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MINI MATURANTI IZ VRTCA PRI OŠ ŽETALE
Zaključujemo še eno, nekoliko drugačno šolsko leto. Čeprav 
so nam posebne okoliščine, žal, preprečile izvedbo nekaterih 
druženj, ki so že prav lepo postale del naše vrtčevske tradicije, 
in so se tudi naši mini maturanti poslovili nekoliko drugače, kot 
je bilo načrtovano, so ponosno zapeli himno mini maturantov 
in pomahali vrtcu v slovo.
V sredo, 23. 6. 2021, so se bodoči prvošolčki Katja, Larisa, Nejc, 
Nik, Simon, Staša, Teja, Tim, Tine in Tomas ter njuni vzgojiteljici 
Monika in Polonca s piščalkami odpravili na obisk do Občine 
Žetale.
Prijazno jih je sprejela Občinska uprava Občine Žetale z župa-
nom g. Antonom Butolnom na čelu. Mini maturanti so županu 
povedali veliko zanimivega: kaj so počeli v vrtcu, kaj bodo pos-
tali, ko odrastejo, se posladkali, župan pa je vsakemu izmed 
njih izročil tudi simbolično darilo. 
Zatem je odmeval glas piščalk in tista znana »Mi smo mini ma-
turanti«, vse do vrtca, kjer so se mini maturanti poslovili še 
od mlajših vrtčevskih prijateljev, ostalih vzgojiteljic, s ponosom 
sprejeli vsa priznanja in medalje, ki so si jih prislužili s pridnim 
delom in odkorakali v novo prelomnico na njihovi življenjski 
poti.
Jeseni bodo prestopili prag šole, vrtec pa bo ostal le še spo-

Vroči počitniški dnevi so se poslovili in 
ponovno je na vrata potrkalo novo šolsko 
leto, čas za nove dogodivščine, prilož-
nosti, načrte, igro, raziskovanje in tkanje 
novih prijateljskih vezi. Septembra je v 
vrtcu vedno živahno, polno otroškega 
smeha, radosti, pri novinčkih malo solzic, 
ki pa jih hitro zamenjajo smeh in veselje. 
Prvega septembra je skozi vrata naše-
ga vrtca vstopilo 49 otrok, nekateri so v 
vrtec vstopili prvič, drugi so zamenjali le 
igralnico, prijatelje ali vzgojiteljice, zato 
smo si pustili čas, da se med seboj bolje 
spoznamo in navadimo drug na drugega. 
V sproščenem vzdušju smo se seznanili in 
ponovili večini že znana pravila, prepevali 
pesmi, prebirali pravljice, se igrali različne 

V NAŠEM VRTCU JE SPET VESELO

min. Verjamemo, da bodo vsi uspešni na svoji nadaljnji poti, da 
bodo skupaj premagovali ovire, katerih naj bo čim manj.

Vrtec Žetale

socialne in rajalne igre, veliko ustvarjali in 
raziskovali kotičke. Predšolski otroci so se 
v sklopu obogatitvenih dejavnosti priče-
li udeleževati Miškine šole računalništva, 
nemško je zabavno, glasbenih uric, enkrat 
tedensko pa se z največjim veseljem raz-
gibljejo v šolski telovadnici, tako kot tudi 
otroci rumene igralnice. Ker nam je bilo v 
septembru naklonjeno tudi vreme, smo 
se veliko igrali na igralih našega vrtca, na 
terasi, se odpravili na sprehode po bližnji 
okolici in v naravo, otroci zelene in rume-
ne igralnice pa so si nadeli nahrbtnike s 
pijačo ter se odpravili na prvi pohod v 
sklopu projekta Mali sonček. Obiskala 
nas je tetka »Jesen«, ki je bila tudi letos 
zelo radodarna z dobrotami, s katerimi 
se radi posladkamo in katere z veseljem 
uporabljamo pri različnih dejavnostih in 
jesenskem ustvarjanju.

Vrtec Žetale
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DOBER DAN

Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše OBČINE 
ŽETALE!

Opazujem vetrovno, zamegljeno jutro, vremenarji napovedu-
jejo poslabšanje prvih jesenskih dni. Preživeli smo polarno noč, 
seveda smo jo prespali, morda sanjali o tem nepredvidljivem 
covidu-19. Še nekaj več kot 170 dni in leto 2021 bo mimo, pus-
tilo bo mnogo ran, skrbi bodo pozabljene, ostali bodo najra-
zličnejši spomini. Če bi iskali najpogosteje rabljeno besedo, bi 
prednjačila beseda nevihta, teh je bilo poleti dovolj; odkrivalo 
je strehe, poškodovalo je cestišča, uničevalo imetja, a v našem 
kraju na srečo ni bilo takih doživetij. Svet jih je bil poln z nalivi, 
vetrovi, ognjem in seveda s človeškim nasiljem. Potopljenih je 
bilo mnogo življenj, potočenih mnogo solza, a življenje teče 
naprej. Čeprav so poti grenke, obstaja upanje, da bo nekoč 
boljše, le vprašanje je, kdaj.

V naši občini se je zopet počasi odvijala kultura, moški pev-
ski zbor je že vadil lepe slovenske pesmi, a je zopet zavladala 
omejitev druženja. Ob zaključku leta bi zazvenela lepa pesem, 
zrecitiranih bi bilo mnogo lepih besed naših pesnikov, lepo bi 
se odvila dramska igra, a je zopet virus razpredel svojo moč 
med ljudi. Kaj pa, če bo po tem koncu leta življenje ugodnejše?

V žetalski naravi je živahno, stroji brnijo, pridelki so pospravlje-
ni, goriva bo dovolj za premagovanje mrzlih zimskih dni. Naša 
največja želja je, da se nam utrdi zdravje, da zavlada med ljud-
mi strpnost, prijateljstvo. Naša žetalska mladina se izobražuje 
v različnih krajih naše Slovenije. Želimo si, da bi to trajalo do 
zaključka šolskega leta, da ne bi bilo izobraževanja na daljavo. 

Dnevi se krajšajo, mnogi so zapisani v koledarju kot svetovni 
dnevi praznovanj in so namenjeni zdravju, vodi, zraku, varstvu 
okolja … En dan je namenjen oceanom, zabeležen je celo dan 
boja proti širjenju puščav in suše. Osebni dnevi so praznovanja 
posameznikov, preživljamo jih po lastnih zamislih. Naj se nam 
uresničuje želja, da bi bili zdravi, razumni; vse to Vam želi URE-
DNIŠKI odbor. Preberite novice našega glasila in lep pozdrav 
v imenu vseh. 

Odgovorna urednica  
M. KRUŠIČ

Narava se nalahno spreminja v jesenske barve, kostanji 
padajo iz ježic in nas vabijo k sladki pojedini. Čas nas kliče 
na praznovanje 22. občinskega praznika, a žal ga ne bomo 

praznovali v večnamenski dvorani, ne v naravi, ker nam 
še vedno vlada VIRUS. Upamo, da ga bomo premagali in 

naslednje leto družno praznovali. Letos praznujte v svojem 
krogu, ostanite zdravi in zadovoljni. 

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

Čestitka občankam in občanom naše Občine 
Žetale ob 22. občinskem prazniku
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ŽUPANOV UVODNIK

Mineva že drugo leto, pa še vedno 
govorimo predvsem o pandemiji. 
Če sem spomladi zapisal, da upam, 
da bo kmalu dovolj cepiva, sedaj 
ugotavljam, da je cepiva dovolj, 
ni pa, v nasprotju z drugimi 
državami, dovolj kandidatov, ki 
bi se želeli cepiti. Teorije zarote, 
društva proti cepljenju, protesti, 
tudi nasilni, spremljajo cepljenje. 
V to igro smo vse bolj vpeti tudi 
župani. Na eni strani pritiska na 
nas oblast, ki želi odgovornost 
za nizko precepljenost v 

posameznih občinah, med katerimi je tudi naša, 
prenesti na župane, po drugi strani pa stotine 
groženj anticepilcev, ki grozijo, če bomo pomagali 
pri organizaciji cepljenja. Vsekakor je odločitev za 
cepljenje pravica vsakega posameznika, vendar so 
tudi pravice posameznika v družbi omejene. S tem, 
ko uveljavljam svojo pravico, ne smem ogrožati 
pravice drugega, zato vlada sprejema številne 
omejitve. Ali so vse upravičene, je težko reči, ker si 
o tem niso enotni niti vrhunski pravniki. Vsekakor 
pa  splošna razdvojenost družbe, ne samo o tem 
vprašanju, škodi vsem.

Sicer pa smo v občini izvedli vse predvidene 
investicije. Še vedno so v občini osnovni problem 
ceste. Ker v tej evropski perspektivi ni možno črpati 
sredstev za obnovo infrastrukture, se je občinski svet 
znašel pred veliko dilemo. Ali vsa štiri leta obnavljati 
cesto Žetale-Majšperk, ali urediti več krajših odsekov 
cest, včasih tudi do posameznih domačij. Odločili so 
se za to zadnje. V treh letih smo tako modernizirali 
20 krajših odsekov občinskih cest v skupni dolžini 

približno 7 km v vrednosti približno 700.000 evrov. 
Samo letos smo za modernizacijo cest namenili 
250.000 evrov. Če k temu prištejemo še 200.000 
evrov, ki jih porabimo za redno vzdrževanje cest in 
140.000 evrov za sanacijo plazu Ledinca, smo za 
infrastrukturo letos namenili 600.000 evrov, kar je 
skoraj 40% proračuna. Poleg tega poteka skupni 
projekt petih haloških občin na področju turizma, 
občina pa v skladu z načrtom tudi letos namenja 
sredstva za nakup gasilskega vozila. 

Ker bo imela država v naslednjih letih na voljo 
več sredstev iz evropske perspektive in sklada za 
razvoj, se tudi v občini pripravljamo na črpanje teh 
sredstev, čeprav še vedno ni jasno, kakšni bodo 
pogoji. Predvsem želimo rešiti problem ceste Žetale-
Majšperk, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 
občini, ureditev pločnikov in avtobusnih postajališč 
ob regionalni cesti, urediti režim dostopa do Donačke 
gore skupaj z občinami Majšperk in Rogatec, sanacijo  
plazov, razvoj turizma. Kaj od vsega tega bo možno 
realizirati, je v tem trenutku težko napovedati, vendar 
brez projektov sploh ni možno kandidirati.

Tudi letošnji občinski praznik bo žal v znamenju 
pandemije. Situacija in ukrepi se spreminjajo iz 
tedna v teden, tako da je planiranje za mesec dni 
vnaprej nemogoče. Vsekakor praznika, kot je bil v 
letih pred pandemijo, ni mogoče organizirati. Kljub 
temu vsem občankam in občanom čestitam ob 
občinskem prazniku. Predvsem pa ohranite svoje 
zdravje, pozitiven odnos do življenja in optimizem za 
prihodnost.

Vaš župan

ŠE VEDNO SE VRTIMO V KROGU
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AKTIVNOSTI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE 
Občinski svet Občine Žetale je v obdobju od zadnje izdaje 
Žetalskih novic v aprilu 2021 zasedal na dveh rednih sejah in 
eni izredni. 11. redna seja je potekala 22. marca 2021 in ob-
segala obravnavo 12 točk. Pod prvo vsebinsko točko so člani 
občinskega sveta obravnavali mandatno vprašanje in obli-
kovali predlog za člana Sveta območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ter to funkcijo na predlog 
Kulturnega društva Žetale ponovno zaupali dosedanjemu 
članu Jožetu Krivcu iz Žetal, saj so bili enotnega mnenja, da 
jo je do sedaj opravljal zelo zavzeto in strokovno.
V nadaljevanju so se soočili z obravnavo Zaključnega računa 
proračuna Občine Žetale za leto 2020, z aktom, v katerem so 
prikazani planirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter 
odhodki in drugi izdatki Občine Žetale za leto 2020. Župan je 
podrobno obrazložil vsebino navedenega dokumenta, in sicer 
je Občina Žetale v letu 2020 realizirala 1.540.079 EUR prihod-
kov, kar predstavlja 87,85 % planiranih prihodkov proračuna za 
leto 2020 in odhodke v višini 1.392.633 EUR, kar predstavlja 
81,42 % planiranih odhodkov proračuna za leto 2020, sicer pa 
je zaključni račun usklajen s proračunom. Z navedenim so se 
vsi svetniki strinjali in predlagan akt sprejeli soglasno.
Sledila je še ena točka, ki se nanaša na občinski proračun, in 
sicer so člani občinskega sveta pod 6. točko dnevnega reda te 
seje obravnavali Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Žetale (Rebalans I). Prihodki v sprejetem 
proračunu za leto 2021 so planirani v višini 1.478.846 EUR, z 
Rebalansom I proračuna Občine Žetale pa se prihodki poveču-
jejo za 313.042 EUR glede na sprejet proračun in so planirani v 
višini 1.791.888 EUR, je pojasnil župan. Prišlo je do sprememb 
na naslednjih postavkah:
Povečanje pri davčnih prihodkih – dohodnina – odstopljen 
vir občinam (večja primerna poraba zaradi višje povprečnine 
v skladu z Zakonom o financiranju občin znaša za leto 2021 
628,20 EUR, ob sprejemu proračuna je bila določena 588,30 
EUR). Glede na realizacijo preteklega leta so se uskladili posa-
mezni davki na premoženje in domači davki na blago in sto-
ritve.
Kapitalski prihodki – glede na sprejet proračun so bila plani-
rana sredstva za prodajo zemljišča pri prijavi na razpis Stano-
vanjskega sklada. Ker Občina Žetale na razpisu ni bila uspešna, 
prodaje omenjenega zemljišča ni bilo več treba vključevati v 
načrt prodaje. 
Transferni prihodki – na osnovi novega Zakona o finančni raz-
bremenitvi občin bodo občine prejemale sredstva za uravno-
težen razvoj občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko 
leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne po-
rabe občin. Ta sredstva so bila na podlagi prej veljavnega 23. 
člena ZFO-1 razdeljena na povratna in nepovratna sredstva. 
Glede na realizacijo v letu 2020 so se planirala sredstva, ki 
jih občine ob zunanji schengenski meji prejmejo kot povrnitev 
stroškov za sanacijo cestne infrastrukture zaradi povečane ob-
mejne kontrole ob nezakonitih migracijah. 
Odhodki v sprejetem proračunu za leto 2021 so bili planirani v 
višini 1.437.251 EUR, v Rebalansu I proračuna občine Žetale pa 
se povečujejo za 354.637 EUR glede na veljavni proračun in so 
planirani v višini 1.791.888 EUR.
Povečanje odhodkov v Rebalansu 1 glede na sprejet proračun 
se odraža pri odhodkih za plače delavcev in prispevki delo-
dajalca (odpravnina ob upokojitvi, dodatki za delo v nevar-
nih pogojih, izplačilo redne delovne uspešnosti ), izdatki za 
blago in storitve (stroški nadomestnih volitev, priprava odloka 
o NUSZ, priprava projektov – poplavna študija, priprava do-

kumentacije za novo gradbeno dovoljenje za čistilno napravo 
in kanalizacijo), transferi posameznikom in gospodinjstvom 
(plačilo za programe vrtca – višje cene, subvencija stanarine), 
rezerve (povečanje sredstev rezerv zaradi višje primerne po-
rabe in prejeta sredstva iz državnega proračuna za sanacijo 
plazu), drugi tekoči domači transferi (tekoči transferi v javne 
zavode za plače, spremljevalka in dodatna strokovna pomoč 
otroku v Vrtcu Žetale, prispevki za socialno varstvo, material-
ni stroški – dežurna služba v zobozdravstvu), nakup in grad-
nja osnovnih sredstev (nabava računalniške opreme in druge 
opreme za občinsko upravo in urejanje javnih površin, oprema 
za Pušnikovo domačijo, modernizacija občinskih cest) in in-
vesticijski transfer neprofitnim organizacijam (PGD Žetale – 
nakup gasilskega avta).
Povratna sredstva po prej veljavnem 23. čl. ZFO-1 se več ne 
prejemajo, zato v Rebalansu I ni planiranega zadolževanja.
Odplačilo dolga – vračilo glavnic po obrokih za tri dolgoročne 
kredite, najete pri BKS Bank (2009, 2014 in 2015), in vračanje 
povratnih sredstev po 23. čl. ZFO (MGRT za leto 2016, 2017, 
2018 in 2019). Po opravljeni razpravi so svetniki tudi ta akt, v 
predstavljeni vsebini, soglasno potrdili.
V nadaljevanju so obravnavali dva letna programa, in sicer za 
šport in kulturo. Gre za že znane vsebine, saj jih svetniki po-
trjujejo vsako leto. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 
je bil predhodno sklican sestanek s posameznimi društvi, da 
so njihovi predstavniki predstavili, kako je z realizacijo progra-
mov in porabo za to namenjenih proračunskih sredstev. Kljub 
temu, da zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila korona, 
društva niso mogla realizirati vseh programov in tako porabiti 
za to namenjenih sredstev v prejšnjem letu, so se svetniki so-
glasno strinjali, da se tudi v tem letu v proračunu zanje nameni 
sredstva v enaki višini iz prejšnjih let in izvedejo razpisi za raz-
delitev teh sredstev.
V nadaljevanju je župan pojasnil, da mora pripravljavec Ak-
cijskega načrta lokalnega energetskega koncepta LEA Ptuj, 
vsako leto, v skladu z zakonodajo, pripraviti Letno poročilo o 
izvedenih ukrepih, katerega mora potrditi občinski svet in ga 
posredovati na pristojno ministrstvo. Iz poročila je razvidno, 
da so bile v letu 2020 izvedene dejavnosti za učinkovito rabo 
energije, za uporabo obnovljivih virov energije in za izboljša-
nje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in dis-
tribucijo. Svetniki so naveden program potrdili brez pripomb. 
Pod 10. točko dnevnega reda so svetniki obravnavali vloge za 
podajo soglasja redne delovne uspešnosti ravnateljem in di-
rektorjem v javnem sektorju. V skladu z določbami Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju se lahko od 1. julija 2020 nap-
rej direktorjem in ravnateljem javnih zavodov izplačuje redna 
delovna uspešnost. Kot ustanoviteljica oz. soustanoviteljica 
zavodov je Občina Žetale prejela pet (5) vlog za podajo so-
glasja k izplačilu redne delovne uspešnosti in sicer: Osnovna 
šola Žetale za ravnateljico, JZ Zdravstveni dom Ptuj za direk-
torico in pomočnico direktorice, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za 
ravnateljico in Glasbena šola Karol Pahor Ptuj za ravnatelja. 
Glede na to, da je izplačilo redne delovne uspešnosti na osnovi 
zakona, so se vse svetniki soglasno strinjali, da se jim poda 
pozitivna soglasja.
Zaradi obravnave nujnih zadev je bila za 4. maj 2021 sklicana 
7. izredna seja. Glavni razlog za sklic te seje je bila potrditev 
mandata izvoljenemu nadomestnemu članu občinskega sveta. 
Kot smo že poročali, so zaradi smrti svetnika Silva Potočnika 
dne 28. marca 2021 potekale nadomestne volitve za izvolitev 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Žetale. Najprej 
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je tajnica Občinske volilne komisije Si-
mona Bauman podala Poročilo OVK. 
Povedala je, da je bilo v volilni imenik 
vpisanih 1093 volivcev. Glasovalo jih je 
347, kar predstavlja 31,75 % udeležbo. 
Oddanih je bilo 347 glasovnic, vse so 
bile veljavne. Volitve so potekale ne-
moteno, pritožb ni bilo in poročilo velja 
kot uradni rezultat nadomestnih volitev. 
Svetniki so se strinjali s povedanim in 
poročilo soglasno potrdili.
Sledila je potrditev mandata nadome-
stnemu članu OS. Predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja Franc Vogrinc je podal poročilo 
o pregledu mandata za nadomestnega 
člana Občinskega sveta Občine Žetale. 
Napak ni bilo zaznati, pritožb ni bilo, 
zato je občinskemu svetu predlagal, da 
potrdi mandat nadomestnemu članu 
občinskega sveta Antonu Furmanu, s či-
mer so se strinjali vsi prisotni svetniki in 
mandat novoizvoljenemu članu soglas-
no potrdili. 
Glede na to, da je preminuli član občin-
skega sveta Silvo Potočnik sodeloval kot 
član tudi v Odboru za družbene dejav-
nosti in v Vaškem odboru Žetale, je bila 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja pozvana, da pripravi pre-
dloga za nadomestna člana. 
Prav tako je bilo potrebno v Odbor za 
infrastrukturo in gospodarstvo pripraviti 
nov predlog namesto Antona Furmana, 
ker je postal novoizvoljeni svetnik in s 
tem v odboru ni bilo več zunanjega čla-
na. Sledilo je poročilo predsednika Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
Predsednik Franc Vogrinc je povedal, 
da se je komisija sestala. Soglasno so 
potrdili, da se za nadomestnega člana 
v Odbor za družbene dejavnosti ime-
nuje Nejc Sakelšek, za nadomestnega 
člana Vaškega odbora Žetale pa Matjaž 
Kopše. Oba predlagana sta s predlogom 
soglašala. Komisija je tudi preverila in 
ugotovila, da je v skladu s poslovnikom 
mogoče, da odbor za infrastrukturo in 
gospodarstvo sestavljajo sami svetniki. 
Komisija je tako predlagala, da se za 
člana odbora za infrastrukturo in go-
spodarstvo še naprej imenuje Anton 
Furman.
Pod zadnjo vsebinsko točko te seje se 
je obravnaval dodaten plan za moderni-
zacijo cest v letu 2021, saj je župan po-
jasnil, da je v proračunu v letu 2021 na 
razpolago dodatnih cca 150.000 evrov. 
Razlog je izbira izvajalca za moderniza-
cijo občinskih cest v letih 2020 in 2021, 
ki je podal nižjo ponudbo od projektant-
skega predračuna, povečala se je tudi 
povprečnina občin za leti 2020 in 2021 
ter povišala sredstva s strani 23. člena 

Zakona o financiranju občin. Glede na 
dodatna razpoložljiva sredstva je župan 
predlagal, da se modernizirajo dodatni 
odseki cest. 
Sestal se je odbor za infrastrukturo in 
gospodarstvo, ki je proučil, katere ceste 
bi bile najbolj potrebne modernizacije. 
Predsednik odbora Janez Vodušek je 
poročal, da je imel odbor težko nalogo, 
vendar smo se odločili, glede na to, da 
je ravno v izvajanju cesta Krhiče-Lešje- 
Podlog, da se modernizira v celoti, kot 
je bilo v prvotnem planu, torej dodatnih 
420 m, in da se modernizira še edina 
makadamska lokalna cesta Pridna vas-
-Stoperce v dolžini 950 m. Po krajši raz-
pravi, v kateri so svetniki predlagali še 
potrebo po asfaltiranju kakšnih drugih 
odsekov, je vseeno prevladalo mnenje 
večine in bil sprejet sklep, s katerim so 
odločili, da se izvede modernizacija na 
predlaganih odsekih. 
V tem obdobju je bila sklicana še ena 
redna seja OS, in sicer 12., ki je potekala 
12. julija 2021. Seja je bila sklicana zara-
di potrditev cen programov predšolske 
vzgoje v enoti Vrtec Žetale. Navedena 
točka je bila tudi uvrščena na začetek 
dnevnega reda, vključevala pa je siste-
mizacijo delovnih mest in rezervacije 
otrok v enoti Vrtec Žetale. Svetniki so se 
seznanili z obrazložitvijo vseh predlaga-
nih sklepov, ki jih je podala ravnateljica 
OŠ Žetale dr. Silvestra Klemenčič. Z nje-
nim pojasnilom so se strinjali vsi svetniki 
in tako sprejeli naslednje 
Cene programov (ki se malenkost razli-
kujejo od lanskih):
–  prvo starostno obdobje – starostno 

homogen oddelek: 556,29 EUR/mesec
–  prvo starostno obdobje – polovični 

homogen oddelek: 556,29 EUR/mesec
–  drugo starostno obdobje – starostno 

heterogen oddelek: 468,91 EUR/me-
sec

–  drugo starostno obdobje – starostno 
homogen oddelek: 446,15 EUR/mesec

Prav tako so soglasno potrdili predlaga-
no sistemizacijo delovnih mest v enoti 
vrtca in rezervacije med poletnimi poči-
tnicami. Starši otrok, za katere je Občina 
Žetale po veljavnih predpisih dolžna kriti 
del programa predšolske vzgoje v jav-
nem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo 
zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v 
obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Re-
zervacijo lahko starši uveljavijo za ne-
prekinjeno odsotnost otroka najmanj en 
in največ dva meseca. Starši so dolžni 
vrtcu pisno napovedati odsotnost naj-
pozneje en teden pred prvim dnem od-
sotnosti iz vrtca.

V nadaljevanju seje so sledila poročila 
posameznikov, predstavnikov ustanov, 

podjetij, kjer so podali obrazložitev let-
nih poročil, s katerimi se svetniki samo 
seznanijo, in sicer;
–  Letno poročilo OŠ Žetale za leto 2020,
–  Poročilo o delu Policijske postaje Pod-

lehnik na območju občine Žetale za 
leto 2020, 

–  Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
dela Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju v letu 2020,

–  Ocena in poročilo o izvajanju Občin-
skega programa varnosti Občine Žeta-
le v letu 2020,

–  Poročilo dejavnosti obvezne občinske 
GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2020,

–  Poročilo o izvajanju obvezne gospo-
darske javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v Občini Žetale za 
leto 2020,

–  Letno poročilo JZ Zdravstveni dom 
Ptuj za leto 2020 in 

–  Letno poročilo za leto 2020 Lekarne 
Ptuj.

Sledili sta dve točki, ki se med seboj 
vsebinsko povezujeta, saj gre za izvzem 
zemljišča iz javnega dobra, da se lahko 
izvede postopek zamenjave in s tem 
uredi dejansko stanje v naravi, tako 
kot dejansko potekajo ceste. Ureditev 
takšnega stanja so svetniki soglasno po-
trdili. 
Kot zadnja točka te seje se je obravna-
vala pritožba občanke po oprostitvi na-
domestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča. Zavezanka je v pritožbi kot razlog 
oprostitve navedla, da na njenem naslo-
vu ne živi nihče več, da je sama oskrbo-
vanka Doma upokojencev v Kidričevem. 
Prejema kmečko pokojnino in socialno 
pomoč. Razliko v ceni domskega varstva 
doplačuje Občina Žetale. 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča za Občino Žetale (Uradni 
list RS, št. 6/00) v IV. poglavju nava-
ja oprostitve plačila nadomestila. Med 
drugim v 22. členu določa, da so lahko 
za določen čas oproščeni plačila nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča 
zavezanci in družinski člani, ki nimajo 
stalnega vira za preživljanje. O oprosti-
tvi nadomestila pa odloča, na podlagi 
pisnega zahtevka zavezanca, Občinski 
svet Občine Žetale na predlog župana. 
Svetniki so bili enotnega mnenja, da se 
zavezanka oprosti plačila NUSZ.

 Občinska uprava
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NADOMESTNI ČLAN OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE ŽETALE
Zaradi smrti svetnika Silva Potočnika so 
28. marca 2021 potekale nadomestne vo-
litve članov Občinskega sveta Občine Že-
tale. Kandidirali so trije kandidati; Anton 
GAJŠEK, Dejan VEK in Anton FURMAN. 
Na sedmih voliščih je bilo na dan glasova-
nja in na predčasnih volitvah oddanih 347 
glasovnic, ki so vse bile veljavne. Največ 
glasov je dobil kandidat Anton FURMAN, 
Dobrina 57a, Žetale in sicer 146. Njegov 
mandat je bil potrjen tudi na 7. izredni seji 
Občinskega sveta Občine Žetale 4. maja 
2021 in tako mu je bila zaupana funkcija 
svetnika do konca mandata 2018-2022. 
Antonu Furmanu navedena funkcija ni 
tuja, saj je že bil zastopan v njem v enem 
od prejšnjih mandatov, prav tako pa so-
deluje kot zunanji član v delovnem telesu 
občinskega sveta, odboru za infrastruktu-
ro in gospodarstvu, kjer ostaja še naprej, 
je odločil občinski svet. 

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST 
OBČINE ŽETALE V LETIH 2020 IN 
2021
V septembru 2021 se je zaključil dvoletni 
projekt »Modernizacija občinskih cest v 
občini Žetale v letih 2020 in 2021«. S tem 
projektom je Občina Žetale posodobila 
naslednje odseke javnih poti in lokalne 
ceste:

–  JP 741552 odcep Krt v dolžini 170 m,
–  JP 741542 odcep Vogrinc v dolžini 

170 m,
–  JP 741561 Paukon-Rapečjak v dolžini 

323 m,
–  JP 741331 Peklača-Vildon v dolžini 

850 m + 80 m
–  JP 741341 odcep Rakoški Vrh v dolži-

ni 100 m + 80 m
–  JP 741581 Trebež-Kamenšek v dolžini 

604 m,
–  JP 741751 Prekože-Temnjak, v dolžini 

508 m,

–  JP 741601 Krhiče-Lešje-Podlog, v 
dolžini 848 m,

–  JP 741 191 Jesenica-Tomaje, v dolžini 
350m + 85 m

–  LC 240101 Stoperce-Pridna vas, v 
dolžini 950 m. 

V sklopu investicije, ki je bila vredna prib-
ližno 520.000 EUR, je bilo rekonstruiranih 
5118 m cest s pripadajočimi deli, kot so 
vgradnje propustov, postavitev varno-
stnih ograj in izdelave muld. Z asfaltira-
njem cest se občanom omogoči lažji in 
varnejši dostop do svojih domov, istoča-
sno pa se zmanjšujejo stroški za redno 
vzdrževanje teh cest, saj ne prihaja več do 
poškodb ob večjih nalivih in neurjih. Prav 
tako se z realizacijo takih investicijskih 
projektov zagotavljajo pogoji za ohranja-
nje poselitve in razvoj podeželja. 
Občinska uprava po končanju del poskrbi, 
da se vse modernizirane ceste tudi odme-
rijo in geodetsko uredijo. 

SVEČANA OTVORITEV CEST
V tem letu so zadovoljni občani ob pomo-
či Občinske uprave Občine Žetale pripra-
vili svečano otvoritev treh odsekov izve-
denih cest, in sicer: 
–  JP 741601 Krhiče-Lešje-Podlog
–  JP 741542 odcep Vogrinc
–  JP 741561 Paukon-Rapečjak.
Uveljavila se je tradicija, da občani in upo-
rabniki cest po končanju del na posame-
znem odseku organizirajo svečano otvori-
tev ceste, kar pa jim je bilo zaradi izrednih 
razmer epidemije in upoštevanja ukrepov 
v lanskem in letošnjem letu oteženo. Kljub 
temu so našli ustrezen trenutek in v tem 
letu organizirali svečane otvoritve zgoraj 
navedenih odsekov. Obnovljene ceste so 
predali namenu s kratko zahvalo, nago-
vorom župana, blagoslovom domačega 
župnika in prerezom traku ter poskrbeli 
za prijetno druženje ob pogostitvi. Na tak 
način uporabniki cest izrazijo svojo zado-
voljstvo in se zahvalijo vsem, ki so omo-
gočili modernizacijo cest in sodelovali pri 
njeni izvedbi. 

Svečano odprtje odseka Paukon-Rapečjak v dolžini 
323 m 

Krhiče-Lešje-Podlog

Slavnost na odcepu VogrincLesena varnostna ograja Krhiče-Lešje-Podlog
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SPREMEMBE ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA 
PROMETA

Območje za pešce, območje umirjenega prometa (10 km/h) ali območje omejene hitrosti (30 km/h)

prekoračitev najvišje 
dovoljene hitrosti

globa (v evrih) in kazenske točke (KT) 
pred 11. 8. 2021

globa (v evrih) in kazenske točke (KT) po 
11. 8. 2021

do 5 km/h 40 40

do 10 km/h 80 40

od 10–20 km/h 300 in 3 KT 130 in 3 KT

od 20–30 km/h 1000 in 5 KT 500 in 7 KT

več kot 30 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT

Ceste v naselju

do 5 km/h 40 40

do 10 km/h 80 40

od 10–20 km/h 250 in 3 KT 120 in 3 KT

od 20–30 km/h 500 in 5 KT 250 in 5 KT

od 30–40 km/h 500 in 7 KT

od 40–50 km/h 750 in 9 KT

od 30–50 km/h 1000 in 9 KT

več kot 50 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT

Ceste izven naselja (razen avtocest in hitrih cest)

do 10 km/h 40 40

od 10–20 km/h 80 60

od 20–30 km/h 160 120

od 30–40 km/h 250 in 3 KT 200 in 3 KT

od 40–50 km/h 500 in 5 KT 400 in 5 KT

več kot 50 km/h 1200 in 18 KT 1200 in 18 KT

Dne 11. 8. 2021 je začela veljati spremem-
ba Zakona o pravilih cestnega prometa, 
ki vsebuje pomembna določila na podro-
čju mirujočega in dinamičnega prometa. 
Upamo, da vam bodo v pomoč informa-
cije o nekaterih spremembah in novostih, 
s katerimi se vsakodnevno srečujete kot 
udeleženci v prometu. 

Znižale so se denarne kazni zaradi preko-
račitve najvišje dovoljene hitrosti. V spo-
dnji tabeli so prikazani zneski glob v evrih 
in stranska sankcija izrek kazenskih točk 
pred uveljavitvijo spremembe zakona in 
po uveljavitvi spremembe zakona. 

Pomembna sprememba zakona je dvig 
globe zaradi nepravilne uporabe mobil-
nega telefona med vožnjo, ki je za voz-
nika motornega vozila, učitelja vožnje in 
spremljevalca voznika iz dosedanjih 120 
evrov povečana na 250 evrov, slednjim 
se izreče tudi stranska sankcija treh ka-
zenskih točk, prav tako se z globo 120 

evrov zaradi nepravilne uporabe mobite-
la kaznuje voznik, ki ne potrebuje vozni-
škega dovoljenja (kolesar, voznik lahkega 
motornega vozila …).
Prav tako se je povečala globa zaradi 
neupravičenega parkiranja na parkirnih 
prostorih za invalide, ki je znašala 80 
evrov, z novelo zakona pa znaša globa 
200 evrov.
Tudi na področju vožnje lahkih motornih 
vozil so v veljavi določene spremembe in 
novosti.

Lahka motorna vozila so invalidski vozič-
ki in vozila na motorni pogon, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne prese-
ga 25 km/h in niso širša od 80 cm. 

Posebna prevozna sredstva so invalidski 
vozički, prevozna sredstva ter pripomoč-
ki in naprave, ki jih uporabnik poganja z 
lastno močjo in omogočajo gibanje hi-
trejše od hoje pešca, kot so skiro, kotalke, 
rolerji …

V zadnjih letih so postali pogosto prevo-
zno sredstvo mopedi, katerih konstrukcij-
ska hitrost ne presega 25 km/h (registr-
ska tablica z rdečimi črkami in številkami) 
in električni skiroji. 
Električni skiroji so lahko motorno vozilo, 
njihova uporaba pa pelje v smer zmanj-
šanja prometne gneče in izpustov plinov. 
Električni skiroji so lahko nevarni za voz-
nika in druge udeležence v prometu, saj 
so izredno tihi, zaradi manjših koles so 
lahko manj stabilni, razvijajo pa hitrost, ki 
je bistveno višja od hitrosti gibanja pešca.
S spremembo Zakona o pravilih cestnega 
prometa je urejeno področje električnih 
skirojev in ostalih lahkih motornih vozil 
(invalidski vozički in vozila na motorni po-
gon, pri katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 km/h in niso širša 
od 80 cm) in sicer:
Vožnja z njimi je dovoljena po kolesar-
skem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski 
poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso 
prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem 
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robu smernega vozišča v naseljih, z ome-
jitvijo hitrosti vožnje do 50 km/h. Vožnja 
z električnimi skiroji po pločniku je pre-
povedana.
Električni skiro mora biti opremljen s 
sprednjim žarometom, ki oddaja belo 
svetlobo, na zadnji strani pa rdečo pozi-
cijsko svetilko in nameščen rdeč odsevnik, 
na obeh bočnih straneh pa mora imeti ru-
meni ali oranžni odsevnik.
Kršiteljem zgoraj navedenih določb v zve-

zi z uporabo lahkih motornih vozil se izre-
če globa 40 evrov.
Tako kot pri kolesarjih je obvezna uporaba 
ustrezno pripete zaščitne kolesarske čela-
de, do dopolnjenega 18. leta starosti. 
Lahko motorno vozilo v cestnem prometu 
sme voziti otrok od dopolnjenega 12. do 
14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko 
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
Uporaba lahkih motornih vozil, pri kate-
rih konstrukcijsko določena hitrost prese-

ga 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih 
motornih vozil brez krmila in miniaturnih 
motornih vozil v cestnem prometu ni do-
voljena. Kršitelju te določbe se izreče glo-
ba 250 evrov.

Robert Brkič
 vodja Medobčinskega 

redarstva SOU SP

PEŠCI V PROMETU

Pešci spadajo med ranljivejše udele-
žence v cestnem prometu, zato je za-
gotavljanje njihove varnosti v cestnem 
prometu ena izmed prioritet policije. V 
sklopu tega tako policisti posvečamo 
posebno pozornost uporabi odsevnih 
predmetov, pravilnemu ravnanju v ce-
stnem prometu, upoštevanju omejitev 
hitrosti v naseljih in odstopanju pred-
nosti pešcem pred označenimi prehodi.

Glavni vzroki prometnih nesreč z ude-
ležbo pešcev:
• neupoštevanje in odvzem prednosti,
• neprilagojena oz. prehitra vožnja vo-
znikov,
• nepravilnosti pešca.
Zaradi krajših dnevov in slabše vidlji-
vosti so pešci še posebej ogroženi v 
jesenskem in zimskem času. V najbolj 
ogroženi starostni skupini pešcev spa-
dajo otroci in starejši. Otroci zaradi 
svoje razposajenosti in ne zavedanja 
nevarnosti, ki preti na njih v cestnem 
prometu. Pri starejših pa prihaja do 
nesreč zaradi poslabšanja psihofizič-
nih sposobnosti, slabše sposobnosti za 
oceno hitrosti in oddaljenosti vozil, po-
gosto pa tudi zaradi neustrezne barve 
oblačil in neuporabe odsevnih predme-
tov.

(vir: foto: www.policja.si)

Za varnejšo udeležbo v prometu vam 
pred začetkom jesenskega obdobja po-
licija zato svetuje:

Pešci:
•  poskrbite, da boste v prometu vidni; 

nosite svetla oblačila in predmete, ki 
izboljšajo vidnost pešca (odsevne tra-
kove, kresničke),

•  upoštevajte prometne predpise; preč-
kajte cesto na označenih prehodih 

za pešce, hodite po pločnikih (če 
obstajajo) oziroma ob levem robu v 
smeri hoje,

•  poskusite predvideti ravnanje dru-
gih udeležencev v prometu. 

Vozniki:
•  upoštevajte, da so na cestah tudi 

pešci, odstopite jim prednost, 
•  hitrost prilagodite razmeram in do-

sledno upoštevajte omejitve, 
•  na območjih, kjer se običajno zadr-

žujejo pešci, vozite še posebej pre-
vidno (pred šolami, v naseljih), 

•  izven naselij vozite po sredini voz-
nega pasu, da zmanjšate možnost 
trka s pešcem, ki hodi ob vozišču. 

Stanko VINKO
Vodja policijskega 

okoliša
Viri:

www.policija.si
www.wikipedia.org



11Žetalske   novice

POSAMEZNIKI SMO DEL DRUŽBE
Posamezniki in organizacije smo sestavni 
del družbe, v kateri živimo, zato je le-ta na-
tanko takšna, kot jo ustvarimo. Pomembno 
je, da se tega zavedamo, delujemo odgo-
vorno ter k temu spodbujamo tudi druge. 
Prostovoljno gasilsko društvo Žetale je hu-
manitarna organizacija, katere poslanstvo 
je družbena odgovornost. S predanim 
družbeno koristnim delom izkazujemo 
vrednote, s katerimi tudi rastemo.

LETOŠNJE LETO SE S PROŠNJO PO PO-
MOČI MI OBRAČAMO NA VAS.
Ob koncu poletja ste v nabiralnike prejeli 
našo prošnjo za pomoč pri nabavi gasilske-
ga vozila GVC 16/25. Ker je kakršna koli po-
moč vedno dobrodošla, na dopisu nismo 
zapisali nobenega končnega datuma zbi-
ranja prostovoljnih prispevkov, zaradi lažje 
organizacije celotnega poteka pa smo bili 
sedaj primorani določiti mejni datum, do 
kdaj bomo zbirali prispevke za ta namen. 
Vsem, ki ste nam s kakršnim koli prosto-
voljnim prispevkom že izkazali podporo, 
se zahvaljujemo že sedaj. Vse, ki nas še 
želite podpreti, pa prosimo, da to storite 
do 30.11.2021. 
Vprašanji, ki se največkrat pojavita ob 
omembi nabave gasilskih vozil in tehnike, 
sta ZAKAJ in KAJ. Na ti dve vprašanji smo 
na kratko že poskušali odgovoriti na dopi-
su, ki ste ga prejeli. Zapis pa še enkrat ob-
javljamo v nadaljevanju. 
Stroški delovanja in opremljanja gasilskih 
enot niso namenjeni nam, so stroški, ki 
se skozi naše delo porabljajo za dobrobit 
družbe, za dobrobit vseh nas, občanov. 
Marsikatere stroške pokrijemo ali občutno 
zmanjšujemo tudi z lastnimi sredstvi, pri-
dobljenimi iz dejavnosti in prostovoljnim 
delom vseh članov. Operativni člani trenu-
tno, kolikor jim čas in okoliščine dopuščajo, 
za vsako opravljeno uro, ki jo namenijo iz-
obraževanju, usposabljanju, zdravstvenim 
pregledom in intervencijam, namenjajo 
svoj prosti čas in največkrat tudi dopust, 
saj so usposabljanja in zdravstveni pregle-
di v večini tekom delovnega tedna. Pri op-
remi in tehniki vedno racionalno izbiramo 
opremo, ki je glede na zahteve zakonodaje 
ali lokalnih potreb nujno potrebna. Pri vsa-
ki opremi, ki jo nabavljamo, se odločamo 
tudi na podlagi zavedanja, da opremo 
kupujemo za daljši čas. Morda se komu zdi 
oprema, ki jo kupujemo, predraga (ja, tudi 
nam se zdi), vendar moramo vedeti, da je, 
vsaj specifična, oprema namenjena reše-
vanju ali pa celo varovanju in je tako po-
gojena z različni standardi in kakovostnimi 
zahtevami, ki jih mora dosegati. Zato je 
razlika med tridelno lestvijo in tridelno ga-
silsko reševalno lestvijo lahko tudi več kot 
1000%. Vendar pri varnosti ne smemo in ne 

delamo kompromisov, saj so od tega lahko 
odvisna naša življenja in življenja tistih, ki 
jih rešujemo! 
Za delovanje, organiziranje in opremljanje 
društva v skladu z Zakonom o gasilstvu 
skrbi občina. Z zavedanjem o omejenih 
sredstvih, s katerimi Občina Žetale raz-
polaga v okviru izpolnjevanja obveznosti 
iz svojih pristojnosti, so naši načrti vedno 
dobro premišljeni. Vsa prejeta sredstva se 
trudimo oplemenititi s prostovoljnim de-
lom in prizadevnostjo naših članov – no-
bena izjema ni tudi projekt nabave vozila 
GVC 16/25.

ZAKAJ GASILSKO VOZILO?
Gasilske enote se opremljamo v skladu z 
Uredbo o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. Glede na merila uredbe smo na 
podlagi sklepa Občine Žetale uvrščeni v III. 
kategorijo teritorialnih gasilskih enot, ki je 
več kot 15 minut vožnje oddaljena od enote 
višje kategorije (PGD Ptuj) in hkrati deluje-
mo kot osrednja občinska enota. Katego-
rizacija nam določa minimalno kadrovsko 
sestavo in tehnično opremljenost v obsegu 
42 opremljenih operativnih gasilcev ter ga-
silskih vozil GVC 16/15 (ali GVC 16/25), GVC 
24/50 in GVM-1. 
Gasilska oprema in tehnika je zraven znanj 
ter usposobljenosti eden od bistvenih ste-
brov gasilske organizacije. Izbor gasilskih 
vozil je podvržen tipizaciji Gasilske zveze 
Slovenije, znotraj katere so določene vrste, 
tehnične zahteve in minimalna oprema. V 
enoti trenutno razpolagamo z vozili GVC 
24/50, GVM-1 in starejšim vozilom, ki sicer 
zaradi nabave pred sprejetjem ni v skladu 
z aktualno tipizacijo, se pa po namenu naj-
bolj približa vozilu tipa GVV-1. 
Že pred leti smo v enoti prepoznali pot-
rebo po zamenjavi in ustrezni dopolnitvi 
obstoječega vozila GVV-1. Izkušnje iz in-
terventnih posredovanj, operativni taktič-
ni postopki in merila o kategorizaciji enot 
predvidevajo vozilo GVC 16/25, ki je zmož-
no na kraj posredovanja prepeljati posadko 
vsaj zmanjšanega gasilskega oddelka (1-5 
operativnih gasilcev), zadostno količino 
vode za prvo posredovanje, opremo za 
gašenje in reševanje ter ostalo tehnično 
opremo. Tako smo v skladu z merili priče-
li s pripravami na projekt nabave novega 
gasilskega vozila GVC 16/25, ki bo postalo 
osnovno vozilo za posredovanje operativ-
ne enote. Dosegli smo dogovor o financira-
nju projekta z Občino Žetale, pridobili vsa 
zahtevana soglasja in v letu 2020 uspešno 
izvedli javni razpis za nabavo. 
KAJ?
Gre za kombinirano vozilo, namenjeno re-
ševanju ob požarnih in drugih nesrečah, s 

katerim v enoti še ne razpolagamo. Gasilci 
ga pogovorno imenujemo “kombinirka”, 
saj je namenjeno samostojnemu posre-
dovanju na večini tipov intervencij. Vozilo 
je znamke MAN TGM 13.290 s pogonom 
na štiri kolesa, terenskim podvozjem in 
avtomatskim menjalnikom, prilagojenim 
intervencijskim vozilom. Omogoča prevoz 
posadke do 8 gasilcev, ima rezervoar za 
3.000 l vode, 200 l penila z medmešalcem 
na črpalki, agregat, razsvetljevalno tehni-
ko, opremo, namenjeno gašenju in reše-
vanju ob požarih, tehničnih intervencijah, 
prvi pomoči, reševanju iz višin in globin ter 
drugo manjšo namensko opremo. V enoti 
smo racionalno izbrali vsak kos potrebne 
opreme, ki nam bo dolgoročno omogočala 
varno in učinkovito posredovanje na inter-
vencijah v dobrobit širše lokalne skupnosti. 
KDAJ?
V skladu s podpisano pogodbo o dobavi 
gasilskega vozila GVC 16/25 PGD Žetale 
s podjetjem Rosenbauer in Občino Žeta-
le mora izvajalec vozilo v celoti dostaviti 
najkasneje do marca 2022. Takrat bo vo-
zilo predano v operativno rabo. Slovesna 
predaja vozila bo ob obeležitvi 70-letnice 
društva v letu 2023, o čemer vas bomo z 
veseljem pravočasno obvestili.

Za konec pa, drage bralke in bralci Žetalskih 
novic, pred nami je že 22. praznik občine 
Žetale, ki že drugo leto poteka v izrednih in 
izredno »ne-družabnih« okoliščinah. Naša 
percepcija družabnosti je v zadnjem času 
dobila nov pomen in je že nekaj časa pogo-
jena z upoštevanjem raznoraznih omejitev 
in priporočil. Z odgovornostjo do družbe in 
zaupanjem v znanost bomo lahko čez čas 
na vse skupaj gledali zgolj z grenkim prio-
kusom preteklosti. Ne smemo pa dovoliti, 
da nas virus kot organizem, v večji meri pa 
kanal za komuniciranje, ki so ga nekateri 
s pridom izkoristili, še bolj razdvaja, saj je 
ravno sedaj najbolj pomembno, da stopi-
mo skupaj. Tako kot gasilci nikoli ne mo-
remo in ne smemo delati kot posamezniki, 
tudi družba ne more delovati, če delujemo 
kot posamezniki.

Dovolite nam, da vam na tem mestu v ime-
nu Prostovoljnega gasilskega društva Žeta-
le kakor tudi v svojem imenu izrečem iskre-
ne čestitke ob prazniku občine Žetale. Naj 
prečudovite barve jeseni na vaših obrazih 
narišejo nasmešek, ki ga namenite svojim 
bližnjim.

Za PGD Žetale
Nejc Sakelšek
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Spoštovani podporniki,
s prošnjo po pomoči se tokrat mi obračamo na vas.

www.pgd-zetale.si

info@pgd-zetale.si

+386 31 225 878 (predsednik PGD Žetale)

www.facebook.com/PGDZetale

www.instagram.com/pgdzetale

PGD ŽETALE
v službi ljudstva od 1953

Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1953 in je v 
več kot šestdesetih letih delovanja doživelo veliko 
sprememb. Tekom delovanja si vseskozi prizadevamo 
zagotavljati visoko požarno varnost na območju občine 
Žetale. Današnji čas od nas zahteva veliko strokovnih 
znanj in primerno tehnično opremljenost, saj napredek 
življenjskega standarda prinaša nove težave in izzive pri 
reševanju življenja ljudi, živali in premoženja.

V letu 2020 smo skladno z ugotovljenimi potrebami in 
načrtom razvoja društva uspešno izvedli javni razpis za 
nabavo novega gasilskega vozila GVC 16/25. Investicija 
je sicer, na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske 
službe, v veliki meri krita iz strani Občine Žetale, del 
sredstev pa namenjamo tudi sami. V sklopu nadgradnje 
naše društvo pokriva del izvedbe v vrednosti pribl. 
35.000 EUR ter v celoti nakup opreme v znesku pribl. 
60.000 EUR, ki smo jih primorani zagotoviti iz delovanja, 
prostovoljnih aktivnosti članov ter donacij. Vsota, ki jo 
moramo zagotoviti je precejšen zalogaj za nas, zato se s 
skromno prošnjo po prostovoljnem prispevku obračamo 
na vsakega posameznika.

Vaš, nam dragocen, poljuben prispevek lahko nakažete  
na TRR SI56 0420 2000 0631 213 (Nova KBM) oz. s 
svojimi podatki izpolnite priložen UPN obrazec.

Za vsak prostovoljni prispevek bomo, ne glede na 
znesek, izjemno hvaležni!

Roman Gajser (predsednik PGD Žetale)

BOTRSTVO (fizične osebe)

1. ZLATI BOTER - 300 EUR in več
2. SREBRNI BOTER - od 200 do 299 EUR
3. BRONASTI BOTER - od 100 do 199 EUR
4. PODPORNIK - do 99 EUR

SPONZORSTVO (pravni subjekti)

1. ZLATI SPONZOR - 1.000 EUR in več
2. SREBRNI SPONZOR - od 500 do 999 EUR
3. BRONASTI SPONZOR - od 200 do 499 EUR
4. SPONZOR - do 199 EUR

* Vsak boter prejme spominsko plaketo in zapis na spominsko ploščo vozila. 
Sponzor prejme spominsko plaketo, možnost oglasnega prostora oz. drugih 
aktivnosti v skladu z dogovorom in zapis na spominsko ploščo vozila. Možnost 
podpisa pogodbe ali izdaje računa. Za več informacij pišite na info@pgd-zetale.si.
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 ČAS KORONE NI ČAS LJUBITELJSKE KULTURE

V splošnem narodovem življenju je kul-
tura nepogrešljiva. Tudi v manjšem kraju, 
kot je naš, se radi ukvarjamo z živo kul-
turo.
Žal je minilo leto in pol, odkar je bila raz-
glašena pandemija covida-19 in stanje se 
zdaj spet zaostruje s četrtim valom. Težko 
je predvidevati potek in planirati aktivno-
sti.
V letošnjem letu smo se kot društvo v 
spomladanskem času začeli zbirati na 
sestankih in urejati društvene zadeve. 
Tako smo pridobili oceno o volji po na-
daljevanju naših aktivnosti. Izkazalo se je, 
da je še vedno volja po aktivnem sode-
lovanju članov moškega pevskega zbora 
in ženskega pevskega zbora ter dramske 
skupine. 
Kar nekaj časa je bilo društvo brez pred-
sednika, zato je v tem času to nalogo v 
skladu s statutom prevzela podpredse-
dnica Vikica Kidrič. 
Poskrbela je, da je bila dokumentacija 
društva v celoti posredovana računovod-
skemu servisu, ki je izdelal potrebne bi-
lančne izkaze in jih pravočasno oddal na 
AJPES. Sklicala je razširjeno sejo izvršne-
ga odbora ter nadzorni odbor in častno 
razsodišče. Nadzorni odbor se je sezna-
nil s podatki in pregledal dokumentacijo. 
Predsednik Tonček Kolar je o tem sezna-
nil izvršni odbor na  sestanku. Poročilo 
častnega razsodišča je na sestanku podal 
predsednik Miran Skok. 
Na sestanku smo obravnavali in sprejeli 
Poročilo o delu za leto 2020 ter finanč-
no poročilo, Plan dela za 2021 in Finančni 
plan 2021.
Sklenili smo, da izvedemo občni zbor in 
nadomestne volitve predsednika, pod-
predsednika in dveh članov izvršnega 
odbora. 

Sklenili smo tudi, da z nastopom mešane 
sestave pevcev in pevk sodelujemo na sli-
karskem ex temporu 2021, ki se je zaključil 
19. 6. 2021. 
Nastop s tremi lepimi pesmimi iz bogate 
zakladnice slovenske ljudske pesmi je bil 
uspešno izveden.
Občni zbor je potekal 26. 6. 2021. Uvo-
doma smo se z lepimi besedami spomnili 
našega preminulega predsednika Silva 
Potočnika. Neizbrisen je njegov prispevek 
v domačem kraju. Počastili smo ga z mi-
nuto molka.
Občni zbor je v nadaljevanju obravnaval 
in potrjeval poročila za 2020 ter načrte za 
2021. Poročilo sta podala nadzorni odbor 
s pohvalo urejene in vzorno pripravljene 
dokumentacije in častno razsodišče, ki 
tudi tokrat ni beležilo kakšnega dogodka 
za obravnavo.
Člani so na občnem zboru izvolili nado-
mestno predsednico Viktorijo Kidrič in 
nadomestnega podpredsednika Mirana 
Skoka ter dve nadomestni članici izvr-
šnega odbora Milenko Kovačec in Marto 
Prevolšek. 
Sprejete so bile tudi predlagane potrebne 

spremembe statuta.
Predstavnik v svetu Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Ptuj je Jože Krivec.
Občni zbor je vodil Miran Skok, ki je vse 
zbrane na koncu povabil na prijetno dru-
ženje s pesmijo in harmoniko ob dobri ka-
pljici in zasluženem kosilu. Ivan Bedenik 
je neutrudno igral na harmoniko. Mislim, 
da je ni pesmi, ki je on ne bi znal. Bil je 
vroč poletni dan, a bilo je res luštno, vese-
lo. Lepe slovenske pesmi so se kot plima 
razlivale med haloške hribe …
Glavni pogled v bližnji prihodnosti bo 
usmerjen v ponovni zagon in oživitev kul-
turnega življenja v domačem kraju. 
V negotovem jesenskem času smo uspeli 
najti novega zborovodjo za moški zbor. 
To je Stanko Vedlin iz Majšperka. Že na 
prvem srečanju konec avgusta so moški 
začeli delovno in upajmo, da bodo lahko 
ob vseh ukrepih za zajezitev korone tako  
tudi nadaljevali. 
Za ženski pevski zbor še vedno potekajo 
prizadevanja, da bi našli nekoga za vode-
nje zbora vsaj za nek prehodni čas. To ni 
lahka naloga. Zborovodij v bližnji okolici 
primanjkuje. Vseeno upamo, da bomo us-
pešni.
Nismo vrhunski in nikoli ne bomo. In niti ni 
potrebno, da bi bili. Bistvo ljubiteljskega 
sodelovanja je mnogo pomembnejše od 
tekmovalnosti. Vendarle smo to mi, do-
mačini našega kraja, ki čutimo veselje do 
kulturnega v našem malem lepem koščku 
Slovenije in sveta. Tudi zaradi tega smo 
enkratni in neponovljivi. Srčno si želim, da 
bi tudi v prihodnje našli voljo, energijo in 
čas za ustvarjanje na tem področju. In da 
nas ta presneta korona čimprej zapusti ali 
vsaj zaobide. Vsem pa naj bo namenjena 
želja: ostanimo zdravi!

Predsednica Vikica Kidrič
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LETO NEVARNE BLIŽINE NAS NOČE ZAPUSTITI

Uvod
Epidemija covida-19, ki se je začela 
marca 2020, je močno vplivala na delo 
Društva upokojencev Žetale. Zaradi za-
gotavljanja lastne varnosti in varnosti 
drugih ljudi je bilo treba spoštovati uk-
repe, ki jih je sprejela naša vlada. S stra-
ni strokovnjakov je bilo rečeno, da bomo 
lahko uživali varne počitniške dni poletja 
2021, ko prebrodimo spomladanski tret-
ji val epidemije. Optimistične napovedi 
se žal niso uresničile, sedaj se na pragu 
jeseni bližamo vrhuncu četrtega vala, 
ki ga zaznamuje še bolj kužna različica 
virusa, delta. Tako se upravičeno spra-
šujemo, kdaj bomo lahko zaživeli brez 
ukrepov, ki hromijo naše vsakdanje živ-
ljenje. Minister za zdravje Poklukar pravi, 
da je nastala kriza, ki jo povzroča novo-
dobni virus, družbeni problem, pri reše-
vanju katerega mora vsak posameznik v 
okviru zmožnosti prispevati svoj delež. 
V nadaljevanju tega zapisa bomo opisali 
aktivnosti, ki jih je izvedlo Društvo upo-
kojencev Žetale v preteklem obdobju.

Žetalski upokojenci s ponosom 
ponesli olimpijsko baklo po občini 
Žetale
Na popotovanju po Sloveniji se je olim-
pijska bakla v petek, 18. junija 2021, 
ustavila v Žetalah. Baklo so najprej pred 
gasilskim domom sprejeli žetalski gasil-
ci in jo ponesli na osrednji prireditveni 
prostor na igrišču za OŠ Žetale, kjer so 
baklo z navdušenjem sprejeli otroci Vrt-
ca Žetale, učenci OŠ Žetale, predstavni-
ki Športnega društva Žetale in Društva 
upokojencev Žetale. Prisotne sta uvodo-

ma pozdravila župan Občine Žetale g. 
Anton Butolen in podpredsednik Olim-
pijskega komiteja Slovenije g. Janez 
Soderžnik. OŠ Žetale je pripravila krajši 
kulturni program. Zatem so nosilci olim-
pijske bakle odtekli nekaj krogov okrog 
OŠ Žetale. Na zaključku te edinstvene 
slovesnosti so prisotni obljubili, da bodo 
srčno navijali za naše športnike, ki bodo 
zastopali Slovenijo na letošnjih olimpij-
skih igrah v Tokiu. 

Družabno srečanje – piknik članic in 
članov Društva upokojencev Žetale
V juliju 2021 so se ukrepi za preprečitev 
bolezni covid-19 toliko sprostili, da je 
Društvo upokojencev Žetale lahko orga-
niziralo tradicionalni poletni piknik svo-
jih članic in članov. 
Piknik je bil v soboto, 10. julija 2021, na 
tradicionalnem prizorišču obrata resta-
vracije Gastro v Kočicah. Vroče poletno 
vreme je bilo kot naročeno za druženje 
v naravi, sredi haloških gozdov. Ni treba 
posebej poudarjati, da so takšne prire-
ditve namenjene medsebojnemu druže-
nju in sprostitvi od vsakdanjih skrbi. Za 
okrepčilo na pikniku je poskrbela resta-
vracija Gastro, za zabavo pa harmonikar 
Srečko Letonja iz Dolene. Predsednik 
DU je v svojem pozdravnem nagovoru 
spregovoril o delu Društva upokojencev 
Žetale v času epidemije. Urice medse-
bojnega druženja so hitro minile in ko je 
legel mrak na haloško pokrajino, so se 
udeleženci piknika DU Žetale zadovoljni 
vrnili na svoje domove. 

Akcija varovanja šoloobveznik otrok 

ob začetku šolskega leta 2021/2022
V drugi polovici avgusta 2021 je na Ob-
čini Žetale potekala seja Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Žetale, ki mu predseduje Jože 
Vogrinc. Osrednja točka dnevnega reda 
tokratne seje je bila zagotovitev varo-
vanja šoloobveznih otrok ob začetku 
pouka v šolskem letu 2021/2022. Načrt 
varovanja, ki je bil predstavljen na seji, 
je predvideval, da bo varovanje trajalo 
od 1.9.2021 do 10.9.2021 na lokaciji ce-
stnega prehoda pred OŠ Žetale. Na seji 
Upravnega odbora DU Žetale je bilo do-
govorjeno, da bodo v akciji varovanja 
šoloobveznih otrok sodelovali: Filip Re-
žek, Rozika Žavski, Jože Železnik, Jože 
Polajžar, Stanko Jus, Jože Vogrinc, Igor 
Iljaž in Jože Krivec. Zraven članov DU 
Žetale so v akciji sodelovali policisti Po-
licijske postaje Podlehnik in redarji Me-
dobčinskega redarstva Ptuj. 

Romanje-izlet v Sveto Trojico v 
Slovenskih goricah
V sredo, 8. septembra 2021, je bil ču-
dovit sončen dan, vreme kot naročeno 
za romanje-izlet Društva upokojencev 
Žetale. Po dolgem času premora, ko je 
bilo gibanje omejeno, smo se z veseljem 
zbrali na avtobusni postaji v Žetalah in 
se odpeljali do cilja našega romanja-
-izleta, ki je tokrat bila Sveta Trojica v 
osrčju Slovenskih goric. Romanja se je 
udeležilo 47 članic in članov DU Žetale. 
Po enourni vožnji smo prispeli v Sveto 
Trojico, ki je po svoji velikosti prerastla v 
trg. Na avtobusni postaji smo si najprej 
privoščili jutranjo kavico in kot prilogo 
slastno pecivo, ki so ga spekle naše čla-
nice. Po jutranjem okrepčilu nas je pot 
vodila v najbolj znano romarsko cer-
kev Svete Trojice v Slovenskih goricah. 
Cerkev je zgrajena v romanskem slogu 
in ima tri zvonike. Njena notranjost je 
izredno bogata in jo zraven glavnega 
oltarja, ki ponazarja Sveto Trojico, kra-
si še šest stranskih oltarjev. Praznično 
mašo je daroval p. Bernard Goličnik, ki 
je posebej pozdravil romarje iz Žetal. 
Po maši je sledila kratka predstavitev 
cerkve in ogled kapele. Nato nas je pot 
vodila v samostansko klet. V kleti nam 
je Turistično društvo Sveta Trojica prip-
ravilo degustacijo vin. Degustacijo je 
vodil predstavnik društva – vinogradnik 
Marjan Klobasa. Najprej smo poskusili 
zvrst, ki je na slovenjegoriškem obmo-
čju precej razširjena. Vrhunec degusta-
cije je bila izkušnja trojiške penine, poi-
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menovane Martin, ki jo je po posebnem 
postopku pridelal vinogradnik Marjan 
Klobasa.
Za zaključek degustacije smo poskusili 
vino rumeni muškat, ki je s svojim aro-
matičnim okusom dodobra razvnel okus 
še tako zahtevnega ljubitelja vinske ka-
pljice. S tem je bila degustacija vin kon-
čana. Na podlagi doživetega smo zado-
voljstvom zapustili samostansko klet, ki 
je svojevrsten protokolarni objekt obči-
ne in župnije Sveta Trojica.
Ko je ura na zvoniku trojiške cerkve od-
bila poldne, smo se odpravili v bližnji 
Lenart na ogled Oljarne Petovar. Oljarna 
Petovar ima stoletno tradicijo pridela-
ve bučnega olja brez dodatkov, kot so 
barvila in antioksidanti. Najprej so nam 
prijazni gostitelji prikazali proizvodni 
proces pridelave olja, ki poteka po naj-
sodobnejši metodi. Proizvodi oljarne Pe-
tovar so prisotni na slovenskem tržišču, 
del proizvodnje pa gre na tuja tržišča. Po 
ogledu proizvodnje smo opravili nakup 
bučnega olja v tovarniški prodajalni po 
ugodni ceni.
Romanje-izlet smo zaključili s kosilom in 
družabnim srečanjem na kmetiji Kaučič 
v Trsteniku pri Benediktu. 

Sodelovanje v zahodni medobčinski 
ligi v tekmovanju s kroglo na vrvici
Ekipi članic in članov DU Žetale že drugo 
leto sodelujeta v zahodni medobčinski 
ligi v tekmovanju s kroglo na vrvici. V 

tem zanimivem tekmovanju sodelujejo 
še naslednje ekipe DU: Ptujska Gora, 
Majšperk, Lovrenc na Dravskem polju, 
Kidričevo, Cirkovce in Hajdina. Tekmo-
vanje je razdeljeno na pomladanski in 
jesenski del. Do konca tekmovanja sta 
še dve koli. Če bodo epidemiološke raz-
mere v družbi dopuščale, se bo tekmo-
vanje končalo z zaključnim turnirjem v 
Majšperku 8. oktobra 2021. 
Kegljanje s kroglo na vrvici je discipli-

na, ki zahteva določeno mero treninga, 
ki ga društva, ki imajo dve ali več igri-
šč, lažje opravijo kot DU Žetale. Upamo, 
da bomo v prihodnosti v Žetalah lahko 
zgradili kegljišče, ki bo imelo dve igrišči 
in se bomo tako v tekmovalnem smislu 
približali ekipam, ki se v tem popular-
nem športu med upokojenci udejstvuje-
jo dvajset in več let.

Povabilo za vpis novih 
članov v Društvo 

upokojencev Žetale 

Društvo upokojencev Žetale 
vabi upokojenke in upoko-

jence iz območja občine 
Žetale, da se nam pridružite 
in postanete naš član. Edini 

pogoj za včlanitev je podpisa-
na pristopna izjava.

Dodatne informacije:
Filip Režek, predsednik 

040 527-566,
Jože Krivec, tajnik

031 485-624

Vljudno vabljeni!

 Jože Krivec
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V DRUŠTVU PODEŽELSKIH ŽENA naše OBČINE

Ko se nam življenje oblaga z leti, se radi vračamo po spomine v 
mladost, v čas, ko smo v družbi ustvarjali in na lahno mi kane v 
spomin pesem, ki sem jo prebrala v glasilu Žetalski koraki:

»Naša vas so Žetale,
so velike, ne pa male,
v njih stojijo hiše,
ker je to predmet, 
se z malo piše.«

Malo snovi za pisanje imamo članice Društva podeželskih žena 
naše OBČINE, saj nas še vedno oblega koronavirus in nam one-
mogoča druženje.
A vseeno smo izvedle dve aktivnosti. Prvo smo izvedle 18. junija 
kot redni občni zbor društva, ki je potekal na izletniški kmetiji 
Darinke Kodrič v Kočicah 63. Prisotnih nas je bilo 19 članic, po 
polurnem čakanju prihajajočih nas je na občnem zboru pozdra-
vila predsednica društva, ga. Darinka. Zbor je vodila ga. Metka 
Butolen, ki ga je vzorno zaključila. 

Z nepozabnimi vtisi smo na-
daljevale pot skozi pohorske 
gozdove, ustavili smo se v 
gostišču SMOGAVEC, kjer 
so nam postregli z okusnim 
kosilom, prilegel se nam je 
90-minutni oddih in sledil je 
sprehod po srednjeveškem 
mestu Slovenske Konjice, 
kjer smo si ogledale freske na 
trških hišah, skozi mesto nas 
je spremljalo žuborenje po-
točka RIBNICA, obiskale smo 
cerkev svetega Jurija, ki se 
omenja že 1146. leta v listini 
oglejskega patriarha Peregri-
na. Vodička nam je povedala 
legendo o konjiškem zmaju 
in nekaj zanimivosti in nam 
priporočila, da se še kdaj 
vrnemo. Sprehodile smo se 
skozi Mini ZOO Land ali mini 
živalski vrt, kjer živijo tropske 
ptice, leni krokodil, glasen je 
tudi papagaj Jaka, kratkoča-
sijo se koze in druge drobne 
živali. Vse je obdano  z različnim rastlinjem, sicer pa vse v tem 
živalskem vrtu izgleda kot pozabljen kraj.
Dan se je nagibal k večeru, misli so bežale k domovom, prilegel 
se je sladoled zadnje destinacije našega izleta na Turnišču. Hva-
la za dobro organiziran in z doživetji bogat torek šestega julija 
2021.
To sta bili dve aktivnosti našega društva.
Preživljamo jesenski čas, ki je napolnjen z različnimi opravili. Hit-
ro bo minil oktober, v katerega je vpisan občinski praznik, ki bo 
minil brez doživetega praznovanja v pričakovanju, da bo nasled-
nje leto morda bolj prizanesljivo in bogato z različnimi priredit-
vami.
Naj vam, spoštovani bralci Ž. N., mine čas v zdravju, v pričako-
vanju bogatih doživetij. Do naslednjih novic naše OBČINE lepo 
pozdravljeni.

za Društvo podeželskih žena občine Žetale

Darinka Kodrič in M. Krušič

Soglasno smo potrdile vsa poročila. Plan dela društva bomo rea-
lizirale času in razmeram primerno. Ob sladici in kavi smo plačale 
članarino, poklepetale, čas od 15h do 17h je hitro minil in rekle 
smo: »Dobimo se 6. julija 2021 ob osmi uri na postaji v Žetalah.«
Zares je bilo vroče julijsko jutro, napolnile smo avtobus mladih 
in starejših in zanesljivi šofer Bojan  nas je zapeljal na zeleno 
POHORJE. Predsednica ga. Darinka nam je zaželela nasmejan 
in doživetij poln torek. Žetale so bile že za nami, vožnja mimo 
Ptuja po avtocesti, zapustili smo Slovenske Konjice, vozimo se 
skozi Zreče, prijazna vodička nam razlaga zanimivosti pokrajine, 
vožnja se nadaljuje v pohorski svet in že smo prispele v SKO-
MARJE, kjer družina Arbeiter kmetuje in se ukvarja s turizmom. 
Družbo jim delajo jeleni, ki se prosto sprehajajo in se družijo s 
turisti. Tu smo se okrepčale z dobrotami, ki jih proizvajajo sami, 
se po pohorsko pogovorile z besedo HVALA in pot skozi po-
horske gozdove nas je privedla do destinacije Pot med krošnja-
mi Pohorje na Rogli. Pot med krošnjami je dolga 1043 m in se 
vijuga v višini 20 metrov. Mogočna drevesa bogatijo zrak. Na 
tem višinskem potovanju je več poučnih postaj in približale smo 
se k razglednemu 37 m visokemu stolpu, se povzpele na vrh, od 
koder se ponuja obiskovalcu bogat razgled v daljno okolico. Poti 
med krošnjami si ne moreš dobro predstavljati, moraš jo preho-
diti in ostanejo ti lepi spomini. 
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POGOVOR

Na pogovor sem povabila že kar nekaj 
mladih iz občine Žetale. Prav je, da se us-
tavim tudi v Nadolah. Pri Stojnškovih ima-
jo kar tri mladostnike in zelo težko se je 
bilo odločiti za enega. 
Poklepetala sem s Katjo.

Katja, prosim, predstavi se sama.
Katja: Oh, ni enostavno! Sem preprosto 
kmečko dekle, delovno, vesele narave.

Sprehodiva se po spominih na rano mla-
dost, na šolsko obdobje.
Katja: Spomini so lepi. V vrtec nisem ho-
dila, s starejšim bratom in mlajšo sestro 
smo preživljali otroška leta doma na 
kmetiji. Povsod smo našli kaj zanimive-
ga. Najraje smo se igrali zunaj, poskušali 
smo pomagati pri kmečkih opravilih, na 
primer kidati v štali, čeprav smo bili veli-
ko premajhni in preslabi za to delo, a ve-
selje smo imeli.  Pletli smo zapestnice iz 
rožic, skrbeli za mačke, kokoši; no, idej za 
ustvarjanje nam ni zmanjkalo nikoli. 
Kmalu sem bila dovolj stara za šolo. Rada 
sem šla v šolo, a v začetku sem se zelo 
veselila prihoda domov, ker smo gradili 
hišo, dogajalo se je … S sošolci smo se 
lepo razumeli in še vedno se družimo. 
V lepem spominu mi ostajajo športni in 
kulturni dnevi, šola v naravi, izleti. Zelo 
zanimivi so bili tudi odmori, vedno je bilo 
živo, pestro! Zanimali so me verjetno prav 
vsi krožki, ki so bili takrat na voljo: likov-
ni, gledališki, glasbeni, pevski zbor, plesni, 
računalniški …
Osnovna šola traja sicer kar precej let, 
mine pa kot blisk. Že se je bilo treba od-
ločiti za nadaljevanje šolanja. V Rogaški 
Slatini sem obiskovala srednjo šolo in pri-
dobila poklic tehnik-optik. Stanovala sem 
v dijaškem domu, spoznala nov krog ljudi. 
Všeč mi je bilo.

Si študentka. Kaj študiraš? Si ostala v 
svoji poklicni smeri? Kakšne želje si ime-
la v srednji  šoli glede študija?
Katja: Študirati sem želela optometrijo, a 
tega študija pri nas ni, to je le v Zagrebu in 
še samoplačniško je. Pa sem izbrala študij 
agronomije, ki se ga v drugi polovici sep-
tembra uspešno zaključila. Doma so bili 
presenečeni glede izbire študija. Lahko 
bi se lotila marsičesa drugega. A doma 
imamo kmetijo, delo me veseli, vsak dan 
moram iti ven, ne morem samo sedeti za 
računalnikom.

Kakšno je tvoje študentsko življenje?
Katja: Stanovala sem v študentskem 
domu. Veliko sem se učila. Kar pošteno 
se je bilo potrebno potruditi za uspeh na 
izpitih. V manjši meri sem se udeleževala 

študentskih zabav. Raje sem šla na 
kakšno domačo veselico. V času 
korone smo vsi trije otroci op-
ravljali obveznosti preko računal-
nika od doma. Mama je po prstih 
hodila po hiši, tudi atija je opozar-
jala na tišino, ko je prišel iz službe. 
Malo hecno se nam zdaj zdi vse 
skupaj. Upajmo, da bo kmalu spet 
vse kolikor toliko normalno.

Praviš, da si v letošnjem letu 
pripravljala diplomsko nalogo. 
Kakšno temo si izbrala?
Katja: Izbrala sem naslov Razmno-
ževanje pokrovnih vrtnic s pota-
knjenci. Delala sem v Botaničnem 
vrtu. Hotela sem ugotoviti pogoje 
ukoreninjanja. Bilo je zelo zanimi-
vo, pestro, saj je vmes ponagajalo 
vreme (najprej mraz, potem suša 
…), a nazadnje se je vse dobro 
izšlo. Upam, da bo moja diplomska 
naloga tudi uporabna. 
Nadaljevala bom magistrski študij, 
smer kmetijstvo.

Zdaj pa nekaj »neresnih« vprašanj:
Kaj najboljše skuhaš?
Rada kuham. Domači pravijo, da pripra-
vim najboljše hamburgerje. Pri kuhanju 
rada uporabljam zelenjavo, kar pa moš-
kim ni najbolj všeč! Izobraziti se moram 
še v peki peciva.

Katera žival bi bila in zakaj?
Oh, pri nas se živalim zelo lepo godi! Hm, 
verjetno bi bila mačka. Dobro bi jedla, le-
žala na soncu, dobila veeeliko pozornosti, 
crkljanja!

Na kaj si pri sebi najbolj ponosna?
Zelo zadovoljna sem z vsem, kar mi uspe 
narediti, z drobnimi stvarmi, če dobro 
skuham … No, velik uspeh je vsekakor di-
ploma. Aha, pa na dnevno sobo sem po-
nosna. Z mamo sva se lotili barvanja. Ati 
je bil zelo skeptičen glede barve, ki sem jo 
namešala. A je uspelo! Vsi smo zadovoljni!

Tri stvari, ki jih imaš najraje:
–  tople dneve – lahko delam zunaj
–  da smo vsi dobre volje
–  dobra hrana – rada dobro kuham in 

dobro jem.
Tri stvari, ki jih ne maraš:
–  gneča
–  odlašanje; rada si naredim plan dela in 

se ga poskušam držati
–  da se kdo ne drži dogovorov.

Kaj delaš doma? Poleg študija, seveda.
Oh, najbrž bi lažje odgovorila, če bi me 
vprašali, česa ne delam. Delam vse, kar se 
na kmetiji dela. Vsega se lotim. Zelo rada 
delam v gozdu, gospodinjim, se ukvarjam 
z živalmi. 

Vem, da v vaši družini zavzema po-
membno mesto glasba. Kaj ti pomeni?

Glasba me spremlja povsod. Sem vese-
le narave. Rada pojem in plešem. Doma 
so vedno vsi peli, vsi imajo posluh, s tem 
sem zrasla. Na sintetizator rada zaigram. 
Bila sem članica pevske skupine Za pet. 
Najraje poslušam glasbo generacije mojih 
staršev. Kot majhen otrok sem poslušala 
ABBO. Novi fosili so mi všeč, pa seveda 
Jan Plestenjak. Plesati pa me je naučil ati.

Kakšen je tvoj pogled na domači kraj, na 
Žetale? Kaj se ti zdi v redu, kaj pogrešaš?
Na Haloze sem zelo ponosna, ponosno 
povem, od kod prihajam. Tukaj mora-
jo ljudje še veliko ročno delati, čeprav ni 
več takšnega trpljenja kot nekoč. Na bre-
gu vsake roke pridejo prav! Rada sem tu 
doma. Rada delam na kmetiji, rada skrbim 
za živali. V mestu se ne vidim. 
Lepo občino imamo. Žetale se dobro raz-
vijajo. Imamo šolo, vrtec, urejen center 
kraja. Le cesta mimo nas je obupna! Pa 
internet je malo prepočasen …

Si v cvetu mladosti. Kam te bo pot odpe-
ljala? Kaj si želiš?
Vsekakor si želim družino. Rada imam 
otroke. Ko bom končala študij, bom mor-
da ostala doma na kmetiji, dobila službo. 
Imam želje, ideje. Vidim probleme v kme-
tijstvu, sploh na področju Haloz. Mladi se 
zelo trudijo spremeniti življenje na boljše. 
Upam, da bom s svojim znanjem in delom 
tudi jaz pripomogla k napredku doma in 
v kraju.
Katja, najlepša hvala za pogovor. Želim 
ti uspešno nadaljevanje študija in naj se 
ti uresničijo želje! Ohrani pridnost in po-
zitivno energijo in jo deli tudi naokrog. 
Potrebujemo jo!

M. S.
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PLANINSKO DRUŠTVO ŽETALE PRAZNUJE 20 LET

Ko sem se pripravljal na pisanje tega član-
ka, sem se srečal in se pogovoril z nekate-
rimi člani, ki so v društvu že od vsega za-
četka. Najboljši vir informacij je bila meni 
najbližja soseda Milenka Kovačec. Ko sva 
takole sedela pri njej na terasi, se je zazr-
la in se zamislila: «Ojej, kje je že to!Takrat 
smo bili še mladi!« V šali sem pripomnil 
nekaj v smislu, da smo še  zmeraj mladi 
«po srcu«.
Začela sva brskati po spominih. Planinsko 
društvo je bilo ustanovljeno na prvem ob-
čnem zboru, 7. 9. 2001. To se je zgodilo na 
pobudo župana Antona Butolna, ki je že-
lel vzpodbuditi čim več dejavnosti v takrat 
še  mladi Občini Žetale. Milenka Kovačec 
se je povezala z gospodom Antonom Pur-
gom, ki je bil nekaj časa predsednik PD 
Ptuj, nekaj časa pa tudi predstavnik MDO 
Podravja. On je v veliki meri pomagal pri 
ustanovitvi PD Žetale. 
Ustanovni član Domen Golob je bil prvi 
predsednik. Naredil je tečaj za vodnika z 
izdatno pomočjo Antona Purga in predse-
dnika PD Donačka gora Stoperce Albina 
Lorberja. Milenka Kovačec je bila dolga 
leta tajnica društva, Alenka Korez je v za-
četku vodila blagajno društva. Članici sta 
bili še Nataša Jus in Liljana Gajser. 
Zelo dejavna člana sta bila tudi Herman 
in Marija Potočnik. Marija je kasneje vo-
dila blagajno društva, pozneje pa s svo-
jimi izkušnjami pomagala pri vodenju 
blagajne še Majdi Stojkovič in Lidiji Buk-
šek. Herman Potočnik ima v naši občini, 
neuradno, največ »osvojenih Triglavov«. 
Kar 25 krat se je povzpel na našo najvišjo 
goro. Nada in Stojan Stres sta tudi  člana 
društva že od začetka. Zelo dejavna sta 
bila pri trasiranju poti do izvira Sotle, prav 
tako tudi Zdenka in Franci Pulko ter njun 
sin Franci. Pot je bila slovesno odprta ob 
občinskem prazniku. Z delovnimi akcijami 
smo pomagali pri obnovitvi poti na Do-
načko goro.

Društvo je imelo  v začetku lepo število 
članov. Organizirali smo več izletov z av-
tobusom. Ko pa ni bilo izletov, smo  ob 
nedeljah hodili po naši občini in odkrivali 
nepoznane poti. Vsako leto smo v okviru 
občinskega praznika organizirali pohod, 
ne smemo pa pozabiti na tradicionalni  
Štefanov pohod na Donačko goro. Redno 
smo se udeleževali pohoda od Litije do 
Čateža.
Začetki planinstva segajo v sedemdeseta 
leta prejšnjega stoletja, ko je bil v šoli or-
ganiziran tečaj varnega gibanja v gorah in 
v orientaciji. Stojan Stres se spomni, da so 
bila organizirana tekmovanja v orientaciji. 
Ima še priznanja za dosežene uspehe. Z 
njim sta bila še Martin Prevolšek in Ivan 
Pulko- Vanč. V tistem času so ljudje  gore 
obiskovali posamezno ali pa v okviru Pla-
ninskega društva Ptuj.
V osnovni šoli je v devetdesetih letih de-
loval planinski krožek pod vodstvom Mar-
jane Pernat in Marije Skok. Delovali so v 
sklopu Planinskega društva Ptuj. Lepe 

spomine imajo na poho-
de po Haloški planinski 
poti, na Janče, Menino 
planino, Čemšeniško 
planino, Lisco…
Vsem sodelavcem v dru-
štvu se iskreno zahva-
ljujem. Če sem slučajno 
koga izpustil pri opi-
su začetkov delovanja 
društva, se iskreno opra-
vičujem.
In kakšno je stanje se-
daj? Društvo ima svojo 
sobo v prostorih nad 
večnamensko dvorano 

v Žetalah. Tam imamo sestanke in shra-
njeno planinsko opremo. Imamo dva vo-
dnika A in B kategorije. Število članov se 
vrti med 20 in 25. Na pohode se vozimo 
z avtomobili. Na pohod od Litije do Čate-
ža pa se odpravimo s kombijem. Držimo 
se programa pohodov, ki ga pripravimo 
vsako leto, seveda, če le čas in vreme 
dopuščata. Za člane pripravimo majice 
s simboli društva, ob Štefanovem poho-
du pa poskrbimo tudi za hrano in pijačo. 
Imamo dobro urejene finance, tudi tajniš-
ke zadeve so skrbno urejene. Redno se 
prijavljamo na razpise Občine Žetale, ki 
nam finančno pomaga, da lahko društvo 
lepo deluje. 
 Že drugo leto v naše delovanje močno 
posega epidemija. Kljub temu smo izvedli 
nekaj pohodov. 
Za konec pa naj povem še nekaj besed 
kot sedanji predsednik društva. Zahvalju-
jem se vsem, ki ste bili dejavni v začetku 
društva. Kar nekaj vas je aktivnih še zdaj. 
Zahvaljujem se vsem, ki delujete v dru-
štvu sedaj in skrbite, da ostaja živo. Prišli 
bodo boljši časi. Covid19 bo nekega dne 
vendarle izzvenel. Potem se bomo še z 
večjim veseljem družili in uživali v lepo-
tah naših hribov, ki nam lahko dajo veliko 
notranjega miru in povezanosti človeka z 
naravo. 

Predsednik 
Jože Kamenšek- Jos
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SRNJAKOV TEK

NA POTNEM VRHU

Po hribu v boj za pokal iz rogovja
Sobotno jutro, 11. september. V Žetalah je 
na sporedu sončen dan, praznik športa, 
teka in druženja. Ob 10. uri se je izpred 
Športnega društva Rim v Nadolah v tek 
pognalo 43 tekačev na tradicionalnem, že 
3. srnjakovem teku, ki ga organizira mlada 
in predana ekipa prostovoljcev Turistične-
ga društva Žetale. Teči je bilo mogoče na 
dveh progah, obe pa sta obljubljali srnam 
in srnjakom primerno preizkušnjo: raz-
gibano tekaško doživetje med zelenimi 
griči Haloz, s pogledom na Donačko goro 
in s 110 metri višinske razlike. 11 ekip je 
tekmovalo v ekipah trojk, kjer so morali 
tekači s 5,6 kilometrov dolgo progo op-
raviti naenkrat. S časom 25 minut in 15 
sekund je prvo mesto in s tem prehodni 
pokal šel v roke ekipe GMT iz Majšperka, 
drugo mesto si je pritekla ekipa PGD Že-
tale (29:03), sicer dvakratna zmagovalka 
prejšnjih tekov, na tretji stopnički pa so 
stali tekmovalci ekipe Kremšnite (29:42). 
Med posamezniki, teh je bilo na startu 10, 
je z desetimi kilometri daleč najhitreje 
opravil Andrej Kozjek, to mu je uspelo v 
45 minutah in 34 sekundah, drugi je bil 
Martin Plavčak (47:22), tretji pa je na cilj 
pritekel Tadej Medved (48:19). Organiza-
torji so ob pomoči sponzorjev dogodka 
vse tekače sprejeli z vrečko presenečenja, 
tekaško majico v zeleni barvi srnjakovega 
teka, tisti najhitrejši pa so zraven medalj, 
ki so jih na podelitvi dobili okrog vratu, 
prejeli še bogate nagrade. Tekače in njiho-

V Ž. N. smo že prebrali, kako so g. Franciju Plajnšek s Potnega 
Vrha ali s KOČIC podelili naziv VINSKI VITEZ. Vemo, da je uspe-
šen, ustvarjalen vinogradnik, saj posveti žlahtni rastlini »vinska 
trta« vsakdanje življenje. O tej rastlini je mnogo spevnih bese-
dil, vinska kapljica je omenjena in zapeta v mnogih pesmih, tudi 
šale ali zabavljice se oblikujejo ob vinu. Marsikaj je treba najti v 
literaturi, na raznih izobraževanjih, na srečanjih in ocenjevanjih 
raznih vrst vin. In g. Franci Plajnšek je tak VINAR, ki je dobil že 
nešteto priznanj in odlikovanj svojega vinskega pridelka. V tem 
letu je sodeloval na ocenjevanju vin pri Društvu vinogradnikov 
osrednjih Slovenskih goric in njegov vinski pridelek SUHI SOVI-
NJON je postal ŠAMPIJON te vrste, kar pomeni, da je najboljši 
med SOVINJONI po vseh kriterijih, ki jih ocenjevalci uporabljajo 
pri ocenjevanju. 
Na ocenjevanju vin VINO PTUJ, ki zajema področje Haloze, Slo-
venske gorice, je bil imenovan TRAMINEC, ki zraste na Plajn-
škovem kot PRVAK te sorte.

ve navijače je po koncu teka čakala malica 
in ohladitev z osvežilno pijačo, potem pa 
ob spremljavi glasbe sproščeno druženje, 
ki je trajalo še dolgo po tem, ko so vsi te-
kači pritekli na cilj. Srnjakov tek je začrtan 
kot del prireditev ob občinskem prazniku 
občine Žetale v oktobru in gotovo je, da 
je v treh letih postal nepogrešljiva stalni-
ca predprazničnega septembrskega do-

gajanja v občini, hkrati pa pomeni nadvse 
dobrodošlo priložnost za združitev skrbi 
za zdravje in promocijo Žetal ter celotne 
regije. “3. srnjakov tek smo tako v soboto 
uspešno odtekli in v Žetalah že treniramo 
za naslednjega. Prihodnje leto zato spet 
vsi vabljeni v Športni park Rim v Žetalah,” 
so zapisali organizatorji. 

Tjaša Gajšek 

Plajnškov Franci je skromen, redoljuben in dobrovoljen vino-
gradnik, ki je gotovo ponosen na svoj pridelek, bralci Ž. N. in 
ljubitelji tvoje dobre kapljice ti želimo še mnogo zdravih in 
ustvarjalnih let tam v Kočicah ali Potnem Vrhu.
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OBISKALI SMO NAŠE OBČANE

Tudi v letošnjem letu, ko nam prosti čas in 
trenutne razmere dopuščajo, predstavniki 
OORK Žetale obiskujemo naše občane, ki 
so ali bodo v tem letu dopolnili 90 let in 
več. V začetku leta smo ta srečanja z na-
šimi najstarejši občankami kar uspešno iz-
peljali, nato smo jih večino uspeli obiskati 
v poletnem času, veselimo se še prihod-
njih srečanj v jesenskem času. 

Pri Aloziji Horvat 
V vročem poletnem popoldnevu sva se 
člana OORK Žetale Milan Mikolič in Nada 
Stres odločila obiskati našo krajanko Aloj-
zijo Horvat iz Žetal, ki si je letos oprtala 
že 97. križ življenja. Vesela in zgovor-
na Lojzika naju je pričakala v kuhinji za 
obloženo mizo. V sproščenem pogovoru 
je potožila, da ji pogosto nagaja zdravje, 
posebej sluh in noge. Zelo rada bi še šla 
naokrog pokramljat s sosedi, pa kaj, ko je 
hojica njena stalna spremljevalka. Televi-
zijo gleda zelo malo. Vedno je delala na 
domači kmetiji, ko pa se je hčerka Minka 
preselila v novo hišo, je tudi ona odšla z 
njo, da je skrbela za njena otroka, dokler 
je bila Minka še v službi. Na domačiji je os-
tala hčerka Ida z družino. Dneve preživlja 
v zares lepo urejeni hiši, kjer Minka vzorno 
skrbi, da ji je udobno. Pove, da jo otroci 
radi obiščejo, predvsem Ida, ki živi blizu 
na domačiji. Iz Dornave pogosto pride sin 
Franci. Sin Branko prihaja bolj poredko, 
saj živi v Srbiji. Razveseli se obiskov vnu-
kov in otroškega živžava pravnukov.

Gospa Lojzika si želi le, da bi ji zdravje še 
služilo. Enako sva ji zaželela tudi midva, 
da se naslednje leto spet srečamo.

Nada Stres

Na obisku pri Kristini 
Polajžar
V juliju nas je tri člane RK Žetale pot od-
peljala  v Dobrino. Ustavili smo se pri go-
spe Kristini Polajžar, ki je pred dnevi pra-
znovala 91. rojstni dan.  
Obiskali smo jo na domu, kjer sicer sama, 
a pod skrbnim varstvom njenih najdražjih, 
preživlja dneve jeseni življenja. Okoli hiše 
so po travi brskale kokoši, ob vhodu pa 
so cvetele rdeče pelargonije. Prav idilično. 
Gospa Kristina nas je sprejela v kuhinji. 
Potožila je, da se ne počuti najbolje, da 
jo bolijo kosti, da težko hodi, a obiska je 
bila zelo vesela. Hčerka Kristina in sna-
ha Rozika sta pripravili bogato obloženo 
mizo. Sproščeno smo klepetali. O čem? 
Najprej seveda o času epidemije, potem 
o času Kristinine mladosti, težkem delu, 
sorodstvenih razmerjih … To so predvsem 
za starejše zelo zanimive  teme. Kdo je s 
kom v sorodu, od kod se je kdo priženil, 
kako je bilo nekoč. Gospa Kristina nas je 
večinoma poslušala z nasmehom na utru-
jenem obrazu ter tu in tam kaj dodala. Po-
vedala je, da je bilo življenje težko, a tudi 
lepo. Zdaj pa najraje poseda pred hišo in 
opazuje kokoši. Rada bi še marsikaj po-
storila, a moči ne dopuščajo. Pogosto jo 

obiskujejo njeni najdražji in zanjo lepo 
skrbijo.
Ko nam je lepo, čas mine zelo hitro. 
Morali smo se posloviti, a z željo in 
obljubo, da drugo leto spet pridemo 
na obisk. Gospa Kristina, želimo vam 
obilo zdravja in zadovoljstva med 
svojimi najbližjimi.

M.S.

Na obisku pri 
gospe Danici
Mnogo lepih prigod se lahko pripeti v 
vročem juliju, kakršen je bil letos. 
Bila je nedelja, 18. julij, ura 17 in sreča-
nje ob devetdesetletnici se je začelo 
pri ge. Danici Žerakovi v kvartetu – 
predsednica OORK naše občine, ga. 
Irena Vodušek, ga. Skokova in sose-

da Krušičeva ter slavljenka. Go. Danico 
poznamo že nešteto let kot dobrovoljno, 
nasmejano, in domiselno gospodinjo, ki 
nas je tudi tokrat sprejela dobrovoljna 
in nasmejana, ob lepem pogrinjku mize. 
Zvrstile so se čestitke in želje za zdravo 
in uspešno vsakdanje življenje z zdravico 
haloškega vina in pripovedi o življenju ju-
bilantke.
Navada članic Rdečega križa naše obči-
ne je, da redno obiščejo jubilanta, jubi-
lantko ob življenjskem  prazniku in tako 
se je zgodilo tudi to nedeljo. Ga. Danica 
preživljajte svoj čas še mnogo let v tem 
mirnem delu Žetal, naj Vam tečejo dnevi 
od 2. julija 21, ko ste dopolnili 90 let še 
dolgo, dolgo. Tako smo zaključile obisk z 
mislijo predsednice.
K lepo doživetemu srečanju z vami, ga. 
Danica, naj dodam še nekaj spominov na 
vas, ki sva jih doživljali več kot 50 let kot 
dobri sosedi. Najprej sem vas spoznala 
kot dobro šiviljo, nato kot dobro kuharico 
in pekarico, kajti živo se spominjam, kako 
lep in okusen izdelek – hrastovo deblo 
sem odnesla od vas moji sestri v spomin 
ob poroki. 
Najbolj sva se povezali, ko sem Vas spo-
znala kot dobro mamo hčerkam Mileni, 
Sonji in sinu Vikiju, ki so bili moji vzorni 
učenci. Mnogokrat sem prišla ob večerih 
z rdečo kanglico po mleko, saj ste redili 
dve lepi kravi, v svinjaku so krulili prašiči, 
okrog hleva so »drobackale« kokoši, dva 
petelina sta oznanjala jutranjico, lepo rja-
ve koze so se pasle ob hlevu. Prva koza 
pri hiši je bila darilo sina Vikija, še danes 
vam je živa slika, kako ste jo sprejeli, in 

Pri Kristini Polajžar

Danica Žerak
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še vedno redite dve zaradi zdravilnega 
mleka in si zapolnjujete čas ter ljubezen 
do živali. Lepo se je sprehoditi po vašem 
vrtu, kjer rastejo različna zelišča, vsako 
ime rože dobro poznate, veste, zakaj je 
cvet ali zel koristen. Z oken se vijejo rdeči 
nageljni, vse je v zelenem in vam boga-
ti vsakdanji čas. Napisati moram, od kod 
sploh ga. Danica prihaja. Rodila se je na 
Slomu pri Ponikvi v slomškovi hiši, ki je 
bila last odvetnika dr. Karlovška. Tu je 
bila zaposlena mama Milka kot kuharica, 
spoznala je moža Franca Klepeja, ki je bil 
znan na tej kmetiji kot žagar in mlinar. Tu 
se je ge. Danici pridružila še sestra Mirica. 
Šolsko življenje se je nadaljevalo v Poni-
kvi, potem je bila nekaj let pri kmetu na 
Frankolovem, kjer je bila par let učenka 

tamkajšnje osnovne šole. Življenje se je 
nadaljevalo na Vrhu ali v Čermožišah pri 
Žerakovih, kjer je g. Klepe kupil domačijo, 
sosedovi so bili družina Žerak, kjer je od-
rastel mladenič Viktor, ki je postal Daničin 
življenjski sopotnik. Kot trgovec je službo-
val v trgovini Žetale in mladi par je sta-
novalo nekaj let nad trgovino in življenje 
se je nadaljevalo na domačiji Viktorjevega 
očeta in je danes miren idilični kraj ge. Da-
nice. Daničino življenje je bilo polno raz-
ličnih doživetij, od gradnje hiše, obdelova-
nja njiv, košnje na travnikih, skrb za moža, 
starše in za vzgojo treh otrok. Žalostni so 
spomini na izgubo najdražjih, pri 82 le-
tih starosti sta odšla ata in mama, 1990. 
leta se je poslovil mož Viktor, 1991 leta je 
preminil si Viki, 1992. leta se je poslovila 

mama Milka, tako so ostale tri Žerakove 
mama Danica in hčerki Milena ter Sonja, 
ki se vedno vračata k mami in ji bogatita 
jesen življenja. 
Ob devetdesetletnici sta organizirali hčer-
ki mami Danici presenečenje, skupno ko-
silo z ožjim sorodstvom je najlepši spomin 
mame Danice, ki vsako jutro poskrbi za 
svoje domače živali, se sprehodi po vrtu, 
včasih se ozre na mirne Žetale in zado-
voljno piše knjigo svojega življenja. Ga 
Danica, naj Vam teče vsakdanje življenje v 
miru in zadovoljstvu z vsemi, ki Vas imajo 
nadvse radi. Hvala za prisrčen klepet, na-
daljujte življenje z zdravjem in veseljem.

M. K.

POSLOVILA SE JE ANICA KRIVEC

Vsako človeško življenje je dar,
četudi je kratko in krhko.
Vsako življenje je dar, ki bo za
vedno  živelo v naših srcih
(Elmar Simma)

Vsako slovo je težko. Posebej težko je slovo, ko se moramo 
za vedno posloviti od svojih najdražjih. Nikoli ne bom pozabil 
zgodnjega poletnega jutra 5. julija 2021, ko je nepričakovano 
prenehalo biti plemenito srce sestre Anice. V času tihega ža-
lovanja se z veliko hvaležnostjo spominjamo njene življenjske 
poti. Ne mine dan, da se ne bi spomnil dni, ki smo jih kot 
otroci preživeli na našem rojstnem domu v Marinji vasi. To so 
bili časi otroških iger ob potoku Jesenica z igračami, ki smo 
jih naredili sami. Anica je bila najmlajša med nami. Spomnim 
se vročega 8. junija 1960, ko je prijokala na svet. Tega lepega 
družinskega dogodka se je ob mami Heleni najbolj razveselil 
oče Jože, ki je po treh sinovih dobil hčer. Ko je Anica dopol-
nila sedem let, je morala v Osnovno šolo v Žetale. Dnevno je 
morala prehoditi 10 km, kar je bil svojevrsten napor. Večkrat 
je v šali dejala, da je bila pot v šolo kratka, iz šole pa se je 
zaradi otroških iger velikokrat časovno podaljšala. Anica je 
bila pridna učenka. Že kot otrok je bila skromna in ta lastnost 
jo je krasila celo njeno življenje. 
Po končani Osnovni šoli v Žetalah se je Anica vpisala na Sre-
dnjo gostinsko šolo v Mariboru.
Želela je postati kuharica. Delo ob štedilniku jo je zmeraj 
veselilo. Po treh letih izobraževanja v Mariboru je dosegla 
željen poklic. Delovno prakso je opravila v priznanem ptu-
jskem gostišču »Stašil«. Njeno prvo delovno mesto je bilo na 
podružnični Osnovni šoli na Rodnem vrhu. Tu je bila vse: ku-
harica in čistilka. Vendar je Anica vse delovne naloge zmeraj 
opravila tako, kot ji je bilo naročeno. Ni bilo v njeni naravi, da 
bi se pritoževala, da česar ne zmore.
V začetku osemdesetih let je dobila zaposlitev na Osnovni 
šoli Žetale, kjer je delala kot kuharica in občasno tudi kot čis-
tilka, trideset let vse do invalidske upokojitve leta 2011.  Kot 
kuharica je kuhala malice in kasneje tudi kosila. Učenci in de-
lavci šole so bili z njenim delom zadovoljni, saj so njene jedi 
odsevale vestnost in ljubezen do tega poklica. Najbolj vese-

la je bila, če je lahko učencem privoščila kakšen priboljšek. 
Mnogi tega niso pozabili in se še danes s hvaležnostjo spo-
minjajo kuharice Anice. Pregovor pravi, da gre ljubezen skozi 
želodec. Ta pregovor drži kot pribito. Brez vode in hrane ni 
življenja. V hrani se čuti karakter človeka, ki jo je pripravil ...
Posebej mi ostaja v spominu leto 1982, ko je Anica povila 
hčerko Simono. S kakšno starševsko ljubeznijo jo je spremlja-
la na poti v samostojno življenje. Z veliko mero odrekanja ji 
je nudila vse tisto, česar sama ni bila deležna. Bila je ponos-
na na svojo hčerko in jo vzpodbujala, da je končala srednjo 
in visoko šolo. Hčerkin uspeh je bil uresničitev sanj, njen ži-
vljenjski projekt.  Kljub temu, da je Simona odšla od doma in 
se poročila z Janijem, je bila njuna vez še naprej trdna in se je 
okrepila z rojstvom vnukinje Mie, ki jo je imela babica Anica 
neizmerno rada. 
Aničina srčnost in dobrota sta se posebej izkazali v času bo-
lezni mame Helene in kasneje tete Micke. Njena skrb in ljube-
zen do starejših ljudi sta bili brezmejni. V lepem spominu jo 
bodo ohranili njeni nečaki Primož, Barbara in Žan, ki jim je ob 
vsakem srečanju kaj podarila.
Zadnje slovo Anice Krivec je bilo na izredno vroč četrtek 8. 
julija na pokopališču v Žetalah. Slovo je bilo skromno, a hkrati 
veličastno. 
Hvala vsem, ki postojite ob njenem mnogo preranem grobu 
in jo ohranjate v lepem spominu.

Jože Krivec
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NA VARVASELAH

JESEN 2021 V ŽUPNIJI ŽETALE

Bila je vroča, sončna julijska nedelja, ura je odbila dvanajst in pri Pulkovem Gustiju 
so se začeli zbirati Varvaselčani ali Žetalanci tega zaselka, da so doživeli vsakoletno 
srečanje, izjema je bilo lansko covidno leto. 
Program srečanja je stalnica, gostitelj pripravi žar in kotel, kjer se spečejo in sku-
hajo dobrote za skupno nedeljsko kosilo. Dovolj je sokov in dobrega varvaselčana, 
nikoli ne manjka sladic, seveda je prisotna tudi dobra volja in šaljiva beseda. V 
takem vzdušju so na Varvaselah preživeli vročo julijsko nedeljo, se pogovorili, kako 
je potrebno gospodariti na tej hribovski zemlji, se medsebojno spoštovati, si poma-
gati in tako uspešno preživljati covidni čas. 
Naj se taka navada nadaljuje in morda tudi posnema. 

M. K.

Poletje se poslavlja, počitnice so za nami. 
Pričelo se je novo šolsko leto, z njim tudi 
veroučno. Kljub vsem omejitvam in smer-
nicam zaradi virusa, ki se še vedno poja-
vlja med nami, se moramo nekako prila-
goditi in živeti naprej.
Tako smo tudi letos obhajali  pri Mari-
ji Tolažnici jarmek z gostom g. Petrom 
Kokotcem, ki je med nami obhajal 20 let 
duhovništva. 
Kako čas hitro teče. 20 let je že minilo, 
odkar sta skupaj pri Mariji Tolažnici 15. 
julija obhajala zlato mašo, 50 let duhov-
ništva naš pokojni župnik Štefan Zver in 
ponovitev nove maše Peter Kokotec. Prav 
lepi so spomini na tisti dogodek, na lepo 
okrašeno in pripravljeno cerkev, v kateri 
se je zbrala velika množica vernikov in 
se skupaj veselila ob zlatomašniku in no-
vomašniku. G. Petra smo povabili v našo 
župnijo, ker je po rodu pol Žetalanec. Nje-
gova mama, Lojzka, rojena Horvat, je bila 
doma v Podlogu, po domače pri Pavrovih. 

Peter je v svojih bogoslovnih letih večkrat 
prihajal v Žetale in pri župniku g. Štefanu 
opravljal pastoralno prakso. Na ta leta in 
bivanje med Žetalanci, ga vežejo lepi spo-
mini, počutil se je sprejetega, kot bi bil tu 
doma.
G. Peter je v teh svojih letih opravljanja 
duhovniškega poklica bil najprej kaplan 
v župniji Trebnje, nato v Toplicah. Zatem 
je postal župnik v Črnomlju in bil odgo-
voren tudi za pastoralo Romov. Zdajšnja 
njegova služba je Rektor Ljubljanskega 
bogoslovja, kjer skrbi za fante, ki študirajo 
teologijo in se pripravljajo na duhovniški 
poklic.
Kot vsako leto, smo tudi letos obhajali 
2. septembra celodnevno čaščenje, ko je 

skozi ves dan izpostavljeno najsvetejše in 
smo povabljeni k molitvi za našo župnijo 
in celotno škofijo. Zaključek slovesnosti je 
bil s sveto mašo in litanijami, vodja je bil 
p. Janez Šamperl.
Zadnjo nedeljo v  septembru smo obhajali 
god našega farnega zavetnika sv. Mihaela. 
Tudi letos smo se zbrali pri Mariji Tolažni-
ci, kjer lažje poskrbimo za ukrepe, za ka-
tere pač v danih razmerah moramo.
Vsem želim, da čim dlje uživamo v lepih 
jesenskih dneh, spečemo kostanje in uži-
vamo v dobrotah, ki nam jih ponuja na-
rava in se tako pripravimo na hladnejše 
zimske dni.

S.G.

MODRE MISLI

Ljudje smo kot angeli z enim krilom; 
če želimo poleteti, se moramo objeti.

(Luciano de Crescenzo)

Življenje je res preprosto;
zakaj bi se vedno znova potrudili, da 

ga zakompliciramo.
(Konfucij)

Bogat ni tisti, ki veliko ima, temveč 
tisti, ki veliko da.

Daj vsakemu dnevu priložnost, da bo 
najlepši v tvojem v življenju.
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SPREJEM DEVETOŠOLCEV PRI ŽUPANU

V petek, 11. junija, je župan Občine Žetale 
Anton Butolen sprejel štirinajst deveto-
šolcev, ki so uspešno končali svoje šolanje 
na OŠ Žetale, razredničarko Jasno Vigec 
in ravnateljico dr. Silvestro Klemenčič. 
Učencem je predstavil zgodovino kraja, 
podatke o občini Žetale in jim namenil 
veliko spodbudnih besed na njihovi na-
daljnji poti. Sprejem se je končal s pogo-
stitvijo in skupinskim fotografiranjem. Vsi 
devetošolci, razredničarka in ravnateljica 
smo bili nagrajeni z ‘občinskimi’ majicami. 
“Zlata učenka” Ana Marija Gajšek je preje-
la veliko knjižno nagrado.
Županu Antonu Butolenu, ki ob koncu 
šolskega leta sprejme vse devetošolce, se 
za njegov sprejem in vse spodbudne be-
sede zahvaljujemo.

Jasna Vigec

USPEH NA CANKARJEVEM 
TEKMOVANJU
V času od izida zadnjih Žetalskih novic se je zaklju-
čilo kar nekaj šolskih tekmovanj v znanju in športu. 
Eno izmed njih je tudi tekmovanje iz znanja mate-
rinščine, ki je v šolskem letu 2021/22 potekalo pod 
naslovom Slovenija, vse najboljše, saj mineva 30 let 
od ključnih dogodkov osamosvajanja Slovenije.

V pisanju spisov so se pomerili učenci od 4. do 9. 
razreda in na šolskem tekmovanju so bronasta pri-
znanja osvojili:
Brina Ros in Zarja Furman iz 4. razreda,
Maj Korez in Vita Plajnšek iz 5. razreda,
Aleks Kröpfl iz 7. razreda,
Jakob Černejšek iz 8. razreda in
Ana Marija Gajšek iz 9. razreda.

Jakob in Ana Marija sta se uvrstila na državno tek-
movanje, kjer sta v pisanju razlagalnega spisa o 
knjigi Mateta Dolenca Kako dolg je čas svoj uspeh 
še potrdila in pripisala srebrni Cankarjevi priznanji.
Vsem, še posebej pa Jakobu in Ana Mariji, iskreno 
čestitamo!

mentorica Saša Peršoh

"

Tomaž Korez, 7. razred
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NAŠA PRIČAKOVANJA IN ŽELJE V ŠESTEM 
RAZREDU

•  Pričakujem, da bom imela lepe oce-
ne. Da se bom čim več naučila. Da 
bom tako tudi prišla v naslednji ra-
zred. Pričakujem, da ne bo šole na 
daljavo.

•  Pričakujem, da se bom veliko nove-
ga naučila in da mi bo to šolsko leto 
zelo všeč. Imamo tudi nove učitelje 
in za vsak predmet svojega, malo se 
bom morala navaditi, a mislim, da 
se bom hitro.

"

Julija Železnik, 6. razred

•  Da bo težje. Da bo več ocen. Da bo manj 
časa za pogovarjanje. Da bomo več pi-
sali. Da bo veliko naloge. Da bodo testi 
in spraševanja težja.

•  Pričakujem, da se bom naučila veliko no-
vega, da bom vedno imela vse potreb-
ščine in da se bom lepo in varno poču-
tila v šoli. Mislim, da bom to leto imeli 
veliko naloge, saj smo že višji razred.

•  Učenje, zabavne naloge ter učenje česa 
zabavnega in novega. Ampak mislim 
tudi, da bo veliko nalog in učenja. Priča-
kujem nekaj novega.

Melanija Širec, 6. razred

•  Pričakujem lepe ocene, veliko znanja in 
uspeha. Upam pa tudi, da ne bo šole na 
daljavo.

•  Pričakujem veliko znanja. Dobrih ocen 
ter prijaznih učiteljev in učiteljic. Mislim, 
da bo veliko naloge in ne bo šole na da-
ljavo. No, upam, da je ne bo.   

Miha Magdič, 6. razred

•  Pričakujem veliko novega znanja, lepo 
urejene zvezke. Pričakujem lepe oce-
ne. Na žalost veliko učenja. Verjetno bo 
veliko nalog. Upam, da ne bo šole od 
doma, ker ni razlage.

Neža Skledar, 6. razred

•  Pričakujem, da bom imel dobre ocene, 
se razumel s sošolci in se imel lepo.

•  Pričakujem, da bo učenje težje kot v 
petem. Pričakujem, da se bom moral za 
dobre ocene tudi bolj učiti. Upam pa, da 
letos ne bo šole na daljavo.    

Žiga Bukvič, 7. razred

Alen Stres, 7. razred

Žiga Skledar, 8. razred

•  Pričakujem obilo znanja, dobrih ocen. 
Da bo učenje težje kot v petem razre-
du. Veliko prijateljev. Dobre medsebojne 
odnose. Malo nalog. Da bi se šolali v živo 
z učitelji. Da bo pouk potekal nasmeja-
nih obrazov.

•  Želim si, da bi imel dobre ocene. Da bi 
se veliko smejali, izdelovali, računali, utr-
jevali, spraševali, se družili … Želim si še, 
da bi imeli malo nalog.

•  Pričakujem, da bomo šli v šolo v naravi 
in da bom dobil malo boljše ocene kot v 
5. razredu, ker se bom učil več kot lani. 
Da bom imel več nalog in da se bomo 
učili več ter upam, da se ne bomo šolali 
na daljavo. Upam, da bo boljše leto kot 
prejšnje.

•  Pričakujem veliko nove snovi in po-
navljanja stare snovi. Upam, da si bom 
snov dobro zapomnil in pridobljeno 
znanje uspešno uporabil pri pisanju pre-
verjanj. Pričakujem, da bo nalog več kot 
v prejšnjih letih, saj bi na tak način utr-
jevali svoje znanje. Želim si, da bi pouk 
celo leto potekal v šoli, kjer bi se družil 
in zabaval s prijatelji.

•  Pričakujem, da se bom naučila še veliko 
več zanimivih stvari. Da bom imela dob-
re ocene in urejene zvezke. Veliko novih 
in prijaznih učiteljev. Nekaj raziskovalnih 
del. Upam, da se bomo šolali v šoli, ne 
pa za računalniki doma.

•  Pričakujem, da se bom veliko novega 
naučila in da se bom imela zelo lepo. 
Upam, da bomo celotno šolsko leto 
skupaj. Pričakujem, da bo to šolsko leto 
zelo zanimivo.

šestošolci
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NUMIZMATIKI V STRIPU
V lanskem šolskem letu smo pri urah slovenščine združili 
spoznavanje značilnosti pesmi Numizmatiki sodobnega slo-
venskega pesnika Daneta Zajca z učenjem zakonitosti stripa. 
Vsebino pesmi smo takrat še šestošolci ponazorili v zgodbi 
v sličicah. Še posebej sta izstopala izdelka, ki sta ju ustvarila 
Anja in Tomaž.

sedmošolci

PIRATI PLASTIKE
Lanskoletni učenci 7. in učenke 9. ra-
zreda smo pod mentorstvom učiteljice 
Valerije in učitelja Mirana sodelovali v 
mednarodnem projektu »Pirati plasti-
ke«. Pri raziskovanju onesnaženosti rek 
in potokov smo se pridružili učencem 
in dijakom številnih šol iz Slovenije, 
Nemčije in Portugalske.
Za naše proučevanje smo si izbrali po-
tok Rogatnica. V in ob Rogatnici smo 
opravili nekaj meritev, iskali, popisovali 
in tehtali smo različne vrste odpadkov 
… Vse aktivnosti smo fotografirali, naše 
ugotovitve pa zapisali v preglednice in 
jih vnesli v skupno aplikacijo. 
Pri raziskovanju onesnaženosti potoka 
in njegove neposredne okolice smo se 
osredotočili predvsem na različne vrste 
plastičnih odpadkov. Ugotovili smo, da 
je v samem potoku precej ostankov 
plastične folije, ki je ujeta v veje. Na 
območju naših meritev smo jo pobrali 
in jo odpeljali v zabojnik ob šoli. 
Žal smo zaznali tudi neodgovorno rav-
nanje domačinov, ki v strugo Rogatni-

Mladi ekologi – skupina OŠ Žetale, Odlaganje gradbenih odpadkov

ce in v njeno neposredno bližino namer-
no odlagajo gradbene odpadke. Med 
temi odpadki so tudi okolju in zdravju 

zelo škodljive salonitne plošče.
skupina mladih ekologov OŠ Žetale

"

"

Anja BukšekTomaž Korez



26 Žetalske   novice

Med letoma 2016 in 2021 je na OŠ Žetale potekal projekt POŠ 
(Popestrimo šolo), ki sta ga financirali Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je šo-
larjem z neposrednim individualnim in skupinskim delom sku-
šal ponuditi dodatne vsebine, spretnosti in doživetja. 
Skoraj vseh kratkodolgih pet let je projekt na šoli izvajala mul-
tiplikatorka dr. Iris Merkač. Skrbela je za vestno opravljanje 
domačih nalog pri učencih, ki so pri tem potrebovali posebne 
individualne pristope, nadarjenim učencem je nudila dodatne 
izzive ter spodbude za razvoj njihovih potencialov in intere-
sov, pri udeležencih razvijala kritično mišljenje, učenci so z njo 
lahko bili kreativni, ustvarjali z umom in prsti, se pripravljali na 
različna tekmovanja, spoznavali prednosti in pasti rabe inter-
neta, še preden je ta zaradi epidemije COVID-19 postal neob-
hodno nujen tudi za šolsko delo, s pomočjo Društva upoko-
jencev Žetale je mlade vpela v medgeneracijski prenos znanja 
in izkušenj, se trudila za to, da se je matematika zdela prijetna, 
učence je prav tako navduševala za plezanje, pohodništvo in 
naravo nasploh, jih seznanila z osnovami fotografiranja, jim z 
nazornimi prikazi in s pomočjo resničnih ljudi predstavila raz-
lične poklice …
Temu tempu sem skušala v kratkem času, ki mi je v tej vlogi bil 
namenjen, slediti tudi jaz – nova Iris, kot so me takoj ljubkoval-
no poimenovali. Tako smo v okviru podaktivnosti Moja kariera 

septembra letos ob upoštevanju priporočil NIJZ in izpolnjeva-
nju vseh v tistem trenutku veljavnih odlokov Vlade RS na OŠ 
Žetale gostili mlado novinarko Ano Lah. V dveh ločenih »me-
hurčkih« in v času dveh šolskih ur so učenci 7. in 9. razreda 
radovedno spraševali o novinarkinem poklicu in življenju. Kot 
pravi profesionalci so se vnaprej pripravili z vprašanji, nato 
spontano postavljali nova, beležili ključne besede, zapisovali 
zanimivejše izjave, nekateri so se poslužili modernejših pristo-
pov in so pogovor snemali. 
Čeprav so vsi intervjuvali isto osebo, so se učenci vsak s svojim 
slogom, z delom v različnih skupinah ali dvojicah, z lastnimi 
tematskimi poudarki in smislom za bistveno izkazali za pra-
ve avtonomne novinarske pripravnike. Ko bodo njihovi zapisi 
čisto zares objavljeni v tisku oziroma na šolski spletni strani, 
pa biti novinar ne bo več samo vloga, ki jim je bila določena 
za en septembrski dan, ampak tudi njihova povsem stvarna 
referenca zgodnjih novinarskih poskusov.
Mladi novinarji Osnovne šole Žetale, tako učljivo, zvedavo, 
zagnano, samozavestno, kot ste se lotili te zadane naloge, ko-
rakajte po vseh vaših življenjskih poteh!

Danijela Sekej
multiplikatorka POŠ

"

"

OB ZAKLJUČEVANJU PROJEKTA POŠ …

PRVIČ V ŠOLO 2021
»JUHUHUUUU, prvi šolski dan je tu!«, so vzklikali Katja, Staša, 
Simon, Nik, Tim, Nejc, Tomas, Teja, Tine in Larisa, ko so prvič 
prestopili prag hiše učenosti. V 1. razred je «pribrenčalo« 10 
pogumnih, ponosnih prvošolčkov, ki se poznajo že iz vrtca. 
Strah in tremo so gotovo pregnali s čarobnimi kroglicami na 
večer pred prvim šolskim dnem. Nasmejani, polni pričakovanj 
smo se zbrali na šolskem igrišču, kjer je prvošolčke čakalo 
prvo presenečenje, saj jim je ga. ravnateljica podelila medalje 
- 1. na šoli in urnik, v učilnici pa so se podali na lov za pobeg-
limi čebelicami ter jih namestili v čebelji panj in se izkazali v 
ustvarjanju.

Prvi šolski dan je je minil v prijetnem razpoloženju. Naslednji dan 
pa je učence pričakalo še eno - veeliiikoooo presenečenje – TOR-
TA! Kako dobra je bila, pa nam povedo fotografije.

Marjana Pernat
razredničarka 1. r.
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V okviru projekta POŠ smo učenci 3. triade 10. 9. 2021 na OŠ 
Žetale intervjuvali novinarko Večera, Ano Lah iz Pongerc, ki živi 
v Mariboru. V novinarstvu vidi svoje poslanstvo, tj. spreminjati 
svet na bolje. V prostem času se pogosto odpravi na pohode po 
Pohorju, gre na pijačo s prijatelji, sodelavci, rada kuha, včasih je 
na kanalu Youtube objavljala kuharske vsebine. Vse to nam je 
zaupala v intervjuju, med katerim smo se sami preizkusili v vlogi 
novinarjev.
Spraševali smo jo o njenem delu, šolanju, nekaj vprašanj smo 
postavili tudi
na osebni ravni. Izvedeli smo veliko o novinarstvu. Nad nekate-
rimi podatki smo
bili presenečeni. V nadaljevanju si lahko preberete, o čem vse 
smo govorili z njo.

Ali je delo novinarja težko?
Biti novinar je zelo napeto delo, moje življenje nikakor ni dol-
gočasno. To delo je zelo odgovorno, za informacijami je treba 
brskati, jih poiskati in preverjati. Je pa ta poklic tudi zelo stresen.      

Kako poteka vaš dan in koliko ur na dan delate?
Nimamo točnega delovnega razporeda, ki bi se ga lahko držali, 
tudi teme si izbiramo sami. Jaz najraje pridem na delo ob 8. uri in 
delam do 16. ure, a to ni vedno izvedljivo. Če moram kak članek 
prej oddati, tudi v službo pridem malo prej in delam dlje, včasih 
vse do 18. ure. So pa tudi kakšni dnevi bolj »na izi«, ko delam 
samo 6 ur. 

Kdo vas je navdušil za novinarstvo?
Jaz sploh nisem mislila postati  novinarka. Najprej sem hodila 
na umetniško gimnazijo za sodobni ples, tisti čas sem želela biti 
plesalka. Potem sem mislila, da bom psihologinja, a nisem imela 
dovolj točk za vpis na ta študijski program, in tako sem se vpisala 
na slovenščino in pedagogiko. Med študijem sem pisala za štu-
dentsko revijo Spekter, takrat mi to delo ni bilo všeč, ker nisem 
pokrivala tem, ki si bi jih želela. Mislila sem postati tudi učiteljica. 
Življenje me je na nek način prisililo, da sem pristala na ta poklic, 
v katerem sem zdaj. Prej sem učila še balet. Trenutno pa delam 
na Večeru. Delo novinarja se mi je sicer zmeraj zdelo zanimivo, 
ampak sem mislila, da moraš zanj biti zelo pameten. Zdaj vem, 
da se tudi tega lahko priučiš.

Kaj vse počnete kot novinarka in kaj vas v tem poklicu najbolj 
navdušuje?
Pobiram izjave, občasno intervjuvam, pišem članke. Moje delo 
poteka predvsem po telefonu, občasno pa tudi na terenu. Pred-
vsem me najbolj navdušujejo nova poznanstva in to, da lahko 
dajem glas tistim, ki ga nimajo.

Kako dolgo traja, da napišete članek?
Odvisno od obširnosti in zahtevnosti članka. S člankom sem lah-
ko konec v 2 urah, lahko pa ga pišem teden dni.

Do kdaj mora biti članek napisan za tisk in ali je to za vas zelo 
stresno?
Rok za končno oddajo člankov je ob 19.00 in res gre včasih za 
minute, še posebej takrat, ko do zadnjega čakam na kakšne po-
datke.

Katero področje pokrivate?
Pokrivam politiko, okolje in družbo, saj se me take teme najbolj 
dotaknejo.

Ali so že kakšen vaš članek zavrnili?
Ne, ampak ga moram po urednikovih napotkih včasih malo spre-
meniti.

Ali so vaši članki zaklenjeni?

DAJEM GLAS TISTIM, KI GA NIMAJO

Da, večina mojih člankov je zaklenjenih in so na voljo ob plačilu 
naročnine.

Kateri vaš članek je dosegel največjo medijsko odmevnost?
Serija člankov o nehumani reji prašičev na farmah Ljutomerčan 
in članek o odprtih zvezah, zaradi katerega smo dobili kar nekaj 
novih naročnikov. 

Ste kdaj intervjuvali kakšno znano osebo?
Intervjuvala sem župana Maribora Saša Arsenoviča, raperja N’to-
ka. Izjave pa sem pobirala od več vidnih ljudi: nekdanjega premi-
erja Mira Cerarja, raznih sindikalistov … 

Najbolj smešen oz. neroden trenutek, ki se vam je zgodil?
Pred kratkim sem naredila napako, iz katere je nastala prava 
anekdota. Pisala sem članek o cepljenju znanih Mariborčanov in 
sem pobirala izjave od različnih ljudi, med drugim tudi izjavo od 
Toneta Vogrinca. Jaz sem ga poklicala in se pri tem zmotila v 
telefonski številki in tako poklicala napačno osebo, ki pa mi je 
suvereno dala izjavo. Res na začetku tega pogovora nisem pose-
bej vprašala, ali govorim s Tonetom Vogrincem. Članek je izšel. 
Naslednji dan kliče Tone in pove urednikom, da on ni dal nobene 
izjave za Večer. Jaz pa sem zatrjevala, da sem z njim zagotovo 
govorila. V iskanju dokaznega materiala po telefonu pa ugoto-
vim, da sem klicala na napačno telefonsko številko. Na podlagi 
ugotovljenega sem napisala še en članek in se v njem opravičila. 

Kje ste bili prej zaposleni?
Pred koronavirusno pandemijo sem bila učiteljica baleta, kasneje 
sem delala na Maribor 24.

Ali sodelujete s katerimi drugimi mediji?
Trenutno ne, vendar se ob zanimivi ponudbi splača premisliti.

Ali se v prihodnosti vidite v katerem drugem mediju?
Morda, ampak trenutno sem zadovoljna pri Večeru.

Pa si v prihodnosti želite ostati novinarka, saj ste sedaj mlada 
novinarka, morda vas pot zanese kam drugam?
Res je, sem mlada novinarka, saj v novinarstvu delam približno 
leto in pol, bi si pa v tem poklicu želela ostati kljub negotovosti 
zaposlitve, ki smo je deležni.

Zahvaljujemo se vam za vaš čas ter odgovore na vprašanja.

Sara K., Sara R., Jakob, Lucija, Polona in Ajda

"



21. MEDNARODNI SLIKARSKI EX TEMPORE 
KRAJINARJEV ŽETALE 2021

V občini Žetale je v času od 14. do 19. junija 2021 potekal 21. med-
narodni slikarski ex tempore krajinarjev Žetale 2021. Organizator 
letošnjega ex tempora, kakor vseh doslej, je bila Občina Žetale. 
Letošnje tradicionalno srečanje slikarjev je zaradi epidemije co-
vida-19 potekalo ob upoštevanju vseh preventivnih zdravstvenih 
ukrepov. 21. slikarski ex tempore je potekal v času, ko naša do-
movina slavi 30-letnico ustanovitve samostojne države. In prav 
temu jubileja je bilo posvečeno letošnje srečanje slikarjev-kra-
jinarjev v Žetalah. 21. slikarskega ex tempora Žetale 2021 se je 
udeležilo 36 slikarjev. Vse umetniške stvaritve je ocenila strokov-
na komisija v sestavi:
1. Dušan Fišer, akademski slikar – predsednik
2. Janez Kovačič, akademski slikar – član
3. Alojz Krevh, slikar – član
4. Sašo Gajšt, sponzor – član

NAGRADE 21. MEDNARODNEGA EX 
TEMPORA KRAJINARJEV ŽETALE 2021
NAGRADA GRAND PRIX
Božidar ŠČUREK za likovno delo z naslovom Haloški griči
Nagrado v višini 500 EUR je prispevalo Podjetje za gradnje 
in ekologijo d.o.o. Maribor

POSEBNA NAGRADA ZA ABSTRAKTNO SLIKO
Vinko GAJŠT 
Nagrado v višini 450 EUR je prispevalo Cestno podjetje 
Ptuj d.d.

1.NAGRADA 
Vlado GERŠAK za likovno delo z naslovom Haloška rapso-
dija
Nagrado v višini 450 EUR je prispevala Restavracija GASTRO 
d.d. Ptuj

2. NAGRADA
Ervin DVORŠAK za likovno delo z naslovom Haloška trta
Nagrado v višini 400 EUR je prispevalo podjetje GAOK, 
Sašo GAJŠT s.p., Sestrže

3. NAGRADA
Branko GAJŠT za likovno delo z naslovom Prazno tiho
Nagrado v višini 370 EUR je prispevalo podjetje Čisto mesto 
d.o.o., Ptuj 

4. NAGRADA
Kaja LUKAČ za likovno delo brez naslova
Nagrado v višini 310 EUR je prispevalo podjetje TMD in-
vest d.o.o. Ptuj

5. NAGRADA
Gregor SAMASTUR za likovno delo Osamelec zre na Donač-
ko goro
Nagrado v višini 280 EUR je prispevala Občina Majšperk

6. NAGRADA
Daniel FERLINC za likovno delo z naslovom Žetale
Nagrado v višini 250 EUR je prispevala Občina Podlehnik

7. NAGRADA
Suzana MAROVT za likovno delo z naslovom Haloze so lepe
Nagrado v višini 250 EUR je prispevala Izletniška kmetija 
Darinka KODRIČ s.p.

Občini Žetale je s pomočjo sponzorjev, od katerih nekateri sode-
lujejo že od 1. slikarskega ex tempora, uspelo zagotoviti 9 nagrad 
v skupni višini 3.260 EUR, za kar gre sponzorjem iskrena zahvala. 
Vrhunec 21. slikarskega ex tempora je bila otvoritev razstave 
ustvarjenih likovnih del v soboto, 19. junija 2021, v Večnamenski 
dvorani Žetale. Slavnostni govornik, župan Občine Žetale g. An-
ton Butolen, je v svojem nagovoru izpostavil pomen žetalskega 
ex tempora, ki je že 21 let največja slikarska prireditev na obmo-
čju Haloz. Župan se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri orga-
nizaciji in izvedbi 21. slikarskega ex tempora Žetale 2021. Pred 
podelitvijo nagrad je strokovno oceno likovnih del nagrajencev 
podal predsednik žirije g. Dušan Fišer, ki je poudaril, da nagraje-
ne slike predstavljajo visok nivo umetniškega ustvarjanja. V kul-
turnem programu so se z ubranim petjem predstavile pevke in 
pevci Kulturnega društva Žetale. 
Razstavo likovnih del 21. slikarskega ex tempora je odprl župan 
Občine Žetale g. Anton Butolen. Otvoritev razstave se je zaključi-
la z družabnim srečanjem, ki so ga pripravili Društvo podeželskih 
žena Žetale in vinogradnik Franci Planjšek iz Kočic. 

Jože Krivec


