Lastnik jima je dajal mešano hrano
za mačke in pse. A neki dan jima hrana ni bila dobra, zato sta
vzela kosti z mesom. Začela sta se prepirati.
Mačka je rekla: »Jaz bom imela kosti.«
Pes: »Ne, jaz. Ker bom imel kosti, ki jih lahko tudi pojem, in ker
imam ostre zobe.
A potem je prišel lastnik in rekel: »Haha, kaj pa vidva delata?
To je moje kosilo.«

Voda je večni krog življenja.
Voda je led in voda je sneg.
Voda je odsev sveta.
Voda je neznanska lepota
povsod.
Voda je večni krog zdravja.
Voda je kraljica življenja.
Voda je nevesta vseh oči.
Voda je večni krog zdravja.
Voda je čarovnica s palčko
neba.
Voda je najlepša magija sveta.
Voda je življenje odraslih in
otrok.
Voda je vsepovsod.

Tomaž Korez, 7. razred

Žiga Bukvič, 7. razred

Iščem čarovnika
Rad bi vas peljal k čarovniku,
ki iz umazane reke čisto naredi.
Pa narobe.
Ki iz suše dež naredi.
Pa narobe.
Ki revnim brez vode vodo da.
Pa narobe.
Ki žejnim vodo da.
Pa narobe.
Samo njegov naslov sem izgubil.
Naslov čarovnika.
Zdaj ga iščem noč in dan.
Pa zaman.
Luka Cvilak, 6. razred

Lastnik jima je rekel še: »Kjer se prepirata dva,
tretji dobiček ima.«
Tako se mačka in pes nista več prepirala za hrano
ter sta si vse razdelila na polovico.
Julija Šolman, 7. razred

Njena podoba –

ankar v stripu)
Lucija Božičko (C
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PREGOVORI O VREMENU
Če marec suši, april deži in majnik hladi,
kašče, omare in sode polni.

Če je pred Servacem poletje,
mraz rad še pritisne na cvetje.

Jakoba ajda in Ožbaltova repa
je le redkokdaj lepa.

red
Jaka Režek, 5. raz

Če na Marka bliska, grmi,
slane, pozebe se bati več ni.

Vid, dežja ne daj,
da bo dobre žetve kaj!

red

Brina Ros, 5. raz

reda

Orač, učenci 8. raz

Janja Plajnšek, 5.

razred

red

Ajda Korez, 9. raz
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, 9. razred

Polona Fideršek

red

Maša Vrbek, 5. raz
red

Tilen Širec, 5. raz

Anže Štajnberger,

5. razred

Martin Lešnik, 5.

razred

red

Sara Krčar, 9. raz
Zarja Furman, 5.

razred

ci 8. razreda
Zeleni Jurij, učen

razred
Lucija Božičko, 9.

Kurent, učenci 8.

razreda
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PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN
MATERINSKEM DNEVU
V nedeljo, 27. marca 2022, v večnamenski dvorani v Žetalah ni bil
poseben dan le za mamice, babice, dekleta in žene, temveč tudi za
otroke Vrtca Žetale, učence OŠ Žetale in moški pevski zbor, ki so
jim v sodelovanju z Občino Žetale želeli polepšati dan s prireditvijo
ob dnevu žena in materinskem dnevu. Najmlajši iz vrtca so zapeli
in zaplesali, po nastopu pa se stisnili k svojim mamicam. Učenci
so prav tako zapeli, zaplesali, še zaigrali na violino, flavto in klavir
ter se predstavili z deklamiranjem in z igro. Navzoče je nagovoril
gospod župan. Ob čudovitem programu, spletenem iz najlepših
želja, voščil in globokih mislih, se je marsikateri mamici utrnila solza
sreče po licu, ko je s ponosom prisluhnila svojemu otroku, ki se je
vsak po svojih najboljših močeh še posebej potrudil prav zanjo.
Prireditev so odlično povezovali in nas popeljali v svet odraščanja
Flora, Lara, Nino in Nuša. Ob koncu prireditve pa so učenci poklonili
vsem ženam še majhno pozornost – rožico.
Dan smo zaključili z nasmehom na obrazu in v upanju, da se naslednje
leto ob tem času spet srečamo v tako velikem številu.

Marjana Pernat
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