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BABICE IN DEDKI V VRTCU ŽETALE

Družina je pomemben dejavnik pri vzgoji vsakega otroka, saj
nudi razumevanje, pomoč, ljubezen, in to prav tisto, ki jo nudijo
starši in stari starši. Prav dedek in babica sta varno pribežališče
za vnuke, kadar imajo starši druge obveznosti.
Kako zelo sta za otroka pomembna babica in dedek, kaj vse mu
povesta, pripovedujeta, dovolita, znajo povedati že naši najmlajši v vrtcu. Zato smo na skupno druženje v vrtec povabili tudi
naše dedke in babice. Čeprav smo jih zjutraj težko pričakovali,
je v prostorih našega vrtca vladalo prisrčno vzdušje. Otroci so
z navdušenjem spremljali prihode dedkov in babic ter se veselili
druženja z njimi.
Najprej smo se zbrali v skupnem prostoru vrtca, kjer se je zelena
igralnica predstavila s plesom na napev Ob bistrem potočku je
mlin, nato pa smo se skupaj odpravili na šolsko igrišče, kjer smo
telovadili in igrali Igre brez meja. Babice in dedki so svoje vnuke
vozili v samokolnicah, igrali tenis z »muhotepci« in baloni, se preizkušali v metanju obročkov… Lepo je bilo gledati, kako se dedki,
babice in vnuki skupaj igrajo.
Naše druženje se je še nekaj časa nadaljevalo ob sladkih kostanjih in čaju ter nas skozi prijeten klepet popeljalo nazaj v njihovo
otroštvo, na katerega imajo lepe spomine in jih z veseljem delijo
z nami.
Hvala vam za prijetno druženje in veselje, ki ste ga delili z nami
v našem vrtcu.

Vzgojiteljica
Simona F.

2

Žetalske novice

Sprehod po vsebini
Vrtec
Dober dan
Županov uvodnik
Delo Občinskega sveta Občine Žetale

2
4
5
6-8

Iz naših krajev, društva
Strojni krožek Žetalanec
Društvo podeželskih žena
Kulturno društvo Žetale
DU Žetale
Športno društvo RIM
RK Občine Žetale
Od tu in tam
OŠ Žetale
PGD Žetale

14
15
17
18 - 19
21
23
24
25 - 28
29 - 30

Javno GLASILO »ŽETALSKE NOVICE«, št. 65, DECEMBER 2017,
Izdajatelj: Občina Žetale, Naslov Uredništva: Žetale 4, 2287 Žetale,
Odgovorna urednica: Marija KRUŠIČ, Uredniški odbor: Marija SKOK, Franc PULKO ml., Milenka
KOVAČEC, Toni BUTOLEN,
Lektorica: Mojca KOPŠE,
Prelom in tisk: www.evrografis.si, DECEMBER 2017,
Naklada: 500 izvodov
Javno glasilo »ŽETALSKE NOVICE« je na podlagi odločbe Ministrstva za kultuo RS štev. :006 Žetalske novice
24/00 so z dne, 29.03.2001 vpisano v register javnih glasil pod zaporedno številko 1767.

3

DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani
in občanke naše Občine Žetale.
Včasih smo rekli: »Po bliskovo je minil čas«. Že je tu jesen, živimo čas, ki ga označuje beseda ZIMA. Narava je turobna, če ni posipana
z mehkim snegom. Vrane se spreletavajo po nebu, let jim spreminja oster veter. Siničke obletavajo krmilnice, tam na maceljski jasi
pohaja srna in čaka, da se bo razcvetela dražestna pomlad.
Minil je sejemski čas slovenske knjige, zato so se mi pritihotapile v spomin mnoge slovenske izvirne besede in misli na veličastno
pesniško obliko in zgradbo epa nagrajenca B.A. Novaka z mnogimi tisočimi besedami, spletenimi v verz in speve.
Svet se še ni umiril, nepredvidljivi dogodki se odvijajo v zemlji, na zemlji in nad njo. Prebujajo se vulkani, prebivalci bežijo pred naravno
katastrofo. Strašno. Mnogi še vedno bežijo v kraje boljšega življenja.
Žetale so mirne, vse je tiho, obujamo le spomine na minuli čas. Občinski praznik je minil v kulturno-plesnem vzdušju. Napredek kraja
smo dostojno proslavili in že načrtujemo razvoj prihodnosti. Izvolili in potrdili smo novega starega predsednika naše domovine in
pet let imamo mir pred pohajanjem na volišča. Prihajajoče leto bo gotovo vznemirljivo, saj se bo v Ljubljani oblikoval nov parlament,
spremenilo pa se bo tudi mnogo imen na županskih mestih. Še glasba se spreminja: prižgeš radio in zaslišiš pesem v tujem jeziku, se
čudiš ob reklamnih napovedih, da je ta glasba predvajana na slovenski radijski postaji. Hudo je, saj se ne spoznaš na glasbene kvote,
ugasneš radio in odhitiš v žetalsko naravo. Tam daleč v gozdu odmeva pesem žage, drvar si zakuri ogenj, se malo pogreje in mine
zimski dan.
Iztekajo se adventni dnevi, veseli december je minil nekaterim v razkošju, nakupovanju, morda celo zadolžitvah, da je zadoščeno polni
mizi dobrot ob praznikih.
Ali ni najlepše, najbogatejše, če si zdrav in krepak dobrih misli in zanesljivih korakov? Sediš na zapečku, v rokah držiš 65. številko Ž.N.
in se seznaniš z novostmi v naši občini.
Uredniški odbor Ž.N. vsem želi najugodnejše in najlepše ob mirnem prazniku božiču in prihajajočem novem letu 2018.
Lep pozdrav v imenu Uredniškega odbora Žetalskih novic.

Odgovorna urednica M.K.

Voščilo
365 dni leta 2018 naj Vam V SREČI, ZDRAVJU,
VESELJU iz drobnih ISKER VZPLAMTI,
VSAKEGA OBČANA, OBČANKO po svoje veseli!
Vam želimo
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKI SVET
UREDNIŠKI ODBOR Ž.N.
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ŽUPANOV UVODNIK
IZHOD IZ KRIZE
Leto 2017 velja v Sloveniji kot leto, v katerem je država dokončno izšla iz krize, v katero je padla po letu 2008, najhuje pa je bilo po letu 2010. Gospodarska rast je med
najvišjimi v Evropi, nezaposlenost se manjša, potrošnja se povečuje…
Paradoks je, da je vsa ta pozitivna gibanja delujejo na občine ravno v nasprotni
smeri. Ker je država določila povprečnino na skoraj enaki ravni, kot je bila lani,
po drugi strani pa sprostila vrsto ukrepov, ki jih je uvedel zloglasni Zakon o
omejevanju javnih ﬁnanc, so se sprostile plače in napredovanja v vrtcih, v domovih za ostarele, vzgojnih zavodih, javni upravi, prav tako so se začele večati
cene pri investicijah, kar vse negativno vpliva na občinske ﬁnance. Preprosto
povedano: zaradi ukrepov vlade so se povečali zakonsko predpisani odhodki
občin, prihodki pa so praktično ostali na lanski ravni. To pa seveda pomeni
tudi manj investicijskega denarja.
Ne glede na to, da so naloge občine zelo široke in segajo na vsa področja, ki
zagotavljajo kvaliteto življenja občanov, pa vsaj nekateri, če že ne večina, uspešnost občin merijo še vedno zgolj ali
vsaj predvsem po obsegu investicij.
Na žalost se je uresničila moja napoved izpred leta dni, da leto 2017 ne bo bistveno drugačno, kot je bilo leto 2016.
Do evropskih sredstev v tem mandatu občine, kot so naša, v tej perspektivi praktično ne morejo. Postopki pri tistih
nekaj projektih, za katere smo menili, da bi na razpisih vendarle lahko uspeli in v katere smo skupaj s partnerji vložili
ogromno truda, pa se nerazumno vlečejo. Že lani smo se potrudili in skupaj s partnerji, praktično vsemi haloškimi
občinami in občinami iz hrvaškega Zagorja, pripravili dva projekta, ki naj bi ustrezala razpisnim pogojem. Eden
je projekt »De-park 2«, v okviru katerega bi zasadili vinograd na Pušnikovi domačiji in vzpostavili muzej, drugi
pa »Haloze.si za byke«, v katerem sodelujejo občine iz Haloz in hrvaškega Zagorja in v okviru katerega bi se naj
uredile kolesarske poti po že obstoječih cestah, v naši občini pa bi se jih približno 2,5 km tudi moderniziralo. To je
tudi edini način, da pridobimo kakšna sredstva za modernizacijo cest. Na žalost smo s prvim pristali na rezervni
listi, drugi pa je bil zavrnjen, ker baje en stavek ni bil pravilno preveden v hrvaščino. Z obema projektoma smo se
ponovno prijavili in čakamo rezultat. Tretji projekt, to je izgradnja širokopasovnega omrežja, v katerem sodelujejo
vse haloške občine, nosilec in koordinator pa je naša občina, je pripravljen, vendar že več kot leto dni čakamo na
razpis in še vedno ne vemo, ali se bomo na razpis prijavljale občine preko konzorcija ali se bodo na razpis prijavljali
izvajalci, ki jim je bila priznana usposobljenost. V prvem primeru bi bila zgrajena infrastruktura last občin, v drugem
primeru pa seveda last izvajalca. Vprašanje je torej, ali bo šel javni denar v last občinam ali zasebnim podjetjem.
Drugo vprašanje pa je, kdaj se bo projekt sploh začel.
V takšni situaciji smo z lastnimi sredstvi modernizirali štiri odseke cest in most v Nadolah. Za sanacijo plazu na
Varvaselah še vedno nismo dobili pogodbe od ministrstva in upam, da bo vsaj v prihodnjem letu; izvajalec pa je
že izbran.
Glede na povedano bomo tudi v prihodnjem letu gospodarili predvsem s sredstvi, ki jih dobimo na osnovi povprečnine. Tudi v prihodnjem letu si investicij, kot smo jih imeli pred tremi leti, ne moremo obetati. Približno 300.000
evrov investicijskega denarja bo šlo predvsem za plaz na Varvaselah, za manjšo investicijo na Vukovi domačiji, za
katero smo denar pridobili na razpisu, in modernizacijo nekaj krajših odsekov občinskih cest. Glede na ogromno
število pobud bo odbor za infrastrukturo in občinski svet pred težko nalogo, katere odseke uvrstiti v program. Nezadovoljnih bo spet več kot zadovoljnih.
Bi pa opozoril, da je povsem brezpredmetno, da nezadovoljni stresajo svojo jezo name in občinsko upravo. Župan vodi občino, jo predstavlja, zastopa in skrbi za zakonitost delovanja, občinska uprava izvaja sprejete sklepe,
pripravlja in vodi investicije in skrbi za izvajanje zakonsko predpisanih nalog, občinski svet pa je tisti, ki sprejema
odločitve glede investicij. Prav tako je nesmiseln očitek, da so odločitve občinskega sveta politične. Seveda so, saj
je občinski svet izvoljen na volitvah in tisti, ki ima večino, tisti odloča. Tako je na vseh nivojih v sistemu, v katerem
živimo.
Kljub temu, da je v tem obdobju investicij manj, kot jih je bilo prej, pa z zadovoljstvom ugotavljam, da še vedno
uspemo vzdrževati kvaliteto življenja v občini na bistveno višjem nivoju, kot je bila kdaj koli, in tako bo tudi v prihodnjem letu temu.
Glejmo torej optimistično v prihodnost. Leto, ki prihaja, naj nam prinese predvsem zdravja, notranjega miru in zadovoljstva. Sreča je vendarle v nas samih in želim, da jo vsi doživite vseh 365 dni v novem letu.

Vaš župan,
Anton Butolen
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE
Občinski svet Občine Žetale se je dne 02. 10. 2017 sestal na 14.
redni seji. Dnevni red je obsegal 15 točk. Člani občinskega sveta
so se seznanili s Polletnim poročilom javnega zavoda Lekarne Ptuj.
V nadaljevanju so se seznanili s programom dela, kadrovskega ter
ﬁnančnega načrta za leto 2018, ki ga je pripravila Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj. Navedeno gradivo je predstavila ravnateljica
šole, mag. Lidija Hameršak Marin. Ravnateljica je povedala, da je
nov odlok o ustanovitvi šole v prvem branju sprejet skoraj na vseh
občinskih svetih, temu sledi še obravnava odloka v drugem branju
ponovno na vseh občinskih svetih, ki pomeni tudi dokončen sprejem odloka. Le-ta mora biti sprejet v enakem besedilu na občinskih
svetih vseh občin ustanoviteljic. Po sprejemu in uveljavitvi odloka bo šola pripravila nova merila za razdelitev stroškov. Zaznali so
namreč večji porast materialnih stroškov, ki so posledica selitve v
novo šolo s sodobno opremo, ki zahteva redne servise in preglede
naprav, prostori so večji, več jih je itd.
Izvolili so predstavnika Občine Žetale v volilno telo za volitve člana
državnega sveta (elektorja). Za elektorja je bil izvoljen Janez Vodušek. Volitve državnih svetnikov, ki so predstavniki lokalnih interesov, so bile 22. 11. 2017. Seznanili so se tudi s Poročilom o polletni
realizaciji proračuna Občine Žetale januar-junij 2017.
Na podlagi pripomb in predlogov Službe za lokalno samoupravo
Ministrstva za javno upravo je občinska uprava pripravila spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žetale, ki jih je občinski svet
soglasno potrdil. Služba ministrstva je namreč v dveh letih obiskala
vse slovenske občine. Namen obiskov je bil pregled treh temeljnih občinskih aktov, in sicer statuta občin, poslovnika o delu občinskega sveta in poslovnika nadzornega odbora. Z ugotovitvami
pregleda smo bili ustno seznanjeni, prejeli pa smo tudi zapisnik s
predlogi, kako akte spremeniti oz. dopolniti, da so v celoti skladni z
zakonodajo, ki se nenehno spreminja. Občinska uprava se je usmeritev držala in pripravila vsebinsko povsem nove akte.
V nadaljevanju je občinski svet obravnaval in sprejel Poslovnik
občinskega sveta Občine Žetale v prvem branju. Nazadnje je bil
poslovnik občinskega sveta sprejet leta 2010. V poslovniku je kar
nekaj novosti, npr. delo statutarno-pravne komisije prevzema občinska uprava, na dnevnem redu seje mora biti obvezno točka Pobude in vprašanja svetnikov itd.
Svetniki so razpravljali tudi o ureditvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parc. št. 1621/3, k.o. (506) Žetale, brezplačni
pridobitvi nepremičnin za potrebe javne poti JP 741282 – odcep
Pohorski in ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št.
1623/3 k.o. (506) Žetale.
Na koncu so razpravljali o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017.
Soglasno je bil sprejet sklep, da plaketo Občine Žetale prejmeta
Marija in Ivan Skok za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, društvih
in kmetijstvu, priznanje Občine Žetale pa prejme Stanislav Vogrinc
za aktivno delo na področju požarnega varstva in gasilstva.
Dne 20. 11. 2017 se je Občinski svet Občine Žetale sestal na svoji
15. redni seji. Dnevni red je obsegal 11 točk. Pod 4. točko dnevnega
reda je bil obravnavan in potrjen proračun Občine Žetale s prilogami (letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žetale za
leto 2018, sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Žetale za leto 2018, in kadrovski načrt za leto 2018) za leto
2018 v prvem branju. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni tudi
člani vaških odborov. Proračun je trenutno v fazi javne razprave,
potem ga občinski svet lahko sprejme. V nadaljevanju so svetniki
razpravljali o novem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne
Ptuj. To je bila šele prva obravnava. Odlok je povsem nov, saj kot
občina ustanoviteljica pristopa tudi Občina Gorišnica, na novo pa
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je urejeno tudi poglavje o svetu ustanoviteljic, ki ga tvorijo župani
občin ustanoviteljic javnega zavoda. Sicer je odlok usklajen z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti. Osnutek odloka je bil
na koncu tudi potrjen.
Razpravljali in potrdili so tudi Poslovni načrt izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju
Občine Žetale za leto 2018 in Elaborat o oblikovanju cen izvajanja
storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sp. Podravja za leto 2018. Oba dokumenta
je podrobneje obrazložil direktor podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o.
Direktor je povedal, da cene odvoza komunalnih odpadkov tudi v
naslednjem letu ostajajo enake kot v letu 2017. Sicer pa sistem odvoza odpadkov v naši občini zelo dobro teče, prav tako se veliko
odpadkov odloži tudi na zbirnem centru, kar posledično pomeni,
da se manj odpadkov odloži v naravo.
V nadaljevanju so svetniki potrdili še Uradno prečiščeno besedilo
Statuta Občine Žetale in Poslovnik Občinskega sveta Občine Žetale. Oba dokumenta sta nova in usklajena s trenutno zakonodajo.
Seznanili in soglašali so tudi s Poročilom o pregledu in presoji
končne ponudbe za podelitev koncesije za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in upravljanje sistema
ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«. Na koncu so sprejeli še sklep
o soﬁnanciranju gradnje Urgentnega centra Ptuj. Čeprav je že bila
podpisana konzorcijska pogodba, s katero smo se občine zavezale, da bomo v proračunih občin za leto 2018 zagotovile sredstva za
gradnjo urgentnega centra Ptuj in so o tem odločali občinski sveti,
je ministrstvo, pristojno za zdravje, zahtevalo še posebne sklepe o
tem. Soﬁnancerski delež naše občine znaša 4.620 evrov.
Naslednja seja bo v drugi polovici meseca decembra.

Občinska uprava
18. OBČINSKI PRAZNIK IN 27. KOSTANJEV PIKNIK

Foto Langerholc

V mesecu septembru in oktobru so v občini Žetale potekale prireditve v počastitev 18. praznika Občine Žetale in 27. kostanjevega piknika. V ta namen so se zvrstile številne športne, kulturne in
druge prireditve, ki so dosegle vrhunec v soboto, 14. oktobra 2017.
Tokrat izjemoma drugo soboto v oktobru, saj so bile v nedeljo, 22.
10. 2017, razpisane predsedniške volitve. V soboto, 14. oktobra, je
ob 15.30 uri v sejni sobi potekala slavnostna seja Občinskega sveta
Občine Žetale. Slavnostna seja se je pričela s himno, ki jo je zapel

je s sveto mašo v farni cerkvi sv. Mihaela in nadaljevalo s srečanjem starejših občanov v večnamenski dvorani, kjer je bila najprej
proslava, nato pa še pogostitev.

Občinska uprava

Foto Langerholc

Moški pevski zbor KD Žetale. Slavnostni govornik je bil župan, Anton Butolen. V svojem govoru je župan navedel aktivnosti občine v
letu 2017. Posebej je izpostavil investicije na področju gospodarske
infrastrukture (modernizacija občinskih cest, redno vzdrževanje
občinskih cest, nov most v Nadolah pri igrišču Rim …). Slavnostna
seja se je zaključila z zdravico prazniku.
Osrednja prireditev letošnjega občinskega praznika je bila proslava, ki je potekala v večnamenski dvorani. V kulturnem programu
so nastopili otroci iz Vrtca Žetale in učenci Osnovne šole Žetale na
temo »Z glasbo do srca« ter Ženski in Moški pevski zbor KD Žetale.
Slavnostni govornik je bil župan, Anton Butolen. V svojem govoru
se je dotaknil številnih izvedenih investicij, prav tako je povedal, s
kakšnimi težavami se občina sooča pri svojem delu. Za izjemno
uspešno delo in razvoj občine je zbranim v imenu gostov čestital
župan Občine Podlehnik, Marko Maučič.
Osrednja točka proslave je bila podelitev Plakete Občine Žetale, ki
sta jo letos prejela Marija in Ivan Skok za dolgoletno delo v lokalni
samoupravi, društvih in kmetijstvu. Priznanje Občine Žetale je prejel Stanislav Vogrinc, in sicer za aktivno delo na področju požarnega varstva in gasilstva.
Predstavljene so bile tudi diplomantke in diplomanti, ki so v preteklem obdobju zaključili študij. Letos jih je bilo 12, na kar smo lahko zelo ponosni. Iz rok župana so prejeli zbornik občine in šopek
rož. Udeležba s strani diplomantov je bila skromna, saj so se prireditve udeležili le štirje. Letošnje diplomantke in diplomanti so bili:
1. PULKO Friderik,
2. KODRIČ Darja,
3. BUKŠEK Milan,
4. KRČAR Sašo,
5. KOPŠE Alenka,)
6. BEDENIK Klementina,
7. KRIVEC Ana,
8. MEDVED Polona,
9. MIKOLIČ Tonja,
10. KOS Andrej,
11. POLAJŽAR Barbara,
12. MLAKAR Alenka.

OTVORITEV CESTE JP 741681 TREBEŽ-SP. RTIČE

V petek, 29. 9. 2017, ob 16. uri so uporabniki javne poti JP 741681
Trebež-Sp. Rtiče organizirali otvoritev ceste, katere modernizacija je bila zaključena v letošnjem letu. Ob lepem vremenu in
prijetnem vzdušju so trak slavnostno prerezali Milena Gajser,
Stanislav Gajser in župan Občine Žetale, Anton Butolen. Sledila
je pogostitev in druženje v lovskem domu.

Občinska uprava
OTVORITEV CEST JP 741232 VOGRINC-VIŠNJEVEC
IN JP 741461 PRIDNA VAS-VIŠNJEVEC

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat iskreno čestitamo
za uspešno zaključen študij.
Ob 20. uri se je v prireditvenem šotoru pričel 27. kostanjev piknik
z Ansamblom Vrt z gosti Fantje iz Oplotnice. Še pred kostanjevim
piknikom je v šotoru potekalo kuhanje gobove juhe s krhlji krompirja in izvajanje družabnih iger, ki je dodatno popestrilo dogajanje.
Zaključek praznovanj je bil v nedeljo, 15. oktobra 2017. Pričelo se
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Otvoritev je potekala v petek, 13. 10. 2017, v organizaciji uporabnikov obeh javnih poti. Zbralo se je večje število občanov, ki so
nove pridobitve zelo veseli. Tudi ta dan je vreme služilo svojemu
namenu, saj je bil dan sončen in topel. Cesti je blagoslovil farni
župnik Ciril Čuš, trak pa so slavnostno prerezali Franc Vogrinc,
Jožef Železnik in župan Občine Žetale, Anton Butolen. Sledila je
pogostitev in druženje pozno v noč.

Občinska uprava

razvojno jedro PRJ Halo in Občina Žetale na suhem travniku nad
domačijo v prostovoljni akciji sadili stare sorte jabolk - bobovec,
kanadko, krivopecelj, štajerski mošancelj, zlato parmeno, češnjo
junijsko lepotico in hruški viljamovki. Pomembno delo so opravili
tudi učenci 6. in 7. razreda OŠ Žetale, ki so po predstavitvi sajenja
s strani g. Srečka Rajha tudi sami posadili vsak svoje sadno drevo. Prostovoljne akcije se je udeležilo tudi večje število občanov,
skupaj nas je bilo okrog 50. Čeprav nam je vreme zagodlo z dežjem, smo se na koncu razšli zadovoljni in z idejami za nadaljnje
sodelovanje. Ogreli so nas pevci kvarteta Dobrinček z ubranim
petjem in pa seveda prava haloška malica.
V letu 2018 sledi zasaditev še dodatnih 19 sadnih dreves na spodnjem delu Pušnikove domačije. Posadili bomo češnje, hruške,
višnjo in nešpljo. Parcela bo v celoti očiščena zarasti. Nadaljnje
zaraščanje bomo na priporočilo strokovnjakov Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj preprečevali s pašo drobnice na tem območju, saj bo v začetku leta 2018 nameščena tudi pašna oprema,
za katero smo uspešno kandidirali v okviru tega projekta.

Občinska uprava
PODPIS KONCESIJSKE POGODBE

SAJENJE SADNEGA DREVJA OB PUŠNIKOVI DOMAČIJI
V OKVIRU PROJEKTA LIFE TO GRASSLANDS

Dne 29. 11. 2017 je bila v prostorih občine podpisana Koncesijska pogodba za podelitev koncesije za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za »Vzpostavitev in upravljanje sistema
ogrevanja za Osnovno šolo Žetale«, t.i. energetsko pogodbeništvo. Koncesija je za obdobje 15 let podeljena podjetju Plistor
d.o.o. iz Ptuja. Občina se je za razpis koncesije odločila zato, ker
nima lastnih sredstev za obnovo obstoječe kotlovnice v osnovni šoli, ki se trenutno ogreva na plin. Koncesionar bo ogrevanje
zagotovil z vgradnjo toplotne črpalke, investicija pa se mu bo
povrnila skozi prihranke, ki jih bo pri ogrevanju dosegal. Rok za
dokončanje investicije (obnovo kotlovnice z vzpostavitvijo novega vira ogrevanja) je 31. 3. 2018.

Občinska uprava
PODPIS KONCESIJSKE POGODBE

Ob Pušnikovi domačiji smo se v ponedeljek, 6. 11. 2017, družili
z namenom zasaditve novega visokodebelnega sadovnjaka in
prikaza rezi sadnega drevja. Najprej je bila krajša predstavitvena delavnica rezi visokodebelnega sadnega drevja, kjer nam
je strokovnjak, g. Srečko Rajh iz KGZS Ptuj, po kratkem predavanju pravilno obrezovanje prikazal tudi v praksi. Občina se je
z namenom, da bi obnovljenim stavbam na Pušnikovi domačiji
dala dodatno vsebino, vključila v projekt LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem) - Ohranjanje in upravljanje suhih travišč
v Vzhodni Sloveniji. Tako smo projektni partnerji Zavod RS za
varstvo narave, Območna enota Maribor, KGZS Ptuj, Podeželsko
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Obveščamo vas, da je Rudolf Vodušek iz osebnih razlogov odpovedal izvajanje govorov na pogrebih, ki jih je izvajal vrsto let.
Njegovo odločitev spoštujemo in jo sprejemamo, zato smo že v
lanskem letu objavili razpis, s katerim smo iskali osebo, ki bi bila
pripravljena izvajati tovrstne govore. Razpis je bil objavljen na spletni strani občine in poslan tudi na vsa gospodinjstva. Interesa ni
izkazal nihče od občanov. Za sodelovanje se je odločila Nada Kotar,
s katero je bila v letošnjem letu sklenjena avtorska pogodba za
izvajanje govorov na pogrebih. Njena kontaktna številka je 031 467
320. Poleg nje govore na pogrebih izvaja še Janez Vodušek.

Občinska uprava

NAŠE GLASILO JE DOBILO POVABILO NA
TISKOVNO KONFERENCO, KI JO JE SKLICAL
ZAVOD ZA RAZVOJ HALOZ
Predstavitev so zasnovali in vodili:
Mag. Albert Korošec, direktor Zavoda za razvoj Haloz, Milena Vindiš, predsednica strokovnega sveta Zavoda za razvoj
Haloz, Slavko Podbrežnik Dobnik, član strokovnega sveta Zavoda za razvoj Haloz
Za vprašanja so bili poleg njih na voljo še župani in podžupani. Konference sta se udeležila dva župana, g. Anton Butolen iz
Občine Žetale in g. Friderik Bračič iz Občine Videm pri Ptuju, županja, ga. Darinka Fakin iz Občine Majšperk ter podžupanja
Občine Podlehnik ga. Jožefa Svenšek, in podžupan Občine Zavrč g. Janko Lorbek. Ostalih na žalost ni bilo.
Predstavili so nam dva kratka filmčka, ki predstavljata vseh osem haloških občin. Trenutno sta na ogled postavljena dva,
poletni in jesenski »teaser«, obljubili pa so, da v drugi polovici poti našega planeta okrog Sonca ustvarijo še zimskega in
spomladanskega. Vidite ju lahko na povezavi: http://haloze.net/ , ki naj bi bila z uporabo novih tehnologij prijazna do naših
pametnih telefonov. Potrebno je priznati, da sta navdušila večino prisotnih. V prihodnjem letu bosta nosilca sporočila o
Halozah kot o edinstvenem naravnem, kulturnem, socialnem in turističnem območju. Osnovni namen projekta je povezovanje občin v smislu enotnega nastopanja na trgu turistične ponudbe z jasno izdelanimi cilji oz. produkti. Zasnova in cilji so
seveda pohvale vredni, vloženega je bilo že kar nekaj truda, vendar bo moralo preteči še veliko vode, preden bodo zamisli
prišle do realizacije. Če bo do nje prišlo, bi to bila velika pridobitev za širše območje Haloz. Kot je bilo videti in slišati, je
projekt podprlo vseh osem občin. Pohvaliti je potrebno dosedanje delo, saj je izvedeno profesionalno in inovativno. Vsi
vemo, da Haloze in ljudje, ki živimo na tem območju, takšne projekte potrebujemo.

Franc Pulko ml.

NOVI JAVNI POZIVI LAS HALOZE BODO SPOMLADI 2018
Lokalna akcijska skupina Haloze (LAS Haloze) za obdobje 2014-2020 je bila ustanovljena leta 2015 na ustanovni skupščini in
deluje na območju občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale in Majšperk. Kot osnovo za delovanje v obdobju 2014-2020 je LAS Haloze izdelala Strategijo lokalnega razvoja Haloze 2014-2020, ki je bila jeseni 2016 tudi potrjena s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
LAS Haloze namenja razvojna sredstva iz dveh skladov za pet prioritet območja, ki so si jih prebivalci območja zastavili sami:
spodbujanje turističnega razvoja območja, krepitev položaja vinogradništva, revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma, reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom ohranjanja območja Natura 2000, krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo.
Vse te prioritete je moč udejanjiti skozi operacije, ki jih izvajajo prijavitelji operacij na javne pozive LAS Haloze. LAS Haloze
ima v obdobju 2014-2020 možnost črpanja sredstev iz dveh skladov, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje operacij je LAS Haloze v tem obdobju
odobreno črpanje sredstev do višine 709.239,22 € iz sklada EKSRP in do 628.862,66 € iz sklada ESRR. LAS Haloze je tako že
razpisala sredstva na treh javnih pozivih v letu 2017 – januarja je bil objavljen 1. javni poziv za izbor operacij – EKSRP, marca
Javni poziv za izbor operacij ESRR in junija še drugi Javni poziv za izbor operacij – EKSRP – jun 2017. Skupno je bilo razpisanih že za 700.000 € sredstev. Skupščina je s sklepom potrdila 13 operacij za soﬁnanciranje v skupni vrednosti 446.472 €
in še dodatno 5 operacij na rezervni listi iz sklada EKSRP ter 2 operaciji za soﬁnanciranje iz sklada ESRR v višini 227.989 €.
Hkrati izvaja vodilni partner LAS Haloze številne aktivnosti kot pomoč potencialnim prijaviteljem, da lahko svojo idejo razvijejo do te mere, da jo oblikujejo v projekt in se lahko prijavijo na javne pozive LAS Haloze ali katere druge.
V ta namen v okviru LAS Haloze deluje več delovnih skupin:
delovna skupina za kulturno dediščino (v okviru katere je med drugim nastal tudi model za interpretacijo kulturne
dediščine in ukrepi za razvoj kulturne dediščine)
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delovna skupina za razvoj turizma (v okviru katere je bil 2015 izdan turistični vodnik z vsemi ponudniki za celotno
območje in izdelan internetni portal, kjer so vsi ponudniki navedeni s kontakti http://www.turizem.haloze.org/)
delovna skupina za vinogradništvo (največji rezultat je ustanovitev Vinarske zadruge Haloze, ki deluje od lanskega
leta kot socialno podjetje in je pripravila skupaj z drugimi partnerji projekt: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin
iz Haloz, ki je bil že potrjen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo)
Predstavniki LAS Haloze pa so člani tudi v delovni skupina za razvoj Haloz, ki deluje na lokalnem nivoju in je sodelovala pri
kreiranju številnih ukrepov in izboljšav za kmetije na območju LAS Haloze.
Vabimo vas, da se pripravite na naslednje javne pozive LAS Haloze. Za projekte, ki vsebujejo posege v prostor ali kakršnokoli
gradnjo, potrebujete dovoljenja in soglasja različnih institucij, pri vsakem projektu, ki ga izvajate, pa potrebujete soglasje
lastnika, solastnika stavbe, zemljišča ipd., v kolikor je projekt te vrste. Vsa ta dovoljenja in soglasja morajo biti ob oddaji vloge
na javni poziv že pridobljena. Zdaj je dovolj časa, da uredite vse potrebno.
Na sedežu LAS Haloze, po telefonu 02 795 32 00 ali po e-pošti las.haloze@halo.si lahko pridobite vse potrebne informacije
za pripravo projekta na javne pozive LAS Haloze. Čez zimski čas bomo izvajali različne delavnice, na katerih bomo obdelali
različne teme, ki vam bodo v pomoč pri pripravi in/ali izvajanju projektov. Na ta način boste spomladi pripravljeni, ko bodo
objavljeni novi javni pozivi LAS Haloze.
Vabljeni k sodelovanju!

Sonja Golc
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PREVIDNO PRI UPORABI PIROTEHNIKE
Vsako leto se s pirotehniko še vedno poškoduje okoli 15 ljudi. Mnoge, večinoma mlade ljudi, te poškodbe zaznamujejo za vse življenje,
poškodovanega dela telesa pa zdravniki kljub napredku v medicini ne morejo povrniti v prvotno stanje. Največ poškodb zdravniki
beležijo prav na silvestrsko noč in tako so lansko leto samo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zaradi poškodb s pirotehničnimi sredstvi sprejeli deset poškodovancev. Dva sta imela
težke poškodbe, trije srednje težke, pet pa je bilo lažjih poškodb.
Vsi poškodovanci so bili poškodovani zaradi lastnega rokovanja s
pirotehničnimi sredstvi.
Najbolj tragično pri teh poškodbah je, da postanejo trajno invalidni
mladi ljudje, ki se nato celo življenje spopadajo psihoﬁzičnimi posledicami in so v breme družbi, ki ni sposobna pravočasno prepoznati
problema in mladih ljudi preusmeriti iz nakupovalnih središč in ulic
v šport, umetnost, znanost, naravo. Večinoma so poškodovane kosti
(zdrobljeni, odprti zlomi) in mehka tkiva: žile, živci, kite in mišice,
prisotne so obsežne kožne vrzeli. Območje poškodbe je zelo veliko, tkiva so zmečkana in raztrgana in lahko propadejo tudi pozneje. Pri otrocih pa se lahko poškodujejo rastni stiki kosti. Neustrezna
raba pirotehničnih sredstev lahko vodi tudi do okvar sluha. Takšno
izkušnjo ima tudi miss universe Sara Savnik, ki zaradi poka petarde
danes nosi dva slušna aparata. “Polagam vam na srce, poskrbite, da
bodo letošnji prazniki minili brez poškodb, ne uporabljajte pirotehničnih sredstev na prostem, kjer je prisotnih več ljudi, ali še bolje:
denar, namenjen za pirotehniko, raje uporabite kako drugače in ne
ogrožajte sebe in drugih,” je dejala Sara Savnik. Ko ugotavljamo, da
število poškodb zaradi neustrezne uporabe pirotehnike v zadnjih letih pada, pa je najbolj tragično, da lahko tovrstne poškodbe trajno
poškodujejo prav mlade ljudi, ki se morajo s posledicami soočati vse
življenje. Prav zato je pomembno, da ste pri uporabi pirotehnike tudi
letos še posebej previdni.
Daniel Jug z Generalne policijske uprave je poudaril, da pri uporabi
pirotehničnih sredstev ni prostora za objestnost, nepremišljenost in
alkohol. Po njegovih besedah so lani obravnavali okoli 150 kršitev
po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in zasegli več kot
100.000 kosov pirotehničnih izdelkov. S preventivno akcijo Bodi
zvezda, ne meči petard bo policija nadaljevala tudi letos.

vas radi spodbudili, da denar, ki bi ga s petardami v glasnem poku
pognali v zrak, raje namenite za druženje s prijatelji, za novoletna
darila ali celo v dobrodelne namene.
Po zakonu so pirotehnični izdelki dovoljeni samo med 26. decembrom in 2. januarjem, a jih kljub temu poslušamo in opazujemo
ves mesec. Lepo bi bilo, ko bi bili ves mesec pozorni tudi na živali.
Predpisana globa za kršitelje omenjenega predpisa je od 400 do
1200 evrov

ŽIVALI V NARAVI IN NA KMETIJI
Za živali v naravi je novoletni čas še posebno naporen, saj se pogosto nimajo kam umakniti pred glasnimi poki. Ti poleg strahu
povzročajo tudi dezorientacijo ptic, ki se prestrašijo in preusmerijo
svoj let v napačno smer. To povzroča dodatno izgubo energije in
povečano potrebo po hrani, ki je v zimskem času že tako primanjkuje. Za majhne živali je lahko že en sam pok razlika med življenjem in smrtjo. Pirotehnični izdelki proizvajajo visoke delce strupenih emisij, zaradi katerih se ptice z občutljivim dihalnim sistemom
lahko zadušijo, kadar so v njihovi bližini.
Tudi živalim na kmetiji povzročajo glasni poki neizmeren stres. Pri
kokoših lahko upade proizvodnja jajc ali pa so le-ta deformirana.
Podobno je pri kravah, ki zaradi stresa proizvajajo manj mleka.
Poleg petard so nevarni tudi ognjemeti, ki lahko, če smo neprevidni, ob pristanku na tla zanetijo požar ali poškodujejo živali in ljudi

ŽIVALI V STANOVANJU ALI HIŠI
Večina domačih ljubljenčkov ima bolj izostren sluh kot ljudje. Kljub
temu, da so varno zaprti v stanovanju ali hiši, jim nenadni zunanji glasni poki povzročajo stres. Predvsem moramo biti pazljivi na
manjše vrste živali, ki so izredno občutljive na stres (kunci, morski
prašički, papige različnih vrst). V času praznovanja jim zato uredimo varen prostor v delu hiše, ki je najmanj izpostavljen zunanjemu
dogajanju. Če te možnosti nimamo, lahko kletko postavimo pod
mizo, uredimo prostor v spodnjem delu omare oziroma čim dlje od
oken, da se bodo živali počutile kar najbolj varno. Pomembno je,
da tudi sami ostanemo mirni in ne vznemirjamo živali s pretirano
skrbjo, saj svoje počutje in obnašanje prenašamo na njih. Če bomo
ohranili mirno kri, bodo tudi živali razumele, da ni razloga za paniko, in se bodo hitreje umirile.

VARNO ZAVETJE ZA ZUNANJE ŽIVALI
Če je le mogoče, v času pokanja omogočimo našim štirinožnim
prijateljem varno zavetje v notranjosti hiše, garaži, kleti ali vsaj drvarnici. Za zunanjega psa mreža pesjaka ni dovolj in pes se nima
kam umakniti, če petarda po nesreči prileti vanj.
Zvoki petard in ognjemeta mnogim psom povzročajo strah. Strah
pred glasnimi zvoki je pri nekaterih tako močan, da jim povzroča
resno psihično obremenitev, ki jih lahko prizadene tako na vedenjskem kot tudi na telesnem nivoju. Takim psom se strah z leti nemalokrat stopnjuje, zato praznično obdobje pokanja v grozo spravlja
tudi mnoge skrbnike psov.
Mislim, da se (skoraj) vsi, ki imamo doma kakšno žival, strinjamo,
da tistih nekaj sekund »zabave« ni vrednih trpljenja, ki ga s tem
povzročimo živalim. Ljubljenčki lahko od groze zapadejo v šok, iz
katerega ne pridejo po več dni. V tem času zavračajo našo prijaznost, sprehode, hrano, vodo, kar lahko povzroči, da žival zboli. Ali
je res vredno?
Naj bo ta praznični čas čim lepši tudi za živali, ne samo za nas!

PRAZNIČNI DECEMBER JE TU IN Z NJIM
TUDI POKANJE

December je čas obdarovanja, radosti, praznikov in zadnjega veselega meseca, preden stopimo v novo leto, polni zaobljub in novih dogodivščin. Pa je res vse tako pozitivno? Ne pozabimo na
kosmate, pernate in druge prebivalce naših domov in okolice, ki
se prihajajočega meseca veselijo precej manj kot mi. Za njih je to
obdobje vse prej kot praznično in veselo, saj pokanje petard in
ognjemetov slišijo precej bolj intenzivno in glasno kot mi. Zato bi

Viri:
www.policija.si
www.citydog.si
Srečne in zadovoljne, uspehov polne ter predvsem varne
praznike vam želi kolektiv Policijske postaje Podlehnik

Damjan BRAČIČ, 11
vodja policijskega okoliša
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KURILNA SEZONA PRINAŠA TUDI ONESNAŽEN ZRAK
Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. Prispeva namreč k nastanku številnih bolezni in skrajšuje
življenjsko dobo ljudi. Zato bi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ob začetku kurilne sezone izpostavili, da je zrak
v času kurilne sezone pri nas onesnažen, še posebej so problematični delci (PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine,
organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultraﬁnih nanodelcev. Od velikosti delcev je odvisno,
kako globoko v dihala prodrejo in kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri.
Manjši kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi
Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša pljuča in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane...
ter tudi tam povzročajo vnetja in različne škodljive kronične učinke.
• Najpomembnejši so vplivi na srce in ožilje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih poti, pospešujejo nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na ožilju, ki imajo lahko za posledico povečano nevarnost za nastanek
krvnih strdkov in infarkta.
• Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog, les, naftni derivati) sodi namreč v
prvo skupino rakotvornih snovi, ki dokazano povzročajo raka.
• V zadnjem času povezujejo delce tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo vplivajo praktično
na celo telo.
Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi srčno-žilnimi in pljučnimi boleznimi
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
• zdravi odrasli, ki so intenzivno ﬁzično aktivni na prostem - zaradi poklica, športa (dihajo globlje, hitreje)
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj prizadeti akutni bolniki. Kratkoročno so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi
že obstoječih dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Svetujemo, da prebivalci ravnajo po priporočilih objavljenih na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).
Ob povišanih koncentracijah priporočamo zmanjšanje ﬁzičnih aktivnosti, zlasti na prostem in še posebej pri osebah, ki imajo že od
prej težave z dihali, srcem in ožiljem oziroma zaznavajo težave. Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več
dni skupaj močno presežene.
Priporočljivo je spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja Agencija Republike
Slovenije za okolje (ARSO): www.arso.gov.si (sklop Zrak/Podatki o kakovosti zraka). Na omenjeni spletni lokaciji so dostopne tudi
stopenjske napovedi onesnaženosti zraka z delci in priporočila za ravnanje v obliki barvne lestvice, ki smo jih pripravili na NIJZ skupaj
z ARSO. Različnim stopnjam onesnaženosti zraka (od nizke, zmerne, visoke do zelo visoke), ki so označene z zeleno, rumeno, oranžno in rdečo barvo, so priloženi ustrezni zdravstveni nasveti.
Hkrati z napovedjo prekomerne onesnaženosti zraka podaja ARSO tudi osnovna priporočila za ukrepanje (priporočila glede kurjenja
in pravilne priprave drv, zmanjšanja ogrevanja, uporabe javnega prevoza ...).
Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posameznik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredi: uporaba javnega
prometa, dobra izolacija stavb, ogrevanje s centralnim daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z dobrim izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke...
Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno posušena drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne mase.
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega opadnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo vsi, mi sami in naši otroci.

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Center za zdravstveno ekologijo
člani strokovne skupine za
Zmanjševanje vplivov onesnaženega zraka
na zdravje ljudi
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ZBIRNI CENTER OBČINE ŽETALE
Skrb za čisto, zdravo in življenju prijazno okolje je nenehna naloga slehernega posameznika, skupin javnosti, gospodarskih družb,
javnih ustanov, skratka vseh, ki s svojimi dejanji oz. ravnanji povzročajo nastajanje odpadkov. Cilji sodobnega ravnanja z odpadki so
usmerjeni v preprečevanje nastajanja odpadkov kot primarno nalogo vsakega posameznika. Žal pa aktivnosti, ki gredo v tej smeri,
mnogokrat niso dovolj uspešne in tako pride do nastanka odpadka, ki ga lahko bodisi odpeljemo v zbirni center v našem kraju ali pa
ga odvržemo v za to ustrezen zabojnik za odpadke.

Odpiralni čas ZC najdete na http://cistomesto.si/zbirni-center
Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov:
plastiko in plastične embalaže, kovine in kovinske embalaže, papir in papirne embalaže, steklene embalaže, odpadna jedilna olja in
maščobe, zdravila, pesticide, baterije in akumulatorje, embalažo, onesnaženo z nevarnimi snovmi, električno in elektronsko opremo
(hladilniki, TV aparati, pralni stroji, štedilniki, …), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovne odpadke
(staro pohištvo, vzmetnice za postelje, …), zavržena oblačila, les ipd.
Ker pa se bližamo času kolin in domačih zakolov vas obveščamo, da lahko svinjske kože iz zakola za domačo uporabo prav tako
oddate v vašem zbirnem centru, kjer je strošek odpadka le 0,65 EUR/kg + DDV.
Vabimo vas, da v kolikor imate doma katerega od zgoraj naštetih odpadkov in ne veste, kako bi se ga znebili, da slednjega odpeljete
v vaš zbirni center, kjer bomo ustrezno poskrbeli za njegovo nadaljnjo obdelavo in razgradnjo nastalih odpadkov. Ravnajmo odgovorno in skrbno do okolja, ter poskrbimo, da bo naš planet čistejši, tudi za vse bodoče generacije.
Hvala, ker skupaj z nami skrbite Za življenja vredno okolje!
Vaš zbiralec odpadkov Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
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ŽETALSKA GRČA 2017

Krepko se je ohladilo in vrhovi okoliških hribov so odeti v sneg,
ko sedim ob računalniku in podoživljam dogodke te jeseni v društvu SK Žetalanec.
Na kratko bi vam opisal aktivnosti našega društva ob 18. občinskem prazniku Občine Žetale.
Na seji upravnega odbora SK Žetalanec smo za datum gozdarskega tekmovanja izbrali 6. oktober, vendar nam jo je vreme zagodlo, tako da smo potem tekmo izvedli 13. oktobra v prijetnem
vzdušju na poligonu Jomče ali Püši po domače.
Ugodna vremenska napoved nas je vzpodbudila, da smo se zagnano pripravili na ta dogodek.
Slavko in Toni sta vestno pripravila tekmovališče, Izidor pa je
skrbel za logistični del. Dogovoril se je z gozdarji iz ZGS KE Ptuj
za sodnike, Marjana iz Gastro-ja je poklical na pomoč za preganjanje lakote, Francija s Potnega Vrha pa za preprečevanje žeje.
Skupina naših članov je zagotovila pomoč na poligonu ter poskrbela, da je bilo na tekmi vse sproti postorjeno.
Mitja Širec nam je izdelal unikatne pokale, ki jih je Petra (v funkciji zapisnikarice) fotograﬁrala za potrebe našega arhiva. Prav tako
je vestno zabeležila vse rezultate tekme.
Ko smo zbrani že čakali na začetek tekmovanja, je pridrvel še
Pulkov Stanko in na mizo postavil dva velika ovala mesnih dobrot, prav tako pa ni pozabil, da je to treba na koncu še »zaliti«.
Povedal je, da je to zato, ker mu ni več treba v službo ter da je
primeren čas za proslavitev tega dogodka s prisotnimi gozdarji.
Po obilnem prigrizku smo potem zares pričeli s tekmovanjem.
Prijavilo se je 11 tekmovalcev, ki so pokazali visok nivo znanja
in spretnosti. Pri tem je prav, da izpostavim mladega debitanta
tega tekmovanja, Matjaža Butolna, ki je osvojil odlično 6. mesto.

14
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Obeta se mu svetla tekmovalna bodočnost, tako da ga bomo z
veseljem spremljali na njegovi poti.
Tekmovalk, ki bi se potegovale za naslov Grčic, letos žal nismo
imeli.
V prijetnem vzdušju smo tekmo kmalu pripeljali do konca in oznanili rezultate.
Naslov Žetalske Grče je pripadel Slavku Šircu, prvi spremljevalec
Grče je postal Toni Butolen, drugi spremljevalec pa Izidor Štajnberger.
Točke:
1. Slavko Širec- 1347 točk.
2. Toni Butolen- 1287 točk.
3. Izidor Štajnberger-1278 točk.
Vsem dobitnikom in debitantu Matjažu smo čestitali za prikazano znanje in veščino na poligonu.
Ob pečenih kostanjih in sladkem moštu je pogovor tekel še dolgo v večerni mrak.
Zahvala gre vsem vam, ki ste pripomogli, da je dan minil tako in
še boljše, kot smo sprva upali.
Lep pozdrav vsem in se vidimo zopet drugo leto na istem mestu.
Pridite!

Zapisal
Franc S.

JESENSKO-ZIMSKI TIHI ČAS
DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA NAŠE OBČINE
Zdi se, kot da v našem društvu vlada zatišje, a ni tako. Minili sta dve izobraževanji
pri ge. Darinki Kodrič, naši predsednici in
lastnici izletniške kmetije v Kočicah 63.
Prvo izobraževanje v sredo, 22. novembra, na temo priprave sladic brez peke,
je bilo zanimivo; mnogo mešanja, žvrkljanja, oblikovanja in odličen okus pri pokušanju.
Drugo izobraževanje je potekalo 14. decembra 2017 na izletniški kmetiji ge. Darinke Kodrič. Tečaj, ki se je imenoval Princeske in druge sladice iz parjene mase,
je bil zanimiv, dobro obiskan, članice so
bile zadovoljne z vodenjem tečaja pod
vodstvom ge. Darinke Gosteničnik. Pridobljeno znanje so koristno preverile ob
pripravah na praznovanje božičnih in novoletnih dni.
Vzorno in uspešno je bilo sodelovanje na
prireditvi ob občinskem prazniku v večnamenski dvorani, kjer so naše članice
postregle z različnimi sladicami, ki so jih
spekle, pomagale so tudi pri postrežbi
vsem udeležencem proslave ob prazniku
v sodelovanju z gostinstvom Gastro. Bilo
je zanimivo in kulturno, saj so se udeleženci lahko sproščeno pogovarjali in
postreženo udobno zaužili.
V soboto, 21. oktobra, to je prva sobota
po občinskem prazniku, smo ob 10. uri iz
Žetal odpotovale v Rogaško Slatino. To je
tradicionalna izvedba izleta nedaleč od
bivalnega kraja. Prispele smo pred Steklarno Rogaška. V njej smo si ogledale,
kako nastajajo steklarski izdelki. Pisni
viri navajajo, da so prve steklarske peči
v naših krajih zagorele 1665. leta. Narava je ponujala bogate površine bukovih
gozdov, kremenčevega peska in ognjevzdržne gline, kar je bil predpogoj za razvoj glažut. Bukov pepel – pepelika, ki
vsebuje kalijeve spojine, je bil nepogrešljivo talilo v procesu taljenja stekla. Najpomembnejša surovina za proizvodnjo
stekla je bil čist kremenčev pesek. Znanje
steklarske obrti se je prenašalo iz roda v
rod in se posodabljalo. 10. januarja 1927
so se prižgali plameni steklarskih peči in
od takrat Steklarna Rogaška Slatina uspešno deluje (s krajšo prekinitvijo med
drugo svetovno vojno). Leta 2014 je bilo
v steklarni zaposlenih okrog 860 domačinov in okoličanov. Izdelki iz kristala in
tudi kristalinskega stekla so prestižni.
Kremenčev pesek, pepelika, soda in kalcijev karbonat so osnovne surovine za obe
vrsti stekla. Ogenj, dim, vročina in parni
hlapi sooblikujejo steklene izdelke. Kljub
visoki tehnologiji je pihanje steklenih izdelkov še vedno najbolj dognan način

oblikovanja steklenih izdelkov. Zanimivo
je opazovati, kako steklopihalci oblikujejo izdelek in se navdušujejo nad svojim
proizvodom. Tega dokončno oblikuje še
več umetnikov steklarstva, mnogo svetovno znanih mojstrov z najmodernejšo
tehnologijo oblikuje najkakovostnejše
steklarske umetnine na svetu. Sprehodile
smo se po Rogaški Slatini, pred očmi so
nam plesali stekleni izdelki. Ustavile smo
se v hotelu Slatina, si ogledale notranjost
hotela, zaužile okusno kosilo in bile ob 16.
uri že v Žetalah.
Minevajo oblačni, mokri dnevi, zaposlitev
je dovolj. Od leta 2017 smo se dostojno,
zabavno in uspešno poslovile pri gospe
Darinki Kodrič. Vemo, da bo v letu 2018
potrebno realizirati več začrtanih projektov. V sožitju in sodelovanju bomo zmogle udejaniti želje, zahteve in druženje z
ostalimi društvi, organizacijami in Občino Žetale. Pa še nekaj misli o srečanju
predsednic društev podeželskih žena na

Ptujskem, ki se je odvijalo v Vitomarcih.
Najprej smo se srečale v večnamenski dvorani, si jo ogledale in prisluhnile
pozdravom predsednice Društva podeželskih žena Vitomarci in lepim mislim
vitomarške županje.
Sprejeli so nas tudi člani Vinogradniškega
društva Vitomarci. Bile smo pogoščene z
obloženimi kruhki, nazdravile smo s penino, se posladkale s pecivom in v spomin
sprejele stekleničke vitomarškega medu.
Ogledale smo si kovaški muzej in oboro
z damjaki. Zanimiv je bil ogled kmetije
Roškar v Savcih. Ob zaključku smo se
družile ob okusnem popoldanskem kosilu na kmetiji Druzovič, ki jo vodita mama
Marjana in hči Mojca. Po 17. uri smo zadovoljne odpotovale domov. Sreča, zdravje
in zadovoljstvo naj vas spremljajo v letu
2018. Ob torkih si lahko zapolnite večer z
razgibavanjem v šolski telovadnici.

za društvo M.K
Žetalske novice
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Delavsko društvo hribovskih kmetij
in podeželja
želi vsem občanom in občankam
mirne in vesele
božično - novoletne praznike.
Srečno 2018!

MEDENA POTICA ZA BOŽIČ
Zima je čas, ko narava leže k počitku, ljudje pa se zatekamo k toplemu ognjišču in pogosto posegamo po medu in ostalih čebeljih pridelkih, ki so v
tem letnem času nepogrešljivi. Med pogosto uživamo na kosu kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, pogosto pa zaide tudi v kuhinjo, kjer ga
dodajamo tako mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju, seveda pa tudi slaščičarsko-pekovskemu pecivu. V tem predprazničnem
času smo za bralce pripravili recept medene potice za božič.
Še prej pa nekaj zanimivosti o izvoru in razvoju potice:
Prve slovenske potice so bile sadne, z nadevom iz stolčenega suhega sadja in medu. Suho sadje za potice so na peči ali v peči posušili in nato v možnarjih ali v mlinskih stopah stolkli v moko. Sladkali so z medom, ki je bil stoletja edino sladilo. Poleg sadja so kot nadev uporabljali še orehe, lešnike,
bučne peške in pehtran. Rozine so na kmete prišle zelo pozno. Nadev je bil lahko tudi slan. Potico je v pisnih virih prvi omenil Janez Vajkard Valvazor,
in sicer v Slavi vojvodine Kranjske. Iz opisa je razvidno, da je bila prva potica nadevana z orehi in medom, ponekod s skuto. Včasih so jih zvijali na
poseben način. Testo so razvaljali v obliki kroga in ga po vsej površini namazali z nadevom. V sredini so zarezali križ, katerega kraki so bili dolgi 12 cm.
Potico so začeli zvijati iz sredine proti zunanjemu robu, vsak trikotnik zase. Nastal je dolg tanek zvitek, ki so ga prerezali in polagali v model v obliki
kače, zvitek na zvitek. Potica je na toplem vzhajala, nato pa se je pekla v krušni peči. Že od nekdaj so jo povezovali z božičem.

Vir: Janez Bogataj, Potice iz Slovenije

SESTAVINE
Kvašeno testo: 500 g pšenične bele moke, 70 g sladkorja, 30 g kvasa, 60 g masla, 4–5 jajčnih rumenjakov, 2–3 dl mlačnega mleka,
ščep soli, 1 jušna žlica sladkorja, 1 jušna žlica tekočega medu. Medeno-orehov nadev: 150 g tekočega medu, 600 g mletih orehov, 1–2 dl
mlačnega mleka, 2 jajci, ščep mletega cimeta, ščep mletih klinčkov, ščep stolčenih nageljnovih žbic, vaniljev sladkor, naribana limonina
lupina, ½ dl ruma za aromo. Premaz: mleko in jajce.

PRIPRAVA
Testo: Moki, ki smo jo hranili na sobni temperaturi, dodamo rumenjake, sladkor, stopljen med in rum. Mleko segrejemo in raztopimo
maslo. Dodamo mešanico soli, mleka in kvasa. Zmešamo srednje gosto testo, ga zgnetemo, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč.
Nadev: Med zelo počasi stopimo v vodni kopeli. Ko je stopljen, ga odstavimo, primešamo maslo in približno polovico mletih orehov (ki
jih lahko nadomestimo s piškotnimi ali kruhovimi drobtinami). Vse skupaj zalijemo z mlekom. Na koncu dodamo še začimbe in jajci.
Priprava na peko: Tradicionalno se je potico peklo v okroglih lončenih modelih. Dolžino razvaljanega testa določimo tako, da izmerimo
premer modela in pomnožimo z dva. Testo, ki je počivalo čez noč, zjutraj še enkrat premesimo, tanko razvaljamo, nanj namažemo
medeni nadev in potresemo s preostankom mletih orehov. Testo tesno zvijemo, položimo v namaščen modelček in ga postavimo na
toplo, da še enkrat vzhaja. Medena potica je težja in vzhaja počasneje. Pred peko kolač premažemo z zmesjo mleka in jajc. Pečemo v
pečici, ogreti na 175 °C, pribl. 45 min.
16
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Avtorica recepta: mag. Urška Intihar
Čebelarska zveza Slovenije

»NAJ TVOJ DAN VSAK ZDRAV BO IN VESEL ……«

»Sam sanjam, da je spet božič, ko ti čestitati želim. Naj tvoj božič
lep bo in bel in tvoj dan vsak zdrav bo in vesel«, je tekst pesmi Beli božič, ki jo zelo radi zapojemo v obeh zborih KD Žetale.
Kako hitro je spet ta veseli decembrski čas, ko so želje iskrene in
večkrat izrečene. Morda se uspemo za hip ustaviti, nadomestiti
in izvesti že petič odloženi obisk prijateljev ter veselo poklepetati. Malo je potrebno, da si res vzamemo čas za veselo druženje,
ki nas osreči. Pa vendar, vedno ni tako enostavno. Dnevne obveznosti nas prehitijo in potisnejo na stran naše načrte – obljube. Tudi s strani naših pevcem slišimo, da je vse težje usklajevati
dnevne delovne obveznosti z ljubiteljsko kulturo. Res moraš to
početi s srcem, dobro voljo in prijateljstvom. Veseli in ponosni
smo, da smo skupaj praznovali že 15 let ŽePZ in 10 let MoPZ.
Zahvala vsem pevcem in članom dramske sekcije, da pojemo,
recitiramo, pišemo, igramo in ohranjamo ter bogatimo našo kulturo. Kultura in mir ter svoboda so vrednote, da lahko delamo in
ustvarjamo ter živimo. Vsi si želimo, da bo vedno tako.
Zadnji mesec smo v KD Žetale veliko delali za naš tradicionalni
božično novoletni koncert. Letos je to malo drugače, saj je zraven pevcev obeh zborov KD Žetale in skupine Kvarte še Tamburaški orkester KUD Majšperk. Letnica rojstva orkestra je leto
2002. Orkester redno nastopa na številnih prireditvah ter je znan
in cenjen daleč naokoli. Z njimi nastopajo številni solisti; pri nas
je bila solistka zborovodkinja ŽePZ .

Zvok tamburice se je v Žetalah že veselo oglašal in bogatil dogajanje in ponos domačih tamburašev. Iz zapisa v biltenu Žetalski
kulturni koraki od nekoč … do danes preberemo tole: »Zanimivo
je vedno slišati, kako je deloval v Žetalah tamburaški orkester. G.
Franc Stres je nekoč povedal: »Z veseljem se spominjam trenutkov, ko sem kot mlad fant igral v tamburaškem orkestru na brač.
Poprijel sem tudi za bugarijo in bisernico. Vabili so nas na gostije
in razne veselice.« V novembru 1952 so nabavili osem glasbil za
tamburaški zbor in prvič so javno nastopili v marcu 1953. V decembru 1953 je bilo v časopisu Tednik zapisano: »Tamburaška
skupina igra za praznik republike v zakajeni pisarni, polmrak, petrolejka in dirigent Stanislav Zemljič, ki so mu rekli oče in duša
skupine tamburašev.« Leta 1968 je tamburaška skupina razpadla,
ker je bil dirigent Janez Zemljič službeno premeščen v drugi kraj.
Vse je razpadlo, tudi instrumentov ni bilo več nikjer. Morda pa bo
spet kdaj zaigrala domača tamburica!
Veliko lepih trenutkov in osebne sreče ter zadovoljstva vam želimo. Na vabilo za božično-novoletni koncert smo zapisali: »Prižgimo si lučke, naj nam svetijo, da lažje po pravi poti hodimo.
Srečno novo leto 2018.«

Kulturno društvo Žetale
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»DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽETALE – 25 LET«
Uvod
Društvo upokojencev (DU) Žetale je bilo ustanovljeno 27. novembra 1993, ko je bil v prosvetni dvorani ustanovni občni zbor
društva. Na ustanovnem občnem zboru so bili soglasno izvoljeni organi društva: upravni odbor, nadzorni odbor in častno
razsodišče. Želja po ustanovitvi samostojnega Društva upokojencev Žetale je bila med žetalskimi upokojenci prisotna kar nekaj časa. Žetalski upokojenci so bili člani društev upokojencev v
Podlehniku, Majšperku, Rogatcu in drugod. Ustanovitev društva
je bilo odgovorno dejanje in tega so se zavedali tisti, ki so pred
25 leti predlagali ustanovitev samostojnega Društva upokojencev Žetale.
Prelomno leto 1993
Veliko takratnih žetalskih upokojencev je bilo članov DU Podlehnik. To je bilo logično, saj Žetale in Podlehnik povezuje dolina
potoka Rogatnica. Na pobudo takratnega predsednika in tajnika
DU Podlehnik Jožeta Ovčarja in Boža Šlehte je bil 7. marca 1993
v Prosvetni dvorani Žetale sestanek, ki se ga je udeležilo 53 članov DU Podlehnik iz KS Žetale. Namen sestanka je bila izvolitev
pododbora, ki bo zastopal žetalske upokojence v Upravnem odboru DU Podlehnik. V pododbor so bili izvoljeni: Marija Žerak,
Monika Jazbec, Janko Kozel, Stanko Letonja in Lizika Colnarič.
Na sestanku je bil potrjen datum Občnega zbora DU Podlehnik,
ki je bil 29. marca 1993 v dvorani v Podlehniku. Na občnem zboru
je bil sprejet sklep o organizaciji srečanja upokojencev Spodnjega Podravja. Srečanje je potekalo 10. julija 1993 na igrišču OŠ v
Žetalah. Verjetno Žetale v svoji zgodovini še niso doživele prireditve, na kateri bi se zbralo toliko ljudi; po oceni organizatorja
se je zbralo 3.000 upokojencev in ostalih gostov. Nedvomno
je bila prireditev velik organizacijski zalogaj za DU Podlehnik,
predvsem za pododbor Žetale. Na koncu je bila podana splošna
ocena, da je srečanje društev upokojencev Spodnjega Podravja lepo uspelo, kar je bilo za žetalske upokojence priznanje in
vzpodbuda za nadaljnje delo. Želja po ustanovitvi samostojnega
DU Žetale ni nikoli zamrla. Priprave na ustanovni Občni zbor DU
Žetale, ki je bil v soboto, 27. novembra 1993, so potekale nekaj mesecev. Takrat se je začela pisati zgodovina društva. Prvo
vodstvo DU Žetale so sestavljali: Marija Žerak – predsednica,
Janko Kozel – podpredsednik, Lizika Colnarič – tajnica, Tončka
Stres – blagajničarka, Jože Vogrinc – predsednik nadzornega
odbora in Martin Rodošek – predsednik častnega razsodišča. Začetek delovanja DU Žetale sta krasila zavzetost za prostovoljno
delo v društvu in prijateljstvo članov društva – to so vrednote, ki
jih cenijo še danes.
Pridobitev prostorov za delovanje DU Žetale
Ob ustanovitvi Društvo upokojencev Žetale ni imelo svojih prostorov za delovanje. Sestanki upravnega odbora in ostalih organov društva so se odvijali v pisarni KS Žetale. Kasneje sta bila
gostitelja sestankov žetalskih upokojencev Marija in Jože Vogrinc v Čermožišah 43/a. Sestanki so se v glavnem odvijali ob
nedeljah po rani maši. Želja po lastnih društvenih prostorih je
bila pri članih DU Žetale prisotna vse od ustanovitve društva. Na
podlagi tega dejstva je bila v sredini leta 1994 na Svet KS Žetale
poslana vloga za najem prostorov društva v stavbi Žetale 1. Svet
KS Žetale je vlogi DU Žetale ugodil in dal društvu v najem dva
prostora v zgornji etaži stavbe brez plačila najemnine. Prostore
je bilo potrebno temeljito očistiti in prebeliti. V kroniki društva
zasledimo, da so prostore očistili člani društva, beljenje prostorov pa sta prevzela Leopold Korez in Franc Vivola. Klubsko mizo
in klopi je izdelal Jože Butolen.
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Prostore, ki so bili dodeljeni društvu leta 1994, društvo uporablja
še danes.
Pevski skupina DU Žetale
Upravni odbor DU Žetale je na seji 18. novembra 1995 sprejel
sklep o ustanovitvi Pevske skupine DU Žetale. Za vodjo pevske
skupine je bila imenovana Monika Jazbec. Zbor so sestavljale
naslednje članice DU Žetale: Marija Železnik, Štefka Vodušek,
Leopoldina Mohorko, Anica Krivec, Berta Vogrinc, Katica Vodušek in Marija Polajžar. Članice pevske skupine so pele narodne in
ljudske pesmi. Nastopale so na prireditvah Društva upokojencev
Žetale in drugih prireditvah, najprej v KS Žetale in kasneje občini
Žetale. Zaradi objektivnih razlogov je skupina po desetih letih
uspešnega nastopanja prenehala delovati.

Pevke DU Žetale na otvoritvi prvega javnega vodovoda v občini Žetale leta 2000

Razvitje društvenega praporja
Pobudo za razvitje društvenega prapora je na Občnem zboru DU
Žetale 13. maja 1995 podal takratni predsednik PGD Žetale, Stanko Vogrinc. Člani DU Žetale so pobudo z zadovoljstvom sprejeli

Razvitje praporja Društva upokojencev Žetale, 8. novembra 1997. Praporščaka
Franc Vivola in Jože Rodošek

ob zavedanju, da bo potrebno za uresničitev pobude opraviti
precej dela na organizacijskem in operativnem področju. Sklep
o razvitju prapora so člani DU Žetale sprejeli na občnem zboru
10. maja 1997 v Prosvetni dvorani Žetale. Za dan razvitja prapora
je bila določena sobota, 8. novembra 1997, v Prosvetni dvorani
Žetale. Prapor je simbol društva, ki spremlja člane društva ob
različnih slovesnostih, kot so proslave, prireditvi in slovo od preminulih članov. Prapor sta na slovesnosti razvila predsednica DU
Žetale Majda Stojkovič in župan Občine Majšperk Franc Bezjak.
Na praporu je na eni strani upodobljen znak upokojencev Slovenije, na drugi strani pa romarska cerkev Marije Tolažnice. Prapor,
ki ga je krasilo 11 trakov in 54 žebljičkov, je blagoslovil farni župnik Štefan Zver. Za praporščaka sta bila izbrana Jože Rodošek
in Franc Vivola. Ob praznovanju 10. obletnice društva 10. novembra 2003 je bilo na prapor DU Žetale obešenih še 11 trakov in
pritrjenih 33 žebljičkov.
Prireditve, družabna srečanja, izleti in ostale aktivnosti………..
Društvo upokojencev Žetale na občnem zboru vsako leto sprejme program dela in ﬁnančni načrt. To sta temeljna dokumenta za
vsakoletno delo društva. Društvo vsako leto organizira dva do tri
izlete-romanja v različne kraje naše domovine in tudi izven nje.
Člani društva so obiskali romarska svetišča: Brezje, Ptujska gora,
Sveta gora pri Gorici, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Višarje
v Italiji, Marija Bistrica na Hrvaškem, Gora Oljka, Sv. gore ob Sotli
in še nekatera. Na vseh teh izletih-romanjih je bil cilj, da se zadovolji različne okuse članov društva, kar pa ni bilo zmeraj lahko.
Najlepše je, kadar sta zadovoljna duša in srce. Vsak kraj doma in
na tujem ima nekaj, kar je vredno ogleda. Pustovanje in martinovanje so vsakoletne tradicionalne prireditve DU Žetale, ki so
namenjene druženju članov društva. Poletne mesece so zapolnili
pikniki in družabna srečanja. Člani DU Žetale so vsa minula leta
sodelovali na prireditvah ob prazniku Občine Žetale in kostanjevem pikniku. Razstave upokojencev v avli OŠ Žetale so bile nekaj
posebnega. Vinska kapljica, kulinarične dobrote in zdravilni napitki Danice Žerak so navduševali številne obiskovalce osrednjih
prireditev ob minulih občinskih praznikih. Žetalski upokojenci so
vsako leto vključeni v akcijo Sveta za preventivo v cestnem prometu Občine Žetale. Gre za akcijo varovanje šoloobveznih otrok
ob začetku šolskega leta.

● 2003-2014: Stanko Vogrinc st.
● 2014 : Filip Režek
Biti predsednik društva je čast in velika odgovornost. Predsednik društva usmerja in vodi delo društva. Pri njegovem delu mu
pomagajo člani organov društva in vsi ostali člani društva. Vsi
dosedanji predsedniki DU Žetale so svojo delo opravljali vestno
in marljivo, za kar si zaslužijo vse priznanje in posebno zahvalo
Pogled v prihodnost
Leto 2018 bo leto, ko bo DU Žetale praznovalo srebrni jubilej. Ob
25-letnici društva se bomo spomnili vseh tistih članov društva,
ki jih ni več med nami. Če bomo spoštovali preteklost, je pred
nami svetla prihodnost. Tudi v prihodnje bo osnovna dejavnost
DU Žetal skrb za druženje članov, organizacija in izvedba izletov,
družabnih srečanj in sodelovanje na prireditvah, ki bodo organizirane v okviru društva in Občine Žetale. DU Žetale ne sodeluje v projektu »Starejši za starejše«, kar ne pomeni, da nismo
pripravljeni pomagati v okviru možnosti tistim članom društva,
ki so pomoči potrebni. DU Žetale se je skupaj z OŠ Žetale, PGD
Žetale in Športnim društvom Žetale vključilo v projekt na področju medgeneracijskega sodelovanja z naslovom: Mi smo za.
Navedeni projekt vključuje ureditev igrišča za balinanje, kegljišča
na vrvico, steze za skok v daljino in disk golfa. Projekt se izvaja v
okviru LAS Haloze in bo članom DU Žetale omogočal aktivnosti
na področju rekreacije.
Največja dragocenost društva so njegovi člani. Zato si želimo, da
bi se v vrste DU Žetale včlanilo čim več upokojencev in njihovih
družinskih članov.
DU Žetale bo ob svoji 25-letnici izdalo zbornik, v katerem bo
predstavljeno delo društva v preteklem obdobju.

Člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča DU Žetale na
zadnji seji v l.2017

Članom Društva upokojencev Žetale in vsem občanom Občine
Žetale želimo doživete božične praznike, veliko zdravja, medsebojnega razumevanja in sreče v letu 2018.
Upokojenski pozdrav!

Jože KRIVEC
Člani DU Žetale z županom g. Antonom Butolnom

Predsedniki DU Žetale
Predsedniki DU Žetale
Na podlagi Zakona o društvih je odgovorna oseba vsakega
društva predsednik oz. predsednica društva. Delo predsednice
oz. predsednika DU Žetale so v minulem obdobju opravljali:
● 1993 – 1997: Marija Žerak
● 1997-2003: Majda Stojkovič

Žetalske novice

19

POTEPANJE PO SLOVENSKI ISTRI

Člani Strojnega krožka Žetalanec, posebej tisti, ki radi pogledamo, kako delajo in kmetujejo drugod po naši deželici in tudi izven
meja, smo imeli v začetku novembra spet eno od priložnosti, ki je
nikakor nismo hoteli izpustiti. In prav zato smo imeli spet nekaj
organizacijskih težav, saj je bilo prijav veliko preveč za en avtobus in malo premalo za dva, a smo ugodili vsem in odšli z dvema
s po nekaj prostimi sedeži. Lepo sobotno jutro, vkrcanje na avtobusa in že smo nestrpno pričakovali tablo za izvoz iz avtoceste
za Trojane, kjer nas je čakala jutranja kava, ki pa brez trojanskega
krofa ne bi bila tako dobra. Kar hitro smo nadaljevali in na enem
od počivališč, s katerega smo že skoraj videli morje, je zadišalo
po jutranji malici, za katero je poskrbel Skokov Marjan. Da se tam
nismo preveč dolgo zadrževali, je poskrbelo nekaj kapljic dežja.
A že na prvem postanku na kmetiji Knez v Strunjanu se je izza
oblakov prikazalo nekaj sončni žarkov. Po predstavitvi posestva
in nasada kakijev, v katerem smo se nahajali, smo lahko poskusili
ta sadež; seveda če smo našli prav zrelega. Če to ni bil, so bili
zobje kar precej daljši od normalno. Dokazali smo, da Haložani
znamo delati, in na hitro natrgali nekaj zabojčkov tega lepega
zlato rumenega sadja. Sledil je še ogled ostalih površin kmetije,
kjer pridelujejo artičoke, rastejo olive, granatna jabolka in še nekaj bolj južnih sadežev. Po predstavitvi kmetije ob domačih dobrotah in nakupu kakijev za domov smo se podali v Krkavče, malo
kraško vasico. Ogledali smo si znameniti kamen in cerkvico, ki
slovi po tem, da ima dva tabernaklja, sveti Peter v rokah drži dva
ključa; skratka, tam je skoraj vse dvojno, razen možakarja, ki nam
je predstavil zgodovino in cerkev s prav posebnim nastopom.
Krkavče so posebej znane žetalskim gasilcem, ki so pobrateni z
njihovim društvom, in kolikor mi je znano, kar dobro sodelujejo. Ker je čas na našem izletu kar hitro tekel, smo se z avtobusi
spustili po ozkih kraških zaselkih do kraja Sv. Peter, kjer je sledil
ogled zelo stare oljarne, kjer so v davnih časih pridobivali oljčno
olje, nad oljarno pa je bil zanimiv ogled Tonkine hiše. Popoldan
se je prevešal v večer, ko je bil čas, da po vsem, kar smo videli
in slišali, še nekaj naredimo zase, to je bilo pozno kosilo na turistični kmetiji Mahnič v Dragonji, kjer so nam postregli z njihovo
tradicionalno hrano, ki smo jo zaključili še z degustacijo njihovih
vin. Da ne bi prehitro zapustili Primorske, smo izlet zaključili z
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lepim večernim sprehodom po Piranu in skupno fotograﬁjo na
Tartinijevem trgu. In tako je za nami še zadnji letošnji izlet. Tisti,
ki so bili z nami, so obljubili, da gredo tudi naslednje leto zraven;
tisti, ki ste ostali doma, pa boste imeli to možnost komaj takrat.

Š.I.

ŠD RIM JESENI

»Pogled iz lune« na športni park Rim

Jesenski dnevi prinašajo nova opravila in naloge in nič drugače
ni bilo v Športnem društvu Rim. 23. 9. 2017 so se uresničile dolgoletne sanje in želje članov ter simpatizerjev športnega društva.
Na ta dan so namreč 'grabo' razsvetlili reﬂektorji. Športni park
sedaj razsvetljuje 10 LED reﬂektorjev, ki so postavljeni na štirih
kandelabrih. Investicija v razsvetljavo je potekala v obdobju zadnjih dveh let, pokrita pa je bila izključno iz lastnega proračuna,
na kar smo še posebej ponosni. Ob tej priložnosti bi se zahvalili
vsem občanom in občankam občine Žetale, ki prispevate prostovoljne prispevke, ko vas obiščemo s koledarji v mesecu decembru. Ti prispevki tvorijo pomemben delež proračuna ŠD Rim.
Najlepša hvala. Občina Žetale je s tem dobila še en prostor, kjer
je rekreacija mogoča tudi po tem, ko sonce že pade za Donačko.
Jesenski dnevi sedaj niso več tako kratki.
Jesensko dogajanje je popestrila gasilska vaja Gasilske zveze Videm, ki je potekala v Žetalah in ena izmed lokacij je bilo tudi naše
igrišče. Vaja je potekala 22. 10. 2017. Nezadržno se bliža najbolj
bel in mrzel letni čas in objekt ter okolico je bilo potrebno pripraviti na zimo. V Športnem parku Rim smo 4. 11. 2017 organizirali
jesensko delovno akcijo. Pograbili smo listje, ki se ga nabere veliko, saj domujemo na gozdnem robu. Razgrnili smo zemljo na
začetku ceste, ki vodi do objekta ŠD Rim. Položili smo plošče
od vzhodnih stopnic do igrišča in s tem pridobili 'čisti' dostop

od objekta do igrišča. Pospraviti je bilo potrebno tudi zunanjo
opremo; klopi smo zavili v folijo in jih tako vsaj malo zaščitili
pred vplivi zime. Ob tej priložnosti smo naredili tudi inventuro.
Na koncu akcije smo pomirili svoje želodce z odlično hrano iz
kamina, ki so nam jo pripravile izkušenejše članice. Manjkalo ni
niti skoraj že vino in seveda pečen kostanj. In tako je bilo to še
eno klasično druženje, združeno prijetno s koristnim.
V ponedeljek, 6. 11. 2017, so se naši člani udeležili akcije sajenja
dreves okoli Pušnikove domačije. V decembru, natančneje 2. 12.
2017, se začenja Zimska liga malega nogometa Generali, ki bo
potekala v Športni dvorani Center na Ptuju. Tudi letos bo ŠD Rim
imel svojo ekipo v tem tekmovanju. Treba je povedati, da smo
poleg ekipe Poetovio najbolj konstantna in legendarna ekipa te
lige, kar je zelo lep dosežek. Zahvala gre vsem bivšim in sedanjim
igralcem, ki se potijo v dresu ŠD Rim, ter seveda vsem navijačem.
Vabljeni na oglede tekem, ki bodo potekale od prej omenjenega
datuma vsak vikend do konca januarja.
Vse dobro v prihajajočem čarobnem decembru, naj vam bodo
dnevi dolgi in lep športen pozdrav iz Športnega društva Rim.

ŠD Rim
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ŽUPNIJA ŽETALE ADVENT 2017

V cerkvenem letu smo pričeli z adventnim časom, časom pričakovanja Jezusovega rojstva.
To je čas, ko v naših srcih pripravljamo prostor Jezusu, katerega
rojstvo bomo praznovali na BOŽIČ.
Simbol adventa je adventni venec, na katerem so štiri svečke,
ki predstavljajo štiri nedelje pred Božičem. Vsako nedeljo bomo
prižgali eno svečko več, kar pomeni več luči zunaj in v naših
srcih, ki se veselimo božičnih praznikov.
V soboto, drugega decembra, so se v veroučni učilnici zbrali otroci iz naše župnije in ob pomoči katehistinje Andreje in nekaterih staršev, ki so spremljali najmlajše, pletli in izdelovali venčke
in adventne aranžmaje ter tako spoznavali pomen in simboliko
venca in svečk na njem. V prijetnem druženju ob izdelovanju so
nastali lepi venčki in aranžmaji, ki so jih potem postavili v cerkvi
pred oltar, da jih je g. župnik v nedeljo pri maši blagoslovil.
Na prvo adventno nedeljo smo v naši župniji obhajali tudi praznik sv. Miklavža. Za to priložnost so otroci pripravili igro o tem
svetniku, v kateri so predstavili, kako so nekoč pričakovali prihod
Miklavža in kako so bili veseli preprostih daril, ki so jih dobili ob
tej priložnosti. Predstavili so tudi, kdo je sploh bil ta svetnik, ki je
zavetnik otrok in mornarjev. Bil je sin bogatih staršev, ki je postal
duhovnik in po spletu okoliščin tudi škof. Ko so mu umrli starši, je
vso premoženje, ki ga je podedoval, razdelil med uboge.
Po končani maši je v cerkev ob spremstvu angelov in dveh
parkljev prišel Miklavž. Otroke je vprašal, če znajo kaj moliti in če
so bili skozi leto kaj pridni. Skupaj so zmolili molitev Sveti angel,
nakar je ob pomoči angelov otroke obdaril z darili.
Droben plamen na adventni svečki ima moč, da prežene temo.
Naj bo tudi v teh prihajajočih praznikih v naših srcih veliko te
Božje luči, ki nas bo spremljala in nam kazala pot v prihajajočem
letu, ki je pred nami.

S. G.
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OBISKALI SMO ROZINO POLAJŽER ZA NJEN
94. ROJSTNI DAN
Zanimiva so srečanja z našimi občani in
občankami, ki so izpolnili 90 in več let.
Občinska organizacija Rdečega križa
jim ob tako častitljivih rojstnodnevnih
obletnicah nameni posebno pozornost.
S slavljencem ali slavljenko se dogovorimo za srečanje, pridemo na dom z voščilom in lepimi željami ter s priložnostnim darilom.
Starejšim tudi sicer večkrat namenimo
našo pozornost, zlasti ob večjih praznikih, ob novem letu in veliki noči, ko jih
razveselimo z zanimivimi ročno izdelanimi izdelki in voščilnicami iz naših delavnic.
Letos ga. Rozina Polajžer praznuje že
svoj 94. rojstni dan . Že tretjič smo jo ob
njenem rojstnem dnevu obiskali v prijaznem domu njene hčerke Vikice, zeta
Tončka Frleža in vnuka Aleša v Nadolah. Tukaj jo obiščejo njeni otroci z družinami; sin Stanko, ki živi na domačiji
pod Resenikom, pa redno prihaja, da ji
pove, kako je doma.
Ga. Rozina se je rodila v Tratnci v Žetalah. Ko je odrasla, je prišla živet na
domačijo, ki jo poznamo po domačem imenu Korenše. Otrok ni bilo pri
hiši, zato sta Rozina in Franc dobila to
možnost, da se tu ustalita. Domačija je
bila sicer skromna, kot so bile skromne
kmetije tistega časa v Halozah, življenje
pa težko in garaško. Postopoma se je
rodilo 6 otrok: Franci, Ančka, Stanko,
Vera, Vikica in Marija. Ker je bilo tudi pri
sosedih v tistih časih kar nekaj otrok, je
bilo življenje razgibano in živahno. Danes si tega skoraj ne moremo predstavljati, saj je ta del Haloz močno osamel.
Le nekaj trmastih prebivalcev še neumorno vztraja, da ta del sveta ne zaraste nazaj v goščavo in da trnje na zaraste
vseh poti, ki so jih predniki trudoma
utirali, da so lahko delali in živeli na teh
pobočjih. Ga. Rozina se še spomni tistih časov. Tam, kjer je sedaj lepa asfltna
cesta, je bil nekoč klanec, po katerem se
je še hodilo težko, kaj šele vozilo. No, pa
vozilo se je dolgo časa samo z vprežno
živino. Le da so bila kolesa voza najprej
lesena in okovana, v »modernejšem obdobju« pa so že bila z gumami.
Ga. Rozina je bila skozi svoje življenje
priča številnim spremembam, ki so v
Haloze prišle pozno, a prišle so in to
je bilo bistveno! Elektrika, vodovod,
makadamska cesta, motorna žaga,
kosilnica, avto, telefon, zatem še asfaltna cesta, javni vodovod, urejen od-

voz smeti in še mnogo drugega. Samo
predstavljajte si, kakšno je življenje
brez vsega tega. Res pa je, da domišljija
ne more nadomestiti resnične izkušnje,
da bi človek lahko vedel, kako je bilo.
No, hvala bogu, da je tako, da se je življenje obrnilo na bolje tudi v Halozah in
da mlajši ne odhajajo več tako pogosto
drugam. Mnogo jih je v preteklosti od
tod odšlo: v Nemčijo, nekateri v Švico,
celo v Francijo, tudi v Avstralijo. Za zaslužkom in za boljšim življenjem, kot jim
ga je lahko nudila domača zemlja. Tudi
Rozinin mož in še nekaj sosedov so šli
na začasno delo v Nemčijo. Z zaslužkom je potem zrasla nova hiša. Postopoma so tudi otroci odšli : Ančka, Vera
in Marija v Ljubljano, Franci v Kidričevo,
Stanko v Maribor, Vikica pa v sosednjo
Marino vas.
Mož Franc je umrl in ga. Rozina je ostala
sama. Mnogokrat ji je priskočil na pomoč sin Franci, ki je bil relativno blizu.
Tudi hčerka Vikica in njen mož Tonček

sta redno prihajala, da ji je bilo lažje.
Čez mnogo let sta si hčerka Ančka in
mož Ivan tukaj sezidala hišo, prav tako
hčerka Vera in njen mož Milan. Tudi
Stanko se je vrnil domov. Obiskovali so
jo vnuki in to je bilo eno lepo obdobje.
Leta pa seveda hitro tečejo in sedaj, ko
je gospa Rozina v častitljivih letih, ki
niso podarjena vsakomur, je lepo, da
ima urejeno in mirno življenje. Težave,
ki jih leta pač prinesejo s sabo, je tako
lažje prenašati, če veš, da imaš pridne
otroke, ki imajo dobro srce.
Urice prijetnega druženja so minile, kot
bi mignil. Poslovili smo se od prijaznih
domačih in zaželeli, da se ob letu spet
vidimo. Slike so iz dveh srečanj; lani
smo bili na obisku Jože Polajžer, Veronika Pulko in Vikica Kidrič, letos pa Jože
Polajžer, Marija Skok, predsednica Irena
Vodušek in Vikica Kidrič.

Zapisala: Vikica Kidrič
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OD TU IN TAM

Pomudimo se pri kvartetu DOBRINČEK, pri pevki in pevcih, ki so ubrano zapeli na
koncertu v Podlehniku. Povabile so jih ljudske pevke Trstenke, drugič JABLOVSKE pevke
Podlehnika tudi v Podlehnik. Lepo je zazvenela njihova pesem na odru v Majšperku,
gostovali so v Račah, lepo so zapeli v Stopercah. Še bodo prepevali v naši občini in tam,
kamor jih bodo povabili.

Šahovski krožek šteje osem članov, sestajajo se ob četrtkih v večnamenski dvorani v Žetalah, organizirajo tekmovanja, igrajo za
osebni užitek, utrjujejo spomin in urijo znanje za šahovska srečanja v naši občini in naokoli po Ptujskem; bili so tudi na tekmovanju
v Mariboru. Odgovorni organizator za šah je g. Igor Iljaš.

Poroča Angelca Kopše
Tudi pevki in pevca ZA 5 marljivo vadijo. Pravijo, da pojejo za svojo dušo, seveda pa večkrat razveselijo poslušalce v različnih
dvoranah. Tudi sobotni 16. december je že mimo, preživeli smo lep božično-novoletni koncert v naši dvorani. O vsem uspelem
bomo še poročali.
Minili so spominski dnevi: dan prijaznosti, dan prostovoljstva, ta veseli dan kulture 3. december, rojstni dan poeta Prešerna.
Na splošno so dnevi decembra spominski dnevi, adventni čas je tudi že mimo. Ponedeljkovo jutro je minilo v pogovoru z go. Katico
Širec iz Dobrine 41. Prijetna, zgovorna 84-letna ženica živi v družbi hčerke Milice in njenih v dobrinski idili in bo imela voljo in čas za
pogovor in objavo v naslednji številki Ž.N.
Želela sem se telefonsko najaviti na obisk pri Korezovih v Nadolah, a ni bilo odziva. Prišla bom naslednje leto v marcu, dotlej lepo
pozdravljena, ga. Veronika in g. Simon.
Tudi ge. Mimike Bukšek nisem mogla doklicati in očitno se mi obeta lep spomladanski sprehod h ge. Mimiki v Žetale 51.
Kaj bi razmišljala, kam naj me vodi pot? Pri ge. Moniki Jazbečevi sem večkrat na obisku, izmenjujeva si knjige, obdelava prebrano
vsebino, pa sem sklenila, da opišem drobec njenega življenja v 65. številki Ž. N.

Pri ge. Moniki
Torek je vetroven, z gospo Moniko sediva v prijetni sobi pri sinu Karlu in snahi Berti. Oba skrbita, da je 89-letnemu gospodu Stanku
in 82-letni ge. Moniki udobno, da jima jesen življenja mineva v najlepšem razpoloženju in dobri oskrbi.
30. septembra 2016 sta praznovala biserno obletnico poroke. V življenju sta bila oba zelo aktivna kot dobra kmetovalca in družbeno
prisotna na mnogih področjih. O gospodu Stanku smo prebrali nekaj zanimivih vrstic v eni izmed prejšnjih številk Ž. N.
Gospa Monika, dobitnica večih priznanj za vzorno udejstvovanje v različnih društvih in organizacijah, je bila rojena v Žetalah. Nekoč
so tam rekli pri Anzlovih, saj je bil dedek Janez – Anzl doma iz Tratnce, priženil se je k Pulkovim in ostal je vzdevek pri Anzlovih.
Anzlova Micka, Monikina mama, je bila rojena v Čermožišah ali na Prevalah. Poročila se je z Anzlovim Jožetom, živeli pa so v kmečki
hiši, stari 250 let. Današnjo hišo sta zgradila Monika in Stanko, saj sta bila vajena gradnje. Zgradila sta tudi večje gospodarsko
poslopje, kjer so gojili krave in svinje. Nekoč sta imela v hlevu več kot sto pujskov. Gospa Monika se spominja, da sta v enem dnevu
skotili dve svinji in mladiči so tekali po svinjaku, ni jih bilo mogoče dodeliti k materam svinjam, a so se pri sesanju znašli pri pravi
mami. V dograjenih prostorih ob hiši so več kot trideset let zbirali mleko vaških kmetij; kmetje so se srečevali pri zbiralnici mleka
ob jutrih in večerih.
Anzlova domačija je bila zanimiva, saj so se k njim zatekali različni ljudje, tu so dobili želene informacije, pa tudi nasvete. Zanimivo
je, da se je gospa Monika ukvarjala tudi z vremenoslovjem, spremljala je dnevno vreme, vrsto padavin, mesečno je sestavljala
poročila in jih pošiljala v Ljubljano.
S člani Društva upokojencev se je udeleževala sestankov, prireditev, romanj in različnih izletov širom Slovenije in izven nje. Povezana
je bila tudi s šolstvom, saj je bila nekoč članica šolskega odbora. Veselje do petja jo je mnogo let družilo s pevkami, ki so se
povezovale v skupino LJUDSKE PEVKE. Več let so bile edine pevke v kraju in so sodelovale na takratnih prireditvah krajevne
skupnosti. Mnogo let so pele tudi v cerkvenem zboru in ga. Monika je dobitnica priznanja mariborske škofije za 50 let petja v
cerkvenem zboru. Pri Moniki so se zbirale pevke in imele vaje ob večerih.
Monika je postala Jazbečeva leta 1956 in z možem Stankom sta živela v Dobovi, kjer je bil Stanko v službi. Mama Micka ju je določila
za naslednika na kmetiji, zato sta prišla nazaj na Monikino rojstno domačijo. Kot deklina je v Rogatcu služila leto in pol, še prej je
zaključila šestmesečni šiviljski tečaj v Šentjurju. Imela je veliko željo po izobraževanju, a ni bilo denarja. Sicer je bila gospa Monika
na mnogih tečajih in sestankih v okviru kmetijske zadruge in aktiva žensk v sklopu Občine Ptuj. Najbolj ustvarjalna je bila kot
gospodinja, kot mama, saj je vzgojila v uspešne in delovne ljudi štiri otroke. 1957. leta se je rodila Nada, 1959. leta Karli, po osmih
letih je prijokal na svet sin Stanko, zadnja in dve leti mlajša je hči Marinka. Gospa Monika je lahko ponosna na tri vnukinje in pet
vnukov. V veselje so ji trije pravnuki in dve pravnukinji.
Gospo Moniko so v otroštvu spremljali trije bratje in dve sestri, vsi so že pokojni. Oče Jožef se je poslovil od življenja leta 1939,
gospa Monika se ga le bežno spominja. Zanimiv je Monikin stavek: »Pri nas so imeli nekoč OFERJE-stanovalce, to je bilo v tistih
časih, ko je bil dedek Anzl še v Tratnici.«
Za gospo Moniko je značilno, da ima rada pisno besedo, saj je prebrala mnogo knjig, bila je redna obiskovalka knjižnice, tudi
potujoče; redno je prebirala Kmečki glas, prebere zanimivosti Štajerskega tednika, tednika Družina, rada rešuje križanke, pogleda
kaj zanimivega na TV ekranu, rada ima radio, najrajši pa svoje domače, pa tudi tiste, ki so občasni obiskovalci. V toplih dneh se
rada pomudi v vrtu, ki je v sezoni poln zelenjave in povrtnin. Tudi rože so njena velika ljubezen, velika ljubezen ji je ostala pesem,
rada je bila ob nedeljah in praznikih pri maši. Rada še poklepeta z mimoidočimi. Tako ji minevajo dnevi in polnijo strani zagotovo
mnogolistne knjige, ki jo piše življenje.
Gospa Monika, naj se Vam še dolgo polnijo strani knjige, ki je napolnjena s kleno kmečko tematiko.
Še bom prišla, tudi takrat, ko bo zelena pomlad, midve pa bova sedeli tam na klopci pred hišo. Hvala za prijeten torkov dopoldan.

M. K.
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NA OBISKU PRI GOSPE JUSTINI MIKOLIČ
V začetku oktobra smo člani OORK Žetale obiskali gospo
Justino Mikolič, ki je meseca septembra prestopila prag devetdesetega leta življenja.
Ko smo se v jesenskem popoldnevu približevali njenemu
domu, so imeli sončni žarki še neverjetno moč. Le rahel
vetrc, ki je občasno zapihal izza Donačke gore in nadaljeval
svojo pot po dolini Rogatnice in nato na gozdove sosednjega Maclja, je prinašal malo osvežitve.
Okolico hiše obdajajo lepo urejen vrt z zelenjavo in lepimi rožami ter skrbno negovana trava. Našega obiska se je
zelo razveselila. V klepetu se je rada spominjala dni, ko je
s sestrami preživljala lepa, a s težkim delom prežeta mladostna leta. Veliko let se je dan za dnem vozila z delavskim
avtobusom v Celje, kjer si je s službo v Cinkarni prislužila
skromno pokojnino.
Večino dni preživi sama. Za vsakodnevna opravila znotraj
novega doma in pri okolici hiše poskrbi sama. Le pri večjih
delih ji prideta pomagat sin in vnuk z družino. Kdaj pa kdaj
spije kavico z bližnjimi sosedi in vsakomur, ki jo obišče, rada
lepo postreže. Tudi zdravje ji ob zdravilih še kar dobro služi.
Z iskricami v očeh med pogovorom nekajkrat reče: »Le kdaj
so minila ta leta.«

HODIM V ŠOLO IN
ZNAM ŽE VELIKO….

Iskreno smo ji čestitali za dosežena častitljiva leta življenja,
ji zaželeli trdnega zdravja ter obljubili, da se za njen naslednji rojstni dan spet srečamo.

Christian Fišer
Novoletne želje prvošolcev
Dediju in babici želim vesele praznike.
Tilen

Tako pravijo prvošolci. In ko razmišljajo, kaj že znajo, ugotavljajo,
da tudi oni kdaj učijo. Koga? Hm? Svoje dedke in babice!
Preberite, kaj so povedali.
Dedija učim igrati enko in streljati z lesenim lokom.
Zarja
Babico sem naučil denar šteti.

Dediju želim, da bi bil zdrav, da bi lahko kolena skrčil, ker je bil na
operaciji.
Zarja
Želim, da bi bili vsi zdravi.
Tijan
Prenosnik si želim, da bi lahko igral igrice in sestavljanke.

Jaka
Babico učim igrati uno.
Marija
Babico učim držati karte v roki in igrati enko.
Tijan
Dedka sem naučil kovance šteti.
Martin
Dedka bi rada naučila delati prevale, pa ne more.
Maša
Babici sem razložila, da se pri kuhanju uporablja predpasnik in
naučila sem jo igrati igro baby borne.
Brina
Dediju kažem, kako se naredi preval. Rad bi shujšal, pa ne želi
tekati. Prepričujem ga, naj teče kar na mestu, ker je tako lažje.
Tilen
Sem zelo hiter tekač. Babi pa ne more tako hitro teči za mano.

Martin
Želim si kotalke in igračko luna, ter da me bratec ne bi grizel.
Petra
Rad bi, da bi Jakob in Zoja hitro zrasla, da se bomo lahko igrali.
Anže
Rad bi imel malega konjička.

Jaka
Zelo si želim igračo velikega kužka, ki hodi na baterije.
Maša
Najbolj si želim, da bi me mami in babi imeli še naprej zelo radi.
Janja
Zelo rada bi imela BEYBLADE.
Brina

Anže

Pravega konja si želim.
Marija

Babico učim zaigrati Rdečo kapico.
Janja

Prvošolci želimo vsem šolarjem prijetno počutje v šoli, veliko
dobrih ocen, smeha in uspeha, vsem ljudem pa sreče.

MS
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SAJENJE VISOKODEBELNIH SADNIH DREVES
PRI PUŠNIKOVI DOMAČIJI
V ponedeljek, 6. novembra 2017, smo se učenci 6. in 7. razreda ter učiteljici odpravili k Pušnikovi domačiji, kjer smo sodelovali pri
projektu ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM. KGZS Zavod Ptuj in Zavod RS za varstvo narave sta nas v okviru projekta povabila k akciji sajenja
starih sadnih sort drevja. Dogodek se je začel pevsko. Po odpeti pesmi, ki je zajela bistvo Pušnikove domačije in sadovnjakov, so nam
predstavniki KGZS Ptuj nazorno predstavili travniške sadovnjake, življenjski ciklus drevesa in postopek obrezovanja dreves. Obrezovanje so nam pokazali na mladem drevesu. Sledila je demonstracija saditve sadnega drevesa. Skrbno smo opazovali in poslušali.
Nato je vsak razred poprijel za lopato in posadili smo dve sadiki stare sorte jablane. Vsak razred je svojo drevo zaznamoval z zarezami
v kol. Ker je sajenje vzbudilo tek, smo pojedli topel obrok. Nazadnje smo prepoznavali semena različnih sadnih dreves, nato pa smo
svoje noge usmerili proti žetalski šoli. Čeprav je malce deževalo, je bilo vredno, saj smo si razširili znanje o sadnih drevesih.
Ana Plajnšek, 7. razred

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA OŠ ŽETALE
V petek, 17. novembra 2017, smo imeli tudi na naši šoli tradicionalni slovenski zajtrk. Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo si vzeli črni kruh
in nanj namazali maslo in med ter zraven popili domače mleko. Ob pol devetih smo se učenci šole zbrali skupaj z otroki iz vrtca in ob
spremljavi harmonike zapeli znano slovensko pesem Čebelar.
sedmošolki
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PRINCESA

Decembrska

Nekoč je za devetimi gorami in za devetimi vodami stal grad. V
gradu je živela kraljica, ki je pričakovala naraščaj. Rodila je deklico.
Ko se je deklica rodila, je mama vedela,da je posebna, saj je imela
zlate lase. Ko je deklica dopolnila tri leta, se je zvečer prikradla
čarovnica in jo vzela. Zjutraj sta se kralj in kraljica zbudila. Videla
sta, da hčerke ni. Razglasila sta iskalno akcijo, a princese niso našli.
Zato sta obupala. Čarovnica je princeso zaprla v svoj grad, v katerega je lahko vstopila samo ona. Princesa je mislila, da je čarovnica
njena mama. Vedno, ko je čarovnica prišla na obisk, je princesi česala lase, princesa je pela in lasje so žareli. Ko je princesa dopolnila
osemnajst let, si je želela v svet in ven iz gradu, a čarovnica ji tega
ni dovolila. Čarovnica pa je nekega odšla in rekla princesi: »Vrnem
se čez tri dni.«
Princesi je bilo dolgčas, zato je odprla okno in gledala naravo. Pa je
mimo priletel ptiček in se ustavil pri princesi. Rekel ji je: »Pridi ven,
se bova igrala.« Princesa se je prestrašila in mu po tiho odgovorila: »Ne smem, ne morem.« Priletele so še ostale ptice, prinesle so
veliko odejo. Princesi so rekle, naj stopi nanjo in ponesle jo bodo
iz gradu. Princesa si je mislila, da to ni mogoče, saj male ptičke
niso tako močne. A preproga je bila čarobna. Brž ko se je princesa usedla nanjo, jo je preproga ponesla skozi okno na sosedov
travnik. Za princeso je bilo to nekaj novega in neverjetnega, saj še
nikoli ni bila zunaj. Z vseh strani so prihajale živali, veselo so plesale
okrog nje.
Živali so princeso peljale k feniksu, ki je bil zelo bolan. Feniks je
živel v jami, kjer so bile slike. Princesa je videla, kako hudo je bolan.
Vzela je svoje lase, ki so bili vsepovsod, jih položila na feniksa in
začela peti. Njeni lasje so začeli žareti, imeli so čarobno moč. Feniks se je v trenutku pozdravil. Princesa je nehala peti in tudi lasje
so nehali žareti. Feniks se je princesi zahvalil. Medtem je čarovnica
začutila, da je nekaj narobe in se je odpravila nazaj v grad. Feniks
je povedal princesi, da spada v grad in da njena mama ni čarovnica, temveč kraljica. Princesa je rekla, da to ni res. Potem je feniks
pokazal spomine in slike. Takrat je princesa začela verjeti, da spada
v grad. Živali so se odločile, da ji bodo pomagale. Odpravile so se
proti gradu. Naenkrat se je pred njimi pojavila čarovnica. Nebo se
je stemnilo. Iz gradu sta pritekla kralj in kraljica. Princesa je začela
peti, lasje so ji žareli. Kralj in kraljica sta vedela, da je to njuna hči.
Čarovnica je klicala nad živali in grad vsemogoče uroke. Priletel
je feniks in s koščkom stekla princesi odrezal lase. Čarovnica se je
spremenila v prah in na nebu se je prikazalo sonce.
Kralj in kraljica sta povedala, kaj se je zgodilo. Ker se je princesa
vrnila, so imeli slavje; še danes ga imajo, če še niso umrli.

December trka že na vrata,
smrečica pred hišo čaka,
da se zvončki oglasijo
in jo otroci okrasijo.
Delo v družini smo si razdelili,
hišo očistili in okrasili.
Piškoti iz kuhinje dišijo,
nam pa sline se cedijo.
Drgnem, čistim čevlje si,
da dober mož v njih darilo mi pusti.
Jutro že se dani,
mene pa močno skrbi
ali pod smrečico zame kaj tiči.
Vau, kako veliko darilo sem dobil,
zdaj ga hitro bom odvil.
Traktor moja velika želja je bila,
hvala zanj ti od srca.
Silvestrovo kmalu tukaj bo,
takrat po obilni večerji
rakete spuščamo.
Opolnoči voščimo si vsi,
po zraku pa ognjemet frči.
SREČNO NOVO LETO
VAM ŽELIMO VSI.
Sestavili so učenci 4. razreda pri krožku PLES ČRK IN ŠTEVILK.

Razredna himna
V razredu se učimo,
se igramo, veselimo.
V šoli smo do treh,
sedimo trdno kot oreh.
Učiteljic veliko je,
v telovadnici igramo se.
To razredna himna je,
v razredu so punce
in mi fantje.
Ožbej PERŠAK, 3. Razred

Anja Kodrič, 6. razred

KRPAN, SE VE, SE ZNA,
DA VIHTETI OROŽJE IN
SEKIRO PRVINSKO ZNA
Velečaščeni kmet, Martin Krpan po imenu, se davi je v kraljevo
orožarno nakanil, a kaj, ko je presvitlemu cesarju dunajskemu vso
orožje polomil inu zdrobil. Toda to kmetavzarju ni bilo dovolj, napotil se je na vrt, pod košato lipo, koder gospoda se vina nacejala
je, pograbil kupico in pijačo na dušek izpil. Nato je vrtoglav inu
omotičen zavrtel se kakor pobesnelo tele inu lipo podrl. Presvitla
cesarica, kraljevskega Dunaja cvet, se je jako razjezila in zdihujoč,
da ji je Krpan lipo izpridil, šla znova v gornje hrame. Je vendar šlo
za odrešitev Dunaja in Krpan se je hitro izgovoril.
S težko mesarico in lipovim kijem je pogumni kranjski silak pripravljen, da Brdavsu odrobi glavo.

Likovna pesem, Uroš Ber, 9. razred

Ana P.
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Z GLAVO V NARAVO
Predzadnji teden v novembru smo učenci osmega in devetega razreda skupaj z razrednikoma pouk v razredu zamenjali s poukom v
naravi in se udeležili naravoslovnega tabora v Rakovem Škocjanu.
Ponedeljek, 20. 11. 2017
Treba je bilo zgodaj vstati. Ob sedmi uri in petnajst minut je odpeljal vlak proti Ljubljani in naprej. Učenci smo s seboj vzeli prtljago
in se namestili v kupeje na vlaku. V Ljubljani smo vlak zamenjali z
avtobusom, saj so bile okvare na železnici. Avtobus smo v Rakeku zamenjali s kombijem, ki nas je odpeljal do Rakovega Škocjana.
Ob prihodu tja je najprej sledila predstavitev in navodila učencem.
Zatem smo učenci pojedli kosilo in razpakirali prtljago. Ob dveh
popoldne smo se zbrali pri kolesih. Sledili so osnovni postopki in
test pravilnega zaviranja. Ko smo to opravili, smo se odpravili na
približno 18 kilometrov dolgo pot do Cerkniškega jezera in nazaj. Pri
Cerkniškem jezeru je sledil počitek in kratka predstavitev okolice.
Ko smo prispeli domov, smo imeli počitek in ob pol osmih še večerni pohod. Po pohodu smo imeli prosti čas in se pripravili na spanec.
Torek, 21. 11. 2017
Kot vsak dan smo se zbudili četrt čez sedmo. Ob osmih smo imeli
zajtrk in ob devetih že prvo dejavnost. Imeli smo pohod do jame
in manjšega naravnega mostu. Izvedeli smo, da je Ljubljanica reka
sedmerih imen. Pogledali smo si enega od izvirov ter si ga skozi razpoko v skali v manjših skupinah tudi od bližje ogledali. Po
kosilu smo imeli ogled Tkalca jame, skoznjo teče reka z močnim
tokom. Prav tako smo si ogledali Veliki naravni most. Pri večerni
animaciji smo morali izdelati inovativni, uporabni in estetski izdelek
iz potrebščin, ki so nam jih dali. Najboljši izdelek je bil nagrajen s
čokoladicami. Po teh aktivnostih smo se odpravili spat.
Sreda, 22. 11. 2017
Zbudili smo se ob običajni uri in se odpravili k zajtrku. Sledil je zadnji pohod, in sicer pohod do italijanskih vojaških rovov in seveda
tudi njihov ogled. Po ogledu rovov smo kosili. Imeli smo nekaj prostega časa, nato pa smo se udeležili rokostrelstva. Kurili smo ogenj
in se zvečer igrali igre. Šli smo spat.
Četrtek, 23. 11. 2017
V četrtek smo se s kajaki odpravili na vožnjo po vodi. Vse potrebne
stvari smo odnesli k bližnji reki. Za vsak primer smo si oblekli jopiče. Učiteljica je vse razložila in podali smo se na vodo. Po končni
vožnji smo se odpravili v gozd, kjer smo preplezali kamnito steno in

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

se spuščali po jeklenici. Nato so fantje šli pripravljat taborni ogenj,
dekleta pa smo naredile buhteljne. Zvečer smo si ob ognju pekli
hrenovke, se igrali razne igre in se zabavali. Končna dejavnost tega
dne je bila slepa pot po gozdu. Čez oči smo dobili preveze in ob
vrvi hodili skozi gozd. Želeli so nas prestrašiti s plišasto živaljo. Nato
smo se pripravili na spanje.
Petek, 24. 11. 2017
Zbudili smo se kot običajno in pojedli zajtrk. Spakirali smo prtljago in pospravili sobe. Napisali smo zahvalo vsem ljudem, ki so nas
spremljali ta teden. Sledil je orientacijski tek. Razdelili smo se v pet
skupin. Ko smo vsi prispeli nazaj, smo si v brunarici pogledali posnetke medvedov, lisic, miši, kun in še posnetke mnogih drugih živali, ki so jih ujele kamere. V roke smo dobili tudi lobanje nekaterih
zveri. Potem smo kosili in se poslovili od osebja v domu. S kombijem in potem z vlakom smo se odpravili proti domu.

In kakšni so bili naši občutki?

Bilo mi je zelo všeč in prijetno zaradi lepe okolice in prijaznih ljudi.
Sobe so bile bolj stare in lesene. Hrana je bila okusna. Dejavnosti
so bile zanimive in dobro razporejene. Všeč mi je bilo tudi, da smo
imeli veliko prostega časa. Tabor je bil zanimiva izkušnja.
Taborjenje se mi je zdelo zanimivo. Najbolj zanimivo mi je bilo v četrtek, ko smo veslali, plezali, se spuščali po ziplinu, pekli hrenovke
in jedli buhteljne. Te dejavnosti, ki sem jih naštel, se mi zdijo zabavne in sem v njih užival. Nikoli ne bom pozabil taborjenja.
Naš teden, ki smo ga preživeli v Rakovem Škocjanu, je bil naravnost
imeniten. Delali smo same imenitne reči in spoznavali tamkajšnji
rastlinski, naravni in jamski svet. Najbolj všeč mi je bil četrtek, ker
smo veslali po reki Rak, plezali, pekli buhteljne. Zvečer smo ob ognju pekli hrenovke in se igrali. Za poslastico ob koncu dneva pa smo
imeli speljano slepo pot po gozdu. To je bil zame najimenitnejši dan
v tednu. Vendar tudi ostali dnevi niso bili slabi. Vesela sem, ker
sem se nekaj novega naučila in bolj podrobno spoznala ta predel
Slovenije. Zelo všeč so mi bile tudi legende, ki jih je tam kar veliko.
Moram pohvaliti tamkajšnje osebje, ki je bilo zelo prijazno. Menim,
da svoje delo opravljajo tako dobro, ker jih veseli, in to mi je tudi
všeč. Lepo je, da delajo s humorjem. Svoje delo sta odlično opravila
tudi kuharja, ki sta kuhala zelo dobro. Teden v naravi mi je bil zelo
všeč in menim, da mi je pomagal pustiti pri miru šolske skrbi.
Pripravila in uredila Eva Stojnšek, 9. razred

»PGD ŽETALE SKOZI LETO 2017«
UVOD
V 62. številki glasila Žetalske novice smo
poročali o izvedbi Občnega zbora PGD
Žetale, ki je bil 11. 2.2017 v Gasilskem
domu Žetale. Na Občnem zboru sta bila
sprejeta dva temeljna dokumenta za delo
PGD Žetale v letu 2017. Prvi dokument
je bil program dela in drugi je ﬁnančni
načrt. Navedena dokumenta lahko ostaneta prazna črka na papirju, če za tem
ne stojijo ljudje, ki jih uresničijo. Sedaj, ko
zaključujemo leto 2017 lahko z gotovostjo
zatrdimo, da smo člani PGD Žetale izvedli naloge, ki smo jih sprejeli na Občnem
zboru. Za uresničitev zadanih nalog gre
zasluga vsem aktivnim članom društva na
čelu s predsednikom tov. Janijem VOGRINCEM in poveljnikom tov. Dejanom BELETOM.
Delo PGD Žetale je tako kot v preteklih
letih potekalo na organizacijskem, preventivnem in operativnem področju. Opravljali smo torej naloge, ki so bili opredeljene v pogodbi o opravljanju gasilske
javne službe, ki je bila 23.3.2017 z občino
Žetale in GZ Videm.

Veterani PGD Žetale na obisku v gasilski brigadi Ljubljana 22.4.2017

DELO PGD ŽETALE NA ORGANIZACIJSKEM PODROČJU
Delo PGD Žetale v letu 2017 usklajevalo
na sestankih Upravnega odbora društva
in mesečnih članskih sestankih. Na teh
sestankih so bile dane konkretne zadolžitve in usmeritve o tem na kakšen način je
potrebno zadane naloge opraviti. Predsednik in poveljnik društva sta se udeleževala sej organov GZ Videm.

→Izobraževanje kof pomemben
element delovanja PGD Žetale
V letu 2017 smo se člani PDG Žetale udeležili naslednjih izobraževanj:
- Tečaj za višjega gasilskega častnika je
opravil Nejc SAKELŠEK
- Tečaj za mentorja mladine sta opravila
Lidija in Franc BUKŠEK
- Tečaj za inštruktorja je opravil Matej
HORVAT
- Izobraževanja za predavatelja: Nejc SAKELEŠK
- Tečaj za gasilskega častnika praktični
del na Igu: Nace KOJC
- Tečaj za predavatelja in inštruktorja v
PGD Tržec: 8 članov PGD Žetale
- Testiranje gasilskih sodnikov: Silvo KOREZ
- Izobraževanje za razvrščanje v okviru
GZ Videm: 5 članov PGD Žetale

→Proslave in prireditve
V letu 2017 smo se člani PGD Žetale so-

Tekmovanje GZ Videm, I. mesto za člane A in članice A , Podlehnik 3.9.2017

delovali na naslednjih proslavah in prireditvah:
- Udeležba na Občnih zborih PGD GZ Videm in ostalih prijateljskih društvih v obdobju januar-marec 2017
- Priprava in pospravljanje prostora za
Obarijado 2017 na Ptuju
- 64. Občni zbor PGD Žetale 11.2.2017
- Srečanje veteranov GZ Videm 22.4.2017.
Srečanja se je udeležilo 11 veteranov in
- spremljevalcev iz PGD Žetale. Obiskali
smo Gasilsko brigado Ljubljana in Gasilsko šolo na Igu
- Postavitev majskega drevesa 29.4.2017.

Postavitve majskega drevesa se je udeležilo 61 članov PG in 19 občanov
- Florijanova nedelja 7.5.2017 v cerkvi Marije Tolažnice na Brezju pri Žetalah. Maše
se je udeležilo 24 članov PGD Žetale
- Srečanje članic Podravske regije v
Jablanah. Srečanja se je udeležilo 9 članic
PGD Žetale
- Slovesnosti ob 90 letnici PGD Majšperk
25 in 26.8.2017: 14 članov PGD Žetale
- Dan gasilcev GZ Videm in predaja vozila
GVGP1 PGD Leskovec v Leskovcu 9.9.2017
- Družabno srečanje članov PGD Žetale 30.9.2017. Pohod k izviru reke Sotle in
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Mladoporočenca Tatjana in Silvo med svojimi gasilskimi tovariši, 15.7.2017

družabno srečanje pri Gasilskem domu
Žetale
- Prireditve – oktober mesec požarne varnosti 2017
- Srečanje z člani Lovske družine Žetale
v Lovskem domu Žetale 29.10.2017. Srečanja se je udeležilo 15 članov PGD in 18
lovcev
DELO PGD ŽETALE NA PREVENTIVNEM
PODROČJU

→Gasilska tekmovanja

Tekmovanje gasilske mladine –
kviz GZ Videm 4.3.2017
Tekmovanje v orentaciji GZ Videm na Selah 3.6.2017 za pionirje in mladince
Organizacija in izvedba 11. tekmovanja za pokal občine Žetale
Gasilsko tekmovanje v Zlatoličju 15.8.2017. Ekipa članov A je osvojila 1.
Mesto
Gasilsko tekmovanje za pokal
Cirila Murka v Majšperku 26.8.2017. Ekipa
članov A je osvojila 3. Mesto
Gasilsko tekmovanje GZ Videm
v Podlehniku 3.9.2017. Sodelovali članice
A-1. mesto, člani A-1. mesto

→Gasilske vaje
Gasilske vaje so pomemben člen operativne pripravljenosti društva. Da lahko
operativni gasilec sodeluje na intervencijah mora bi zdravstveno, kondicijsko in
vsesplošno usposobljen. In prav gasilske
vaje so možnost na katerih se lahko nave-
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dene odlike pridobi. Na vajah se obnavlja
znanje, ki je bilo pridobljeno na tečajih
in drugih oblikah izobraževanja. Zato so
v društvu potekale redne mesečne vaje
operativnih članov društva. Zraven teh vaj
smo sodelovali še na:
- Gasilska vaja PGD Majšperk v počastitev
90 letnice društva. Vaja je bila izvedena
23.8.2017 v KPC Majšperk
- Društvena vaja ob mesecu požarne
varnosti na lokaciji obrata restavracije
GASTRO v Kočicah,
12.10.2017. Na vaji sodelovalo 20 operativnih gasilcev
- Gasilski avtoreli v okviru GZ Videm.
Avtoreli je bil izveden na območju občine Žetale 22.10.2017 je vseh 6 društev GZ
Videm je iz PGD Žetale sodelovalo 14
gasilcev
- Evakuacija OŠ šole in vrtca Žetale in
dan odprtih vrat Gasilskega doma Žetale,
22.10.2017
DELO PGD ŽETALE NA OPERATIVNEM
PODROČJU

→Vzdrževanje in nabava gasilske
opreme
- Nabava zaščitne opreme za operativne
člane: 5 gasilskih čelad, 7 parov zaščitnih
čevljev, 5 kombinezonov za gozdne požare, 5 parov zaščitnih rokavic in višinski
obrezovalec, 1 kom. ognjevarna obleka, 5
kom. cevi C in 2 kom cevi B

→Gasilske intervencije
- V PGD Žetale smo v letu 2017 opravili 9

intervencij . Od tega sta bili dve intervenciji povezani
S srčnim zastojem, ostalo so bili travniški
požari.
- Na poziv občine Žetale smo opravili čiščenje občinskih cest po neurju
CURKOMET ZA ČLANE PGD ŽETALE
V letu 2017 so se poročili:
- Ana in TADEJ KRIVEC
- Tatjana in Silvo KOREZ
- Martina in Matej HORVAT
Poročne pare smo v imenu PGD Žetale
počastili s curkometom in jim zaželeli vse
najboljše na skupni življenjski poti.
ZAKLJUČEK
Ob zaključku leta 2017 se je potrebno
še enkrat zahvaliti aktivnim članom PGD
Žetale za uresničitev programa dela PGD
Žetale. Zahvaliti se je potrebno občini Žetale, GZ Videm, društvom in organizacijam v občini Žetale in prijateljskim PGD
za sodelovanje in pomoč. Hvala občanom
občine Žetale, ki nas pred Novim letom
sprejmejo na svojih domovih in namenijo prostovoljno pomoč. Žetalski gasilci se
bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo
izpolnili svoje naloge na področju zaščite,
reševanja in požarnega varstva.
Vsem občanka in občanom želimo doživeto praznovanje BOŽIČNIH praznikov,
ter srečno, zdravo, uspešno in zadovoljno
NOVO leto 2018.
V SLUŽBI LJUDSTVA NA POMOČ!

Jože KRIVEC

CENIK OGLAŠEVANJA V ŽETALSKIH NOVICAH
REKLAME
barvno

črno belo

CENA OBJAVE

cela stran (18x27 cm)

190 EUR

polovica strani (18x14 cm)

95 EUR

tretjina strani (18x9 cm)

75 EUR

četrtina strani (9x14 cm)

45 EUR

osmina strani (9x7 cm)

25 EUR

cela stran (18x27 cm)

160 EUR

polovica strani (18x14 cm)

85 EUR

tretjina strani (18x9 cm)

55 EUR

četrtina strani (9x14 cm)

40 EUR

osmina strani (9x7 cm)

20 EUR

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

DRUGE OBJAVE
zahvala

16 EUR

mali oglas

8 EUR

AVTOR FOTOGRAFIJE: TONI BUTOLEN
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