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Z VLAKOM NAPROTI POČITNICAM 
Šolsko leto se počasi približuje h koncu, zato smo v vrtcu organizirali zaključno druženje s starši. Otroci, starši in vzgojiteljice smo 
paket spominov iz celega leta zavili v prijetno popoldansko druženje in mu za pentljo namestili smeh, petje in zabavo. 
Zbrali smo se na železniški postaji v Rogatcu, kjer smo se vkrcali na vlak in se z njim podali proti Rogaški Slatini. Tam smo si v kinu 
ogledali zabaven risani fi lm in se posladkali s sveže pečenimi kokicami. Po končanem programu v kinu smo se odpravili na sprehod 
po Rogaški Slatini skozi park do vrelca vode. Ves čas druženja nas je spremljala pesem in glasen smeh nadobudnih otrok, ki so zelo 
uživali; še posebej na vlaku. Druženje smo zaključili s kepico slastnega sladoleda ter se poslovili z nasmehi na obrazu.
Staršem in otrokom najlepša hvala za prijetno preživeti čas in lep spomin.

Vrtec Žetale
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Sprehod po vsebini                                                  

Javno GLASILO »ŽETALSKE NOVICE«, št. 63, JUNIJ 2017, 
Izdajatelj: Občina Žetale, Naslov Uredništva: Žetale 4, 2287 Žetale, 
Odgovorna urednica: Marija KRUŠIČ, Uredniški odbor: Marija SKOK, Franc PULKO ml., Milenka 
KOVAČEC, Toni BUTOLEN, 
Lektorica: Mojca KOPŠE, 
Prelom in tisk: www.evrografi s.si, JUNIJ 2017, 
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. 
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Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše Občine ŽETALE.

Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše občine ŽETALE. Narava se bohoti z mladim zelenjem, na Žetalskem je 
vse zacvetelo in ob aprilskem mrazu tudi odvrglo vse sadne nastavke. Orehi so žalovali v črnini, zdaj so pomlajeni. Le kaj jim bo 
prineslo prihodnje leto? Ne bo marelic, ne češenj; skromni grozdni nastavki na grozdni trti – to je bogastvo žetalske pokrajine. 
Morda se je kje v hribih razvijajoče se sadje skrilo pred minus pet stopinjami mraza. Ostaja nam samo upanje, da bo nekoč 
boljše, vse bolj rodno.
Pa smo vseeno lahko zadovoljni, da nas bogati mir, svoboda, da smo še varni. Z mislimi potujemo tja na sever na tisti otok, 
kjer se je zopet razvnelo črno sovraštvo. Ne solze, ne cvetje ne omilijo izgube življenj, v ljudeh je strah, panika in negativna 
pričakovanja. Zakaj je toliko sovraštva v ljudeh? Lahko mirno, tiho sanjamo, a se prebudi narava: če nista v akciji voda in veter, 
se pritihotapi ogenj, črn dim se vali v zrak in odlaga nevarne snovi. 
Cankar je nekoč zapisal, da je Vrhnika »prečuden kraj«. V tem mesecu je samo čuden. Koliko nevarnih snovi je požar odložil v 
naravo? Ljudje so v strahu za zdravo življenje v sedanjosti in prihodnosti. 
Mine prvi dan v tednu, že je zadnji dan sedmice. Minil je venčani maj, smo v rožniku, času, ko se zapišejo ocene tistim, ki so 
sedeli v šolskih klopeh. Za te prihajajo počitnice in čas zasluženega preživljanja brezskrbnih dni.
Je čas vetra, prihajajo topli, vroči dnevi. Morda bo dež osvežil naravo, ljudje bodo preživljali zasluženi dopust. Še prej bomo 
prebrali junijsko številko našega lokalnega glasila, kjer so zapisane zanimivosti žetalskega življenja, uspehov, napredkov in 
pozitivnih razmišljanj. 
Preberite 63. številko Ž.N., ki smo jo oblikovali naši dopisniki, uredniški odbor in odgovorna urednica M.K

Odgovorna urednica M.K. in 
člani uredniškega odbora

DOBER DAN

4 Žetalske   novice



5Žetalske   novice

Spoštovane občanke in občani!

Ker smo na razpisu uspeli bistveno zmanjšati stroške za tiskanje Žetalskih novic, bodo te ponovno izhajale štirikrat 
letno, če se bomo držali dogovorjenega obsega. Tako vas torej ponovno nagovarjam v uvodniku v začetku poletja.

Na žalost se moja želja, ki sem jo zapisal v prejšnji številki, ni uresničila, saj nas je ponovno prizadela pozeba, ki je 
bila še hujša kot lanska. Upajmo torej, da nam vsaj poletje prizanese z neurji.

Dejavnosti v občini potekajo v skladu s sprejetimi načrti in običajnimi, večinoma že tradicionalnimi prireditvami. V 
novi večnamenski dvorani se vedno kaj dogaja, kar potrjuje smotrnost naložbe.

Ker smo lani sprejeli dvoletni proračun in izvedli dvoletni razpis za investicije, so se le-te letos lahko začele 
pravočasno. Cesti Trebež-Spodnje Artiče in Žetale-Jerič sta končani, dela na cestah Pridna vas-Višnjevec in 
Vogrinc-Višnjevec so v teku. Res je, da so malo zastala zaradi problema z lastništvom, vendar upam, da bodo do 
takrat, ko boste brali te vrstice, ponovno v polnem teku. Zaradi dotrajanosti in resne nevarnosti za udeležence v 
prometu smo morali naročiti projekt in pristopiti k izgradnji novega mostu pred igriščem ŠD Rim.

Izveden je bil razpis za izvajalca sanacije plazu Varvasela, vendar se bodo ta dela izvajala do pozne jeseni, ker 
v tem trenutku še nimamo pogodbe z MOP-om o sofi nanciranju. MOP bo svoj delež pri investiciji poravnal v 
začetku prihodnjega leta.

Investicij je sicer manj kot prejšnja leta, vendar jih je glede na velikost občine, predvsem pa glede na število 
prebivalstva, kar je najpomembnejši dejavnik pri izračunu primerne porabe, še vedno veliko.

V pomladanskih mesecih smo veliko sredstev namenili sanaciji in vzdrževanju po hudi zimi zelo uničenih občinskih 
cest.

Posebej intenzivno pripravljamo dokumentacijo za javno zasebno partnerstvo pri spremembi načina ogrevanja 
osnovne šole in za koncesijo za ravnanje z odpadnimi vodami, kar je pogoj za nadaljevanje izgradnje kanalizacije 
v delu Čermožiš. Sprejeli smo osnutek sprememb OPN in upam, da postopki potrjevanja na ministrstvih in 
pristojnih službah ne bodo potekali predolgo in bomo spremembe potrdili še letos. To je posebej pomembno za 
vse, ki bi radi gradili, in za vrsto ostalih, ki imajo veljavna gradbena dovoljenja, njihovi objekti pa niso pravilno 
vrisani zaradi napak izpred let.

Kljub temu, da je nekaj manj investicij, nam dela torej ne zmanjka; včasih tudi zaradi nenehnega in ne ravno 
posebej premišljenega spreminjanja zakonodaje s strani države.

Vsem občankam in občanom želim mirno poletje in čas dopusta, kjerkoli ga boste že preživeli.

Vaš župan!

Županov Uvodnik

POLETJE
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale se je 10. 4. 2017 sestal na svoji 12. 
redni seji. Dnevni red je obsegal 17 točk. Svetniki so obravnavali 
Letno poročilo javnega zavoda Lekarne Ptuj za leto 2016, ki ga 
je na seji podrobneje predstavila direktorica zavoda mag. Darja 
Potočnik Benčič. V nadaljevanju so se seznanili s Poročilom o 
delu Policijske postaje Podlehnik na območju Občine Žetale za 
leto 2016. Iz poročila je razbrati, da zaenkrat za območje občine 
še veljajo ugodne varnostne razmere, je pa opazno povečan pro-
met, kar je posledica gradnje avtoceste in iskanja alternativnih 
mejnih prehodov. 

Direktor Čistega mesta Ptuj d.o.o. je predstavil Poslovni 
načrt izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva oko-
lja na območju Občine Žetale za leto 2017 in Poročilo o izvajanju 
obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki v Občini Žetale za leto 2016. Iz dokumentov je razvidno, da 
je ozaveščenost občanov glede zbiranja odpadkov vedno večja 
in da je divjih odlagališč vedno manj, ker je možnosti za pravilno 
odlaganje odpadkov veliko (od vrat do vrat, zbirni center, sku-
pna zbiralna mesta …). Občinski svet je oba dokumenta sprejel 
soglasno.

Sledila je seznanitev s poročilom koncesionarja Cestno 
podjetje Ptuj d.d. o izvedenih delih v občini Žetale za leto 2016. 
V razpravi so svetniki izpostavili stanje cest po letošnji zimski 
zmrzali, ki je naredila veliko škode, predvsem na makadamskih 
cestah.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali in sprejeli Dokument 
identifi kacije investicijskega projekta Izvedba javno-zasebnega 
partnerstva za vzpostavitev in upravljanje sistema ogrevanja za 
Osnovno šolo Žetale. Osnovni namen občine pri izvedbi pred-
metnega projekta je zmanjšati stroške energentov za ogrevanje 
stavbe, izpolniti zaveze iz evropske in slovenske zakonodaje ter 
uresničiti cilje Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za 
obdobje 2014-2020. 

Sprejet je bil tudi Zaključni račun proračuna Občine Žetale 
za leto 2016. Poslovanje Občine Žetale v letu 2016 je bilo izvr-
ševano na podlagi proračuna, ki je bil sprejet na 5. izredni seji 
dne 18. 2. 2016. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2016 je 
bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 8/2016, na 
11. redni seji dne 8. 12. 2016 pa je bil spremenjen. Odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za 
leto 2016 je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
61/16. V letu 2016 je bilo realiziranih 1.240.976 evrov prihodkov, 
kar predstavlja 94 odstotkov planiranih prihodkov. Odhodki so 
bili realizirani v višini 1.246.640 evrov, kar prav tako predstavlja 
94 odstotkov planiranih odhodkov. Investicijski odhodki in trans-
ferji so za leto 2016 znašali 274.964 evrov. 

Sprejeti so bili naslednji akti: Statut Občine Žetale, Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale, Odlok o 
predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokal-
ne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Občini Žetale, Letni program kulture v Občini 
Žetale za leto 2017 in Letni program športa v Občini Žetale za 
leto 2017. 

Na koncu so svetniki obravnavali še Javni razpis za na-
jem zemljišča zaradi izvedbe 27. kostanjevega piknika v sklopu 
občinskega praznika. Besedilo javnega razpisa je bilo sprejeto, 
zato je občinska uprava javni razpis tudi objavila na spletni strani 
občine. Rok za prijavo je potekel 31. maja 2017. Prejeta ni bila 
nobena ponudba. 

Občinska uprava

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽETALE 
V LETIH 2016 IN 2017

Izvajalec gradbenih del družba Asfalti Ptuj d.o.o. je zaključi-
la dela na dveh javnih poteh, in sicer JP 741521 Žetale-Jerič ter 
JP 741681 Trebež-Spodnje Rtiče. Začeta so bila tudi dela na JP 
741323 Vogrinc-Višnjevec, medtem ko je trasa JP 741461 Pridna 
vas-Višnjevec samo zakoličena. Dela se bodo nadaljevala šele po 
ureditvi lastniških razmerij.

Občinska uprava
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GRADNJA NOVEGA MOSTU V NADOLAH 

Zaradi dotrajanosti smo pristopili k izdelavi tehnične rešitve za 
odstranitev in novogradnjo mostu v Nadolah do igrišča Rim. 
Po temeljitem pregledu obstoječega stanja je bilo namreč 
ugotovljeno, da obstoječega mostu ni mogoče rekonstruirati, 
ampak je potrebno rušenje in gradnja novega na isti lokaciji. K 
še slabšemu stanju je prispevala tudi prestavitev vodotoka, ki je 
temelje še dodatno spodjedel. 

Dne 4. 5. 2017 smo objavili povabilo k oddaji ponudb za 
gradbena dela. Prejeli smo štiri ponudbe, od katerih je bil naju-
godnejši ponudnik Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo 
d.o.o., ki je ponudilo ceno v višini 21.747,32 evra z vključenim 
DDV. Gradbena pogodba je bila podpisana dne 24. 5. 2017. Rok 
za dokončanje del je 31. 7. 2017. Strokovni nadzor predmetne in-
vesticije izvaja Stanko Tement iz družbe TMD Invest Ptuj d.o.o., 
naloge koordinatorja varstva pri delu pa Franc Stopajnik s.p.

      Občinska uprava

 
SANACIJA PLAZU NA LC 240040 DOBRINA-VAR-
VASELA-GRUŠKOVJE, LOKACIJA VARVASELA 1
Dne 25. 5. 2017 smo prejeli ustni poziv Ministrstva za okolje in 
prostor Republike Slovenije, Sektorja za zmanjševanje posledic 
naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), da takoj pris-
topimo k izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca za sanacijo 
plazu na LC 240040 Dobrina-Varvasela-Gruškovje, lokacija Var-
vasela 1. Predmetni plaz je na prioritetnem seznamu obnove pla-
zov uvrščen na drugo mesto. V letu 2016 smo sanirali plaz na LC 
240060 Žetale-Vabča vas, lokacija Pulko, ker je le-ta ogrožal tudi 
stanovanjsko hišo in je bil na seznamu obnov na prvem mestu. 

Sanacija predmetnega plazu je vključena v program sana-
cije, ki ga je pripravilo ministrstvo. Sofi nancerska sredstva nam 
bodo zagotovljena iz proračuna za leto 2018. 

Zagotovljena državna sredstva se nanašajo na obnovitvena 
dela, največ do višine izbrane ponudbe brez DDV v okviru raz-
položljivih in zagotovljenih sredstev državnega proračuna za leto 
2018. Stroške DDV, nadzorov in tehnične dokumentacije mora 
zagotoviti proračun občine.

Na osnovi javnega naročila, ki je objavljeno na portalu jav-
nih naročil, bomo izbrali najugodnejšega ponudnika. Rok za od-
dajo ponudb je namreč 9. 6. 2017 do 8.30 ure. 

Občinska uprava

DELO OBČINSKE UPRAVE
Zbrane in obdelane so vse pobude za spremembe in dopol-
nitve občinskega prostorskega načrta. Skupaj jih je 57. Trenut-
no se izdeluje osnutek, ki bo dokončan v mesecu juniju in tudi 
obravnavan na občinskem svetu.

V teku je izbor za izvajalca vzdrževanja gozdnih cest za leto 
2017. Pogodba z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in Zavo-
dom za gozdove RS je že podpisana, tako da bo izbrani ponu-
dnik lahko takoj pričel z deli. Zahtevek je potrebno ministrstvu 
posredovati najkasneje do 15. 11. 2017. 

Dne 19. 4. 2017 smo se na Ministrstvu za javno upravo Re-
publike Slovenije, Direktoratu za informacijsko družbo, udeležili 
sestanka v zvezi z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja. 
Prejeli smo informacijo, da je za območje Haloz tržni interes iz-
kazalo več zainteresiranih investitorjev. Predmetno ministrstvo je 
investitorja RUNE, ki je izkazal največji tržni interes na območju 
celotne RS, pozvalo k dodatnemu dokazovanju fi nančne izvedlji-
vosti projekta. Rok za posredovanje teh potrdil je bil konec meseca 
aprila 2017. V tem trenutku še ni znano, ali je investitor dokumen-
tacijo dostavil ali ne oz. ali je bila ta sploh zadovoljiva. Vsekakor 
bomo morali na ustrezne odločitve počakati še nekaj časa.

Koncesionar Cestno podjetje Ptuj d.d. v teh tednih izvaja 
vzdrževanje občinskih cest v večjem obsegu. Zima je za seboj 
pustila številne poškodbe, ki jih sedaj saniramo. Čistijo se jarki, 
urejajo bankine, gramoz se navaža na ceste, krpajo se udarne 
jame itd. Uredili smo tudi cesto do stanovanjske hiše z naslovom 
Žetale 66, ki je bila doslej dostopna samo peš. Na tem mestu se 
zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so za ureditev ceste podpisali 
služnostne pogodbe, da smo sploh lahko pristopili k izvedbi del. 

Za javne poti, ki smo jih modernizirali v lanskem in leto-
šnjem letu, smo zbirali ponudbe za izvedbo geodetskih stori-
tev. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Merilo 
d.o.o., ki je ponudilo ceno v višini 3.599,00 evrov z vključenim 
DDV. Lastniki boste o terminih odmer uradno obveščeni z vabili. 
Odmeram bodo sledili prenosi zemljišč v last občine. Dejstvo je 
namreč, da bomo v bližnji prihodnosti morali urediti lastništvo 
vseh občinskih cest, sicer le-te več ne bodo izpolnjevale pogojev 
za kategorizacijo. S temi problemi se srečujemo praktično vse 
občine v državi. 

Občinska uprava
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VARNO NA KOLO
V prihajajočih poletnih 

mesecih bomo ponovno pričeli 
posegati po alternativnem pre-
vozu, kar kolo in z njim pove-
zano kolesarjenje vsekakor je. 
Za to pa je dobro poznati nekaj 
osnovnih pravil pravilnega in 
»pametnega« kolesarjenja ter 
varovanja svojega »konjička«.

Kolo je eno najbolj priljub-
ljenih prevoznih sredstev. Za ot-
roke je tudi igralo, odrasli pa ga 
čedalje pogosteje uporabljajo 
ne le za prevoz, temveč tudi za 
rekreacijo. Vendar pa moramo 

pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji 
poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prome-
tnih udeležencev.

 S kolesarjenjem kot zelo enostavnim in ekološkim načinom 
gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu okolju, spomladi 
in poleti oz. v toplejših mesecih pa je to tudi ena najprijetnej-
ših športnih aktivnosti na svežem zraku, s katero skrbimo za 
ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. Prispeva namreč k večji 
vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, obenem povečuje moč.

 
Kolesarjenje je skratka zdravo, aktivno in prijetno - naj bo tudi 
varno!

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polo-
vici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogosteje povz-
ročijo prometne nesreče zaradi:
• nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba vozišča 
ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto povezano tudi z 
vožnjo pod vplivom alkohola, 
• vožnje pod vplivom alkohola, 
• neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križiščih, saj 
pozabljajo, da tamkajšnji “stop” znak ali znak “križišče s pred-
nostno cesto” velja tudi zanje, in ne le za voznike motornih vozil, 
• pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim 
ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklo-
nom. 
Kolesarji so tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu, 
največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom al-
kohola. Pogosto pa njihovo vožnjo ovirajo nepravilno parkirana 
vozila. 

Dejstvo je, da so kolesarji manj varni v cestnem prometu kot 
drugi udeleženci v cestnem prometu. Predvsem so slabše vid-
ni, njihova vidnost pa je obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje: 
hitrejši so, slabše so opazni. Zato, kolesarji, vozite previdno in 
skrbite za lastno varnost, pri čemer upoštevajte naslednja pravila 
in nasvete:
• Bodite pozorni na prometno signalizacijo (prometne znake) in 
jih upoštevajte!
• Na mestih, kjer promet ureja semafor, morate upoštevati 
svetlobne znake.
• Ne vozite pod vplivom alkohola!
• Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja 
za vami ter pravočasno in odločno nakažite svoj namen.
• Upoštevajte pravila prednosti, ki veljajo za kolesarje v 
križiščih, še posebej tam, kjer so označene kolesarske steze.
• Vozite po kolesarski stezi in kolesarskem pasu ali poti. Vedno 
uporabljajte le površino, ki je namenjena kolesarjem (označena 
s prometnimi znaki in talnimi označbami). Po takšnih površinah 
morate voziti po desni kolesarski stezi glede na dovoljeno smer 
vožnje, na dvosmerni kolesarski stezi pa po desni strani steze.
• Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite ob desnem robu vozišča 
v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več kot en meter od 
roba) vozišča.
• Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morate imeti na sprednjem 
delu kolesa prižgano belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji 
strani kolesa pa rdečo pozicijsko luč. Tu mora biti nameščen še 
rdeč odsevnik, na obeh straneh pedalov morate imeti rumene 
ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne 
odsevnike.
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• Če vozite v skupini kolesarjev, vozite drug za drugim. Izjemo-
ma, če je pot dovolj široka, lahko dva kolesarja vozita vzpored-
no.
• Kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije, lahko 
vozijo v skupini, ki jo morajo sestavljati najmanj štirje kolesarji.
• Promet skrbno opazujte, predvidevajte ravnanje drugih 
udeležencev.
• Še posebej pozorni bodite na vozila, ki vas dohitevajo in 
prehitevajo.
• V križiščih bodite še posebej previdni, z roko odločno nakažite 
smer in se prepričajte, ali so vas opazili. Če je situacija nejasna, 
raje sestopite s kolesa in pojdite čez križišče peš.
• Da vas bodo drugi udeleženci v cestnem prometu, pešci in 
vozniki, hitreje opazili, uporabljajte zvonec.
• Ponoči poskrbite, da boste še bolj vidni (obvezne so luči, 
odsevniki, priporočljiva svetla oblačila).
• Prtljago vozite v za to namenjeni košarici ali pritrjeno na prtl-
jažniku. Roke imejte proste za vodenje krmila in nakazovanje 
smeri.
• Nikoli ne smete: krmila kolesa izpuščati iz rok, dvigniti nog s 
pedal, voditi, vleči ali potiskati drugih vozil, pustiti se vleči ali 
potiskati, prevažati predmetov, ki bi vas ovirali pri vožnji, voziti 
drugih oseb, razen če je z zakonom določeno drugače.
• Če je treba, za svojo varnost raje ustavite in pustite vozilo/a 
mimo.
• Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno.
• V obvezno opremo kolesa sodijo zvonec, luč za osvetljevanje 
ceste, zadnja rdeča luč, zadnji rdeči odsevniki, rumeni odsevniki 
v pedalih, brezhibna zadnja in prednja zavora, bočni odsevniki.
• Priporočljivo je na kolesu imeti: distančnik z odsevom, ščitnik 
verige, blatnike, ustrezne pnevmatike, ustrezen sedež, ogledalo. 
• Čelada: Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjen-
ega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kole-

sarsko čelado. Čelado pa priporočamo tudi odraslim kolesarjem. 
Da se bodo s kolesom varno vozili tudi otroci, veljajo zanje še 
posebna pravila:
• Kolo sme samostojno v prometu na cesti voziti otrok, star 
najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, 
in oseba, ki je starejša od 14 let. 
• Za vožnjo kolesa se otroci usposobijo ter opravijo kolesarski 
izpit in dobijo kolesarsko izkaznico v osnovni šoli, ki jo obisku-
jejo. 
• Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, 
sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne 
osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja 
največ dva otroka. 
• Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju 
za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju 
umirjenega prometa. 
• Kolesar, mlajši od 18 let, mora med vožnjo nositi na glavi 

pripeto homologirano zaščitno čelado, enako pa velja tudi za 
otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik. Prav tako so bolj kot 
drugi udeleženci v cestnem prometu ranljivi starejši kolesarji. 
Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih nesrečah 
najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, zlasti starejši od 65 
let, saj so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, 
slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo. Starostne 
spremembe vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja 
po težjih poškodbah. To seveda nikakor ne pomeni, da starejši 
ljudje ne smejo kolesariti. Vendar pa svetujemo:
• Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobnosti ter 
sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so resnično sposob-
ni varne udeležbe v cestnem prometu. 
• Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se njihov vid 
počasneje adaptira temi. Posamezne vožnje naj bodo krajše. 
Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se razvijajo večje hi-
trosti. Predvsem pa naj se izogibajo cest, kjer ni kolesarskih stez. 
• Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej sami 
poskrbeli za lastno varnost in da se ne bomo sami spravljali v 
nevarne in/ali kritične situacije, potem bomo uživali v koristnem, 
prijetnem in zelo zdravem načinu gibanja, ki ga predstavlja kole-
sarjenje. 
Pri tem pa morajo biti na kolesarje pozorni tudi vozniki drugih 
prevoznih sredstev, kot so na primer osebni avtomobili:
• Če zavijajo na križišču desno, morajo pustiti mimo vozila, ki 
vozijo v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi, ki jo 
prečkajo. 
• Pri vsakem zavijanju na križišču, pri katerem “sekajo” kolesar-
sko stezo, morajo pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po kolesarski 
stezi. 
• Nikoli ne smejo parkirati na kolesarski stezi ali pasu, saj s tem 
ovirajo ali ogrožajo promet kolesarjev. 
• Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti morajo uporabljati pred-
pisane luči, pri tem pa poskrbeti, da z njimi ne zaslepijo nasproti 
prihajajočih kolesarjev, še posebej na mestih, kjer ni pločnikov, 
prehodov za pešce ali pešpoti. 
• Vedno naj se zavedajo, da bodo kdaj tudi sami kolesarji. 
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TATVINE KOLES
Tatvine koles so dokaj pogosto kaznivo dejanje. V Sloveniji je 
ukradenih oziroma prijavljeno pogrešanih letno okoli 3.000 
koles. Tatovi tudi niso izbirčni; kradejo vse vrste koles, ne glede 
na vrednost in znamko. Zanje je najbolj pomembno, da je njihov 
podvig čim bolj enostaven. Zato vam svetujemo, da raje dobro 
zavarujete svoje kolo in ne ponujate priložnosti nepridipravom.

 Zapišite si tudi podatke o kolesu (v pomoč vam je lahko 
naslednji obrazec), po možnosti ga fotografi rajte. Ko prijavijo 
krajo, znajo namreč oškodovanci navadno povedati le znamko in 
barvo svojega kolesa, drugih podatkov pa ne, kar policiji dodat-
no otežuje raziskovanje teh dejanj. Več je podatkov, ki jih policisti 
dobijo ob prijavi tatvine, večja je možnost, da se kolo identifi cira 
in nazadnje tudi vrne lastniku.

Za varnost svoje lastnine lahko največ storite sami.

Ali bi policistu ob prijavi tatvine znali opisati, kakšno kolo 
so vam ukradli?

Pomagate si lahko z obrazcem.

Nasveti za varovanje kolesa:
• Kolo, ki dlje časa ni v uporabi, hranite v zaklenjenem prostoru. 
• Če morate kolo pustiti na prostem, naj bo prostor obljuden in 
dobro razsvetljen. 
• Zaklenite ga z dobro ključavnico! Ključavnice slabše kakovosti 
niso za tatove koles nikakršna ovira. Še bolje je, če kolo prikle-

nete k ograji (hkrati za okvir kolesa in eno od koles). 
• Zapišite si podatke o kolesu (znamko, model in barvo kolesa, 
tudi tip sestavnih delov - pedal, ogrodja, prestav, zavor; more-
bitne posebnosti, individualne znake in poškodbe, dodatno 
opremo itd.); če kolo na okvirju nima serijske številke, jo dajte 
nanj vgravirati. Pri opisu si lahko pomagate z obrazcem Podatki 
o lastniku in kolesu. 
• Če vam ukradejo kolo, tatvino prijavite policiji. Ob prijavi 
posredujte policistu vse podatke, ki jih bo od vas zahteval. 

Če vam ukradejo kolo, je smiselno pregledati tudi seznam na-
jdenih predmetov na spletni strani policije. Storilci lahko namreč 
kolo uporabijo samo kot transportno sredstvo in ga potem za-
vržejo. Takšna kolesa so evidentirana kot najdena. Če ni mogoče 
ugotoviti lastnika, so kasneje prodana na dražbi najdenih stvari.

(vir intranet policije)
Damjan BRAČIČ

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
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LASTNIKI ZEMLJIŠČ MORAJO DOVOLITI ČEBELARJEM, 
DA POBEREJO SVOJE ROJE ČEBEL
Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri 
tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, 
drugi del pa ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih 
tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domo-
vanje. Preostale čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz 
pokritih matičnikov izleže mlada matica, se opraši in začne 
zalegati. Roj je popolnoma naraven začetek nove čebelje 
družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj 
prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina za svoj 
razvoj. 

Ker velika večina čebelarjev čebele vzreja zaradi 
pridelovanja medu in drugih čebeljih pridelkov, je rojenje 
zanje nezaželeno. Rojilno razpoloženje poruši delovno 
harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine, ki so v rojil-
nem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridelajo tudi do 
70 odstotkov manj medu. Izrojenec in roj sta za določeno 
čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena; še posebej, če sta 
kasnejša. Prav tako nam roji niso potrebni za povečanje šte-
vila družin, saj le-te lahko povečamo umetno – z narejenci 
ali ometenci.

Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov 
prizadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in 
pravilnimi posegi v panj se lahko izognemo marsikateremu 
roju. To je še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim 
številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja 
bivanja.

Žal ne gre vedno vse gladko in če zamudimo optimal-
ni čas za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za 
uspešno ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrv-
nost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka. 

Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu 
veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj 
popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem 
tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele 
takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo nobene-
ga tresljaja, sunemo z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje 
vanj. Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj 
vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega 
ogrebalnik toliko časa pustimo na mestu, da se večini, med 
katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na 
koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj od-
nesemo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umirijo.

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih družin, 
ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja če-
bel. Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da pobe-
rejo svoje roje čebel. To je opredeljeno v zakonodaji, in sicer 
v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 z 
dne 17. 10. 2002 ), kjer je v 84 . členu, ki govori o zasledo-
vanju živali, zapisano:

(1)Domače in udomačene živali sme lastnik zasledo-
vati na tuji nepremičnini.

(2)Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove 
dostop na nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam iz-
roči lastniku.

Maj in junij je čas rojenja čebel in če na vaš vrt prileti 
roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je roj pobegnil, in 
mu dovolite, da si ga pobere. V kolikor ne poznate nobe-
nega čebelarja v vaši okolici, vam v nadaljevanju podajamo 
kontakte čebelarjev, ki bodo roj na vaši nepremičnini stro-
kovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbeli.

IME IN PRIIMEK LOKACIJA TELEFON

Jan Krizstan Ljubljana z okolico 068/130- 043

Gorazd Trušnovec Ljubljana z okolico 031/253-929

Simon Fridau Vitomerci 041/958-434

Brane Pajić Ljubljana z okolico 041/792-801

Darko Glušič Savinjska dolina 070/753-359

Jakob Šink ČD Britof Predsoslje 041/386-662

 Janez Vertič Ptuj z okolico 040/290-739

Andreja Smrdelj obalno čebelarsko društvo 040/778-223

Miran Vogrinc ČD Krško 041/471-702

Bojan Gavez ČD Ravne-Šoštanj 040/648-719

Stanislav Drev ČD Ravne-Šoštanj 051/341-748

Frančišek Rojc ČD Stična 041/777-211

Irena Urbanija ČD Moravče 070/213-168

Zoran Grager ČD Ivan Jurančič 051/635-125

Vido Blažič ČD Ivan Jurančič 041/371-518

Leon Grager ČD Ivan Jurančič 051/382-283

Matic Kimovec ČD Šenčur 040/957-885
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Če se dogodijo napake, jih je potrebno popraviti. Kdo bi 
vedel, kako je izginil del članka Kulturnega društva Žetale 
o koncertu Moškega pevskega zbora Kulturnega društva 
Žetale iz 62. številke našega lokalnega glasila? V tej 63. šte-
vilki ga objavljamo v celoti in med branjem boste podoživeli 
ta lepi sobotni marčevski dogodek. Tudi datumsko se ni izšlo 
vse po prvotnih zapisih nekaterih člankov.

Spomnite se lahko tudi drugo-aprilske zgodbe, ki se je 
odvila v naši večnamenski dvorani z organizatorjem KVAR-
TET DOBRINČEK. Prireditev z zanimivim besedilom in nas-
lovom SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV je vodil 
g. Toni Butolen. S to prireditvijo se je Kvartet Dobrinček od-
dolžil tistim, s katerimi so peli na njihovem odru. Naši pevci 
so doživeli verjetno zadnje srečanje v tej sezoni na odru v 
Leskovcu. Še prej pa so sodelovali in razveselili ljudi na Koro-
škem s svojimi haloškemi glasovi.

Gostitelj Kvartet Dobrinček je poskrbel za družabno 
srečanje. Po prireditvi so z vsemi godci zapeli skupno pesem 
in si zaželeli še mnogo skupnega petja. 

Drugo-aprilska nedelja je bila zabavno bogata, pope-
strila jo je humoristka Micka iz Pišec. Slišali smo več besedil-
no bogatih ljudskih pesmi, več baladnih vsebin in poskočnih 
inštrumentalnih izvedb. Tako se je zaključilo bogato kulturno 
doživljanje zimsko-pomladnih dni na našem žetalskem odru. 
Kvartet Dobrinček še najprej razveseljuje ljudi na srečanjih 
ob okroglih obletnicah. Sestavljajo ga Angela, Branko, Igor 
in Rudi. Hvala za kvalitetno izvajanje in še mnogo uspehov 
v prihodnosti.

Za vas M.K.

OD TU IN TAM

DOGODKI V DRUŠTVU PODEŽELSKIH ŽENA
Minil je mesec maj, za katerega pravimo, 
da je najlepši mesec v letu. Kmalu bo za 
nami tudi polovica leta in v tem obdobju 
je najprimerneje, da preberemo kakšno za-
nimivost Društva podeželskih žena Občine 
Žetale.

Začnimo pri naši predsednici, ge. Da-
rinki Kodrič, uspešni vodji Turistične kme-
tije Kodrič, ki si je letos s peko pšeničnega 
kruha prislužila srebrno priznanje na raz-
stavi Dobrote slovenskih kmetij. Razstava 
se je odvijala od 19. do 21. maja 2017 v Mi-
noritskem samostanu na Ptuju. Na razstavi 
je sodelovala tudi gospa Darinka Vogrinc, 
naša aktivna članica. Za svoj pekovski iz-
delek pletenico ali štruco je dobila zlato 
priznanje, ki je že dvanajsto po vrsti in že 
četrti znak kakovosti. Obema članicama 
iskreno čestitamo. Zanimivo je prebrati 
pripis, ki ga objavljamo v članku Društva 
podeželskih žena, na razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij je sodeloval tudi mlad proi-
zvajalec g. Matic Skok iz Žetal in dobil zlato 
priznanje za vanilijev jogurt s čokoladnimi 
kroglicami in dve srebrni priznanji: eno za 
navadni jogurt in eno za mladi sir. Čestita-
mo ti in želimo mnogo ustvarjalnih uspe-
hov. Članice našega društva smo sodelo-

vale na tradicionalni prireditvi Ex tempore 
od prvega do tretjega junija v večnamenski 
dvorani Žetale. Sodelovale smo z oblože-
nimi kruhki in sladico; sponzor te priredi-
tve je bila naša predsednica ga. Darinka 
Kodrič. Osmi maj 2017 je bil zanimiv dan 
za nekatere članice našega društva, saj so 
sodelovale na zaključni prireditvi projekta 
»Za življenje se učimo«, ki je tega dne ob 11. 
uri potekala v večnamenski dvorani Žetale 
v izvedbi Osnovne šole Žetale. Pripravile 
so obložene kruhke in z njimi gostile udele-
žence projekta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 
ki so sodelovali z glasbeno in folklorno toč-
ko. Na tej prireditvi je bilo tudi več pova-

bljenih gostov. Bilo je zanimivo in poučno 
s pedagoškimi delavci in učenci osnovne 
šole Žetale. Izobraževanje s področja kuli-
narike je v društvu potekalo individualno. 
Veselimo se letošnjega četrtega julija, ko 
se bomo odpeljale do Kobarida, Idrije, Dre-
žnice, Mosta na Soči in doživele lep izobra-
ževalni dan v tem delu zelene Slovenije. O 
doživljajih julijskega dne bomo še poroča-
le. Zanimiv je bil tudi obisk pri abrahamov-
ki Metki. Če bo še kaj zanimivega v našem 
društvu, boste lahko prebrali v oktobrski 
številki Ž.N. Prijetno poletje Vam želimo in 
Vas pozdravljamo.

V imenu članic M.K.

V Žetalah so gostovali: 
Društvo ljudskih pevcev iz Jablovca

Najdenčki PD Haloze

Mejaši iz Repišč

KD Ljudske pevke Rogatec

Ljudski pevci in godci KD Simon Gregorčič

Ljudski pevci FD Pobrežje

Ljudski pevci TU Videm pri Ptuju

KD Ljudskih pevk Jezero

Prešmentani faloti - Ljudski pevci iz Stoperc

Pevci FD Lancova vas

Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec pri Brežicah
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Moški pevski zbor KD Žetale je bil 
ustanovljen januarja 2007 in letos pra-
znujemo 10. letnico delovanja. Kot se 
spodobi za vsak okrogli jubilej, smo 
pripravili koncert, ki smo ga izvedli v 
soboto, 11. marca. Priprave na ta do-
godek so stekle že zgodaj jeseni 2016. 
Idejo, na kakšen način se predstaviti 
občinstvu, je prispeval naš zborovod-
ja Silvo Potočnik, ki je ves čas priprav 
aktivno soustvarjal celotni program 
prireditve. Naša želja je bila, da na hu-
domušen način prikažemo razvoj petja 
v Žetalah vse od pastirske pesmi, do 
petja ob sezonskih opravilih na kme-
tiji, triglasnega petja, noneta in prve-
ga sestava moškega pevskega zbora 
pred 10 leti. Ker smo želeli to prikazati 
na zanimiv način, smo k sodelovanju 
povabili Tjašo Gajšek, Silva Koreza in 
Tonija Butolna, ki so z veseljem spre-
jeli naše povabilo in svojo nalogo op-
ravili z odliko. V prvem delu programa 
smo sodelovali tudi člani Moškega 
pevskega zbora. Zadnjih 14 dni pred 
koncertom so potekale intenzivne vaje 
skupaj s povezovalci Tjašo, Silvom in 
Tonijem, ki so nas prijetno presenetili 
in nasmejali z domiselno pripravljenim 
in odigranim skečem. Za pravilno upo-
rabo nastavitev ozvočenja in luči nam 
je priskočil na pomoč Jože Vogrinc. 
Za večino formalnosti pri organizaci-
ji koncerta je poskrbel Miran Skok in 
zahvaljujemo se mu, da je prevzel to 
nehvaležno delo.
Ko so bile priprave pri koncu, je še pre-
hitro prišla sobota 11. marca. Ob 19. uri 
je napetost rastla in obiskovalci so več-
namensko dvorano v Žetalah dodobra 
napolnili. Za odrom je vladalo dobro 
vzdušje in nastopajoči so nestrpno ča-
kali, da se koncert začne. Toni, Tjaša in 
Silvo so prebili led in v prvem delu od-
igrali skeč v vaški gostilni, kjer je tekla 
beseda o današnji »muziki, ki jo poslu-

šajo ta mladi«, in obujanju spominov 
na pristne domače zvoke lepo zapetih 
pesmi. Člani MPZ smo samostojno in 
v skupinah zapeli nekaj domačih pe-
smi, ki so jih fantje in možje peli ob 
raznih opravilih. Pri tem seveda niso 
smeli manjkati klobuki, predpasniki, 
kosa, vile in dobra kapljica. V prehodu 
z igranega dela koncerta v zborovski 
smo člani MPZ zapeli tri pesmi, ki jih 
je v preteklosti izvajal Žetalski nonet. 
Publika je bila navdušena. K sodelo-
vanju smo povabili tudi Ženski pevski 
zbor KD Žetale, ki se na naše pova-
bilo vedno z veseljem odzove. Pevke 
so nam zapele 5 najnovejših pesmi. Z 
enim ušesom pri lepem ženskem petju 
smo se pevci MPZ za odrom pripravlja-
li na drugi del koncerta, ki smo ga po-
imenovali kar Slavnostni del koncerta. 
Oblekli smo obleke, zavezali kravate 
in za 10 let niso manjkali niti nageljni, 
pripeti na prsi. Tako kot pred deseti-
mi leti nas je tudi tokrat predstavila in 
povabila na oder Tjaša Gajšek. Dobra 
volja in sproščeno vzdušje sta pripo-
mogla, da je naša pesem zvenela spro-
ščeno in bila dobro odpeta. Po nekaj 
zapetih pesmih smo k besedi povabili 
naše goste. Predsednica Kulturnega 
društva Žetale Marta Prevolšek nam je 
prva namenila nekaj besed, čestitala 
za jubilej in razdelila simbolna darilca. 
Župan Anton Butolen, ki je bil pred 10 
leti pobudnik nastanka zbora, nas je 
ob tej priložnosti prijetno presenetil z 
županovim priznanjem. Predstavnica 
Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti Mateja Kuharič nam je podelila 
jubilejna priznanja in Gallusove znač-
ke. Prejeli smo 4 bronaste, 7 srebrnih 
in 2 zlati Gallusovi znački. Ob koncu so 
nam vsi še enkrat čestitali za preteklih 
10 let delovanja in zaželeli vse dobro 
v prihodnje. Po podelitvi Gallusovih 
značk smo zapeli še štiri pesmi in s 

tem je bil naš koncert pri koncu.
Na vajah pevskega zbora ima prvo, 
zadnjo in edino besedo zborovodja. 
Na koncertu smo mu tokrat prepustili 
zadnjo. Zborovodji Silvu Potočniku je 
pripadla čast, da na oder povabi bi-
vše člane zbora in vse nastopajoče na 
koncertu in se jim s skromnim darilcem 
zahvali za njihov prispevek in sodelo-
vanje. Ob tej priložnosti se opravičuje-
mo Jožetu Korezu, ker na koncertu ni 
bil imenovan, je pa sodeloval v zboru 
ob njegovem nastanku in se mu ob tej 
priložnosti še posebej zahvaljujemo za 
njegov prispevek k zborovskemu pet-
ju. S skupno pesmijo V dolini tihi smo 
prešerno zaključili koncert in sledilo je 
prijetno druženje nastopajočih in obi-
skovalcev koncerta. Ob dobri hrani in 
pijači smo podoživljali trenutke kon-
certa, vrstile so se čestitke in pohvale.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem obiskovalcem, ki ste se odzva-
li povabilu na koncert, nas pogostili 
z vašim obiskom ter prispevali pro-
stovoljne prispevke. Zahvaljujemo se 
našim ženam za vso potrpežljivost in 
slastno pecivo ter vsem, ki ste poma-
gali pri pogostitvi. Hvala Občini Žetale 
za uporabo dvorane in dobre pogoje 
za delovanja zbora, Jožetu Vogrin-
cu za ozvočenje in osvetlitev, članom 
PGD Žetale za reklamo in varovanje, g. 
Cirilu Čušu za tisk in vsem, ki ste ka-
korkoli pomagali pri pripravi in izvedbi 
te prireditve. Brez sponzorjev žal ne 
gre, zato še posebna zahvala Talumu 
d.d. iz Kidričevega, Gozdarski zadru-
gi Ptuj z.o.o. in Vinogradništvu Fran-
cija Plajnšek za donirana sponzorska 
sredstva, ki so nam jih ob tej prilož-
nosti namenili.
Tjaša, Silvo in Toni, bili ste enkratni in 
neponovljivi. Bilo nam je veselje delati 
z vami in upamo, da se nam boste še 
kdaj pridružili! 

MOŠKI PEVSKI ZBOR KULTURNEGA DRUŠTVA 
ŽETALE JE UPIHNIL 10 SVEČK
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Prvi tenoristi Rudi Vodušek, Stanko 
Pulko, Anton Gajšek, drugi tenoristi 
Milko Vek, Stane Plajnšek, Miran Skok, 
baritonisti Leopold Krušič, Franc Stojn-
šek, Anton Kodrič, Anton Kolar, basisti 
Igor Ilijaš, Viktor Furman, Branko Korez 
in Janez Horvat skupaj z zborovodjem 
Silvom Potočnik želimo s petjem v Mo-
škem pevskem zboru KD Žetale izraziti 
veselje, žalost in bogastvo zvoka, ki se 
skrivajo v melodijah in besedilih pesmi, 
ki jih pojemo in jih omogoča večglasno 
moško petje. Verjamemo, da se trud, 
ki ga vlagamo v naše delo, pozna. Ob 
vsakem nastopu nas je še vedno malce 
strah in vedno ne zapojemo tako, kot 
bi bili sicer sposobni. Tudi glasovi nas 
vedno ne ubogajo tako, kot bi si mi že-
leli, srce pa je nenehno v našem petju 
in želimo si, da bi poslušalci to začutili. 
Če to dosežemo, potem je vsaka ura, ki 
jo preživimo na vajah, bogato popla-
čana.

MPZ KD Žetale
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POLETNI VETER V TD ŽETALE
Dolgi vroči poletni dnevi so vendarle prišli. Veter pogosto ponese vonj po pečenih dobrotah z žara tudi po žetalskih hribih. Dobro 
počutje v domačem okolju nam prinaša zadovoljstvo in kadar je prisotna tudi dobra družba, je vse skupaj odlično. Kadar se v do-
mačem kraju zberemo člani TD Žetale, je vse skupaj toliko bolj popolno. Mnogi mladi člani namreč prebivajo v mestih, kjer študirajo 
ali delajo, konec tedna pa z veseljem obiščejo domači kraj in se seveda tudi udeležijo kakšnega dogodka, srečanja ali športnih iger. 
Lepe spomine na domači kraj pa z aktivnostmi v našem društvu krepimo tudi z našim delovanjem.

Tako smo se v soboto, 13. maja, tradicionalno odpravili po Pohodni ekološki poti. Sproščujoč pohod smo začeli pri Vukovi do-
mačiji in nadaljevali po dobro poznani krožni poti mimo mnogih lepih razgledov do Vinogradništva Plajnšek in Vinotoča Darinka, 
kjer smo se okrepčali. Nenaporna pot nas mnogokrat spodbudi, da pozabimo na vsakdanje težave in se sprostimo ter razvedrimo v 
naravi. Vso pot smo veselo klepetali in druženje nadaljevali z igrami v športnem parku RIM. 

Naša članica Sabina Intiher v Osnovni šoli Žetale enkrat mesečno organizira delavnice za starejše. Nekateri se dogodka ude-
ležujejo redno, bi si pa seveda želeli, da bi vas prišlo še več. Namen delavnic je predvsem druženje, deljenje izkušenj in kvalitetno 
preživljanje prostega časa, zato se vsi, ki še oklevate, ali bi prišli ali ne, le opogumite in se pridružite na naslednjem srečanju

Člani TD Žetale so se v preteklih mesecih udeležili tudi nekaterih projektov v tujini. V aprilu je skupina obiskala partnersko 
organizacijo v Grčiji, v maju pa sta bila dva člana prisotna na treningu v Bolgariji. V poletnih in jesenskih mesecih bomo sodelovali 
še na projektih v Turčiji, Cipru in na Norveškem, zato z veseljem vabimo k sodelovanju tudi nove mlade člane, ki bi želeli pridobiti 
mednarodne izkušnje in okrepiti svoje kompetence na različnih področjih. V primeru, da bomo uspešni na razpisu, pa bomo v društvu 
ob koncu poletja gostili udeležence iz devetih različnih držav, kar bo odlično prispevalo k živahnemu poletju v našem kraju.

Boštjan Štajnberger, TD Žetale

ŽUPNIJA ŽETALE JUNIJ 2017
Čas hitro mineva in že smo v mesecu juniju. Vsakodnevni koraki, 
ure in dnevi so še samo prijetni spomini na lepe dogodke v naši 
žetalski župniji. Najprej se želim skupaj z vami sprehoditi skozi 
mesec maj, v katerem so se vrstili sporočilno bogati dogodki in 
prazniki. Ves mesec smo se lahko udeleževali ljudske pobožnosti v 
čast Materi božji, ki jo imenujemo šmarnice. Otroci so v cerkvi pre-
birali šmarnice, ki so letos govorile o svetnici Favstini Kovalski: kako 
je odraščala in kako jo je Jezus v videnjih spremljal skozi njeno živ-
ljenje. Posebej vesela so bila srečanja šmarničarjev ob četrtkih pri 
kapeli ali križu ob skupni molitvi, petju na čast Materi božji, pa tudi 
dobre kapljice in sladkih prigrizkov ni manjkalo. Trinajstega maja 
je šest prvoobhajancev pod duhovnim vodstvom gospoda župni-
ka Cirila prvič prejelo v svoje srce Jezusa v podobi belega kruha. 
Zakrament svete birme je štirinajstega maja prejelo štiriindvajset 
birmancev in birmank pri Mariji Tolažnici. Njihov birmovalec je bil 
g. generalni vikar Janez Lesnika. Sedemindvajsetega maja so ve-
roučenci skupaj z g. župnikom Cirilom in katehistinjo Andrejo v 
zahvalo ob koncu verouka peš romali od župnijske cerkve k Mariji 
Tolažnici. V nedeljo, osemindvajsetega maja, so zakonci jubilanti 
med sveto mašo ponovno obnovili zakonske zaobljube. O poklica-
nosti v zakon jih je nagovorila gostja s. Štefka Klemen in g. župnik 
Ciril. V mesecu juniju je g. župnik Ciril veroučence iz Žetal in Sto-
perc peljal na romarski izlet V Maribor. Obiskali so grob blaženega 
Antona Martina Slomška, se mu v molitvi priporočili, nato pa pot 
veselega razpoloženja nadaljevali v mestni kino ter v restavraciji 
poskrbeli za lačne in žejne želodčke.

Praznovali smo praznik binkošti, Marijo Mater cerkve na bin-
koštni ponedeljek. Pred nami je tudi praznik svetega rešnjega te-
lesa in krvi, praznik presvetih src Jezusa in Marije ter na koncu 
meseca praznik prvakov apostolov, Petra in Pavla. Kako bomo od-
govorili na te klice Cerkve k duhovni poglobitvi? Vera se prenaša 
tudi z besedo v osebnih stikih z ljudmi. Vsi, ki smo bili krščeni, 
imamo dolžnost, da bratom in sestram pripovedujemo čudovito 
zgodbo o Bogu, ki nas ljubi, in čigar ljubezen je tako močna, da 
premaga vse ovire. Želim Vam, naj Vas božja navzočnost in božja 
milost spremljata skozi poletne dni.

S.G.
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IZPELJAN 19. GOZDARSKI PRAZNIK V ŽETALAH
 V soboto, 22.04.2017, smo v Strojnem krožku Žetalanec izpel-
jali že tradicionalno 19. gozdarsko tekmovanje in nekaj sočasnih 
aktivnosti ob tem. Po uradnem pozdravu predsednika krožka 
ter govorcev, župana, g. Antona Butolna, in vodje KE ZGS Ptu-
j-Haloze, g. Borisa Klemenčiča, se je tekma pričela. Na tekmo v 
veščinah z motorno žago se je prijavilo 16 tekmovalcev, ki so tek-
movali v šestih rednih in eni izbirni disciplini. Vreme je bilo ta dan 
ravno pravšnje. Kot je že navada, je tekmovalcem sodila ekipa 
gozdarjev iz ZGS, KE Ptuj-Haloze pod vodstvom Borisa Klemen-
čiča. Tekmovališče z vsemi orodji so naši člani pod vodstvom To-
nija pripravljali že nekaj dni poprej, zadnji dan pred tekmo pa so 
se rekviziti samo še ustrezno namestili. 

Zagotoviti je bilo potrebno še gostinski del (tudi žakelj ne 
stoji pokonci prazen), za kar se zahvaljujemo podjetju Gastro. 
Na samem dogodku so bili tudi razstavljavci gozdarskih strojev 
iz podjetja Vitli Krpan, ki so nam demonstrirali delo s cepilcem, 
ki les razžaga, razkolje in s transporterjem naloži na prikolico. 
Zanimiv je bil ogled, prav tako tudi cena tega stroja.

Na travnatem igrišču za šolo se je razprostirala napihljiva 
maketa človeškega debelega črevesja. Zanjo so bili zaslužni de-
lavci iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so nazorno 
predavali o projektu predčasnega odkrivanja rakavih obolenj na 
prebavilih in rodilih. Programa se imenujeta SVIT in ZORA.

 Po gozdarskem tekmovanju nas je obiskal naš župnik, g. 
Ciril Čuš, ki je z veseljem opravil blagoslov traktorjev in njihovih 
uporabnikov. Zbralo se je kar lepo število štirikolesnih konjev, 
lahko pa bi jih bilo še več, saj je prostora dovolj. Prav vsi, ki imate 

traktor pri hiši, ste vabljeni tudi v naslednjem letu. Vsi navzoči so 
se lahko pomerili tudi v zabijanju žebljev v bukov panj. Nagrada 
ob zabitem žeblju na mah je bila steklenica domačega s Potnega 
Vrha. Na koncu je sledila še zahvala vsem, ki so sodelovali in po-
delitev pokalov ter praktičnih nagrad donatorjev.

Rezultati tekmovanja ekipno:
1. mesto: ekipa Črebli v zasedbi Mitja Širec, Leopold Gajšek in 
Franc Stojnšek (4388 točk)
2. mesto: ekipa Cepini v zasedbi Toni Butolen, Izidor Štajnberger 
in Slavko Širec (4376 točk)
3. mesto: ekipa Holcarji v zasedbi Viki Žerak, Robi Jus in Avgust 
Pulko (4145 točk)

Rezultati tekmovanja posamezno:
1. mesto Mitja Širec (1551 točk)
2. mesto Izidor Štajnberger (1501 točk)
3. mesto Toni Butolen (1466 točk)

Čestitke vsem tekmovalcem, še posebej pa dobitnikom odličij. 
Najboljši trije imajo odprto pot na državno sekaško tekmovanje 
lastnikov gozdov v G. Radgoni na sejmu Agra. Pridite jih bodrit, 
saj vsaka spodbuda prav pride. Na zmago!

Lep pozdrav vsem bralcem.

Franc S.

STROKOVNA EKSKURZIJA 
STROJNEGA KROŽKA ŽETALANEC
Ideja za prvo letošnjo strokovno ek-
skurzijo je dozorela kar na eni izmed 
sej Izvršilnega odbora SK Žetalanec. 
Med premlevanjem letnega plana dela 
in že opravljenega dela do marca se je 
utrnila misel, da je velika škoda, ker ni 
več sproščenih dogodkov, kjer bi lah-
ko vsaj za en dan pozabili na delo in 
se sprostili. Pa da bi bilo tudi cenovno 
ugodno. Eni so obujali spomine na 
kopalni avtobus. Kak' je blo fajn! 

Med obujanjem spominov pa nek-
do vpraša, če je kdo že bil v obnovljenih 
Krapinskih toplicah? Spet drugi vpraša, 
ali jih zanima ogled najnovejše prido-
bitve na kmetiji Šmigoc v Podlehniku, 
novi hlev? Ideje so se hitro oblikovale v 
strokovno ekskurzijo; malo smo pokli-
cali naokoli, uporabili zveze in poznan-
stva, rezervirali termin in člane v sobo-
to, 8. aprila 2017, povabili na strokovno 
ekskurzijo. Čeprav je na začetku kazalo, 
po naši stari navadi, da bo vsak izletnik 

imel dva sedeža, smo na koncu napol-
nili avtobus. 

Prvi del strokovne ekskurzije je 
zajemal ogled in predstavitev najnovej-
šega hleva za krave molznice na kmetiji 
Šmigoc v Podlehniku. Gospodar Jože 
nas je prijazno pričakal, nam zaželel 
dobrodošlico in nas povabil na ogled 
najsodobnejšega načina prireje mleka 
na našem področju. Med samim ogle-
dom nam je predstavil njihovo kmetijo 
s poudarkom na prireji mleka. Opisal 
nam je delovni dan na njihovi kmetiji, 
podal zelo veliko strokovnih podatkov 
o kravah molznicah in odgovoril na 
mnogo vprašanj. Vrhunec ogleda je bil 
prikaz strojne molže, ki se na kmetiji 
vrši s štirimi roboti vsak dan 23 ur. To 
je sistem, kjer krave same prihajajo na 
molžo in z nje. Kmet samo nadzoruje 
in upravlja z računalnikom. Tu pa pri-
dejo na vrsto mladi. Na tej kmetiji dela 
cela družina in v hlevu srečamo ženo in 

dva sinova, zaposleno pa imajo še eno 
gospo, ki že vsa leta pomaga pri živini. 
Puncam se zasvetijo oči, vendar hitro 
dobimo informacijo, da so že vsi zase-
deni, razen najmlajšega enajstletnika. 
Na koncu nas gospodar in gospoda-
rica povabita še na razgledni plato v 
hlevu, kjer si hlev ogledamo še iz ptič-
je perspektive. Na naše presenečenje 
so nas na koncu pogostili z domačimi 
dobrotami in rujno kapljico, ki jo sami 
pridelajo, saj se ukvarjajo tudi z vino-
gradništvom. Predviden kratek posta-
nek na kmetiji Šmigoc se nam je zaradi 
velike gostoljubnosti družine Šmigoc 
kar zavlekel, zato smo morali pohite-
ti proti mejnemu prehodu Cvetlin pri 
Leskovcu. Po pustolovščini na meji 
smo z rahlo zamudo prispeli do gradu 
Trakoščan. Grad smo si ogledali z vodi-
čem in tako izvedeli veliko zanimivosti 
o zgodovini kraja in gradu. Ker je bila 
naša naslednja postaja v Krapinskih 
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toplicah, kjer nas je čakalo 4-urno ko-
panje, smo se morali okrepčati za take 
napore. Predvsem mladi na avtobusu 
so komaj čakali na toplice. V Krapin-
skih toplicah nas je pričakalo prijazno 
osebje, nam jih na kratko predstavilo 
in nam zaželelo dobro počutje. Tako, 
obljubljeni in težko pričakovani spro-
ščujoči del strokovne ekskurzije se je 
lahko pričel. Samo še kratka navodila 
o večerji in terminu odhoda, pa skok 
v vodo. Najprej je bilo treba seveda 
najti primerni kotiček za stvari. Nato 
je bilo potrebno raziskati vse razpo-
ložljive kapacitete in se odločiti, kaj 
nam najbolje ustreza. Potem pa samo 
še uživanje. Štiri ure so hitro minile in 
ker strokovnjaki svetujejo, da je zdravo 
jesti večkrat na dan, smo upoštevali ta 
nasvet in gostinci v Krapinskih toplicah 
so nam pripravili pravo malo gostijo. 
Po okusni in obilni večerji smo se polni 
vtisov odpeljali proti domu. Rahlo nas 
je zaskrbelo pri prehodu meje na Do-
bovcu, saj je novi režim na meji zahte-
val, da morajo vsi potniki iz avtobusa in 
peš čez mejo. Pri 40. potnikih se vedno 
zgodi, da komu poteče osebna izkazni-
ca. Ko smo se že sprijaznili, da nas bo 
domov prišlo le 39, nas je presenetil 

dobrovoljni policaj in domov smo pri-
peljali vse izletnike. 

Hvala vsem udeležencem prete-
klih in bodočih strokovnih ekskurzij 
Strojnega krožka Žetalanec, ki s svojo 
udeležbo in dobro voljo pomagate so-
ustvarjati prijetno vzdušje in lepe spo-
mine. 

Za SK Žetalanec
zapisala Petra P.
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ŠPORTNO DRUŠTVO RIM
Za nami je dokaj spremenljivo vreme, ki ga je prinesla pomlad. 
Ne glede na to pa smo v Športnem društvu Rim že skoraj v celoti 
uresničili infrastrukturni delovni načrt za leto 2017.

Zgradili smo dvojne stopnice, ki vodijo od objekta športne-
ga parka Rim do površin, namenjenih športnemu udejstvovanju. 
Stopnice so betonske in opremljene z ograjo, ki deluje kot opora 
pri vzpenjanju oz. spuščanju po stopnicah. Na tak način smo ta 
problem športnega parka, če lahko temu tako rečem, trajno reši-
li. Lesene stopnice imajo omejen rok trajanja, obnova lesa pa je 
iz leta v leto stroškovno zahtevnejša.

Na zahodnem delu parka smo postavili dodatni kandelaber, 
ki nosi tri moderne LED refl ektorje za osvetlitev športnega parka. 
Pri raznih športnih dejavnostih tako nismo več omejeni na dnev-
no svetlobo. Sedaj že dva kandelabra, opremljena z modernimi 
LED refl ektorji, ki bistveno pripomorejo k manjši porabi električ-
ne energije, skrbita, da se lahko naši člani rekreirajo tudi v času, 
ko zemljo pokrije tema. Svetlobe je dovolj. V dolgoročnem planu 
pa je vsekakor ideja, da postavimo štiri kandelabre s pripadajo-
čo opremo, ki bodo zagotovili dovolj svetlobe, da bomo lahko 
izvedli tudi nočni turnir.

Rusko kegljišče je že skoraj dokončano. Manjkajo še zgolj 
zadnji detajli in že bodo naši člani, kot tudi vsa ostala zaintere-
sirana javnost iz bližnje ter daljne okolice, lahko podirali keglje. 
Ideja je, da iz starejšega sestava članstva, ki ne tekmuje v futsalu, 
košarki in ostalih športih, sestavimo ekipo, ki se bo udeleževala 
turnirjev z opisanega področja. Aktivnost je regijsko dobro za-
stopana, na področju občine Žetale pa menim, da podobna eki-
pa še ne obstaja. Želimo biti del tega dogajanja.

Razširili smo tudi fi tnes na prostem, ki je v Občini Žetale in 
na področju Haloz edinstven. Kolikor vem, podobna infrastruk-
tura na območju Haloz zaenkrat še ne obstaja. Tudi tukaj orjemo 
ledino. Vse entuziaste vadbe na prostem in krepitve telesa v na-
ravi vabim, da se nam pridružite na treningih, ki potekajo dva- do 
trikrat na teden. Gre za najbolj naravni način vadbe, kjer vaditelj 
uporablja izključno lastno težo za krepitev mišic ter posledično 
uma. Že obstoječemu objektu Športnega društva Rim smo do-
dali t.i. ekološki otok; prostor, ki je namenjen sortiranju smeti. 
Kupili smo plastične kontejnerje za ločeno zbiranje odpadkov in 
poskrbeli za redni odvoz teh odpadkov. 

Športni park Rim smo okrasili z zelenjem. Okrasno rastlinje 
dodatno bogati že tako z zelenjem bogato okolje parka in daje 
poseben občutek sožitja med naravo in športom. 

Zelenica parka kljub suši ohranja svoj čar. Zasluga pridnih 
rok naših članov, ki redno skrbijo, da je trata pristrižena ob pra-
vem času in urejena kot ženska frizura. Opravili smo tudi ostala 
številna dela, ki sodijo v kategorijo »redna vzdrževalna dela«. 
Žetalske novice so omejene s številom strani, zato bom solidaren 
in jim prihranil morebitno »cenzuro«. :) Na temo »redna vzdrže-
valna dela« bi namreč lahko pisal na dolgo in široko.  

Lahko rečem, da je bil mesec maj v Športnem društvu Rim 
izredno pester, slikovit ter delno naporen. Pa pozabimo to zad-
njo besedo – naporen. Raje rečem, da smo prijetno združili s 
koristnim. Druženje naših članov ob delovnih akcijah predstavlja 
veselje in priložnost za snidenje ljudi, ki se pogosto ne srečuje-
mo. Predvsem ta veseli del poskrbi, da se napor razblini skozi 
smeh in dobro voljo – obojega na delovnih akcijah ne manjka. 

Dotaknil se bom še organizacijskega delovnega plana 
društva. 3. 6. 2017 se je Športno društvo Rim odpravilo na izlet v 
Prekmurje. Obiskali smo Lendavo, se odpravili peš do stolpa Vi-
narium ter krožno pot zaključili v prijetni restavraciji, kjer so nas 
pogostili s hrano, značilno za tamkajšnjo okolje. Izlet je bil izred-

no dobro obiskan, kar pomeni, da je društvo živo, ter preživet v 
vzdušju, ki nas krasi že številna leta – sproščeno, domače, veselo. 
Iz Lendave nas je pot vodila proti Bukovniškemu jezeru. Nekateri 
člani so se odločili, da bodo peš obhodili omenjeno jezero, drugi 
so naredili obhod po energijskih točkah, ki se nahajajo v nepo-
sredni bližini jezera. Z enodnevnega izleta smo se v Športni park 
Rim vrnili v večernih urah. Domov se nam je sicer rahlo mudilo. 
Ne glede na vse smo športno društvo, na sporedu pa je bil fi nale 
lige prvakov. Se razume, kajne? :)

18. 6. 2017 je na sporedu že 23. tradicionalni turnir Športne-
ga društva Rim. Turnir se bo pričel ob 10.00 uri. Tako kot vsako 
leto bo tudi tokrat za jedačo, pijačo, dobre nogometne tekme, 
dobro ob-turnirsko vzdušje poskrbljeno. Obeta se nam lepo vre-
me, v kolikor lahko zaupamo pooblaščenim službam, in veliko 
število ekip, v kolikor so dane obljube resnično resnične. Na tem 
mestu bi povabil vse občane, da se nam na dan turnirja pridruži-
te, da skupaj poskrbimo, da bodo imele domače ekipe na turnirju 
močno podporo s tribun. Nenazadnje pa je nedelja. Dajmo se 
malo pomešati, strniti glave in misli ter skupaj poskrbeti, da bo 
dogodek zavoljo domačnosti kar se da obiskan. Turnir je idealna 
priložnost za to.  

Pa naj bo to zaenkrat dovolj. Še enkrat lepo vabljeni na tur-
nir Športnega društva Rim, se beremo v prihodnji številki, vidimo 
in slišimo, upam, v živo - ter seveda; vse dobro. 

Športni pozdrav,
Robi Železnik
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CENIK OGLAŠEVANJA V ŽETALSKIH NOVICAH
REKLAME CENA OBJAVE

barvno cela stran (18x27 cm) 190 EUR

polovica strani (18x14 cm) 95 EUR

tretjina strani (18x9 cm) 75 EUR

četrtina strani (9x14 cm) 45 EUR

osmina strani (9x7 cm) 25 EUR

črno belo cela stran (18x27 cm) 160 EUR

polovica strani (18x14 cm) 85 EUR

tretjina strani (18x9 cm) 55 EUR

četrtina strani (9x14 cm) 40 EUR

osmina strani (9x7 cm) 20 EUR

DRUGE OBJAVE
zahvala 16 EUR

 mali oglas 8 EUR

Cene so brez DDV.

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

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

Z MOJEGA SPREHODA OKROG 
CERKVE MARIJE TOLAŽINJCE
To je lep sprehod, rahlo v hrib, polno zelenja, mladih dreves in nekaj čvrstih debelih hrastov, kostanjev ter bukev. Ob robu hriba se 
bohoti visoka košata lipa, ohladiš se v senci, nič dišečega cvetja na košatih vejah. Zakaj?

Stojiš, opazuješ se zagledaš v daljavo in opazuješ domačijo Slavka in Marije Širec tam na Varvaselah. Se zagledaš v mogočno 
cerkev in si rečeš: »Ti lepotica stojiš na tem hribu BREZJE že 300 let, torej se je zažela gradnja 1717 in trajala do leta 1725. Letos 
praznuješ 300 let. Ljudje radi vstopamo v tvojo prostranost, akustika dobra, lepo odmeva pesem cerkvenega zbora, ki dobi poseben 
čar, če zazvenijo orgle. Zanimiva so romanja. Cerkev je tako priljubljena in čaščena, da so jo ljudje oblikovali v različne zgodbe. Na 
zemlji, kjer stoji, so se baje dogajali čudeži. (Pastirček in voli). Nekdo se je zaobljubil da jo bodo zgradili in s tem premagali bolezen 
KUGA, ki je razsajala po Ptujskem.« 

O cerkvi je napisanih nekaj misli v knjigi Žetale in v zborniku Žetale in Žetalanci nekoč in danes. O gradnji in drugih zanimivo-
stih te sakralne zgradbe bodo morda pisali tisti, ki jim je zgodba blizu. Meni se je vtisnila v  spomin že takrat, ko sem prišla v ta kraj. 
Takoj ko stopim na prag hiše, jo vidim, kako se bohoti v nebo, zvonjenje odmeva daleč okoli, svetlobni sij jo kaže tudi v temi. Mnogo 
zanimivih podatkov hrani v svojem zvezku ga. Berta Letonja, ki bo morebitnemu dopisniku Žetalskih novic na voljo. Dobro vem, da 
je bila ga. Berta zelo aktivna pri večkratnih obnovah te cerkve (streha, stene notranjosti, zunanjosti). Vem tudi, da je skuhala mnogo 
kosil, spekla mnogo kolačev, da so si krepili moči možje, ki so na svojevrsten način sodelovali pri obnovah. Največ moči in skrbi je 
vložil v ohranjanje lepot cerkve Marije Tolažnice pokojni župnik g. Štefan Zver. Skrb za vzdrževanje te mogočne stavbe se nadaljuje.

M.K
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BREZJE – KRAJ VERE IN UPANJA 

»Romanje so podobe našega življenja, 
romarska svetišča pa podobe nebeškega 
Jeruzalema«. (sv. papež Janez Pavel II)

Brezje so največje slovensko ro-
marsko središče. Na ta milostni kraj na 
Gorenjskem, v katerem dominira bazilika 
Marije Pomagaj, se vsako leto odpravljajo 
množice romarjev z namenom, da potrdi-
jo svojo notranjo vero in upanje za vsak-
danje življenje. Brezje je leta 1996 obiskal 
prvi romar sveta, sedaj sv. papež Janez 
Pavel II. 

Ko smo v Društvu upokojencev Že-
tale pripravljali program dela za leto 2017, 
je bila želja naših članov, da se po dveh 
romanjih v hrvaško narodno svetišče Ma-
rijo Bistrico spet odpravimo na Brezje. Ro-
manje na Brezje se je zgodilo v Marijinem 
mesecu, 20. maja 2017. Ne čisto zaseden 
avtobus dobro razpoloženih članov DU 
Žetale je ob 6.45 uri krenil z avtobusne 
postale Žetale. Po nekaj več kot dveh urah 
prijetne vožnje z Izletnikovim avtobusom 
nas je pričakalo Brezje, obsijano s spomla-
danskim soncem. Po krajšem postanku na 
parkirišču, ki je bilo dobro zasedeno z av-
tobusi in osebnimi avtomobili romarjev, 
smo se odpravili v baziliko Marije Poma-
gaj na Brezjah, v kateri je bila ob 10. uri 
sv. maša. Ker je bil prihod naše romarske 
skupine najavljen, nas je duhovnik, ki je 
vodil evharistično slavje, med mašo tudi 
posebej napovedal. Ura, preživeta v pe-
smi, molitvi in osebni zbranosti, je kar pre-
hitro minila. Ob koncu verske slovesnosti 

smo se notranje obogateni poslovili do 
kronane podobe Marije Pomagaj, ki jo je 
l. 1814 po zaobljubi naslikal slikar Leopold 
Layer, in odšli na drugo postajo naše poti, 
v Radovljico.

Radovljica – mesto s čudovi-
to urejenim starim mestnim 
jedrom
Radovljica je mesto na Gorenjskem, kjer 
se stikata preteklost in sedanjost. Obisk-

ovalci lahko občudujejo čudovito urejeno 
staro mestno jedro. Številni lokali, galerije, 
muzeji in druge urejene stavbe pričajo o 
tem, da je pridih turizma čutiti na vsakem 
koraku. Pred kratkim so v Radovljici oziro-
ma Radolci, kot mestu pravijo domačini, 
organizirali tradicionalni festival čokolade, 
ki se ga vsako leto udeleži ogromno številu 
ljudi. Tudi letos so ljubitelji čokolade prišli 
na svoj račun, saj so v počastitev 90-let-
nice čokolade Gorenjka, ki se je spominja-
mo iz naših otroških let, pripravili največjo 
čokolado v Sloveniji. Žetalski upokojenci 

Člani DU Žetale na ogledu starega mestnega jedra v Radovljici.

Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah
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smo na našem vandranju po Radovljici 
najprej obiskali tradicionalno slovensko 
gostilno LECTAR. To ni navadna gostilna, 
je hiša s tradicijo, ki v svojih nedrjih skri-
va marsikaj. Našo pozornost je pritegnila 
lectarska delavnica, ki je hkrati tudi muzej. 
Izdelava lectovih srčkov je del tradicije že 
od leta 1766 in predstavlja pomemben del 
slovenske kulturne dediščine. V živo smo 
si ogledali izdelavo izdelkov iz lecta, ko-
liko srčkov je kdo komu kupil, pa naj os-
tane skrivnost. 

Nedaleč od muzeja Lectar se naha-
ja čebelarski muzej. Čebelarstvo je bilo v 
preteklosti in je še danes pomembna kme-
tijska panoga. Slovenski med je med naj-
bolj kvalitetnimi na svetu. Živali poginejo, 

ampak čebele so edine živali, za katere 
rečemo, da so umrle. In to spoštovanje 
do teh marljivih in delovnih živali mora-
mo krepiti tudi v prihodnje, da ohranimo 
naravo, tudi za njihovo preživetje. Ne pra-
vijo zaman, da dokler bodo živele čebele, 
bo živel tudi človek. Utemeljitelj čebe-
larstva na slovenskem je bil Anton Janša 
(1734-1773), ki je bil učitelj čebelarstva na 
cesarskem dvoru na Dunaju. Anton Janša 
je avtor znamenitih panjskih končnic, ki so 
edinstvene v svetu. Na pobudo Slovenije 
je 20. maj razglašen za svetovni dan če-
bel. Čebelarski muzej v Radovljici je usta-
nova, vredna ogleda.

Ker je ura na radovljiški cerkvi sv. 
Petra že krepko odbila poldan, je prišel 

čas za kosilo. Gostilna Kozovc je bila naš 
prijazni gostitelj, ki je poskrbel za okusno 
hrano in pijačo. Čas okrepčila, ob kate-
rem ni manjkalo prijetnega klepeta, je kar 
prehitro minil in treba se je bilo počasi 
posloviti od prelepe Gorenjske. Obogate-
ne z duševno in telesno hrano nas je pot 
vodila proti domu. Še kratek postanek na 
Trojanah in nakup obveznih krofov je bil 
lep zaključek romanja-izleta na Brezje in 
v Radovljico.

 Jože Krivec

SKICA ZA PORTRET – ŽIGA IN DAVID BUKŠEK
Bil je popoldan prvega junijskega dne. Čas, ko si pomlad in 
poletje podajata roke. Okrog Donačke gore so se zbirali temni 
oblaki, ki so napovedovali, da se lahko na dotiku četrtkove

noči zgodi vročinska nevihta. Mene je pot vodila v Čer-
možiše; konkretno v zaselek Rogatnica, kjer domuje družina 
Franca in Lidije Bukšek. Lepo urejena stanovanjska hiša stoji 
tik ob potoku. Že prvi kontakt z družino Bukšek daje vtis, da so 
urejena in srečna mlada družina. Morda k temu veliko prispeva 
glasba, ki sta ji tako predana sinova: 11-letni Žiga, učenec OŠ 
Žetale, in 16-letni David, dijak srednje strojne šole na Ptuju. 
Šolske obveznosti so za Žigo in Davida na prvem mestu, ta-
koj za tem pa pride na vrsto glasba in to narodno-zabavna. 
In ko ju »pobaram«, zakaj ravno narodno-zabavna, po moško 
odgovorita: zato, ker je naša, slovenska. Žiga je imel 8 let, ko 
si je na ramena nadel svojo prvo diatonično harmoniko ali kot 
ji v žargonu rečemo, »frajtonarco«. Brez obotavljanja pove, 
da mu je navdih za igranje na ta instrument dal njegov stric 
Darko iz Tomaja. Zdaj so za njim že tri leta in pol igranja na 
ta instrument, iz katerega, če ga uporablja pravi mojster, pri-
hajajo čarobne melodije. Žiga je najprej vadil sam, po poslu-
hu, vendar je kmalu ugotovil, da če želi na področju tovrstne 
glasbe doseči nekaj več, mora v šolo. Tako je postal učenec 
Glasbene šole Simona Plemenitaša v Rogaški Slatini. In res, 
glasbena šola mu je dala veliko. Tisto, kar se nauči v šoli, mora 
potem izpiliti doma. Samo talent ni dovolj, potrebnih je ure in 
ure vaj, da dobi skladba svoj pravi namen. Žiga pravi, da znajo 
vsi, ki so vsaj malo talentirani, igrati, vendar se »keč« skriva 
v podrobnostih. Kako dobro zna zaigrati detajle, je tisto, kat 
dela nekoga večjega od ostalih. To se najbolje vidi na tekmo-
vanjih, ki se jih Žiga redno udeležuje. Tam odločajo nianse, ki 
jih uho navadnega smrtnika ne opazi, strogi žiranti pa slišijo in 
vidijo vse. In če tekmuješ, moraš biti pripravljen na to, da se 
zmeraj ne izteče vse po načrtih. Pa tudi tisti, ki ocenjujejo, so 
samo ljudje in imajo svoj okus. Vendar so dosedanji rezultati 
na tekmovanjih doma in v tujini zagotovilo, da lahko njegova 
pot vodi samo navgor. Vztrajnosti in volje mlademu Žigi za 
dosego najvišjih ciljev ne manjka. To se vidi po mojem nas-
lednjem vprašanju, ko ga vprašam, kaj si želi v prihodje. Žiga 
samozavestno odgovori: postati državni prvak v igranju na di-
atonično harmoniko. Za konec še pove, da tudi njegov vzornik 
ni kar nekdo. To je Slavko Avsenik, velikan in legenda sloven-
ske narodno-zabavne glasbe. 

Rezultati, ki jih je Žiga Bukšek dosegel na dosedanjih 
tekmovanjih:
- državno prvenstvo Slovenije 2016 – bronasta plaketa
- tekmovanje v Ajdovščini – 3. mesto
- tekmovanje na Muti – srebrno priznanje
- tekmovanje na Dolgi gori – 3. mesto

Žiga BUKŠEK in njegova »frajtonarca«
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- mednarodno tekmovanje v Avstriji – 4. mesto
- Avsenikovo tekmovanje v Begunjah na Gorenjskem – srebrno 
priznanje
- mednarodno tekmovanje v Avstriji – 2. mesto

Rezultati, ki sta jih Žiga in David Bukšek dosegla v duetu:
- Neumarkt v Avstriji – 3. mesto
- Ausservillgraten na Tirolskem v Avstriji – 1. mesto

Ko se je dan nad Rogatnico že nagibal proti večeru, smo za 
zbranim omizjem pri družini Bukšek rekli še nekaj besed o 
njihovem starejšem sinu Davidu, ki je star 16 let in bo kmalu 
zaključil prvi letnik srednje strojne šole na Ptuju. Za Davida se 
lahko reče, da je vsestranski glasbenik, saj že sedem let igra 
bariton in dve leti bas kitaro. Za njim je lepa glasbena izkušnja, 
ki si jo je pridobil z igranjem v ansamblu Pomežik. V lepem 
spominu mu ostaja zmaga na festivalu na Dolgi gori. David 
prav tako kot Žiga svoje glasbeno znanje kali v Glasbeni šoli 
Simona Plemenitaša v Rogaški Slatini. Pravijo, da je harmonika 
nosilni inštrument vsakega ansambla, vendar je bariton kakor 
sol, ki da vsaki jedi svojevrsten okus. Enako je tudi z bas kitaro, 
ki jo David z velikim zanosom vadi samoiniciativno. Velikokrat 
se zgodi, da brata Žiga in David zaigrata skupaj tudi doma in 
to je že mali hišni ansambel. Želja Davida je, da bi imel svoj 
ansambel in z njim igral ob različnih priložnostih. Tudi David 
ima svoje vzornike. To sta prav tako legendi slovenske narodno 
zabavne glasbe, baritonist Alpskega kvinteta, Janez Peer, in 
nekdanji pokojni bartonist Ansambla bratov Avsenik, Mik Soss. 
Še ena dejavnost je, ki v popolnosti zapolnjuje prosti čas Žige 
in Davida Bukška. To je gasilstvo. Že od malih nog sta člana 
Prostovoljnega gasilskega društva Žetale. Upata, da bosta tudi 
v prihodnje poleg vseh obveznosti našla čas za delo v tej hu-
manitarni organizaciji.
Na koncu našega srečanja sta Lidija in Franci Bukšek še en-
krat izrekla zahvalo učitelju in mentorju Žige in Davida, Si-
monu Plemenitašu, ki je ključnega pomena na poti do uspeha. 
Krivično bi bilo, če ne bi izrekli zahvale tudi staršema Lidiji in 
Franciju, ki se nesebično žrtvujeta za to, da bi njuna sinova 
uresničila svoje sanje.

       
  Jože Krivec

David BUKŠEK IN njegov nepogrešljivi bariton 

Žiga in David BUKŠEK, pokal, medalje in priznanja
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17. SLIKARSKI EX TEMPORE KRAJINARJEV 
ŽETALE 2017

V občini Žetale je v času od 1. do 3. juni-
ja 2017 potekal 17. slikarski Ex tempore 
Žetale 2017. Tema letošnjega slikanja je 
bila: Žetale, krajina v Žetalah, Haloze in 
Haložani. Slikarskega Ex tempora se je 
udeležilo in svoja likovna dela oddalo 26 
slikarjev iz različnih krajev naše domovine. 
Vsa oddana dela je pregledala in ocenila 
žirija v sestavi:
- Mario BERDIČ – likovni kritik
- Jože FOLTIN – prof. lik. um.
- Branko GAJŠT - slikar

Podeljenih je bilo 10 nagrad, ki so 
jih prispevali poslovni partnerji Občine 
Žetale. Osrednja prireditev 17. slikarskega 
Ex tempora je bila otvoritev razstave od-
danih likovnih del v soboto, 3. junija 2017, 
ob 19. uri v Večnamenski dvorani Žetale. 
Venček kulturnega programa so spletli 
članice in člani obeh zborov Kulturnega 
društva Žetale. V kratkem pozdravnem 
nagovoru se je župan Občine Žetale, g. 
Anton BUTOLEN, zahvalil za sodelovanje 

slikarkam in slikarjem za udeležbo na ex 
temporu. V nadaljevanju je bila zahvala 
namenjena strokovni žiriji, strokovnemu 
vodji srečanja Branku GAJŠTU in zvestim 
sponzorjem, brez katerih žetalskega ex 
tempora ne bi bilo. Osrednja točka pri-
reditve je bila podelitev nagrad, ki jih je 
podelil župan Občine Žetale, g. Anton Bu-
tolen, in prisotni predstavniki sponzorjev. 
Likovni kritik Mario BERDIČ iz Maribora je 
k vsakemu nagrajenemu delu podal sliko-
vit komentar. Na zaključku uradnega dela 
otvoritve je župan Občine Žetale razsta-
vo 17. Ex tempora Žetale 2017 razglasil 
za odprto. Ob ogledu razstave je potekal 
družabni del in pogostitev vseh prisotnih. 
Pogostitev so že po tradiciji pripravile 
članice Društva podeželskih žena Žetale, 
za pristno haloško kapljico pa je poskrbel 
Franci PLAJNŠEK s Potnega Vrha.

Hvala vsem in nasvidenje prihodnje 
leto 2018, ko bo žetalski Ex tempore pra-
znoval polnoletnost.

NAGRADE 17. SLIKARSKEGA EX TEMPO-
RA KRAJINARJEV ŽETALE 2017

Nagrada GRAN PRIX : slikarka Jasminka 
ŠIŠIČ, Ljubljana, likovno delo: Zeleni frag-
ment
Sponzor: Restavracija GASTRO d.o.o., 
Ptuj
1 nagrada: slikarka Zdenka VINŠEK; Ig, lik-
ovno delo; Haložan
Sponzor: Cestno Podjetje d.d., Ptuj
2. nagrada: slikarka Mihaela OMLADIČ, 
Ptuj, likovno delo: Pred hišo
Sponzor: Čisto mesto d.o.o., Ptuj
3. nagrada: slikar Igor DOLENC, Ribnica, 
likovno delo: Haloške grape
Sponzor: Občina Podlehnik
4. nagrada: slikar Lojze KREVH, Prevalje, 
likovno delo: Pastir v Halozah
Sponzor: Izletniška kmetija Darinka KOD-
RIČ, Kočice
5. nagrada: slikar Vlado GERŠAK st., Cel-
je, likovno delo: Žetale

Velik interes obiskovalcev za ogled razstave 17. slikarskega ex tempora Žetale 2017



24 Žetalske   novice

Sponzor: Občina Majšperk
6. nagrada: slikar Ivo LOVREN, Cerkven-
jak, likovno delo: Haloška idila
Sponzor: TMD invest d.o.o., Ptuj
7. nagrada: slikarka Bernardina Neda PAJ, 
Makole, likovno delo: Ob Dravinji
Sponzor: AS avtoprevozništvo Milan 
ZAKELŠEK s.p., Dobrina 
8. nagrada: slikarka Lučka FALK, Maribor, 
likovno delo: Žetale
Sponzor: Talum d.d., Kidričevo 
9. nagrada: slikar Daniel FERLINC, 
Cerkvenjak, likovno delo: Jesen v Halozah
Sponzor: GaOk, Sašo GAJŠT s.p., Sestrže

Posebno priznanje je prejel kipar 
Alojz GABROVEC iz Rogatca za izdelavo 
skulpture občinskega simbola pred stav-
bo Občine Žetale in skulpture Putarja pred 
Vinogradništvom PLAJNŠEK v Kočicah.

     
     

Jože Krivec

Nagrajenci 17. slikarskega ex tempora Žetale 2017 
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SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
Tudi letos so učenci in učenke naše šole s svojimi likovnimi in literarnimi deli sodelovali na natečaju Evropa v šoli. V okviru natečaja 
so razmišljali in ustvarjali na temo, kakšen naj bi bil svet, v katerem želijo živeti.

Ani Plajnšek, Nataši Butolen in Evi Stojnšek se je s svojimi pesmimi uspelo uvrstiti na državni nivo natečaja in za nagrado so se 
v mesecu maju udeležile zaključne prireditve v Ljubljani.

V svetu domišljije je povsod polno harmonije, 

tu odzvanjajo prelepe melodije.

Tukaj ljudje želijo si miru,

da zlo ne bi nikdar živelo tu.

Kakor je dobrih, je tudi slabih ljudi, 

ki si želijo strahu, vojne in smrti.

Svoje početje zagovarjajo s tem,

če po moje ne bo,

pa vojno jaz začnem.

Begunci s svojih domov bežijo

iz vojne, ki njihova ni.

Zatekajo se v obljubljene dežele.

Živijo v strahu, kaj z njimi bo,

ali jim bo kdo z veseljem ponudil roko.

Dobri, prijazni, sami pomagači

nesebično na voljo so,

svoj trud vlagajo v to, 

da pregnani lepše bi zaživeli.

ANA

V našem virtualnem svetu

je vse kot na drugem planetu.

Marko, Nina in pa teta

so odvisni od interneta.
Marko samo v igre bulji,

Nini glasba v slušalkah tuli.

Da kosilo skuha teta,

potreben je dostop do spleta.
Žoga sama je na travi,

punčke nihče ne pospravi.

Soncu tablica se čudi,

kaj lahko sploh ono ponudi.

Ko nastane kak problem,

postane jasno čisto vsem:

Vsa info ta navlaka

naredi samo bedaka.

NATAŠA

Med razvalinami na skali 
mlad fant poseda,

strah ga obliva, 

prestrašeno se ozira in naokrog gleda,

mesto kaos razkriva.

Zdaj sam je, brez vsega,

družino išče,

njegov obstoj je velika beda,

sam je in praznih rok.

Sliši krike otrok, streljanje,
vojna je,

lažje bi bilo brez nje,

obup in strah širita se.

Poslednji strel puške 

skozi njegovo srce gre

in majhnega dečka duša

poslovi se.

EVA

SVET, V KATEREM 
ŽELIM ŽIVETI

ČUDNI SVET
VOJNA ŽALOST

mentorica Saša Peršoh

OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE
Za nami je še ena zelo uspešna 
bralna sezona, saj so naši otro-
ci v vrtcu in učenci v šoli pod 
vodstvom svojim mentoric vse 
leto pridno brali. Predšolsko 
bralno značko so osvojili vsi 
otroci v vrtcu, v šoli pa jih je 
je izmed 87 učencev bralno 
značko osvojilo kar 76. Ob za-
ključku bralne značke nas je 
25. aprila obiskal slovenski pe-
snik, pisatelj, dramatik, scena-
rist in avtor fi lmskih predlog, 
Feri Lainšček. Franc Lainšček, 
ki se od objave svojega prvega 
romana podpisuje z imenom 
Feri, velja za enega najbolj 
plodnih slovenskih književ-
nih ustvarjalcev. Pripovedoval 
nam je zanimive in poučne 
zgodbe iz svojega otroštva. 
Med drugim je povedal, da je 

svojo prvo pesem napisal že 
v prvem razredu, ko sošolki ni 
upal povedati, da mu je všeč.  
Ob koncu prijetnega druženja 
je podelil priznanja devetošol-

cem: Matjažu Butolnu, Nejcu 
Butolnu, Jerneju Kosu, Mojci 
Rebernišek, Amaliji Skok in 
Tjaši Zajšek, ki so vsako leto 
šolanja osvojili bralno značko 

in si prislužili naslov zlati bralci. 
Čestitkam sta se pridružili tudi 
ravnateljica in knjižničarka. 

Saša Peršoh

Zlati bralci
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NAGRAJENCI NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE 
NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!

Tokrat govorili bomo 

o strupenih stvareh,

ki pogosto pristanejo 

v napačnih smeteh.

Tudi če dišijo kot lipov cvet,

te, če jih zaužiješ,

lahko spravijo na drugi svet.

Ko vidiš kakšno strupeno snov 

na tleh ležati,

jo moraš hitro pobrati.

Ko hočeš kakšno strupeno snov kupiti,

si moraš po njeni uporabi 

takoj roke umiti.

Strupenih snovi ne vlivaj v vodo,

ker te potem najbrž zaprli bodo.

Ne onesnažuj narave

in ostani brihtne glave.

ŽIGA BUKŠEK

Zakaj si človek 

umislil je nevarne snovi?

Trpijo ljudje, živali, gozdovi,

ko nesreča se zgodi.

Jedko, eksplozivno, oksidativno,

naravi in zdravju škodljivo,

vsak bi moral poznati znak za vnetljivo, 

poznavanje drugih je tudi pomembno.

Če že moramo uporabiti

izdelke s katero od teh oznak,

STRUPENE SMETI

REŠIMO SVET

NESREČA NIKOLI NE POČIVA

Nekega dne, ko sem bila sama v kuhinji, sem pospravljala posodo. V zgornjem ele-
mentu sem zagledala majhno stekleničko. V njej je bila rdeča tekočina, podobna ja-
godnemu soku. Ker sem bila majhna in radovedna, sem hotela popiti pijačo. Vzela sem 
stolček, ga potisnila do elementa in stopila nanj. Ker sem bila zelo majhna, sem morala 
stopiti še na prste, da sem dosegla stekleničko. Nato sem jo vzela iz elementa in sto-
pila s stola. Odvila sem zamašek, odprla steklenico in poskusila spiti sok. Ko sem imela 
pijačo v ustih, sem na jeziku občutila, da to ni pijača, ampak detergent za pomivanje 
posode. Hitro sem ga izpljunila iz ust in si jih začela umivati. Ker nisem bila prepričana, 
ali je z menoj vse v redu, sem to povedala mami, ko je prišla v kuhinjo. Ker tudi mami 
ni bila prepričana, če je kaj narobe z menoj, je nekaj časa počakala, če bi se slučajno 
kaj pojavilo na obrazu. Nič se ni pojavilo, ker pa sem se vseeno počutila slabo, me je 
odpeljala k zdravniku. Zdravnik je na srečo ugotovil, da z menoj ni nič narobe. Svetoval 
mi je, naj pijem veliko tekočine. Ko sem prišla od zdravnika, sem takoj odšla v posteljo, 
saj se še vedno nisem počutila dobro, a kaj kmalu sem zaspala in naslednje jutro je bilo 
vse v redu z menoj. 

Naučila sem se, da je lahko nevarno segati po stekleničkah, ki so na vrhu elemen-
ta. Gotovo ni v njih ničesar, kar bi bilo varno popiti. 

Jana Železnik

no, to bi moral pomisliti vsak,

da ne sme na sebe in okolico pozabiti.

Naša Zemlja takoj postala bi lepša,

brez zastrupitve, onesnaževanja,

tudi brez nepotrebnega ognja …

Vsi bi bili zdravi in narava čistejša.

K temu lahko pripomoremo vsi.

Tako, da res pazimo

in na varnost ne pozabimo.

Rešimo svet, naj se blešči!

AMALIJA SKOK

ŠPORTNI CENT
Ob sredah popoldne se okrog šole razlega otroški smeh, saj starši pripeljejo otroke na športno rekreacijo, poimenovano »Športni 
cent«. Verjetno vas zanima, kaj počnemo. Pri nas je vedno pestro in zabavno. Preizkušamo najrazličnejša orodja in izvajamo skok čez 
kozo, skok v daljino, skok na švedsko skrinjo, prevale; plezamo po letvenikih, tudi plezalna stena in vrv za plezanje nikoli ne počivajo. 
Urimo se v spretnostih rokovanja z različnimi žogami, naredimo si prav poseben tobogan in tunel, spretno vrtimo obroče, priredimo 
štafetne igre ... Zdaj pa že nestrpno pričakujemo nove športne pripomočke, da jih preizkusimo.

Učiteljici Jožica in Romana
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Naša Zemlja takoj postala bi lepša,

brez zastrupitve, onesnaževanja,

tudi brez nepotrebnega ognja …

Vsi bi bili zdravi in narava čistejša.
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Tako, da res pazimo

in na varnost ne pozabimo.

Rešimo svet, naj se blešči!

AMALIJA SKOK

Šola ni šala,
šala ni šola. 

V šoli se učim, 
pri šali pa smejim.

V šolo si želim,
da se kaj naučim.

Če pa šalo si želim,
pa k Žigu oddrvim.

ALEKS KROPFL, 3. RAZRED

V oblaku pesem je.
Pesem takšna kot oblak je. 

Oblak spušča dež.

Ampak dežja 
nismo prav veseli. 

Mi bi radi
pesem imeli. 

Oblaki so modri.
Včasih so črni. 

ŠOLA – ŠALA
PESEM O OBLAKU

POŠ 2016–2021: ALPINISTI, HRIBOLAZCI 
IN PLEZALCI "Ni nemogočih sanj, je samo naše omejeno dojemanje 

vsega, kar je mogoče."

Beth Mende Conwy

Črni so takrat,
ko gre pesem spat.

Takrat pesem prebudimo 
in se z njo veselimo.

ŽIGA SKLEDAR, 3. 
RAZRED

V okviru projekta POŠ 2016–2021 in 
podaktivnosti: Alpinisti, hribolazci in 
plezalci, smo v soboto, 27. 5. 2017, 
v Javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu OŠ Žetale izvedli šolsko tek-
movanje iz športnega plezanja. Tek-
movanje je potekalo v dveh kategori-
jah, udeležilo pa se ga je 26 učencev. 
Vse plezalne smeri je pripravila naša 
šolska državna prvakinja, Neja Drašk-
ovič.

Rezultati:
Učenci in učenke prve triade: 1. Tomaž 
Voler, 2. Julija Šolman, 3. Tomaž Korez
Učenci in učenke druge in tretje tria-
de: 1. Niko Korez, 2. Anej Stres, 3. Nik 
Kerle
Mladim plezalcem in plezalkam česti-
tamo in jim želimo dober oprijem.

dr. Iris Merkač,



ZAKLJUČEK PROJEKTA »ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO«
8. 5. 2017 je v Večnamenski dvorani Občine Žetale potekal slavnostni zaključek projekta »ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO«. Ob tej priložnosti smo 
obeležili tudi dan rušenja tabujev na OŠ Žetale, mednarodni dan Rdečega križa in 9. maj, dan Evrope. V okviru projekta »Za življenje se učimo« 
so v letošnjem šolskem letu na OŠ Žetale sedem mesecev potekale ustvarjalne delavnice, predavanja, predstavitve različnih poklicev, organi-
zacije dogodkov in razstav. S projektom »Za življenje se učimo« so učenci skupaj z otroki in učitelji pridobili širok spekter znanj na področju 
varnosti, nenasilja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, podjetnosti, humanitarnosti, prostovoljstva ter strpnosti do sebe in drugih. Vsi skupaj si 
prizadevamo, da bi humanitarnost in človekoljubje postala stalna spremljevalca naših življenj. Našemu povabilu na zaključno prireditev so se 
odzvali predstavniki društev iz Žetal, gostje različnih javnih, gospodarskih in nevladnih institucij, gosta iz Hrvaške iz OŠ Đurmanec, ravnatelj 
Krešimilj Kralj in strokovna sodelavka Vlatka Jagić, Občina Žetale ter glavna donatorja, Zavarovalnica Triglav in TALUM Kidričevo. Po uvodnih 
besedah ravnateljice OŠ Žetale, dr. Silvestre Klemenčič, je sledil kulturni program, ki so ga pripravili učenci 1., 2., 3., 4., 5. in 8. razreda s svojimi 
mentoricami. S plesom in igranjem na glasbila so program popestrili učenci iz OŠ dr. Ljudevita Pivka. Ob koncu prireditve smo se zahvalili 
izletniški kmetiji Kodrič, gospe Darinki Kodrič, predsednici društva Podeželskih žena Občine Žetale, ki je bila donatorica pogostitve.

Polona G.


