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PRAZNIČNI DECEMBER V VRTCU
December prinaša s svojimi prazniki in tradicijo čarobnost in buri
domišljijo prav v vsakem izmed nas. Prav posebej pa se dotakne
naših otrok. Zato je tudi program v našem vrtcu v tem času nekaj
posebnega.
Pa je tudi med nas le prišel težko pričakovani zadnji mesec v letu,
ki smo se ga razveselili prav vsi v našem vrtcu. Iz igralnic je dišalo
po cimetu, svečkah in pravljičnem decembru. Za začetek smo
izdelali okraske in postavili novoletno jelko. Vzgojiteljice in otroci
smo pripravili čudoviti bazar, spekli slastne piškote različnih vrst
in medse povabili starše, ki so skupaj z otroci izdelali laternice.
Za konec smo se odpravili na sprehod po Žetalah, kjer so v temi
sijale naše pisane lučke, ki dajo prav poseben čar. V najbolj veselem mesecu v letu nas čaka še veliko dogodivščin. Ogledali si
bomo dramsko predstavo v izvedbi Miškinega gledališča, napisali pismo Božičku, obiskali pošto, rajali, peli, likovno ustvarjali,
pozdravili prihod zime s čajanko in se imeli čim lepše. Otroci se
vsakodnevno trudijo biti čim bolj pridni, da nas bo tudi letos lahko obiskal Božiček, katerega že nestrpno pričakujejo.
Vse lepo v prihajajočem letu Vam želimo strokovne delavke in
otroci iz vrtca Žetale.

Dipl. vzg. Monika Herbaj
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DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše Občine Žetale.
Napisan in tudi prebran je že moj 45. uvodnik za naše lokalno
glasilo. Včasih se z mislimi ponavljam, sicer pa so tudi dnevi našega življenja ponavljajoči, megleni in turobni; sonca malo, vetra
obilo, rano se zvečeri in dolgo traja noč. Včasih se pa prikrade
tudi pravi pomladno razpoložen dan: »joj, kako lep je bil 4. december.«
Ni lepšega kot obilo posutih svetlečih zvezd na nebu, vzhajajoča
luna, ki se debeli, veter zanese debelo meglo nanjo in spet smo
v temi. Življenje teče po različnih tirnicah. V kulturno glasbenem vzdušju je minil naš občinski praznik, dobitnikom priznanj
in diplomantom smo zaploskali. V svetu je vedno dovolj gorja,
strelov, pretokov voda, ogenj besni in uničuje, kar je nastalo s
trudom pridnih rok.
In spet rečemo, da zmerno, uspešno poteka vsakdanje življenje
na Žetalskem. Izvolili smo župana in občinski svet. Vsem izvoljenim želimo uspešen ustvarjalen štiriletni mandat z željo, da
sodelujemo in naše Žetale vodimo v sodoben razvoj.
Republiški vladi je minila že ena triada, polna je ostrih besed, tudi
zamenjav, ni vse tako, kot je bilo obljubljeno. A urni kazalci hitijo,
koledar briše dneve, veseli december je poln različnih zgodb in
doživetij. Dobro deluje KARITAS, tudi RK pomaga tistim, ki so
pomoči potrebni, in tako se mnogi prebijajo skozi življenje. Kaj
pomagajo razsvetljena mesta, na tisoče svetlikajočih lučk, bogati
zimski sejmi tam v beli Ljubljani, kjer je moderno piti KUHANČEK. Te jesenske tekočine je dovolj tudi v naših Halozah, ki jih
mnogi promovirajo na uspešen način. V zmernih količinah naj
nam krepi zdravje ob teh prazničnih dneh, ki bodo hitro minili in
spet vam bomo klicali po prebujanju narave. Po dolgi mrzli zimi
bo zacvetela pomlad in do takrat »SREČNO« s 70. številko Ž.N.

Lepo pozdravljeni v imenu Uredniškega odbora Žetalskih novic
in odgovorne urednice M.K.

UREDNIŠKI ODBOR in ODGOVORNA UREDNICA M.K.

VOŠČILO
365 sladko prespanih noči in zdravo,
koristnih preživelih dni,
bogatih v sreči, veselju, radosti
Vam spoštovani občani in občanke želimo
ŽUPAN, OBČINSKI SVET, OBČINSKA UPRAVA IN
UREDNIŠKI ODBOR Ž.N.
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ŽUPANOV UVODNIK
NOVO OBDOBJE
Leto, ki se izteka, so zaznamovale dvojne volitve, državnozborske in lokalne. Po državnozborskih v začetku poletja je trajalo kar precej časa, da smo dobili novo, manjšinsko
vlado, ki sedaj že vleče prve poteze, ki jim nekateri ploskajo, drugi pa so nad njimi
zgroženi. Država je že nekaj let iz krize. Samo lani so slovenska podjetja ustvarila 3,6
milijarde evrov čistega dobička in samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo zaposleni,
ki so bili v času krize najbolj prizadeti, zahtevali, da se del tega dobička prelije tudi
v višje plače in ne samo v dobičke lastnikov. Odpor delodajalcev je silovit, kar kljub
vsemu preseneča, če vemo, da v tem trenutku delovne sile primanjkuje. Zdi se
logično, da bi višje plače rešile marsikateri problem delodajalcev glede pomanjkanja delovne sile, predvsem zato, ker le-te tudi na tradicionalnih južnih trgih ni
več enostavno najti. Da ne govorimo o kvaliteti dela domačih in tujih delavcev.
Na dolgi rok bi zvišanje plač ugodno vplivalo tudi na občinske proračune, tako
na prihodkovni strani, ker se občine večinsko financirajo iz dohodnine, kakor na
odhodkovni strani, ker bi bili stroški socialnih transferjev občine manjši, če bi
imeli občani večje dohodke.
Na prvi pogled so torej ukrepi vlade logični in všečni, drugo vprašanje pa je, ali bo država takšno dinamiko
zmogla, če ne bo povečala davkov na dobiček in kapital, za kar pa je malo možnosti, ker lahko pospeši selitev
kapitala, kar bi poslabšalo slabša gospodarsko situacijo in povzročilo ponovno krizo.
V takšni situaciji občine ponovno nismo uspele dobiti tega, kar nam Zakon o financiranju občin zagotavlja.
Namesto približno 630 evrov povprečnine za prihodnje leto smo dosegli 573,5 evra, kar je sicer bistveno več
kot letos, vendar se v občinah z majhnim številom prebivalcev ne pozna ravno veliko. Za našo občino to pomeni približno 46.000 evrov. Kako bo v prihodnjih letih, bo seveda odvisno od gospodarske rasti.
Izračuni kažejo, da bi samo za pokrivanje zakonsko določenih obveznosti občine potrebovale 576 evrov po
prebivalcu. Kar pomeni, da sedanja povprečnina v naši občini ne zadošča niti za pokrivanje zakonsko določenih obveznosti, za investicije pa ne ostane nič.
Če hočemo v bodoče kaj investirati, občani pa investicije upravičeno pričakujejo, bo tudi v bodoče potrebno
skrajno varčevati z občinskim denarjem. Najprej se seveda varčuje pri sebi. Še naprej bodo sejnine najnižje
v Podravju, še naprej bodo plače v upravi najnižje v Podravju, še naprej bodo stroški drugih organov občine
najnižji v Podravju. Ne bo se zapravljalo za novoletne in druge sprejeme, okrasitve, objave in reklame v časopisih ter elektronskih medijih. Pričakuje se, da bodo društva skopo odmerjena sredstva tudi v bodoče, tako
kot doslej, uporabljala skrajno racionalno. Potrebno bo ponovno preveriti in racionalizirati šolske prevoze …
Skratka, naš razvoj ne temelji na več denarja. Če se hočemo še naprej razvijati, moramo čim manj potrošiti in
čim več investirati. To je predvsem pomembno, ker je črpanje evropskega denarja v tej perspektivi praktično
že zdavnaj zabetonirano in namenjeno samo za večje projekte, ki jih mi ne moremo doseči.
To seveda ne pomeni, da se ne bomo z vsemi silami in sredstvi borili, da vendarle poberemo drobtinice, ki so
še na voljo. Razen tega verjamem, da nam bo uspelo pridobiti še kakšen državni denar, čeprav takšnih projektov, kot je letošnja sanacija državne ceste Kozminci-Žetale, ni mogoče pričakovati. Trudili se bomo tudi za
privatne investitorje, ki jih v letih krize ni bilo mogoče zainteresirati za vlaganje v našo občino.
Prav gotovo pa bomo vzdrževali standard javnih storitev, ki smo ga dosegli. Ta standard je na bistveno višji
ravni, kot je bil kadarkoli.
V novo mandatno obdobje vstopamo torej zmerno optimistično. Verjamem, da bo tudi novi občinski svet, v
katerem so se zamenjali samo trije svetniki, tako kot vseh šest dosedanjih, sposoben poenotiti različna stališča za doseganje optimalnih skupnih ciljev, ki bodo pripomogli k ustvarjanju še boljših pogojev za življenje
naših občanov.
Želim prijetno praznovanje božičnih in državnih praznikov; v letu, ki prihaja, pa zdravja, osebne sreče in zadovoljstva.

Vaš župan,
Anton Butolen
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Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje!
Lep in prisrčen pozdrav na osrednji prireditvi ob 19. prazniku Občine Žetale.
Letošnji 19. praznik Občine Žetale praznujemo v času, ko se izteka peti mandat, torej 20 let delovanja samostojne občine. Zato se
misel nehote vrača na prehojeno pot. Začetki so bili zares težki.
Razvojni zaostanek, ne samo za najbolj razvitimi občinami, temveč
tudi za z nami primerljivimi, majhnimi, demografsko ogroženimi
občinami, je bil ogromen. Prav tako potrebe na vseh koncih, zahteve in pričakovanja občanov.
Velika pa je bila tudi moralna zaveza, da upravičimo obstoj samostojne občine, ki je širša skupnost ni gledala z navdušenjem.
Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo v občini zmogli različne politične in še kakšne poglede podrediti skupnim ciljem razvoja občine in zagotavljanja boljših pogojev za življenje naših občanov.
Dokazali smo, da so različni pogledi in interesi gibalo razvoja, če so
ciljno usmerjeni. Zato se v tem trenutku zahvaljujem vsem članom
občinskega sveta v vseh petih mandatih, odborom in komisijam občinskega sveta, nadzornim odborom, uredniškemu odboru, vaškim
odborom, številnim gradbenim odborom, organizacijam in podjetnikom, občinski upravi, društvom v občini in vsem posameznikom
za korektno sodelovanje in prispevek k razvoju občine. Zahvaljujem se tudi vsem poslovnim partnerjem in partnerskim občinam za
dobro sodelovanje pri številnih skupnih projektih.
Človek je družbeno bitje. Posameznik zadeve premika, samo s
skupnimi cilji poenotena skupnost pa jih lahko zares premakne. V
teh 20 letih smo jih premaknili zares ogromno. Vrstile so se investicije na vseh področjih. Šola, vrtec, mrliška vežica, večnamenska
dvorana, ambulanta, občina, vodovodno omrežje po celotni občini,
več kot 60 km moderniziranih cest, številni mostovi, številni plazovi, pločniki in še kaj so investicije, ki so zaznamovale teh 20 let in
dodobra spremenile podobo kraja. Prepričan sem, da bo teh 20 let
v zgodovino območja, ki ga obsega Občina Žetale, zapisanih kot
najuspešnejših doslej.
Žal je situacija za občine zadnja leta bistveno slabša. Možnosti črpanja evropskih sredstev za občine, kot je naša, praktično ni.
S primerno porabo zagotovljena sredstva občine pa so še vedno
manjša, kot so bila 2010. Celo bivša vlada je izračunala, da bi samo
za zagotavljanje zakonskih obveznosti povprečnina morala znašati
576 evrov, zagotovila pa je 550 evrov.
Z izjemnim varčevanjem na vseh področjih in s prejetimi sredstvi
še uspevamo pokrivati zakonske obveznosti in vzdrževati doseženi
standard, za investicije pa je vedno manj denarja. V takšni situaciji
je nekaj čez 400.000 evrov, ki smo jih zagotovili za investicije v tem
letu, lep uspeh. Večina teh sredstev je šla za investicije v infrastrukturo. Saniran je plaz na Varvaselah, moderniziranih je šest krajših
odsekov občinski cest, in sicer Žetale-Bedenik, Žetale-Žerak, Paukon-Podgaje, Paukon-Krhiče, Železnik-Krajnšek in Vogrinc-Krajnšek. Zgrajen je bil podporni zid na cesti Dobrina-Ledinca. Urejena
je terasa v vrtcu. V tem trenutku se izvajajo dela na projektu Revitalizacija Vukove domačije.
V tem času poteka v občini tudi največja investicija, 2,7 milijona
evrov vredna obnova regionalne ceste Kozminci-Rogatec. Obnovljenih bo skoraj 8 km regionalne ceste, katere del se nahaja v sosednji Občini Podlehnik. Z delnim sofinanciranjem so bili obnovljeni
pločniki v centru Žetal in zgrajena dva nova, ki bosta bistveno prispevala k varnosti pešcev, predvsem predšolskih in šoloobveznih
otrok. Investicijo res izvaja država, vendar je bilo za to, da je do
nje prišlo, potrebno vložiti ogromno truda. Niso zadostovali samo
tehtni argumenti. Potrebno je bilo pridobiti politično podporo. Zato
se v tem trenutku zahvaljujem županu Občine Podlehnik, gospodu
Marku Maučiču, županu Občine Rogatec, gospodu Martinu Mikuliču, županu Občine Rogaška Slatina, gospodu Branku Kidriču, in
županu Občine Podčetrtek, gospodu Petru Misji, in upam, da se
bo investicija v skladu s podpisanim pismom o nameri nadaljevala
tudi v prihodnjih letih in bodo Haloze in Posotelje pridobili še eno
dostojno povezavo na novo avtocesto. Seveda gre velika zahvala
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tudi direktorju DRI, gospodu Damirju Topolku, in sodelavcem, da
so pobudi prisluhnili in jo v tako kratkem času začeli izvajati. Za
politično podporo in pomoč pa se iskreno zahvaljujem bivšemu ministru, gospodu Gorazdu Žmaucu.
Prepričan sem, da bo obnovljena cesta skupaj s končano avtocesto
pomenila nov korak v razvoju naše občine.
V investicijsko tako podhranjeni občini, kot je naša, je razumljivo,
da se vedno najprej vprašamo po investicijah, vendar za kakovost
bivanja v občini investicije niso dovolj. Bolje rečeno: investicije so
potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za kvalitetno življenje v občini.
Občina zagotavlja večino sredstev za delovanje vrtca in materialna sredstva za delovanje šole. Samo za plačilo razlike med plačili
staršev in ceno storitev v vrtcu občina nameni 165.000 evrov, skupaj za izobraževanje 390.000 evrov. Za prevoze otrok še nadaljnih
90.000 evrov. To je naložba v prihodnost občine. Občina zagotavlja
socialno varnost občanov v domovih za ostarele in vzgojno varstvenih ustanovah, plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe
brez dohodkov, plačuje vrsto drugih, za socialno varnost občanov pomembnih obveznosti. Občina nameni letno 400.000 evrov
sredstev za vzdrževanje občinskih cest. Vse te in še vrsta nenaštetih
obveznosti občine so bistvenega pomena za kvaliteto življenja v
občini, ki je vendarle na nivoju, kot še ni bila nikoli. Osnovna naloga
občine je ohraniti ta standard in kljub temu zagotavljati še sredstva
za investicije. Te tudi v bodoče ne bodo več tako intenzivne, kot so
bile v preteklih letih.
Spoštovani, čez slab mesec bodo nove lokalne volitve. Po tehtnem
premisleku sem se odločil ponovno kandidirati. Novinarji pogosto
vprašujejo, kakšen je motiv za večkratno kandidaturo. Verjetno ima
vsak posameznik drugačne motive. Sam sem v politiko zašel slučajno, ko sem bil na predlog sveta krajevne skupnosti predlagan za
člana takratne Skupščine Občine Ptuj. Ko sem se začel zavzemati
za hitrejši razvoj ne samo naše krajevne skupnosti, temveč celotnih Haloz, je k meni pristopil ugledni Ptujčan in dejal: »Kaj ti toliko
poudarjaš, da si iz Haloz, drugi se tega sramujejo.« Ta stavek me je
šokiral in se mi vpisal v podzavest. Vem, da sem mu odgovoril, da
se morajo stanja, kakršno je bilo takrat v Halozah, sramovati drugi
in ne mi, ki tu živimo. Globoko v sebi pa sem sklenil, da bom naredil
vse, kar je v moji moči, da se nikomur več ne bo potrebno sramovati, da prihaja iz Žetal. Ko mi pade motivacija, se spomnim tega stavka in dobim nov zagon. Tudi v prihodnjem mandatu se bom boril,
da dobimo vse, kar nam pripada. Živimo v isti državi, imamo enake
ustavne pravice, plačujemo enake davke. Pravico imamo od države
zahtevati, da se nam zagotovijo primerljivi pogoji za življenje.
Sem pa presenečen, da je za lokalne volitve tako malo kandidatov.
Ne samo, da sem edini kandidat za župana, tudi za občinski svet je
samo 10 kandidatov. Zato pozivam predvsem mlade, da se v bodoče začnejo aktivneje vključevati v delo občine in prevzemati odgovornost za njen razvoj in bodočnost. Občina vas potrebuje.
Prepričan sem, da bo občina uspešna tudi v prihodnje. Njen uspeh
pa je odvisen od vseh nas in ne samo od posameznika. Upam, da
bomo tudi v bodoče v boju za boljše pogoje za življenje čimbolj
enotni.
Bodimo torej ponosni na doseženo in z optimizmom glejmo v prihodnost.
Čestitam letošnjim občinskim nagrajencem in se jim zahvaljujem za
njihov prispevek z razvoju skupnosti.
Čestitam 9 letošnjim diplomantom z željo, da se jim vložen trud,
sredstva staršev, države in občine čimprej povrnejo v obliki stalne
službe, kjer bodo lahko koristno uporabili pridobljeno znanje.
Čestitam vsem občankam in občanom ob 19. občinskem prazniku in
želim prijetno praznovanje.
Hvala za pozornost.

Anton Butolen - župan

DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE
Občinski svet Občine Žetale se je 10. 10. 2018 sestal na 10. izredni seji. Dnevni red je obsegal osem točk. Najprej so svetniki
obravnavali in potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2018, Rebalans II.
V nadaljevanju so svetniki odločali o podelitvi občinskih priznanj
za leto 2018. Zlato plaketo so letos podelili Darinki in Milanu Kodriču za 18 let uspešnega dela na področju izletniškega kmetovanja in aktivnega sodelovanja v društvih. Predlog so podali svetniki Janez Vodušek, Franc Vogrinc, Matjaž Kopše in Nejc Sakelšek.
Priznanje občine je bilo podeljeno:
- Alojzu Rosiču za aktivno delo v Društvu upokojencev Žetale;
- kmetiji Irene in Jožeta Butolna za delo v kmetijstvu in društvih;
- Danijeli Žerak za aktivno delo v Društvu upokojencev Žetale.
Sprejeli so sklep o izstopu Občine Žetale iz Vinarske zadruge Haloze z.o.o., SO.P. Računsko sodišče je namreč revidiralo Občino
Videm in Občino Majšperk ter jima zaradi pomanjkanja pravne
podlage v javnofinančnih predpisih priporočilo izstop iz zadruge.
Temu je sledila tudi Občina Žetale.
Na koncu so svetniki obravnavali in potrdili plan investicij oz. modernizacij občinskih cest v letu 2019. S finančnimi sredstvi, ki jih
prejme občina za izvajanje investicij na podlagi 23. člena Zakona
o financiranju občin, je načrtovana modernizacija javnih poti, in
sicer:
- JP 741781 Odcep Ložine;
- JP 741451 Žetale-Bedenik;
- JP 741661 Stopnica-Šimperk;
-JP 741741 Strajna-Male Prekože.

Butolen. V svojem govoru je navedel aktivnosti občine v letu
2018. Posebej je izpostavil investicije na področju gospodarske
infrastrukture (modernizacija občinskih cest, redno vzdrževanje
občinskih cest, itd.). 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. Otroci vrtca so se predstavili s točko »Od zrna do kruha«,
osnovnošolci pa s točko »Pot v šolo nekoč in danes«. S svojim
petjem sta nas navdušila Ženski in Moški pevski zbor KD Žetale.
Ženski pevski zbor je na proslavi prvič vodila nova zborovodkinja. Na koncu nas je razveselil še harmonikarski orkester Glasbene šole Munda. 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 čestitala županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin.
Osrednja točka proslave ob 19. Občinskem prazniku in 28. Kostanjevem pikniku, je bila podelitev Plakete Občine Žetale, ki sta
jo letos prejela Darinka in Milan Kodrič za 18 let uspešnega dela
na področju izletniškega kmetovanja in aktivnega sodelovanja v
društvih. Priznanje Občine Žetale so prejeli:
- Alojz Rosič za aktivno delo v Društvu upokojencev Žetale,
- Danijela Žerak za aktivno delo v Društvu upokojencev Žetale in
- Kmetija Irene in Jožeta Butolna za delo v kmetijstvu in društvih.
Priznanje župana Občine Žetale je za osvojeno 1. mesto na 20.
državnem sekaškem prvenstvu lastnikov gozdov prejela ekipa
»ŽETALSKI CEPINI«.

Foto: Langerholc

Dolžine modernizacij bodo določene na osnovi pobud občanov.
To je bila tudi zadnja seja v tem mandatu.

Občinska uprava
19. OBČINSKI PRAZNIK IN 28. KOSTANJEV PIKNIK

V septembru in oktobru so v Občini Žetale potekale prireditve v
počastitev 19. praznika Občine Žetale in 28. kostanjevega piknika. V ta namen so se zvrstile številne športne, kulturne in druge prireditve, ki so dosegle vrhunec v soboto, 20. oktobra 2018.
Tokrat ponovno tretjo soboto v oktobru, ki nas je razveselila z
lepim vremenom. V soboto je ob 15.30 v sejni sobi potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Žetale, zadnja v tem mandatu. Slavnostna seja se je pričela s himno, ki jo je zapel Moški
pevski zbor KD Žetale. Slavnostni govornik je bil župan Anton

Predstavljeni so bili tudi diplomantke in diplomanti, ki so v preteklem obdobju zaključili študij. Letos jih je bilo 9, na kar smo
lahko zelo ponosni. Iz rok župana so prejeli Zbornik občine in
šopek rož. Prireditve se jih je udeležilo šest, trije so se opravičili.
Letošnje diplomantke in diplomanti so bili:
1. Klemen FURMAN, ki je pridobil strokovni naziv Magister
umetnosti in oblikovanja;
2. Stanko SKLEDAR, ki je pridobil strokovni naziv Magister inženir mehatronike;
3. Tea GAJŠEK, ki je pridobila strokovni naziv Diplomirana
kozmetologinja (un);
4. Marko VOGRINC, ki je pridobil strokovni naziv Diplomirani inženir kemijske tehnologije (un);
5. Lea FURJAN, ki je pridobila strokovni naziv Inženirka varstva
okolja in komunale;
6. Gregor SKLEDAR, ki je pridobil strokovni naziv Diplomirani
inženir živinoreje (vs);
7. Klaudija POLAJŽAR, ki je pridobila strokovni naziv Magistrica
prevajalstva;
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8. Nina JAZBEC, ki je pridobila strokovni naziv Magistrica tržnega komuniciranja, in
9. Andrej KOS, ki je pridobil strokovni naziv Profesor harmonike.

Občinska uprava
Foto: Langerholc

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat iskreno čestitamo za uspešno zaključen študij.
Ob 20. uri se je v prireditvenem šotoru pričel 28. kostanjev piknik
z Ansamblom MURNI. Organizator kostanjevega piknika je bilo
podjetje GASTRO d.o.o. s Ptuja. Sicer pa je bilo v prireditvenem
šotoru pestro dogajanje že od 12. ure dalje, ko se je pričela peka
vola, dogajale so se otroške animacije in nastopi raznih glasbenih skupin.
Zaključek praznovanj je bil v nedeljo, 21. oktobra 2018. Pričelo se
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. Sledila je humoristična predstava
v izvedbi dramske sekcije ŠKD-a Sv. Petar Brezno iz Huma na
Sutli. Predstava je dodobra nasmejala občinstvo v dvorani.

KOMUNALA

Občinska uprava
REVITALIZACIJA VUKOVE DOMAČIJE

Gradbena dela v sklopu operacije »Revitalizacija Vukove domačije« gredo počasi h koncu, oz. bodo v času branja novic že zaključena. Urejena je klet v hiši in zgrajena senčnica ob hiši. Po
koncu gradbenih del bo narejena še promocijska zloženka.
Projekt se izvaja v okviru izbranih operacij LAS Haloze in bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja. Znesek
odobrenih sredstev znaša do 31.115,96 EUR, preostanek finančnih
sredstev v višini 13.544,59 EUR zagotavlja Občina Žetale iz proračuna.
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Letošnji zimi, ki je povzročila veliko škode na občinskih cestah, so
se kasneje pridružila še neurja oz. nalivi, ki so prav tako povzročali škodo, še posebej na makadamskih cestah. Prvi večji naliv je
bil v maju in je poškodoval številne bankine ter odnašal gramoz.
Sanacijska dela so potekala praktično ves maj. Nič bolje ni bilo
niti v juniju, ko je na cestni infrastrukturi nastala še večja škoda
kot maja. Takratno neurje je trgalo bankine in brežine potokov.
Najhuje je bilo ob cesti JP 741651 Stopnice-Grabe. Še pred zimo
je delavcem Cestnega podjetja Ptuj d.d. uspelo sanirati brežine s
postavitvijo kamnitih zložb.
V letu 2014 sta na cesti JP 741271 Tkavc-Dobovsko-Potni Vrh
nastala zdrsa zemlje. Stanje je bilo sanirano z utrditvijo terena in
navozom gramoza. Ker se zdrsi niso na novo pojavljali oz. niso
napredovali, smo se odločili, da cesto v tem delu asfaltiramo. To
je bilo storjeno v začetku decembra.
V cestno infrastrukturo vlagamo vedno večja sredstva, ki pa ne
zadostujejo za izvedbo vseh del, saj smo v preveliki meri odvisni od vremenskih razmer. Normalnega deževja ni več, so samo
nalivi, ki jim makadamske ceste ne morejo kljubovati. Upajmo,
da bo stanje v naslednjem letu boljše in da nam bo prizanesla
tudi zima.

Občinska uprava

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008,
83/12 in 68/17) izdaja Občinska volilna komisija Občine Žetale naslednje:

POROČILO
o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
Občinska volilna komisija Občine Žetale je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Žetale na svoji seji dne 19. 11. 2018
ugotovila naslednji rezultat glasovanja:
- oddanih glasovnic: 427
- neveljavnih glasovnic: 47
- veljavnih glasovnic: 380
Ime in priimek kandidata
1. Anton BUTOLEN

Prejeto število glasov
380

%
100

Na podlagi ugotovljenega rezultata glasovanja je bil za župana Občine Žetale izvoljen Anton
BUTOLEN, ki je prejel 380 glasov.
Skupni rezultat udeležbe na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 v Občini Žetale:
-

število volilnih upravičencev: 1098
- skupaj glasovalo: 427
- % udeležbe v občini: 38,89

Številka: 041-055/2018
Datum: 19. 11. 2018

Roman MEDVED, univ.dipl.prav.
Predsednik Občinske volilne komisije

Žetalske novice

9

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008, 83/12 in
68/17) izdaja Občinska volilna komisija Občine Žetale naslednje:
POROČILO
o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
Občinska volilna komisija Občine Žetale je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja za volitve Občinskega sveta Občine Žetale na svoji seji 19. 11. 2018
ugotovila naslednji rezultat glasovanja:
-

oddanih glasovnic: 427
neveljavnih glasovnic: 2
veljavnih glasovnic: 425

Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Mesto

Kandidat

Ime liste/predlagatelja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Silvo POTOČNIK
Franc VOGRINC
Janez VODUŠEK
Matjaž KOPŠE
Nejc SAKELŠEK
Franc CEP
Ema VOGRINC
Marjetka PREVOLŠEK
Kristijan JUS
Erna STOJNŠEK

OO N.Si
Jožef VOGRINC in skupina volivcev
Jožef VOGRINC in skupina volivcev
Roman GAJSER in skupina volivcev
Roman GAJSER in skupina volivcev
OO SDS Žetale
Jožef VOGRINC in skupina volivcev
Roman GAJSER in skupina volivcev
OO SDS Žetale
OO SDS Žetale

Št.
glasov
194
193
179
174
174
172
145
136
103
93

% glasov
12,41 %
12,35 %
11,45 %
11,13 %
11,13 %
11,00 %
9,28 %
8,70 %
6,59 %
5,95 %

Na podlagi 1. odstavka 12. člena Statuta Občine Žetale – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin št.
54/17) šteje občinski svet 7 (sedem) članov. V Občinski svet Občine Žetale so tako bili izvoljeni:
Ime in priimek kandidata
1. Silvo POTOČNIK
2. Franc VOGRINC
3. Janez VODUŠEK
4. Matjaž KOPŠE
5. Nejc SAKELŠEK
6. Franc CEP
7. Ema VOGRINC

Volilna enota
1
1
1
1
1
1
1

Prejeti glasovi
194
193
179
174
174
172
145

Skupni rezultat udeležbe na lokalnih volitvah za člane občinskega sveta dne 18. 11. 2018 v Občini
Žetale:
-

število volilnih upravičencev: 1098
- skupaj glasovalo: 427
- % udeležbe v občini: 38,89

Številka: 041-054/2018
Datum: 19. 11. 2018
Roman MEDVED, univ.dipl.prav.
Predsednik Občinske volilne komisije
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Znanstveno-raziskovalno središče Bistra
Ptuj je vključeno v 5-letni projekt »SPOT
SVETOVANJE PODRAVJE«
V začetku leta 2018 je v Sloveniji začel delovati nov nacionalni
sistem celovitih brezplačnih podpornih storitev za podjetništvo,
SPOT, Slovenska poslovna točka. Sistem SPOT je nova krovna
znamka, ki bo postopoma nadomestila sedanji sistem VEM, katerega podjetja dobro poznajo.
Na osnovi javnega razpisa Javne agencije SPIRIT, Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj je bilo ustanovljenih 12 regijskih točk, SPOT točk, ki so
pooblaščene, da novim podjetnikom nudijo poglobljene informacije, pomoč pri oblikovanju poslovnega načrta, dodatno izobraževanje in usposabljanje ter na takšen način pomagajo podjetnikom na začetku njihove podjetniške poti.
Ciljne skupine projekta so predvsem potencialni podjetniki, šoloobvezna mladina, mala in srednje velika podjetja, za katere se
izvajajo strokovne in podporne storitve, kot so:
- Informiranje potencialnih podjetnikov in MSP-jev o podjetniških vsebinah v regiji;
- Osnovno svetovanje za potencialne podjetnike in MSP-je;
- Povezovanje regionalnega podpornega okolja;
- Usposabljanje in delavnice za potencialne podjetnike in MSP-je;
- Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti za
potencialne podjetnike in MSP-je;
- Sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte (vzpostavitev razstavnega prostora regijskega gospodarstva z namenom predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu).
Med 12 regijskimi točkami v Sloveniji je tudi SPOT svetovanje
Podravje – konzorcij s projektnimi partnerji: Mariborsko razvojno
agencijo (vodilni partner), Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica in Znanstveno-raziskovalnim
središčem Bistra Ptuj.
Aktivnosti svetovanja se izvajajo na točki SPOT svetovanja Podravje, ki se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na
Pobreški cesti 20 v Mariboru (pritličje) ter na lokacijah sodelujočih podpornih institucij, prav tako pa tudi na terenu.
Svetovanja so namenjena krepitvi podjetniškega potenciala za
MSP-je in pospeševanju ustanavljanja novih MSP-jev.
SPOT svetovanje Podravje pokriva 41 občin podravske regije.
ZRS BISTRA Ptuj kot eden izmed petih konzorcijskih partnerjev
pokriva 16 občin Spodnjega Podravja: Ptuj, Gorišnica, Markovci,
Hajdina, Kidričevo, Žetale, Cirkulane, Zavrč, Podlehnik, Videm pri
Ptuju, Juršinci, Dornava, Destrnik, Trnovska vas in Sv. Andraž v
Slovenskih goricah.

Na točki SPOT svetovanje Podravje je vzpostavljen tudi razstavni
prostor regijskih podjetij, showroom regije. Showroom je namenjen predstavitvi podjetij iz regije s svojimi proizvodi in reklamnimi materiali.
Ponujamo vam možnost brezplačne predstavitve vašega podjetja in vas vabimo k sodelovanju.
Naloge SPOT svetovanja Podravje za ZRS Bistra Ptuj izvajava
svetovalki:
Jadranka Krajnc, kontakt: jadranka.krajnc@bistra.si in
Brigita Drevenšek, kontakt: brigita.drevensek@bistra.si
Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka, združuje 4 ravni:
1. Portal SPOT – Informacije in elektronske storitve za poslovanje
(dosedanji portal e-VEM).
2. SPOT Registracije – Registracija podjetja s pomočjo svetovalca (dosedanje VEM točke), kjer lahko uporabnik še vedno opravi postopke registracije podjetja in druge elektronske postopke
preko portala SPOT.
3. SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje. Tretji nivo sistema SPOT predstavlja 12 regijskih poslovnih točk, kjer potencialnim podjetnikom in MSP-jem poleg
že omenjene pomoči pri registracijskih postopkih in drugih elektronskih postopkih preko portala SPOT nudimo še strokovno
pomoč v obliki informiranja, svetovanja, organizacije delavnic in
usposabljanj, izmenjave dobrih praks, odpiranja poslovnih priložnosti, animiranja lokalnega okolja, splošne promocije podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju ter povezovanja vseh
lokalnih akterjev za podporo poslovnim subjektom.
4. SPOT Global – Pomoč izvoznikom in investitorjem. Krovno vlogo na četrtem nivoju je prevzela Javna agencija SPIRIT, ki bo izvajala aktivnosti koordinacije in integracije delovanja vseh ostalih ravni sistema. Njena glavna naloga je pomoč večjim domačim
in tujim investitorjem, svetovanje na področju internacionalizacije podjetij in koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje.

Zapisala:
Brigita Drevenšek
SPOT svetovanje Podravje
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VARNA RABA PIROTEHNIKE
srečam botruje predvsem nestrokovno
ravnanje in opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroki, ki pri
pokanju uporabljajo različne pripomočke
(smodnik, petarde, večje kose karbida, kovinske posode z jeklenimi pokrovi, bencin
…). Vsako leto prihajajo z urgentnih blokov
Kliničnih centrov podatki o poškodbah
kot posledicah nespametnega ravnanja
s pirotehničnimi sredstvi, od manjših poškodb, kot so opeklinske rane, prek obsežnejših, kompleksnih poškodb, ki imajo
funkcionalne in estetske posledice, saj gre
za poškodbe kosti in mehkih tkiv (žile, živci, kite, mišice), tkiva lahko propadejo tudi
pozneje, zaradi umazanosti ran pa obstaja
nevarnost okužb. Najhujše so visokoenergijske poškodbe, pri katerih funkcionalnosti žal ni več mogoče povrniti, sem
sodita tudi izguba sluha in vida.

Policisti v predprazničnih in prazničnih
dneh že obravnavajo prijave motenja javnega reda zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov. Zato vnovič opozarjajo, da je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena od
19. do 31. decembra, njihova uporaba pa le
od 26. decembra do 2. januarja. Uporaba
petard je prepovedana.
Dovoljena je samo prodaja pirotehničnih
izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek
je pok, v to kategorijo pa spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno
nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa. Te izdelke je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih,
zgradbah in vseh zaprtih prostorih.
Prav tako je njihova uporaba prepovedana
v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih
za potniški promet in na površinah, na
katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Kot še opozarjajo na Policiji, lahko
mladoletniki do 14. leta starosti te izdelke
uporabljajo le pod nadzorstvom staršev ali
skrbnikov.
Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih
izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni
učinek je pok in med katere spadajo tudi
petarde, pa je prepovedana. Izjema so tisti
ognjemetni izdelki kategorije 2, ki predstavljajo majhno nevarnost, povzročajo nizko
raven hrupa in so namenjeni uporabi na
omejenih območjih na prostem.
Tipični izdelki te vrste so rimske svečke,
majhna ognjemetna kolesa, bengalične
bakle, baterije in kombinacije, rakete in
podobno. Te izdelke lahko mladoletniki
do 16. leta starosti uporabljajo le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.
Policisti vnovič opozarjajo, da lahko nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba
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pirotehničnih izdelkov povzroči tudi telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine
rok, poškodbe oči in podobno, prav tako
pirotehnični izdelki ne motijo le mnogih
ljudi, temveč tudi živali in onesnažujejo
okolje.
Zato policisti svetujejo, naj ljudje ne uporabljajo pirotehnike, če pa se tej izkušnji ne
morejo upreti, naj jo uporabljajo pravilno
in tako, da s tem ne motijo in ogrožajo
drugih.
Za kršitev določbe o uporabi pirotehničnih
izdelkov je za posameznike predvidena
globa od 400 do 1200 evrov.

Zaščita pred hrupom: kmalu bo
pokalo – prepoved gor ali dol

December je čas obdarovanja, praznikov,
druženja s prijatelji, zadnji veseli mesec,
preden stopimo v novo leto polni zaobljub
in novih dogodivščin. Magični zadnji mesec leta je prav tako čas radosti in veselja,
obenem pa je v tem času pod določenimi
pogoji dovoljena uporaba pirotehničnih
sredstev. Da decembrskih praznovanj ne bi
skalili neljubi dogodki, bodimo pri uporabi
eksplozivnih sredstev previdni in skrbni.

Petarda lahko vzame tudi roko

V prazničnih dneh se po navadi poveča
uporaba pirotehničnih izdelkov. Policisti
vsako leto znova opozarjajo na previdnost
pri ravnanju z njimi. Po splošnem mnenju je uporaba pirotehnike v zabavo le
posameznikom, ostalim pa je takšno početje neprijetno, prav tako pogosto zbuja
strah in občutek nelagodja. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih
izdelkov lahko povzroči številne telesne
poškodbe, po preteklih izkušnjah pa ne-

Previdno s pirotehniko, da ne bo
nesreče

Od torka naprej bo dovoljena prodaja pirotehničnih izdelkov, od 26. decembra
do vključno 1. januarja pa tudi uporaba.
Pristojni opozarjajo na omejitve uporabe,
predvsem pa na možne hude posledice –
tudi za vse življenje.
»Dve tretjini poškodovanih zaradi pirotehničnih izdelkov je starih od deset do dvajset let. Najstniki so torej izjemno ogrožena
skupina. Večinoma gre za poškodbe rok in
obraza, nekateri ponesrečenci, dva do trije
na leto, bodo posledice čutili vse življenje.
Preventivno delovanje se zagotovo izplača. Od začetka tisočletja, ko se je začelo
s preventivnimi akcijami na to temo, se
število poškodovanih zmanjšuje. Zdaj jih je
od deset do petnajst na leto,« so podatki z oddelka za travmatologijo ljubljanske
Kirurške klinike. Predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka,
uporaba pirotehnike v drugih predmetih,
lastna izdelava in preprodaja so prepovedane. Prav tako so prepovedane petarde.
Če kupujete pirotehnične izdelke, to storite pri pooblaščenih trgovcih, pri čemer
bodite pozorni na oznako CE. Uporabljajte
jih v skladu z navodili proizvajalca in tako,
da ne ogrožate zdravja in premoženja. Pri
uporabi pirotehnike ni prostora za alkohol, nepremišljenost in objestnost. Policija
bo pozorna na kraje, kjer se pirotehnika
običajno pogosteje uporablja, in bo proti
kršiteljem ukrepala. Z nadzorom se ukvarja tudi inšpekcija. Nadzore opravljajo pri
registriranih trgovcih s pirotehniko. Preverjajo morebitno prodajo teh sredstev
brez ustreznih dovoljenj in prodajo prepovedane pirotehnike, na primer petard.
Vsako leto po vsej državi opravijo od 60

do 70 nadzorov, tako v večjih trgovskih
središčih kot posameznih trgovinah in tudi
bolj odročnih mestih. Med drugim posebej
preverjajo spoštovanje starostnih omejitev
pri prodaji izdelkov, sicer pa Perko poudarja, da dosledno preverjajo vsako prejeto prijavo. Globe za kršilce so različne; za
podjetnike od 2000 do 20.000 evrov, za
pravne osebe od 5000 do 50.000 evrov,
za odgovorne osebe pravne osebe in podjetnike pa od 400 do 4000 evrov.

Hud stres za živali

Iz Društva za zaščito živali opozarjajo na
stres, ki ga zvočni in svetlobni učinki pirotehničnih izdelkov povzročijo živalim, tako
domačim kot divjim. Lastnikom psov svetuje, naj jim v stanovanju pripravijo varno
zavetje, kamor se bodo lahko skrili. To velja tudi za vse domače živali, ki sicer bivajo
zunaj. Živalim naj ponudijo svojo bližino,
ob pokanju pa naj jih ne tolažijo, saj s tem
lahko še povečajo njihov strah. Za sprehode psov naj izbirajo manj obljudene kraje
in ure, ko zunaj ni veliko ljudi. Psi naj bodo

na povodcih. Preveriti je treba neoporečnost povodcev, oprsnic in ovratnic, saj se
lahko žival ob poku požene v brezglavi
beg, poškodovana oprema pa lahko popusti. Če pes ali druga hišna žival vseeno
pobegne, naj čim prej obvestijo zavetišče,
za objavo pa zaprosijo različna društva in
medije. »Psi pa še zdaleč niso edini, ki trpijo v tem času. Pirotehnika povzroča dezorientacijo divjih ptic in sprošča strupene
emisije, ki jih lahko zadušijo. Negativne
posledice čutijo tudi živali na kmetijah in
drugi hišni ljubljenčki,« zato pozivajo, da
se v korist živali pirotehniki raje odrečemo.
Naj bo ta praznični čas čim lepši tudi za
živali, ne samo za nas!
Srečne in zadovoljne, uspehov polne ter
predvsem varne praznike vam želi kolektiv
Policijske postaje Podlehnik

Damjan BRAČIČ
vodja policijskega okoliša

Viri:
www.policija.si
sl.wikipedia.org
www.delo.si

DELA SE POČASI ZAKLJUČUJEJO

Takoj po slavnostnem podpisu pogodbe za obnovo ceste Kozminci-Žetale-Rogatec med investitorjem Direkcijo Republike
Slovenije za infrastrukturo ter izvajalcem del CP Ptuj d.d. in Asfalti Ptuj je bil izvajalec del uveden v delo in je pričel z aktivnostmi in obveznostmi, ki jih ima po pogodbi.
V skladu s pogodbo je bila izvedena obnova nevezane nosilne
plasti po postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom in cementom, ki je bila v teh krajih uporabljena prvič in je zato požela
veliko zanimanja med prebivalci. Na reciklirano plast je sledila
nadgradnja z nosilno plastjo asfalta v debelini 8 cm in zaporno
obrabno plastjo v debelini 4 cm. Ker gre za pomembno povezovalno cesto med Ptujem in Rogatcem, se je vozišče z obstoječih
5,20 m razširilo na 5,50 m, uredile pa so se tudi ustrezno široke
bankine. Največ težav je bilo z urejanjem odvodnjavanja, s katerim je bilo zaradi zaprtosti območja med haloškimi griči tudi največ težav. Na novo smo položili in zamenjali preko 500 m novih
betonskih cevi in prepustov, očistili oz. izvedli preko 6 km jarkov,
zaščitili brežine s preko 200 metri opornih in podpornih zidov.
Za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu je bilo izvedenih 1.200 m jeklenih varnostnih ograj oz. 600 m več kot doslej,
izvedla pa se je tudi nova talna in vertikalna signalizacija. Najpo-

membneje pa je, da smo poskrbeli za varno šolsko pot učencev
OŠ Žetale s preko 400 m hodnikov za pešce, naše najbolj ranljive
udeležence v prometu.
Krajani so se zaradi investicije vsakodnevno obračali na nas s
svojimi težavami. Velikokrat smo jim lahko prisluhnili, saj je bila
želja Direkcije RS za infrastrukturo, da bi investicija dvignila kvaliteto bivanja in varnost za vse krajane. Velika večina prebivalcev
je bila zelo strpna in razumevajoča tudi v primerih, ko njihovih
želja žal nismo mogli uresničiti. Trenutno ostaja odprta samo še
obnova dveh prepustov, za katera se je v fazi izvajanja ugotovilo,
da nista več primerna za sanacijo oz. bi sanacija pomenila višje
stroške kot izvedba novih. Tako sta oba prepusta v fazi pridobivanja projektne dokumentacije. V kolikor ne bo težav pri javnem
naročilu, se bo izvedba pričela že v spomladanskih mesecih.
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje vsem
krajanom, županoma Žetal in Podlehnika, g. Butolnu in g. Mavčiču, vsem pa želim varno in udobno vožnjo po novi cesti.

Smiljan Kramberger
vodja nadzora DRI d.o.o.
Žetalske novice
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OTVORITEV OBNOVLJENE CESTE PAUKON-PODGAJE
Sončno jesensko soboto, 13. oktobra, smo se domačini in povabljeni gostje zbrali na začetku ceste Paukon-Podgaje, kjer smo
skupaj z županom Antonom Butolnom in člani Občinskega sveta
slovesno odprli obnovljeno cesto. To je bil za nas velik dogodek,
saj ne predajamo vsak dan v uporabo novih cest. Zato je bil za
nas, ki to cesto uporabljamo, ta trenutek še bolj slovesen. Kajti
cesta je okno v svet, cesta povezuje ljudi, povezuje kraje in omogoča ljudem lažje in lepše življenje. Ob cesti se sklepajo razna
poznanstva, kupčije, prijateljstva in še kaj. Naj spomnim, da smo
pred dobrimi 20 leti na tem mestu cesto že asfaltirali, čeprav s
težavo, saj smo jo skoraj v celoti financirali v lastni režiji. Po tolikih letih jo je zob časa tako načel in uničil, da je kar sama klicala
po obnovi. Tokrat je Občina Žetale prisluhnila našim željam in
potrebam in si naložila pretežni del bremena na svoja ramena,
saj sami tolikšne investicije ne bi zmogli. Zato si na tem mestu
dovolim v imenu vseh uporabnikov ceste iskreno zahvaliti županu, svetnikom ter občinski upravi in vsem, ki ste na kakršen koli
način pomagali uresničiti ta za nas zelo pomemben projekt. Enako gre zahvala izvajalcu gradbenih del, g. Žolgerju in njegovim
sodelavcem, ki so opravili vsa gradbena dela.
Otvoritev sta s svečanim nagovorom pospremila Emica Vogrinc
in župan Anton Butolen, nato je sledil simbolični prerez traku.

Trak so prerezali župan Anton Butolen, predsednik gradbenega
odbora Stanko Vogrinc ml. in predsednik odbora za infrastrukturo Janez Vodušek.
Ob koncu naj zaželim srečno vožnjo vsem, ki bomo to cesto uporabljali.

							
			
Emica Vogrinc

OTVORITEV CESTE PAUKON-KRHIČE

2. novembra tega leta smo namenu slovesno predali moderniziran
odsek javne poti Paukon – Krhiče. Še malo pred 14 uro je bilo vse
mirno, nato smo se začeli pri mostu na „ Sotenskem „ zbirati domačini. Že je ob mostu stala miza in zastave so plapolale v posebej
za to narejenem stojalu, domače gospodinje so prinašale pladnje
z okusnimi sladkimi prigrizki in gospodarji so priložili nekaj kislega
iz kleti. Prizorišče se je v nekaj minutah napolnilo, prišli so pevci, g.
Župan, g. Župnik, občinski svetniki in seveda mi, ki po tej cesti vsak
dan hodimo in se vozimo. Točno ob 13.00 smo s svečanostjo pričeli. V uvodu je bilo povedano nekaj o gradnji same ceste in njenem
pomenu za nas najbližje domačine in tudi za krajane celotnega
vzhodnega dela vasi Žetale.
Cestni odsek dolg dobrih 770 metrov je v skoraj svoji celotni dolžini opredeljen kot javno dobro, vendar zaradi širitve in neskladja
dejanskega stanja z zemljiško knjižnim, posega na zemljišča devetih lastnikov. Gradbeni odbor je še pred samim začetkom del
opravil koordinacijski sestanek z lastniki zemljišč in tudi temu se je
mogoče zahvaliti, da kasneje med samo gradnjo ni v tem pogledu
prihajalo do nobenih nesoglasij in konfliktov. Vsi lastniki zemljišč so
pokazali veliko stopnjo razumevanja in kooperativen odnos tako,
da smo že pred samo gradnjo dorekli vse podrobnosti glede trase
same ceste, katera je do konca ostala ne-problematizirana. Med
samo gradnjo smo imeli še kar nekaj sestankov in posvetov ob
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sami trasi, na katerih smo reševali različne probleme glede same
izvedbe. Poudariti je potrebno, da smo občani stremeli zgolj k
izboljšanju nekaterih tehničnih rešitev, predvsem, kar se tiče odvodnjavanja, katero na tem odseku predstavlja največji problem. Z
zadovoljstvom moram povedati, da smo pri svojih predlogih s strani občine, pri čemer mislim na g. župana, naleteli na kooperativen
odnos in je bila večina naših predlogov v največji meri upoštevana
(v oziru na zelo skromne finančne zmožnosti). Povedati je potrebno, da gre za najcenejši odsek glede na tekoči meter zgrajen kadar
koli v naši občini ( po popisu del in podpisani pogodbi 100€/m
). Ob tem podatku so se nekateri svetniki zmrdovali, ker očitno
slabo berejo pogodbe in popise ali pa slabo računajo. Ob koncu
vsega povedanega se lahko povzame, da je cesta modernizirana
v razumnem času in glede na razpoložljiv proračun na videz dokaj
kvalitetno, da na sami trasi ni prihajalo do nikakršnih nesoglasij in
da smo vsi udeleženci pokazali veliko mero strpnosti in zavezanosti k dobremu sodelovanju. Da pa je cesta modernizirana vsaj 10 let
prepozno glede na njen pomen in obremenjenost.
Kot se spodobi nas je pozdravil g. župan Anton Butolen in tudi on
je v svojem izlaganju pokazal, da deli podobne poglede na sam
potek del kot mi uporabniki. Moški pevski zbor Kulturnega društva
Žetale je z ubranim pevskim nastopom obogatil ta naš svečani
dan, za kar jim gre iskrena zahvala. Za varnost vseh, ki bodo to pot
uporabljali in da bi služila v dober namen je farni župnik g. Ciril Čuš
cesto blagoslovil, vsi prisotni pa smo se mu pridružili pri molitvi
in prošnji, da bi bog naše prošnje uslišal. Nato pa zadnje dejanje
tega veselega dogodka. Prerez traku. Ta čast in veselje je zraven
g. župana pripadla g. Tereziji Rodošek eni najstarejših občank ob
tej cesti in Maju enemu naj mlajših. Po svečani zdravici smo bili
deležni še nenadejanega glasbenega vložka mednarodne glasbene
zasedbe za srečo in za precej smeha. Nato pa se je vesela karavana
preselila na domačijo Stankota in Darinke Pulko iz Krhič, kjer so se
v gostoljubju zadržali do jutranjih ur.

Silvo Korez

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 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izpostavljamo, da je zrak v času kurilne sezone
pri nas velikokrat 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 in 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: 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 in 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, ki so objavljeni
na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.
(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pm_priporocila_za_prebivalce_jesen_2018.pdf). 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.
Zato je priporočljivo spremljati podatke o onesnaženosti zraka v
Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) na naslednji povezavi. (http://
www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/)
Skupaj z ARSO smo na NIJZ pripravili tudi stopenjske napovedi
onesnaženosti zraka z delci in priporočila za ravnanje v obliki
barvne lestvice. 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 in 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 in 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 zrak
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PROGRAMSKO PESTER MESEC OKTOBER –
MESEC POŽARNE VARNOSTI
Gasilska vaja PGD Žetale na lokaciji podjetja
G.O.Z.D Vlado Medved s.p. v Dobrini
Prostovoljno gasilsko društvo je v sklopu prireditev ob 19.
prazniku občine Žetale pripravilo društveno gasilsko vajo,
ki je bila v petek, 12. oktobra 2018, v poznih popoldanskih urah. Lokacija vaje je bila načrtovana na proizvodnem
objektu podjetja G.O.Z.D Vlado Medved s.p. v zaselku Prekože v naselju Dobrina. Predpostavka vaje je bila požar na
proizvodnem objektu, ki se ukvarja z razrezom, obdelavo in
predelavo lesa. Na vaji je sodelovalo 27 operativnih gasilcev
PGD Žetale z vozili in pripadajočo opremo ter 7 operativnih članov PGD Tržec. Vajo je vodil poveljnik PGD Žetale tov.
Dejan Bele, ki je po zaključku vaje predal poročilo o izvedeni
vaji županu Občine Žetale g. Antonu Butolnu. Vaja je bila
zaključena s krajšim družabnim srečanjem gasilcev in ostalih
prisotnih.

operativnih članov PGD Žetale udeležilo velike gasilske vaja
na območju gozdnega masiva Log v sosednji občini Rogatec.
Predpostavka vaje je bil gozdni požar v neposredni bližini
gozdarske koče v Logu. Na vaji so sodelovala Prostovoljna
gasilska društva iz občin Rogatec, Rogaška Slatina in Žetale.
Gozdni masiv Log-Macelj, ki se razprostira od Rogatca do
mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje v dolžini več kot
20 km in obsega več tisoč hektarov gozdov na obeh straneh državne meje s Hrvaško, je požarno ogrožen, posebej v
sušnem obdobju. Zato verjetno ni odveč predlog, da je potrebno takšno vajo v naslednjih letih še kdaj ponoviti.

Gasilci na vaji na lokaciji Gozdarska hiša Log, 21.10.2018

Evakuacija Vrtca Žetale in Osnovne šole Žetale
V petek, 26. oktobra, je bila uspešno izvedena vaja evakuacije otrok Vrtca Žetale in učencev Osnovne šole Žetale. Evakuacijo so izvedli operativni člani PGD Žetale pod vodstvom
poveljnika tov. Dejana Beleta. Namen tovrstnih vaj – evakuacij je, da se varovanci v obeh ustanovah naučijo, kako v
primeru požara ali druge morebitne nesreče varno zapustijo
objekte šole in vrtca ter odidejo na predvideno mesto.
Po izvedeni vaji evakuacije so si otroci Vrtca Žetale v
spremstvu vzgojiteljic ogledali prostore in požarno opremo
v Gasilskem domu Žetale.
Gasilska vaja PGD Žetale na lokaciji podjetja B.I.O. 12.10.2018

Operativna vaja GZ Videm v Leskovcu
V sklopu aktivnosti meseca oktobra – meseca požarne varnosti je bila v Leskovcu organizirana gasilska vaja, na kateri
so sodelovala vsa društva, ki tvorijo GZ Videm: PGD Tržec,
Videm, PGD Leskovec, PGD Sela, PGD Podlehnik in PGD Žetale. PGD Žetale je na vaji sodelovalo s 7 operativnimi člani.
Vaja je obsegala šest kontrolnih točk, na katerih je bilo treba
izvesti različne operativne aktivnosti za gašenje požarov oziroma v primeru drugih nesreč.

Velika gasilska vaja na gozdnem masivu Log
v občini Rogatec
Na povabilo PGD Dobovec se je v nedeljo, 21. oktobra 2018, 7
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Tradicionalno srečanje članov PGD Žetale in
članov Lovske družine Žetale
V soboto, 27. novembra 2018, se je v Gasilskem domu Žetale
odvijalo tradicionalno srečanje članov PGD Žetale in Lovske
družine Žetale. Gostitelj tokratnega srečanja je bilo PGD Žetale. Srečanje se je pričelo s skupnim lovom članov LD Žetale in PGD Žetale ob 8.uri. Na zboru udeležencev lova, ki
je bil pred Gasilskim domom Žetale, je vodja lova g. Božo
Pulko predstavil načrt lova in posebej izpostavil, da je treba
poskrbeti za varnost udeležencev lova. Po nekajurnem lovu,
ki je potekal po bližnjih gozdovih v okolici Žetal, so se udeleženci lova ponovno zbrali v Gasilskem domu Žetale, kjer
je sledil lovski blagor, saj je bila boginja lova Diana lovcem
naklonjena. Srečanje članov PGD Žetale in Lovske družine je
bilo združeno s praznovanjem rojstnega dne gasilca in lovca
tov. Ota Pulka, ki letos slavi okrogli jubilej, 30 let, za kar mu

žetalski gasilci in lovci iskreno čestitamo in želimo še naprej
uspešno delo v obeh organizacijah.
Člani PGD Žetale in LD Žetale pred začetkom skupnega lova
27.10.2018

Naš pogled je usmerjen v prihodnost
Ko se ob koncu leta 2018 oziramo v preteklost, ugotavljamo,
da smo realizirali vse naloge, ki smo si jih zadali na občnem zboru februarja letos. Zato je naš pogled usmerjen v
prihodnost, kjer nas čaka še veliko nalog na področju požarnega varstva in zaščite ter reševanja. Mislimo predvsem
na nabavo gasilskega orodnega vozila s cisterno GVC 16/25.
Investicijo desetletja, kot smo jo poimenovali, lahko realiziramo v naslednjih letih le s skupnimi močmi. Tudi letošnje
raznašanje koledarjev ob novem letu bo namenjen temu, da
s prostovoljnimi prispevki v okviru zmožnosti podprete naša
prizadevanja.
Drage občanke in občani, iskrena hvala za sodelovanje v letu
2018. Srečno in varno novo leto 2019.
							

Jože Krivec

Žetalske novice

17

JESENSKI, TIHI ČAS …
Tudi tokrat ne morem mimo proznih misli Ivana Cankarja v iztekajočem Cankarjevem letu z bogatim sporočilom: »Jaz, bratje, pa
vem za domovino … domovina je kakor zdravje.«
Članice našega društva vemo, kaj pomeni zdravje, vemo tudi, da
bo kmalu realiziran letni delovni načrt našega društva, saj sta
minila dva dobro obiskana tečaja na Turistični kmetiji ge. Darinke Kodrič. 8. novembra tekočega leta smo uspešno izvedle tečaj
»PORCIJSKE SLADICE«. 21. novembra smo dobro spekle PICE,
20 udeleženk se je zabavalo ob pripravi in peki, sladka pa je bila
tudi pojedina te kulinarične izvedbe.
V sklopu društva poteka rekreacija naših članic v telovadnici OŠ
Žetale. Prijetno se družimo z učiteljico go. Marijo Skok. 14 se nas
udeležuje torkovega razgibavanja ob 18.30. Nasmejemo se, pogovorimo in veselo razidemo ob 20. uri.
Lepo preživet večer in seveda tudi noč zaznamuje 21. december.
Druženje vseh članic našega društva na Turistični kmetiji predsednice ge. Darinke Kodrič, ki je vedno tudi naša gostiteljica. Tako
se veseli december preveša v konec leta 2018; leta, ki je bilo zanimivo, polno različnih zgodb, jubilejev. Tudi tradicionalni izlet
tisto prvo soboto po občinskem prazniku je l minil v prijetnem
vzdušju, saj smo obiskale področje biotehniške fakultete v Hočah. V Pohorski kavarni smo posedele ob dobri kavici in nadaljevale klepet ob dobrem kosilu, žlahtnem vinu in okusni sladici
v GOSTIŠČU PRI JANEZU, ki nam je z lepo pozdravno besedo in
razpoloženjem pričaral dobro počutje ob kosilu. Tako sta minili
dobri 2 uri klepeta tam v Mariboru. Kljub turobnemu jesenskemu
dnevu smo se v svoj kraj vrnile zadovoljne in brezskrbne, saj nas
je na prag domačije pripeljal zanesljiv in prijazen šofer Bojan.
Leto je bilo bogato z druženji, lepo besedo; to namenjamo tudi
vsem bralcem in bralkam 69. številke našega lokalnega glasila.
Vsem želimo vse najboljše in z zdravjem bogato 2019 – leto, ki
zaznamuje tudi 20-letnico obstoja Društva podeželskih žena
Občine Žetale. Članice društva upamo, da ga bomo dostojno
proslavile.
Lep pozdrav v imenu Društva podeželskih žena naše občine.

M.K.

LETO SE IZTEKA
»Ojej! Kako je pa to leto hitro minilo!« To je stavek, ki ga
vsako leto v decembru najpogosteje slišimo, seveda predvsem tisti, ki nismo več rosno mladi. In res je. Dnevi, tedni
in meseci so polni dogodkov v družbi in osebnem življenju
in se kar prehitevajo med seboj. Posledica pa je, da imamo
občutek, da je vsako naslednje leto krajše. Pa nič hudega.
Tako pač je. Želeti si je le, da bi z veseljem pričakovali vsak
naslednji dan. Pred nami je torej spet konec leta. Čas praznikov in praznovanj, čas, ki ga je naš potrošniški svet raztegnil
že kar na ves december. Lučke in božične pesmi vsepovsod
in vsak ima o tem svoje mnenje.
Kakorkoli že, je to tudi obdobje leta, ko se v našem društvu
pripravljamo na izvedbo tradicionalnega »Novoletno božičnega koncerta«. Letos smo se odločili, da bomo koncert
izvedli 30. decembra, to je sredi praznikov. Zdelo se nam
je, da je ta nedelja najbolj primeren dan, da si obogatimo
praznike. Če smo lansko leto uživali ob poslušanju gostov,
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smo se letos odločili, da bomo program pripravili z domačimi izvajalci, kar pa seveda ne pomeni, da ne bomo ponudili
nič novega ali nič posebnega. Predstavili bomo delček tega,
kar v našem kraju imamo in bo mogoče koga presenetilo.
Obljubljamo zanimiv, svež praznični dogodek, za katerega
ne bo nikomur žal, če se ga bo udeležil. In če nam bo uspelo,
nam bo to lepa popotnica v novo leto.
Želimo vam vsem, da bi bilo novo leto 2019 vsem čim krajše
in bi dolgo trajalo; da bi čez leto dni spet ugotavljali, kako
hitro je minilo in se spominjali mnogih lepih stvari, ki jih
bomo doživeli skupaj ali pa v zasebnem življenju.
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2019 vam želimo članice in člani Kulturnega društva Žetale.

Predsednik Kulturnega društva,
Silvo Potočnik

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽETALE
USPEŠNO DELUJE ŽE 25 LET
Slavnostna seja ob 25-letnici Društva upokojencev Žetale

- Marjan Skok, lastnik restavracije Gastro, za dolgoletno sodelovanje
- Anton Butolen, župan Občine Žetale za dolgoletno sodelovanje
V prisrčnem kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Žetale
pod mentorskim vodstvom učiteljic Marije Skok in Jožice Prevolšek, Moški pevski zbor KD Žetale pod vodstvom Silva Potočnika
in kvartet Dobrinček.
Po končani slavnostni seji je sledilo družabno srečanje, ki se je v
nadaljevanju prevesilo v veselo martinovanje, na katerem je za
ples igral harmonikar Jože Korez.

Društvo upokojencev Žetale uspešno deluje že 25 let. Ustanovljeno je bilo 27. novembra 1993. V počastitev tega pomembnega
jubileja je bila v soboto, 10. novembra, v Večnamenski dvorani
Žetale slavnostna seja Društva upokojencev Žetale. Slavnostne
seje se je udeležilo 60 članov DU Žetale in vabljeni gostje, med
katerimi so bili župan Občine Žetale Anton Butolen, podpredsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnjega Podravja in predstavniki DU Majšperk, DU Podlehnik, PGD Žetale,
Strojnega krožka Žetalanec in Društva podeželskih žena Žetale.
Po odpeti Zdravljici iz grl Moškega pevskega zbora KD Žetale
je prisotne pozdravil predsednik DU Žetale Filip Režek, ki je na
kratko orisal delovanje društva v preteklih 25 letih. Na predlog
voditelja slavnostne seje Jožeta Krivca so prisotni z minuto molka počastili spomin na vse preminule člane DU Žetale. V imenu
Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnjega Podravja je
izrekel pozdravne besede podpredsednik zveze. Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan Občine Žetale Anton Butolen, ki
je DU Žetale čestital za opravljeno delo v preteklih letih.
V nadaljevanju slavnostne seje so bila podeljena jubilejna priznanja DU Žetale, ki so jih prejeli:
- Marija Žerak, prva predsednica DU Žetale v letih 1993-1997
Stanislav Vogrinc, dolgoletni predsednik DU Žetale v letih 20032014
- Viktor Žerak, član UO DU Žetale in dolgoletni blagajnik DU Žetale
- Tončka Stres, ustanovna članica DU Žetale, članica UO DU Žetale, blagajničarka in predsednica Častnega razsodišča DU Žetale
- Marija Vogrinc, ustanovna članica UO DU Žetale in blagajničarka društva
- Terezija in Jože Rodošek, ustanovna člana DU Žetale
- Danica Žerak, ustanovna članica DU Žetale in članica UO DU
Žetale več mandatov
- Eva Butolen, ustanovna članica DU Žetale in članica Častnega
razsodišča DU Žetale
- Anton Bele, ustanovni član DU Žetale in član UO DU Žetale v
več mandatih
- Jože Krivec, tajnik DU Žetale
Priznanja za dolgoletno sodelovanje so prejeli:
- Občina Žetale za dolgoletno sodelovanje in vsestransko pomoč
- Osnovna šola Žetale za dolgoletno sodelovanje in vsestransko
pomoč

Nekaj dni pred osrednjo prireditvijo ob 25. obletnici DU Žetale se
je za vedno poslovila Marija Vogrinc, ustanovna članica DU Žetale. Pokojna Marija Vogrinc ostaja za vedno zapisana v zgodovino
delovanja DU Žetale. Čeprav je dolga leta živela v Mariboru, je
bila vseskozi zelo navezana na Žetale, kjer je 7. julija 1939 ugledala luč življenja. Leta zgodnjega otroštva ji je zaznamovala druga
svetovna vojna. Komaj 10-letna je odšla za gospodinjsko pomočnico v župnišče Žetale k župniku Ignaciju Klasincu, kjer je ostala
do 15. leta, ko jo je življenjska pot vodila v Maribor do družine
Sevšek, kjer je prevzela varstvo njihovih otrok. V cvetu svoje mladosti je spoznala fanta iz sosestva, Jožeta Vogrinca, s katerim sta
si ustvarila družino. V zakonu sta se jima rodila sinova Jernej in

Prva predsednica DU Žetale ga. Marija Žerak in aktualni predsednik DU Žetale g.
Filip Režek

Marija Vogrinc ob prejemu priznanja ob 10-letnici DU Žetale 8.11.2003

Slavnostne seje DU Žetale se je udeležilo lepo število članov DU Žetale in vabljenih gostov

Poslovila se je Marija Vogrinc, ustanovna članica DU Žetale
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Jože. Marija je bila žena, mati in gospodinja ter seveda več kot
30 let delavka v tovarni Intes v Mariboru, vse do upokojitve leta
1990. Upokojenska leta so jo osrečila z rojstvom vnukov Sašota,
Miha in Lare. Ko je bilo leta 1993 ustanovljeno društvo upokojencev, je bila pokojna Marija med prvimi, ki so stopili v njene vrste.
Ker društvo upokojencev na začetku svojega delovanja ni imelo
svojih prostorov, sta bila zakonca Marija in Jože Vogrinc tista, ki
sta gostoljubno odstopila svoje prostore za sestanke upravnega
odbora in drugih organov društva. Kar štiri leta je bila Vogrinčeva hiša, Čermožiše 43a, varno zatočišče žetalskih upokojencev. Marija je bila več mandatov članica upravnega odbora, en
mandat pa je opravljala funkcijo blagajnika društva. Marija se je,
dokler so ji dopuščale življenske moči, rada udeleževala romanj,
izletov, srečanj in drugih prireditev Društva upokojencev Žetale.

S svojo brezmejno dobroto in nesebično ljubeznijo se je zapisala
v srca vseh, ki so jo poznali in imeli radi.
Člani Društva upokojencev Žetale se pokojni Mariji Vogrinc zahvaljujemo za vse, kar je dobrega storila za naše društvo. Ohranili
jo bomo v trajnem in najlepšem spominu.

Jože Krivec

Župnija Žetale advent 2018

Narava se je iz jesenskih barv spremenila
v bolj hladne, zimske. Za pokušino smo
prejeli prvo snežno pošiljko, okrog hiš se
podi hladen zimski veter, leto se zaključuje in prihaja novo.
Z nedeljo Kristusa kralja smo zaključili tudi cerkveno leto in s prvo adventno
nedeljo stopili v novo. Advent, čas pričakovanja, čas, ko na adventnem venčku
vsako nedeljo prižgemo eno svečko več.
Pred nami je najlepši praznik, Božič, ko se
spominjamo Jezusovega rojstva v Betlehemu; čas, ko se družine zberejo skupaj
za družinsko mizo, postavljajo jaslice, skupaj molijo, gredo k polnočnici, si vzamejo
čas za bližnje.
V naši župniji smo 18. novembra obhajali slovesnost blagoslova ter posvetitve
novega ambona in daritvenega oltarja.
Ta dan se nam je pridružil upokojeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger.
Med blagoslovom je povedal, da blagos-
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lavljamo nov ambon, mizo božje besede.
Z ambona se bo prebirala božja beseda,
za ambonom duhovnik oznanja božjo besedo. Oltar predstavlja mizo božje daritve. S posvetitvijo je oltarna miza izvzeta
iz splošne rabe in je namenjena samo za
darovanje svete maše, na kateri se pod
podobo kruha in vina daruje Jezus. Škof
je blagoslovil oltar, sledilo je maziljenje na
petih mestih. Ko ga je pokadil s kadilom,
smo ga pogrnili s prtom, nanj postavili
križ, prižgali sveče in ga okrasili s cvetjem.
Zatem se je na njem prvič darovala sveta
maša.
Nov oltar in ambon sta delo domačega mizarja in rezbarja, Draga Matjaška
iz Ptuja, ki je opravil vsa rezbarska dela.
Na oltarju je osrednja upodobitev zadnja
večerja, ko je Jezus prvič posvetil kruh in
vino. Na ambonu pa sta osrednja motiva
Jezusovo srce, upodobljeno s krono iz
trnja, in Marijino srce, upodobljeno z ven-

cem iz vrtnic. Advent smo pričeli z izdelavo adventnih venčkov, ki so jih otroci in
starši izdelali v veroučni učilnici, g. župnik
pa jih je v nedeljo blagoslovil. Že v petek
so se zbrali člani ŽPS-ja ter ob cerkvi izdelali in postavili nekoliko večji adventni
venec. Na prvo adventno nedeljo je prišel
v župnijo tudi Miklavž. Med mašo je dramska skupina skupaj s katehistinjo Andrejo
pripravila igro o sv. Miklavžu, po maši pa
je Miklavž obdaril otroke.
Hitro bo minil čas, ko bodo na venčkih gorele vse štiri svečke, in pred nami bo Božič. Postavili bomo jaslice in se zbrali pri
polnočnici. Vsem želim, da nas malo dete,
Jezus, v jaslicah napolni z mirom in toplino, v prihajajočem letu pa obilo Božjega
blagoslova.

S.G.

Delavsko društvo hribovskih kmetij in podeželja se je 28. 11. 2018 sestalo z Ministrstvom za kmetijstvo Republike Slovenije. Potrdimo lahko, da prihaja v letu 2019/20 nova perspektiva, ki bo boljša za
hribovsko-haloškega kmeta s pomočjo Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. K temu bomo pripomogli tudi vsi člani Delavskega društva hribovskih kmetij in podeželja ter ostali.
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STROJNI KROŽEK ŽETALANEC V LETU 2018
Strojni krožek Žetalanec je, tako kot ostala društva, letos izvedel menjavo vodstva. Ker imamo v statutu zapisano, da je lahko
nekdo imenovan v organe društva le dvakrat zapored, smo dobili novega predsednika in kar nekaj novih članov UO, DK in NO.
Vsa ta leta je prejšnje vodstvo skrbelo, da je bilo naše društvo
eno najuspešnejših v in izven občine in želimo si, da bo novo
vodstvo prav tako uspešno. Na občnem zboru v februarju 2018
smo si zadali obsežen plan dela. Z veseljem ugotavljam, da smo
ga v celoti izpolnili in še presegli. Naši člani so opravili veliko
prostovoljnega dela, za kar smo njim in njihovim družinskim članom neizmerno hvaležni. Brez aktivnih članov društvo ne more
delovati in obstati. Vloženih je bilo veliko prostovoljnih ur in napornega dela, predvsem pri pripravi gozdarskega praznika in
prikaza košnje. Vodja SK vsa ta leta ostaja Izidor Štajnberger, ki
je motor krožka. Vestno in redno pripravlja gradiva za seje, izvaja
organizacije prireditev in ekskurzij, pazi na vse roke, ki se jih moramo držati pri delu društva, člane obvešča o vseh pomembnih
zadevah in je s srcem in dušo pri društvu. Zato Izidor, hvala.
Naj se sprehodim po letu 2018 in vam na kratko orišem nekaj
naših uspešno izvedenih projektov. Daleč najodmevnejši je bil
jubilejni 20. gozdarski praznik, ki smo ga v aprilu organizirali kot
dvodnevno prireditev. To je bil za nas organizacijsko zahteven
projekt, ki smo ga, po oceni obiskovalcev, odlično izvedli.
Vsako leto organiziramo več strokovnih ekskurzij. Najprej smo v
juniju obiskali naš večno lep in zanimiv Ptuj s Ptujsko kletjo, Pivovarno Skok in Ranco. V poletnem času se je nekaj članov za štiri
dni podalo na Lastovo. Tradicionalno planinska je bila ekskurzija
na Krvavec, kjer smo uživali v naravnih lepotah in razgledu. Za
konec smo si zaželeli še obiskati božično okrašeno Budimpešto.
Včasih so ta naša popotovanja slabo obiskana, včasih pa moramo rezervirati kar drug avtobus, kot je to praksa zadnji dve leti.
Pa nič zato, samo da je druženje in se imamo lepo.
Da ne bi kdo pomislil, da samo uživamo; naj povem, da smo letos
dvakrat pridno kosili. Konec maja se je nekaj članov udeležilo
Kmečkega praznika v Stopercah, kjer so sodelovali v tekmovanju koscev. Nato smo v avgustu s podjetjem RAPID na Kočicah
prikazali košnjo na strmih terenih z njihovimi najnovejšimi kosilnicami. Nekaj članov je sodelovalo s svojimi lastnimi kosilnicami.
Kot se za vsako delovno akcijo spodobi, se je zaključila z okusno

malico, ki jo je za nas brezplačno pripravil Marjan Skok.
Avgusta nas je pot 13. tradicionalnega pohoda in piknika Strojnega krožka Žetalanec vodila k Sv. Mohorju. Začetek in konec poti
s piknikom je bil v Nadolah, v športnem parku Rim. S tega mesta
se še enkrat zahvaljujemo ŠD Rim, da so nam dovolili uporabo
športnega parka.
O izjemnem uspehu naše gozdarske ekipe na državnem gozdarskem tekmovanju na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je bilo že
veliko napisanega. Izidorju Štajnbergerju, Slavku Šircu in Toniju
Butolnu še enkrat čestitamo za izjemen uspeh in jim sporočamo,
da smo ponosni, da so člani SK.
V jesenskem času naši člani veliko časa posvečajo delu na lastnih
kmetijah, ki ga v tem obdobju ni malo. Kljub temu pa se najde
čas za kakšno delovno akcijo. V okviru občinskega praznika vsako leto v oktobru pripravljamo občinsko gozdarsko tekmovanje
za žetalsko Grčo in Grčico na poligonu »Jomče«.
Po napornem celoletnem garanju se prileže sprostitev. Odvečno
energijo eni sproščajo na nogometu v okviru zimske rekreacije v
telovadnici OŠ Žetale, spet drugi se že veselijo plesa in druženja
na tradicionalnem zaključku društva. Letos bomo zaplesali in se
veselili 29.12.2018. Vabim vas, da se nam pridružite in uživate z
nami. V letu 2018 smo nanizali veliko dogodkov in mislim, da v
uvodnem delu članka nisem pretiravala, če sem zapisala, da smo
eno najuspešnejših in najdejavnejših društev. Vse to nam uspeva,
ker člani aktivno sodelujemo pri zgoraj navedenih aktivnostih.
Za delovanje društva so pomembna tudi finančna sredstva.
Del sredstev društvo prejme na javnem razpisu Občine Žetale,
ki se ji zahvaljujemo, da ima posluh za društva in nam nameni
delež v proračunu. Za večje dogodke poskušamo poiskati tudi
sponzorska sredstva. Veliko društev se obrača na lokalne podjetnike in druge organizacije, zato smo veseli, ko se kdo od njih
odzove in nam radodarno nameni kakšen evro. Skozi leto prejeta
sredstva skrbno razporejamo in se trudimo, da se porabijo namensko in je društvo v dobri finančni kondiciji.
Spoštovani člani, ta nekoliko dolg prednovoletni zapis je povzetek dobrega dela v letu 2018, za kar ste zaslužni predvsem Vi in
vaši družinski člani. Še enkrat iskrena hvala.

Predsednica društva, Petra Plajnšek

»Vonj po domu.
Bližina ljubljenih.
Povezanost in ljubezen.
To je vse, kar šteje!«
Vam in vašim najdražjim želimo
miren božič in vse dobro v novem letu
2019!
SK Žetalanec
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POGOVOR S SKLEDARJEVIM TIMOTEJEM
Po predstavitvi dveh deklet sem na pogovor povabila fanta, Timoteja Skledarja. Spoznala sva se, ko je začel obiskovati 1. razred
osnovne šole, torej že davno.
Timotej, se lahko sam predstaviš?
Timotej: Sem vesel, družaben človek, vedno v gibanju, vedno
pripravljen za akcijo. Pred kratkim smo imeli deseto obletnico
osnovne šole, ki sem jo jaz organiziral.
Kako je potekalo tvoje šolanje?
Timotej: Ko sem začel obiskovati osnovno šolo, smo se priselili
v Žetale, natančneje v Kočice. Šolanje sem torej začel v Žetalah.
Nanj imam lepe spomine, imeli smo red, učili so nas lepih manir; zdaj se mi zdi, da imajo učenci vedno manj spoštovanja do
starejših. Srednjo šolo, tehnično gimnazijo, sem končal v Mariboru. Zelo rad sem imel geografijo in zgodovino. Študiral sem v
Ljubljani, usmeril sem se v računalništvo oziroma družboslovno
informatiko. A nekako sem ugotavljal, da me bolj zanima drugačno delo z računalniki kot sedenje in programiranje … Manjka
mi le diploma.
Kaj si počel poleg študija?
Timotej: Ob koncu srednje šole, to je bilo leta 2012, sem se pridružil Turističnemu društvu Žetale. Ujel sem se s člani društva,
bil sem aktiven na 2. izmenjavi. Všeč mi je bil način izmenjave
znanj, spoznavanje različnih kultur. Preko izmenjav sem prepotoval dobršen del Evrope. Angleščino sem se naučil v srednji šoli,
veliko znanja jezika sem pridobil na izmenjavah. Govorim pa tudi
nemško.
Kje ti je bilo najbolj všeč?
Timotej: Najbolj mi je ostala v spominu Lizbona, ki je staro, zelo
lepo mesto. Sicer pa se mi zdi, da smo mi Slovenci, pa seveda
Mediteranci in Balkanci ali kako bi se izrazil, bolj prijazni in odprti kot na primer Švedi. Zanimivo je bilo tudi na Češkem. Preko
Erazmusa sem bil v Ostravi pol leta. Tam znajo samo svoj jezik, a
se da sporazumevati. Hitro sem se vživel in igral nogomet, celo
v njihovi 3. ligi!

tem se vidim. Po srednji šoli sem želel študirati fizioterapijo, tako
da mi to ni tuje.
Kako preživljaš dneve?
Timotej: Normalno. Uporabljam normalni telefon, tablični računalnik. Nameščene imam ustrezne aplikacije. Vedno nekaj raziskujem. Zaradi slepote nisem izgubil nobenega prijatelja, še
pridobil sem jih. Treba se je odzvati na klice, pa tudi sam poklicati. Naučil sem se brajico – Braillovo pisavo za slepe. Obstajajo
tekmovanja v tej pisavi. Berem, pokazal vam bom naš časopis v
brajici.
Dobil si psa. Kako se razumeta?
Timotej: Ko sem spoznal, da ne bom več videl, sem se takoj odločil, da bi ga imel. Dobil sem ga julija. Nakaže mi robnike, pelje
me okoli ovire, pobere stvari … To je psička Basti. Družbo mi dela,
ko sem sam doma. Hitro sva se navadila drug na drugega in oba
opravila potrebno izobraževanje.
Telefon ti zvoni. Nekdo te kliče.
Timotej: Seveda. Večer je in prijatelj me bo pobral pred hišo. Dobimo se v Rimu, saj veste, kje je to! Tam pogosto mečemo pikado, kartamo, se pogovarjamo. Imamo pečko, zakurimo, da nam
je toplo in zimski večeri hitro minejo.
Najlepša hvala za pogovor in vse dobro!
Timotej odide, z domačimi pa se še malo pogovarjamo. Tumor,
operacija, slepota – bil je šok za vse. Povedo, da se doma dobro
znajde, pripravi si zajtrk, skuha kavico. Rad gre v Dobrinčka. Je
mobilen. Na Ptuj se vozi z domačimi. Pet let je živel v Ljubljani,
tako da se tudi tam dobro znajde. Ima izreden čut za orientacijo.
V veliko pomoč so mu razne aplikacije na telefonu.
In življenje teče dalje…

MS

Bi še potoval po svetu? Kam?
Timotej: Oh, seveda. Željo imam. Tanzanija je tista, ki me mika.
Tam so najlepši safariji in pa mistična gora – Kilimandžaro. Rad
bi prišel gor in verjamem, da jo bom osvojil. Pohodništvo sem
pravzaprav malo zanemaril. V zadnjem času sem bil že dvakrat na Donački gori, na Boču, poleti smo s prijatelji taborili in šli
na planino Razor. Prej, torej pred boleznijo oziroma izgubo vida
(zaradi pritiska tumorja na vidni živec sem oslepel), sem igral
nogomet in pogosto za hec tekel na Donačko, sicer pa sem imel
premalo časa za vse.
Kako si sprejel to?
Timotej: Najprej, po operaciji, sem upal, da bom spet videl. A
potem tega upanja ni bilo več … Ni se mi podrl svet, le na glavo
se je postavil. Lani aprila je bilo, torej pred letom in pol. Zdaj
sem sprejel, da je tako. Vključil sem se v društvo MDSS. Sem
najmlajši član, a se dobro razumem z vsemi. Sem aktiven član
in se udejstvujem pri dogodkih, ki jih organizirajo: izleti, pikado,
rusko kegljanje …
S čim se sedaj ukvarjaš?
Timotej: Trenutno sem doma po operaciji rame. Prijavljen sem
na Zavodu za zaposlovanje. Naredil sem licenco za maserja. No,
želim si dobiti službo in kasneje odpreti svoj masažni salon. V
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SREČANJE SOŠOLCEV ZLATE GENERACIJE 1953

Sošolke in sošolci skupaj z učitelji na srečanju Zlate generacije 1953 v Večnamenski dvorani Žetale 24.11.2018

V soboto, 24. novembra 2018 je bilo v Večnamenski dvorani Žetale
nevsakdanje srečanje. Po 50 letih odkar smo zapustili osnovnošlske klopi smo se srečali sošolke in sošolci Zlate generacije 1953.
Pobudo za srečanje smo dali Milena Žerak, Tonček Žerak in Jože
Krivec. Do sedaj smo se sošolke in sošolci generacije 1953 dobivali vsakih 5 let. Najprej je bilo potebno zbrati naslove sošolk in
sošolcev, ki smo davnega leta 1960 prestopili prag hiše učenosti v
Žetalah. Kljub neživljenskemu Zakonu o varstvu osebnih podatkov
na je uspelo pridobiti večino teh naslovov, da so lahko poslali vabila
za srečanje. Med pripravami na srečanje sta nas za vedno zapustila
naša sošolka Helena Ladinek in učitelj razrednik 6, 7 in 8. razredu
tov. Valter Pliberšek. Za kraj srečanja so izbrali Večnamensko dvorano Žetale v kateri smo se pred več kot 50 leti prvič srečali s telovadnii orodji pri pouku telovadbe. Na tem mestu smo sodelovali
na šolskih proslavah in prireditvah, ki jih v tistem času ni manjkalo.
Na težko pričakovan pozno jesenski dan v soboto, 24. novembra se
nas je zbralo 26 sošolcev, ki danes prebivajo v različnih krajih naše
domovine, nekateri so v tujini. Lepo je bilo stisniti desnico in objeti
sošolko in sošolca in se spomniti časov med leti 1960 in 1968, ko
smo skupaj spoznavali prve korake učenosti. Največja draž takšnih
srečanj je obujanje spominov na čase, ki za marsikoga niso bili lahki. Po zaužitem aperitivu in prigrizku je prisotne pozdravila šošolka
Milena Žerak in v pozdravnih besedah izrazila zadovoljstvo, da so
se vabilu na srečanje Zlate generacije 1953 odzvali nekdanji učitelji:
tov. Lea in Tone Lah, ki danes živita na Ponikvi pri Žalcu, tov. Anica
in Marjan Križaj iz Mislinje na Koroškem in tov. Marija Krušič, ki živi

v Žetalah. Posebej zanimivo je bilo, ko je učiteljica, ki nas je največ
učila, tov. Marija Krušič, preverila prisotnost svojih nekdanjih učencev na srečanju. Ob predstavitvi je izrekla besede, ki opredeljujejo
življenjske karakteristike vsakega izmed nas. Preden smo se predali
prijateljskemu in sproščenemu vzdušju na srečanju smo z minuto
molka počastili spomin na sošolko: Heleno Ladinek, ter učitelja in
razrednika Valterja Pliberška. Prijetno okolje Večnaenske dvorane
Žetale nas je kar nagovarjalo, da so naše druženje ob hrani in pijači
nadaljevali v pozne večerne ure. Spomini na čase, ki smo jih kot nedabudni fantiči in deklice doživeli takrat, ko smo obiskovali Osnovno
šolo Žetale ne morejo biti nikoli pozabljeni. Vsak izmed nas nosi v
sebi svojo življenjsko zgodbo, ki je polna veselih in manj prijetnih
trenutkov. Šola je tista, ki da človeku smernice za življenje. Največja
šola pa je življenje samo, ki ga živimo iz dneva v dan in ga soustvarjamo s svojimi bližnjimi, prijatelji in znanci… Veliko stvari se je v
Žetalah v teh letih spremenilo na bolje. Tako imajo danes naši vnuki
veliko boljše pogoje za izobraževanje, kot smo jih imeli mi sami.
Tako je tudi prav in tega smo lahko samo veseli. V napredku je smisel življenja in to je tisto, kar vrti kolo časa neusmiljeno naprej. Sedaj,
ko smo v zrelih letih se bomo srečevali bolj pogosto, tako smo si
obljubili. Naslednje naše srečanje bo čez dve leti, saj bo zgodb in
prigod, ki smo jih v preteklosti doživeli več, kot za debel roman.
Hvala vsem šošolkam in šošolcem, ter učiteljem, da ste se udeležili
srečanja Zlate generacije 1953. Bil je to lep in nepozaben dan…

Jože Krivec

ZLATO SREČANJE – PO ODHODU IZ OŠ ŽETALE
Bilo je v soboto, 24. novembra letošnjega leta. Celo sončni žarki
so obiskali naš kraj. Ura se je približevala trinajsti, nekaj veselih
korakov do večnamenske dvorane v Žetalah in že se rokujemo,
veselo pozdravljamo, zadiši rdeča vrtnica. Zberemo se ob bogato obloženi mizi, omamljajo nas vonjave sveže pečenih slaščic.
Lepo je vzeti v roke tisto hrustljavo pecivo, ki mu pravimo DOMAČI PRIJATELJ, darilo 87-letne ge. Danice Žerak, namenjeno
slavljencem ali zlatnim odhodnikom iz OŠ Žetale, tiste lepe, prostorsko tesnobne stavbe, v kateri se je oblikovalo mnogo raznovrstnih zgodb. Organizatorja g. Jože Krivec in ga. Milena Žerak
sta vse prijazno sprejela in pozdravila dva učiteljska para, Lejo
in Toneta Laha ter Ančko in Marjana Križaja. In, kot so rekli, razredničarko Marijo Krušič. Hitro smo posedli okoli lepo okrašenih
miz in se počutili, kot da bi bili že včeraj skupaj na proslavljanju.
Jasna in krasna beseda glavne organizatorke ge. Milene Žerak nas
je popeljala v pogovor, ki je trajal dobrih 10 ur. Na platnu se je ves
čas vrtel čas 8-letnega šolanja, ki so ga lepo oblikovali iz šolske
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kronike izpod peresa ge. Marije Žerak. Mnogo lepih zgodb, tudi
spomin na gramofon ge. Milene smo slišali. Ni bilo časa za posamezne pripovedi, saj je bilo toliko lepih doživetij, ki si jih je bilo
potrebno povedati v dvoje, troje ali v skupinah. Kaj naj bi povedalo nekdanje učiteljsko osebje v peterici? »Hvala vsem za žlahtno
veselo druženje ob žetalski kapljici, Skokovi kulinariki in spretni
strežnici. Ni mogoče najti besed zahvale vama, organizatorjema.
G. Jože in ga. Milena, vse sta izvedla za že nekoč spoštovano oceno odlično 5. Posebna zahvala Tebi, Milena, ki si nas ves čas druženja vodila v nasmehu in najboljšem razpoloženju.« Hvala vsem
udeležencem, ki vas v pisni besedi podrobneje predstavlja sošolec Jože Krivec. Rekli smo: »Dobimo se čez dve leti v isti sestavi,
ob istem času in v istem prostoru.« Lepo pozdravljeni in hvala.

Za Vas v 69. številki Ž.N., M Krušič.

NA OBISKU
»Kam le čas beži, kam se mu mudi,« poje
pesem. Ja, ja, le kdaj so minila vsa ta leta,
pravi tudi Eva Butolen ali Leška Eva. Kdo
je to? Vedno nasmejana starejša gospa, ki
je to jesen praznovala 90. rojstni dan. Članice OORK Žetale smo jo obiskale lepega
jesenskega dne. Pričakala nas je na dvorišču v spremstvu hčerke. Seveda smo se
najprej fotografirale, nato pa odšle v prijetno kuhinjo na klepet in prigrizek. Gospe Evi res nihče ne bi prisodil takšnega
števila let. Povedala je, da se dobro počuti, da je zadovoljna s tem, kako živi. Malce
ji ponagajajo noge, ki ji ne dovolijo več toliko hoje kot nekoč. Po gobe več ne hodi.
Rada kuha, peče, šiva – na roke, seveda,

pospravlja. Zelo rada se pogovarja, zato
jo večkrat mahne malo na potep in na
klepet. Televizijo gledata skupaj s hčerko
Zdenko. Spomini se vrnejo daleč nazaj na
prehojeno pot. Mnogo dobrega je doživela, mnogo slabega preživela. Da, da, bili
so težki časi, težki trenutki. Kaj vse človek
zmore! A dobre volje in nasmeha ji nič ni
moglo vzeti. Že na obrazu vidiš pozitivno energijo in v njeni družbi ni prostora
za dolgčas. Če sliši kaj slabega, raje presliši in se umakne. Čas našega druženja
je minil, kot bi mignil. Gospe Evi želimo
obilo zdravja in zadovoljstva ter pozitivne
energije, ki jo nevidno deli med vse, ki jih
srečuje na svoji poti.

M.S.

DAVNEGA LETA 1950 SMO...
"Po 68-ih letih smo se uspeli zbrati sošolci, ki smo leta 1950
začeli obiskovati 1. razred učenosti v vaši šoli. Zbrali smo se
sicer s težavo po tolikih letih, vendar smo bili vsi zelo veseli
tega snidenja, kljub temu, da smo se morali najprej ponovno
spoznati. Vsi so izrazili željo, da se tudi v bodoče dobivamo,
pa čeprav nas bo vedno manj."

Oto Verbančič

SOŠOLKI HELENI LADINEK V SLOVO

»Vsi, ki radi jih imamo, nikdar
ne umro; le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo, so in
tu ostanejo.«
S temi besedami slovenskega
umetnika in rodoljuba Janeza
Medveška sem pričel svoj nagovor sošolki Heleni Ladinek
v petek, 3. novembra, na pokopališču v Žetalah. Besede
zadnjega slovesa od drage
Helene so bile predvsem zahvala in izraz globoke hvaležnosti za vse, kar je Helena
dobrega storila v svojem
življenju. Nepregledna množica ljudi, ki se je v turobnem
petkovem popoldnevu zbrala

na pogrebu, priča o tem, kako
priljubljena in spoštovana je
bila Helena med ljudmi. Heleno sem spoznal v začetku
šestdesetih let, ko sva skupaj
začela obiskovati Osnovno
šolo v Žetalah. V šolo je prihajala zelo daleč iz Jurjevega vrha v Kočicah. Tu se je
15. marca 1953 začela njena
življenjska pot. Mami Katici
in očetu Janezu je bila dano,
da sta povila dvanajst otrok.
Heleni šola ni delala težav.
Vse razrede je izdelala z odliko. Bila je aktivna v obšolskih
dejavnostih, kot so bili foto
krožek in delo v šolski knjižnici. Bila je nerazdružljiva prijateljica s sošolko Mileno Žerak
in to prijateljstvo ohranila do
konca svojih dni. Spomnim
se, kako rada je pomagala
sošolcem, ki so težje dojemali
učno snov. Njena iskrenost in
dobrota sta ji bili prirojeni. Po
končani osnovni šoli jo je življenjska pot vodila v Maribor
na srednjo gradbeno šolo. Izbrala si je poklic gradbenega

tehnika, ki se je skladal z njeno življenjsko naravo. Helena
je zmeraj gradila predvsem
dobre odnose med ljudmi.
Po končani gradbeni šoli se
je zaposlila na takratni veliki Občini Ptuj na oddelku za
gradbene zadeve. Po dobrem
letu dni je dobila stalno zaposlitev v priznanem podjetju
Projekta inženiring Ptuj, kjer
je ostala vse do upokojitve.
Heleno je zmeraj veselilo delo
z ljudmi. In prav njeno delo z
ljudmi je bilo tisto, v katerem
je pokazala svoj ljudski obraz.
Marsikomu je pomagala premostiti zapletene birokratske
ovire na poti do pridobitve
projektne in gradbene dokumentacije. V zasebnem življenju je bila ljubeča žena možu
Ivanu, skrbna in nenadomestljiva mama sinu Gorazdu in
hčerki Leonidi. Posebno skrb
in ljubezen je gojila do svojih
vnukov: Manice, Sofije, Larisa in Lubena. V Hajdošah na
ravnici Dravskega polja je bil
njen dom. Neizmerno rada je

imela naravo, posebej gore,
v katere je zahajala, dokler
so ji dopuščale življenjske
moči. Večkrat je organizirala
srečanje sorodnikov in tako
ohranjala dragocene družinske vezi. Skratka, Helena je
bila človek, ki ga moraš enostavno imeti rad. Spomini na
šolske klopi v obdobju 19601968 ostajajo nepozabni. Generacija 1953 se je v preteklih
letih večkrat srečala. In ravno
sošolka Helena je bila eden
glavnih pobudnikov in organizatorjev teh srečanj. Letos
smo generacija sošolcev 1953
postali zlata generacija, saj
je od takrat, ko smo zapustili
šolske klopi v Žetalah, minilo
50 let. Letošnje srečanje je
potekalo brez Helene, vendar
je bila Helena v mislih in naših
srcih z nami.
Draga Helena, hvala Ti za vse
in počivaj v miru v žetalski
zemlji, kjer si želela, da bo
tvoj zadnji dom ...

Jože Krivec
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Moj kuža Capi
Mojemu kužku je ime Capi. Je mešanec med maltežanom
in terierjem. Rojen je 30. aprila. Ima belo in rumeno dlako.
Je majhne rasti. Rad pije vodo. Pred uto ima skledo. Jé
brikete. Spi v uti pred hišo. V uti ima posteljo. Ima veliko
igrač. Capi je fantek. Je zelo prijazen do vseh. Capiju izpadajo zobje. Obožuje priboljške. Pozimi ga zvečer zapremo
v klet. Rad grize copate. Muco grize za rep. S Capijem se
rada igram. Veliko laja. Igra se z velikim psom Lumpijem.
Lumpi je prijazen do Capija. Capi se razume tudi z mačkoma Belkom in Azraelom. Imam ga zelo rada.
Zarja Furman 2. razred

Moja ribica Maja
Maja živi v akvariju. Je rumene barve. Maja jé ribjo hrano.
Pogosto ji zamenjam vodo.
Janja Plajnšek 2. razred

Moja muca Lucy
Moji muci je ime Lucy. Je žival, a živi v hiši. Je sivo črne
barve. Lucy je britanka. Ima rep, oči in zelo dolge trepalnice. Rada pije vodo. Rada jé brikete. Pogosto lula in kaka.
Pogosto ji zamenjam vodo. Rada praska po praskalniku.
Lucy rada nori in zraven mene piše domačo nalogo. Rada
se igra s svinčnikom. Lucy se zelo rada kopa. Ne bo imela
mladičkov, ker je sterilizirana. Rada se lovi in skriva. Imam
jo rada.
Brina Ros 2. razred

Na kmetiji
Bili smo na kmetiji pri sošolcu Jaku. Tam smo videli krave,
pujse in kokoši. Videli smo traktorje in različne stroje. Bilo
mi je zelo všeč.
Tijan Horvat 2. razred

Na kmetiji
Obiskali smo Jakčevo kmetijo. Na kmetiji smo videli krave, kokoši, petelina in pujse. Zelo mi je bilo všeč, ko smo
gledali krave. Jaka je zelo prijazen fant. Zelo rad pomaga
babici pri delu na kmetiji.
Tilen Širec 2. razred

Moji trije pujski
Moji trije pujski so majhni. Enemu je ime Jelenček, drugemu Črni, tretjemu pa Belko. So črne, snežno bele in črno-bele barve. Dva pujska živita v »štalunčku«, eden pa v
jaslih. Hranim jih s «šrotom« in krmili za male pujske.
Jaka Režek 2. razred

Muc
Obisk živalskega vrta

Naš muc spi v košari. Ime mu je Belko. Naš muc pije mleko
in vodo. Muc se igra s klobčičem volne.

Bil sem v ljubljanskem živalskem vrtu. Tam sem jahal kamelo. Ob kameli je bil oskrbnik, ki mi je povedal veliko
zanimivosti o kamelah. Veliko ljudi misli, da imajo kamele
v grbah vodo, a imajo v grbah maščobo. Zelo sem bil presenečen, ko sem izvedel, da lahko spijejo tudi do 60 litrov
vode naenkrat. To je bilo zame res imenitno doživetje.
Tilen Širec 2. razred

Anže Štajnberger 2. razred

Naš pes Reks
Reks je hud pes. Ne smem ga božati. Je na verigi. Včasih
sem ga lahko božala. Laja, če vidi krave ali muce.

Marija Furman 2. razred
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Lovska družina in njena
etika, delo, običaji
Lovska družina Žetale deluje že vrsto let. Ne le, da se člani ljubiteljsko ukvarjajo z lovom, veliko vlogo imajo pri
varstvu živali, narave in pri varovanju naravnega premoženja. Da bi izvedeli kaj več o Lovski družini Žetale, sem intervjuvala člana društva, Franca Plajnška. Povedal je, kako
je postal lovec, predstavil pomembnost LD, govoril je o samem društvu in poudaril pomen lovske tradicije.
Kdaj si postal član LD Žetale in kdo te je navdušil?
Član sem postal leta 2014, navdušila me je ljubezen do živali in predvsem do narave, spodbudili pa so me številni
prijatelji in znanci.
Kako poteka izobraževanje novih članov?
Najprej postaneš pripravnik, nato dobiš mentorja, hodiš
na predavanja. Po končanem pripravništvu te LD pošlje na
predavanja in pripravo za lovski izpit, ki ga moraš uspešno
opraviti, če hočeš postati lovec.

Imamo lovski dom in lovsko kočo Tisovec, zraven pa še veliko število lovskih prež, ki tudi spadajo pod lovske objekte.
Kako se financirate?
Našo dejavnost financiramo s plačilom članarine. Dobivamo
še morebitne donacije s strani občine ali posameznih občanov, ki spoštujejo lovstvo. Naše lovsko društvo se ukvarja
tudi z lovskim turizmom, ki ga ustvarimo z divjačino. Turisti
so namenjeni in se vračajo v naše lovišče. Sredstva so namenjena za društveno dejavnost.
Znano je, da imate lovci močno tradicijo šeg, navad in
običajev. Katere navade pa so tebi najljubše?
Najljubše so mi navade, ki izražajo spoštljivost do uplenjene divjadi in vključujejo etiko pri lovu. Rad imam še številne
lovske pripovedi. Lovci tudi do sočlanov gojimo močno spoštovanje. Sem sodi pozdrav z rokovanjem, po uplenu pa si
zaželimo lovski blagor.
Hvala za pogovor.
Ana Plajnšek

Kakšne so tvoje funkcije in delo?
Moje zadolžitve so delo v lovišču in izvedba plana odstrela.
Ali je obstoj LD za našo družbo nujen?
Obstoj LD je nujen z vidika, da uravnava pojavljanje prevelike številčnosti divjadi in da odstranja poginule in bolne
živali iz lovišč oz. naše neposredne okolice. Bolne živali
prenašajo tudi smrtonosne bolezni, kot je steklina. Tako
skrbimo za ohranjanje živalskih vrst. Pomembno je, da ne
dopustimo, da se ena vrsta razširi preveč in tako ogrozi
drugo vrsto ali celo nas, ljudi.

Arhivska fotografija članov LD Žetale

Koliko članov šteje društvo?
Naše društvo trenutno šteje 33 članov.
Koliko let že deluje vaše društvo?
Lovska družina Žetale deluje že od leta 1946 in je pred dvema letoma slavila 70. obletnico, torej deluje 72 let.
Koliko meri lovišče in kako je razdeljeno?
Naše lovišče meri približno 3600 hektarjev in je razdeljeno
na pet revirjev.

Namesto mene je delal robot
Lansko šolsko leto sem se pridno učil, uspeh sem imel odličen. Nato pa so prišle zaslužene počitnice, toda bil sem sam
in starši so mi naložili ogromno opravil. Počutil sem se, kot
da bi dobil službo za določen čas.
Moja velika strast je elektrotehnika. Odločil sem se, da bom s
svojo raketo odletel v puščavo. Tja sem šel iskat kamelo; vam
potem povem, zakaj. Ko sem prišel v puščavo, nisem mogel
verjeti svojim očem. »Saj tu je sneg!« sem zaklical. In res,
po celi deželi je bilo pet metrov snega, zato so se naselile
same zimske živali in na žalost kamele nisem našel. »Točno!«
zakličem. »Svet je prizadela naravna katastrofa, območja na
Zemlji so se premešala,« sem si rekel.
Odvihral sem na Severni tečaj. Tam je rastlo ogromno kaktusov, kamele so dirjale okoli in sonce je močno pripekalo.
»Moja misija je že na pol poti,« sem si mislil, ko sem spakiral
svojo raketo. »Zdaj sem že zelo utrujen, v enem dnevu sem
prepotoval pol sveta,« sem se pogovarjal sam s seboj. Noč
sem preživel v raketi, bilo je zelo slabo, nisem imel dovolj
zraka, pomagal sem si s pumpico za vesoljske avanture. Nato
sem se odpravil do kraja, kjer so bile kamele. Odločil sem
se, da se moram pognati v lov za temi prečudovitimi živalmi. »Oh, ti šment, kamele so zelo hitre živali,« sem sopihal
ves utrujen. Toda nisem hotel vreči puške v koruzo, kot pravi
slovenski pregovor. Vzel sem malo super moči in na koncu se
mi je le nasmehnila sreča. Ulovil sem kamelo, jo odpeljal do
svoje rakete in že sva odletela domov. Doma imam stroj za
spreminjanje ljudi v robote in vanj sem dal kamelo. Iz njega
je prišla kamelorobotka. Hvala staršem, da jih takrat, ko sem
to počel, ni bilo doma, ker bi mi drugače trda predla. Še vedno me je čakala gora opravil, čez počitnice bi to sam počel
mesec dni, robotka, ki sem jo upravljal, pa je končala v treh
dneh. Nato nama je ostalo veliko časa za norčije in zabavo.
Postala sva nerazdružljiva, imel sem jo kot za starejšo sestro,
ki je nikoli nisem imel.
Jakob Černejšek

Katere lovske objekte imate na vašem lovišču?
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Pot do zdrave prehrane
V petek, 16. 11. 2018, je po vsej Sloveniji potekal tradicionalni slovenski zajtrk. Četrtošolci in petošolci smo temu dnevu posvetili
posebno pozornost. Dan smo začeli s tradicionalnim zajtrkom.
Postregli smo si s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom. Dan smo nadaljevali v učilnici, kjer smo se pogovarjali o
poti do zdrave prehrane. Izdelali smo plakat, kjer smo s cesto
nakazali naše iskanje pravih informacij o prehrani. Ugotovili smo,
da je na jedilniku najboljše tisto, kar je domače, zdravo in okusno.
Vsi smo bili mnenja, da bi morali v trgovino samo takrat, ko res
nujno nekaj potrebujemo.
Nato pa smo se podali na pot zdrave prehrane. Obiskali smo
kmetijo Skledar. Domačini so nas prijazno sprejeli in hitro smo
postali domači tudi z njihovimi živalmi. Ogledali smo si tudi veliko piščančjo farmo in se preudarno pogovarjali o kmetijstvu. V
zahvalo smo jim podarili sliko kmetije, ki smo jo sami narisali in
uokvirili. Veseli in ponosni ter hkrati hvaležni, da imamo v Žetalah
prijazne kmete, ki z veseljem živijo z naravo, smo se vrnili v šolo.
četrtošolci in petošolci z razredničarkama

Maša Vrbek 2. razred
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Naravoslovni dan – TRADICIONALNI
Talumove ugankarske
SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 16. 11. 2018, smo se pridružili vseslovenskemu projektu dogodivščine
»Tradicionalni slovenski zajtrk«, ki vsako leto poteka tretji petek
v novembru. Zajtrkovali smo črni kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Po končanem zajtrku smo se odpravili v učilnico, kjer nam
je g. Ivan Ber predstavil vzgojo jablan in sorte jabolk. Nekaj sort
jabolk smo tudi poskusili. Delo smo nadaljevali v delavnicah. Gospa Maja Šmigoc se je z učenci pogovarjala o zdravi prehrani
in motnjah hranjenja. Skupina učencev se je odpravila na obisk
Kmetije Skok. S pripravo jedi iz jabolk smo razvijali tudi kuharske
spretnosti. Ob 10. uri smo se vsi skupaj zbrali v jedilnici in zapeli
Slakovo pesem Čebelar.
Valerija Krivec, koordinatorka dneva

V letošnjem šolskem letu naša šola sodeluje v tretjem knjižnem
projektu za učence, ki ga izvaja podjetje Talum iz Kidričevega za
učence in učenke šol v regiji, nosi pa naslov Talumove ugankarske dogodivščine.
Ob tovarniškem prazniku, ki so ga praznovali 21. novembra, so
učencem šol, sodelujočih v projektu, podarili ugankarske knjige, ki so prilagojene starostni skupini otrok (Uganke iz dežele
škratov – 1. triada, Uganke iz dežele palčkov – 2. triada, Uganke
Marka Pola – 3. triada). Vsi učenci naše šole so prejeli svoj izvod
knjige – učenci od 1. do 5. razreda pri podaljšanem bivanju, od 6.
do 9. razreda pa pri pouku slovenščine.
Knjige bomo vključili tudi v bralno značko, za vsako triado pa
bomo podjetju Talum do začetka januarja poslali po eno vprašanje, povezano s knjigo, ki so jo učenci prejeli.
S pomočjo projekta, v katerem bodo učenci brali pustolovsko
knjigo in reševali uganke, bodo krepili svojo inovativnost, ustvarjalnost in drugačen način razmišljanja.
Knjižni projekt je bil 22. novembra v okviru Debatne kavarne
predstavljen tudi na 34. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani
(knjige so bile izdane pri založbi LITERA).
Knjige bodo na voljo tudi učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, da bomo lahko tudi mi preizkusili svojo iznajdljivost pri
lomljenju ugankarskih orehov.
Podjetju Talum se za podarjene knjige zahvaljujemo, s projektom
pa bomo nadaljevali v mesecu marcu, ko se bodo devetošolci
pomerili še v Alu kvizu.
Saša Peršoh, skrbnica projekta
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SEN KRESNE NOČI
V petek, 16. 11. 2018, so si učenke in učenci v sklopu gledališke dejavnosti, mladinskega pevskega zbora, izbirnih predmetov ansambelska igra, gledališka umetnost in angleščina v
večernih urah na Drugi gimnaziji v Mariboru ogledali muzikal
Sen kresne noči. Nad odlično glasbeno predelavo Shakespearove romantične komedije o ljubezni in težavah, ki jih ta lahko povzroča, so bili več kot navdušeni in v družbi EST – mladinskega gledališča, ki že več kot petindvajset let uprizarja muzikale v angleškem jeziku – preživeli lep in prijeten večer.

S. P.

Prihaja čas, ko si vsi nekaj želimo. Tretješolci z učiteljico smo letos želje namenili
drugim ljudem. Poleg zdravja in sreče želimo tudi:
- da ne bi bilo vojn,
- da ljudje ne bi bili lačni,
- da bi vsi ljudje imeli pitno vodo,
- da bi vsi imeli dom,
- da bi vsi otroci lahko hodili v šolo,
- da bi bili ljudje dobri drug do drugega in se ne bi žalili in pretepali,
- da bi pomagali ljudem v stiski,
- da bi ljudje imeli dovolj denarja in bi lahko kupili hrano,
- da bi bili vsi uspešni v šoli,
- da bi si umivali zobe vsako jutro in zvečer,
- da bi vsi dobili darila.
Upamo, da se bo kakšna želja izpolnila, in takrat bomo srečni tudi mi: Anamarija,
Matic, Melanija, Miha, Ema, Taj, Julija Železnik, Marko, Lana, Luka, Vita, Miha, Neža,
Primož, Julija Žerak Jus, Niko in učiteljica Jožica.
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OD TU IN TAM

Moje potovanje po svetu
˝28. november v tekočem letu se je prevesil v 29. november – dan
veselja, sreče, da je po skoraj 15. mesecih odsotnosti zopet doma,˝si
je gotovo mislil junak popotovanja, doma tam v ZALOPATI: prijazen
in bogatobesedni Tomaž Gajser, uradno v Kočicah 4.
Ura je odbila eno, zorenje novega jesenskega dne, na dvorišču je ugasnil avtomobilski motor in izstopil je popotnik Tomaž.
Mama je zajokala od sreče in nočni razgovor je trajal do jutranjega svita.
Kako se je odvijalo Tomaževo življenje tam daleč na jugu? Dvanajst delovnih mesecev in bogatih izkušenj na delovnem
mestu v Avstraliji. Delovna viza je potekla, turistična pa mu je omogočila enomesečno popotovanje oz. vožnjo z avtodomom
iz mesta Cairns (Kerns) do Sidneya. Tri tisoč prevoženih kilometrov je bogat spomin.
Iz Avstralije ga je pot vodila v Nepal, kjer je minil dober mesec v spoznavanju krajev. Spominjamo se, kako je pred leti
močan potres uničil del Nepala. Neko vas je domala zasipal z več kot deset metrov debelo plastjo peska. Spoznaval je ta
svet, pohajal po gorah in prispel do pogorja Langtang, kjer je življenje izgubil ljubitelj visokih gora, alpinist Tomaž Humar.
Po dogovoru so se z bratrancem Železnikovim Borutom in prijateljem Medvedovim Romanom srečali v Nepalu in preživeli
nekaj zanimivih dni v pogorju Mount Everesta.
10 dni bivanja v tej deželi je Tomaž posvetil meditaciji ali tečaju dokazovanja samemu sebi, kot miselni obračun s
svojim telesom. Kaj pa načrti bodočnosti? Niso še izkristalizirani, pogumni Tomaž nas lahko spet preseneti z zanimivim
popotovanjem.
Bralci Ž.N. ti želimo zdravo, srečno in uspešno spoznavanje sveta v letu 2019.
Nekaj njegovih misli sem zbrala M.K, z občutkom, da bom nekoč z veseljem prebrala njegovo knjigo.
Po radiu in televiziji vsakodnevno slišimo o skrbi za zdravo življenje in navodila za gibanje v naravi. Skupina mladih žena
iz Kočic in bližnjega kraja vsako sredo organizira pohod po bližnjih hribih. Klepetajo, se ozirajo v daljavo in lepo preživijo
sredin dopoldan z organizatorko go. Ireno H. Lahko se jim pridružite!
Kvartet Dobrinček tudi marljivo vadi pesmi ljudskega izročila. Tudi drugi kulturniki so aktivni, doživeto je minil božičnonovoletni koncert.
Da bi se zgodilo še mnogo lepih prigod TU in TAM po Žetalskem.

MK

Obnovljivi viri in učinkovita raba
energije
Učenci OŠ Žetale so imeli v ponedeljek, 5. 11. 2018, tehniški dan,
ki se je odvijal v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra na Ptuju. Tehniškega dneva so se udeležili učenci
od 5. do 9. razreda, tema pa je bila obnovljivi viri energije (OVE)
in učinkovita raba energije. Tehniški dan je potekal v dveh delih.
Pri teoretičnem delu smo bili s pomočjo predstavitve v programu
PowerPoint seznanjeni z obnovljivimi viri energije in učinkovito
rabo energije. Prikazan je bil primer delovanja toplotne črpalke
ter delovanje sončnih kolektorjev in fotonapetostnih ali fotovoltaičnih sistemov. V drugem delu so učenci sestavljali in preizkusili različne modele, ki za svoje delovanje uporabljajo OVE. Vsi
sestavljeni modeli so delovali, nad čemer so bili učenci navdušeni. Za izvedbo tehniškega dne se zahvaljujemo podjetju LEA in
ŠC, koordinatorki Brigiti Godec Bezjak pa za povabilo.
Roman Prosenjak, koordinator dneva
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ZDRAVJU NAPROTI – od pohoda k izviru Sotle
do Levstikovega pohoda
V okviru občinskega praznika občine Žetale smo žetalski planinci izvedli pohod k izviru Sotle.
Pohodniki smo se ob 9. uri zbrali pred OŠ Žetale in veselo krenili na pot v Log. Narava nas je obdajala s pisano paleto jesenskih
barv. Listi so že počasi zapuščali drevesne krošnje in tiho padali
na tla. V gozdu je vedno lepo, jesenski čas še posebej nagradi
vsakega pohodnika.
V prijetni družbi smo hitro prispeli do cilja, želeli smo le, da
bi bil izvir Sotle bogatejši z vodo. Po krajšem postanku smo
pot nadaljevali do lovske koče v Tisovcu, kjer je bilo na vrsti
druženje z lovci LD Žetale in občani, topla malica in streljanje
na glinaste golobe. Zadovoljni, da smo preživeli dan v gibanju
in dobri družbi, smo se vračali nazaj proti domu. Res škoda,
da nas ni več na takšnih pohodih. Morda pa prihaja čas, ko se
bomo domačini znali skupaj družiti tudi na pohodih in se zavedati, da gibanje in pogovori dobro denejo zdravju za naš jutri.
10. 11. 2018 ob 5. uri smo se člani Planinskega društva Žetale s
kombijem podali na tradicionalno pot do Litije. Ja, na Levstikovo pot smo šli, pot, ki jo je nekoč prehodil sam Fran Levstik in
to pot opisal v knjigi Popotovanje od Litije do Čateža. V prijetnem vzdušju je vožnja do Litije hitro minila, seveda z obveznim
postankom za jutranjo kavico. V Litiji smo se prijavili in kupili
karte, prejeli majice in se veselo podali na pot. Najprej nas je
pot vodila med hišami, pozneje po gozdu, med vinogradi in
travniki ter pašniki. Pot je zelo slikovita, pokrajina lepa in zanimiva. Vreme je bilo sončno, toplo, res idealno za premagovanje
poti. Razpoložena množica pohodnikov se je vila pred nami in
za nami. Table ob poti so nas opozarjale na zanimivosti v zvezi s popotovanjem Frana Levstika in dolžino poti. Domačini so
ob trasi pohoda ponujali domačo hrano in pijačo. Predstavljali
so se mini ansambli, predvsem v dekliških zasedbah, in tako
še dodatno motivirali pohodnike. V takšnem vzdušju tudi 22

Za mano ostani, o mesto,
z veselo te dušo pustim,
čez travnik, čez polje in cesto,
od griča do griča hitim.
		

F. Levstik

kilometrov poti ni bil pretirani napor. Pa saj smo imeli v ekipi za rezervo svojo zdravnico Matejo. Brez težav smo dosegli
cilj pod cerkvijo v Čatežu, kjer je bila tudi osrednja slovesnost.
Malo smo se okrepčali in se hitro postavili v vrsto za avtobusni
povratek v Litijo.
Trdih nog smo se vkrcali v naš kombi in se napotili proti domu.
Šofer Franci je seveda poiskal vmesno postajo za okrepčilo,
potem pa smo nadaljevali pot z manjšimi težavami z gretjem,
saj so šoferju skoraj zmrznila kolena, sovoznik Martin pa se je
potil od vročine. Po daljšem modrovanju in ugibanju sta ugotovila, da je bilo narobe nataknjeno stikalo za reguliranje gretja.
Takšni dogodki gredo vedno v anale in se jih potem z veseljem
spominjamo.
Z lepimi vtisi in raznimi humornimi vložki udeležencev smo
končali to popotovanje. Zvečer ob poročilih na TV smo bili še
posebej ponosni, da smo bili v družbi 20.000 pohodnikov, ki
smo skupaj prehodili Levstikovo pot. 			
							
						
PD ŽETALE

