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V našem vrtcu je spet veselo, saj smo vrtci 20. 1. 2021 prejeli 
okrožnico, da lahko nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti v pol-
nem obsegu. Končno se v vrtcu in njegovi okolici spet slišijo 
otroški smeh, veselje in razigranost. Otroci so se razveselili drug 
drugega in si hiteli pripovedovati, kako so se imeli in kaj vse so 
počeli doma v tem dolgem korona času. Veliko veselja nam je 
prinesla tudi babica zima, saj nas je obdarila z ravno pravšnjo 
mero snega, zato  smo izkoristili zimske razmere in se podali na 
bližnji hrib, kjer so otroci uživali v drčanju, izdelovanju sneženih 
mož, angelčkov in nasploh v zimskih radostih.
Prvi teden februarja smo se spraševali: kaj je kultura? Avtor ene 
izmed pesmi, Srečko Niedorfer, bi jo otrokom opisal takole:

»V zadrego me je spravil naš Jura,
ko me je vprašal, kaj je kultura.
Kultura je sladoled in da nanj v vrsti počakaš,
kultura je kahla in da v njo se pokakaš.
Je limonada in da počasi jo piješ,
in je igračka, dokler je ne razbiješ.
Kultura je knjiga in da jo vzameš v roke,
in je peščeni grad, dokler se ne podre.
Kultura je tudi, če kaj pojasniti skušaš,
in kulturen si ti, ker me poslušaš.”

V našem vrtcu smo jo vzgojiteljice otrokom predstavile skozi raz-
lične dejavnosti: s plesom, pesmijo, zgodbami, s  prijateljstvom, 
lepo besedo, spomini, spoštovanjem, tradicijo … Na tak način smo 
se poklonili največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu.
Obeležili  pa smo tudi pustni čas, čas za zabavo, ples in odganja-
nje zime. Tudi v našem vrtcu je bilo veselo. Na ta dogodek smo 
se pripravljali že nekaj dni prej, saj smo okrasili igralnice, likovno 
ustvarjali na pustno tematiko, se seznanjali s pustnimi pravljica-
mi, pesmimi, spoznavali pustne šege, navade in običaje. Ker je 
bil letošnji pustni torek ravno v času počitnic, smo si pustno ra-
janje pričarali že v petek. Na žalost smo se zaradi protikoronskih 
ukrepov lahko zabavali zgolj v »mehurčkih«, a kljub temu smo 
se tigri, zajčki, metuljčice, pikapolonice, spidermani, čebelice, 
vile, gasilci in vsi ostali pustni junaki predali ritmom glasbe ter si 
zastavili cilj, da uspešno preženemo zimo in prikličemo pomlad.

Vrtec Žetale

KULTURNO – NORČAVO DOGAJANJE 
V NAŠEM VRTCU - V VRTCU ŽETALE 



3Žetalske   novice

Javno GLASILO »ŽETALSKE NOVICE«, št. 77, APRIL 2021,
Izdajatelj: Občina Žetale, Naslov Uredništva: Žetale 4, 2287 Žetale, 
Odgovorna urednica: Marija KRUŠIČ, Uredniški odbor: Marija SKOK, Franc PULKO ml., 
Toni BUTOLEN, Jože KRIVEC
Lektorica: Mojca KOPŠE, Marija KRUŠIČ
Prelom in tisk: www.evrografi s.si, APRIL 2021, 
Naklada: 500 izvodov
Javno glasilo »ŽETALSKE NOVICE« je na podlagi odločbe Ministrstva za kultuo RS štev. :006 - 
24/00 so z dne, 29.03.2001 vpisano v register javnih glasil pod zaporedno številko 1767. 

Vrtec

Dober dan

Župan

Aktivnosti Občinskega sveta Občine Žetale

Iz naših krajev, društva

 PGD Žetale

 Javni poziv

 Motoristična sezona 2021

 Turistična destinacija Haloze 

 DU Žetale 

 SK Žetalanec

 DHKP

 Drobci iz zgodovine Žetal

 OORK Žetale

 Pogovor

 Župnija Žetale

OŠ Žetale

4
5 
6 - 8

9

13
14
15

2

16
17
19
20
21
22 - 24

10 - 11

8 - 9

Sprehod po vsebini                                                  



4 Žetalske   novice

DOBER DAN

Lepo pozdravljeni spoštovani občani in občanke naše OBČINE 
ŽETALE. 

Sedim v svojem bivalnem prostoru in razmišljam o UVODNIKU 
v 77. št. Ž. N.
Preseneti me snežna padavina, narava izgleda prav romantič-
no, sicer zamuja z belo odejo, a kdo lahko ukrepa proti naravi.
Še vedno smo nemočni, saj nam COVID 19 usmerja življenje, 
nam omejuje druženje. Kultura v živo je zamrla. Žal mi je za 
našo kulturno dvorano, ki kljubovalno miruje. Koliko lepih sre-
čanj in kulturnih utrinkov je šlo mimo nas; ni petja, ne igre, sta 
pa lepa knjiga in ekran, ki nam ponujata različni sporočili.
Popki na drevju se lepo razvijajo, sadjarji in vinogradniki so v 
strahu ali skrbeh za tista mrzla jutra, ki lahko nastopijo v jutrih 
velikega travna.
Trobentice so porumenele livade, čebele so obletavale rumeno 
cvetje, mnogo jih je ob hladnih večerih otrpnilo in ne bodo 
doživele svojega praznika v mesecu maju. Svet se vrti okrog 
svoje osi, kmetje branajo travnike in oblikujejo projekte sodob-
nega kmetovanja, ki bi naj pokazalo rezultate v jeseni.
Tam doli ob potoku beži plaha srna, oglaša se pes s svojim 
lajanjem, v gozdu je zapela žaga, že se zasliši padec tiste de-
bele bukve. 
Zvončki se priklanjajo s svojimi belimi cvetovi in ne marajo pri-
jateljevati z noricami, ki so znanilke pomladi v naših obvodnih 
krajih. 
Pravkar se spušča po LOGU jadralni padalec, trenutno ne prija-
teljuje z vetrom in njegovo popotovanje se zaključi ob vznožju 
Maclja. 

Slovenski politični svet je živhen, potekajo interpelacije, težko 
je razumeti različna mišljenja, verjetno je še težje najti skupni 
jezik za mirno vladanje. 
Ne morem se znebiti črnih misli in prizorov o tisti osemletni 
deklici, ki je ugasnila svoje mlado življenje pod ugrizi pobes-
nelega psa. Ni mogoče razumeti nesoglasij med ljudmi, ki so si 
začrtali skupno življenje, a ga ne zmorejo doživljati v soglasju, 
završi orožje in črna zgodba življenja je zaključena. 
Še vedno so aktualni dogodki v zvezi s cepivi proti KORONI, 
kdaj bomo dosegli premoč nad virusi, ki aktivno krožijo med 
ljudmi. >Prizadevati si moramo za dosledno izvajanje ukrepov 
stroke in v prihodnosti bomo lahko rekli, da je s cepljenjem 
virus dokončno uničen. 
Po Žetalskem teče življenje po naših zadanih tirnicah in je zna-
čilno za občane in občanke naše OBČINE ŽETALE. 

Koledar zaznamuje različne praznike; ti, ki prihajajo, Vam naj 
minejo v zdravju in dobrem razpoloženju. Kjerkoli boste kaj 
ustvarjali, bodite uspešni, besedno se dobimo v oktobru, dot-
lej lepo pozdravljeni in v imenu UREDNIŠKEGA ODBORA in 
odgovorne urednice M. K.

M. K. , odgovorna
urednica Ž. N.

Uživajmo v drobnih radostih, VELIKONOČNE praznike, 
spremljajmo brstenje v naravi in si privoščimo druženje 
z ljudmi, ki so nam lahko blizu v tem EPIDEMIJA času!

Ostanimo zdravi! 

Vaši: Župan, Občinski svet, Občinska uprava
in Uredniški odbor Žetalskih novic

VOŠČILO
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ŽUPANOV UVODNIK

Žal moram tudi ta uvodnik začeti s pandemijo. Tri mesece po prejšnjem uvodniku rezultati praktično 
niso nič boljši, še več; ko to pišem, se situacija ponovno slabša in strokovnjaki pravijo, da smo že zašli 
v tretji val epidemije. Po kratkem delnem sproščanju ukrepov spet grozi popolna ustavitev javnega 
življenja. Kdaj bomo ponovno zaživeli po ustaljenih navadah, ne zna napovedati nihče. Veliko si vsi 

skupaj obetamo od cepljenja, ker je končno na voljo celo več vrst cepiva, vendar cepivo prihaja z 
zamudo, cepljenje pa spremlja nesorazmerno število teorij zarote in posledično mnogo dvomov 
o varnosti cepljenja. Verjamem, da številni strokovnjaki po vsem svetu vendarle vedo več kot 

posamezniki, ki po družbenih omrežjih širijo paniko, in da je cepljenje najpomembnejši ukrep 
za izhod iz te krize. Tako je bilo tudi v zgodovini. Številne nalezljive bolezni, ki so terjale na 
tisoče življenj ali dosmrtno invalidnost, so se izkoreninile ali vsaj omejile s cepljenjem. Ver-
jamem, da bo zmagal razum in se nas bo večina vendarle cepila, ko bomo na vrsti, in bomo 
skupaj premagali tudi to »kugo« 21. stoletja.
Ne glede na vse omejitve se v občini trudimo, da zastavljene cilje realiziramo. Uspešno 
zaključujemo sanacijo plazu Ledinca, zaključena je sanacija Pušnikove domačije, na tere-
nu potekajo odmere cest, ki smo jih modernizirali lani in deloma predlani, pa jih zaradi 
ukrepov ni bilo možno odmeriti. V sklepni fazi je poplavna študija, ki jo je zahtevala dr-
žava zaradi spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta. Uspešno pote-
ka skupni projekt petih haloških občin na področju turizma. Začela se je modernizacija 

cest, ki smo jih imeli v dvoletnem planu. Z veseljem ugotavljam, da smo bili lani zelo uspešni pri izbiri izvajalca in dosegli 
bistveno nižjo ceno, kot je bila predvidena. Delno se je povečala tudi povprečnina, tako bomo letos lahko modernizirali 
še dva odseka občinskih cest; katera dva, bo odločil Občinski svet.
S strani MOP-a smo imeli preverbo Odloka o nadomestilu za stavbna zemljišča. Osnovno sporočilo je, da je bila občina 
preveč »zaščitniška« do lastnikov nepremičnin, zato moramo sprejeti nov odlok, na osnovi katerega bomo v bodoče 
zaračunavali nadomestilo na osnovi uradnih podatkov in ne več na osnovi prijav lastnikov. Prav tako bo treba v bodoče 
zaračunavati nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča in uvesti komunalni prispevek. Odlok moramo sprejeti v leto-
šnjem letu in se bo začel uporabljati prihodnje leto.
Naj zaključim s pozitivno novico. Inštitut Zlati kamen sistematično spremlja razvoj slovenskih občin. Vsako leto spremlja 
razvojni napredek slovenskih občin na osmih različnih področjih: demografi ja, učinkovitost delovanja občine, dinamika 
gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela, izobrazba, življenjski standard, stopnja socialne kohezije in stopnja okoljske 
osveščenosti. Podatki, ki jih pridobi, so zbrani v ISSO analizi občine, ki jo sestavlja 61 kvantitativnih kazalnikov, ki tvorijo 
za vsako področje sestavljen indeks. Na nekaterih področjih smo še zelo na repu, na nekaterih pa že visoko. Del sistema 
sta Zlati in Srebrni ISSO certifi kat, v katerih so zbrani podatki o izstopajočih uvrstitvah občine, podatek o sestavljenem 
indeksu in predstavljene uvrstitve na osmih področjih v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami. Občina Žetale se je 
uvrstila na 163 mesto med slovenskimi občinami in pridobila Srebrni ISSO certifi kat za leto 2021. Verjetno bi si vsi želeli še 
boljših rezultatov, vendar je glede na položaj, s katerega smo štartali, to vzpodbuden podatek.
Želim, da tudi v prihodnje strpno in čim manj boleče premagujete krizo, ohranite svoje zdravje ter z odgovornim ravna-
njem prispevate svoj delček h koncu pandemije. Posebej želim tudi v teh spremenjenih okoliščinah prijetno praznovanje 
Velike noči in ostalih praznikov, ki sledijo.

Vaš župan

TEŽKO LETO
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AKTIVNOSTI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale se je v zadnjem tromesečju ses-
tal na eni seji, 10. redni, na kateri je obravnaval vsebino 17-ih 
točk. V času priprave tega prispevka je bilo članom občin-
skega sveta posredovano vabilo z gradivom za sklic 11. re-
dne seje, ki bo potekala 22. marca 2021, o vsebini katere vas 
bomo seznanili v naslednji številki Žetalskih novic. 10. redna 
seja je bila zaradi epidemiološkega stanja in upoštevanja 
protikoronskih ukrepov izvedena v Večnamenski dvorani 
Žetale 14. decembra 2020. Na tej seji so se svetniki soočili z 
vsebino kar 17-ih točk. Na začetku seje jih je župan seznanil s 
smrtjo člana občinskega sveta g. Silva Potočnika. Svetniki so 
se mu poklonili z minuto molka. V nadaljevanju seje so sprejeli 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega 
sveta Občine Žetale, kar je osnova za začetek postopka za 
razpis nadomestnih volitev in izvolitve novega svetnika. Po 
več letnih usklajevanjih med vsemi soustanoviteljicami je bil v 
naslednji točki sprejet Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno iz-
obraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, kate-
re ustanoviteljica je tudi Občina Žetale, ki ga je predstavila rav-
nateljica ga. Lidija Marin. Na tej seji je bil prisoten tudi direktor 
podjetja Čisto mesto Ptuj Kristijan Lovrenčič, ki je podal obra-
zložitev k dvema točkama: Elaboratu o oblikovanju cen izva-
janja storitev obveznih občinskih GJS ravnanja s komunalnimi 
odpadki v občinah Spodnjega Podravja in Letnemu programu 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Žetale za 
leto 2021. Direktor je podrobno predstavil izhodišča za obli-
kovanje cene, ki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in 
cene opravljanja storitev, ter pojasnil, da se v letu 2021 zaradi 
pobiranja stekla od vrat do vrat in podaljšanega delovnega 
urnika na zbirnem centru predvideva minimalen dvig cen, za 
3%. Sicer pa je Elaborat podlaga za potrjevanje cen. Vzpo-
redno je podajal pojasnila k letnemu programu. Svetniki so 
obe točki soglasno potrdili. V nadaljevanju je bil na dnevnem 
redu Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Žetale za leto 2020 (Rebalans III). Župan je pojasnil, 
da je bil proračun Občine Žetale za leto 2020 sprejet na 7. 
redni seji dne 19. 12. 2019. Spremenjen je bil že dvakrat. Glede 
na realizacijo proračuna Občine Žetale na dan 30.11.2020 in 
odprte obveznosti, ki jih bomo morali pokriti do konca leta 
2020, smo pripravili Rebalans III proračuna Občine Žetale za 
leto 2020. Prihodki v Rebalansu III znašajo 1.753.027 € (za 
2.330 € več kot v Rebalansu II), odhodki znašajo 1.710.465 € 
(in so za 2.330 € večji kot prihodki). V Rebalansu III proračuna 
Občine Žetale smo sredstva na odhodkovni strani razporedili 
z nekaterih postavk, na katerih v letu 2020 zaradi epidemija 
COVID -19 ni bilo realizacije oziroma v manjšem obsegu na 
druge proračunske postavke, na katerih se bo izkazovala več-
ja realizacija od planiranih sredstev za določen namen. Neka-
tere davčne in nedavčne prihodke smo glede na realizacijo 
povišali, medtem pa znižali kapitalske prihodke, ker planirane 
realizacije ni bilo oziroma do konca leta ne bo dosegla plani-
rane višine. Pri transfernih prihodkih iz državnega proračuna 
za tekočo porabo smo v Rebalansu III upoštevali spremembo 
na osnovi prejetih odločb. Svetniki so se strinjali s predstavlje-
no obrazložitvijo Rebalansa ter ga soglasno potrdili. 
V nadaljevanju so bili seznanjeni s pripravljenim Sklepom o 
določitvi javne infrastrukture na področju kulture. Občina Že-
tale je takšen sklep sprejela že pred leti, sedaj pa ga je nove-
lirala in dodala nove objekte, ki jim je namenila status infra-
strukture na področju kulture, in sicer Večnamensko dvorano 
Žetale, Vukovo domačijo in Pušnikovo domačijo. Prednost 

takšnega statusa je kandidiranje za sredstva na javnih razpisih 
na področju kulture. Sklep je bil soglasno sprejet.
Nato sta bili na dnevnem redu dve vsebinsko enaki točki, saj 
so svetniki obravnavali podelitev statusa grajenega javnega 
dobra nepremičninam lokalnega pomena. Občina Žetale je 
namreč s podjetjem Elektro Maribor d.d. sklenila pogodbo 
o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo in vzdrževanje 
priključnega kablovoda ter služnost dostopa in prehoda v ko-
rist Elektra Maribor. Ker je v zemljiški knjigi pri navedeni ne-
premičnini vpisan status javnega dobra, predlagatelj vpisa ne 
bo mogel vpisati služnostne pravice na podlagi predloženih 
pogodb. Da se lahko zemljiškoknjižni vpis na podlagi predlo-
žene pogodbe izvrši, mora biti pri nepremičnini kot lastnica 
vpisana občina ter zaznamovan status grajenega javnega 
dobra. Glede na navedeno je bilo treba pri obravnavani ne-
premičnini izpeljati postopek formalne ureditve statusa gra-
jenega javnega dobra. Oba sklepa sta bila soglasno potrjena. 
Svetniki so potrdili tudi prodajo nepremičnine v Dobrini, za 
katero je izkazal interes občan. Gre za parcelo v velikosti 157 
m2, ki se drži premoženja zainteresiranega kupca in je občina 
trajno ne potrebuje. Pravna podlaga za prodajo te nepremič-
nine je v Zakonu o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti, ki pravi, da premoženje, ki ga 
noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih 
nalog, bodisi proda ali bodisi se z oddajo v najem ali na drug 
ustrezen način zagotovi njegova učinkovita raba. 
Skladno z določili Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Žetale je občinski svet tisti, ki določi 
vrednost točke za odmero nadomestila za posamezno leto. 
Predlagano je bilo, da ostane vrednost točke nespremenjena, 
torej 0,0030 EUR. Za drugo leto je v pripravi nov Odlok o 
NUSZ, ki bo to področje uredil v skladu z veljavno zakonodajo, 
je pojasnil župan in svetniki so to soglasno potrdili. 
Pod zadnjo vsebinsko točko dnevnega reda 10. redne seje 
so svetniki potrdili seznam odsekov, na katerih se naj izvaja 
zimska služba (pluženje in posipavanje). Predložen jim je bil 
obstoječ seznam odsekov cest, ki ga občinska uprava vsako 
leto dopolni in popravi, v smislu novih vlog in pobud občanov 
za izvajanje zimske službe na teh cestah. Gre za ceste, ki niso 
zajete v Program izvajanja zimske službe, vendar služijo za 
dostop do bivališč našim občanom, zato jim v zimskih razme-
rah na tak način zagotavljamo prevoznost teh cest in nemoten 
dostop do doma. Pri izvajanju zimske službe mora izvajalec 
upoštevati prioritetni vrstni red izvajanja službe v skladu z ve-
ljavno zakonodajo. 
Seja se zaključila s podajo informacij župana in direktorice o 
aktivnostih, ki se izvajajo v občini. Med drugim je župan podal 
predlog, da otroke to leto obišče božiček kar na domu, saj 
zaradi epidemioloških razmer božičkovanja ne bo mogoče or-
ganizirati tako kot običajno. Prav tako bo občina poskrbela za 
dostavo paketov starejšim občanom po zaselkih. 

PROJEKT REVITALIZACIJE PUŠNIKOVE DOMAČIJE
Kot smo vam o tem projektu poročali že v prejšnjih številkah 
novic, vam sedaj lahko z veseljem sporočimo, da so dela na 
Pušnikovi domačiji zaključena. Zaradi izrednih razmer, ki vla-
dajo v tem času epidemije koronavirusa, dela niso bila zaklju-
čena v predvidenem roku, ampak je bil izvajalcu del, Zidarstvu 
Kodrič Milan s.p. iz Žetal, z odločbo Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge 
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in razvoj podeželja rok za dokončanje 
del podaljšan do 30. 6. 2021. Izvajalec 
je dela zaključil prej, in sicer z zapisni-
kom o primopredaji dne 11. marca 2021. 
Sredstva za izvajanje teh del smo prido-
bili z uspešno prijavo na Javni poziv za 
izbor operacij LAS Haloze-EKSRP-okto-
ber 2019.
Občina Žetale je s tem projektom do-
končno uredila Pušnikovo domačijo, ki 
jo sestavljajo tipična haloška poslopja z 
hišo, kletjo in gospodarskim poslopjem. 
Domačijo že sedaj obiskujejo številni 
pohodniki, saj je na poti Krožne temat-
ske poti po poteh kulturne dediščine v 
občini Žetale. Obiskovalcem želimo po-
leg ogleda domačije ponuditi nekaj več, 
zato smo uredili pode v prostorih hiše 

ter tlakovali prostore s kamnom v sked-
nju in hlevu. Prostore hiše smo opremili 
z opremo, ki bo omogočala nastanitev 
4-5 članske družine. Nekaj izvirne opre-
me je ohranjene, hiša ima tudi krušno 
peč iz leta 1871. V prostorih gospodar-
skega poslopja (hleva in skednja) smo 
uredili skupna ležišča ter namestili kabi-
no za prhanje in umivalnik. Ker domači-
jo obdajajo izredno strma pobočja, smo 
uredili odvodnjavanje zalednih voda s 
kamnito muldo, da preprečimo propa-
danje objektov.
Dodatna ponudba bo popestrila doga-
janje za obiskovalce in turiste, ki so si 
do sedaj domačijo lahko samo ogledali. 
Sedaj bodo imeli možnost tam prenočiti 
ali se nastaniti za več dni.
Poskrbeli smo tudi za sprotno čiščenje 
zelo strmega travnatege terena, ki ob-
daja domačijo, ga ogradili z ograjo in 
vanj namestili domače živali – koze.

Občinska uprava

SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU 
PODPEČ-LEDINCA
Februarja je na javnem razpisu izbran 
izvajalec, PGE podjetje za gradnje in 
ekologijo d.o.o. iz Maribora, pričel z 
gradbenimi deli na sanaciji plazu Podpe-
č-Ledinca, lokacija Ledinca. Z gradbeno 
pogodbo se je zavezal dokončati pred-
videna dela do konca oktobra tega leta. 
Ker pa so z deli začeli v začetku leta in 
jim je tudi vreme bilo naklonjeno, bodo 

dela po predvidevanjih izvajalca zaklju-
čena do konca marca 2021. Vrednost 

predvidenih del znaša 117.149,60 EUR. 
Občina bo del sredstev, brez stroškov 
priprave in izdelave tehnične dokumen-
tacije, stroška gradbenega nadzora ter 
stroška plačila DDV, dobila povrnjenih s 
strani države v okviru Programa nujnih 
ukrepov za odpravo posledic nestabil-
nosti tal majhnega in srednjega obsega 
za leto 2020 in 2021. 

Občinska uprava
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ZLATI KAMEN

NOVI AED IN AKTIVNOSTI V ZIMSKIH MESECIH

Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno 
srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje in po-
glede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najviš-
ji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot 
tudi vladni predstavniki. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhu-
nec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku 
slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati 
kamen. Na dogodku vsako leto razglasimo razvojno najbolj pro-
dorne občine Slovenije. Rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 
2021 je sodelovanje in soustvarjanje občin. Občina Žetale je letos 
na 163. mestu med vsemi slovenskimi občinami. S tem se je uvr-
stila med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven živ-
ljenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega 
razvoja. Uvrstitev občini prinaša srebrni ISSO certifi kat razvoj-
ne odličnosti za leto 2021. Izhodišče za podelitev certifi kata so 
konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO. Indeks ISSO 

je sestavljen iz večjega števila 
kazalnikov, izvedenih iz sta-
tističnih, fi nančnih in gospo-
darskih podatkov o občini. 
Meri doseženo stopnjo razvi-
tosti občine. Spremlja demo-
grafska gibanja, učinkovitost 
delovanja občine, dinamiko 
gospodarskega razvoja, sta-
nje na trgu dela in na po-
dročju izobrazbe, življenjski 
standard, stopnjo socialne 
kohezije in stopnjo okoljske 
osveščenosti v občini.

Občinska uprava

Srebrni certifikat pridobi občina, ki doseže zelo dobro raven razvojne uspešnosti na posameznih področjih sistema ISSO. Osnova za izdajo certifikata je analiza občin ISSO za leto 2020.

za leto 2021 prejme občina

za uspešni razvojni položaj občine

PRIZNANJE KAKOVOSTI

SREBRNI CERTIFIKAT ISSO

Uredništvo projekta Zlati kamen
Robert Mulej, SBR d.o.o.

Direktor

Organizacijski razvoj projekta Zlati kamen
Peter Ribarič, Planet GV d.o.o.

Izvršni direktor

Občina Žetale

Občina Žetale ni samo ena izmed najmanjših občin v državi, je 
tudi ena izmed najbolj oddaljenih občin glede na dostopni čas 
nujne medicinske pomoči (NMP) v državi. Gasilci PGD Žetale 
smo se tega začeli zavedati že pred nekaj leti, zato smo se leta 
2018 odločili, da pristopimo v sistem prvih posredovalcev.
Kdo so prvi posredovalci?
Prvega posredovalca opredeljuje Pravilnik o nujni medicinski po-
moči kot posameznika, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe 
in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na 
kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življe-
nja pred prihodom službe NMP in je vključen v sistem t. i. tihega 
aktiviranja sil za zaščito in reševanje.
Sistem prvih posredovalcev v Sloveniji ni najbolje urejen oz. ga 
krovna zakonodaja s področja varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami sploh ne opredeljuje, čeprav smo po večini ravno 
pripadniki enot zaščite in reševanja (gasilci) prvi posredovalci. 
Tako je bilo vse fi nančno in organizacijsko breme preneseno na 
gasilske organizacije in posledično na lokalne skupnosti.
Gasilcev operativne gasilske enote Žetale te okoliščine niti niso 
tako zanimale, saj smo gasilci »po duši in srcu« in se zaveda-
mo, da je takšna pomoč v kraju, kjer živimo in delujemo, nadvse 
pomembna. Odločitev za to je bila predvsem geografski polo-
žaj, ki občino umešča na zemljevid v veliki oddaljenosti od prve 
nujne medicinske pomoči (NMP, ZD Ptuj) in demografski sestavi 
prebivalstva občine, saj se zavedamo, da se s starostjo poveču-
je možnost določenih nujnih življenjsko ogrožajočih stanj, kjer o 
preživetju odločajo minute. Gasilci operativne gasilske enote Že-
tale želimo, da je takšna pomoč, v kolikor je le mogoče, na voljo 
vsem nam/vam občanom. Zato se trudimo svojo pripravljenost 
za posredovanje, tudi kot prvi posredovalci, v oblikah stalnega 
strokovnega usposabljanja, skozi redne vaje operative, venomer 
nadgrajevati. Prav tako je naša skrb tudi v popolnjevanju in nad-
grajevanju opreme za reševanje in nudenje pomoči. 
Občina Žetale je del sredstev, ki jih je zaradi razmer COVID-19 
prihranila, v proračunu prerazporedila in proti koncu pretekle-
ga leta nabavila nov sodoben AED LIFEPAK 1000, ki bo (oz. je) 
namenjen ravno prvim posredovalcem v Občini Žetale. Z novim 
AED-jem smo zagotovili kompatibilnost z defi brilatorji nujne 
medicinske pomoči. S tem prihranimo dragocene sekunde ob 
prevzemu pacienta s strani NMP, kakor tudi nadomeščanje že iz-

rabljenih elektrod, ki v tem primeru potujejo skupaj z pacientom 
in nam jih NMP takoj nadomesti. AED pa je tako ponovno na 
voljo za uporabo, takoj po posredovanju, in od nas ne zahteva 
večje zaloge elektrod, ki so kar veliko fi nančno breme za gasilsko 
enoto, prav tako pa so omejene z rokom trajanja.
V sklopu nabave AED je Občina Žetale po dogovoru nabavila 
še elektrode, primerne za nudenje pomoči z AED otrokom, in 
zunanjo ogrevano omarico za AED. Tako smo naš dosedanji AED 
v sodelovanju s CZ Občine Žetale namestili na javno dostopno 
lokacijo pri večnamenski dvorani in omogočili prost dostop, v 
primeru potrebe, vsem. Lokacija večnamenske dvorane z ne-
posredno bližino občine, šole, trgovine, župnije in cerkve, ki so 
praviloma točke zbiranja večjega števila ljudi, je tako idealna 
za postavitev javno dostopnega AED-ja, ki je v primeru potre-
be neovirano na voljo vsem. V Žetalah imamo sedaj dva javno 
dostopna defi brilatorja, enega na lokaciji večnamenske dvorane, 
drugega pa je pred leti nabavil Rdeči križ Žetale in je nameščen 
na objekt v Dobrini (pri dovozu k zbirnemu centru). Rokovanje z 
AED je namenjeno vsem, saj je nezahtevno in vodeno v sloven-
skem jeziku (ob klicu na 112 celoten postopek vodi tudi dispe-
čerska služba do prihoda prvih posredovalcev ali medicinskega 
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JAVNI POZIV OBSTOJEČIM IN ZAINTERESIRANIM 
NOVIM PONUDNIKOM NASTANITVENIH KAPACITET

Spoštovani,
Občina Žetale v sodelovanju s štirimi haloškimi občinami – Maj-
šperk, Cirkulane, Podlehnik in Zavrč – v okviru skupnega projek-
ta »Turistična destinacija Haloze« in skupne blagovne znamke 
»Visit Haloze« oblikuje tudi nadgradnjo turistične ponudbe na 
področju nastanitev, in sicer v obliki razpršenega hotela.

Občina Žetale tako poziva vse OBSTOJEČE ali POTENCIALNE 
NOVE zainteresirane ponudnike nastanitvenih (nočitvenih) ka-
pacitet v občini, kot so: 
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo, 
- gostišča ali drugi objekti s sobami - sobodajalci, 
- imetniki počitniških vikendov, 
- imetniki apartmajev,
- hostli,
- kampi,
da se priključite in sooblikujete Turistično destinacijo Haloze 
pod skupno znamko "Visit Haloze", ki vam omogoča, da posta-
nete del celovite in prepoznavne ponudbe.

Ponujamo vam:
• povezovanje med vsemi deležniki v turizmu v sklopu znamke 
"Visit Haloze",
• trženje v okviru Turistične destinacije Haloze, ki ima že obliko-

vano turistično ponudbo in znamko "Visit Haloze",
• oglaševanje v skupni turistični brošuri, ki bo destinacijo na tu-
rističnem zemljevidu umestila na prepoznavno mesto,
• oblikovanje ITP (integralne turistične ponudbe),
• vključitev in trženje v e-recepciji na spletni strani visithaloze.si,
• celovito izobraževanje in svetovanje za razrešitev vseh dilem 
pri vzpostavitvi nastanitvenih kapacitet in oblikovanju kvalitetne 
ponudbe ter trženju vaših nastanitvenih kapacitet.

Vsi, ki v svojih nepremičninah vidite potencial in priložnost, 
VABLJENI, da svojo prijavo oddate na sedež občine ali na e-na-
slov info.zetale@zetale.si  ali nas pokličete na 02 795 32 87 naj-
kasneje do 5. aprila 2021! 
Turizem predstavlja dobro zgodbo, ko vsi ponudniki delujejo z 
roko v roki, saj je v slogi prava moč in vrednost!

Več na: www.visithaloze.si

Aktivnosti se fi nancirajo iz občinskega proračuna in jih sofi nanci-
rata Evropska Unija in Republika Slovenija.

osebja NMP). V prihodnosti, ko bo epidemiološka slika dopušča-
la, si želimo skupaj z Občino Žetale in CZ Občine Žetale organi-
zirati tudi kakšno delavnico za vse občane na tematiko nudenja 
temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED-ja.
V gasilski enoti smo se odločili tudi, da za potrebe prvih posre-
dovalcev oz. nudenja prve pomoči nabavimo oksiometer, me-
rilec krvnega tlaka in jeklenko s kisikom za pomoč pri nudenju 
temeljnih postopkov oživljanja. Prav tako smo vsa vozila opremili 
s tablicami, ki nam omogočajo uporabo navigacije skupaj s siste-
mom Fireapp, ki ga uporabljamo kot pripomoček za aktiviranje 
operativnih članov. Ob prejemu poziva se podatek tako avtomat-
sko posreduje v vsa vozila in omogoča navigiranje do lokacije 
dogodka. S tem smo olajšali delo voznikov gasilskih vozil, poe-
nostavili navigiranje in skrajšali čas prihoda do lokacije.
V sklopu projekta nabave novega gasilskega vozila GVC 16/25 
smo nadaljevali s pripravljalnimi deli v gasilskem domu (inšta-
lacija za oskrbo vozil) in pripravo seznama potrebne premične 
opreme, ki izhaja iz zahtev tipizacije gasilskih vozil in posebne 
opreme glede na lokalne potrebe, s katero bomo opremili vozi-
lo. Do konca leta moramo vso opremo nabaviti in jo v skladu s 
podpisano pogodbo predati izdelovalcu nadgradnje, ki bo v vo-
zilu zagotovil primerna pritrdilna mesta. Nabava opreme je eden 
večjih fi nančnih zalogajev za društvo v zadnjih letih in v skladu 
z oceno ob začetku izvedbe projekta znaša cca. 60.000 EUR. To 
je del fi nančnega vložka, ki ga v skladu z dogovorom in podpi-
sano pogodbo o dobavi vozila z Občino Žetale zagotavlja PGD 
Žetale. Drugi del, ki ga PGD prejme po uspešnem kandidiranju 
na razpisu za sofi nanciranje gasilske zaščitne in reševalne opre-
me, pa bo namenjen sofi nanciranju izdelave nadgradnje. Večino 
sredstev za nabavo podvozja in nadgradnje v skladu s podpisano 
pogodbo o nabavi vozila GVC 16/25 zagotavlja Občina Žetale.
Ob koncu preteklega leta smo bili zaradi neugodne epidemio-
loške slike in ukrepov v zvezi s COVIDOM-19 primorani tradici-

onalni obisk vseh gospodinjstev prilagoditi situaciji. Tako smo 
na naslove vseh gospodinjstev v občini Žetale poslali koledar in 
kratko voščilo. Vsem občanom, ki ste nam tudi v teh časih na-
menili prostovoljni prispevek, se iskreno zahvaljujemo. Ves zbran 
denar bo šel za nabavo opreme za novo vozilo GVC 16/25, ki ga 
v celoti prevzemamo prihodnje leto.
Prav tako smo bili primorani prestaviti vse družabne aktivnosti, 
zaenkrat za nedoločen čas. Razmere nam letos niso dopuščale 
niti sklica najvišjega organa društva, zato je v skladu z navodi-
li krovne organizacije Gasilske zveze Slovenije poročila in plan 
dela obravnaval in potrdil upravni odbor društva. S tem smo za-
gotovili tudi formalne pogoje za delovanje društva v tem letu. 
Čeprav so naši plani aktivnosti v letošnjem letu bolj ali manj op-
timistični in seveda pogojeni z odločitvami naših odločevalcev, 
se vsi skupaj najverjetneje nadejamo čim prejšnje vrnitve v staro 
– normalno stanje. Morda pa je sedaj vse skupaj že postala nova 
normalnost?
Gasilci že dolgo nismo več tisto, za kar smo bili v preteklosti 
prvenstveno ustanovljeni, t.i. »požarne brambe«. Reševanja pos-
tajajo tehnično vse bolj zahtevna, zahtevnost pa povečujejo tudi 
nove oblike nesreč in pomoči ter okoliščine, v katerih delujemo, 
kar zahteva nova znanja, izkušnje in opremo. Prostovoljne gasil-
ske enote prevzemamo vse pomembnejšo vlogo v vseh oblikah 
pomoči. Vsaka intervencija je unikum in je nikoli ni mogoče v 
isti obliki ponoviti, to pa od gasilca zahteva visoko stopnjo inte-
gritete, strokovnosti in osredotočenosti za uspešno dokončanje 
naloge. Največja nagrada za opravljeno delo pa je vedenje, da si 
nekomu pomagal!

za PGD Žetale, Nejc Sakelšek
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Pomlad je čas za nove cestne raziskovalne priložnosti in čas, ko vozni-
ki motornih koles svoje motorje odpeljejo iz garaže. Nova motoristič-
na sezona tako od voznikov motorjev kot od voznikov v avtomobilih 
zahteva posebno previdnost in medsebojno prilagajanje.
Vozniki se čez vikend in v prostem času prelevijo v motoriste ter si tako 
privoščijo užitke ob »vetru v laseh«. Tuje raziskave ugotavljajo, da je 
motiv vožnje pri voznikih motornih koles pogosto zelo drugačen kot 
pri voznikih osebnih avtomobilov: preživljanje prostega časa, druženje, 
turistični ogledi, tudi preizkušanje lastnih sposobnosti in užitki v tve-
ganju. Zato je ogroženost voznikov motornih koles veliko večja in spa-
dajo med ranljivejše skupine udeležencev v cestnem prometu. Ob tem 
je treba izpostaviti, da so zaradi značilnosti motorja veliko slabše vidni 
in opazni, pogosto vozijo prehitro ali pa jih drugi vozniki spregledajo 

ali jim odvzamejo prednost.

Vozniki motornih koles, najprej preverite svojo 
opremo
Preden se boste odpeljali na prvo cestno razisko-
vanje z motorjem, opravite celovit pregled svoje 
opreme. Da bi se vaši motoristični podvigi kon-
čali z nasmehom in vam ostali v lepem spominu, 
morate še pred prvo vožnjo poskrbeti za vse var-
nostne ukrepe, na katere opozarjamo policisti in 
Agencija RS za varnost prometa.

Preverite tehnično brezhibnost motorja
Stanje pnevmatik: skrbno preverite ustreznost pnevmatik, saj je 
kakršnakoli poškodba lahko nevarna. Pri vulkanizerju preverite more-
bitne poškodbe, bodite pozorni tudi na primeren tlak, ki je priporočljiv 
za vaše motorno kolo. Tudi če s svojo pnevmatiko niste naredili veliko 
kilometrov, obstaja nevarnost, da je prestara in neustrezna.
Zavore: preverite delovanje zavor še pred vožnjo in se hkrati prepričaj-
te, ali so ročice nastavljene po vaši meri. Preverite tudi raven zavorne 
tekočine.
Stanje verige: v primeru motornih koles s prenosom moči z verigo je 
le-to treba redno pregledovati in vzdrževati v skladu z navodili proizva-
jalca (podmazovanje).
Svetlobna oprema: ne zanesite se samo na signale na armaturni plošči, 
preverite dejansko delovanje luči (www.avp-rs.si).

Poskrbite za ustrezno opremo.
Zaščitna čelada: zaščitna motoristična čelada mora biti ravno prav ve-
lika. V nasprotnem primeru prične voznika motornega kolesa motiti, s 
tem pa upada tudi njegova koncentracija. Če je čelada premajhna, med 
vožnjo začne tiščati v ušesa ali zgornji del glave. Pomembno je, da se 
notranje oblazinjenje čelade optimalno prilega obsegu glave v predelu 
čela ter v predelu lic. Vsekakor je priporočljivo preizkusiti več modelov 
ter več čelad različnih proizvajalcev – ko si boste nadeli za vas opti-
malno čelado, boste to tudi takoj začutili. Ljudje imamo različne oblike 
glave, zato nam ustrezajo čelade različnih proizvajalcev. 
Rokavice: pomembno je, da je velikost rokavice v predelu kazalca in 
sredinca točna. Prevelike rokavice so lahko nevarne in ovirajo motorista 
pri pomembnih manevrih.
Kombinezon: če boste izbrali tekstilni kombinezon, je priporočljivo, da 
izberete model z vgrajenimi ščitniki. Udobnost kombinezona pred na-
kupom vedno najprej preizkusite na motorju. 
Ščitnik hrbtenice: sočasno z nakupom in pomerjanjem velikosti kom-
binezona je najlažje izbrati tudi ustrezen ščitnik hrbtenice – želvo.
Škornji: paziti je treba na ustrezno velikost in na to, da škorenj 
ni preveč trd (www.avp-rs.si).

Začnite postopoma, preverite svoje 
zmogljivosti
(vir: Foto: Klemen Korenjak)
Šele ko se boste prepričali, da vaša oprema 
zadostuje varnostnim standardom varne 

MOTORISTIČNA SEZONA
2021
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vožnje, sedite na sedež svojega motornega kolesa in se prepustite prvi 
vožnji. Toda počasi: začnite postopoma in si najprej privoščite kakšen 
ogrevalni krog. Že res, da čez zimo niste pozabili voziti, dejstvo pa je, 
da tudi vožnja z motornim kolesom zahteva posebno vrsto "kondicije" 
– tako v osredotočenosti na vožnjo kot v spretnostnem znanju (www.
avp-rs.si).

Preverite svoje sposobnosti
Vožnja motornega kolesa zahteva zelo visoko raven koncentracije, ob 
tem pa predstavlja tudi velik fi zični napor, predvsem poleti, ko je zelo 
vroče in ko se podajamo na daljšo pot.
Utrujenost: motoristi utrujenosti zaradi adrenalina pogosto sploh ne 
občutijo. Zato je pomembno, da si že pred začetkom poti določite dalj-
še postanke za sprostitev in počitek.

Stres: ne odpravljajte se na pot, če ste utrujeni, pod stresom 
ali pretirano razburjeni.

Alkohol: prav tako kot za vse druge kategorije velja 
tudi za vožnjo motornega kolesa prepoved vožnje 

pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih 
substanc. Statistike naj bodo spodbuda za pre-

vidnost: za nesreče so večinoma odgo- vorni 
motoristi.

Stanje vozišča: pomembno je 

zavedanje, da še posebej ob začetku motoristične sezone temperature 
asfalta niso optimalne, treba pa je biti tudi pozoren na ostanke posipnih 
materialov na vozišču in morebitnih poškodb vozišča, nastalih zaradi 
vremenskih vplivov. 
Voznikom motornih koles priporočamo, da se večkrat udeležijo doda-
tnega usposabljanja in kondicijskih voženj ter da se dodatno poučijo o 
največjih pasteh za motoriste, kot so polaganje ovinkov, prehitra vo-
žnja, izsiljevanje prednos-
ti, nečisto cestišče, mokro 
in vlažno cestišče ipd. 
(www.avp-rs.si).

Vozniki avtomobilov
(vir: www.avp-rs.si)
Bodite spoštljivi in pozor-
ni do vseh udeležencev. 
Ne samo vozniki motor-
nih koles, ob novi sezo-
ni morajo v promet bolj 
previdno vstopati tudi vozniki osebnih avtomobilov. Vsak udeleženec v 
prometu bi se moral na vsakem ovinku bolj pozorno ozirati za drugimi 
udeleženci, predvsem za tistimi, ki so praviloma v podrejenem položaju 
in posledično spadajo v rizično skupino: vozniki motornih koles, kole-
sarji in pešci (www.avp-rs.si).
Spomladi in poleti je prav teh udeležencev na cestišču več, zato velja 
dodatna previdnost, predvsem ob nevarnejših cestnih odsekih in slab-
ših vremenskih razmerah. Uporabljajte ogledala in smerokaze, prepri-
čajte se, da imate prednost, in ne izsiljujte prednosti – motoristi so lahko 
hitrejši, kakor mislite. Ne tvegajte in dovolite motoristu enakopravnost 
v prometu.
Obilo motorističnih užitkov ob vožnji vašega motornega kolesa in čim 
varnejši vstop v sezono motociklizma vam želi kolektiv Policijske po-
staje Podlehnik.

  Stanko VINKO 
Vodja policijskega okoliša
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RAVNANJE Z ODPADKI – 
OBVESTILO ZA UPORABNIKE

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja z odpadki,

obveščamo vas, da smo skupaj z vami uspešno vpeljali ločeno zbiranje stekla po sistemu »od vrat do vrat«. V uporabo ste prejeli 
posodo (120 L), s tem pa smo umaknili t.i. ekološke otoke za odlaganje stekla. V februarju oz. marcu smo opravili prvi odvoz po 
urniku.

Pripravili smo natančnejša navodila za ločevanje vseh vrst odpadkov, ki jih najdete na spletni strani: https://cis-
tomesto.si/navodila-za-locevanje/ oz. s skeniranjem QR kode. Prav tako smo za odpadke, ki se pogosto napačno 
ločujejo, navedli pravilen način ločevanja.

KAJ SODI IN KAJ NE SODI V POSODO ZA STEKLO?

ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRNIH CENTRIH

Povečali smo razpoložljivost zbirnih centrov v upravljanju podjetja ČM Ptuj, kamor lahko pripeljete in brezplačno oddate odpadke, ki 
spadajo v okvir zbiranja gospodarske javne službe. Lokacije in odpiralne čase najdete zapisane na urnikih odvozov in na naši spletni 
strani: https://cistomesto.si/zbirni-centri/) 
*Točni datumi odprtja zbirnih centrov so objavljeni na naši spletni strani ter v urnikih odvozov za leto 2021 - glej moder 
kvadratek na koledarju:

AKCIJA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
Obveščamo vas, da bo akcija odvoza kosovnih odpadkov, kot običajno, izvedena 2x v letu, in sicer prvič v maju/juniju in drugič v 
septembru/oktobru. Naročilnico prejmete z eno od naslednjih položnic. Preverite, kaj sodi med kosovne odpadke, informacije naj-
dete prav tako med navodili za ločevanje na zgornji povezavi. Navajamo pogoste odpadke, ki NE SODIJO med kosovne odpadke, in 
zraven pripisano pravilno ravnanje s temi odpadki:

Vaš zbiralec odpadkov 
ČISTO MESTO PTUJ
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TURISTIČNA DESTINACIJA HALOZE

Haloške občine Majšperk, Žetale, Cirkulane, Podlehnik in 
Zavrč smo skupaj pristopile k projektu Razvoj turistične de-
stinacije Haloze in razvile skupno blagovno znamko, ki smo 
jo poimenovale Visit Haloze. Za projekt, vreden 177.333,54 
evrov, smo kandidirali na Javnem pozivu LAS Haloze in pri-
dobili sofi nancerska sredstva Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v znesku 118.676,16 evrov. Občina Majšperk je 
vodilni partner projekta. Z njim želimo pospešiti razvoj ob-
močja in odpreti nova delovna mesta. S povezovanjem ponu-
dnikov bomo spodbudili razvoj samooskrbnih verig. 
V sklopu projekta je defi niranih 22 aktivnosti. Registrirali smo 
blagovno znamko "VISIT HALOZE" in zanjo oblikovali novo 
grafi čno podobo, vzpostavili spletno stran www.visithaloze.
com in odprli spletna mesta nove blagovne znamke na druž-
benih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube. V sklopu 
enotne celostne podobe destinacije bomo nabavili tudi eno-
tno opremo za izvajanje promocijskih in tradicionalnih do-
godkov –  stojnice, kozarce, tehnično opremo. Trenutno teče-
jo aktivnosti na področju sistematičnega urejanja pohodnih/
pešpoti in kolesarskih poti, ki bodo digitalizirane z geo točka-
mi in opisi ter na ta način omogočale orientacijo s sodobnimi 
tehnološkimi napravami. Med drugim dajemo poudarek tudi 
nastanitvenim objektom tipa »razpršenih hotelov«, ki jih bomo 
»združili« v e-recepcijo ter v nadaljevanju vključili zainteresi-
rane ponudnike v skupno mrežo nastanitvenih kapacitet na 
spletni strani nove blagovne znamke v sklopu destinacijskega 
rezervacijskega sistema. Spletna stran je prilagojena osebam 
s posebnimi potrebami. Sledilo bo še usposabljanje lokalnih 
turističnih vodnikov in izvedba izobraževanja sommelierjev. 
Javno bomo pozvali vse zainteresirane na področju Haloz za 
brezplačen vpis v posamezno kategorijo na destinacijski sple-
tni strani (dogodki, nastanitve, gostinski objekti, kmečki turiz-
mi, vinoteke, degustacije). V okviru spletne strani se vzpostav-
lja še spletna trgovina.
Pomemben segment v okviru projekta so obstoječi turistični 
programi, ki smo jih pripravili za potrebe trženja destinacije 
Haloze v želji obiskovalcem ponuditi celovito doživetje Haloz. 
Povezali smo lokalne ponudnike s področja kulinarike, kulture, 
nastanitvene kapacitete, lokalnih pridelkov in kreirali več pa-
ketov doživetij! V sklopu projekta je pomemben del aktivnosti 
namenjen prav trženju paketov doživetij.
Vsi ponudniki, ki bi želeli biti vključeni v katerega od paketov 
doživetij, lahko to sporočite občinski upravi občine, v kateri 
izvajate dejavnost. Ponudbe nikoli ni preveč!

V viziji samooskrbne verige bomo ponudili kosila, ki vključu-
jejo izključno sestavine lokalnih pridelovalcev. Med drugim 
smo kreirali piknik košarico, napolnjeno z domačimi dobro-
tami, ki jo lahko naročite na dom ali si naredite piknik med 
haloškimi griči. Turistični programi so zaradi ukrepov pande-
mije COVID-19 prilagojeni individualnemu gostu. V nadaljeva-
nju projekta načrtujemo defi nirati več turističnih programov, 
kjer bomo ponovno pozvali vse zainteresirane, da se s svojo 
ponudbo vpišejo v seznam posamezne kategorije na spletni 
strani blagovne znamke Vist Haloze in v nadaljevanju vključijo 
v konkretne turistične programe. Zasnovani bodo še dodatni 
programi za skupine, vendar zaradi trenutnih razmer povpra-
ševanj po tovrstnih programih ni.
V zaključni fazi je snemanje zimskega promocijskega fi lma 
Turistične destinacije Haloze. Sledil bo še pomladni in splošni 
krajši promocijski fi lm.
Prav tako se je začela vzpostavitev gorske kolesarske poveza-
ve destinacije, kjer je končni rezultat povezava kolesarskih poti 
po gozdnih vlakah.
V prihodnosti načrtujemo dopolnitev obstoječe ponudbe z 
razvojem novih produktov in dogodkov. Zagotovo se bomo 
srečali s problematiko dokumentacijske urejenosti postajališč 
za avtodome. Trenutna postajališča namreč niso registrirana v 
mrežo PZA Slovenija. Prav tako bi si želeli razpolagati z več-
jo ponudbo nastanitvenih kapacitet na območju Haloz, kar 
pa hkrati predstavlja priložnosti za razvoj novih ponudb tega 
področja. Predvsem bi si želeli več tako imenovanih glamping 
nastanitvenih možnosti.
Načrtujemo, da bo več turistično informacijskih pisarn na ob-
močju Haloz prevzelo promocijo in trženje področja Haloz v 
Sloveniji in izven meja. Skupaj želimo domačinom ustvariti 
boljše možnosti vsakdana, turistom pa nepozabno doživetje.

Naziv operacije: Turistična destinacija Haloze
Prijavitelj: Občina Majšperk
Partnerji: Občina Zavrč, Občina Cirkulane, Občina Podlehnik, 
Občina Žetale
Skupna vrednost operacije: 177.333,54 EUR
Zaprošena vrednost ESRR: 118.676,16 EUR
Planirani kazalniki po zaključku operacije:
št. obiskovalcev 8000
15 uporabnikov enotne blagovne znamke

Povezava do fotografi j: Mediateka - pCloud
Povezava do kanalov na družbenem omrežju: visithaloze.
com/fb /  visithaloze.com/ig / visithaloze.com/yt
Povezava do spletne strani: Domov - Visit Haloze

Podatki o fi nanciranju
Operacijo sofi nancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

  
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih 
najdete na povezavi: 
www.eu-skladi.si
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PREPOVEDANA BLIŽINA
Uvod
Ne hodi pred menoj, morda ti ne bom sledil. Ne hodi 
za menoj, morda te ne bom vodil. Hodi ob meni in 
bodi moj prijatelj.
(Albert Camus)

Minilo je leto dni od takrat, ko je bila v Sloveniji razglašena epi-
demija zaradi COVIDA-19.
Epidemija, ki je zajela cel svet in spremenila vsakdanji način na-
šega življenja. V ljudeh sta se naselila tesnoba in strah pred izgu-
bo zdravja ali celo življenja. Kriza, ki je v prvi vrsti zdravstvena, 
se spreminja v psihološko in ekonomsko. Če pravimo, da smo 
ljudje družbena bitja, nas je najbolj prizadela omejitev druženja 
na vseh ravneh. 
Program Društva upokojencev Žetale temelji ravno na medse-
bojnem druženju, kot so sestanki, družabna srečanja, izleti, re-
kreacija in drugo. Ukrepe, ki jih je sprejela vlada, je treba spošto-
vati, pa vendar si vsi želimo, da bi zagledali luč na koncu tunela, 
kar bi pomenilo, da bi bilo epidemije konec ...

Seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale.
V prostorih Društva upokojencev Žetale je v četrtek, 4. marca, 
potekala seja Upravnega odbora Društva upokojencev Žetale. 
Namen seje je bil pregled poročila o delu DU Žetale v letu 2020. 
Na seji smo najprej ugotovili, da zaradi epidemioloških razmer 
vsaj do poletja ne bo možno izvesti Občnega zbora kot najvišje-
ga organa društva. Zato je UO DU Žetale sprejel poročila o delu 
DU Žetale v letu 2020. Prav tako je Upravni odbor sprejel plan 
dela in fi nančni načrt DU Žetale za 2021.
1. Poročilo o delu DU Žetale za leto 2020. V letu 2020, ki ga 
je v največji možni meri zaznamovala epidemija COVIDA-19, so 
bile izvedene štiri seje UO DU Žetale, na katerih smo obravnavali 
uresničevanje programa dela in tekoče zadeve. V februarju 2020 
nam je uspelo organizirati pustovanje, ki je tradicionalna prire-
ditev DU Žetale. Občni zbor, za katerega so bila že odposlana 
vabila, smo morali zaradi začetka epidemije v marcu odpovedati. 
Sledilo je skoraj trimesečno popolno zaprtje države. Zadeve so 
se delno sprostile v juniju, ko smo začeli priprave na družabno 
srečanje članic in članov DU Žetale. Srečanje smo izvedli v sobo-
to, 4. julija 2020, v obratu restavracije GASTRO v Kočicah. Sre-
čanje, ki so ga mnogi težko pričakovali, je lepo uspelo. V začetku 
šolskega leta 2020/21 smo člani DU Žetale sodelovali v akciji za-
gotavljanja varovanja šoloobveznih otrok. Moška in ženska ekipa 
DU Žetale sta sodelovali na tekmovanju v kegljanju na vrvici z 
DU Ptujska Gora, DU Majšperk, DU Lovrenc na Dravskem polju, 
DU Kidričevo DU Cirkovce in DU Hajdina. Po odigranih 5 kolih 
je bila liga zaradi epidemije prekinjena. V času trajanja lige smo 
opravljali redne tedenske treninge na kegljišču v Zalopati in 
kegljišču v Športnem parku RIM. V letu 2019 je DU Žetale uredilo 
balinišče na travnatem igrišču pri Osnovni šoli Žetale. Balinišče 
je namenjeno športni rekreaciji vseh generacij občank in obča-
nov Občine Žetale. S sredstvi DU Žetale in prostovoljnim delom 
članov je bila urejena nadstrešnica pri balinišču, ki služi kot zave-
tišče ob različnih vremenskih prilikah. V oktobru 2020 je bila po-
novno razglašena epidemija in uvedeni ukrepi, ki so onemogočili 
izvedbo programa dela do konca leta 2020. 

2. Plan dela DU Žetale za leto 2021
Plan dela DU Žetale za leto 2021 opredeljuje aktivnosti, ki jih bo 
društvo izvedlo v takšnem obsegu, kot ga bodo dopuščale zdra-
vstvene razmere. Tako bi v letu 2021 izvedli dva izleta. Prvi izlet v 

juniju bi bil na željo članov društva na Gorenjsko (Brezje in oko-
lica). Tura izleta v septembru še ni zbrana – zato so dobrodošli 
predlogi s strani članov društva. V juliju je predvideno družabno 
srečanje članov društva – piknik. V začetku septembra bomo v 
sodelovanju z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu Občine Žetale sodelovali pri varovanju šoloobveznih otrok ob 
začetku šolskega leta 2021/22. V oktobru bomo v okviru svojih 
zmožnosti sodelovali na prireditvah ob prazniku Občine Žetale. 
V novembru bi želeli organizirati martinovanje, ki je dolga leta 
tradicionalna prireditev DU Žetale. Konec leta 2021 bi obiskali 
onemogle člane DU Žetale.
Ker je plan dela DU Žetale živa materija, dajem na osebni ravni 
pobudo, da se v letu 2021 začne postopek za ureditev pokritega 
igrišča za kegljanje na vrvici na lokaciji ob balinišču na travnatem 
igrišču ob Osnovni šoli Žetale. Ob podaji te pobude se globoko 
zavedam, da je ni moč realizirati brez pomoči Občine Žetale in 
Osnovne šole Žetale.

Zaključek
Naše življenje v zadnjem obdobju je bilo v znamenju epidemije. 
Strokovnjaki napovedujejo tretji val. Največje žrtve dosedanje 
epidemije so bili starejši. Dejstvo pa je, da pred virusom in tistimi, 
ki so se pojavili na novo, ni varen nihče izmed nas.
Največ nam v boju s tem nevidnim sovražnikom lahko pomaga 
zdravstveni sistem, vendar le, če bo pri tem boju sodeloval sle-
herni izmed nas. Ostanite odgovorni –
ostanite zdravi.

Jože KRIVEC 

Vabljeni gostje na Občnem zboru DU Žetale leta 2019, ko ni bilo epidemije. 
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SK ŽETALANEC  V LETU  2020 IN PLANIRANE
AKTIVNOSTI ZA LETO 2021

Strojni krožek Žetalanec trenutno šteje 
154 članov. Zaradi številčnega članstva 
in ukrepov NIJZ v zvezi z virusom COVID 
-19, smo morali v letu 2020 odpovedati 
oz. preklicati kar nekaj naših planiranih 
aktivnosti. Obljubili smo, da bomo, v pri-
meru sprostitve varnostnih ukrepov, prip-
ravili usklajen plan dela in člane obvestili 
o spremembah. Žal se razmere do konca 
leta niso izboljšale in kar nekaj planiranih 
aktivnosti je ostalo nerealiziranih. Leto 
2020 smo začeli po ustaljenem urniku in 
na rednem letnem občnem zboru potrdili 
obsežni plan dela. V prvih treh mesecih 
smo izvedli zimsko rekreacijo za člane, 
obiskali 2. sejem AGRITECH v Celju in se 
udeležili skupščine Zveze strojnih krožkov 
Žetalanec, organizirali strokovni prikaz 
rezi sadnega drevja v intenzivnem na-
sadu jablan na kmetiji Ber in strokovno 
predavanje o sončnih elektrarnah za go-
spodinjstva. Kar hitro po našem občnem 
zboru je bila razglašena epidemija in pre-
poved druženja, kar je negativno vplivalo 
na naše delovanje. Sredi leta so se ukrepi 
nekoliko sprostili, zato smo lahko s člani in 
njihovo lastno mehanizacijo v septembru 
očistili strme travniške površine pri go-
stinskem objektu Gastro na Kočicah in v 
oktobru speljali tridnevno strokovno eks-
kurzijo v Krajnsko Goro.
SK Žetalanec za svoje člane skozi vse leto 
izvaja redne aktivnosti, ki so se in se še 
vedno  izvajajo nemoteno, ne glede na 
epidemiološke razmere. Osnovna dejav-
nost strojnega krožka je organiziranje 
medsosedske pomoči med člani in izven 
članstva, ki jo izvajamo skozi vse leto. 
Vodja Izidor Štajnberger skrbi za obvešča-
nje članov, za organizacijo nabave in dis-
tribucijo delovnih oblačil za člane krožka, 
za organizacijo kolektivnega nezgodnega 
zavarovanja in izvaja pomoč članom pri 
vlaganju zahtevkov za trošarino za gorivo, 
porabljeno v kmetijstvu. V zadnjih dveh 
letih se trudimo posodobiti seznam ak-
tivnih članov za opravljanje strojnih uslug 
in prenoviti vsebino na naši spletni strani. 
Kolikor je bilo in bo mogoče bomo posku-
šali sodelovati z drugimi društvi v občini 
in izven nje. Zaradi epidemije se je način 
organizacije krvodajalskih akcij spremenil, 
vendar se jih naši člani še vedno udeležu-
jejo in s tega mesta se jim zahvaljujemo 
za njihov dobrodelni prispevek. Trudimo 
se, da v skoraj v vsakih Žetalskih novicah 
objavimo kašen prispevek ali dva. V pre-
teklem letu smo uspešno kandidirali tudi 
na razpisu Občine Žetale za društva in se 

ji zahvaljujemo za dobro sodelovanje in 
sofi nanciranje naše dejavnosti. 
Veseli smo, da nam je letos uspelo spe-
ljati občni zbor z dopisno sejo, na kate-
ri so člani soglasno potrdili plan dela. V 
planu smo zajeli skorja vse, kar nam lani 
ni uspelo izpeljati in še kaj smo dodali. Za-
vedamo se, da so razmere še vedno zelo 
negotove, zato smo v spomladanskem 
času izpustili gozdarsko tekmovanje in 
strokovno ekskurzijo. Poleg rednih aktiv-
nosti, smo v letu 2021 planirali večdnevno 
strokovno ekskurzijo v poletnem času, 16. 
pohod in piknik 15.08.2021, na Janški Vrh. 
Upamo, da se bodo lahko naši člani ude-
ležili in sodelovali na državnem sekaškem 
tekmovanju lastnikov gozdov na sejmu 
AGRA. V jeseni načrtujemo enodnevno 
strokovno ekskurzijo na Kozjansko, prikaz 
čiščenja strmih površin, strokovni prikaz 
delovanja ter uporabe gozdarske prikolice 

z opremo, DEMO strokovni prikaz gozdar-
ske mehanizacije podjetja VITLI – KRPAN 
in strokovno predavanje o prevozu nevar-
nih snovi in izredni prevozi. V zimskem 
času želimo člane peljati na predbožični 
izlet v Ljubljano in leto zaključiti s tradi-
cionalnim zaključkom leta. Članom SK se 
ponovno zahvaljujemo za dobro sodelo-
vanje v preteklem letu in da so naše prek-
lice aktivnosti sprejemali z razumevanjem 
ter strpnostjo. V letu 2021 si želimo, da se 
epidemiološka slika čim prej izboljša in 
se ukrepi NIJZ sprostijo, s čemer bi nam 
omogočili normalno delovanje in izvajanje 
programa dela.

Petra Plajnšek,
predsednica SK Žetalanec
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SOFINANCIRANJE HRIBOVSKIH KOSILNIC
NA HRIBOVITEM OBMOČJU HALOZ

Živimo v času, ko nam določeni ukrepi onemogočajo, da bi nekatere stvari izpeljati tako, kot bi si želeli. A to ne pomeni, da 
Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja miruje. Trudimo se in delamo, kolikor nam dana situacija dopušča. Lani julija 
smo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Zavodom Ptuj in Območno enoto KGZS Ptuj organizirali ok-
roglo mizo. Na okrogli mizi sta sodelovala tedanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, pa 
tudi sedanji minister dr. Jože Podgoršek. Celotna stvar se je še kako izplačala. Ena od tem, ki smo jih obravnavali na okrogli 
mizi, je bila boljša ureditev položaja za haloške kmetije in kmete na teh strmih pobočjih. Beseda je tekla tudi o sofi nanciranju 
hribovskih kosilnic za hribovske kmetije, ob 80% deležu podpore. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je 
posredovalo spodnji dopis. 
Prilagamo Vam izsek odgovora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi katerega se bodo kmetje lahko 
pripravili in odločili za sofi nanciranje.
…

Za DHKP:
Jože C.

PRIŠLA JE POMLAD
Prebiram POEZIJO Toneta Pavčka, zazvoni telefon in oglasi se 
naša predsednica Društva podeželskih žena naše Občine Žeta-
le ga. Darinka Kodrič. Potoži se, da ji je dolgčas po članicah, po 
druženju v šolski telovadnici, po zanimivih in koristnih kulina-
ričnih izobraževanjih, a prav nič ne pogreša VIRUSA COVID 19. 
Malo druženja in besedovanja o kuharskih mojstrovinah in ak-
tualnostih časa smo si privoščile ob krajšem sestanku v naši 
klubski sobi Žetale 1, 10. marca 2021.
Zadostile smo vsem predpisom epidemije, pregledale našo 
društveno aktivnost, ki ni zadostila našim željam, smo se vse-
eno pogovarjale o letni ekskurziji, ki jo načrtujemo v mesecu 
juliju in upamo, da bo svet tokrat brez virusov. 
Aktualna druga točka našega sestanka se je glasila: »Predse-

dovanje našemu društvu.«
Ga. Darinka je bila doslej požrtvovalna in dosledna voditeljica 
našega društva. Pod njenim vodstvom smo uspešno realizirale 
zastavljen program. 
Ker je sedanja predsednica društva preobremenjena z delom 
na kmetiji, po svoji osebni izjavi želi, da jo razrešimo predse-
dovanja. To bomo storile na občnem zboru društva, ko bo iz-
vedba le-tega mogoča.
Do razrešitve ostaja naša požrtvovalna predsednica, želimo ti, 
ga. Darinka, da si utrdiš zdravje in ostani tako razpoložena in 
dobrovoljna kot doslej. 

Članicam društva želimo, da spečete mnogo dobrot in jih po-
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SANACIJA CESTE TKAVC-GRAJFOV VRH 
Letošnja zima, čeprav ne z obilico snega, je na naših cestah kot 
vsako leto pustila kar veliko posledic.
Iz vseh koncev občine so nas pozivali, da pristopimo k vzdrže-
valnim delom. V občini se zavedamo težav, vendar k sanaciji 
pristopimo vsako leto, ko že vidimo, da se zima poslavlja, saj 
v nasprotnem primeru, kot bi lahko rekli, mečemo denar skozi 
okno. Da je bila želja po sanaciji ceste na Grajfovem Vrhu velika, 
pa je pokazala skupina občanov, ki so tako z denarjem kot z ve-
liko prostovoljnimi urami pristopili k sanaciji. Ob zaključku pa še 
občini posredujemo zahvalo, ki sledi (lepa gesta).

ZAHVALA 
Uporabniki ceste Kočice-Grajfov Vrh smo se dogovorili, da pris-
topimo k ureditvi ceste, ki ni bila sanirana že nekaj let in so jo 
vremenske neprilike močno načele. Od prve ideje do začetka del 
je šlo kar hitro, saj sta bili zainteresiranost in želja po urejenosti 
ceste zelo veliki. Zbrali smo kar nekaj denarja – vsak je prispeval 
po svojih močeh, opravili smo veliko prostovoljnih del in pripra-
vili cesto tako daleč, da je s sredstvi s strani Občine Žetale ces-
ta dobila dokončno podobo. Da je akcija uspela, velja zahvala 
Občini Žetale in vsem uporabnikom, ki so na kakršni koli način 
prispevali k lepši podobi zaselka. 

Uporabniki ceste Tkavc-Grajfov Vrh 

nudite svojim najdražjim ob praznovanju VELI-
KONOČNIH PRAZNIKOV. 

Ostanite zdravi, 78. št. Ž. N. bomo prebirali v 
mesecu oktobru in uspešno zaključili OBČIN-
SKO praznovanje, do takrat lep pozdrav, Darin-
ka Kodrič in M. K. 

Za društvo M. K.
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DROBCI IZ ZGODOVINE ŽETAL

Romarska cerkev Marije Tolažnice na Brezju pri Žetalah – 
kmalu 300 let
Romarska cerkev Marije Tolažnice na Brezju pri Žetalah bo kmalu 
praznovala pomemben jubilej – 300 let, odkar je bila zgrajena. 
Zgodovinski viri govorijo, da je gradnja cerkve potekala v času od 
1717 do 1725. Nobenega dvoma ni, da je romarska cerkev Marije 
Tolažnice najpomembnejši spomenik sakralne arhitekturne de-
diščine v župniji in Občini Žetale. Cerkev Marija Trošt je dal zgra-
diti zemljiški gospod Seifrid pl. Eggenberg iz Gornjega Rogatca 
v času vikarja Jurija Korena. Pri gradnji cerkve so mu pomagali 
številni dobrotniki od blizu in daleč. Številne legende govorijo o 
namenu gradnje cerkve. Pravi povod so bile kužne bolezni in ču-
dežni pojavi na mestu, kjer stoji cerkev. Kronika poroča, da je leta 
1712 na Ptuju in v okolici, tudi v Žetalah, razsajala kuga, ki je med 
ljudmi povzročila veliko žrtev. Cerkev je zgrajena v romanskem 
slogu z značilnim čebulastim zvonikom. V dolžino meri 32,10 m, v 
širino pa 11,80 m. Oprema cerkve se je dodajala postopoma. Cer-
kev ima sedaj sedem oltarjev, ki so posvečeni različnim svetnikom. 
Na sredini cerkve je Marijin prestol ali tron. Na koru so znamenite 
Janečkove orgle iz leta 1763.
Cerkev je že od začetka znana kot romarska cerkev. Glavni ro-
marski shod je prvo nedeljo po Marijinemu vnebovzetju, ki mu 
pravimo »Jarmek«, kar prevedeno iz nemščine pomeni letni se-
menj, ki je preteklosti bil na »Jarmečki ponedeljek«. V preteklosti 
so romarske slovesnosti trajale od sobote do ponedeljka, ko so se 
k Marija Trošt zgrinjale množice romarjev iz Slovenije in sosednje 
Hrvaške. 
Bogata zgodovina romarske cerkve Marije Tolažnice na Brezju pri 
Žetalah naj se ob 300-letnici izgradnje dostojno proslavi.

Spomin na častnega občana Občine Žetale Avgusta 
Bedenika
V spominskem albumu družine Verbančič iz Čermožiš sem našel 
fotografi jo, na kateri je dolgoletni učitelj na Osnovni šoli Žetale in 
častni občan Občine Žetale Avgust Bedenik. Na fotografi ji sedi 
na motorju znamke Puch, ki je bil v tistem času zelo popularen. 

Njegov sopotnik je bil njegov sosed Stanko Verbančič st. Tovariša 
»Gusteka« se kot priljubljenega učitelja spominjajo številne genera-
cije učencev, ki so v drugi polovici prejšnjega stoletja obiskovali OŠ 
Žetale. Bil je izjemen govornik, ki je znal učno snov podati na način, 
da so jo vsi razumeli. Velikokrat je znal povedati, da je bil posebej 

ponosen na šolski pevski zbor, ki je pod njegovim vodstvom na re-
publiškem tekmovanju v Celju dosegel 2. mesto. Bil je ustanovitelj 
in dolgoletni predsednik Gasilskega društva Žetale. Druga svetov-
na vojna je bila zanj posebna preizkušnja. Najprej je bil vpoklican 
v nemško vojsko, od koder je na zvit način pobegnil in se priključil 
partizanom. Do zadnjega diha je zagovarjal vrednote partizanske-
ga boja in trdil, da brez NOB ne bi bilo samostojne Slovenije. Naj 
bo vedno blag spomin na častnega občana »Gusteka« Bedenika.

Les je lep
Občina Žetale leži v osrčju gozdnatih Haloz. Kar 60% teritorija Ob-
čine Žetale pokrivajo gozdovi. Z gozdarstvom so se naši predniki 
najbolj intenzivno ukvarjali po drugi svetovni vojni. Takrat je bil 
posebej čislan kostanjev les, ki so ga naši občani prodajali v to-
varno Tanin v Majšperk. Les so vozili s konjsko oziroma volovsko 
vprego po takrat še makadamski cesti Žetale-Majšperk. Iz spodnje 

fotografi je je razvidno, da je bilo potrebno les najprej stehtati na 
javni tehtnici, ki je stala na platoju pred trgovino Žetale. V tistem 
času so na območju Žetal delovali gospodarski subjekti, ki so za-
gotavljali 200 delovnih mest. Les je bil v tistih časih in je deloma 
še danes edini vir za preživetje ljudi.

Jože KRIVEC
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MIMIKA HORVAT

Pot do Marije Horvat – Horvatove Mimike nas je predstavnice 
OORK v sobotnem popoldnevu vodila mimo zapuščene, nekoč 
daleč naokrog znane dobrinske znamenitosti – kamnoloma, ki 
zapuščen in zaraščen skriva zanimive prigode ljudi, ki so si tukaj 
s težkim delom služili denar za preživetje.
 Na pragu skrbno urejene domačije Horvat-Vražič nas je pričaka-
la gospa Mimika, ki je 18. januarja 2021 dopolnila 91 let pestrega 
življenja. Ob prijetnem klepetu za mizo, obloženo z domačimi 
dobrotami, je omamno dišal še topel, sveže pečen kruh, ki ga je 
Mimika ta dan sama spekla. Z veseljem je pripovedovala posa-
mezne zgodbe svojega življenja. Ko je z očmi objela na steni fo-
tografi jo hčerke Kristine, so ji besede za trenutek zastale, po licu 
so spolzele solze in njene besede so nato opisovale poslednje 
dneve hčerinega življenja. Ko sta se z dela vrnila vnuk Mirko in 
njegova partnerka, so se Mimikine misli in besede spet preusme-
rile v bolj optimistično smer. Gospe Mimiki smo iskreno čestitale 
in ji zaželele, da čas do srečanja prihodnje leto preživi čim bolj 
zdrava in čim lepše.

MARIJA HORVAT – BLAŽOVA 
MICKA
V poznem sobotnem popoldnevu smo se predstavnice OO RK 
Žetale Marija, Nada in Irena odpravile na obisk v Dobrino 10 h 
gospe Mariji Horvat – vsem okoličanom poznani Blažovi Micki, ki 
je 27. januarja 2021 prestopila prag 90. leta. Objemu in iskrenemu 
stisku rok so se pridružile želje, da bi jubilantki še naprej dobro 
služilo zdravje ter da bi bila v krogu svojih najdražjih srečna in 
zadovoljna še mnogo let. Micka je v pogovoru ob dobro založeni 
mizi doživeto opisovala svoje življenjske zgodbe od otroških let 
pri Pongračičevih na hribovitih Prekožah, pa o življenju tukaj v 
Dobrini. Z možem Francem sta s trdim delom skrbela za doma-
čijo in ponosno spremljala življenjsko pot hčerke Jožice. Kljub 
mnogim težkim življenjskim preizkušnjam je Micka vedno ohrani-
la svojo pozitivno naravnanost, prijazne besede in topel nasmeh. 

Vse življenje je rada s trdim delom skrbela za svojo družino.
 V teh dneh si želi, da bi se čim prej otoplilo, da bi lahko zaposlila 
svoje spretne delovne roke z opravili na vrtu ali pa na bližnji nji-
vi. V sončnem vremenu se rada odpravi na dvorišče, da nahrani 
muce, pogleda h kozam, ki se igrivo pasejo na bližnjem hribu, pa 
stopi še h kokoškam, če je kaj jajčk. Vesela in ponosna je, da je-
sen življenja preživlja v družbi vnuka Petra in njegove partnerke 
Ane, ki sta lepo prenovila hišo in skrbita za urejenost domačije. 
Vsak dan komaj čaka, da pride iz vrtca pravnuk Max, ki ji s svojo 
radoživostjo popestri popoldneve. Pogosto jo obišče hčerka Jo-
žica, ki se pripelje iz Rogaške Slatine, pred nekaj dnevi pa jo je 
obiskal tudi vnuk Matjaž.

Irena Vodušek

NA OBISKU PRI EVI BUTOLEN
Kako čas beži! Kar precej ga je preteklo od osebnega praznika 
gospe Eve Butolen. Praznovala je že 92. rojstni dan. Zaradi pro-
tikoronskih ukrepov smo se članice OO RK Žetale odpravile na 
obisk šele v marcu. Vendar za dobre želje nikoli ni prepozno.
Gospa Eva nas je pričakala pred hišo. Prijazen pozdrav, nasmeh, 
pogovor steče. Po videzu sodeč bi ji prisodili veliko manj let! Gle-
dam ta obraz, blag nasmeh, gube in gubice, ki skrivajo dobro in 
slabo preteklih let. Prijazno nas povabi naprej. Pove, da je rezala 
šibje, pa jo je začelo nekaj boleti in je morala malo počivati. Še 
pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Rada je v družbi domačih, 
veseli se obiskov, saj rada poklepeta, prisluhne novicam, se veseli 
drobnih dogodkov. Le fotografi rati se nikakor ne želi. Le zakaj ne, 
ko pa ima tako poseben, nežen, mili obraz!
Gospa Eva, želimo vam dobrega zdravja, čim manj bolečin, vese-
lja in zadovoljstva v krogu domačih!

M.S.

NA OBISKU PRI 
NAŠIH JUBILANTIH 
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Vsak človek je svet zase, vsak hodi svo-
jo pot, nosi drugačno zgodbo, ima želje, 
pričakovanja, sanje … Vsekakor je vsak 
po svoje zanimiv. V tej rubriki predsta-
vljamo mlade Žetalance, torej tiste z 
manjšim številom let, da ne bo pomote! 
Pravijo, da si star toliko, kot se počutiš! 

Na klepet sem tokrat povabila mlado Že-
talanko, Lucijo Butolen.

Lucija, prosim, predstavi se sama. Kdo si, 
od kod prihajaš, kaj počneš v življenju?
Lucija: Sem Lucija Butolen in prihajam iz 
Žetal, natančneje iz Stopnice. V življenju 
počnem povsem običajne stvari, se pa tru-
dim ostati radovedna (:D).

Otroška leta si preživela na domači kmeti-
ji. Kakšne spomine imaš na predšolsko ob-
dobje? S čim in s kom si se najraje igrala?
Lucija: Na predšolsko obdobje imam lepe 
spomine. Veliko časa sem preživela zunaj 
in zelo rada sem se zatekla v domišljijski 
svet, kjer so npr. barbike reševale vse, ki so 
bili tega potrebni. Uživala sem tudi v dru-
žabnih igrah z domačimi.

Šola je del našega življenja. Obiskovala si 
jo v Žetalah. Spomnim se, da si bila mir-
na, a zelo pridna deklica. Kakšni so tvoji 
spomini na to obdobje? Si se šole vese-
lila?
Lucija: V tem obdobju sem se imela lepo, 
minilo je zelo hitro. Vrtca nisem obiskova-
la, zato sem se šole veselila še bolj. 

Kaj pa srednja šola? Kje si jo obiskovala? 
Kateri predmeti so te zanimali? Česa nisi 
marala? Si dobila znanje, ki si ga želela?
Lucija: Spomnim se, da sem se že zgodaj 
v osnovni šoli odločila za nadaljevanje šo-
lanja na gimnaziji, saj se takrat še nisem 
mogla odločiti, kateri poklic naj izberem. 
Obiskovala sem Gimnazijo Ptuj. V času 
srednješolskega izobraževanja so me zelo 
pritegnili naravoslovni predmeti, še pose-
bej biologija. Dobila sem zelo veliko zna-
nja za ustvarjanje širšega pogleda na svet, 
kar se mi zdi zelo pomembno pri izobliko-
vanju osebnosti.

Govoriva o šoli kot hiši znanja. Kaj pa ob-
šolske dejavnosti? Kaj te je zanimalo in 
veselilo? In kako je bilo z družabnim živ-
ljenjem, prijatelji?
Lucija: V petem razredu osnovne šole 
sem začela obiskovati tudi glasbeno šolo, 
igrala sem prečno fl avto, kar me je sprva 
veselilo. V srednji šoli me je veselje do in-
štrumenta nekoliko minilo, zato na žalost 
nisem zaključila nižje glasbene. V prostem 
času sem se zelo rada ukvarjala z raznimi 
ročnimi spretnostmi.
Vedno sem se veselila poletja in počitnic, 
saj je to pomenilo, da se bomo na igrišču 
pod našo hišo zbrali vrstniki in igrali nogo-
met. Nogomet me v bistvu ni nikoli pre-
več zanimal, mi je bila pa všeč družba ob 
dolgih poletnih večerih, ki so jih spremljale 
razne dogodivščine.

Po končani srednji šoli si se odpravila štu-
dirat. Kam? Kaj? Zakaj ravno ta študij?
Lucija: Študirala sem biotehnologijo na Bi-
otehniški fakulteti v Ljubljani. Študij me je 
pritegnil, saj ponuja dobro teoretično pod-

lago, ki jo je možno nadgraditi z razisko-
valnim znanstvenim in praktičnim delom.

Biotehnologija. Upam, da sem prav pove-
dala. Kaj je pravzaprav to?
Lucija: Biotehnologija združuje področja 
naravoslovnih ved ter vključuje uporabo 
živih sistemov in organizmov za razvoj oz. 
izdelavo različnih produktov (npr. biološka 
zdravila). 

Ali je ta študij izpolnil tvoja pričakovanja 
o bodočem poklicu? Je to to? Zakaj?
Lucija: Študij mi je vsekakor dal širino v 
smislu znanja, zato sem se lahko v času 
izobraževanja odločila, kaj me res zanima. 
Trenutno me najbolj zanimata humana ge-
netika in področje mikrobiologije. Že ne-
kaj časa pa se želim preizkusiti v gojenju 
gob, to je še projekt za prihodnost. Vedno 
me je fascinirala narava oz. procesi v njej, 
vse izgleda premišljeno in optimizirano. 
S pomočjo študija sem začela spoznavati 
določene procese, zato so moja pričako-
vanja izpolnjena. Vedno bolj pa se na ža-
lost kažejo nagnjenja v smeri nezaupanja v 
stroko. Nekateri znanstveniki leta porabijo 
za razvoj določenih tez, a imajo na koncu 
večjo težo laična mnenja.

Nekateri pravijo, da so študentska leta 
najlepša. Kako si jih ti doživljala?
Lucija: Študentska leta so bila res svo-
jevrstna izkušnja. Vsekakor sem se imela 
takrat super, predvsem pa je bil dober 
uvod v »odraslost«.

Hodiš v službo. Predvidevam, da uspešno 
usklajuješ teorijo in prakso. Te biotehno-
logija še vedno zanima? Kaj je v tem zani-
mivega, morda vznemirljivega?
Lucija: Pod pojmom biotehnologija se 
skrivata zelo obširna teorija in praksa, tako 
da se lahko najde vedno kaj zanimivega. 
To področje se hitro spreminja, zato je 
potrebno biti v koraku z novimi dogna-
nji, odkritji; menim, da je ravno to najbolj 
vznemirljivo.

Kako tvoji domači spremljajo tvoje »po-
potovanje« skozi življenje? 
Lucija: To bi bilo najbolje vprašati njih 
(hehe). Vedno so mi stali ob strani in mi 
pomagali, ko sem to potrebovala. Tako da 
sem vsem zelo hvaležna.

Si Žetalanka. Boš to tudi ostala? Kje se 
vidiš v prihodnosti?
Lucija: Težko je reči, kam me bodo vodile 
poti v življenju, vendar si želim ostati vse-
kakor nekje v bližini. 

Najlepša hvala za pogovor. Želim ti zdra-
vo in uspešno, predvsem pa zadovoljno 
življenjsko popotovanje. Vse dobro!

M.S.

POGOVOR
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VELIKA NOČ 2021 – ŽUPNIJA ŽETALE

Zdi se, kot da živimo v časih, kot jih še ni bilo. Res je. Pa ven-
dar, če gledamo na preizkušnje in tegobe, so se le-te vrstile v 
vseh časih in stoletjih. Štiridesetdnevno pripravo na praznova-
nje največje skrivnosti našega odrešenja, veliko noč, smo začeli 
na pepelnično sredo, 17. februarja. Ta dan nas je g. župnik Ciril 
z obredom pepeljenja znova spomnil na »močni čas«. Čas, ko 
se spominjamo velikih skrivnosti Jezusovega trpljenja, smrti 
in vstajenja. »Močni« zato, ker od nas pričakuje večji napor za 
obilnejšo in bolj poglobljeno molitev, doslednejši boj proti gre-
hu in bolj zavzeto solidarnost potrebnim. Rad bi povedal, da v 
župniji v teh dneh na podružni cerkvi Marije Tolažnice poteka-
jo sanacijska dela po potresu, ki je cerkev prizadel decembra 
2020.
V teh časih, ko se vse prevečkrat ustavljamo ob trpljenju, ki 
nam lahko velikokrat zastira pot naprej, moramo biti močni, po-
gumni, solidarni … Trpljenje in križ naj bosta le pot, ki se konča 
z vstajenjem.  Jezusa na križu niso zadržali žeblji, ampak ljube-
zen do nas. Ob prihajajočih praznikih vam želim, da vas opo-

gumlja misel in prebuja hvaležnost za dar odrešenja, hkrati pa 
spodbuja k udejanjenju ljubezni – do Boga, bližnjega in sebe. 
Lepo velikonočno praznovanje!

S. G.



22 Žetalske   novice

Učenci (fantje) 7. razreda – izbirni predmet LIKOVNO USTVARJANJE z mentorico Ano 
BEDENIK

POMLAD V ŠOLI ŽETALE
Učenci in vsi zaposleni vsak dan v živo z veseljem pozdravimo 'pomladni eksponat' v jedilnici šole, ki so ga ustvarili fantje iz 7. 
razreda pod budnim očesom mentorice izbirnega predmeta Ane Bedenik, vsaj od povratka v šolo. Prepričana sem, da si prav vsi 
želimo, da tukaj počakamo tudi 'poletnega'.
Spremenjeno izobraževanje, delo, življenje, spremembe glede pouka in poučevanja, ki smo jih doživeli že v prejšnjem šolskem 
letu, ko je bila 12. marca 2020 (1. val) v Sloveniji razglašena epidemija, so postali v šoli tako rekoč stalnica. Tudi v šolskem letu 
2020/2021 smo po mesecu in pol dela v šoli ostali doma (2. val), se šolali in delali na daljavo.
Tokrat veliko bolje pripravljeni kakor prvič. Toda, TO NI TO (!), smo si enotni vsi, učenci, starši, zaposleni. Drugi val epidemije nam 
je prinesel kar nekaj sprememb, med drugim tedensko testiranje vseh zaposlenih v šoli in v vrtcu, cepljenje starejših in rizičnih 
ter tudi zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in drugih glede na nacionalno strategijo cepljenja.
Po povratku otrok v vrtec in šolo, najprej učencev 1. triade (23. januarja 2021), nato vseh ostalih učencev od 4. do 9. razreda (22. 
februarja 2021), si vsi želimo le eno – da bi lahko to šolsko leto zaključili v šoli, v živo.
Čeprav nam že sedaj 'grozijo' s prihajajočim 3. valom epidemije v Sloveniji, ostajamo optimistični. Zato spoštujemo ukrepe, 
upoštevamo priporočila in navodila, pri vseh aktivnostih smo pozorni na nošenje mask, razdaljo, razkuževanje, vse izvajamo v 
skladu s predpisanim ravnanjem. Vsaj tokrat je naša majhnost tudi prednost, saj lahko zagotavljamo varnost in učinkovito pre-
prečujemo razmah okužb z virusom SARS-CoV-2. Kljub vsemu naštetemu se čas za učenje, ustvarjanje, kreativnost učencev na 
šoli ni ustavil. Uspehi učencev niso izzveneli, zato vas vljudno vabimo, da obiščete šolsko spletno stran in preberete, kaj vse jim 
je tako v času izobraževanja na daljavo, kakor tudi pouka in drugih, dovoljenih aktivnosti, uspelo. Prav tako tudi stisk in strahov 
posameznikov nismo spregledali. Na tem področju smo posebno skrb posvetili opazovanju in se po pomoč obrnili na notranje, 
pa tudi zunanje strokovne službe, vse v duhu in upanju čim prejšnjih rešitev tovrstne problematike na naši šoli. Da smo še bo-

lje pripravljeni na morebitno ponovno izobraževanje na daljavo, 
kaže dejstvo, da učitelji spoznavajo različna učinkovita orodja ter 
se tedensko udeležujejo vsebinskih webinarjev za le-to. Učenci 
so tudi z našo pomočjo vse bolje tehnološko opremljeni, saj jim 
pomagamo z donacijami računalnikov in druge potrebne opre-
me za uspešno delo doma. Kakor koli, dovolite, da se na koncu 
zahvalim za vse, kar smo počeli in doživeli pri izobraževanju na 
daljavo v obeh šolskih letih, v obeh valih epidemije, učencem za 
sodelovanje, staršem za pomoč, strokovnim delavcem pa za pri-
zadevnost in razdajanje v tem nezavidljivem obdobju. Res pre-
dani posamezniki so v tem času delali tudi po 10 ur in več dnev-
no, tudi ob sobotah in nedeljah, verjemite, ker sem sama dnevno 
spremljala in nadzirala potek izobraževanja in dela na domu in 
prepričana sem, da nam je v veliki meri uspelo.

dr. Silvestra Klemenčič, ravnateljica

"

ZA VEČJO VARNOST V PROMETU
Učenci sedmega razreda so 
v okviru akcije Strip za vse 
sedmošolce Javne agenci-
je RS za varnost prometa 
prejeli knjižico z naslovom 
Poljub po nesreči avtorja Da-
vida Krančana. S stripom že-
lijo na zabaven in sproščen 
način spomniti na pravila 
varnega vedenja v prome-
tu ter opozoriti na to, da so 
prehitra vožnja pod vplivom 
alkohola ali drog, neuporaba 
varnostnega pasu in zaščitne 
čelade ter uporaba mobilne-
ga telefona ključni dejavniki 
tveganja v prometu.

S. P.

"
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DOBRODELNOST LIONS KLUBA 
PTUJ JE NAŠLA POT 
TUDI V OŠ ŽETALE

Zap. št. Podjetje – ekipa
1. MESTNA OBČINA PTUJ

2. PERUTNINA PTUJ, d. d. 

3. KOMUNALA PTUJ d. d.

4. TALUM KIDRIČEVO d. d.

5. CP PTUJ d. d.a

6. KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z. o. o.

7. DC DOMINKO CENTER d. o. o.

8. PANVITA, Mesna industrija Radgona d. d.

9. TISKARNA EKART d. o. o.

10. SECO TOOLS SI d. o. o.

11. FINAKOS d. o. o.

12. PROHIT d. o. o.

13. OBČINA MARKOVCI

14. AHPA d. o. o. – PETOVIA AVTO

16. VGP Drava Ptuj d. d.

17. BLOK d. o. o.

18. SILKEM d. o. o.

19. ZAVAROVALNICA SAVA d. d.

20. ZAVAROVALNICA TRIGLAV d. d.

V sredo, 17. 3. 2021, je bil na OŠ Žetale prav poseben dan, lahko 
zapišem: zelo prijeten, nevsakdanji in dobrodošel dogodek.
Zato dovolite, da najprej izrazim veliko zadovoljstvo, da so se v 
Lions klubu Ptuj spomnili tudi na našo šolo, torej da je dobrodel-
nost našla učence, ki računalnike v tem »prav posebnem načinu 
izvajanja pouka« zares potrebujejo.
Ob tako velikem dogodku smo prisotnim pripravili kratek kulturni 
program. Učenka 3. razreda OŠ Žetale Lana Skledar, ki obiskuje 3. 
razred violine na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj pri profesorju S. 
P. Fegušu, je na violino zaigrala skladbo z naslovom O. Rieding-
-Concert v h-molu ob klavirski spremljavi Brigite Luteršmit.
Slavnostne predaje sedmih novih računalnikov so se udeležili 
predstavniki Lions kluba Ptuj – predsednik Albin Brencl, pod-
predsednik in vodja 16. Lions Obarjade Igor Kolar, tajnik Samo 
Ekart, predstavniki Občine Žetale – župan Anton Butolen, direk-
torica OU Simona Bauman, svetnica Ema Vogrinc kot predstavni-
ca Občinskega sveta ter poveljnik CZ Žetale Jože Vogrinc, ki nam 
je v najtežjih epidemioloških časih največ pomagala, vodstvo šole 
in računalničarka, ki bo računalnike za učence tudi opremila.
Dogodek smo izvedli v skladu z vsemi predpisanimi in priporoče-
nimi protokoli, na koncu smo se javno zahvalili vsem donatorjem, 
Lions klubu Ptuj pa podarili skromno, ročno izdelano darilo na-
ših učencev, ki ga je prevzel predsednik Albin Brencl. Ob tem je 
povedal, da bo ta spomin krasil prostore kluba in bo tako še leta 
spominjal na naše sodelovanje.
Nagovoril nas je tudi župan Občine Žetale Anton Butolen in po-
vedal, da občina in Lions klub Ptuj sodelujeta že vrsto let in da se 
tudi oni veselijo vsakega prispevka občanom.
V imenu učenk in učencev OŠ Žetale, ki bodo te računalnike pre-
jeli v trajno last, se tudi po tej poti še enkrat vsem prav posebej 
zahvaljujem. 
»S to gesto ste osrečili otroke, ki jim starši tega iz različnih ra-
zlogov ne morejo privoščiti.«

ISKRENA HVALA!
dr. Silvestra Klemenčič,

ravnateljica"Donatorji



ZNANA PISATELJICA NA

Anamarija Gajser, 5. razred

Vita Plajnšek, 5. razred

Matic Draškovič, 5. razred

Neža Skledar, 5. razred

Sara Krčar, 8. razred

Osmega februarja praznujemo slovenski kulturni praznik in v petek, 
5. februarja, smo se na OŠ Žetale s šolsko proslavo na daljavo, ki 
smo jo poimenovali »Biti pisatelj«, preko spleta spomnili veličine dr. 
Franceta Prešerna in širšega pomena kulture.
Na videoposnetku, ki se je začel z državno himno, nas je nagovorila 
ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič, učenke in učenci pa so z glasbo, 
besedo in sliko predstavili svojo moč ustvarjalnosti.
Piko na i je dodal »obisk« mladinske pisateljice Dese Muck. Ali ste 
vedeli, da je pred kratkim napisala novo knjigo za otroke in da bi, če 
ne bi bila pisateljica, želela biti zdravnica? Vse to in še veliko drugih 
zanimivosti smo izvedeli, ko je iz zavetja svojega doma sproščeno 
odgovarjala na vprašanja naših učencev.
Ob tej priložnosti je nastala tudi knjižica portretov, ki so jih naslikali 
učenci od petega razreda naprej. Vabljeni k njenemu ogledu na šol-
ski spletni strani.

S. Peršoh

Tomaž Korez, 6. razred

V ŽETALAH

Tomaž Voler, 7. razred

Urban Peršak, 9. razred

Klemen Ber, 9. razred
Jaka Korez, 9. razred

»OBISKU«  


