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V lepih pomladnih mesecih se je v našem 
vrtcu zvrstilo veliko različnih dejavnosti in 
tudi obiskov.

V okviru projekta Pasavček nas je v aprilu 
obiskal policist. Otroci so imeli zanj veliko 
vprašanj. Tudi on nam je zastavljal vpra-
šanja, ko smo se pogovarjali o varnosti 
na cesti, o pravilni vožnji z avtomobilom 
ter pravilni uporabi varnostnih pasov in 
otroških sedežev v avtomobilu. Kar ne 
moremo si misliti, kaj vse te male glavi-
ce že vedo. Nato smo se skupaj odpravili 
na sprehod po Žetalah in v praksi preverili 
znanje o pravilni hoji po pločniku ter pri 
prečkanju ceste.

V vrtcu izvajamo tudi različne projekte, ki 
nas učijo zdravega življenja. V sklopu tega 
nas redno obiskuje zobna sestra. Vedno 
nas razveseli z zgodbico in nas uči, kako 
pravilno skrbimo za ustno higieno.

Obiskala nas je tudi medicinska sestra iz 
ZD Ptuj in nam s pomočjo svojega med-
vedka osvežila znanje o pomembnosti hi-
giene in zdrave prehrane za naše zdravje.

V maju pa nas je razveselil obisk voja-
ških policistov. Na zabaven način sta nam 
predstavila svoje delo, zelo nazorno raz-
kazala svojo opremo in prevozna sredstva: 
motor in avtomobil. Otroci so lahko to 
opremo preizkusili in sedli na motor.

Ob takšnih obiskih se seznanjamo z raz-
ličnimi poklici in za to smo vsem zelo hva-
ležni. Želimo si, da bi nas obiskal še kdo in 
nam predstavil svoj poklic.

Sedaj pa smo v mislih že v poletju in se 
veselimo vseh poletnih dogodivščin, ki 
nas čakajo.

 Vzgojiteljica Simona F.

OBISKI V VRTCU 
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DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani 
in občanke naše Občine Žetale.

Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše občine ŽETALE. 
Ob srečanjih v naravi se najraje pogovorimo o vremenu, zdravju in vsakdanjih skrbeh. Za majsko vreme imamo dovolj pripomb; je 
podobno znanemu pregovoru o vremenu v aprilu, ki je bilo včasih muhasto, deževno. Letos se je tako odvijal mesec šmarnic ali solzic, 
čemaža, dozorele so prve češnje. V Goriških Brdih je minil praznik češenj, ki se v našem kraju bohotijo v mesecu juniju. Pravimo, da je 
sveti Vid češenj sit. Prizanesla nam je spomladanska pozeba, sadno drevje se je obložilo s sadovi, vinogradniki pravijo, da se je vinska 
trta dobro »zavezala«, lepo cveti; samo da bi nam narava prizanesla. Želimo si zmernih padavin, ne viharja, ne burje, ne tistih trdnih 
kroglic. Seveda bo narava delovala po svoje, najlepše pa bi bilo, da bi se uresničil rek: »Jesen rumena, dobra žena«. 
V svetu še vedno vlada nemir, ugašajo nedolžna življenja. Mnogi ljudje še vedno bežijo pred nasiljem, nekateri hrepenijo po boljšem 
življenju, pa jih pogoltne divja Kolpa. Včasih kdo obupa in si vzame življenje. Mnogo ljudi živi v stiski, a še vseeno vidijo svetlo točko 
življenja in se prebijajo skromno iz dneva v dan.
Minili so tudi dnevi, posvečeni zdravju, knjigi, kolesarjenju in še mnogim dogodkom. Za naš kraj je bil nekoč poseben in zanimiv 25. 
maj, rekli smo mu DAN MLADOSTI: kresovali smo, peli, recitirali in bilo je lepo. 
V tem času smo spremljali kampanje mnogih strank za pridobitev volivcev, da obkrožijo zaželeno številko; obljubljajo in se prerekajo. 
3. junij je zanimiv dan. Sicer bomo že vse vedeli, ko bomo prebirali oziroma že beremo 67. številko Ž.N. O izidih in novi vladi bomo 
poročali v jesenski številki.
Preberimo še to: »Združeni narodi so na pobudo Slovenije 20. maj razglasili za svetovni dan čebel«. Mnogokrat izrečemo primero 
»marljiv je kot čebela.« Mnogo dobrih misli je bilo zapisanih o življenju in delu čebel. 
Starši šoloobveznih otrok, preberite o delu in marljivosti svojih otrok v spričevalih, ki so že razdeljena, vsem lahko zaželimo vesele 
počitnice. 
Vroče poletne dni preživite, kot si jih boste organizirali, in nastopil bo nov letni čas. Dotlej lepo pozdravljeni v imenu UREDNIŠKEGA 
ODBORA IN ODGOVORNE UREDNICE M.K.

Zdravje, umirjeno vreme, prijetno toplo sonce 
naj bodo naši sopotniki ob DNEVU DRŽAVNOSTI.

V prijateljstvu, uspehih in dobrem razpoloženju 
naj vsem minejo poletni dnevi.
To so želje Župana, Občinske uprave, 

Občinskega sveta in Uredniškega odbora Ž. N.

VOŠČILO

Kakor vreme na Medarda kane, tako ves mesec ostane.
Dež o Vidu ni ječmenu k pridu.
Če je na drugi dan julija lepo, tako do konca meseca bo.
Če na Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje.
Če Lovrenc lep dan dočaka, vsa jesen bo potlej taka.
Kakor je zadnji dan avgusta, taka jesen bo - lepa ali pusta.

VREMENSKI PREGOVORI
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Leto 2018 bodo zaznamovale volitve. Za nami je že dvojno glasovanje o isti temi na re-
ferendumu in za nami so že državnozborske volitve, v jeseni pa nas čakajo še lokalne 

volitve. Če za oba referenduma lahko rečemo, da sta bila nepotrebna, ker bi  o 
takšnih temah vendarle morala odločati zakonodajna in izvršna oblast, ki ima 

na voljo dovolj verodostojnih podatkov in seveda za svoje odločitve tudi 
odgovarjati, pa so državnozborske volitve daleč najpomembnejše.
Rezultati so znani. Analitiki in komentatorji razglašajo poražence in zma-
govalce in analizirajo, kje so prvi naredili napako in kaj je zmagovalcem 
prineslo uspeh. 
Če pa strankarsko neobremenjeno pogledamo rezultate lahko ugoto-
vimo, da so največji poraženci minulih volitev volivci sami. Kar 46% 
volivcev se volitev ni udeležilo. Če govorimo, da so volitve praznik 
demokracije, potem je naš praznik zgledal res borno. Za primerjavo 
lahko ugotovimo, da je bila udeležba v sosednji Avstriji kar 80%.
Kaj je torej vzrok, da je udeležba na volitvah v Sloveniji vedno manjša. 
Vzrokov je verjetno več, najpogosteje pa slišimo, da so ljudje izgubili 

zaupanje  v politiko in izgubili upanje, da se da kaj spremeniti na bolje. Verjetno je temu težko oporeka-
ti. Tudi tega, da ljudje vidijo situacijo v državi še bolj črno, kot je v resnici, je v veliki meri kriva politika, 
ki venomer vzpodbuja malodušje in pesimizem. 
Drugi vzrok je verjetno to, da v volilni kampanji sploh niso bile odprte prave teme, oziroma so se 
razpravljavci razlikovali le v nijansah. Ves čas so govorili, kako bodo razbremenili kapital, zmanjšali 
obdavčitve dobička, ali sploh obdavčitve, javni sektor prikazovali kot strošek , oziroma sploh naredili 
gospodarsko okolje stimulativno  za podjetja itd. 
V resnici je poslovno okolje v Sloveniji v tem trenutku skoraj idealno. Obdavčitev dobička je v Sloveniji 
med najnižjimi v Evropi in skupaj z olajšavami že na meji davčnih oaz. Dobiček slovenskih podjetij je v 
lanskem letu znašal rekordnih  3,6 milijard Evrov. Obdavčitev premoženja je v Sloveniji izjemno nizka 
oziroma je praktično ni, sploh ko gre za velike lastnike nepremičnin, v katere večina bogatih nalaga 
svoje premoženje. Plače so med nižjimi med državami s tako visoko ravnijo razmer, kot jih ima gospo-
darstvo v Sloveniji, in prav iz nizkih plač izhajata prav neverjetna visoka gospodarska rast in rast dobič-
kov. Slovenskemu gospodarstvu gre z drugimi besedami tako izjemno zato, ker ima v tej državi tako 
dobre možnosti za poslovanje. To je predvsem posledica zadnje krize, saj so plače izrazito nazadovale, 
izrazito so nazadovale pokojnine, v času krize so se zmanjšali socialni transferji. 
Skratka izjemna gospodarska rast je zrasla na plečih preobremenjenih in preslabo plačanih delavcev in 
v revščino potisnjenih upokojencev, ki bi ob izhodu iz krize pričakovali kaj več od drobtinic in verjetno 
ti razočarani sloji niso šli  na volitve.
Drugi poraženec volitev so občine. V vsej volilni kampanji praktično se občin in tega, da so pod fi nanci-
rane, sploh ni omenjalo, zato je težko pričakovati, da se bo situacija, ki je na robu vzdržnosti spremenila, 
brez ozira, kdo bo sestavil vlado.
V takšni situaciji je pomembno, da še bolj strnemo vrste, da se vsi potrudimo in realiziramo projekte, 
ki smo si jih zastavili. Upam, da nam bo poletje, ki se je začelo z izjemnimi vremenskimi razmerami, 
prizaneslo in bomo v jeseni pospravili vsaj letino, ki se je nastavila izjemno.

Vaš župan, 
Anton Butolen

ŽUPANOV UVODNIK

VOLILNO LETO

Leto 2018 bodo zaznamovale volitve. Za nami je že dvojno glasovanje o isti temi na re-
ferendumu in za nami so že državnozborske volitve, v jeseni pa nas čakajo še lokalne 

volitve. Če za oba referenduma lahko rečemo, da sta bila nepotrebna, ker bi  o 
takšnih temah vendarle morala odločati zakonodajna in izvršna oblast, ki ima 

na voljo dovolj verodostojnih podatkov in seveda za svoje odločitve tudi 
odgovarjati, pa so državnozborske volitve daleč najpomembnejše.
Rezultati so znani. Analitiki in komentatorji razglašajo poražence in zma-
govalce in analizirajo, kje so prvi naredili napako in kaj je zmagovalcem 
prineslo uspeh. 
Če pa strankarsko neobremenjeno pogledamo rezultate lahko ugoto-
vimo, da so največji poraženci minulih volitev volivci sami. Kar 46% 
volivcev se volitev ni udeležilo. Če govorimo, da so volitve praznik 
demokracije, potem je naš praznik zgledal res borno. Za primerjavo 

Vzrokov je verjetno več, najpogosteje pa slišimo, da so ljudje izgubili 
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale se je dne 21. 05. 2018 sestal na 18. 
redni seji. Dnevni red je obsegal enaindvajset točk. Najprej so sve-
tniki obravnavali Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik na 
območju občine Žetale za leto 2017. Iz podanega poročila izhaja, 
da so varnostni trendi za območje naše občine ugodni in lahko si 
le želimo, da bi takšni tudi ostali. 
V nadaljevanju so svetniki obravnavali in v prvem branju sprejeli 
Odlok o ustanovitvi Skupne uprave občin v Spodnjem Podravju. 
Zadnja sprememba Zakona o fi nanciranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.), pred-
vsem sprememba njegovega 26. člena, ki se nanaša na področje 
skupnega opravljanja nalog občinske uprave in njeno fi nanciranje, 
prinaša kar nekaj novosti, in sicer so na podlagi spremembe prei-
menovane nekatere naloge, ki se na skupni upravi že izvajajo, prav 
tako pa je iz dosedanjih štirih nalog (naloge občinskega inšpek-
cijskega nadzorstva in občinskega redarstva, naloge notranjega 
fi nančnega nadzora in proračunskega računovodstva, upravne ter 
strokovne naloge na področju urejanja prostora ter naloge na po-
dročju zagotavljanja in izvajanja javnih služb), število nalog, ki jih 
lahko opravlja skupna uprava, povečano na enajst. Skupna uprava 
lahko skladno z 2. odstavkom spremenjenega 26. člena Zakona o 
fi nanciranju občin opravlja sledeče naloge:
- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
- občinsko redarstvo,
- pravno službo,
- občinsko odvetništvo,
- notranjo revizijo,
- proračunsko računovodstvo,
- varstvo okolja,
- urejanje prostora,
- civilno zaščito,
- požarno varstvo in
- urejanje prometa. 
V vseh občinah ustanoviteljicah je odlok potrebno sprejeti do kon-
ca letošnjega leta, saj sicer ne bomo mogli uveljavljati sofi nancira-
nja s strani državnega proračuna.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o načinu opravljanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunal-
nimi odpadki v občini Žetale. S predmetnim odlokom se urejajo 
način, predmet in pogoji opravljanja obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju obči-
ne ter vzpostavlja osnova za obračun storitve ravnanja s komunal-
nimi odpadki, ki bo v celoti usklajena z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. V povezavi z odlokom sta bila obravnavana 
še Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Žetale in Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki v občini Žetale. Koncesionar Čisto mesto 
Ptuj d.o.o. je podal še Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Žetale za 
leto 2017. Koncesionar ugotavlja, da se javna služba izvaja v skladu 
s pogodbo. Reklamacije ter druge zadeve rešuje sprotno s stran-
kami, občinsko upravo, v redkih primerih pa tudi s pristojnimi in-
špekcijskimi službami.
Sledila je seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije za opravlja-
nje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževa-
nja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju 
občine Žetale za leto 2017. Poročilo je podal predstavnik Cestnega 
podjetja Ptuj d.d. Dušan Sagadin. V lanskem letu so bila opravljena 
številna vzdrževalna dela na področju rednega vzdrževanja občin-
skih cest, saj je makadamske ceste najprej poškodovala ostra zima, 
potem pa pogosti poletni nalivi. 
Predstavnik Medobčinskega redarstva je predstavil Oceno in po-
ročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Žetale v 

letu 2017. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti je poka-
zala zelo ugodno stanje na tem področju in potrebo po nadaljnjem 
planskemu delu občinskih redarjev v obstoječem obsegu. Težišče 
dela občinskih redarjev bo usmerjeno v nadzor določenih točk v 
večernem in nočnem času v noči, ki ji sledi dela prost dan. Poleg 
tega bodo občinski redarji v sodelovanju s policijo nadaljevali in 
še intenzivirali aktivnosti v preventivnih akcijah ter z opozorili in 
nasveti prispevali k vzdrževanju splošne in prometne varnosti. 
Sprejet je bil Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v enoti Vrtec Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje 
v javnih vrtcih ter sistemizaciji delovnih mest v enoti Vrtec Žetale. 
Cene ostajajo enake kot v tekočem šolskem letu, in sicer:
- prvo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 456,52 
EUR/mesec,
- prvo in drugo starostno obdobje – starostno kombiniran oddelek: 
410,06 EUR/mesec in
- drugo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 373,62 
EUR/mesec.
Pri rezervaciji prav tako ni predvidenih sprememb. Starši lahko še 
vedno uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka naj-
manj en in največ dva meseca. Rezervacija je vezana na obdobje 
od 01. 07. do 31. 08.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o spremembah in do-
polnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj. Notranjo organizacijo Zdravstvenega doma Ptuj je potrebno 
spremeniti zaradi pridobitve novih programov. Zaradi navedenega 
se v Službi zdravstvenega varstva odraslih poleg enote SA z okoli-
co, enote fi zioterapije in ZVC kot nova doda Antikoagulantna am-
bulanta. Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih 
nima več obratne ambulante v Kidričevem, zato se enota iz odloka 
briše. V Dispanzerju za mentalno zdravje pa je dodana nova enota, 
in sicer Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. Po 
sprejemu odloka v vseh občinah ustanoviteljicah bo potrebno s 
spremembami in dopolnitvami uskladiti še statut zavoda. 
V prvi obravnavi je bil sprejet Odlok o organizaciji in delovnem po-
dročju Občinske uprave Občine Žetale. Obstoječi odlok je bil spre-
jet v letu 1999 in ne določa, da je za opravljanje določenih nalog s 
posebnim odlokom ustanovljena skupna občinska uprava. Odlok 
namreč vse naloge, ki so bile prenesene v pristojnost ustanovljene 
skupne občinske uprave, določa med nalogami občinske uprave 
občine. Nov odlok je zato potrebno sprejeti zaradi uskladitve prav-
nega stanja z dejanskim. V nadaljevanju so svetniki v prvi obravna-
vi sprejeli Odlok o organizaciji in načinu dela vaških odborov. 40. 
člen Statuta Občine Žetale določa, da občinski svet zaradi zagoto-
vitve sodelovanja pri opravljanju javnih zadev s sklepom ustanovi 
vaške odbore kot svoja posvetovalna telesa. Z odlokom se določi 
organizacija in način dela vaških odborov. Člane vaških odborov 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
imenuje in razrešuje občinski svet izmed prebivalcev posamezne 
vaške skupnosti. Sprejet je bil Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o 
oddajanju poslovnih prostorov. Pravilnik je bil sprejet leta 2000 in 
je zastarel ter neusklajen s trenutno veljavno zakonodajo. Morebi-
tne poslovne prostore bomo lahko v bodoče oddajali v najem v 
skladu s trenutno veljavno zakonodajo na tem področju. 
Občina Žetale je pristopila k Vinarski zadrugi Haloze z.o.o., so.p., v 
katero so vključene tudi nekatere druge haloške občine. Potrjen je 
bil Javni razpis za sofi nanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju občine Žetale v letu 2018. Javni razpis je že objavljen 
na spletni strani občine www.zetale.si. Več o razpisu v nadaljeva-
nju. Na koncu je bila imenovana še Volilna komisija Občine Žetale, 
ki jo sestavljajo Roman Medved, Tina Kodela, Dejan Vek, Viktor 
Furman, Brigita Štajnberger, Stanislav Plajnšek, Robi Železnik in 
Franc Stojnšek. 

Občinska uprava



7Žetalske   novice

SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU NA LOKALNI 
CESTI LC 240041 DOBRINA-VARVASELA-GRUŠKOVJE 
(VARVASELA 1)

Sanacijo plazu je izvajalec pričel v drugi polovici aprila. Trenutno 
je nameščenih dvaintrideset pilotov od predvidenih šestdeset, 
vzporedno pa je izvajalec pričel z gradnjo grede. Dela po zelo 
intenzivnem začetku v teh dneh potekajo počasneje, vendar za-
ključek del, ki je načrtovan za julij 2018, ni ogrožen. 
V času sanacije plazu velja popolna zapora lokalne ceste Dobrina-
-Varvasela-Gruškovje, zaradi česar se krajanom in uporabnikom 
ceste zahvaljujemo za strpnost in razumevanje. 

Občinska uprava

OBNOVA KOTLOVNICE V OSNOVNI ŠOLI ŽETALE V 
OKVIRU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Marca je koncesionar zaključil obnovitvena dela kotlovnice v 
osnovni šoli, ki so se izvajala na podlagi sklenjene Koncesijske po-
godbe za podelitev koncesije za izvedbo projekta javno-zasebne-
ga partnerstva za »Vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevanja 
za Osnovno šolo Žetale«, t.i. energetsko pogodbeništvo. Konce-
sionar je zvrtal devet vrtin globine 156 metrov. Nameščene so tri 
toplotne črpalke, od tega sta dve namenjeni ogrevanju, ena pa 
sanitarni vodi. Kot sekundarni oz. rezervni vir ogrevanja ostaja 
plin. Sistem je poskusno deloval že v februarju, ko je bila najhujša 
zima. Čeprav še ni bil dokončan, je pokazal zadovoljive rezultate. 

Občinska uprava

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽETALE V 
LETU 2018
Za leto 2018 je Odbor za gospodarsko infrastrukturo pripravil 
plan modernizacije občinskih cest za leto 2018. Plan je potrdil 
tudi občinski svet. Modernizirani bodo sledeči odseki javnih poti, 
in sicer:
- JP 741233 Železnik-Krajnšek v dolžini 250 m;

- JP 741451 Žetale-Bedenik v dolžini 150 m;
- JP 741511 Žetale-Žerak v dolžini 93 m;
- JP 741541 Paukon-Podgaje v dolžini 315 m;
- JP 741551 Paukon-Krhiče v dolžini 710 m;

ter dobavljenih in montiranih 60 m varnostnih odbojnih ograj 
ob javnih poteh JP 741233 Železnik-Krajnšek in JP 741451 Žeta-
le-Bedenik.
Projekt bo fi nanciran s sredstvi 26. člena Zakona o fi nanciranju 
občin, skladno s katerim nam za leto 2018 pripada 93.345,00 
evrov nepovratnih in 93.345,00 evrov povratnih sredstev. 1.3.2018 
je bilo na portalu javnih naročil pod zaporedno št. JN001214/
2018-W01 objavljeno javno naročilo »Modernizacija občinskih 
cest Občine Žetale v letu 2018«. Do roka za oddajo ponudbe, ki 
je bil 23.3.2018, smo prejeli štiri ponudbe, in sicer so ponudbe 
oddali Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Gradnje 
Žveplan d.o.o., Jožef Žolger s.p. in Cestno podjetje Ptuj d.d. Kot 
najugodnejši ponudnik je bil izbran Jožef Žolger s.p. iz Majšper-
ka, ki je ponudil ceno v višini 188.099,30 evrov z vključenim DDV. 
Gradbena pogodba z izvajalcem je bila podpisana 14.5.2018. Po 
zagotovilih izvajalca bodo z deli pričeli v sredini junija in jih do-
končali do konca julija. Sklican je bil sestanek z lastniki zemljišč 
in uporabniki cest, kjer je bil projekt podrobneje predstavljen.
Izbran je tudi strokovni gradbeni nadzor ter koordinator za var-
nost in zdravje pri delu. Strokovni gradbeni nadzor bo izvajalo 
podjetje TMD Invest d.o.o. s Ptuja, zanj Stanko Tement. Koordi-
nator je Franc Stopajnik s.p., ki je pripravil tudi varnostni načrt. 
Po končani modernizaciji bodo ceste odmerjene, uredilo pa se 
bo tudi lastništvo. 

Občinska uprava
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SPREJEM PREDSTAVNIKOV VELEPOSLANIŠTVA ZDA

8.5.2018 je župan v sejni sobi občine sprejel predstavnike ameri-
škega veleposlaništva, ki so se tega dne mudili v naši občini. Obi-
skali so nas državni uradnik Christopher Mondloch ter marinca 
Eddie Montano in Nicholas Jackson. Spremljala jih je Breda Po-
povič. Glavni namen obiska je bila predstavitev ZDA ter delovanje 
in organiziranost veleposlaništva učenkam in učencem OŠ Žetale. 
Udeležili so se dogodka, ki ga je ta dan pripravila OŠ Žetale v 
večnamenski dvorani. Med drugim so učencem odgovarjali tudi 
na vprašanja v okviru dneva rušenja tabujev. Po tem dogodku je 
goste sprejel še župan. Uvodni predstavitvi in pozdravu je sledila 
predstavitev občine. Gostje so nas zelo presenetili, saj so o nas 
veliko vedeli, presenetili pa so nas tudi s preprostostjo in prijaz-
nostjo. Prijetnemu druženju je sledilo še skupinsko fotografi ranje 
in predaja košarice s haloškimi dobrotami.

Občinska uprava

DELO OBČINSKE UPRAVE
LAS Haloze nas je obvestil, da bomo kmalu prejeli odločbe o odo-
britvi projektov, s katerimi smo kandidirali na razpis LAS Haloze 
v lanskem letu. Občina Žetale je prijavila projekt Revitalizacija 
Vukove domačije, v sklopu katerega bo v kleti domačije urejena 
vinoteka, ob njej pa postavljena manjša senčnica, v kateri bodo 
sprejemni prostor in sanitarije, ki jih sedaj ni. 
V teh dneh potekajo vzdrževalna dela na makadamskih javnih ce-
stah, ki so po zaključku letošnje zimske sezone v zelo slabem sta-
nju. Za izvajanje zimske službe smo letos porabili sredstva v višini 
165.680,00 evrov, na postavki zimskega vzdrževanja pa je bilo 
v proračunu načrtovanih 60.500,00 evrov. Načrtovana sredstva 
smo torej presegli za dobrih 100 tisoč evrov.  Na postavki rednega 
vzdrževanja občinskih cest smo načrtovali 122.500,00 evrov, od 
katerih bo potrebno 100 tisoč evrov zagotoviti za izvajanje zim-
ske službe. Zaradi navedenega pomanjkanja fi nančnih sredstev se 
dela izvajajo v minimalnem obsegu in zato smo deležni številnih 
kritik s terena. Zavedati se je treba, da manjka sredstev ni mogoče 
kar tako nadomestiti, poleg tega smo letos evidentirali 14 novih 
plazov. Večina jih ogroža javne poti in lokalne ceste. Za sanacijo 
le-teh nimamo zagotovljenih sredstev, zato jih bomo urejali toliko, 
da preprečimo nadaljnjo škodo. V takšnih situacijah je vse bolj 
jasno, da smo manjše občine fi nančno podhranjene in da vedno 
težje zagotavljamo izvajanje zakonskih nalog. Se pa med občani 
najdete tudi takšni, ki soprispevate h gramoziranju cest in se sami 
lotite vzdrževalnih del (sekanja vej, čiščenja muld, prepustov, koš-
nje obcestnega sveta …), kar je zelo pohvalno. 
Skupna občinska uprava občin v Sp. Podravju nas je obvestila, da 
pridobivanje mnenj k spremembam in dopolnitvam občinskega 
prostorskega načrta poteka tekoče, tako da bi javna razgrnitev 
lahko potekala po počitnicah. 

Občinska uprava

Predmetni javni razpis je bil 22. 05. 2018 objavljen na spletni 
strani občine www.zetale.si, zaradi aktualnosti ga objavlja-
mo tudi v novicah, kot sledi:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIP-
RS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odlo-
ka o proračunu Občine Žetale za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 59/17 in 8/18), Občina Žetale, Žetale 4, 
2287 Žetale, objavlja 

Javni razpis
za sofi nanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

na območju občine Žetale v letu 2018

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofi nanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) velikosti 
do 50 PE za stanovanjske objekte na območju občine Žetale.

II. Upravičenci do sredstev
Upravičenec dodelitve proračunskih sredstev po tem razpi-
su je lastnik (fi zična oseba) stanovanjskega objekta v obči-
ni. V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega 
zemljišču bo MKČN zgrajena, investitorji pa medsebojna 
razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Do sredstev ni upravičena fi zična oseba, ki je lastnica stano-
vanjskega objekta, kjer je že zgrajena javna kanalizacija ali 
čistilna naprava.
Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. toč-
ki tega razpisa. 
Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en 
objekt le enkrat.

III. Višina pomoči
Višina pomoči za posamezno MKČN znaša do 50 % upravi-
čenih stroškov, vendar ne več kot 1.400,00 EUR na stano-
vanjski objekt za postavitev MKČN pri zamenjavi obstoječe 
greznice z MKČN ali pri novogradnji. Sofi nancira se postavi-
tev ene MKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne 
komunalne čistilne naprave za več objektov.

IV.Splošni pogoji upravičenosti
Upravičenec pridobi pravico do sofi nanciranja, ko izpolni 
naslednje pogoje:
- da stanovanjski objekt leži v občini izven območja, kjer je 
že zgrajena kanalizacija ali 
      čistilna naprava; 
- da ima stanovanjski objekt veljavno gradbeno dovolje-
nje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, ali potrdilo 
za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, ali da ima 
objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 
uporabno dovoljenje; 
- MKČN mora imeti certifi kat, oziroma listino o skladnosti 
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih pa-
rametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15 in 76/17);
- čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skla-
dno z ostalimi določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) glede 
ustreznosti čiščenja v MKČN;
- ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo 
posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dosta-
viti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN); 
- v primeru biološke čistilne naprave je potrebno posredova-

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA 
OBMOČJU OBČINE ŽETALE V LETU 2018
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ti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dol-
žan dokazilo dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN); 
- čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja; 
- pred vgradnjo male komunalne čistilne naprave je potrebno pri-
dobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
- lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje; 
- upravičenec mora razpolagati z zemljiščem, na katerem se načr-
tuje postavitev MKČN. Biti mora lastnik tega zemljišča ali imeti v 
zemljiški knjigi vknjiženo ustrezno stvarnopravno pravico; 
- upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, mo-
rajo vlogi priložiti podpisan in notarsko overjen medsebojni dogo-
vor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen, in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo 
med lastniki in investitorjem; 
- upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat. V 
kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do 
sredstev po tem razpisu ni upravičen; 
- do sofi nanciranja je upravičen lastnik stanovanjskega objekta v 
občini, ki je MKČN postavil v letu 2018. 

Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:
- MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: SIST 
EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali 
SIST EN 12566-5, iz nje se v skladu s temi standardi odvaja očiščena 
odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z 
ustreznim atestom, oziroma certifi katom,
- MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da 
ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s 
predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbe-
nih proizvodov, 
- za MKČN mora biti izdelano poročilo o opravljenih prvih meritvah, 
iz katerega mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu 
z določbami Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode. 

V. Upravičeni stroški
Za sofi nanciranje lahko kandidat uveljavlja le stroške nakupa MKČN 
velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega 
prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

VI.Višina razpisanih sredstev
Sredstva sofi nanciranja MKČN so zagotovljena na proračunski po-
stavki 1502012 z imenom Gradnje kanalizacije v občini Žetale, pro-
računa Občine Žetale za leto 2018. Višina razpisanih sredstev za 
leto 2018 je 10.000,00 EUR.

VII. Vloga
Vlagatelj mora vlogo oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti 
izpolnjeni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj ob predlo-
žitvi vloge:
1. Račun za nakup MKČN, iz katerega je razvidno, da cena vključuje 
montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov. 
2. Izjava vlagatelja (Priloga 3). 
3. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe, certifi -
kat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede dosega-
nja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 
98/15 in 76/17) (Priloga 4). 
4. Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v 
MKČN, ki je predmet ponudbe, skladno z določili Uredbe o odvaja-
nju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 
in 76/17) (Priloga 4). 
5. V kolikor parcela, na kateri se postavlja MKČN, ni v lasti oz. ni v 
celoti v lasti vlagatelja, je potrebno dokazilo o ustrezni stvarnoprav-
ni pravici (Priloga 5). 
6. Podpisan in notarsko overjen medsebojni dogovor vseh uporab-
nikov MKČN, ki ni časovno omejen, iz katerega bo razvidna delitev 
stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolžena za upravlja-

nje MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi la-
stniki postavi skupna MKČN). 
7. Pooblastilo za vložitev vloge s podpisom vseh lastnikov stavb, ki 
bodo uporabljali MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z 
različnimi lastniki postavi skupna MKČN) (Priloga 6). 
8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po 
letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 
1967. 
9. Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Di-
rekcija RS za vode, Sektor območja Drave, ki se pridobi na spletni 
strani Direkcije Republike Slovenije za vode. 
10. Original Poročilo o prvih pozitivnih meritvah za malo komunal-
no čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ga izdela 
pooblaščeni izvajalec, ki je vpisan v evidenco izvajalcev obratoval-
nega monitoringa in s tem izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen 
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpad-
nih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) in 101.a člen Zakona o 
varstvu okolja.
 

VIII. Prijava, način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno 
po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Žetale, Žetale 
4, 2287 Žetale, opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, 
MKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani www.ze-
tale.si in je odprt do porabe sredstev, zagotovljenih na proračunski 
postavki za ta namen, vendar najkasneje do 19.10.2018 (velja datum 
poštnega žiga). Če nepovratna sredstva po tem razpisu ne bodo v 
celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog. 

IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog:
Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja, v skladu z 
označeno uro in minuto ter datumom oddaje na kuverti. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila ko-
misija, ki jo imenuje župan Občine Žetale.
Popolnost in dopolnitve vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne 
dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge, 
ki so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga 2). Vlagatelje ne-
popolnih vlog komisija pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve 
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po 
navedenem roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri 
prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje 
vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v 
seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, 
se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku sezna-
ma, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpolo-
žljiva sredstva.
S sklepom se zavrže:
• vloge, ki so prispele po zaključku razpisa, 
• vloge, ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji in 
• nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ni dopolnil ali 
jih je dopolnil neustrezno. 
S sklepom se zavrne vloge:
• ki so neutemeljene, 
• ki vsebinsko niso vloge in 
• vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo. 

X. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči Občinska uprava 
Občine Žetale s sklepom. V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev 
je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredelje-
na višina dodeljenih sredstev, namen ter upravičeni stroški. O izidu 
javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko 
komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
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NASVETI ZA VARNO UŽIVANJE 
NA NARAVNIH KOPALIŠČIH

Kaj so divja kopališča in zakaj so 
lahko nevarna?
Divja oziroma neurejena kopa-
lišča so predvsem gramoznice, 
jezera in reke, kjer nimajo or-
ganizirane reševalne službe niti 
upravljavcev teh vodnih površin. 
V Sloveniji so v bistvu vsepovsod.
Najbolj so izpostavljena tista, ki 
so v bližini večjih naselij in imajo 
več kopalcev.
Prav tako nevarna so tista, ki ima-
jo težak dostop in s tem oteženo 

reševanje v primeru nesreče.
 V gramoznicah je voda po navadi motna, zato se najprej pre-
pričajte o njeni globini. Druga nevarnost je ta, da je površinska 
voda veliko toplejša od tiste v globini (že od 1 metra dalje). 
Ne skačite na glavo, saj v hladnejši vodi telo lahko doživi šok, 
dobite krče ali padete v nezavest.
 
Katera divja kopališča v Sloveniji so dovolj varna (ob upo-
števanju pravil), da so lahko prijeten kotiček za osvežitev?
V bistvu ne moremo reči, katera divja kopališča so dovolj var-
na, čeprav upoštevamo vsa pravila, ker je zanka v besedni zve-
zi divje kopališče. Seveda je lahko varno, sploh če se tam še ni 
zgodila kakšna nesreča, vendar ne moremo povedati, katera 
so. Med najbolj priljubljenimi so vsekakor gramoznice in čis-
tejše reke.
 
V kakšnih situacijah se kopanje na divjih kopališčih odsve-
tuje?

Kopanje vam odsvetujemo predvsem tam, kjer ni ljudi ali jih je 
malo. Na divjih kopališčih se sicer kopate in plavate na lastno 
odgovornost. Če povzročate še dodatno nevarnost ali ste poš-
kodovali lastnino na privatnem zemljišču (po navadi smo v ta-
kih primerih na privatnem zemljišču), ste kazensko odgovorni 
za svoja dejanja.
Policija svetuje, da upoštevate znake, kot so “kopanje prepo-
vedano”, “nezaposlenim dostop prepovedan” ali “kopanje na 
lastno odgovornost«. Na divjih kopališčih ni upravljavcev in 
reševalcev iz vode, ki skrbijo za varnost in nudijo prvo pomoč, 
dvomljiva pa je lahko tudi kakovost vode.
 
Kaj naj naredimo, če se znajdemo v težavah ne glede na to, 
kje se kopamo?
Če se znajdete v težavah, je prvo pravilo, da vas ne zgrabi 
panika in da ostanete razsodni.
Če vas prime krč, iztegnite mišico in se umirite. Pomahajte z 
roko, še najbolje če z roko udarjate ob površino vode, da opo-
zorite nase in pokličete na pomoč.
 
Kako lahko pomagamo, če opazimo, da se je nekdo drug 
znašel v težavah?
V primeru utapljanja kot naključni reševalec utapljajočemu 
najprej vrzite predmet, s katerim bi ga lahko potegnili do oba-
le. Takšni priročni predmeti so tisti, ki jih najdete bodisi v nara-
vi okoli sebe ali pa jih imate s seboj (npr. veje, vrvi, oblačila kot 
podaljšek roke, napihljive žoge ...).
Večinoma si predstavljamo, da ljudje, ki se utapljajo krilijo z ro-
kami, saj si tako podobo večinoma lahko ustvarimo ob gleda-
nju fi lmov. V resnici utapljanje izgleda drugače, zato je dobro 
poznati prave znake, ki jih bomo opisali v nadaljevanju članka.

XI. Pritožba na sklep
Zoper odločitev v sklepu lahko upravičenec vloži pisno pritožbo na 
župana Občine Žetale, na naslov: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Že-
tale, v roku 15 dni od prejema sklepa.

XII. Nakazilo odobrenih sredstev
Z upravičencem se na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in po 
predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili sklene 
pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah, vendar najkasneje do 2.11.2018. Upraviče-
nec, ki do tega datuma pogodbe ne podpiše in ne dostavi vse zah-
tevane dokumentacije, ni upravičen do dodelitve sredstev iz tega 
razpisa.
Upravičenec na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev pošlje zah-
tevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 
9.11.2018.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi 
računi. 
Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od 
podpisa pogodbe. 
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katere-
ga so dodeljena.
Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih 
razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu nove 
naprave.

XIII. Spremljanje namenske porabe sredstev
Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za sofi nan-
ciranje MKČN v Občini Žetale je zadolžena komisija iz 1. odstavka 
VIII. točke tega razpisa.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva sku-
paj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva 
plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se 
ugotovi:
–  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko po-
rabljena, 
–  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal 
neresnične podatke, 
–  druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. 

XIV. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Že-
tale: www.zetale.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na 
sedežu Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale.
Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti:  info.
zetale@zetale.si

Številka: 032-0018/2015-18
Datum: 21. 05. 2018

Anton BUTOLEN, l.r.
župan Občine Žetale
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Samega kontaktnega reševanja se je treba lotiti skrajno pre-
vidno, če res ne obstaja druga možnost, saj je utapljajoči zelo 
nevaren. Ponesrečencu se približajte s hrbtne strani, da vas ne 
zagrabi. Če ste telesno šibkejši, počakajte, da utapljajoči prei-
de v drugo fazo, kjer se utrudi in ga lažje vodite.
 
Vsekakor pa najprej pazite na lastno varnost.
 
6 splošnih pravil za kopanje v rekah in jezerih
1. Globina vode
Preden skočite v vodo, se prepričajte o njeni globini. Skok v 
vodo je lahko nevaren, če ta ni dovolj globoka, saj si zaradi 
nepazljivosti lahko hitro poškodujete hrbtenico. Zato v vodo, v 
kateri ne vidite tal, raje na skačite.
 
Na Inštitutu za varovanje zdravja pa dodajajo, tudi če je voda 
dovolj globoka, naj bo prvi skok vedno na noge.
 
2. Stopnja znanja plavanja
Zelo pomembno je, da si priznate, če niste najbolj vešč pla-
valec, in ne podcenjujete moči narave. Vedeti morate, da so 
tokovi v rekah lahko zelo močni in da so brzice in vrtinci lahko 
zelo nevarni. Priporoča se pa tudi, da se ne oddaljujete preveč 
od obale.
 
3. Alkohol
Alkohol vpliva na vašo koordinacijo, možnost presoje in giba-
nje, zato ne gre skupaj s kopanjem.
 
4. Kakovost vode
Ta je lahko vprašljiva, čeprav imamo v Sloveniji dobre rezul-
tate. O njej se lahko prepričate na spletni strani Agencije za 
okolje.  V Sloveniji je za zdaj določenih 48 kopalnih voda na 
rekah, jezerih in morju. Tako imenovana divja kopališča niso 
vključena v ta seznam, zato se kakovost vode tam ne spremlja. 
V teh vodah se kopate na lastno odgovornost.
 
5. Skakanje v vodo
Nikdar ne smete skakati v vodo pregreti, saj pri skoku v hladno 
vodo telo doživi šok in lahko v hipu izgubite zavest.
 
6. Pitna voda
S seboj morate imeti vedno dovolj vode za pitje, da preprečite 
dehidracijo. Ne kopajte pa se s polnim želodcem.

Prepoznajte 8 znakov utapljanja
Ljudje, ki se v vodi znajdejo v težavah, pogosto niti ne morejo 
klicati na pomoč
Čofotanje v vodi, plavanje po zalivu, premagovanje valov, vse 
to je lahko odlična poletna zabava, če ob tem upoštevamo 

pravila za lastno varnost in vemo, kdaj nekdo potrebuje našo 
pomoč. Znate prepoznati znake utapljanja?
Večinoma si predstavljamo, da ljudje, ki se utapljajo, krilijo z 
rokami, škropijo naokoli in kričijo na pomoč, saj si tako podo-
bo večinoma lahko ustvarimo ob gledanju fi lmov. V resnici pa 
utapljanje praviloma ne izgleda tako, zato je dobro poznati 
prave znake. Morda boste lahko komu rešili življenje.
Po podatkih policije je v Sloveniji v obdobju od leta 2005 do 
junija 2016 utonilo skupaj 166 oseb. Največ oseb se utopi v re-
kah (66), gramoznicah (32), morju (27), bazenih (15) in jezerih 
(15). Med utopljenci po spolu prevladujejo moški: od leta 2005 
do 2015 je utonilo 131 moških in 35 žensk. Pravijo, da je najpo-
gostejši vzrok utopitve neupoštevanje pravil in kopanje pod 
vplivom alkohola,  medtem  ko  potapljači  pogosto  precenijo  
svoje sposobnosti.
 
Da boste znali pomagati, morate vedeti, da ljudje, ki se 
utapljajo:
 
1. Ne morejo klicati na pomoč, saj se trudijo ostati nad vodno 
gladino in dihati. Ni časa za vdih, izdih in klicanje pomoči.
2. Ne morejo kriliti z rokami. Gre za nagonski odziv, ko ljud-
je razširijo roke ob straneh in pritisnejo ob vodno gladino, da 
dvignejo usta od vode in lahko zadihajo. Ne zmorejo uporabiti 
rok, da se premaknejo bliže reševalcem ali poskušajo ujeti re-
ševalno napravo. Kričanje, kriljenje z rokami in klicanje pomoči 
so znaki težav v vodi. Ljudje, ki to zmorejo potrebujejo pomoč 
in so sposobni sodelovati pri lastnem reševanju, tako da zgra-
bijo napihljiv obroč.
3. Stojijo pokončno in zravnano, brez da bi brcali z nogami. 
Trudijo se zgolj 20 do 60 sekund, preden se potopijo.
4. Imajo steklen, neosredotočen pogled ali celo zaprte oči.
5. Imajo čelo ali oči pokrite z lasmi.
6. Imajo glavo nizko v vodi, usta pa na vodni gladini. Glava je 
lahko nagnjena nazaj z odprtimi usti. Otrokova glava se lahko 
nagne naprej.
7. Ne dajejo vtisa, da se utapljajo. Včasih je to najbolj zanesljiv 
znak. Oseba lahko deluje, kot da opazuje nebo, obalo, rob ba-
zena… Če jo vprašate, ali je vse v redu, in vam odgovori, potem 
je verjetno vse v redu. Če na vprašanje ne odgovori in samo 
strmi v prazno, imate manj kot 30 sekund, da pridete do nje.
8. Otroci, ki se igrajo v vodi, povzročajo hrup. Če nastopi tišina, 
pojdite takoj preverit kaj se dogaja in predvidevajte, da otrok 
potrebuje takojšnjo pomoč.
 
Posebna previdnost velja tudi pri samem reševanju, da ne bos-
te ogrozili lastne varnosti. Reševanje je treba dobro, a hitro 
premisliti, predvsem pa morate ostati mirni in zbrani. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani policije.
 
Ne pozabite pa niti, da vsaka površina ni primerna za kopanje 
– divja kopališča skrivajo številne nevarnosti, toda previdnost 
je potrebna tudi na urejenih kopališčih.

Viri:
Internet 2018

Obilo užitkov ob preživljanju vašega prostega časa ob vodah 
in čim varnejši vstop v počitniško sezono vam želi kolektiv 
Policijske postaje Podlehnik

Damjan BRAČIČ

Vsaka površina vode ni primerna za kopanje – divja kopališča skrivajo 
številne nevarnosti, toda previdnost ne bo odveč niti na urejenih. Na kaj 
morate biti pozorni, da bo osvežitev varna, svetuje policija.
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26. JUNIJ – MEDNARODNI DAN PROTI ZLORABI DROG
Odvisnost od drog je ena hujših tegob današnjega časa. Vedno 
več ljudi po vsem svetu podleže skušnjavi in stopa na pot boleči-
ne, ki jo prinaša odvisnost. 
Urad Združenih narodov za droge in kriminal je 26. junij razglasil 
za mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu 
s prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987 posvečen oza-
veščanju o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.
V organizacijah, ki se ukvarjajo s to problematiko, ugotavljajo, da 
se uporaba drog povečuje, najbolj razširjene pa so med mladimi. 
Po podatkih evropske raziskave ESPAD, v kateri je sodelovalo 
35 držav, je Slovenija na 3. mestu po dostopnosti kanabisa med 
mladimi, pred nami so le ZDA in Češka. Kanabis je tudi najpo-
gostejša droga, po kateri mladi posežejo. Podatki za Slovenijo 
kažejo, da je raba kanabisa visoka, celo višja od evropskega pov-
prečja, in na žalost še vedno narašča. V povprečju je to drogo 
vsaj enkrat v življenju že poskusilo 16 % dijakov 1. in 2. letnikov, v 
Sloveniji pa skoraj 25 %, torej vsak četrti dijak.
Ker je pojavnost zlorabe drog najvišja med mladimi in ker so 
ravno mladostniki najbolj perspektivna družbena skupina, si mo-
ramo še toliko bolj prizadevati, da jih zaščitimo pred škodljivimi 
posledicami zlorabe drog.
Pri reševanju tovrstnih problemov lahko širše družbeno okolje 
na različne načine pripomore k učinkoviti preventivi pred zlora-
bo drog. Najpomembnejša dejavnika sta gotovo družina in šola, 
prav tako pa tudi različne socialne in zdravstvene institucije, po-
licija, mediji ter druge organizacije.
In kaj menijo znanstveniki s področja preventive, kakšni so naju-
činkovitejši pristopi ter kdaj in kako jih izvajati? Stroka se soglas-
no strinja, da je vlaganje v preventivo na področju preprečevanja 
zasvojenosti izjemno pomembno, saj s tem preprečimo težave, 
ki ne prizadenejo le posameznika, pač pa celo družino in tudi 
širšo skupnost. Strokovnjaki menijo, da so metode zastraševanja 
otrok preživete, saj niso prinesle želenih rezultatov. Tudi doživ-

ljajsko predavanje bivšega odvisnika, pa naj si bo še tako zanimi-
vo, za otroke ni primerno, saj pri njih lahko vzbudi zanimanje in s 
tem nehote izzove ravno obraten učinek.
In kaj lahko naredimo kot starši? Najboljši nasvet je, da začnemo 
pri sebi – bodimo najboljši možen vzor drugim, da nam bodo 
tudi drugi sledili v naših dejanjih. Začnimo v svojem lokalnem 
okolju in podprimo dejavnosti, namenjene preventivi, saj se nam 
na dolgi rok obrestujejo veliko bolj kot kurativa. Nudimo otrokom 
varno zavetje doma in v šoli, ponudimo jim raznolike aktivnosti, 
ki jih bodo odvrnile od eksperimentiranja z drogami, z njimi se 
čim več iskreno pogovarjajmo in se jim posvečajmo. Svoje otro-
ke dobro opazujmo, saj lahko le tako pravočasno prepoznamo 
spremembe v vedenju in obnašanju, ki so lahko tudi posledica 
uživanja nedovoljenih drog. V primeru, da posumite ali opazite, 
da je vaš otrok začel posegati po drogi, ukrepajte nemudoma. 
O situaciji se z otrokom mirno pogovorite in pri tem pazite, da 
ne izgubite njegovega zaupanja. Pred pogovorom je pomembno, 
da se tudi sami o problemu dobro informirate in preverite, kam 
se lahko obrnete po pomoč v vašem lokalnem okolju. 

Katja Muršič, 
vodja preventivnih programov

ARS VITAE - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, 
Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Tel.: 031 519 902 
E-pošta: ars.vitae.si@gmail.com 

Predstavitvena stran: http://arsvitae.si/

Komaj smo dočakali vremensko otoplitev in sprehode po toplem spo-
mladanskem soncu. Topitev snega pa je s seboj prinesla tudi rjave sledi 
nepobranih pasjih iztrebkov, ki so jih za svojimi hišnimi ljubljenčki puš-
čali njihovi lastniki. Ne gre za posamezne kupčke pasjih iztrebkov, ki so 
skriti v grmovju, ampak so z njimi posejane zelenice, otroška igrišča in 
sprehajalne steze. Po navadi vsi kritiziramo in se zgražamo nad iztrebki 
malih živali, vendar je zelo očitno, da veliko število vodnikov psov pasjih 
iztrebkov ne pobira. Pri vsem tem so najmanj krivi psi, ki žal ne morejo 
nositi vrečke in sami za seboj pobirati pasjih iztrebkov. 
V raziskovalni nalogi v zvezi s pasjimi iztrebki, ki jo je pripravil Krištof 
Križanec leta 2015, je med ostalim analiziral 48 vzorcev pasjih iztrebkov 
in ugotovil, da se v 27 vzorcih (kar  predstavlja 56 % od skupnega števila 
vzorcev) nahajajo jajčeca zajedavcev, od tega je bilo 22,22 % vzorcev 
okuženih z dvema vrstama parazitskih jajčec (vir: Raziskovalna naloga 
Krištof Križanec, 2015). Iz teh izsledkov je nedvoumno jasno, da se za-
radi nepobranega pasjega iztrebka bolnega psa lahko okuži tudi drugi 
zdravi pes, da ne govorimo o varni igri otrok na zelenicah v parkih in 
peskovnikih otroških igrišč.
Odloki o javnem redu in miru, sprejeti v večini občin v Spodnjem Pod-
ravju, so omogočili pristojnost za nadzor in ukrepanje nad vodniki psov 
tudi občinskim prekrškovnim organom. V odlokih je določeno, da je za-
radi varovanja zdravja in čistoče prepovedano puščati iztrebke domačih 
živali na javnih površinah, zaradi česar mora imeti vodnik psa pri sebi 
ustrezno vrečko za pobiranje iztrebkov, ki jo mora na zahtevo občinske-
ga redarja ali občinskega inšpektorja tudi pokazati. Neupoštevanje teh 
določb se kaznuje z globo 100 evrov. 
Občinski redarji izvajajo naloge kot uniformirane osebe, zaradi njihove 
prepoznavnosti pa je težko ugotoviti kršitve puščanja pasjih iztrebkov.
Nadzori nad vodniki psov se opravljajo skoraj vsakodnevno, ob rednih 
obhodih, predvsem v poznih večernih in jutranjih urah. Pri delu je ugoto-
vljeno, da imajo vodniki psov pri sebi vrečko, vendar pa je vprašanje, ali 

bo pasji iztrebek pobran, če v bližini ne bo nadzornih organov ali drugih 
občanov. 
Zakon o zaščiti živali v tretjem odstavku 11. člena določa, da mora skrb-
nik psa na javnem kraju zagotoviti fi zično varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu. 
V tretjem odstavku 46a. člena ZZZiv je določeno, da se z globo od 200 
do 400 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s to 
določbo.
 

vir: Krištof Križanec, 2015)

Robert Brkič
vodja Medobčinskega redarstva

SOU SP

Problematika puščanja pasjih iztrebkov na javnih površinah
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Dogodki ob obeležitvi prvega 
svetovnega dne čebel
Za nami so številni dogodki, ki so se v 
zadnjih mesecih v Sloveniji zvrstili ob prvi 
obeležitvi svetovnega dne čebel. V nada-
ljevanju na kratko povzemam, kako smo 
prišli do razglasitve. Leta 2014 je Čebelar-
ska zveza Slovenije (ČZS) podala pobudo, 
da 20. maj postane svetovni dan čebel. 
To ni kateri koli dan; je dan, ko slovenski 
čebelarji obeležujemo rojstni dan svojega 
velikega čebelarja in učitelja, začetnika so-
dobnega čebelarstva Antona Janše (rojen 
20. maja 1734), ki je deloval kot prvi uči-
telj čebelarstva na dunajskem cesarskem 
dvoru. Predlog je obravnavala Vlada Repu-
blike Slovenije in ga enotno podprla. Leta 
2015 je ČZS na mednarodnem čebelar-
skem kongresu Apimondia v Južni Koreji 
predstavila pobudo. V Apimondio – med-
narodno čebelarsko organizacijo – je vklju-
čenih več kot 120 čebelarskih organizacij 
iz skoraj 90 držav. Vse prisotne članice so 
soglasno sprejele predlog. S tem pa se je 
začelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), ki je s svojo ekipo opravilo števil-
na bilateralna srečanja s predstavniki tujih 
držav in izvajalo promocijsko-informacij-
ske dogodke, in ČZS, ki je skrbela za stro-
kovni vidik. Pri nagovarjanju odločujočih, 
da podprejo prizadevanja za razglasitev 
svetovnega dne čebel, so pomagale tudi 
druge osebnosti iz politične in nepolitične 
sfere. Lani, 20. decembra 2017, je General-
na skupščina OZN v New Yorku soglasno 
potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni 
dan čebel. Cilj tega dne je ozaveščati in iz-
boljšati razumevanje o čebelah med ljudmi 
po vsem svetu.

Številni dogodki in spominski kovanec
Letos so se pred in po praznovanju svetov-
nega dneva čebel, v čast in poklon temu 
dnevu, zgodili številni dogodki, ki so jih or-
ganizirali ali soorganizirali ČZS, čebelarska 
društva, občine, podjetja, MKGP, državni 
zbor, državni svet itd. Osredotočila se bom 
le na dogodke, ki so se zvrstili med 18. in 
20. majem 2018 v sodelovanju s ČZS. Pred 
tem pa moram še omeniti, da je v podporo 
svetovnemu dnevu čebel Banka Slovenije 
14. maja izdala in dala v obtok spominski 
kovanec za 2 EUR v nakladi 1 milijon ko-
vancev, katerega motiv je satovje v obliki 
globusa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Na 
kovancu sta tudi napis Svetovni dan čebel 
in Slovenija 2018.

Svetovna čebelarska konferenca 
»Globalni izzivi v čebelarstvu«
V petek, 18. maja, je v Dvorani pod Stolom 
v Žirovnici potekala svetovna čebelarska 

konferenca z naslovom Globalni 
izzivi v čebelarstvu. Celodnev-
no konferenco je organizirala 
ČZS, Javna svetovalna služba v 
čebelarstvu, gostila pa je kar 19 
predavateljev s celega sveta oz. 
približno 160 udeležencev. Teme 
konference so bile posvečene 
opraševanju, problematiki pesti-
cidov, pomenu uporabe čebeljih 
pridelkov v prehrani in apitera-
piji, skrbi za kakovost in varnost 
čebeljih pridelkov, razvoju so-
naravnih načinov za upravljanje 
varoj, prenosu znanja v čebe-
larstvu, upravljanju pašnih vi-
rov čebel ter promociji čebel in 
čebeljih pridelkov. Zvečer istega 
dne je v starem mestnem jedru 
Višnje Gore potekalo odprtje 
interaktivne skulpture obeležja 
kranjski čebeli (avtohtona čebe-
lja pasma, ki je v Sloveniji zašči-
tena), ki sta jo postavili Občina 
Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slo-
venije. Emil Rothschütz je na tem obmo-
čju v 19. stoletju namreč podrobno opisal 
kranjsko sivko in z njo trgoval v sosednjih 
deželah. V neposredni bližini šole, ki se bo 
v naslednjih letih obnovila v Hišo kranjske 
čebele, se je postavilo to obeležje, katere-
ga avtor je Robert Kuhar.

Mednarodna ministrska konferenca na 
temo ohranitve čebel
V soboto, 19. maja, je na Brdu pri Kranju 
potekala mednarodna ministrska konfe-
renca na temo ohranitve čebel. Konference 
so se udeležili predstavniki dvaindvajsetih 
držav. Spregovorili so o pomenu čebel in 
drugih opraševalcev za trajnostno kmetij-
stvo in prehransko varnost, razpravljali o 
stanju ter iskali ukrepe za ohranitev čebel 
v svetu. Ob koncu konference so sprejeli 
skupno deklaracijo, v kateri so se zave-
zali, da bodo krepili sodelovanje držav na 
mednarodni ravni na področju ukrepov za 
zaščito čebel in drugih opraševalcev, oza-
veščanja javnosti, izobraževanja in izme-
njave dobrih čebelarskih praks. Razpravljali 
so tudi o pomembnosti raziskav in ukrepov 
za preventivo in zatiranje čebeljih bolezni 
in škodljivcev ter o nadaljevanju izvajanja 
ukrepov za blažitev podnebnih sprememb, 
ki tudi vplivajo na čebele.
Prvo praznovanje svetovnega dne 
čebel v Breznici pri Žirovnici
Glavnemu dogodku smo bili priča v nedeljo, 
20. maja. Ni naključje, da je bilo prvo pra-
znovanje svetovnega dne čebel v Breznici 
pri Žirovnici. V tem kraju se je namreč rodil 
Anton Janša. Dogodek, ki se ga je udeleži-
lo približno 7000 obiskovalcev iz Slovenije 

in tujine, med njimi veliko število ponosnih 
slovenskih čebelarjev, se je začel ob 12. uri. 
Častni pokrovitelj dogodka in osrednji go-
vorec je bil predsednik države Borut Pahor. 
Poleg njega so v pozdravnih nagovorih, v 
katerih so vsi poudarili pomen čebel in nuj-
nost ohranitve čebel tudi z vidika pridelave 
hrane, sodelovali še predsednik ČZS Bo-
štjan Noč, generalni direktor OZN za pre-
hrano in kmetijstvo Jose Graziano da Silva, 
predsednik svetovne čebelarske organi-
zacije Apimondia Philip McCabe in župan 
Občine Žirovnica Leopold Pogačar. Pred in 
po dogodku so obiskovalci lahko obiskali t. 
i. medeno vas, v kateri je bilo več kot 80 
stojnic s čebelarsko in kulinarično ponud-
bo. Da je celotna prireditev potekala nemo-
teno, je skrbela Občina Žirovnica skupaj z 
več kot 250 prostovoljci. Tisti, ki še niso bili 
pri Janševem spominskem čebelnjaku, so si 
ga imeli tokrat priložnost ogledati prenov-
ljenega. Na tem mestu smo lahko spremljali 
igrani prizor iz njegove mladosti, ker pa je 
bila na ta dan tudi binkoštna nedelja, je v 
tamkajšnji farni cerkvi potekala tudi maša 
za čebelarje. Na dogodku je bilo videti ve-
sele in zadovoljne obraze praznujočih ude-
ležencev. Bili smo ponosni, da smo imeli 
možnost proslaviti dosežek, ki ga je s skup-
nimi prizadevanji dosegla Slovenija.
Za konec bi želela poudariti, da je bilo že 
veliko postorjenega na področju čebelar-
stva, veliko izzivov pa je še pred nami. Pred 
nami je pot, ki stremi k doseganju zastav-
ljenih ciljev svetovnega dne čebel in ned-
vomno tudi k uresničitvi zaščite čebel na 
evropski ravni.

Lidija Senič, vodja služb 
Čebelarske zveze Slovenije

SVETOVNI DAN ČEBEL
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»NABAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO 
GVC 16/25 – ŽELJA IN POTREBA ŽETALSKIH GASILCEV«
Nabava gasilskega  vozila GVC 16/25, investicija 
desetletja
Upravni odbor PGD Žetale je na svoji seji soglasno sprejel sklep o 
nabavi novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25. Navedeno 
vozilo bo zamenjalo obstoječe orodno vozilo IVECO, ki je letos 
staro 18 let. Terminski plan nabave vozila predvideva nabavo vo-
zila v obdobju 2018-2022 in slovesno predajo vozila leta 2023 ob 
praznovanju 70. obletnice PGD Žetale. Osnovne karakteristike: 
vozilo ima vgrajen rezervoar volumna med 2000 in 3000 l vode, 
gasilsko-tehnično opremo ter najmanj eno hitronapadalno na-
pravo. Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano 
preko motorja vozila. Posadka vozila je zmanjšan oddelek 1+5 ali 
oddelek 1+8. Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25 se uporablja 
za gašenje in reševanje pri požarih ter za manjše tehnične inter-
vencije. Prednosti vozila so večja količina vode v rezervoarju in 
možnost izvedbe hitrega napada. Dejanska cena nabave vozila 
bo znana, ko izveden postopek javnega razpisa. Po informacijah, 
ki smo jih do sedaj pridobili, znaša informativna cena gasilskega 
vozila s cisterno GVC 16/25 240.000 EUR.      

Gasilsko vozilo s cisterno GVC 16/25

Operativa srce vsake gasilske organizacije
Osnovna dejavnost vsakega prostovoljnega gasilskega društva 
je zagotavljanje požarne varnosti na požarnem rajonu, ki je do-
ločen skladno s kategorizacijo društev s strani lokalne skupnosti 
– občine. PGD Žetale spada v III. kategorijo društev in je osre-
dnja enota na področju požarne varnosti in zaščite in reševanja 
v občini Žetale. Ta status nalaga, da mora imeti društvo predpi-
sano število operativnih članov s pripadajočo osebno opremo 
in sredstva za uspešno posredovanje ob različnih vrstah nesreč. 
Delo na operativnem področju vodi in usklajuje poveljnik PGD 
skupaj s člani poveljstva. Funkcija poveljnika je bila na letošnjem 
občnem zboru društva drugič zaupana tov. Dejanu BELETU, ki 
si je izbral namestnika tov. Nejca SAKELŠKA in člane poveljstva, 
zadolžene za posamezna področja. PGD Žetale razpolaga s 45 
operativnimi člani, ki imajo naslednje funkcije in specialnosti:
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov 
modul A – 7

- tečaj za usposabljanje gasilcev z motorno žago - 18 
- tečaj za strojnika – 16
- tečaj za uporabnika dihalnega aparata – 19
- obnovitveni tečaj za uporabnika dihalnega aparata- 15
- tečaj za uporabnika radijskih postaj – 35
- tečaj za tehničnega reševalca -8
- tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi – 4
- tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko športnih disciplin – 1
- tečaj za inštruktorja – 10
- tečaj za predavatelja – 3
- tečaj za bolničarja – 7
- usposabljanje za informatiko -  1
- prvi posredovalci – 23
Pridobljeno znanje na tečajih in usposabljanjih je potrebno ne-
nehno obnavljati, čemur služijo gasilske vaje, ki potekajo enkrat 
mesečno oz. po potrebi.    

Vaja operativnih članov PGD Žetale

Postavitev majskega drevesa na Vogrinčevem bregu
V soboto, 28. aprila, se žetalski gasilci niso izneverili svoji tradiciji 
in so na Vogrinčevem bregu postavili majsko drevo. Majsko dre-
vo, ki je bilo visoko 35 m, je bilo tudi tokrat postavljeno ročno. Pri 
postavitvi je sodelovalo 50 članov in simpatizerjev društva. Da 
je postavitev majskega drevesa potekala varno in usklajeno, je 
poskrbel tov. Milko VEK. Po končani postavitvi je sledila zahvalna 
beseda predsednika PGD Žetale tov. Romana GAJSERJA in seve-
da obvezno fotografi ranje, ki ga je s pomočjo drona opravil tov. 
Nejc SAKELŠEK. Prireditev, ki je bila namenjena 1. maju, medna-
rodnemu prazniku dela, se je zaključila z družabnim srečanjem, 
ki je trajalo v temno noč. 

Postavitev majskega drevesa na Vogrinčevem bregu
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Florjanova nedelja v PGD Žetale
Zavetnik gasilcev je sv. Florijan, ki goduje 4. maja. V čast zave-
tnika gasilcev je bila v romarski cerkvi Marije Tolažnice na Brezju 
pri Žetalah v nedeljo, 6. maja, sv. maša, ki jo je za žive in pokojne 
žetalske gasilce daroval župnik g. Ciril ČUŠ, ki je tudi član PGD 
Žetale. Med mašo se je v pridigi na poseben način z izbranimi 
beseda zahvalil gasilcem za opravljeno delo, ki temelji na lju-
bezni do bližnjega. Po končani sv. maši je pred cerkvijo sledil 
še blagoslov gasilcev in gasilskih vozil s prošnjo, da jih povsod 
spremlja varstvo sv. Florijana.

Srečanje gasilskih veteranov PGD Žetale in PGD Pekre
Letos mineva 20 let od sodelovanja s pobratenim Prostovoljnim 
gasilskim društvom Pekre pri Mariboru. V počastitev tega jubi-
leja je 12. maja v Žetalah potekalo srečanje gasilskih veteranov 
PGD Žetale in PGD Pekre. Gasilske veterane je v Gasilskem domu 
Žetale najprej pozdravil in predstavil program srečanja pod-
predsednik PGD Žetale in član UO, zadolžen za delo z veterani, 
tov. Jože KRIVEC. V imenu PGD Žetale je zbrane pozdravil in 
predstavil društvo predsednik tov. Roman GAJSER. Operativno 
delo društva in ogled prostorov, tehnike in opreme je opravil po-
veljnik PGD Žetale tov. Roman BELE. Preden smo odšli na teren 
in nadaljevali s programom, nam je župan Občine Žetale g. An-
ton BUTOLEN predstavil občino in njeno delo ter izrazil zado-
voljstvo nad tovrstnimi srečanji. V nadaljevanju programa sreča-
nja smo obiskali romarsko cerkev Marije Tolažnice na Brezju pri 
Žetalah, kjer nas je pričakal župnik g. Ciril ČUŠ in nam predstavil 
300-letno zgodovino te enkratne romarske cerkve. Nato je sle-
dila panoramska vožnja po občini Žetale, katere namen je bil, da 
naši gostje iz Peker vidijo teren, na katerem deluje PGD Žetale. 
Na tej vožnji sta bili na poti do končnega cilja še dve postaji. 
Prva je bila pri kleti našega častnega predsednika tov. Stanka 
VOGRINCA, ki nas je počastil s prigrizkom in rujno vinsko ka-
pljico, ki jo že vrsto let prideluje v svojem vinogradu v Nadolah. 
Prešernega razpoloženja smo se odpravili na Potni vrh, kjer nas 
je sprejel prvi vinogradnik občine Žetale in član našega društva 
tov. Franci PLAJNŠEK. Namen našega obiska je bil, da poskusi-
mo vino, ki je pridelano pod blagovno znamko Vinogradništva 
Plajnšek. Izvrstna vina: sauvignon, renski rizling, beli pinot, renski 
rizling, traminec, rumeni muškat so nam odprla dušo in srce… Po 
ogledu Vukove domačije smo naše druženje zaključili na Izletni-
ški kmetiji Darinke KODRIČ v Kočicah.

Gasilski veterani PGD Žetale in PGD Pekre pred romarsko cerkvijo  Marije Tolažnice

Strokovna ekskurzija gasilskih veteranov GZ  Videm
Gasilski veterani PGD Žetale smo se v petek, 25. maja, udeležili 
strokovne ekskurzije v Metliko, ki je bila organizirana skladno s 
programom dela GZ Videm. V Metliki deluje najstarejše prosto-

voljno gasilsko društvo na Slovenskem, ki je bilo ustanovljeno 
1869. leta. Na popotovanju po Beli Krajini smo se najprej ustavili 
v vasi Radovica pri Metliki, kjer so se domačini domislili zanimi-
vega turističnega produkta in ustanovili Osnovno šolo Brihtna 
glava, v kateri obiskovalcem prikažejo, kako je potekal pouk v 
osnovni šoli leta 1950. Večina prisotnih gasilskih veteranov je po 
desetletjih znova sedla v šolske klopi in prisostvovala učni uri, v 
kateri je bil poudarek na spoznavanju Bele Krajine. Stroga učite-
ljica s šibo v roki nas je marsikaj naučila in vmes tudi spraševala. 
Med poukom smo se zelo zabavali in na trenutke tudi od srca 
nasmejali. Ob koncu učne ure smo prejeli spričevala in obisk šole 
zaključili s šolsko malico (jabolko in kos kruha). 
Kot se za gasilce spodobi, smo v Metliki obiskali Gasilski muzej 
Slovenije, ki nosi ime po dolgoletnem predsedniku GZ Slovenije 
dr. Branku BOŽIČU. Gasilski muzej prikazuje razvoj organizira-
nega gasilstva na Slovenskem od leta 1859 pa vse do današnjih 
dni. Tu lahko spoznamo ljudi, ki so skozi desetletja skrbeli za 
dvig ugleda te najbolj množične prostovoljne organizacije pri 
nas. Posebna paša za oči so stare gasilske brizgalne, uniforme 
in odlikovanja. V pogovoru s kustosinjo muzeja smo ugotavljali, 
da se zgodovina ponavlja, saj so problemi, ki so gasilce pestili v 
preteklosti, aktualni še danes.
Obisk Bele Krajine, te čudovite pokrajine, ki je posejana z beli-
mi brezami, znane po belokranjski pogači, pisanicah in metliški 
črnini, smo zaključili z obiskom v PGD Metlika, ki je najstarejše 
gasilsko društvo v Sloveniji.

Gasilski veterani  GZ Videm v učilnici OŠ Brihtna glava v Radovici pri Metliki

Pred osrednjo prireditvijo ob 65 obletnici PGD Žetale
V soboto, 7. julija, bo osrednja prireditev ob 65. obletnici PGD 
Žetale. Program prireditve obsega slavnostno sejo PGD Žetale, ki 
bo dan prej. Na sam dan praznovanja bo gasilsko tekmovanje za 
mladince, tekmovanje članov in zaključek praznovanja z gasilsko 
veselico, na kateri bo prisotne zabaval priznani narodno-zabavni 
ansambel Aplavz. 
Vse občanke in občane Občine Žetale in ostale prijatelje gasil-
stva vabimo, da praznujete z nami.

NA POMOČ!

Jože KRIVEC
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POMLAD SE JE PREVESILA V POLETJE
Nič verzov in pesniških oblik v članku DRUŠTVA PODEŽELSKIH 
ŽENA NAŠE OBČINE, zato pa čestitke in dobre misli članicama 
našega društva, ki sta dosegli zlati priznanji za sodelovanje na 
razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Gospa Darinka Kodrič se ukvarja s turizmom in je imela v nedeljo, 
20. maja, goste, zato sta zlato priznanje za odlično ocvrte krofe 
na podelitvi v Ptuju sprejeli hčerka Danijela in babica Nežika, kar 
je bilo obema v čast, saj mami oziroma snahi večkrat priskočita 
na pomoč pri izpeljavi turistične ponudbe. Ga. Darinka Kodrič, 
članice našega društva, katerega predsednica si, ti prisrčno in 
iskreno čestitamo. Da zlato priznanje ne bo samevalo, naj se mu 
naslednje leto pridruži novo, na katerem naj piše DRUGO ZLATO 
PRIZNANJE ZA KROFE. Pridružuje se ti ga. Darinka Vogrinc iz 
Žetal, ki je letos prejela že 13. zlato priznanje in prvi korak k no-
vemu kipcu kakovosti za pletenico ali štruco. Vsebina in oblika 
pletenice morata ustrezati pravilom komisije, ki je stroga. Ga. Da-
rinka je uspešna, zato ti članice društva iskreno čestitamo. Nada-
ljuj s peko in bodi uspešna! Naši članici sta prejeli zlati priznanji, 
pridružuje pa se jima mlad proizvajalec mlečnih izdelkov iz Žetal 
49, g. Matic Skok, ki je dobil dve zlati priznanji za mladi sir in 
skuto. Srebrno priznanje si je prislužil z vanilijevim jogurtom, ki 
mu je pridal čokoladne kroglice. Spoštovani g. Matic, iskreno ti 
čestitamo in želimo uspešno ustvarjanje na področju mlekarstva.
Pravimo, da moramo promovirati svoj kraj – to je gotovo dovolj 
za predstavitev naše male občine na 29. prireditvi DOBROTE 
SLOVENSKIH KMETIJ v maju 2018 na Ptuju.
Nekatere članice našega društva so bile aktivne pri pogostitvi 
zaključne prireditve ex tempore 9. junija v večnamenski dvorani 
Žetale. Sponzor te prireditve je bila tudi ga. Darinka Kodrič, ki je 
pripravila obložene kruhke, nekatere članice so spekle raznovr-
stne sladice in minila je bogata slikovna sobota 9. rožnika.
3. julija načrtujemo enodnevno ekskurzijo po Beli Krajini, ki bo 

v dobri organizaciji zagotovo tudi dobro uspela. O vtisih in do-
živetjih bomo poročali v 68. številki Ž.N.. Po 4. juliju bodo naše 
članice aktivne v domačem okolju, ob občinskem prazniku bodo 
zopet sodelovale pri izvedbi prireditve s področja kulinarike. 
Prebrale smo 67. številko našega lokalnega glasila. Naše gospo-
dinjske zgodbe vam bomo zaupale v naslednji številki Ž.N.
Do ponovnega besednega druženja vas lepo pozdravljamo in 
želimo uspešno preživljanje poletnih dni.

Za društvo M.K.

20. GOZDARSKI PRAZNIK V ŽETALAH

Zadnjih 20. let se v Žetalah vsako leto v drugi polovici aprila od-
vija gozdarski praznik, na katerem poleg prikazov varnega dela 
z motorno žago pokažemo, kaj je novega pri razvoju gozdarske 
tehnike. Vsako peto leto gozdarskega praznika se še posebej pot-
rudimo, da je prireditev vsaj dvodnevna. Tako se v Žetalah odvija 
res pravi gozdarski praznik in tudi letos, na 20. obletnico, je bilo 
tako. Pričeli smo v soboto 21. aprila. Ekipa članov SK Žetalanec 
je skupaj z razstavljavci že od jutra razvrščala vso tehniko, ki so 
jo pripeljala podjetja Krpan, Miler, Lopa in Kmetijstvo Polanec. 
Vsi so se zelo potrudili, da so prikazali, kaj zmorejo njihovi stroji. 
Zgodba zase je bilo podjetje Tajfun, ki je prikazalo ves njihov 
gozdarski program, kar je predstavljalo velik organizacijski zalo-
gaj, saj nam je komaj uspelo vse prikaze pripraviti na travnatem 

igrišču. Podjetje Vargas iz Kidričevega je v dopoldanskem času 
poskrbelo za pregled in testiranje gasilnih aparatov, možen pa je 
bil tudi nakup novega. Kmetje so se začeli zavedati, da če za nov 
traktor plačajo 30 in več tisoč evrov, ga v primeru izbruha požara 
lahko rešijo z gasilnim aparatom, ki stane dobrih 20 evrov.
Ko je ura odbila poldne, je bilo vse nared za začetek prireditve. 
Sledil je prvi vodeni prikaz delovanja gozdarske tehnike. Med 
razstavljavci in demo prikazi delovanja gozdarske mehanizaci-
je nas je vodil mag. Marjan Dolenšek iz Gozdarskega inštituta 
Slovenije, ki je hkrati tudi tajnik Zveze strojnih krožkov Slove-
nije. Zanimanje prisotnih je bilo veliko, zato smo komaj uspeli 
pravočasno priti v predavalnico v OŠ Žetale, kjer smo prisluhnili 
predavateljem iz Zavoda RS za gozdove – krajevne enote Haloze 
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in Gozdarskega inštituta Slovenije. Predstavili so nam potenciale 
naših gozdov. Med drugim smo slišali, da premalo izkoriščamo 
naše gozdove in tako izgubljamo precejšen del denarja, ki bi 
ga lahko dobili iz naših gozdov. Malo po četrti uri popoldne je 
postalo okrog šole kar precej glasno, saj so se kmetje pripeljali 
k blagoslovu traktorjev, ki ga je opravil naš duhovnik Ciril Čuš. 
Traktorji so bili vseh moči, barv in letnikov in prav veseli nas, da 
vas je vsako leto več. Tudi če na to ne daste veliko, pa nekaj po-
meni tudi druženje ljudi in izmenjava izkušenj. Zvečer, ja zvečer, 
pa je bilo veselo, saj so domači godci iz skupine Haloški črički 
pripravili tako dobro veselico, da kljub malo slabšemu obisku ni 
bilo veliko takšnih, ki ne bi zaplesali in obrabili asfaltno igrišče 
za kak milimeter. Med zabavo smo izžrebali štartne številke za 
nedeljsko tekmovanje, saj je bilo prijavljenih kar 27 tekmovalcev 
in vedeli smo, da bo treba naslednji dan hitro začeti s tekmova-
njem. Vreme je tudi v nedeljo zjutraj pokazalo najlepši možen 
obraz in res, kljub malo krajši noči, je bilo že zjutraj prav živahno. 
Tekmovalci so si ogledovali poligon, organizatorji smo urejali še 
zadnje podrobnosti in po uradnem delu otvoritve tekmovanja se 
je začelo zares. Po ureditvi vseh formalnosti so prvi tekmovalci 
že zagrizli v test iz varnega dela in prve pomoči v gozdu. Vzpo-
redno se je odvijala izbirna disciplina obračanje meča in menjave 
verige, na katero se je letos prijavila kar tretjina tekmovalcev. 
Zmago v tej disciplini je slavil dijak Srednje lesarske in gozdarske 
šole Maribor, Nik Javornik. Nekaj čez deseto je bilo tekmovanje v 
polnem zagonu, žage so brnele na vseh disciplinah, tako da se je 
moral moderator prireditve mag. Igor Kopše kar potruditi, da je 
preglasil ves hrup.  Čez dan je lepo vreme v Žetale pritegnilo več 
kot tisoč obiskovalcev, ki so imeli kaj videti. Zelo zadovoljni so bili 
tudi razstavljavci, saj je bilo zanimanje veliko in v obeh dneh jim 
je uspelo razžagati, razsekati ali razklati kar 40 kubičnih metrov 
bukovine in s tem pokazati, kaj zmorejo njihovi stroji. Malo smo 
tudi kosili s kosilnicami za strme terene AEBI in REFORM in po-
tem »pograbili« kar z HUSQVARNINIM pihalnikom.
Zelo smo ponosni, da je bil na prireditvi oba dneva prisoten tudi 
lokalni ponudnik sirov in jogurtov, Kmetija Skok – Matic Skok, ki 
je v soboto predstavil kmetijo Skok in njihove lokalne produk-
te (različne vrste svežih sirov in jogurtov). Vse dobrote kmetije 
Skok so lahko obiskovalci tudi poskusili in se dogovorili za nakup 
na njihovi kmetiji. Turistično društvo Žetale in Vinogradništvo 
Francija Plajnška so se predstavili z reklamnim gradivom. Zavod 
RS za gozdove je za obiskovalce pripravil reklamno gradivo o 
gozdu in čebelah. Prvič letos so pod mentorstvom domačina in 
učitelja Janeza Kojca na gozdarsko tekmovanje prišli dijaki Sre-
dnje lesarske in gozdarske šole Maribor. Spremljala sta jih tudi 
ravnatelj in dva učitelja. Trije dijaki in Janez Kojc so se udeležili 
tekmovanja in se v nekaterih kategorijah zelo dobro uvrstili. S 
seboj so pripeljali tudi predstavitveno gradivo in materiale za 
predstavitev poklicev na njihovi šoli. Vsi mladi obiskovalci, ki se 
odločajo o srednješolskem izobraževanju, so lahko prejeli veliko 

informacij o poklicih, ki jih je možno pridobiti na njihovi šoli. Obi-
skovalci so se lahko pomerili v ugotavljanju višine postavljenega 
droga, po končani tekmi pa še v žaganju drv s »fi tnes biciklom«, 
za kar so najuspešnejši prejeli simbolične nagrade. V poznih po-
poldanskih urah je bil uradni del zaključen in lahko smo razglasili 
najboljše. Med posamezniki je slavil Toni Butolen pred Avgustom 
Pulkom in Vikijem Žerakom. Ekipno so tretje mesto zasedli eki-
pa DE HARDVESTERS (Klemen Butolen, Matjaž Butolen in Ja-
nez Kojc) z doseženimi 4372 točkami, drugo mesto si je pribo-
rila ekipa GRČE (Robi Jus, Poldi Gajšek in Mitja Širec) s 4435 
točkami. Letos so, po premoru, zmagali spet stari mački, ekipa 
CEPINI (Toni Butolen, Slavko Širec in Izidor Štajnberger) z do-
seženimi 4610 točkami. V kategoriji veterani (starost nad 55 let) 
je slavil Stanko Pulko pred Ivanom Golobom in Milkom Vekom.
Na vsakem gozdarskem prazniku s pomočjo številnih sponzorjev 
in donatorjev nagradimo tudi vse tekmovalce, ki svojo nagrado 
izžrebajo. Tako lahko tudi tisti, ki ni imel sreče v tekmi, za tolažbo 
zadene lepo nagrado. Letos je bila prva nagrada vredna kar 250 
EUR, zadnja pa 22 EUR. Kot se spodobi za jubilejno prireditev, 
smo podelili tudi nekaj zahval najbolj zaslužnim, ki nam vsa ta 
leta stojijo ob strani in brez katerih bi gozdarski praznik le s teža-
vo organizirali. Zahvale smo podelili Občini Žetale ter Zavodu RS 
za gozdove, Krajevna enota Ptuj in Krajevna enota Haloze. Prav 
tako je med zaslužnejšimi posamezniki nekdanji vodja KE Ptuj 
Andrej Kovačič, ki mu bo zahvala vročena na tekmovanju za Grčo 
v jesenskem času. Posebne zahvale za trud in pomoč pri organi-
zaciji gozdarskih tekem so bile izročene in podeljene tudi Toniju 
Butolnu, Slavku Šircu, Izidorju Štajnbergerju in Milanu Jusu, ki od 
samega začetka s svojo lastno opremo nesebično pomagajo in 
v ta namen namenijo veliko svojega dragocenega časa, za kar 
jim je strojni krožek neizmerno hvaležen. Vsega lepega je enkrat 
konec. Tako smo tudi mi, v poznem nedeljskem popoldnevu, ob 
pomoči članov strojnega krožka in krajanov Stoperc, pospravili 
šotor in prireditveni prostor. Šotor nam je kot donacijo brezplač-
no posodila Občina Majšperk in se ji s tega mesta zahvaljujemo 
za njen prispevek. Strojni krožek Žetalanec - organizator gozdar-
skega praznika vabi vse, ki vas zanimajo gozdarska tekmovanja, 
in vse, ki delate v gozdu, pa bi vas moralo zanimati, kako se var-
no rokuje z motorno žago, na naslednjo tekmo v začetku letoš-
njega oktobra na poligonu »JOMČE« ali spomladi na 21. gozdar-
ski praznik. Na gozdarsko tekmovanje ste vabljeni vsi, moški in 
ženske, saj nam je vsem dobro poznano, da smo imeli v Žetalah 
v preteklih letih izjemno uspešno žensko ekipo. Kdor koli se bo 
želel priključiti tekmovalcem, vam bomo z veseljem pomagali z 
nasveti in praktičnimi prikazi. Za vse lastnike gozdov in delavce 
v gozdu pa si želimo, da bi v gozdu varno delali in doživeli stara 
leta brez poškodb.

Besedilo: Izidor Š. in Petra P.
Fotografi je : Janko L.
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AKTIVNO V NOV MANDAT
Prva konstitutivna seja Upravnega odbora DU Žetale 

V soboto 7. aprila je v prostorih DU Žetale potekala prva 
konstitutivna seja novoizvoljenega Upravnega odbora DU 
Žetale. Na predlog predsednika DU Žetale Filipa REŽEKA 
je bil za mandatno obdobje 2018-2022 konstituiran Upravni 
odbor DU Žetale v naslednji sestavi:

Upravni odbor:
1. Filip REŽEK – predsednik
2. Jože ŽELEZNIK – podpredsednik
3. Jože KRIVEC – tajnik
4. Karl JAZBEC – blagajnik
5. Stanko FIŠER – član
6. Rado KIRBIŠ – član
7. Rozika ŽAVSKI – članica
8. Anton HORVAT – član
9. Jože POLAJŽAR – član
10. Katarina KRUŠIČ – članica
11. Martina ŽELEZNIK – članica

PO ISTI POTI

Na rednem občnem zboru našega kulturnega društva smo opravili 
tudi volitve za člane organov društva. Kljub nekaterim spremembam 
v sestavi vodstva društva se delo nadaljuje po že ustaljenih poteh. 
V letošnjem letu nismo načrtovali posebnih dogodkov, zato je delo 
sekcij potekalo umirjeno. Oba pevska zbora sta po prazničnih febru-
arju in marcu redno vadila in se pripravljala na udeležbo na območni 
reviji pevskih zborov. Ženski pevski zbor se revije sicer ni mogel ude-
ležiti, moški zbor pa je nastopil. Območne revije so za vsak pevski 
zbor poseben dogodek. Čeprav je revija namenjena vsem obisko-
valcem, pa gre predvsem za srečanje pevskih zasedb območja in 
ima tudi tekmovalni značaj, saj dobijo povabilo na regijsko srečanje 
le najboljši, kar pa spet najboljšim odpre pot do tekmovanja Naša 
pesem v Mariboru, to tekmovanje pa odpira vrata do tekmovanj 
zborov po Evropi in svetu.
Naša zbora se seveda ne obremenjujeta s tekmovalno platjo sre-
čanja. Namen sodelovanja je, da nam strokovna svetovalka poda 
mnenje in napotke za nadaljnje delo in da lahko tudi sami slišimo 

druge in se primerjamo. Ko se v pevskih krogih pogovarjamo o reviji, 
vsako letu obžalujemo, da jo prihaja poslušat le malo obiskovalcev. 
Veseli pa smo, da je v dvorani največ prav naših, Žetalčanov. Za to 
smo jim zelo hvaležni. Biti pevec ali pevka v pevskem zboru je sicer 
lepo, včasih pa tudi zelo naporno. Neštetokrat je potrebno ponavljati 
ene in iste stvari (pa ni zborovodja nikoli zadovoljen), prihajati redno 
na vaje, ko bi bilo lagodneje obsedeti doma. Pohvala poslušalcev je 
na koncu edino pravo plačilo. Neke vrste nagrada za celoletni trud 
pa je tudi ekskurzija, ki jo v društvu organiziramo vsako leto. Tudi 
letos smo si vzeli soboto za druženje in obisk krajev in zanimivosti, 
ki jih vsaj večina še ni poznala. Obiskali smo Pišece in Bizeljsko. To je 
področje, ki nam je blizu tako po razdalji kot tudi po drugih značilno-
stih. Morda smo dobili kakšno idejo, ki nam bo tudi doma prav prišla.
Preživeli smo lep spomladanski dan v prijetnem druženju, kjer ni 
manjkalo vesele pesmi in smeha.

S.P.

Filip REŽEK, predsednik DU Žetale
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12. Stanko VOGRINC – član
13. Viktor ŽERAK – član
14. Jožica JUS – članica
15. Ljudmila HORVAT – članica

Na konstitutivni seji sta se sestala Nadzorni odbor in Častno 
razsodišče:

Nadzorni odbor:
1. Igor ILJAŽ -  predsednik
2. Jože KOPŠE – član
3. Magdalena FIŠER – članica
4. Alojz ROSIČ – član

Častno razsodišče:
1. Antonija STRES – predsednica
2. Cvetka REŽEK – članica
3. Stanko JUS – član

Izlet v Logarsko dolino
Prvi letošnji izlet DU Žetale je bil namenjen ogledu ene naj-
lepših alpskih dolin pri nas, Logarske doline. Na pot smo se 
odpravili v četrtek, 7. junija ob 7. uri zjutraj. Na avtobusu, 
ki ga je upravljal naš domačin Ervin JUS, je bilo že na za-
četku izleta igrivo in prešerno razpoloženje. Takšne so bile 
tudi pozdravne besede našega predsednika Filipa REŽEKA. 
Prva kavica s prigrizkom je bila pripravljena na avtobusni 
postaji v Mozirju. Po okrepčilu nas je pot vodila skozi Ljubno 
ob Savinji, kjer nas je pričakala prijazna lokalna vodička in 
nam že uvodoma povedala veliko zanimivega o Solčavskem 
in tukajšnjih ljudeh. Po vožnji skozi dolino Podvolovljek smo 

prispeli na domačijo Selinšek, ki se nahaja pod vznožjem 
Velike Planine na nadmorski višini 720 m. Prijazna gospo-
darja Branko in Alojz PETEK sta nam predstavila kmetijo, ki 
obsega 130 ha, od tega je 110 ha gozda. V širši javnosti je 
domačija znana po izdelovanju zgornjesavinjskega želodca. 
Ta produkt so razvijali skozi desetletja, da so dosegli kako-
vost, s katero sodijo med štiri pridelovalce s certifi katom. Da 
gre za prvovrstni mesni izdelek, smo se lahko prepričali na 
degustaciji, kjer smo lahko poskusili še ostale mesne izdel-
ke, ki jih pridelujejo na domačiji. Ker je en dan premalo za 
ogled vseh turističnih znamenitosti Solčavskega, smo si te 
lepote ogledali na multiviziji, kjer je bil prikazan fi lm Bise-
ri Kamniško-Savinjskih Alp. Po ogledu fi lma smo si ogledali 
prostore, v katerih se izdeluje zgornjesavinjski želodec. Kdo 
je želel, je želodec lahko tudi kupil. Ura in pol, preživeta na 
domačiji Selinšek, je kar prehitro minila in že nas je pot vodi-
la proti Logarski dolini. Lepote Logarske doline je težko opi-
sati z besedami, potrebno jih je enostavno doživeti in tako 
ostanejo za vedno zapisane v spominu vsakogar, ki obišče ta 
raj na zemlji. Na koncu doline se nahaja slap Rinka, kjer pada 
Savinja preko 100 m v globino.
Po ogledu Logarske doline smo se zbrali na kosilu v Gostil-
ni PR LAMPI v Lučah. Po kosilu je sledil še ogled župnijske 
cerkve sv. Lovrenca v Lučah. Prijazni župnik v Lučah g. Viki 
KOŠEC nam je predstavil cerkev in župnijo. V tej župniji je 
do leta 1962 župnikoval g. Jurij MIKOLIČ, žetalski rojak iz 
Čermožiš.
Ko je časovni stroj kazal 17. uro, smo se poslovili od Zgornje 
Savinjske doline in se polni lepih vtisov, k čemur je pripomo-
glo še lepo vreme, odpravili proti domu…

  
Dragoceno srečanje s patrom dr. Karlom GRŽANOM

Patra dr. Karla GRŽANA poznam preko njegovih knjig. Ena 
zadnjih knjig tega doktorja literarnih ved in katoliškega du-
hovnika nosi izzivalen naslov: Le kaj počne bog v nebesih, ko 
pa je na zemlji toliko trpečih? To knjigo sem prebral in moral 
jo bom še enkrat, da bom doumel njene globoke misli. 

Nepričakovano sem p. dr. Karla GRŽANA ob nedavnem obi-
sku Luč srečal na dvorišču župnijskega doma, kjer sva si lah-
ko segla v roke. Začutil sem neko posebno milost, da sem 
lahko spoznal človeka in razumnika, ki ga globoko spoštu-
jem, ko se s pisano besedo bori zato, da bi bili vsi deležni 
enakopravne in pravične prihodnosti…

Jože KRIVEC
Člani DU Žetale na ogledu na domačiji Selišnik v Podvolovjaku pri Lučah

Od leve proti desni: Jože KRIVEC, p. dr. Karel GRŽAN, Žan KRIVEC na dvorišču 
župnijskega doma v Lučah.

1, konstitutivna seja UO, NO, ČR DU Žetale, 7.4.2018
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SPREHOD PO NEKATERIH DEJAVNOSTIH
OORK ŽETALE V LETU 2018

KRVODAJALSTVO
To je najbolj prepoznavna dejavnost RK. Prostovoljno darovanje 
krvi, nenadomestljive tekočine, ki vrača zdravje in ohranja življe-
nja, poteka na transfuzijskem oddelku ptujske bolnišnice. Vodja 
krvodajalstva v naši organizaciji je Milan Mikolič. Evidentiranih 
imamo 45 krvodajalcev. Organizirane akcije, ki poteka dvakrat 
letno, se udeleži od 10 do 15 krvodajalcev, posamezniki darujejo 
kri na 3 do 4 mesece. Nekaj naših občanov se udeležuje organi-
ziranih odvzemov krvi , ki jih organizirajo podjetja, kjer so zapos-
leni. Letos je bila krvodajalska akcija organizirana 12. aprila, pri-
hodnja bo v oktobru. Želimo si, da bi se prostovoljnega odvzema 
krvi udeležilo več mladih občanov.

OBISKI PRI STAREJŠIH OBČANIH
Ob velikonočnem času smo pripravili 50 daril – paketov za naše 
starejše, bolne in osamljene občane. Štiri občane smo obiskali v 
domovih upokojencev; dva na Ptuju, eno v Rogaški Slatini in eno 
občanko v domu na Hrvaškem ter jim z obiskom, s pogovorom 
in drobno pozornostjo v obliki darila polepšali praznike. 46 kraja-
nov smo obiskali na njihovih domovih, tukaj v Žetalah.
Predstavniki naše organizacije smo letos obiskali že tri naše ob-
čanke, ki so dopolnile 90 let in več. Gospo Veroniko Vukalič smo 
predstavili že v prejšnji številki Žetalskih novic, dve v sedanji, v 
jesenskem in zimskem času pa se jim bo pridružilo še pet. 

JOŽEFA KODRIČ
Februarja je 90 let življenja dopolnila gospa Jožefa Kodrič. Do-
mačini jo poznamo kot Hriberško Pepco. V predvelikonočnem 
času smo jo obiskali v domu Zlatne godine v Praporščanu, kjer 
preživlja jesen življenja. Družbo ji dela njena nekaj let mlajša se-
stra Tilika, s katero si delita sobo. Obe sta se našega obiska zelo 

razveselili. Poklepetali smo o njunih spominih in se posladkali s 
torto. Pepci so zažarele oči, ko je poslušala, gledala in pobožala 
sina Ivana, ko je pripovedoval šale. Nekajkrat je še sama dodala 
nekaj besed, se spontano nasmejala, na trenutke pa so ji misli 
odplavale v čisto drug svet. Obe sestri se razveselita, ko ju obiš-
čejo otroci z družinami.
Gospe Pepci smo iskreno čestitali ob visokem življenjskem jubi-
leju, ji zaželeli zdravja in dobrega počutja.

ALOZIJA HORVAT
Maja je 93 let dopolnila Alojzija Horvat iz Žetal. Ker je to že naše 
četrto srečanje, je klepet sproščen, za kar poskrbi jubilantka s 
svojimi iskrivimi mislimi in hudomušnimi pripombami. Prepletajo 
se spomini na težke življenjske preizkušnje, trdo delo za preži-
vetje družine in zave-
danje, da so v njeni 
bližini vedno domači, 
ki jo spoštujejo in ima-
jo radi. Rada spremlja 
dogodke po televiziji, 
ob lepem vremenu pa 
posedi pred domačo 
hišo. Kljub težavam z 
vidom z zanimanjem 
spremlja in opazuje 
dogodke preko polj 
in travnikov vse do 
Žetal. Ob slovesu smo 
si toplo stisnili roke, 
se zahvalili za prijetno 
preživete trenutke in 
gostoljubje ter ji zaže-
leli trdnega zdravja do 
ponovnega srečanja 
prihodnje leto.

DELO Z MLADIMI:
V sodelovanju z OŠ Žetale, kjer interesno dejavnost RK vodi 
mentorica Slavica Konda, OO RK Žetale sodeluje ob sprejemu 
vsakoletne nove generacije prvošolcev med mlade člane rdeče-
ga križa in poskrbi za simbolična darilca. Slovesen sprejem je bil 
letos organiziran v četrtek 31. 5. ob kulturnem programu, ki so 
ga pripravili učenci razredne stopnje pod mentorstvom razredni-
čark. Učenci 1. razreda so se seznanili z nalogami, ki jih opravljajo 
mladi člani rdečega križa. Obljubili so, da jih bodo pridno izpol-
njevali.
Vsako leto nekaj osnovnošolcev iz naše občine letuje v času po-
čitnic v Punatu na otoku Krku. Vlogo za letovanje dobite pri otro-
kovem osebnem zdravniku. Naši OO RK pa lahko oddate vlogo 
za pomoč pri plačilu stroškov letovanja.

Irena Vodušek
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ŠPORTNO DRUŠTVO RIM
Pozdravljeni, bralci in bralke Žetalskih novic, še s strani 
Športnega društva Rim. Po zimskem premoru se znova sli-
šimo. V prejšnji številki našega članka žal niste našli, najbrž 
zaradi debele snežne odeje, ki je preprečila številne aktiv-
nosti v našem parku, čeprav smo najbolj vztrajni še stalno 
zahajali v 'grabo'. Če se nismo gibali, smo pa debatirali ali 
v prijetni družbi in pravljični zimski idili spili kakšen deci 
kuhanega.
Kot po navadi smo tudi decembra lani naše občane obiskali 
s koledarji in dobrimi željami za vso leto. Ker vam v zimski 
številki Žetalskih novic nismo pisali, bi se tukaj rad zahvalil 
vsakemu posebej za sredstva, ki nam jih namenite v obliki 
prostovoljnih prispevkov. Upam, da veste, koliko nam to po-
meni. Hvala še enkrat. 
24.2.2018 smo v prostorih večnamenske dvorane Žetale 
gostili 21. redni občni zbor. Po vseh doslednih in temeljito 
predstavljenih poročilih smo lahko sklenili samo to, da kot 
društvo še vedno dobro delujemo. Dobro delo ter sodelo-
vanje z ostalimi društvi bomo skušali nadaljevati še dolgo v 
prihodnost. Na tem mestu bi se zahvalil tudi vsem gostom 
iz sosednjih društev, ki so nam na občnem zboru zaželeli 
vse dobro še v bodoče. 
Zima je v našem parku pustila kar nekaj posledic. Debela 

snežna odeja nam je poškodovala snegobrane, podrla drevo 
v bližini igrišča ter prevrgla steber, ki nosi mrežo za golom. 
Veliko število prostovoljnih ur smo morali nameniti popra-
vilom in sanacijskim delom. Kljub temu pa so ostali načrti 
potekali po planih še naprej. V spomladanskem času so se 
zvrstile številne delovne akcije, v katerih smo urejali okolico 
parka, izdelali nekaj klopi, prostore v objektu smo obogatili 
s kuhinjo, paleto športnih aktivnosti razširili še z možnostjo 
igranja speedmintona in še bi lahko naštevali. Čeprav smo 
že veliko postorili, nam načrtov in idej še ni zmanjkalo. 
V našem društvu je zelo pomembno tudi druženje in dobra 
volja, zato bomo tako kot vsako leto tudi letos organizirali 
turnir v malem nogometu, izlet, številne pohode, kolesarski 
maraton in druge aktivnosti v športnem parku, tako za čla-
ne kot nečlane. Vse željne rekreacije, gibanja, sprostitve in 
druženja vabim, da vas kdaj pa kdaj pot zanese tudi v naš 
športni park.
Želimo vam prijetno in sončno poletje. Se slišimo spet je-
seni.
Lep športen pozdrav iz Športnega društva Rim.

M.V.

ŽUPNIJA ŽETALE - JUNIJ 2018

Sonce nas s svojimi žarki že dobro greje, narava nas je ogrnila v 
zelenje in cvetje, ki naznanja, da je poletje pred nami. Prav lepo 
je opazovati, kako cveti lipa ob žetalski cerkvi, pod njo poteka te-
lovska procesija, na cvetovih pa toliko čebel, da skoraj preglasijo 
obred in petje zbranih v telovski procesiji.
Maj je v župniji tisti mesec, ko se skoraj vsako nedeljo nekaj do-
gaja. Posvečen je Mariji, zato obhajamo ljudsko pobožnost šmar-
nice, ki jih beremo pri maši ali obredu. Tudi letos so potekale v 
cerkvi, ob četrtkih pa pri križu ali kapeli v naši župniji.
Pri Mariji Tolažnici smo obhajali Florjanovo nedeljo, ko so se naši 
žetalski gasilci zbrali v svojih uniformah pri sveti maši in prosili 
božjega varstva in blagoslova pri delu, ki ga opravljajo.
Sledilo je prvo sveto obhajilo. Sedem prvoobhajancev se je vese-
lilo trenutka, ko so v svoje srce prvič prejeli Jezusa v beli hostiji. 
Zbrani ob svečani mizi pred oltarjem so kar žareli od navdušenja. 
Skupaj svojimi starši so lepo sodelovali pri sveti maši, na koncu pa 

nas še razveselili  s prepevanjem. Zahvala za lepo pripravo prvo 
obhajancev in obred gre g. župniku Cirilu in katehetinji Andreji.
Zaključilo se je tudi veroučno leto. Veroučenci so se zbrali tretjega 
junija pri Mariji Tolažnici, kjer so prejeli spričevala, devetošolci pa 
tudi drobno darilo in blagoslov za uspešen vstop v srednješolska 
leta: da bi se dobro vključili v srednje šole, med nove prijatelje in 
bili uspešni v izbranih šolah. To nedeljo so se pri Mariji zbrali tudi 
jubilanti, ki letos obhajajo svoj jubilej. Letos so se našim žetalskim 
pridružili tudi stoperški. Skupaj so obnovili poročne zaobljube in 
prejeli blagoslov za skupno pot naprej. Po maši so se zbrali na 
skupnem kosilu in druženju ter tako proslavili svoje obletnice.
Še nekaj tednov in bo konec tudi šolskega pouka in začetek po-
čitnic. Naj bodo za vse razigrane, polne lepih trenutkov in novih 
doživetij.

S.G.
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18. maj 2018 - DAN VRTCA IN ŠOLE 
ŽETALE – naključno izbran dan…

Obeležili smo dan osnovne šole Žetale, vključno z enoto vrtca, 
kar pomeni, da smo dan preživeli nekoliko drugače, skupaj z vse-
mi tistimi, ki na kakršen koli način prispevajo svoj delež k življe-
nju in delu šole.
Vsi ljudje praznujemo – osebne, državne, mednarodne in še 
kakšne praznike in dogodke, in prav je, da praznuje tudi naša 
šola. Večino praznikov praznujemo na določen dan. V našem pri-
meru temu ni bilo tako; mogoče kdaj v prihodnosti, tokrat smo 
le praznovali.
Ob našem praznovanju smo združili kulturni in zabavni del, pouk 
in prijetno s koristnim.
 

Z dobrodelnim koncertom z naslovom Glasbeni vrtiljak so nas 
navdušili in očarali prav vsi nastopajoči. Domači in gostujoči 
glasbeniki, otroci vrtca, učenci, pevci in igralci šole, učiteljice, 
vzgojiteljice, pomočnice ter moderatorja Saša Peršoh in Robi Že-
leznik. Posebna zahvala gre pobudnici, mentorici in nosilki tega 
čudovitega večera Brigiti Luteršmit, ki nas vedno s čim preseneti. 
Odgovor, zakaj smo v praznovanje vključili tudi Kresovanje, naj-
bolj nazorno pojasnjuje fotografi ja učencev 2. razreda, ki so svoje 
razočaranje nad 'požigom' že pripravljenega kresa izrazili z na-
pisom na igrišču za šolo, predvsem pa zato, da povrnemo nekoč 
tradicionalno druženje Žetalčanov ob kresu in ker si kot šola že-
limo več medgeneracijskih dogodkov v Žetalah.
Če nam bo kres kot nekakšen zaščitni znak Žetal uspelo povrniti, 
bo pokazal čas. Mi si bomo zagotovo prizadevali za to.

dr. Silvestra Klemenčič,
ravnateljica

POGOVOR  Z 
LUCIJO POLAJŽER

Lepo pozdravljena v vročem juniju. 
Predlagam, da se sama predstaviš. Kdo 
si? Od kod prihajaš?
Pozdravljeni. Sem Lucija Polajžer in pri-
hajam iz čudovitih Haloz, natančneje iz 
občine Žetale, kjer sem obiskovala tudi 
osnovno šolo. V naši družini smo trije 
otroci, od katerih sem prav jaz dobi-
la to čast, da sem najstarejša. V letoš-
njem letu bom dopolnila 20 let. Zelo 
rada imam živali in naravo (predvsem 
dolge sprehode v gozdu in žvrgolenje 
ptičkov). V prostem času kdaj pa kdaj 
poprimem za kakšno knjigo in poslušam 
glasbo. 

1. Srednjo šolo si obiskovala v Rogaški 
Slatini. Katero? Kakšen poklic pridobiš 
z njo? 
Obiskovala sem program tehnik optik, 
ki traja štiri leta. Z zaključkom šole sem 
pridobila poklic oziroma naziv tehnica 
optičarka.

2. Zakaj si se odločila za to šolo?
Ko končaš 9. razred, ljudje pričakujejo, 
da bo lahko izbrati srednjo šolo, ampak 
temu ni tako. Sama na koncu šolskega 
leta nisem vedela, kaj si zares želim po-
četi v življenju. Čisto po naključju sem 
izvedela, da v Šolskem centru Rogaška 
Slatina iščejo dijake za ta program (za 
katerega do takrat še nisem slišala). Po 

informativnem dnevu je padla odloči-
tev: »To je to«. Ustrezala mi je bližina 
šole in dijaškega doma, poklic po koncu 
šolanja je bil lep. Kaj si lahko želiš več?

3. Kaj te je med samim šolanjem prite-
gnilo, zanimalo, motiviralo?
Zelo zanimivo vprašanje, na katerega 
pa ni tako lahko odgovoriti. Všeč mi je 
bilo, da smo imeli veliko praktičnega 
pouka v šoli. Posebej me je fascinirala 
zgradba očesa in njegovo delovanje, 
saj ljudje velikokrat ne vemo, kaj vse se 
skriva za »zakulisjem«. V tem času se 
nisem preveč zanimala za šport, temveč 
sem raje hodila na sprehode. Motivirala 
me je predvsem glasba in pa seveda vsi 
domači.

4. Ste imeli tudi praktično delo? Ste 
obiskovali «mojstre« tega poklica? 
Kje?
Obvezno prakso smo opravljali v dru-
gem, tretjem in četrtem letniku izobra-
ževanja. Imeli smo možnost, da si opti-
ko, v kateri bomo delali, izberemo sami, 
drugače nam je pri tem pomagala tudi 
šola. Prakso sem opravljala vsako leto 
na drugi lokaciji. V drugem letniku v op-
tiki Sentina na Ptuju, v tretjem v optiki 
Pirc, ki se prav tako nahaja na Ptuju, v 
zadnjem letniku šolanja pa sem se sku-
paj s štirimi sošolci udeležila prakse na 
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SNEGULJČICA V ŽETALAH
Učencem 9. razreda se je pri interesni dejavnosti gledališka 
umetnost utrnila misel, da bi spisali komični scenarij po pravlji-
ci Sneguljčica in sedem palčkov. Nastalo je dramsko besedilo in 
tudi liki, vloge, za katere so potrebni igralci. Za pravo uprizoritev 
na odrskih deskah pa smo potrebovali še sceno, luči, glasbo, ko-
stume… Tudi za to smo poskrbeli. Igralci smo se vživeli v svoje 
vloge, poudarjali smo značaj oseb, ki jih igramo. Med vajami, ki 
so sledile v naslednjih mesecih, smo razvijali svoj način igranja in 
govora ter izražanja telesne mimike. Z učiteljico za likovni pouk 
Ireno Kajzovar smo poskrbeli za kostume dreves in krone, go-
spa Simona Furman pa je sešila obleke, ki jih nosi vseh sedem 
palčkov ter kraljeva družina in Sneguljčica. Pri pripravi scene in 
rekvizitov sta nam priskočila na pomoč hišnik Jože Vogrinc in 
učitelj Miran Železnik. Zelo hvaležni smo tudi Občini Žetale, ki 
nam je omogočila, da smo lahko vadili na odru večnamenske 
kulturne dvorane.
Igro so spremljali ples, oponašanje živali in govor, ki privablja 
smeh. Člani gledališke umetnosti smo se ves čas zabavali in 
spoznavali potek ustvarjanja predstave.
Ves trud je bil vreden, da smo se lahko na koncu vsake uprizori-
tve – s priredbo klasične pravljice bratov Grimm smo se na žetal-
skem odru predstavili kar trikrat – vsi s stilom priklonili.

 učenci gledališke umetnosti z učiteljico Sašo Peršoh

Dunaju v sklopu projekta Erasmus +, ki 
je trajala tri tedne.

5. Lani si maturirala. Izvedeli smo za 
tvoj izjemni uspeh na maturi. Gotovo 
za tem rezultatom stoji veliko dela in 
učenja. Kako si se pripravljala?
V šoli smo imeli že pri posameznih pred-
metih priprave na poklicno maturo, ki so 
se pravzaprav začele že v prvem letni-
ku, toda zadnji je bil prav ta velika pre-
lomnica. Pri urah smo reševali delovne 
liste, risali, računali, brali, se pogovarjali 
in razpravljali o rezultatih. Za predhod-
no pripravo smo reševali tudi stare iz-
pitne pole, seveda pa smo pisali tudi 
predmaturitetni preizkus. Pri nekaterih 
predmetih smo imeli še dodatne ure, 
kjer smo prav tako intenzivno delali. V 
veliko pomoč mi je bilo, da sem imela 
navedene teme, ki so prišle v poštev za 
maturo. Tudi doma sem naredila kar ne-
kaj nalog. Kadar česa nisem znala, sem 
se lahko posvetovala s profesorji in pro-
fesoricami, seveda pa smo bili ves čas 
tudi v stiku s sošolci.

6. Kakšen uspeh si dosegla? Kako si 
se počutila, ko si izvedela za rezultate 
mature? Kako si proslavila? Ste ime-
li kje kakšen sprejem? Kako so doma 
sprejeli tvoj uspeh?
Na poklicni maturi sem dosegla vse mo-
žne točke in tako postala »DIAMANTNA 
MATURANTKA«. Ko je gospa ravnate-
ljica povedala rezultate, sem bila naj-
verjetneje vidno začudena (ni bilo časa 

razmišljati o tem, da se mogoče šali), 
vendar sem bila v tistem trenutku zelo 
srečna. Po podelitvi spričeval in prosla-
vljanju smo doma nazdravili s šampanj-
cem in dobrim kosilom, saj so mi vsi iz 
srca privoščili, da sem uspešno zaklju-
čila šolanje in se z mano veselili. Slav-
nostni sprejem za maturante z dobrimi 
dosežki na maturi smo imeli septembra 
v gradu Brdo pri Kranju, kjer nas je spre-
jel predsednik Borut Pahor.

7. Si potrebovala čas za oddih od uče-
nja?
Pravzaprav je bil oddih podoben kot v 
prejšnjih letih šolanja, le da je bil za en 
mesec daljši. V tem času sem se lahko 
odpočila in si nabrala nove energije za 
novo šolsko leto. 

8. Kaj to pomeni za nadaljnje šolanje?
Po končanem šolanju bi se lahko zapo-
slila v optiki ali pa se vpisala naprej v 
smeri mojega poklica ali v kakšno dru-
go šolo. Če bi želela, bi lahko obiskovala 
šolo v Zagrebu, kjer se izučiš za opto-
metrista. Ker se za to možnost nisem 
odločila in ker sem imela na maturi 
opravljen tudi peti predmet, je bil moj 
izbor nadaljnjega šolanja obširnejši.

9. Kje pravzaprav zdaj študiraš in kaj?
Trenutno študiram na Filozofski fakulte-
ti v Mariboru, smer Germanistika. 

10. Kje se vidiš, ko boš študij končala?
Zavedam se, da bodo ta tri leta minila 

zelo hitro in prav je, da začnem razmi-
šljati o svoji prihodnosti. Nekako me še 
vedno vleče k delu v optiki, kjer bom 
najverjetneje naprej iskala svojo zapo-
slitev.

11. Kaj te poleg študija še zanima oziro-
ma kako najraje preživljaš prosti čas?
Svoj prosti čas rada preživljam v naravi, 
saj me ta pomirja. Prav tako zelena bar-
va blagodejno vpliva na oči. Ob večerih 
pogledam kakšno nadaljevanko ali zani-
miv fi lm. Za šport nisem ravno nadar-
jena, zato raje preberem kakšno knjigo.

12. Kaj bi svetovala mladim, morda sre-
dnješolcem, glede učenja oziroma sa-
mega dela v teh mladih letih?
Poiščite si metodo učenja, ki Vam bo 
ustrezala. Sprotne priprave in opravlja-
nje domačih nalog veliko pripomorejo 
k razumevanju. Vem, da učenje ni rav-
no zabavno, vendar lahko sami to tudi 
spremenite. In ne pozabite: učite se 
zase in ne za druge. 

13. Bi še sama kaj dodala?
Letošnjim in bodočim maturantom že-
lim obilo uspeha na maturi. Uživajte po-
čitnice in se spočijte. Vsem ostalim pa 
želim lep dopust, obilo lepih trenutkov 
v življenju in malo sivih las. 
Najlepša hvala za pogovor ter srečno in 
uspešno še naprej!
Najlepša hvala za povabilo. Vse lepo 
tudi Vam!

Marija Skok
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NESREČA NIKOLI NE POČIVA
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci in učenke naše šole 
sodelovali na likovnem in literarnem natečaju Naravne in 
druge nesreče – Številka za klic v sili 112, ki ga organizi-
ra Uprava RS za zaščito in reševanje Republike Slovenije.
Na regijskem nivoju natečaja so bili nagrajeni literarni iz-
delki Ane Marije Gajšek in Nikolaja Klepa iz šestega, Ane 
Plajnšek iz sedmega ter Tjaše Polajžer in Anje Skledar iz 
devetega razreda. Anja je za svoj spis z naslovom Nesreča 
nikoli ne počiva dobila nagrado tudi na državnem nivoju 
natečaja. Maja se je skupaj s starši in mentorico udeležila 
zaključne prireditve natečaja v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje na Igu. Pozdravnemu govoru je sledil 
ogled gledališke predstave Pikec Ježko in gasilko Jež. Po 
predstavitvi natečaja, nagrajenih del ter podelitvi priznanj 
in nagrad se je prijeten dan zaključil s predstavitvijo heli-
kopterja Slovenske vojske in ogledom poligona Izobraže-
valnega centra za zaščito in reševanje. Anjin spis bo kar 
leto dni na ogled v prostorih centra.

Vsem nagrajencem, še posebej pa Anji, iskreno čestitamo!

Mentorica Saša Peršoh

UGANKE
Možakar opremljen,
iz rdečega vozila stopi,
na glavi ima čelado,
v desnici ročnik.
(gasilec)

Lahko je uporaben,
pa tudi nevaren,
na njem se lahko opečeš,
ko hrenovke pečeš.
(ogenj)

Vse hiše ob reki se je bojijo,
ko hudo dežuje
in voda naraste,
v strahu pred nesrečo odreve-
nijo.
(poplava)

Če smo opazili požar,
jo hitro vtipkamo,
brž gasilci prihitijo
in ogenj pogasijo.
(številka 112)

Nikolaj Klep, 
6. razred OŠ Žetale

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Učenke in učenci od petega do devetega razreda so v okviru natečaja Evropa v šoli pod 
mentorstvom učiteljic Polone Gojkošek in Saše Peršoh tudi letos pri pouku slovenščine 
ustvarjali na temo Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča sedanjost. Najboljši izdelki so 
bili poslani na regijski nivo natečaja, na državni nivo pa so se uvrstili Sara Krčar in šeste-
ga, Anja Kodrič iz sedmega in Jure Furman iz osmega razreda. Tako sta se Sara in Jure 9. 
maja v Ljubljani udeležila zaključne prireditve, kjer sta lahko prisluhnila ambasadorjema leta 
kulturne dediščine dr. Igorju Saksidi in Roku Terkaju ter sodelovala v pogovoru z evropsko 
komisarko Violeto Bulc.

mentorica S. Peršoh

Tako so učenci 3. razreda kar s svojimi telesi ustvarjali mandale.
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OSAMLJENI  ZVONČEK
Zvonček veselo prikukal je na plan,
a rastel je, rastel na travniku sam.
Žalosten, žalosten, ker prijateljev ni,
zjutraj se sam v rosi zbudi.

Obračal za soncem je glavo belo,
pogledal na vejo, kjer ptički pojo.
Ko veter popihal je sem ter tja,
se zvonček priklonil je čisto ob tla.

Mimo prišla je deklica 
in je zvonček odtrgala.
Dala ga je v vazico,
kjer mnogo prijateljev ga je čakalo.

Sestavili učenci 3. r pri krožku CDD.

VESELA ŠOLA 
Ali veste, kakšne zdravilne učinke imajo mnoge rastline v vsakdanjem življenju? Spre-
membe, ki so jih prinesli stroji in tehnološki napredek, so zelo velike. Kaj vemo o narav-
nih nesrečah, okusih sveta, športih in še mnogih drugih temah? Pokukajte v veselošol-
ske teme in našli boste odgovore. Štirje učenci naše šole bi vam gotovo znali povedati 
marsikaj zanimivega.
Za nami je še eno zelo uspešno veselošolsko leto. Razrednega tekmovanja so se udele-
žili štirje učenci naše šole. Trije učenci, Polona Fideršek in Jakob Černejšek iz 5. razreda 
ter Ana Plajnšek iz 7. razreda, so svoje znanje pokazali še na državnem tekmovanju, ki 
je potekalo 11. aprila 2018 na OŠ Gorišnica. Vsi trije so se odlično odrezali. 
POLONA FIDERŠEK je dosegla SREBRNO PRIZNANJE. Posebna pohvala gre ANI 
PLAJNŠEK, ki je med 235 tekmovalci 7. razreda dosegla vse možne točke in zasedla 1. 
mesto ter s tem prejela ZLATO PRIZNANJE IN 1. NAGRADO, ter JAKOBU ČERNEJŠKU, 
ki je ravno tako prejel ZLATO PRIZNANJE IN POHVALO. Oba sta postala DRŽAVNA 
PRVAKA VESELE ŠOLE in se 20. maja 2018 v Festivalni dvorani v Ljubljani udeležila 
slovesne prireditve in podelitve najvišjih priznanj, ki sta jih prejela tudi sama.
 

                                                                                           Mentorica VŠ Marjana Pernat

V SVETU PLAZILCEV IN KAČ
V ponedeljek, 28. maja, smo imeli učenci 6. in 7. razreda nara-
voslovni dan na temo plazilcev in kač. Prvi dve uri nam je 
medicinska sestra Maja Šmigoc predavala o ugrizih kač in 
pajkov ter o odraščanju v obdobju adolescence. Sledilo je 
predavanje o kačah. Predaval je Aleš Lubej, strokovnjak za 
kače. S seboj je prinesel dve kači. Govoril je o svojih izkušnjah 
z njimi in o osnovnem načinu življenja kač, o zakonih glede 
kač kot hišnih ljubljenčkov v posameznih državah ter o zani-
mivih dejstvih o kačah po svetu. 

Nekaj vtisov učencev 6. in 7. razreda:
Naravoslovni dan se mi je zdel v redu, saj smo prvi dve uri 
poslušali predavanje o ugrizih kač in klopov. To je bilo zelo 
poučno, saj sem izvedela nekatere stvari, ki jih še nisem ve-
dela. Naslednji dve uri smo poslušali predavanje o kačah. 
Čeprav me je bilo malce strah, sem jih vseeno pobožala oz. 
se jih dotaknila. Najbolj si bom zapomnila to, kako sem premagala strah in 
se dotaknila kače.

 Jana, 7. r.

Naravoslovni dan je bil zelo dober. Najboljše je bilo, ko smo se pogovarjali 
o kačah. Zelo mi je bil všeč kraljevski piton, ki je imel zelo lep tigrast vzo-
rec. Zaradi tega si ga želim imeti. Občutek, ko mi je lezel po roki, je bil sme-
šen, saj so me njegove luske žgečkale. Carsko mi je bilo, ko nam je gospod 
pokazal strupnike modrasa. Povedal nam je tudi, da imajo nekatere kobre 
takšen strup, da se kobra, ko ugrizne plen, začne razkrajati.

 Miha, 6. r.

Všeč nama je bilo predavanje o kačah, ki ga vodil strokovnjak za kače 
Aleš Lubej. V rokah smo lahko držali pitona, vrsto, v kateri so primerki 
najmanjših kač na svetu pa tudi najdaljših npr. mrežasti piton. Gospod nam 
je vedel povedati veliko iz svojih izkušenj, npr. da je ugriz kobre preživel 
brez protistrupa.

 Špela in Ana ,7. r.

Gospod Aleš nam je predstavil dve svoji kači. Že kot otroka so ga kače 
zanimale. Izvedel sem, da ga je nedolgo nazaj pičila zelo strupena.
Ko sem prijel kačo, sem bil presenečen nad njenim gibanjem. 

 Urban, 6. r.
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
8. maj 2018 smo posvetili zaključku bralne značke, saj je bil za 
nami april, mesec,  ki je posvečen knjigi, in leto, polno obračanja 
strani v knjigah, ki so prekratke, čeprav je v njih zbranih nešteto 
misli. Berem, torej sem. Tako smo začeli.
Delček kulture, umetnosti in glasbe, predvsem pa pravljičnosti 
smo člani gledališke umetnosti z režiserko in mentorico Sašo 
Peršoh strnili v predstavo Sneguljčica in sedem palčkov. Odigra-
no predstavo smo igralci zaključili s “priklanjanjem v stilu”.
Sledila je  predstavitev delovanja in organiziranosti Veleposlani-
štva ZDA v Ljubljani.  Posebni gostje, ki so nam pripravili kviz o 
ZDA in z nami podelili zanimive izkušnje marincev,  so bili gos-
pod Christopher Mondloch in marinca gospod Eddie Montano ter 
gospod Nicholas Jackson. Zaradi radovednosti so učenci goste 
zasipali s vprašanji, ki jih je prevajala učiteljica angleščine Mojca 
Preložnik. Mnoga zastavljena vprašanja so bila na temo Dneva 
rušenja tabujev. Tudi o tem so gostje predstavili svoje stališče.
Po zanimivi in predvsem zabavni predstavitvi je prišel čas za po-
deljevanje priznanj za nadobudne bralce, ki so se zavzeto poda-
jali na razna popotovanja po zgodbah in povestih, ki so jih prebi-
rali. Učencem, ki so to počeli vseh devet let, je pripadel naziv zlati 
bralec. Šest učencev devetega razreda, ki so vztrajno, leto za le-

tom opravljali bralno značko, bo prejelo tudi simbolično nagrado, 
knjigo. Na vsej šoli pa je bralno značko osvojilo 78 učencev oz. 
86 %, kar je zares lep dosežek. Začeli smo z lepo mislijo, naj tudi 
zaključimo tako: knjiga naj bo še naprej naša dobra prijateljica.

Ana Plajnšek

Letošnji zlati bralci (od leve proti desni: Uroš Ber, Tjaša Poljažer, Eva Stojnšek, 
Anja Skledar, Vid Plajnšek, Matija Peršak) z mentorico učiteljico Lidijo Šešerko

ZELO USPEŠNI NA DRŽAVNEM 
TEKMOVANJU 
IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA
14. marca je na OŠ Janka Padežnika v Mariboru potekalo državno 
tekmovanje iz znanja nemškega jezika za 9. razred. Udeležili so 
se ga štirje učenci naše šole in bili zelo uspešni.
Tjaša Polajžer je osvojila zlato priznanje, Daša Ferk, Matija Peršak 
in Eva Stojnšek pa so osvojili srebrno priznanje.
Vsem učencem iskreno čestitamo!
                                                                                                     Mentorica 

Marta Trafela

POSTALI SMO PRVOŠOLCI,
ah, ne, kje je že to!
Martin: Lepo mi je v prvem razredu. Vesel sem bil izleta v Olimje. 
Pa Glasbeni vrtiljak je bil super, ni me bilo strah.
Zarja: V lepem spominu mi je ostalo sankanje, pa izlet v Olimje – 
Jelenov greben, ker smo lahko hranili jelene. V razredu smo sadili 
rastline in vsak dan sem jih zalivala. Opazovali smo, kako rastejo. 
Fižol je zrastel do stropa. 
Marija: Najbolj so mi bili všeč izleti. Rada imam šport in likovno 
umetnost. Uživala sem, ko smo se sankali in praznovali rojstne 
dneve. To je najboljše! Ja, pa pekli smo piškote in srečelov je bil v 
redu. Ni pa mi bilo všeč, če se je učiteljica kregala.
Tijan: Včasih rad pridem v šolo, včasih pa ne. Zakaj ne? Ne vem. 
Zelo rad tekam, sem zelo hiter, rad imam športne dneve. Veselim 
se izletov.
Janja: Vse v prvem razredu mi je bilo všeč. Torba ni bila pretežka, 
čeprav sem majhna. Zjutraj včasih mislim, da ne bo fajn v šoli, 
potem pa vidim sošolce in učiteljico in sem vesela. 
Anže: Rad hodim v šolo. Všeč mi je pri slovenščini in matematiki, 
veliko sem se naučil. Zelo rad tekam, spreten sem z žogo, rad se 
igram s sošolci. 
Brina: Vse v prvem razredu mi je bilo všeč. Med predmeti mi je 
najljubša matematika, tudi berem zelo rada. Uživala sem, ko smo 
bili v Olimju, posebej zanimiva je koča pri čarovnici. Ne maram 
pa, da me kdo jezi. 

Maša: Rada hodim v šolo. Včasih se zjutraj težko poslovim od 
mamice. Zelo rada računam in berem ter se igram s sošolkami. 
Uživala sem na plavalnem tečaju. 
Jaka: Najraje imam matematiko, saj hitro računam, in šport. Všeč 
mi je bilo na Jelenovem grebenu, hranili smo jelene. Komaj ča-
kam izlet v Prekmurje. Vesel sem bil, da smo imeli plavalni tečaj, 
pa srečelov…
Tilen: V prvem razredu je bilo super. Učili smo se številke. Brati 
že znam. V Olimju smo hranili jelene, pa, oh, toliko stvari se je 
dogajalo, da sploh ne vem, kaj bi povedal.
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NA  IZLETU
V torek smo šli na zaključni izlet v Prekmurje. Izleta sem se zelo 
veselil, kajti Prekmurje je moja najljubša pokrajina. Celo pot sem 
sedel s sošolcem Janom. Zabavala sva se tako, da se je kar kadilo. 
Najprej smo prišli na Otok ljubezni v Ižakovce, ki ležijo v občini 
Beltinci. Tam smo si ogledali mlin in se peljali z brodom z levega 
na desni breg Mure in nazaj. Ko smo zaključili ta ogled, smo se 
odpravili k lončarju v Filovce. Tam smo videli, kakšne posode de-
lajo in za kaj jih uporabljajo Prekmurci. Popoldne smo odvihrali 
v Sikalu Zoo. Tam smo hranili živali, ki so mi bile nepoznane. Ena 
stvar me je zmotila: živali so dirjale mimo nas brez reda. 
Drugače sem se imel na celotnem izletu zelo v redu. 

Jakob Černejšek

 5. razred

NA IZLETU
Na zaključni izlet smo se odpravili v Prekmurje. Z avtobusom 
smo se odpeljali do Otoka ljubezni, kjer smo videli mlin na vodi in 
blatno reko Muro. Potem smo se odpravili v živalski vrt, kjer smo 
videli pava, kako je razprl svojo vlečko. Videli smo veliko živali. 
Najbolj všeč mi je bilo, da smo jih lahko hranili. Ko smo se vračali 
domov, smo si s sošolci prepevali pesmi. Po prihodu domov sem 
mamici pokazala vse fotografi je ter ji povedala, kako lepo sem se 
imela v Prekmurju, kljub temu, da nas je na poti v Žetale dohitela 
nevihta. Bilo je nepozabno. 

Polona Fideršek

5. razred

IZ KRAJA V KRAJV lepih sončnih popoldnevih se rada 
sprehodim mimo GAJA in včasih vi-
dim gospo Katico Vodušek, kako se 
sprehaja v okolici domačije. V času, 
ko rastejo gobe, zavije v LOG, kjer ima svoje »štante«, in se vrača ponosno s polno košaro 
gob. Gospa Katica je bila marca moja prijetna sogovornica. Bralci in bralke Ž.N. ste se lah-
ko seznanili z vsebino o Gajski Katici. Objavljamo njeno fotografi jo, ge. Veroniki Vukalič 
pa se opravičujemo, da njena častitljiva fotografi ja ni bila pod tekstom njenega življenja.
O kulturi lahko preberete marsikaj zanimivega. Kot gledalko so me pozitivno presenetili 
igralci in igralke OŠ Žetale s svojo pravljično igro Sneguljčica. Tudi Glasbeni vrtiljak je bil 
lepo večerno doživetje. Naša mladina dokazuje, da bodo v življenju ustvarjalni tudi na 
kulturnem področju. 
Starejši pojejo, se družijo. To velja tudi za KVARTET DOBRINČEK, ki je junija gostoval 
pri upokojencih Turnišče z dvema pesmima. Zapeli so tudi ob ABRAHAMU in drugih 
priložnostih. Sedaj se pripravljajo na humanitarno akcijo: moški bodo pokosili haloški 
hrib, družno bodo pospravili seno in zapeli nekaj lepih pesmi, ki se po vsebini priležejo 
opravilu.
OBČANI, OBČANKE naše OBČINE praznujemo svoje osebne praznike, se družimo, poje-
mo, plešemo, izvajamo različne družabne igre, lahko igramo TOMBOLO, smo humanitarni 
in priigrani dobiček podarimo OORK naše OBČINE. Čeprav ni visoka vsota evrov, je pa 
lepa poteza vseh, ki smo praznovali biserni jubilej POD DONAČKO goro!

M.K.



18. MEDNARODNI EX TEMPORE  
KRAJINARJEV ŽETALE 2018
Žetalski Ex  tempore je dosegel polnole-
tnost
Osemnajstič so se v začetku junija v Žetalah 
zbrali slikarji na tradicionalnem ex temporu 
z namenom, da na slikarskih platnih ustva-
rijo podobo žetalske in haloške krajine. V 
času, ko poteka košnja sena in zorijo češnje, 
daje narava najlepšo kuliso za umetniško 
ustvarjanje. In v takšnem duhu je potekal 
letošnji 18. mednarodni slikarski ex tempore 
krajinarjev Žetale 2018.
Morda je prav, da se ob tem jubileju spomni-
mo, kako se je vse skupaj začelo. Leta 2000 
je Žetale obiskalo 30 slikarjev Društva likov-
nih umetnikov Ljubljana in pod mentorskim 
vodstvom takratnega predsednika društva, 
danes že pokojnega Borisa ŠTRUKLJA, v 
enem dnevu ustvarilo likovna dela in jih 
razstavilo v danes že legendarni prosvetni 
dvorani. Uspeh tega srečanja je vzpodbudil 
slikarja Branka GAJŠTA iz Sesterž, da bi v 
Žetalah organizirali ex tempore, na katere-
ga bi prihajali slikarji iz Slovenije in tujine. 
In leta 2001 se je pričelo zares, ko so bili 
postavljeni temelji ex tempora v Žetalah. 
Skozi leta je prihajalo do nekaterih organi-
zacijskih in vsebinskih sprememb, vendar je 
osnovni koncept ex tempora ostal. Bila so 
bogata rodna leta, ko je v Žetale prihajalo 
do 100 slikarjev, akademskih in ljubitelj-
skih. V teh letih je bilo ustvarjenih preko 
1000 likovnih del, ki odražajo duh časa in 
prostora. Seveda ne bi šlo brez sponzorjev, 
ki prispevajo sredstva za nagrade. Ker je 
polnoletnost žetalskega ex tempora neke 
vrste prelomnica, je smiselno sprejeti od-
ločitev, da se ta kulturna prireditev ohrani 
tudi v prihodnje, saj pomembno prispeva k 
ustvarjanju vsakoletnega kulturnega utripa 
v Občini Žetale. 

Odprtje razstave likovnih del 18 slikarskega 
Ex tepora Žetale
V soboto 9. junija 2018 je bila v Večnamen-
ski dvorani Žetale otvoritev razstave likov-
nih del 18. slikarskega ex tempora 2018. Na 
letošnji ex tempore se je prijavilo 29 slikar-
jev, med njimi tudi slikar iz Nepala. Likovna 
dela je oddalo 28 slikarjev. Vsa oddana li-
kovna dela je ocenila strokovna komisija, ki 
so jo sestavljali: Mario BERDIČ – likovni kri-
tik, Jože FOLTIN – profesor likovne umetno-
sti, Branko GAJŠT – slikar in Rudi ŠPANZEL 
– akademski slikar. Strokovna komisija je 
podelila 9 nagrad. Otvoritev razstave je po-
tekala po ustaljenem scenariju. Slavnostni 
nagovor je imel župan Občine Žetale Anton 
BUTOLEN, ki je posebej poudaril pomen 
te likovne prireditve za Občino Žetale, ka-
kor tudi za širše območje Haloz. Ob koncu 
nagovora je župan izrekel zahvalo vsem, ki 
so pripomogli, da je slikarski ex tempore 
uspel. V kulturnem programu sta nastopi-
la Moški pevski zbor KD Žetale in Ženski 
pevski zbor KD Žetale. V imenu prisotnih 
gostov je pozdravne besede izrekla žu-
panja Občine Majšperk dr. Darinka FAKIN. 
Osrednja točka prireditve je bila podelitev 
nagrad. Seznam nagrajencev objavljamo 
posebej. Utemeljitev žirije k vsaki nagrajeni 
sliki je podal likovni kritik Mario 
BERDIČ. Nagrade je podelil župan Obči-

ne Žetale, skupaj s predstavniki prisotnih 
sponzorjev. Najprej je bilo podeljeno po-
sebno priznanje najstarejši udeleženki ex 
tempora, 93-letni Rozini ŠEBETIČ, slikarki 
iz Ptuja. Slovesnost otvoritve se je zaklju-
čila z družabnim srečanjem in skromno po-
gostitvijo, ki so jo pripravile članice Društva 
podeželskih žena Žetale. 
Zastor nad 18. slikarskim ex temporom Že-
tale 2018 je padel, ostajajo pa likovna dela, 
ki si jih je na razstavi možno ogledati do 14. 
junija.

Nagrade 18. Slikarskega Ex tempora Žetale 
2018

Nagrada GRAND PRIX Žetale 2018
Nagrado v višini 500 EUR je prispevalo Ce-
stno podjetje Ptuj d.d. Nagrado je prejela 
slikarka 
VIHTELIČ VODLAN Živka, za likovno delo z 
naslovom »Zaskrbljena«
1. nagrada:
Nagrado v višini 450 EUR je prispevalo 
podjetje GASTRO d.o.o. iz Ptuja. Nagrado 
je prejela slikarka Nada ZIDARIČ za likovno 
delo z naslovom »Žetale«.
2. nagrada:
Nagrado v višini 370 EUR je prispevala Ob-
čina Podlehnik. Nagrado je prejela slikarka 
Jasminka ČIŠIĆ za likovno delo z naslovom 
»Haloško valovanje«.
3. nagrada:
Nagrado v višini 310 EUR je prispevala Iz-
letniška kmetija Darinka KODRIČ iz Kočic. 
Nagrado je prejela slikarka Rozina ŠEBETIČ 
za likovno delo z naslovom »Nekoga moraš 
imeti rad«.
4.nagrada:
Nagrado v višini 310 EUR je prispevalo pod-
jetje Čisto mesto d.o.o. iz Ptuja. Nagrado je 
prejel slikar Gregor SAMASTUR za likovno 
delo z naslovom »Raj pod Donačko goro«.
5.nagrada:
Nagrado v višini 250 EUR je prispevalo 
podjetje TMD invest d.o.o. iz Ptuja. Nagrado 
je prejel slikar Peter PLAVČAK za likovno 
delo z naslovom »Novi dan«.
6.nagrada:
Nagrado v višini 250 EUR je prispevala Ob-
čina Majšperk. Nagrado je prejel slikar Alojz 
KREVH za likovno delo z naslovom »KO-
NJI«.
7. nagrada:
Nagrado v višini 250 EUR je prispevalo 
podjetje Talum d.d. iz Kidričevega. Nagrado 
je prejela slikarka Zdenka VINŠEK za likov-
no delo z naslovom »Na sprehodu«.
8. nagrada
Nagrado vrednostni bon za okvirjanje – 
nagrado za sliko manjšega formata je pri-
speval GAOK, Sašo GAJŠT s.p. iz Sesterž. 
Nagrado prejme slikar Daniel FERLINC za 
likovno delo z naslovom »Počitnice v Halo-
zah«.
Nasvidenje na 19. mednarodnem slikarskem 
ex temporu Žetale 2019.

    
Jože KRIVEC

Deklica s psom – avtorica Rozina Šebetič, 
najstarejša udeleženka dogodka (udeležila se je 
skoraj vseh prireditev ex tempore)

Starka – avtorica Živka Vihtelič Vodlan, 
nagrada GRAND PRIX

Haložan – avtor Ervin Dvoršak (mladi nadarjeni 
umetnik iz Makol)

Sončni zahod, pokrajina – avtor Birman Shrestha 
(iz Nepala, živi v Preboldu) 


