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RAZGIBANO DOGAJANJE
V VRTCU ŽETALE
September je čas, ko se tudi za nas vrtičkarje začne novo šolsko
leto. Ker smo imeli v poletnih mesecih večino uvajanj otrok, smo bili
septembra vsi že prav lepo utečeni. Trenutno je v vrtec vpisanih 54
otrok, pričakujemo pa, da se nam bo tekom šolskega leta pridružil še
kakšen. Nekateri otroci so imeli dolge počitnice, zato so bili ponovnega
snidenja s prijatelji in vzgojiteljicami zelo veseli. Hitro so ujeli ponovni
ritem dnevne rutine in tako smo na začetku počasi osvežili pravila v
vrtcu, veliko smo ustvarjali, se igrali, prepevali in utrjevali pesmice, brali
pravljice, telovadili, hodili na sprehode in pohode, se igrali na terasi in
igralih našega vrtca, predvsem pa trosili dobro voljo vse na okrog.
Na prvi jesenski dan smo po igralnicah pripravili praznovanje
prihoda jeseni, ki nam je tudi tokrat prinesla polno dobrot z domačih
vrtov, sadovnjakov, njiv in vinogradov. V znamenju jeseni smo okrasili prostore vrtca, uživali ob ličkanju in luščenju koruze, trebljenju buč,
okušanju sadja in zelenjave, večji otroci pa so si naredili tržnico, kjer
so se z veseljem preizkusili kot prodajalci na tržnici domačih pridelkov.
Imeli smo se zelo lepo, iz igralnic pa je še danes lepo slišati petje najlepših jesenskih pesmi.
Ker je gibanje temeljna dejavnost in potreba otrok, smo se tudi
letos, kot že nekaj let zapored, odzvali povabilu Atletske zveze Slovenije in se z otroki udeležili množičnega teka s sloganom »Začni mlad,
tekmuj pošteno», kjer otroke spodbujajo k prvim atletskim korakom in
ozaveščanju zdravega načina življenja. Otroci so bili navdušeni in zadovoljni, zato se že zelo veselijo nadaljnjih gibalnih izzivov, kjer bodo
lahko nadgrajevali svoje gibalne spretnosti in sposobnosti.

Vrtec Žetale
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DOBER DAN
Lepo pozdravljeni, spoštovani občani in občanke naše OBČINE ŽETALE.
Jutro je rahlo megleno, temperatura prvega jesenskega dne leta 2020 je prijetna. Razmišljamo, kaj je bilo zanimivega od časa
izida 74. številke Ž. N. Prebiramo 75. št. našega lokalnega glasila in smo še vedno v času COVIDA 19, nismo sproščeni kot nekoč.
Mnogo kulturnih zanimivosti je zamrlo, srečanja ljudi so zadržana. Kdaj bo ta virus vendar izginil iz življenja ljudi po vsem svetu.
V naših Žetalah živimo v času praznovanja 21. praznika naše OBČINE, nič več ni živahnosti ob praznovanju, pa vendar je več
vidnih rezultatov razvoja našega kraja.
Največ so seveda vredne modernizirane ceste in teh je več kilometrov, zato je dostop do posameznikov mnogo lažji.
V okolici Čermožiš 45b in c je živahno, otroci se igrajo, smejejo in doživljajo del dneva v veseli skupnosti. V hiši učenosti je
živahno, učenci so zopet v razredih, so radovedni in bogatijo svoje znanje, dnevi minevajo in čas bo hitro zaokrožil š. l. 20/21.
Ob izgubi dragocenih življenj se rojevajo nova življenja. Narava se počasi barvno spreminja, lastovke se ne zbirajo več na električnih žicah, mirno so odletele in bodo tam v toplih krajih poskrbele za nov zarod.
Kmetijski stroji glasno brnijo, zrelo klasje beži v prikolice in že se suši za dobro hrano živalim. Plugi obračajo zemljo, njive so
lepo pripravljene za setev, tudi ta hitro mine in zrnje klije v zeleno odejo, ki jo bo ob koncu leta pokril sneg in pod belo odejo bo
rastlo bilje za dober kruh naslednjega leta.
Minevajo spominski dnevi, nekateri so namenjeni zanimivim področjem. Tudi DAN ŠPORTA je zapisan kot državni praznik v
kroniko, je lep spomin na uspehe naših kolesarjev in tako mineva leto.
V teh jesenskih mesecih bomo Žetalanci živeli z mislimi v pričakovanju, kdo ve, kaj nam bo prineslo leto 2021, s čim naš bo presenetilo. Morda se bo vrnilo tisto kulturno življenje, naša dvorana bo zaživela, saj je namenjena kulturnim dogodkom. V upanju,
da bo tako, preberite to številko Ž. N. v pričakovanju, da se srečamo v besedi in sliki v 76. št. Ž. N.
Dotlej lepo pozdravljeni v imenu uredniškega odbora in odgovorne urednice M. K.

Vita Plajnšek_5.r
Polona Fideršek_8.r
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ŽUPANOV UVODNIK
LETO VELIKIH SPREMEMB IN PREIZKUŠENJ
Leto, ki se preveša v zadnjo četrtino,
nam ja prineslo nesluteno zdravstveno
krizo svetovnih razsežnosti, kakršne
ne pomnijo niti najstarejši. Na žalost
ta kriza še traja in konca še ni
videti. Znanstveniki po vsem
svetu se mrzlično ukvarjajo
z iskanjem učinkovitega
cepiva za preventivo in
zdravila za okužene.
Virus je dobršen del
leta zaustavil kolesje
globalizacijskega
gospodarstva
in nas pahnil v
recesijo.
Manjša
izvozno usmerjena
gospodarstva, kot
je slovensko, je, logično, kriza še posebej prizadela. Če smo še
lani govorili o rekordni gospodarski rasti, je letos ta padla skoraj
za 10 %. Posledice za državni proračun so ogromne. Na eni strani
manjši prihodki, na drugi pa večji odhodki. Vlada je sledila politiki
večine razvitih držav in z državnimi pomočmi skušala ublažiti
izpad proizvodnje in dejavnosti ter izgubo delovnih mest in
posledično drastičen padec standarda državljanov. Pri zmanjšanih
prilivih v proračun seveda ni šlo drugače kot z novim rekordnim
zadolževanjem, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dveh letih
oziroma do izhoda iz krize. Mnogi takšnemu reševanju gospodarske
krize nasprotujejo, obenem pa ne ponujajo drugačnega modela.
Dejstvo pa je, da v tem trenutku živimo na račun zanamcev, ki bodo
še dolgo plačevali naše dolgove.
Kriza je seveda prizadela tudi občino. Vseskozi smo izpolnjevali
vse svoje obveznosti in skušali delovati normalno. Z zadovoljstvom
ugotavljam, da smo v občini ostali v glavnem zdravi; če imamo v
mislih samo virus, in upam, da bo tako ostalo tudi v bodoče.
Je pa razveseljivo, da je vlada povečala povprečnino občinam.
Namesto predvidenih 589,11 eura smo dobili 623,96 eura. Res je
sicer, da bi samo za izvajanje zakonsko določenih nalog povprečnina
morala znašati 673 eurov. Razliko občine pokrivajo z lastnimi viri,
kot so nadomestila za stavbna zemljišča, komunalni prispevek,
turistične takse, prodaja premoženja … V občinah, kot je naša, kjer
so ti viri zanemarljivi, je posledično standard zakonsko predpisanih
nalog nižji.
Sicer pa občane še vedno malo zanima zagotavljanje zakonsko
določenih nalog, pač pa občino vidijo in jo ocenjujejo predvsem
na osnovi investicij. Glede na to, da manjše občine v tej finančni
perspektivi praktično nimajo možnosti črpati evropskih sredstev, je
seveda teh investicij manj.
V naši občini so še vedno največji problem ceste, zato je logično,
da večino sredstev namenimo bodisi vzdrževanju ali modernizaciji
občinskih cest. Letos smo za modernizacijo občinskih cest namenili
približno 220.000 evrov in toliko tudi za vzdrževanje cest. Podobne
številke so tudi za prihodnje leto. Odbor za infrastrukturo je na
osnovi višine sredstev pripravil plan investicij za obdobje dveh let.
Plan je v skladu s svojimi pristojnostmi potrdil Občinski svet, kar je
edino pravilno in v skladu z zakonodajo. Sam kot župan in občinska
uprava o tem, katere ceste se bodo modernizirale, ne odločamo,
pač pa imamo nalogo, da sklepe občinskega sveta izvedemo v
skladu z zakonom. Zato so verbalne, spletne, pa tudi grožnje s

fizičnim nasiljem meni in članom občinske uprave, ki sem jih bil
letos deležen več kot kadarkoli doslej zaradi »napačno» izbranih
odsekov za modernizacijo, povsem nesmiselne.
Razveseljivo je, da smo na razpisu dosegli nižjo ceno od
projektantske ocene in na ta način že letos modernizirali šest
odsekov namesto planiranih pet in bomo plan za prihodnje leto
lahko dopolnili vsaj še z enim odsekom.
Že kar stalna praksa je, da si občani ob modernizaciji občinskih cest
uredijo tudi priključke na občinske ceste in svoja dvorišča. Večne
špekulacije, ki so bile letos še posebej prisotne, da te investicije
plačuje občina, so nesmiselne. Res pa je, da občina na osnovi vloge
in sklepa občinskega sveta tudi pri teh investicijah delno pomaga,
če gre za priključke in lahko občina zagotovi sredstva, nikakor pa
ne pri modernizaciji dvorišč. Da bo zadeva jasna, bom navedel
odseke cest, ki jih je občina sofinancirala.
Letos smo prejeli tri takšne vloge. Cesta do Andreja Jazbeca je
občinska, vendar še dolgo ne bi bila modernizirana, če ne bi sam na
svoje stroške pripravil podlage. Na osnovi sklepa občinskega sveta
je občina plačala 250 m2 (75 m cestišča s priključki) asfalta v višini
3546,54 evra. Cesta do Žerak je prav tako občinska. Uporabljajo
jo štirje uporabniki. Občani so sami s svojimi sredstvi pripravili
podlago. Občina je za asfaltiranje 126 m cestišča plačala 4728,72
evra. Približno 80 m del ceste od kategorizirane do domačije Silva
Koreza je privatna lastnina. Na osnovi vloge mu je občinski svet
odobril plačilo dela gramoza v višini 3616,03 evra. Ostalo in asfalt
je plačal sam. Takšna praksa ni novost. Občina je tudi v preteklosti,
če je imela možnost, pomagala občanom. Sploh pa je razveseljivo,
če so občani sami pripravljeni urediti občinsko cesto.
Je pa bila lanska zima mila in je imela občina manj stroškov za
zimsko službo, zato smo lahko letos mnogo več sredstev porabili
za redno vzdrževanje cest: krpanje udarnih jam, urejanje bankin,
čiščenje jarkov, gramoziranje. Iz naslova vzdrževanja smo podaljšali
tudi dva odseka cest, ki se letos modernizirata. Modernizacijo cest
Peklača-Vildon in Rakoški vrh smo podaljšali vsako za 80 m, kar pri
vsaki cesti pomeni 9500 evrov. Ne glede na to, da za modernizacijo
in vzdrževanje cest letno namenimo skoraj pol milijona eurov,
bodo ceste še dolgo naš osnovni problem. S temi sredstvi lahko
moderniziramo krajše odseke, medtem ko se večjih odsekov ne
da, če v naslednji perspektivi 2020-2027 spet ne bo možno črpati
evropskega denarja za infrastrukturo. Zato sedaj, ko se program
za to perspektivo pripravlja, zelo aktivno sodelujemo s svojimi
predlogi. Razen cest bomo letos, zgleda, vseeno začeli sanacijo
plazu Ledinca. Sklep o odobritvi sredstev naj bi prejeli v oktobru.
Končno pa smo prejeli tudi sklep o odobritvi sredstev za notranjo
ureditev Pušnikove domačije.
Na žalost se kljub vsemu bogati meri investicij letos ne bomo
mogli skupaj veseliti niti na otvoritvah, niti na občinskem prazniku.
Prav tako je zelo okrnjeno življenje in delovanje društev, vendar je
predpise in zakonodajo potrebno spoštovati, ne samo zaradi kazni,
ki pretijo, temveč predvsem zaradi lastne varnosti in zdravja.
Čestitam letošnjim občinskim nagrajencem in diplomantom. Vsem
občankam in občanom pa želim tudi v spremenjenih okoliščinah
prijetno praznovanje 21. občinskega praznika.
Ostanite zdravi!

Vaš župan
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DELO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽETALE
Občinski svet Občine Žetale se je v preteklem obdobju sestal na dveh rednih in dveh dopisnih sejah. Dne 8. 6. 2020 je
potekala 8. redna seja, na kateri je občinski svet obravnaval
Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2019. Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki občine za preteklo leto. Svetniki so ugotovili
njegovo skladnost s prejetim proračunom, načrtovanimi prihodki in odhodki z njegovo dejansko porabo, zato je bil tudi
soglasno potrjen. V nadaljevanju so obravnavali Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Žetale – skrajšan
postopek. Gre za nov instrument prostorskega načrtovanja, ki
omogoča hitrejše prilagajanje in manjša odstopanja od pogojev, določenih v prostorskih izvedbenih aktih. Občinski svet je
sprejel odlok, s katerim je določil stroške lokacijske preveritve.
Pod naslednjo točko dnevnega reda so obravnavali Soglasje
k ceni storitve »Pomoč družini na domu«; storitev, ki jo občinam v obvezno sofinanciranje v višini 50 % nalaga Zakon
o socialnem varstvu. Občinski svetniki so na tej seji sprejeli
70 % subvencijo k ceni iz občinskega proračuna, tako da cena
storitve na uporabnika socialne oskrbe na domu ob delavnikih
znaša 5,95 EUR. V nadaljevanju so poslušali obrazložitev Poročila o izvajanju programa socialno varstvene storitve Pomoč
na domu za leto 2019 in se z njim samo seznanili. Sledila so še
naslednja poročila: Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Žetale
za leto 2019, Letno poročilo OŠ Žetale za leto 2019, Poslovno
in finančno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019,
Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Ptuj za leto 2019, Letno
poročilo Lekarne Ptuj za leto 2019, katera so svetnikom podana samo v seznanitev. Ob koncu seje so potrdili še Prodajo
nepremičnine parc. št. 944/2 k.o. (505) Čermožiše, saj gre za
zemljišče, ki obsega stanovanjsko hišo in sta kupca izrazila interes za nakup te nepremičnine. Pod zadnjo točko dnevnega
reda so bili svetniki seznanjeni s Sklepom o porabi sredstev
proračunske rezerve, saj je bil župan primoran zagotoviti proračunska sredstva za financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic
epidemije ter sprejeti naveden sklep. S tem je bil dnevni red
8. redne seje izčrpan.
9. redna seja je bila sklicana 13. julija 2020, na njej je bilo obravnavanih 13 točk dnevnega reda. Pod prvo vsebinsko točko so,
na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovali predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda OŠ
Žetale. Gre za organ upravljanja, ki šteje enajst članov, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Občinski svet je
izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša imenoval naslednje
člane: Simono Vogrinc, Marijo Skok, in Matjaža Kopšeta. Zaradi
dviga povprečnine za leto 2020 s 589,11 EUR na 623,96 EUR
je bil v nadaljevanju občinskemu svetu v obravnavo predložen
Rebalans proračuna za leto 2020, saj je bilo potrebno uskladiti
proračun. Rebalans proračuna je namreč akt o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan v proračun
vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako
na strani prejemkov kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom,
ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki
in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. Predlagan rebalans so svetniki soglasno sprejeli. Ker je bilo po letu 2009 na
občinskem cestnem omrežju izvedenih več sprememb pri zagotavljanju in izvajanju javnega prometa na občinskih cestah,
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so bile podane pobude za novo kategorizacijo oz. ureditev obstoječe kategorizacije cest, ali pa so bila ugotovljena določena
neskladja pri obstoječem stanju, je občina predmetne spremembe evidentirala z novim odlokom. Pri spremembi odloka
gre za minimalne spremembe že obstoječih kategoriziranih
odsekov, kateri se uskladijo z dejanskim potekom cest v naravi in stanjem v katastru. Tudi naveden Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest,
ki so ga svetniki obravnavali pod 6. točko dnevnega reda, so
soglasno potrdili. V nadaljevanju je bilo zaradi bližajočega se
novega šolskega leta v obravnavo predloženo gradivo v zvezi
z določitvijo cen programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec
Žetale, katerih izračune je pripravila OŠ Žetale, na seji pa jih
je obrazložila ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič. Svetniki so
kljub povišanju cen le-te potrdili, saj je bilo iz obrazložitve ge.
ravnateljice jasno podano, da so v skladu z veljavno zakonodajo – Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programa v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, in sicer za posamezna starostna
obdobja:
prvo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 556,29 €/mesec,
prvo starostno obdobje – polovični homogen oddelek: 556,29 €/mesec,
prvo in drugo star. obdobje – starostno kombiniran
oddelek: 499,67 €/mesec,
drugo starostno obdobje – starostno heterogen oddelek: 446,15 €/mesec.
Vsako leto dobijo svetniki na mizo tudi občinski program
varnosti, ki je temeljni strateški dokument trajne narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in
kvalitetnega življenja prebivalcev občine. Ker je minilo eno leto
od sprejema tega programa in njegove novelacije, je potrebno
oceniti njegovo izvajanje. Tako so svetniki na tej seji sprejeli
tudi Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine
Žetale za leto 2019. V nadaljevanju sta bili svetnikom v seznanitev podani dve letni poročili, in sicer Poročilo o doseženih
ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019 ter Poročilo o delu Policijske postaje Podlehnik na območju občine Žetale za leto 2019.
Pod zadnjo vsebinsko točko so svetniki potrdili odvzem
statusa javnega dobra nepremičnini parc. št. 1587/3 k.o. (505)
Čermožiše, saj je Elektro Maribor z Občino Žetale že sklenil
služnostno pogodbo za izgradnjo in vzdrževanje priključnega
kablovoda, ampak je zaradi statusa nepremičnine ni mogoče
vknjižiti v zemljiško knjigo.
3. in 4. dopisna seja sta bili sklicani zato, ker ni bilo pogojev za sklic izredne seje, saj nam novi koronavirus le-tega ni
omogočal. Prva navedena seja je potekala od 31. marca do 3.
aprila 2020 in svetniki so v sklopu njene vsebine obravnavali
in soglasno potrdili:
•
Letni program kulture v občini Žetale za leto 2020.
Naloga občine je namreč zlasti zagotavljanje ustrezne klime
(pogojev) v občini za uresničevanje javnega interesa na področju kulture in spodbujanje občank in občanov, da brez ovir
izrazijo svoje potrebe in interese na tem področju,
•
Letni program športa v občini Žetale za leto 2020, v
katerem se določi obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira
iz javnih sredstev. Opredelijo in predvidijo se sredstva, ki so
potrebna za izvedbo. S sprejemom občinskega proračuna se
določi natančna višina sredstev za sofinanciranje programov
športa in
•
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega na-

črta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkov; obveznost, ki jo mora izvesti občina vsako leto.
Sklic seje je bil nujen zaradi oddaje poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta na
MOP in zaradi priprave razpisov za dodelitev sredstev iz programov kulture in športa, ker v danih razmerah (koronavirus)
ni bilo mogoče sklicati redne seje.
4. dopisna seja je potekala od 4. 9. do 9. 9. 2020, z njo so
svetniki potrdili razpis za podelitev občinskih priznanj za leto
2020. Sklic seje je bil nujen zaradi pravočasne zagotovitve
predlogov za občinska priznanja za leto 2020, ki bodo podeljena v okviru občinskega praznika v oktobru 2020.

Občinska uprava
MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST OBČINE ŽETALE V
LETIH 2020 IN 2021
V tem času se dela, ki so bila predvidena za leto 2020, na
projektu »Modernizacija občinskih cest v letih 2020 in 2021«
zaključujejo. Tako so na novo asfaltirani naslednji odseki
javnih poti:
JP 741552 odcep Krt v dolžini 170 m,
JP 741542 odcep Vogrinc v dolžini 170 m,
JP 741561 Paukon-Rapečjak v dolžini 323 m,
JP 741331 Peklača-Vildon v dolžini 850 m,
JP 741341 odcep Rakoški Vrh v dolžini 100 m,
JP 741581 Trebež-Kamenšek v dolžini 604 m,

v skupni dolžini 2217 m. Z asfaltiranjem navedenih cest bomo
občanom na tem delu občine zagotovili nemoten in varnejši
dostop do svojih bivališč. Z realizacijo navedenega investicijskega projekta se zagotavljajo pogoji za ohranjanje poselitve
in razvoj podeželja.

Občinska uprava
PROJEKT REVITALIZACIJE PUŠNIKOVE DOMAČIJE

Občina Žetale je preko LAS Haloze kandidirala za nepovratna
sredstva Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz tega
naslova uspela pridobiti 38.291,80 EUR sredstev, s katerimi
bi Pušnikovi domačiji, katere objekti so bili pred tem v celoti obnovljeni, vrnili življenje in s tem ohranili objekte kulturne
dediščine. Glavni cilj investicijskega projekta je z ureditvenimi
deli ohraniti spomeniško zaščiteno »Pušnikovo domačijo« naslednjim rodovom. Projekt vsebuje:
gradbena dela za ureditev stanovanjske hiše, kleti,
hleva in skednja,
nabavo in obnovo opreme za stanovanjsko hišo, klet
in hlev,
zunanjo ureditev pri stanovanjski hiši.

Z realizacijo načrtovanega investicijskega projekta se bodo
ohranile spomeniško zaščitene stavbe tradicionalnega kmečkega stavbarstva iz 19. stoletja, tipične za haloške domačije.
Projekt je trenutno v fazi postopka zbiranja ponudb za izvedbo del po projektu »Revitalizacija Pušnikove domačije«, ki je
objavljen na spletni strani občine, rok za predložitev ponudb
je 5. 10. 2020.
Zaradi rednega čiščenja in krčenja grmovne zarasti na zelo hribovitem terenu, ki obdaja Pušnikovo domačijo, smo v zagrajeno zemljišče namestili štiri koze, da popasejo zemljišče. Poskrbeli smo tudi za njihovo zatočišče pred dežjem in mrazom ter
jim postavili zelo lepo leseno nadstrešnico in vanjo napeljali
vodovod ter namestili napajalnike, da imajo nenehen dostop
do vode.

Občinska uprava
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BREZPLAČNI INTERNET - WiFi4EU

Občina Žetale je v juniju 2020 uspešno kandidirala na razpisu
za zbiranje prijav v okviru instrumenta za povezovanje Evrope na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij WiFi4EU. Tako bo v roku 18 mesecev, ko je potrebno brezžično
omrežje vzpostaviti, občanom in vsem ostalim obiskovalcem
občine omogočen brezplačen internet na določenih točkah na
javnih mestih. Vrednost posameznega bona, ki se dodeli, znaša 15.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga dobi neposredno izbran izvajalec vzpostavitve brezžičnega omrežja. Občinska uprava trenutno pripravlja pogoje za postopek zbiranja
ponudb za izbor izvajalca vzpostavitve navedenega omrežja.

Občinska uprava
OCENJEVANJE ŠKODE – MOČNO NEURJE Z VETROM
IN TOČO

Močno neurje z vetrom in točo, ki je divjalo po naši državi 30.
avgusta 2020, je prizadelo tudi občino Žetale. Uprava RS za
zaščito in reševanje je s Sklepom št. 844-24/2020-45-DGZR
z dne 7. 9. 2020 pozvala prizadete občine, da si ogledajo in
prijavijo prvo ocenjeno škodo. Škoda je bila zabeležena v šestintridesetih občinah. Po prvih zbranih ocenah je škoda presegla 0,3 promile državnega proračuna, zato je bil izpolnjen
pogoj za izdajo sklepa o pričetku ocenjevanja škode. Tako smo
z obvestilom na naši spletni strani in obvestilom, ki smo ga
poslali v vsako gospodinjstvo, pozvali vse oškodovane občane,
ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi in
vodotokih, da le-to prijavijo na predpisanih obrazcih. Komisija
za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v občini
Žetale bo izvedla postopek ocene škode na vlogah oškodovancev. Občinska uprava bo do 2. oktobra 2020, ki je skrajni
rok, vse podatke iz obrazcev vnesla v spletno aplikacijo Ajda,
saj se po tem aplikacija zapre in vnos ni več mogoč.

Občinska uprava
OBČINSKI PRAZNIK 2020

Pred nami je 21. praznik občine Žetale. Običajno smo se v tem
času intenzivno pripravljali na praznovanje, nekatere prireditve pa so že potekale. Upali smo, da bo do našega občinskega
praznika stanje pandemije bistveno boljše in bomo praznovali

kot običajno. V tem trenutku ni nobenih znakov, da bi se pandemija umirjala, prej nasprotno, zato bo letošnje praznovanje
zelo omejeno.
Osrednja prireditev bo združena s slavnostno sejo, na kateri
bomo podelili občinska priznanja in priznanja diplomantom.
Zaradi omejitve števila prisotnih na 50 oseb bo na seji zraven
občinskega sveta, članov odborov, nagrajencev in občinske
uprave prisotnih le še omejeno število izvajalcev kulturnega
programa. Zavedamo se, da tako okrnjena prireditev ne bo
tako svečana, ker boste manjkali vi, spoštovane občanke in
občani, ki vam je osrednja prireditev ravno namenjena in ste
s svojo prisotnostjo prispevali k svečanosti dogodka. Upajmo,
da bomo virus kmalu premagali in se lahko v prihodnjem letu
spet normalno družili in skupaj praznovali.

Občinska uprava
AKTIVNOSTI, KI SO POTEKALE V ZADNJEM OBDOBJU

Že kar nekaj časa potekajo aktivnosti na področju projekta
»Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje«,
kjer se občine, vključene v skupni vodooskrbni sistem, dogovarjamo o skupnem projektu, saj gre za zelo obsežen in finančno velik projekt. Po kar nekaj nesoglasjih in razhajanjih s
posameznimi občinami v skupnem vodovodnem sistemu smo
zadevo končno vzeli resno in jo nadaljujemo po že zastavljenih ciljih. Sedaj smo v fazi postopka izvedbe javnega naročila
za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja.
Za potrebe sprememb OPN se pripravlja hidrološko hidravlična poplavna študija, saj so bile podane pobude sprememb
na nekaterih območjih, ki so jih opozorilne karte prikazovale
kot poplavna območja in gradnja v takih primerih ni mogoča.
Trenutno se pripravlja geodetski posnetek reke Rogatnice in
ostalih pritokov v skupni dolžini 11,5 km.
Vse več se ukvarjamo tudi z odlagališči odpadkov s strani
ilegalnih pribežnikov. Občina je, na podlagi obvestila policije,
dolžna takšna odlagališča odstraniti in potem speljati postopek vračila stroškov s strani Urada Vlade Republike Slovenije
za oskrbo in integracijo migrantov. Do sedaj smo sanirali že
pet takšnih odlagališč in še kar prejemamo obvestila o novih.

Občinska uprava

NABAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC –
16/25 JE POSTALA REALNOST
Uvod
Na Občnem zboru PGD Žetale, ki je potekal 2. 2. 2020, smo
članice in člani sprejeli realen plan dela društva za leto 2020.
Sprejet je bil finančni načrt, ki je podlaga, da se lahko realizirajo naloge na organizacijskem in operativnem področju. 13. marca 2020 so bile vse planirane aktivnosti PGD Žetale prekinjene.
Na območju celotne države je bila razglašena pandemija-COVID
19. Skoraj tri mesece so vladale izredne razmere, zaradi katerih
so bile odpovedane številne tradicionalne prireditve: postavitev
majskega drevesa, Florjanova nedelja, gasilsko tekmovanje za
pokal občine Žetale in naposled je odpadla tudi tradicionalna
»Jarmečka nedelja«, ki je pomenila kar precejšen izpad dohodka
v društvenem proračunu. Zaradi nastalih razmer je bilo treba de-
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lovati po usmeritvah Civilne zaščite in navodil NIJZ. Kljub temu,
da v javnosti krožijo različne teorije zarote z namenom, da zmanjšajo dejstvo, kako nevaren je virus COVID 19, smo v PGD Žetale
sprejeli vse potrebne ukrepe in priporočila, ki smo jih sprejeli s
strani Gasilske zveze Slovenije. Pri obvladovanju situacije je bilo
neprecenljivo sodelovanje s Civilno zaščito Občine Žetale. Občina
Žetale nam je priskrbela zadostne količine zaščitne opreme za
potrebe intervencij.
Javni razpis za nabavo novega gasilskega vozila GVC –
16/25 je uspešno zaključen
Na portalu javnih naročil je bil 2. 6. 2020 objavljen javni razpis za nabavo novega gasilskega vozila GVC-16/25. K razpisu je

bila priložena vsa potrebna razpisna dokumentacija, ki je služila
potencialnim ponudnikom za podajo ponudbe. Korespondenca
med naročnikom in zainteresiranimi ponudniki (vprašanja in pojasnila) je potekala preko portala v elektronski obliki.
Na podlagi izkazanega interesa je naročnik PGD Žetale pričakoval nekaj ponudb. Do razpisnega roka, ki je potekel 8. 7. 2020,
je bila oddana 1 (ena) ponudba. Po pregledu ponudbe je naročnik ugotovil, da je ponudba podjetja Rosenbauer d.o.o. iz Gornje
Radgone popolna in ustreza pogojem iz razpisa. Ponudba podjetja Rosenbauer d.o.o. znaša 285.494,64 EUR in vsebuje nabavo
podvozja vozila MAN z nadgradnjo. Pogodba vsebuje določilo, da
bo vozilo dobavljeno v letu 2022. Podvozje in nadgradnja bosta
financirani iz proračuna Občine Žetale v naslednjih treh letih. K
vozilu spada pripadajoča oprema, ki jo mora z lastnimi sredstvi
zagotoviti PGD Žetale. Tako bo končna vrednost nabave novega
gasilskega vozila GVC-16/25 znašala 340.000,00 EUR. Na podlagi
uspešno izvedenega javnega razpisa je bila konec junija podpisana tripartitna pogodba med PGD Žetale, podjetjem Rosenbauer
d.o.o. in Občino Žetale. Podpis pogodbe bi moral biti slovesen
trenutek, pa je žal zaradi nastalih zdravstvenih razmer odpadel.
Na članskem sestanku v začetku septembra je predsednik PGD
Žetale tov. Roman GAJSER izrazil zadovoljstvo, da se dolgoletna
prizadevanja za nabavo novega gasilskega vozila uresničujejo in
tako postajajo realnost. Novo vozilo je naložba v prihodnost, saj
bo za operativno dejavnost služilo še desetletja. Ob tej priložnosti je izrekel zahvalo županu Občine Žetale g. Antonu BUTOLNU
in članom občinskega sveta, da so potrdili navedeno investicijo.
Predsednik PGD Žetale se je zahvalil občanom za izkazano podporo in pomoč z željo, da bi takšno sodelovanje trajalo še naprej.
Operativa je v času od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 imela polne roke dela …
Pregled intervencij PGD Žetale:
- 29. 6. 2020: vetrolom – podrto drevo na cestišču
- 1. 7. 2020: nesreča gobarke v Kočicah (Peklača), iskanje osebe
v gozdu, oskrba ter iznos do reševalnega vozila
- 10. 8. 2020: delovna nesreča v Žetalah. Oskrba ponesrečene
osebe, ki si je poškodovala roko, iskanje odrezanega prsta ter predaja enoti NMP Ptuj.
- 28. 8. 2020: pogrešana oseba (otrok) na Donački gori
- 30. 8. 2020: vetrolom je prizadel območje naselja Dobrina ter
del območja naselja Žetale. Treba je bilo posredovati na več lokacijah hkrati. Neurje je podrlo veliko dreves ter odkrilo ostrešja gospodarskih in stanovanjskih poslopij. S cest je bilo treba odstraniti
podrta drevesa in očistiti cestišča.
- 31. 8. 2020: tehnična pomoč, odstranjevanje posledic vetroloma prejšnjega dne; ureditev poškodovanega ostrešja in kritine ter
vzpostavitev prevoznosti cest zaradi podrtih dreves.
- 1. 9. 2020: tehnična pomoč v naselju Dobrina, kjer smo dodatno
zavarovali streho objekta, ki je utrpel največjo škodo v neurju.
- 1. 9. 2020: tehnična pomoč, ki smo jo izvedli skupaj SK Žetalanec na domačiji JUS (Žalski). Akcije se je udeležilo preko 20
udeležencev, kar je dokaz, da v Žetalah še obstaja medsebojna
solidarnost, ko je treba pomagati ljudem v stiski. Je pa navedena
akcija tudi dokaz, da društva lahko sodelujejo med seboj, kadar
je potrebno.
Poveljnik PGD Žetale se je na članskem sestanku v začetku
septembra zahvalil vsem občanom, ki so s svojim angažiranjem
sodelovali pri odpravi neurja z vetrom, ki je 30. 8. 2020 zajelo del
območja občine Žetale. V nesreči takšnih razsežnosti ni mogoče
vsega storiti naenkrat, zato je pomoč občanov nadvse dobrodošla. Poveljnik je na sestanku izpostavil pomoč sosednjega gasilskega društva PGD Podlehnik, ki je usposobilo za promet zaprto
regionalno cesto RC-III, 689 Kozminci-Žetale-Rogatec. Vsem domačim gasilcem, PGD Podlehnik, SK Žetalanec in občanom, ki ste
se angažirali pri odpravi posledic neurja z vetrolovom, se v imenu
PGD Žetale iskreno zahvaljujemo.

Aktivnosti PGD Žetale v zadnjem kvartalu leta 2020
- Oktober je mesec požarne varnosti, v katerem člani PGD Žetale
opravimo številne aktivnosti. Letos bo drugače, saj virus COVID
19, ki še zmeraj kroži med nami, zaradi ohranitve zdravja zahteva
omejitev številnih aktivnosti. PGD Žetale načrtuje društveno vajo,
ki bo v drugi polovici oktobra.
- Pohod članov PGD Žetale
- Srečanje članov PGD Žetale in Lovske družine Žetale
Izvedba aktivnosti je v »zraku«; izvajale se bodo le, če bo epidemiološka slika to dopuščala.
Slogan letošnjega meseca požarne varnosti je: »Kdor za
požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi.« Slogan
nazorno govori o tem, da moramo za požarno varnost najprej
poskrbeti sami, tako na delovnem mestu kakor v zasebnem življenju …

Jože KRIVEC
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Pametno je poskrbeti za svojo rit – odzovite se na vabilo v Program Svit
Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na
debelem črevesu in danki. Namenjen je zdravim ljudem, ki pri sebi ne opažajo znakov bolezni.
Vključuje prebivalce v starosti od 50 do 74 let, z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
V Sloveniji po zaslugi presejalnega Programa Svit raka na debelem črevesu in danki odkrijemo zgodaj,
ko je zdravljenje uspešnejše, ali pa ga z odstranjevanjem predrakavih sprememb celo preprečimo.
Kljub izjemnim uspehom Programa Svit, se vabilu v program še vedno vsaka tretja oseba v ciljni
starosti ne odzove. To pomeni, da vsaka tretja oseba lahko v sebi nosi bolezen, ki bi jo lahko
enostavno preprečila ali ozdravila, pa se tega ne zaveda, saj misli, da je zdrava.
Pozitiven test na prikrito krvavitev v blatu ne pomeni, da ima oseba raka. Med testiranimi na kri v
blatu je pozitivnih 6 od 100 oseb, a le pri enem od 1.000 testiranih je odkrit rak. Da razjasnimo, zakaj
je do krvavitve prišlo, je potreben natančen pregled debelega črevesa s kolonoskopijo. Pri tem
pogosto odkrijemo predrakave spremembe (polipe), ki jih že med kolonoskopijo odstranimo in tako
preprečimo, da bi se iz njih razvil rak.
Zaznavamo, da se vsak peti v program sicer odzove enkrat, nato pa ne več ali izpušča vabila in se
odzove v večletnih razmikih, saj misli, da je zdrav, če je en test negativen.
Rak na debelem črevesu in danki se v telesu razvija več let, preden se pojavijo prvi simptomi.
Mnogokrat je takrat, ko simptome opazimo in pomislimo, da z našim zdravjem morda nekaj ni v redu,
že pozno, zato je pomembno, da ukrepamo prej.
Prav tako morebitne spremembe na steni črevesa ne krvavijo nujno pri vsakem odvajanju. Lahko se
zgodi, da ravno v času, ko smo odvzeli vzorec, spremembe niso krvavele in je bil test negativen, kljub
temu pa se je v našem telesu bolezen že začela razvijati.
Ljudi v ciljni populaciji želimo opomniti, da je potrebno, da se v presejalni program odzivamo redno,
na vsaki dve leti, tako lahko morebitno bolezen še pravočasno zaznamo in jo uspešno odstranimo.
Tudi če je naš test vsaki dve leti negativen – toliko bolje! Program Svit je namreč namenjen zdravim
ljudem, da svoje zdravje tudi ohranijo.
Odzivnost vabljenih v Program Svit v Podravski regiji
Odzivnost vabljenih v Program Svit iz leta v leto nekoliko niha, vsekakor pa skozi leta zaznavamo
trend naraščanja odzivnosti. V letu 2019 je bila odzivnost v Sloveniji 65,59-odstotna, v zdravstveni
regiji Maribor pa 62,82 -odstotna. V primerjavi z letom 2018 se je zvišala za slab odstotek.
Ugotavljamo, da je vse od začetka programa odzivnost nižja za 2 - 3 % od slovenskega povprečja. Po
zadnjih podatkih o odzivnosti imamo v regiji pet občin, kjer je odzivnost pri moških nižja od 50%, zato
delamo v smeri, da spodbudimo moške, da se odzovejo vabilu v Program Svit. Iz izkušenj vemo, da
nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo.
Udeležba v presejalnih programih je vaša pravica in hkrati izraža skrb za lastno zdravje. Svit lahko
reši življenje tudi vam, zato ne oklevajte pri ponujeni možnosti za sodelovanje. Gre le za nekaj
minut vašega prostega časa in malce dobre volje. Za vključitev v program spodbudite tudi svoje
bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede, za katere veste, da so ali bodo prejeli vabilo.

Marija Hanželj, koordinatorica Programa Svit za Podravje
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Zgodba Ambasadorke Programa Svit: Jadranke Koban
Sem ozdravljena rakasta bolnica. Tik pred koncem zaposlitve sem prejela vabilo SVIT-a, tako kot vsaki
dve leti prej, vse od petdesetega leta dalje, sodelujem v Programu Svit.
Tako kot se vedno odzovem na vabila v Program Svit, sem tudi tokrat oddala vzorce, prepričana, da
je to le rutinski pregled vzorca. Niti najmanj nisem pričakovala pozitivnega rezultata, čeprav sem bila
zadnje mesece bolj utrujena kot običajno, a to sem pripisovala letom nad šestdeset in službenim
obveznostim. Zato sem bila prepričana, da se bo energija povrnila po prenehanju delovnih
obveznosti, ko bom imela več časa za počitek in rekreacijo.
Dan po prejetem izvidu me je poklicala referenčna sestra osebnega zdravnika in me naročila na
kolonoskopijo. Po slabem mesecu je zdravnik internist že med samo preiskavo v ptujski bolnišnici
našel tumor na koncu debelega črevesa, danki. Medtem ko sem čakala na potrditev diagnoze
odvzetega vzorca iz Onkološkega inštituta v Ljubljani, sem opravila prve priprave na operacijo.
Vse je potekalo izredno hitro. Zame je diagnoza rak pomenila še eno dodatno življenjsko preizkušnjo,
ki jo moram opraviti z zaupanjem v zdravstvene strokovnjake in v lastno voljo. Ko mi je zdravnik
povedal, da je te vrste rak ozdravljiv, še posebej v zgodnjem stadiju, nisem sploh pomislila, da ne bi
ozdravela. Zavedala sem se, da bo zdravljenje morda težavno, ker bi me naj po operaciji čakalo še
obsevanje in kemoterapija. O bolezni sem se pogovarjala s sorodniki, znanci, prijatelji, prebrala
knjižico, brskala po spletu. Priznam, da me je najbolj begala stoma. Dan po operaciji sem že zapustila
bolnišnico, ozdravljena, brez nadaljnjih zdravljenj, kot so obsevanja in kemoterapija.
Doma sta me obiskovali patronažna sestra in stomoterapevtka. Že po nekaj dneh sem lahko
opravljala lažja gospodinjska dela in se sprehajala.
Imela sem srečo, da je tumor začel rasti prav v obdobju, ko sem oddala vzorec SVIT-u. Prepričana sem
bila, da sem zdrava, sicer malo bolj utrujena, a to sem pripisovala starosti. Sedaj sem ozdravljena
rakasta bolnica. Hvaležna sem Programu Svit in zdravstvenemu osebju pri zgodnjem odkrivanju te
zahrbtne bolezni, saj sem že po dveh mesecih spet normalno živela.
Zaradi zgodnjega odkritja tumorja nisem potrebovala ne obsevanja in ne kemoterapije.
Veselim se vsakdanjega življenja, druženja z družino, sorodniki in prijatelji. Življenje je lahko lepo, tudi
s stomo; navadiš se in potem je vse lažje. Pomembno je, da živiš, bolj se ceniš in spoštuješ. Vsak dan
šteje.

MarkoFideršek_5. r

Miha Magdič_5.r
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽETALE
OPTIMISTIČNI V LETU 2020
Uvod
Kot smo že poročali v zadnji številki Žetalskih novic, v Društvu
upokojencev Žetale zaradi razglašene epidemije zaradi COVID
19 nismo mogli izvesti občnega zbora, ki je bil načrtovan 13. 3.
2020. Plan dela DU, ki smo ga nameravali sprejeti na tem občnem zboru, je obsegal številne aktivnosti, ki smo jih žetalski upokojenci nameravali izvesti v letu 2020. Skoraj tri mesece so trajali
strogi varnostni ukrepi, ki so temeljili predvsem na prepovedi
zbiranja večjega števila ljudi. Konec epidemije je bil razglašen
31. maja 2020. Vendar vseh ukrepov, ki jih je sprejela vlada na
priporočilo NIJZ, s tem še ni bilo konec in mnogi so še danes v
veljavi. Zaradi prevelikega tveganja okužbe ni bil izveden izlet
članic in članov DU Žetale, ki je bil načrtovan v mesecu juniju
na Brezje na Gorenjskem ... Aktivnosti, ki so bile izvedene, Vam
želimo predstaviti v nadaljevanju.
Družabno srečanje članic in članov DU Žetale v obratu restavracije Gastro v Kočicah
Poletni čas je čas, ki ga ljudje preživimo v naravi in ga izkoristimo
za različna druženja – piknike. Tako smo tudi letos članice in člani
DU Žetale ostali zvesti svoji tradiciji in v soboto
organizirali družabno srečanje – piknik na naši priljubljeni lokaciji, to je obrat restavracije Gastro v Kočicah. Družabnega srečanja
se je udeležilo 45 članic in članov DU Žetale. Srečanje je potekalo
v prijateljskem vzdušju. Tudi vesele glasbe ni manjkalo, za kar
je poskrbel naš stari znanec harmonikar Jože KOREZ iz Rogaške Slatine. Za hrano in pijačo je poskrbelo podjetje GASTRO
iz Ptuja. Ob prijetnih pogovorih, pripovedovanju šal in plesu je
hitro minil čas. Ko se je sonce skrilo za pogorje Pohorja in je na
razgreto haloško pokrajino legel mrak, smo se z zadovoljnimi srci
poslovili od Kočic v upanju, da se kmalu spet srečamo.
Tekmovanje v Zahodni medobčinski ligi v visečem kegljanju
Na pobudo predsednika DU Ptujska Gora g. Danija URANA smo
ženska in moška ekipa DU Žetale v visečem (ruskem) kegljanju
pristopili k tekmovanju v Zahodni medobčinski ligi, ki jo sestavljajo ekipe DU Kidričevo, DU Lovrenc na Dravskem polju, DU Cirkovce, DU Ptujska Gora, DU Majšperk, DU Hajdina in DU Žetale.
Na sestanku vodij ekip, ki je bil 25. 5. 2020 v Lovrencu na Dravskem polju, je bilo določeno, da se liga odigra po turnirskem
sistemu igranja. Tako so bila izvedena tekmovanja v Cirkovcah,
Ptujski Gori, Lovrencu na Dravskem polju, Kidričevem in Hajdini.
Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer ni bilo izvedeno tekmovanje v Majšperku in Žetalah ter zaključni turnir, ki bi moral biti v
Majšperku 15. 10. 2020. Tako je bila liga prekinjena in veljajo do
sedaj doseženi rezultati.
Žensko ekipo Žetale so sestavljale naslednje članice: Albina ŽELEZNIK, Magdalena FIŠER, Majda KRIVEC, Vikica FRLEŽ, Martina
ŽELEZNIK, Irena HORVAT in Jože ŽELEZNIK.
Moško ekipo so sestavljali naslednji člani: Igor ILJAŽ, Filip REŽEK, Boris MELE, Anton FRLEŽ, Jože KRIVEC, Branko HORVAT,
Stanko FIŠER in Viktor FAKIN. Letos je naše sodelovanje na
tekmovanju predstavljalo predvsem nabiranje izkušenj proti ekipam, ki dosegajo odlične tekmovalne rezultate v širšem slovenskem merilu.
1. oktobra 2020 bi DU Žetale moralo gostiti tekmovanje v visečem kegljanju, ki smo ga nameravali izvesti na igriščih DU
Ptujska Gora. Ker je zaradi zdravstvenih razmer tekmovanje odpadlo, smo v Športnem parku Rim pripravili srečanje ekip PGD
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Ženska in moška ekipa DU Žetale prvič v novih dresih na tekmovanju v kegljanju
na Ptujski Gori, 22. 6. 2020

Ptujska Gora in DU Žetale. Srečanje je izzvenelo kot naša simbolična zahvala DU Ptujska Gora za pomoč in vse nasvete, da bi se
lahko ta priljubljeni šport slovenskih upokojencev uveljavil tudi
v DU Žetale.
Zgodbe, ki jih piše življenje …
Predsednik DU Žetale g. Filip REŽEK je dopolnil 70 let
V začetku meseca avgusta je svoj osebni življenjski jubilej praznoval predsednik DU Žetale Filip REŽEK. Kot je sam dejal, je
ta mejnik v svojem življenju praznoval skromno v okviru svoje
družine in bližnjih sorodnikov, torej tistih, ki jih ima najraje. Pred
šestimi leti je prevzel predsedniško funkcijo v DU Žetale od Stanka VOGRINCA, ki je društvo vodil tri mandatna obdobja. Njegova
odločitev, da prevzame vodenje društva, tako sam večkrat poudari, ni bila lahka. Danes lahko rečemo, da je bila ta bojazen
odveč, saj je Filip s svojim neumornim in zavzetim delom dokazal, da lahko društvo pod novim vodstvom deluje uspešno. V
tem času so bili organizirani številni izleti in družabna srečanja.
Društvo je pričelo delovati na področju športne aktivnosti, kot
sta kegljanje na vrvici in balinanje. Tu velja posebej izpostaviti
njegovo angažiranje pri organizaciji izletov, ki so vselej zanimivi

svojem spoštljivem odnosu do soljudi, posebej starejših. Bil je
človek z veliko začetnico, ki je pomagal mnogim, vsem, ki so potrebovali njegovo pomoč. Zdaj, ko je na področju podjetništva
ustvaril svoje načrte in sanje, je odšel na pot spomina. Ironija
usode je hotela, da je za vedno zapustil stvari, ki jih je imel najraje: svojo ljubečo družino, nogomet in morje… Kako priljubljen
je bil Ervin, je pokazala množica ljudi, ki se je kljub neugodnemu
vremenu zbrala na žetalskem pokopališču in ga pospremila na
njegovi zadnji poti.
Naj bodo te skromne besede zahvala Ervinu za večletno sodelovanje, ki ne bo nikoli pozabljeno. Dragi Ervin, počivaj v miru.
Akcija: varovanje šoloobveznih otrok ob začetku šolskega leta
2020/21
Društvo upokojencev Žetale se je na poziv Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu vključilo v akcijo varovanja šoloobveznih otrok ob začetku šolskega leta 2020/21. Namen akcije je bil
preventivnega značaja, saj je promet na regionalni cesti RC-III,
odsek 689 Kozminci-Žetale-Rogatec zelo gost in terja skrajno

Rojstno dnevna torta za predsednika DU Žetale, Zalopata, 4. 8. 2020

in skrbno pripravljeni.
Članice in člani kegljaške sekcije smo našega predsednika presenetili na kegljišču v Zalopati z rojstnodnevno torto, nekaj dni kasneje smo pripravili neformalno sejo upravnega odbora društva,
na kateri mu je podpredsednik Jože ŽELEZNIK izročil skromno
darilo. Tajnik DU Žetale
Jože KRIVEC pa je z izbranimi besedami orisal njegovo življenjsko pot in se mu zahvalil za opravljeno delo.
Predsedniku DU Žetale g. Filipu REŽEKU ob življenjskem jubileju
iskreno čestitamo, želimo obilo zdravja in osebne sreče v krogu
svoje družine ter da še uspešno vodi DU Žetale vrsto let.
Poslovil se je naš šofer Ervin JUS
Mnogo prerano je svojo ustvarjalno življenjsko pot sklenil Ervin
JUS. Ervin je bil naš šofer, šofer DU Žetale na izletih doma in v
tujini. Žetalskim upokojencem ostaja v najlepšem spominu po

Utrinek z akcije: varovanje šoloobveznih otrok v začetku šolskega leta 2020/21

previdnost. V akciji varovanja šoloobveznih otrok so sodelovali: Filip REŽEK, Franc MAROH, Jože POLAJŽAR, Rozika ŽAVSKI,
Janez JUS in Jože KRIVEC. Akcija je trajala od 1. 9. 2020 do 11.
9. 2020. Udeleženci akcije ugotavljamo, da so učenci OŠ Žetale
upoštevali navodila svojih učiteljev in redarjev, tako da je akcija
v celoti uspela. Učencem želimo skozi vse šolsko leto 2020/21
varno pot v šolo in povratek domov.

Jože KRIVEC

Ervin Jus na izletu DU Žetale, Cerkvenjak, september 2018
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AKTIVNOSTI SK ŽETALANEC IN DELOVNA
AKCIJA NA KOČICAH PRI GASTROJU
SK Žetalanec trenutno šteje 150 članov in zaradi številčnega članstva ter ukrepov NIJZ v zvezi z virusom COVID -19, smo
morali v letu 2020 odpovedati oz. preklicati kar nekaj naših planiranih aktivnosti. Našim članom smo obljubili, da se bomo, v
primeru sprostitve varnostnih ukrepov NIJZ, sestali v najkrajšem
možnem času in pripravili usklajen plan dela ter jih obvestili o
spremembah. V tem času nemoteno zagotavljamo nabavo oblačil, urejamo poškodbeno zavarovanje, nudimo strojne usluge
in izvajamo ostale redne dejavnosti SK. Ob tej priložnosti člane
prosimo za razumevanje in upamo, da se bo situacija čim prej
spremenila. Po sprostitvi ukrepov NIJZ, vse člane prijazno vabimo ponovno k sodelovanju.
Kljub konstantnemu zaostrovanju ukrepov COVID-19, smo
se odločili, da tudi letos poskrbimo za travnike pri gostinskem
objektu Gastro na Kočicah. V četrtek 24.09.2020 smo izkoristili
še enega zadnjih lepih dni za košnjo, mulčenje in odstranitev zarasti na teh strmih travnikih. Zbralo se nas je več kot 20 članov
iz območja Žetal, Majšperka in Makol. Prisotni so se prostovoljne
delovne akcije udeležili z lastno specialno mehanizacijo proizvajalcev, kot so BCS, MUTA, RAPID, Husqvarna, Stihl in Jonsered. V
uri in pol, kolikor je trajala delovna akcija, je članom SK in drugim
sodelujočim uspelo počistiti dobra dva hektarja površin, zaraslih
s travo, trnjem in grmičevjem. Delovno akcijo je z velikim zanimanjem spremljal in posnel tudi Tinček Ivanuša, ki ga je predvsem
navdušilo adrenalinsko mulčenje Srečka Tacige. Janko Levanič
pa je poskrbel za arhiv fotografij. Da sodelujoči v delovni akciji
niso omagali na vročini, je skrbel Marjan Skok z družino. Hla-
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dna pijača in dobra malica sta nujna spremljevalca na delovnih
akcijah in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Hvala podjetju Gastro
za pogostitev. Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo in
pomoč pri izvedbi delovne akcije in upamo, da se prihodnje leto
ponovno srečamo.

Petra P.

POLETNO NEBO

Nepredvidljivi dogodki so v preteklosti v ljudeh vedno
vzbujali strah in negotovost. Postavljali so si vprašanja, kako
in zakaj se je nekaj zgodilo. Za logične uganke so razvili matematiko, filozofijo … Vseh težav pa tudi s svojim umom niso
mogli razvozlati. Največja neznanka je bila prihodnost. Zazrli
so se v nebo in z opazovanjem nebesnih teles ter njihovim
premikanjem skušali določiti ali napovedati bodoče dogodke. Od prvega zavednega pogleda v nebo do danes se je
preneslo veliko izkušenj in znanja. Znamo natančno določiti,
kako se gibljejo planeti in galaksije. Vesoljski nered je postavljen v logične okvirje. Celo starost vesolja naj bi bila znana.
Znanost nam razloži vse. Pogledi v nebo, kaj nas čaka,
niso več potrebni. Dokler se ne zgodi zopet kaj nepredvidljivega. Naš planet naredi komaj polovico izračunane poti
okrog Sonca, pa se znajdemo v nerazumljivem primežu
prostemu očesu nevidnega virusa. Ekonomisti pišejo z rdečimi pisali. Svetovni politiki ponujajo cepiva. Znanstveniki so

na trnih. Za našo potrpežljivost nam v zrak pošljejo vojaška
letala.
Da zopet pogledamo v nebo?
Mogoče pa se je v znak rešitve prikazal komet NEOWISE. Sredi poletja smo ga lahko opazovali na severnem nebu.
Na južnem nebu se ponujata Saturn in Jupiter. Na slednjem
se z boljšim daljnogledom vidijo njegove štiri največje lune.
Rdeči planet – Mars bo te dni v vsem svojem sijaju najbližje
Zemlji. Venera pa kot zvezda Danica opravičuje svoje ime na
jutranjem vhodnem nebu. Ja, še vedno se je lepo zazreti v
jasno nočno nebo. Pa čeprav so vse zvezde na mestih, kot je
narisano v zvezdnih kartah in ne ponujajo razkritja prihodnosti. Lahko pa nas preseneti kak zvezdni utrinek. Mogoče so
pa prav male skrite želje pot do velikih rešitev.

Toni Butolen
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BARVITA JESEN
Ob pisanju članka za DRUŠTVO podeželskih
žena naše OBČINE mi je že v navadi, da so uvodne
misli poezija, tudi za 75. številko Ž. N. je enako:

Sonce se za gorami skriva,
vrane letajo okrog hiš,
zunaj veter brije kot piš,
na tleh debela snežna odeja biva.
Težko je napisati nekaj misli o aktivnostih
Društva podeželskih žena, ki so kar polno zaposlene, vodijo gospodinjstvo, ob večerih tudi našivavajo
prtičke, nekatere pletejo rokavice, nogavice in druga topla oblačila, saj vremenoslovci napovedujejo
mrzlo, ostro zimo. A virus nam preprečuje, da se ne
družimo kot nekoč. Tudi telovadbo te sezone smo
članice zaključile brez slovesa, ki nam je bil v navadi, saj smo družno poklepetale v BARU DOBRINČEK.
Le občni zbor smo uspešno izvedle, a program dela
miruje, saj nismo mogle izvesti dobro načrtovanega
poletnega izleta. Tudi poldnevni izlet po občinskem
prazniku ne bo mogoče doživeti. Odpadla bodo vsa
načrtovana predavanja, izobraževanja, tudi srečanje
medobčinskih DRUŠTEV žena ne bo. Odpadlo je tudi

POGOVOR
Andrej Kos
iz Čermožiš 46/a
Andrej KOS nam je po spletu poslal
pozdrave z mislijo, da je pripravljen sodelovati v pogovoru za Žetalske novice o
svojem glasbenem življenju.
Lepo pozdravljen ANDREJ, najprej nam
opiši svoje korenine in kako si živel doslej.
“Naprej od gasilskega doma in pred ovinkom pri križu levo”, je opis, ki ga dobi
vsak dostavljalec ali obiskovalec, ki pride
k nam. Vedno zelo rad povem, da prihajam iz Žetal. Temu sledita samo dve reakciji. Nekateri me vprašajo, kaj je to Žetale,
drugi pa veselo razložijo, da imajo tam

16

Žetalske novice

kožuhanje, ki je že več let uspešno minilo pri KOLARJEVIH. Vsa društvena dogajanja so v negativi, žal
nam bo za zimska razgibavanja v šolski telovadnici,
če jih ne bo mogoče izvajati. Morda bomo virus premagali in načrtovane aktivnosti bodo izvedljive.
Lahko omenim le dve aktivnosti v našem društvu. Naša predsednica ga. Darinka Kodrič je sodelovala na razstavi Dobrote slovenskih kmetij na PTUJU
in si zaslužila za zlatorumeno ocvrte babičine krofe
zlato priznanje, ki ji je prineslo ZNAK KAKOVOSTI.
Morda bo v bodoče še sodelovala in se bo odločila za
peko kruha. Ga. Darinka Vogrinc sodeluje na razstavi že 15 let in za svatovsko štruco zlatega priznanja
je dobila že peti ZNAK kakovosti v PTUJU. Podelitev
je bila letos primerna času, ki nam ga prinaša virus,
a ga. Darinka bo vztrajala še naprej s svojim zlatorumeno zapečenim in lepo okrašenim svatovskim
izdelkom, ki je bilo nekoč dragoceno darilo mladoporočencema.
Obema dobitnicama članice društva iskreno
čestitamo. Vsem bralcem in bralkam želimo uspešen
in srečen zaključek jeseni, v imenu naše predsednice
ge. Darinke in vseh članic društva Vas lepo pozdravljam

sorodnike, ali pa vsaj nekoga poznajo, ki v
Žetalah živi ali pa je tam kdaj živel. Odraščal sem na majhni kmetiji v centru Žetal,
po domače v Gaju.
Živali imam zelo rad. Kot otrok sem
se z njimi igral in jih božal, resnejšim opravilom pa sem se raje izognil. Mojim
staršem je bilo najbrž že kmalu jasno, da
kmečko življenje ni zame. Imela sta prav.
Občudoval sem svojega očeta, ki je igral
v različnih narodnozabavnih ansamblih.
Vedel sem, da tudi jaz želim postati glasbenik. Starši in bližnji sorodniki to željo že
podpirajo od samega začetka. Stojijo mi
ob strani, za kar jim bom vedno hvaležen.
Opiši osnovnošolsko izobraževanje!
Bil sem tista generacija, ki je imela priložnost začeti svoj prvi razred v čisto novi
osnovni šoli. Samo dobre spomine imam
na te čase. Eden redkih, ki bi se lahko skoraj da prikotalili v šolo, ker živim tako blizu. Ampak jaz sem bil očitno prelen, da bi

M. K.

pešačil to “dolgo” pot čez travnik, tako da
sem se raje predčasno zbudil in šel zraven
očeta, ko se je odpravljal v službo. Očitno
mi je že blo od malih nog usojeno, da ne
bom športnik. Vsaj nazaj domov pa sem
veselo korakal včasih po cesti včasih po
travi. Sem pa bil “fauš” vsem, ki so se vozili z avtobusom, ker se mi je vedno zdelo,
da se imajo tako fajn. No pa sem potem
po nekaj razredih sam začel dvakrat na
teden hoditi v glasbeno šolo na Ptuj in
sem tako lahko užival v avtobusni vožnji
s svojimi sošolci in sošolkami.
Nadaljna pot, ljubezen do glasbe, tvoj inštrument, opiši ga!
Če bi opisal svoj inštrument, bi rekel, da
je eden izmed popularnejših in hkrati
precej ne poznan. Igram namreč kromatično harmoniko, ki v Sloveniji med širšo
publiko ni tako prepoznaven inštrument,
ampak zadnja leta močno prodira na plan.
Vsi poznajo diatonično in klavirsko har-

moniko, v resni glasbi (torej klasična in
sodobna glasba) pa najdemo zraven klavirske ravno kromatično harmoniko. Prav
to, da sem lahko del tega časa in ljudi, ki
se trudimo vnesti ta inštrument na različne scene, me zelo veseli.
Srednješolsko in univerzitetno izobraževanje?
Srednjo šolo sem obiskoval v Mariboru. V
mnogih vidikih se je razlikovala od drugih gimnazij in srednjih šol. Zaradi enako
dolgega urnika kot ostale gimnazije in
dodatnih glasbenih predmetov ter seveda
samega vadenja instrumenta smo praktično živeli tam. Bili so samo štirje letniki s
približno 25 dijaki na razred. Resnično ena
malo večja družina.
V tem duhu sem nadaljeval ta način
življenja na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Grazu, kjer se je
vse skupaj le premaknilo na bistveno višji
nivo. Še zmeraj je ostal podoben urnik,
od jutra do večera, vendar usmerjen na
izključno glasbeno vezane predmete. Tukaj se mi je odprl čisto nov svet. Celoten
predmetnik faksa je zelo prost. So postavljeni okvirji, ki se jih moraš držati, kot
so obvezni predmeti, potem pa so zraven še obvezni izbirni predmeti in prosti
izbirni predmeti, jih pa recimo, kdaj boš
kakšno predavanje opravil izbereš, sam.
Pomembno je le, da končaš omenjeno do
diplome, vse ostalo kdaj in pri katerih profesorjih, je pa čisto tvoja domena.
KUG, kot je s kratico poimenovana
Umetniška univerza v Grazu, ima zelo veliko število mednarodnih študentov, kar
mi je spet dalo nek nov pogled na kulture,
ljudi in glasbo v profesionalnem in zasebnem smislu. Z mnogimi študenti in profesorji iz različnih koncev sveta sem veliko
sodeloval in sooblikoval glasbeno sceno,
za kar sem zelo vesel, ker sem imel take
priložnosti.

mislim, da bo tako tudi ostalo. Na svoji
nadaljnji poti se zaenkrat sicer ne vidim v
hiši na kakšnem gričku v našem kraju, se
pa hočem kljub temu vračati ne samo kot
obiskovalec, ampak tudi kot sooblikovalec
kulturne scene v Žetalah. V velikih mestih je dogodkov, npr. koncertov, razstav,
gledaliških predstav itd. na pretek. Pri nas
pa iz večih razlogov tega ne moremo imeti, zato se mi zdi vsak najmanjši kulturni
dogodek zelo pomemben. Rad bi s svojo zmožnostjo in znanjem doprinesel čim
več žetalski kulturi, in podprem že zavzete in aktivne kulturnike v Žetalah, katerim
sem vedno znova hvaležen za povabila k
sodelovanju na različnih dogodkih.
Kako ti poteka prosti čas in življenje v
Grazu?
Vsekakor zelo mestno. Tempo in način
življenja sta zelo različna od življenja na
podeželju. Tukaj uživam v drugih stvareh
kot doma. Rad raziskujem mesto, odkrivam kakšne zanimive kotičke in spoznavam nove ljudi. Kolo je moj najboljši prijatelj in prevozno sredstvo čez vse leto, ker
je brezupno iskanje prostega parkirnega
mesta z avtom razlog, zakaj bi se takoj
preselil nazaj v Žetale.

Tvoje misli o življenju in času, ki ga živimo?
To vprašanje bom povezal s področjem,
ki ga najbolje poznam, z glasbo. Vedno
znova se, ne glede na različne razmere v
državi ali po svetu, kultura spreminja in
prilagaja danemu času. Za kulturnike so
težki časi. Ne samo, da mnogi ne morejo
normalno opravljati svojega dela, marsikdo se s svojim delom trenutno ne more
preživljati. Žal najbolj trpi predvsem kvalitetnejši del umetnosti. Prav je, da ima
zabavna kultura podporo, saj vsi potrebujemo sprostitev. Za napredek in intelektualno zdravje ljudi pa je zelo pomembna
tista umetnost, ki je morda ne razumemo
na prvo žogo in mnogim na prvi pogled/
posluh ni všeč. Tako sva na daljavo uspešno zaključila pogovor z mladim umetnikom Andrejem doma iz žetalskega GAJA.
Ko bova prebrala najino ustvarjalnost v
našem lokalnem glasilu Žetalske novice,
se bova srečala v tistem delu Žetal, ki ga
upravičeno imenujemo GAJ.
S spoštovanjem g. Andrej Kos, želim
Ti, da uspešno končaš študij – magisterij
in se z vsem znanjem posvečaš glasbeni
ustvarjalnosti.

M. K.

Tvoji glasbeni nastopi? Tvoja bodočnost?
Kaj ti pomeni glasba?
Sedaj že lahko trdim, da imam za sabo veliko raznovrstnih nastopov. Solo koncerte
s klasičnim programom, sodelovanja v
komornih zasedbah s sodobno glasbo, v
orkestru, tekmovanja in tudi kavarniške in
ulične koncerte z večimi etno in jazz skupinami.
Svojo prihodnost si predstavljam
podobno svoji trenutni glasbeni poti, čim
več stati na odru. Glasbo dojemam kot
način komunikacije, ki se začne, kadar besede več ne zmorejo.
Menim pa, da biti glasbenik ni samo
uživanje in zabava, velikokrat je trdo delo
in odrekanje. Kar počnem, ni osemurni
delovnik, pač pa način življenja, ki nima
časovne omejitve.
Kaj pa naše in tvoje Žetale?
Že veliko let sem, bolj kot ne, samo še “obiskovalec” in občasni vikendaš v Žetalah in
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OD TU IN TAM

Za obujanje spominov pogledamo sliko, ki je izpadla iz prejšnje št. Ž. N. , delo ge. EMICE VOGRINC in si govorimo,
ga. MIMIKA, naj Vam lepo minevajo jesenski dnevi.
Žetale so kot pokrajina zelo skrivnostne, malo zaideš v družbo in govorniki ti povedo, da so bile Žetale pred več
kot osmimi desetletji kraj, posajen s hmeljem. Dobro je uspeval nekaj let, nato ga je odnesla konkurenca (več
prihodnjič).
Zanimivi so tudi pohodi po žetalskem podzemlju, a o tem podrobneje v naslednji številki Ž. N. Poizvedeli bomo
tudi, kako je bilo nekoč s proizvodnjo opeke v Žetalah.
In še ena novica od SKOKOVIH – mladi proizvajalec MATIC SKOK že več let sodeluje na Razstavi kmečkih dobrot
na Ptuju in letos je dosegel naslednje:
Letos je bilo četrto leto sodelovanja s štirimi proizvodi
navadni jogurt – srebrno priznanje
zorjeni sir SKOKEC – zlato priznanje
domači mladi sir – tudi zlato priznanje
Za okusno dobro skuto je dobila KMETIJA SKOK zlato priznanje.
Za tri zlata priznanja podeljujejo organizatorji RAZSTAVE v PTUJU ZNAK KAKOVOSTI in Matic SKOK je dobitnik
ZNAKA KAKOVOSTI.
Za vsa priznanja TI Matic bralci, bralke Ž. N. iskreno čestitamo in vsem SKOKOVIM, ki sodelujete v proizvodnji,
želimo uspešno izdelovanje dobrot iz kakovostnega mleka.
18
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SVET, UJET V OČEH 90-LETNICE,
SKOZI SPOMINE NJENIH VNUKOV

Slavljenka, Kristina Polajžar, rojena 14. 7. 1930

»Veš, saj so težka leta, ampak jaz
sem vseeno rada na svetu.« To so besede
naše babice Kristine, ki bodo za vedno ostale z mano. Bilo je pred nekaj leti, ko sem
jo poznega poletnega popoldneva ujela,
kako pred hišo oskrbuje ranjeno krilo ene
izmed njenih kokoši. Čeprav je odraščala
in vedno živela na kmetiji, kjer so dnevna
opravila vključevala oskrbo različnih živali, ji doma trenutno delajo družbo le te
krotke pernate prijateljice ter muc, ki ga
vselej hrani z najboljšo posebno klobaso.
»Ko bom velika, bom tudi jaz imela dve
kokoši,« sem dodala, ko sem jo opazovala
pri obvezovanju krila grahaste poškodovanke. »Nikoli samo dve! Vedno mora biti
neparno število. Tri ali pet. Ampak najboljše pet.« Ko sem jo vprašala, zakaj, mi je
odgovorila s kratkim »tak' je vedno blo«
in nisem spraševala dalje. To so namreč
stare resnice, v katere se ne podvomi.
Žetale 100 – domačijo v Trničah z
najlepšim razgledom na Donačko goro
– je zapustila leta 1963 in se preselila v
zaselek Spodnje Ravno, kjer še dandanes skrbno ureja svoj vrt. Polži, pravi, da
jo jezijo. Občasno tudi lisica, ki ji odnese ali poškoduje kakšno kokoš. Včasih jo
vščipne v križu, ampak ko ob nedeljskih
jutrih pri maši sreča stare znance ali ko jo
obiščeva z Alešem, je vse takoj bolje, kot
sama pove. Takrat je tudi drugačna globina v njenih izkušenih očeh.

Pogovori z njo – o njenem odraščanju, o življenju, dogodivščinah in vsem,
kar je prestala, – nama vedno dajo misliti. Vedno znova preseneti njen izjemen
spomin. Spomni se imen in priimkov vseh
učiteljev, sošolcev in prijateljev iz mladih
let, letnic in dogodkov. Z največjo vnemo
nama razlaga, kako se je rada učila in da
si je najbolj želela postati učiteljica, če bi
le bili pogoji takrat drugačni. Da bi bila
dobra učiteljica, sem vedela že v otroštvu,
ko sem skušala ponavljati stavke iz nemških risank in me je pri tem popravljala ter
mi prevajala. Rada tudi pove, kako je bilo
včasih, ko so v naše kraje prišli Nemci in je
bilo prepovedano govoriti slovensko. Poslušati o dogodkih, ki jih opisuje in jih nikoli
nisva izkusila, zamaje duha.
Z Alešem se z nasmehom na obrazu
spomniva tudi, kako nama je v otroštvu
kuhala. Ne samo nama, ampak vsem
bratrancem in sestričnam, ki smo rasli in
odraščali v njeni bližini. Obrnjena jajčka
v stari zeleni posodici, pečena v peči na
drva, ki še jih dandanes občasno sama
seka, so bila stalnica po šoli. Prav tako domači kamilični ali lipov čaj. Ali bela kava
Franck. Z dosti sladkorja. Ko pridem te
dni k njej na obisk, se vedno zgrozi, da
pijem kavo in čaj brez sladkorja. »Pa saj
brez cukra je čisto brez okusa,« skimava z

glavo in ne ve, kako bi me prepričala, da le
dodam vsaj eno žličko. Več sreče ima pri
Alešu. On se ne brani njenega domačega
kruha z dobršno mero nasutega sladkorja,
ki se topi na topli rezini. Najbolj jo razveselim, če ji prinesem smetano za v kavo.
Tisto v pločevinki. Kave si nalije le za požirek, smetano stisneva večkrat. Ob tem
poslušam, kako Aleša označi za najbolj
vnetega »okopača«. Z motiko je rad posekal vse, plevel in koruzo. Jaz sem, bojda,
obisk za obiskom bolj debela.
Močna ženska je in je vedno bila. To
se razume, ko jo spoznaš. Tudi ko z iskrico v očeh pripoveduje o svojih nekdanjih
snubcih in kako jo je le naš dedek prepričal s svojo osebnostjo, se začuti, da ima
čisto pravo haloško hrbtenico. Ve tudi,
kako se streže haloškim navadam. Kot
je nekoč dejala: »Žiher piješ, samo tol'ko
glej, da ti ne bo húdo.« Modrost 90-letnice, ki se je lahko držimo mladi in stari.

Aleš in Klaudija Polajžar

Trniče, pogled na Donačko goro
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PRVI ŠOLSKI DAN
Prvi šolski dan smo vsi nestrpno pričakovali. Morda se je h komu pritepel tudi
majhen škratek Strahec, ki mu dan pred
prvim šolskim dnem ni pustil zaspati. V
ta namen je vsakemu prvošolčku pomagal čarobni prah, skrbno zapakiran v
pisemski ovojnici. Otroci pa so ta prah
lahko uporabili samo večer pred prvim
šolskim dnem. Morda je prah za premagovanje strahu pomagal tudi kateremu
staršu … Prvi šolski dan, lep in sončen,
se je začel z veliko dobre volje. Otroci,
sedaj sošolci, so se med seboj poznali
že iz vrtca. Spoznati so morali le nove
učitelje v šoli. Tudi zame je bil prvi šolski dan nepozaben, poln pričakovanja in
veselja. Spoznala sem svoje učence in
skupaj smo se podali na prekrasno pot
učenosti.
Razredničarka Suzana Pulko

Juhu, postali smo šolarji!

PO DELU KROŽNE TEMATSKE POTI PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE
V OBČINI ŽETALE
V ponedeljek, 28. septembra, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda kulturni dan.
Resda nam je vreme malo nagajalo, ampak smo bili trmasti in smo se vseeno odločili, da se kljub slabemu vremenu opravimo
do Občine Žetale, kjer smo prebrali nekaj besed o krožni tematski poti. Nato smo se pomaknili do cerkve sv. Mihaela in s table
izvedeli, kdaj so cerkev začeli graditi in kako se je spreminjala skozi leta vse do danes. Nato smo se odpravili na malo daljšo pot
proti Vukovi domačiji, kjer nam je učiteljica Lidija povedala, kako so našli ostanke iz bakrene dobe, kako je domačija dobila ime,
ogledali smo si tudi notranjost hiše, ki je zelo lepo ohranjena, in predmete, ki so jih našli v okolici. Po ogledu notranjosti smo se
okrepčali in privoščili sladke prigrizke. Čakala nas je še malo daljša in napornejša pot do Pušnikove domačije. Ko smo prispeli,
nas je tam že čakal učitelj Miran, ki nam je povedal nekaj o domačiji in lastniku, ki je zadnji čas živel v njej, čemur smo z velikim
zanimanjem prisluhnili. Od nedavnega domačija ne sameva več, saj ji delajo družbo štiri kozice, ki se pasejo na bregu. Nato se je
vreme še poslabšalo in ker smo bili že malo mokri, si na žalost nismo mogli ogledati celotne poti. Da smo preživeli tako prijeten
dan, se zahvaljujemo Občini Žetale, ki nam je omogočila ogled obeh domačij, o poti pa bomo lahko brali tudi na spletni strani,
ki smo jo ustvarili.
Anja Kodrič

VTISI O POTI

Opisna tabla poti pri Občini Žetale

Pot se mi je zdela zelo zanimiva, saj smo se veliko naučili
o kulturni dediščini. Kulturna
dediščina je že zelo stara in
zato še bolj zanimiva. Videli
smo cerkev, Pušnikovo domačijo ter Vukovo domačijo. Domačiji sta bili obnovljeni pred
nekaj časa, zato sta zdaj zelo
lepi. Pri Pušnikovi domačiji
sem doživela zelo lep razgled.
Julija Š.
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Pot je bila zelo zanimiva ter poučna, saj
sem o našem kraju izvedel veliko. Presenetilo me je, da je bila cerkev sv. Mihaela
zgrajena v 15. stoletju ter bila po tem trikrat poškodovana. V cerkev je vgrajen tudi
kamniti sarkofag iz rimskega časa. Na poti
smo uživali, se pogovarjali ter družili. Gospod Lojz, ki je zadnji živel v Pušnikovi domačiji, je vse do konca življenja prekrival
slamnate strehe.
Jan F.
V Vukovi domačiji

Tematska pot je precej zanimiva, čeprav sem enkrat polovico
poti že prehodil. Vse na poti je vsaj sto let staro, kar je meni
precej neverjetno, saj je vse, kar smo videli, zelo lepo ohranjeno. Bilo je kar hladno, a to me ni motilo. Še posebej mi je
bila zanimiva cerkev sv. Mihaela, saj je stara 500 let. Precej
zanimivo mi je bilo tudi to, da so Pušniki kupovali samo sol,
riž in sladkor. Čudno pa mi je, da je Vuk vzdevek in ne priimek.
Škoda pa, da zaradi vremena nismo mogli iti do konca poti.
Ožbej P.
Včeraj je bil kulturni dan. Šli smo po poti kulturne dediščine,
čeprav je bilo vreme čudno. Prva postojanka je bila pri cerkvi
sv. Mihaela. Izvedel sem, da je bila zgrajena v treh kosih. Na
poti je bilo veliko tabel. Ko smo prišli do Vukove domačije,
smo si ogledali, kaj imajo v kleti, potem pa v kuhinji, ki je povezana s sobo. Živel bi v tej hiši, ampak je premajhna zame.
Ko smo prišli do Pušnikove domačije, smo videli koze, kakšna
je notranjost hiše in kako so se imeli takrat. Na to pot bi šel še
enkrat, ko bi bilo lepo vreme.
Martin G.
Pot se je začela pri Občini Žetale, kjer smo prebrali zapis o
tabli. Pri cerkvi svetega Mihaela smo izvedeli, da so bili v Žetalah Turki, ki so cerkev poškodovali, zato je bila prenovljena.
Ko smo bili pri Vukovi domačiji, smo bili v kleti, kjer nam je
učiteljica razložila, iz česa je hiša zgrajena. Najbolj mi je bil
všeč gank. Pri Pušnikovi domačiji smo bili v hiši, ki je bila
pobeljena z apnom. Učitelj nam je povedal, da jih je
bilo v hiši sedem ali celo več. Videli smo veliko tabel
z zapisi, ki jih je lahko razumeti.
Žan C.
Bilo je deževno in mrzlo. Nekaj poti smo prehodili po
cesti, nato pa po gozdu, kjer je bilo veliko blata in luž.
Še sreča, da smo imeli nepremočljive čevlje. Vse, kar
smo obiskali, sem poslikal za spletno stran. Ustavili
smo se pri cerkvi, kjer smo izvedeli, da je bila večkrat
oskrunjena. Nato smo šli do Vukove domačije, kjer smo
si ogledali notranjost, stare pripomočke, vrt ter klet,
kjer lahko tudi turisti poskusijo haloško vino. Pot smo
nadaljevali do Pušnikove domačije, do katere smo morali priti mimo blatnih luž. Izvedeli smo veliko o domačiji,
npr. kdaj so jo zgradili, ogledali smo si tudi staro notranjost,
nato pa smo šli nazaj v šolo.
Nikolaj K.
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Kulturna dediščina v Žetalah je zelo raznolika. Od različnih cerkva, domačij in ostankov izpred mnogo let. Tudi sama
oziroma s šolo smo se odpravili na pot kulturne dediščine v
Žetalah. Čeprav je bilo grdo vreme, mi je bilo zanimivo in izvedela sem veliko novega. Najprej smo se ustavili pri cerkvi sv.
Mihaela, pri kateri sem izvedela, da je bila trikrat obnovljena.
Ustavili smo se tudi pri Vukovi domačiji, pri kateri smo izvedeli, kako so živeli takrat in kako so gradili. Šli smo do Pušnikove
domačije, tam sem izvedela, da jim je hiša že enkrat zgorela,
nad čemer sem bila presenečena.
Sara K.
Pot se mi je zdela zanimiva, motil me je samo dež, ki je padal
nekaj časa poti. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo imeli malico.
Slišali smo veliko stvari, nekatere, ki smo jih že vedeli, in tudi
kaj, česar še nismo. Na Pušnikovi domačiji imajo kdaj tudi razne oglede.
Nik K.
Kulturni dan je bil zame zelo v redu, saj smo si ogledali skoraj
vse znamenitosti Žetal, arheološkega najdišča pri Kodričevih
in cerkve Marije Tolažnice, pa ne zaradi grdega vremena. Najbolj mi je bila všeč Vukova domačija, saj smo tam od učiteljice
Lidije izvedeli, da so bile najdene stvari iz bakrene dobe in
da je potekala skozi Žetale prometna pot za Rimljane. Izvedel
sem pa tudi, da se ne vesta točni letnici izgradnje Vukove domačije in farne cerkve sv. Mihaela.
Miha P.

Prisluhnili smo učiteljevi razlagi

"

IZVRSTEN DOSEŽEK NAŠIH UČENCEV NA DRŽAVNEM NIVOJU
NATEČAJA EVROPA V ŠOLI
Učenci OŠ Žetale s svojimi literarnimi
in fotografskimi izdelki že tradicionalno
sodelujejo na natečaju Evropa v šoli. V
lanskem šolskem letu je natečaj potekal
pod naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Sodelovali so
učenci petega, šestega, osmega in devetega razreda. Potem ko sta se izdelka
Aleksa Kröpfla in Nikolaja Klepa uvrstila
z regijskega na državni nivo natečaja, sta
v zelo močni konkurenci dosegla imenitno uvrstitev.
Aleks je med učenci druge triade s pesmijo Kako recikliramo stvari osvojil
prvo mesto, Nikolaj pa za fotografijo z
naslovom Haloška idila med učenci tretje triade tretje mesto.
Oba sta prejela diplomo in praktične nagrade, Aleks pa je za nagrado prejel še
teden dni počitnic v enem izmed domov
CŠOD.
Vsem sodelujočim, še posebej pa nagrajencema, čestitamo in jim želimo še veliko ustvarjalnega navdiha!

"

S. Peršoh

Haloška idila - NIkolaj Klep
Žetalske novice
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Z RAZISKOVALNO NALOGO VPLIV TELESNE AKTIVNOSTI NA SRČNI
UTRIP IN TELESNO TEŽO OSVOJILI SREBRNO PRIZNANJE NA
DRŽAVNEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV

V lanskem šolskem letu je učitelj športne vzgoje Benjamin predlagal, da bi katera izmed punc naredila raziskovalno
nalogo, povezano s športom. Z Jano Železnik sva se s predlogom strinjali, saj je šlo za novo izkušnjo, ki naju bo naučila
marsikaj novega.
Najprej smo se zbrali, da nama je učitelj predstavil temo.
Povedal je, da najprej en mesec ne bova nič telovadili, nato
pa bo sledil mesec s povečano telesno aktivnostjo. Vsak dan
bova beležili svojo težo zjutraj, srčni utrip zjutraj in zvečer ter
telesno aktivnost v tistem dnevu. Pričakovali sva, da se bosta
srčni utrip in telesna teža v mesecu, v katerem sva vsak dan
telovadili, zmanjšala. Ko sva dobili rezultate (meritve), sva jih
primerjali in preverili hipotezi, da telesna aktivnost vpliva na
telesno težo in da bo srčni utrip v mirovanju po enomesečni
povečani telesni aktivnosti nižji kot v srčni utrip v mirovanju v
mesecu brez telesne aktivnosti.
Prvo hipotezo sva ovrgli, ker se je telesna teža pri Jani
povečala; to sva pripisali rasti in temu, da je lahko pridobila mišično maso. Hipotezo številka dve sva potrdili, saj je telovadba
dobro vplivala na srčni utrip (torej se je najin srčni utrip znižal).
Nato sva vse meritve in ugotovitve napisali v urejevalniku
besedila Word in jih poslali učitelju Benjaminu, ki je pregledal
nalogo in povedal, kaj morava popraviti. Nato sva naredili še
predstavitev v Power Pointu. Zaradi omejitev in šolanja doma
je regijsko tekmovanje potekalo preko Zooma, tam sva se
uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Naloge so še enkrat pregledali in se odločili, katera gre na državno tekmovanje. Med
poletjem so nam sporočili, da se je naša naloga uvrstila na
državno tekmovanje in 15. septembra smo v Mariboru z raziskovalno nalogo osvojili srebrno priznanje. Z Jano sva se naučili, kako pripraviti raziskovalno nalogo, na kaj še morava paziti
pri takšnih nalogah in kako je sploh tekmovati z raziskovalno

Uspešni mladi raziskovalki Ana Marija in Jana

nalogo, kar je bilo nekaj popolnoma novega za naju. Veseli sva
uspeha, ki sva ga dosegli z nalogo, in se zahvaljujeva učitelju
Benjaminu, da naju povabil k tekmovanju in izdelavi raziskovalne naloge ter nama pomagal.

IZJEMEN USPEH NA DRŽAVNEM
CANKARJEVEM TEKMOVANJU
LE POGUMNO, LE ZA MANO …
Cankarjevo tekmovanje, eno izmed tekmovanj, ki je bilo v šolskem letu
2019/20 kljub koronavirusu izpeljano v celoti, je potekalo pod temo Jaz, ti, mi
vsi in je povzemalo verz Anje Štefan Le pogumno, le za mano … Tekmovalci
so se preko branja mladinskih književnih del ukvarjali s prikazovanjem posameznika v svetu, z njegovim odraščanjem in dozorevanjem kot svojevrstno
pustolovščino. Na šolskem tekmovanju v novembru 2019 so se v pisanju razlagalnih spisov pomerili učenci od četrtega do devetega razreda in najboljši v
posameznih razredih so osvojili bronasta priznanja. Zdaj že devetošolka Ana
Marija Gajšek ter dijakinji prvega letnika gimnazije Ana Plajnšek in Špela Rebernišek so se uvrstile na področno tekmovanje. Ana Marija je osvojila srebrno
priznanje, Špela in Ana, prvo- in drugouvrščeni v regiji, kjer sta tekmovali,
pa sta se uvrstili na državni nivo tekmovanja. V pisanju spisa o knjigah Karla
Karlovška Preživetje in zbirki Geniji z nasmehom sta se ponovno odlično odrezali in osvojili zlati Cankarjevi priznanji.
Ana in Špela, čestitke za izjemen dosežek. Ponosni smo na vaju!
S. Peršoh
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Ana Marija Gajšek

KAKO RECIKLIRAMO
STVARI
Ko se plastenka spremeni,
postane vrečka.
Ko se šestilo spremeni,
postane šilček.
Ko se papir spremeni,
postane vrečka.
Ko se šipa spremeni,
postane kozarec.
Ko se nalivnik spremeni,
postane kemični svinčnik.
Ko se zvezek spremeni,
postane knjiga.
In jo preberemo.
Aleks Kröpfl

SPREJEM PRI ŽUPANU
V ponedeljek, 15. junija, je za nas, sedmero učencev devetega razreda, prišel
nestrpno pričakovan zaključek šolanja na OŠ Žetale. Dogodkom, ki so zaznamovali ta poseben dan, se je pridružil tudi svečan sprejem pri županu. V sejni sobi
občinskega poslopja so nas pričakali župan in drugo osebje. Sledili so govori župana Antona Butolena, ravnateljice dr. Silvestre Klemenčič in razredničarke Valerije Krivec. Namenili so nam veliko navdihujočih in lepih besed, ki smo jim z
veseljem prisluhnili. Beseda je
nanesla tudi na nadaljnje šolanje in koronavirusno situacijo, ki je po vrnitvi v
šolo zahtevala uvedbo strogih varnostnih pogojev. Povabljenci smo se lahko
tudi okrepčali, saj so za nas pripravili okusno pogostitev. Učenki Špela Rebernišek in Ana Plajnšek ter učenec Marsel Polajžer, ki smo se poslovili z odličnim
uspehom, smo prejeli prekrasno nagrado – knjigo o zgodovini. Dogodek smo
ovekovečili s skupno fotografijo. Po končanem sprejemu smo si vsi nadeli majice z grbom Občine Žetale in zapiskali na piščalke, s čimer smo naznanili svoj
odhod.
Ana Plajnšek

ŠPORTNI DAN – POHOD
23. septembra 2020 smo v Sloveniji obeležili državni praznik, in sicer prvi dan slovenskega športa.
Učenci od 1. do 4. razreda smo ta dan namenili gibanju. Izvedli smo pohod, ki nas je popeljal na razgibane
Varvasele, po »Logu« do lovske koče, kjer smo pomalicali, si ogledali izvir vode in se po gozdni cesti napotili nazaj proti šoli. Na poti smo opazovali, kako teta
Jesen z nežnimi potezami spreminja naravo, kako
se srnjak sploh ne zmeni za otroški živžav, kako ta
živžav zmoti domače živali … Opazili smo tudi prve
kostanje in marsikomu so se pocedile sline. Prav brez
težav smo prehodili približno 12 km. Uspelo nam je
– BRAVO.
Jožica Prevolšek

PRVIČ NA OBISKU V ŠOLSKI KNJIŽNICI
17. september, obletnica rojstva in smrti slovenskega pisatelja Franceta Bevka, je bil proglašen za dan
zlatih knjig in začetek Bralne značke. Naši prvošolčki so
ta dan prvič obiskali šolsko knjižnico. Skupaj smo prebrali knjigo Smejalnik in cvililna zavora, avtorja Slavka
Pregla, ki so jo učenci dobili v dar.

"

Knjižničarka Lidija Šešerko
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ŠOLSKO LETO 2020/2021 V ZNAMENJU MODELA B
IN UKREPOV COVID-19
Prvi dnevi novega šolskega leta 2020/2021 so za nami, a
zdi se, kakor da nadaljujemo, kot smo končali oziroma kot da
se od časa, ko smo izvajali pouk od 3. junija 2020 'lani', skoraj
nič ni spremenilo.
Šolske dejavnosti v tem šolskem letu potekajo po tako
imenovanem MODELU B, kar pomeni, da se v šoli izobražujejo vsi zdravi učenci v skladu z veljavnim predmetnikom in da
izvajamo obvezni in razširjeni program v celoti, a pod določenimi pogoji, veljavnimi usmeritvami pristojnega ministrstva
ter Zavoda RS za šolstvo in priporočili NIJZ, ki jih dosledno
upoštevamo.
Tudi v vrtcu izvajamo kurikul s predpisanimi navodili in
priporočenimi ukrepi, ki jih upoštevamo v največji možni meri,
kolikor je le mogoče. Pri tem ste nam starši v veliko pomoč,
prav tako kakor tudi ustanoviteljica obeh zavodov, Občina Žetale, ki nam s sofinanciranjem določenih dejavnosti nesebično
pomaga in s tem vašim otrokom omogoča kakovostno pedagoško delo v šoli in v vrtcu.
Vodstvo in vsi delavci šole in vrtca se bomo potrudili, da
bomo kvalitetno in na čim bolj prijazen način realizirali zastavljene cilje, opredeljene v Letnem delovnem načrtu (LDN) za to
šolsko leto.
Vse iskreno prosimo za veliko mero razumevanja in strpnosti, ker zaradi trenutnih epidemioloških razmer ne moremo
konkretno napovedati poteka dejavnosti v prihodnje. S skupnimi močmi bomo ZMOGLI tudi v tem šolskem letu! Želimo si,
da bomo tudi v bodoče vzdrževali in negovali kulturo medsebojnega spoštovanja in zaupanja. Naj nam bo novo šolsko leto
naklonjeno, predvsem z zdravjem in znanjem, s spoznavanjem
številnih novih, zanimivih učnih vsebin.

Utrip z odmora, ko učenci pred izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta
(4., 5. in 6. razred) čakajo, da učiteljica razkuži mize v učilnici …

V imenu vseh zaposlenih v šoli in vrtcu Žetale
#OSTANIMOODGOVORNI
#NOSIMOMASKE
#UPOŠTEVAJMORAZDALJO
#SKRBIMOZAHIGIENOROK
#BODIMOOTROKOMZGLED
Ravnateljica dr. Silvestra Klemenčič

Čestitka občankam in občanom naše OBČINE ŽETALE
ob 21. občinskem prazniku
Naša OBČINA ŽETALE se odeva v čudovite jesenske barve. VINOTOK je
mesec, ko smo se minula leta srečevali v večnamenski dvorani, na igrišču,
ob izviru Sotle, ob lovskem domu v Tisovcu in še na drugih lokacijah in
smo slovesno praznovali 20 krat občinski praznik. a letošnji praznik je
prepreden s koronavirusom, zato ga bomo praznovali občanke in občani
v svojih domovih. Ko bo naš svet osvobojen VIRUSA, se bomo srečali. Ob
21. občinskem prazniku Vam iskreno čestitamo, ostanite zdravi in ob prvi
priložnosti na veselo srečanje.
ŽUPAN
OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKI SVET
UREDNIŠKI ODBOR ŽETALSKIH NOVIC
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ZAHVALA DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŽETALE, POLICIJI,
VOJSKI IN REDARSTVU
V času od prvega dne pouka v šolskem letu 2020/2021 do 11. septembra
ste prostovoljci iz Društva upokojencev
Žetale s prizadevnim in odgovornim
predsednikom Filipom Režkom ter posamezniki iz prometne policije, vojske in
redarstva pred OŠ Žetale varovali učence ob prihodu v šolo z organiziranim šolskim prevozom predvsem na nevarnem
in nepreglednem cestnem prehodu za
pešce med avtobusno postajo in šolo.
Zelo smo hvaležni za vaš čas in
pripravljenost varovanja učencev in
drugih udeležencev v cestnem prometu. Vsako jutro od 7.30 do 8.15 in vsak
popoldan od 14.30 do 15.10 ste vsem
učencem naše šole omogočili varno pot
v šolo in iz nje.
V upanju na naše nadaljnje sodelovanje in varovanje čez vse leto vas lepo
pozdravljamo!

"

Učenci in delavci OŠ Žetale

Dobitnici zlatega Cankarjevega priznanja

Jan Furman_8.r

Matic Draškovič_5.r

Ožbej Peršak_6.r

Sara Krčar_8.r

Ajda Korez_8.r
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JUBILEJNI 20. SLIKARSKI EX TEMPORE
KRAJINARJEV ŽETALE 2020
V času od 22. do 27. junija je v Žetalah potekal jubilejni
20. slikarski ex tempore krajinarjev Žetale 2020. Ob jubileju
sežejo spomini v letu 2000, ko so se v Žetalah zbrali slikarji
Društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki so na pobudo slikarja
Branka GAJŠTA ustvarili prva likovna dela. Do danes se je teh
likovnih del nabralo preko tisoč. Mnoga dela krasijo prostore
sponzorjev, od katerih so nekateri ostali zvesti žetalskemu ex
temporu vse do današnjih dni. Število sodelujočih slikarjev se
je v teh letih spreminjalo. Bila so leta, ko se je v Žetalah zbralo
tudi sto slikarjev, ki so na svojevrsten umetniški način ovekovečili podobo žetalske in haloške pokrajine. Tako je žetalski
ex tempore postal največja likovna prireditev v Halozah in v
širšem prostoru. Organizator ex tempora je bila v vseh teh
letih Občina Žetale. Jubilejni 20. ex tempore Žetale 2020 je
potekal v posebnih okoliščinah, ki jih je krojila epidemija COVID 19. Kljub takšni situaciji se je ex tempora udeležilo 45
slikarjev – krajinarjev. Posebnost letošnjega likovnega srečanja v Žetalah je bila v tem, da je bila slikarjem dana možnost,
da upodobijo fotografije Prešernovega nagrajenca Stojana Kerblerja. Letošnji slikarski ex tempore je bil po kvaliteti
likovnih del eden najkvalitetnejših doslej. To je ugotovitev
strokovne žirije pod vodstvom akademskega slikarja Dušana FIŠERJA. Komisija je imela zahtevno delo, da je na koncu izbrala nagrajence. Otvoritev razstave likovnih del je bila
v soboto, 27. junija 2020, v Večnamenski dvorani Žetale. Ob
upoštevanju varnostnih ukrepov so se otvoritve razstave ob
slikarjih udeležili številni domačini, ki so uživali ob pogledu na
razstavljena likovna dela. Slavnostni govornik na prireditvi je
bil župan Občine Žetale Anton BUTOLEN, ki je izpostavil pomen takšnih prireditev, ki pomenijo promocijo občine Žetale
v širšem slovenskem prostoru. V imenu sponzorjev je prisotne pozdravila županja Občine Majšperk dr. Darinka FAKIN. V
kulturnem programu je nastopil Moški pevski zbor KD Žetale
pod vodstvom zborovodje Silva POTOČNIKA. Osrednja točka
otvoritvene slovesnosti je bila podelitev nagrad. Nagrade je
podelil župan Anton BUTOLEN ob prisotnosti posameznih
sponzorjev. Strokovno oceno razstave likovnih del 20. slikarskega ex tempora je podal predsednik žirije Dušan FIŠER, ki
je posebej poudaril dejstvo, da je med razstavljenimi likovnimi
deli še kakšna slika, ki bi zaslužila nagrado. Razstavo je odprl
župan Anton BUTOLEN, ki je izrazil upanje, da bo 21. slikarski ex tempore v letu 2021 potekal v normalnih življenjskih
razmerah. Otvoritev razstave je bila zaključena z družabnim
srečanjem in pogostitvijo, ki so jo pripravile članice Društva
podeželskih žena Žetale in Vinogradništvo Franci PLANJŠEK.
Ljubiteljem likovne umetnosti je bila dana možnost, da so si
razstavo lahko ogledali 10. julija 2020.

Jože KRIVEC
NAGRADE 20. SLIKARSKEGA
EX TEMPORA KRAJINARJEV
ŽETALE 2020:

Nagrada Grand prix »Žetale 2020«, slikar Jože FOLTIN za likovno delo Haloze
Sponzor: Cestno podjetje Ptuj d.d.
1.nagrada: slikar Dani FERLINC za likovno delo Korona
je v zraku
Sponzor: Gastro d.o.o. Ptuj
2. nagrada: slikarka Kaja LUKAČ za likovno delo Za
mizo
Sponzor: GAOK Sašo GAJŠT s.p. Sestrže

3. nagrada: slikar Leander FUŽIR za likovno delo
Malica
Sponzor: Čisto mesto d.o.o. Ptuj
4. nagrada: slikar Tomo VOJNOVIČ za likovno delo
Kmečki šopek
Sponzor: TMD invest d.o.o., Ptuj
5. nagrada: slikarka Irena KROŠEL za likovno delo
Družina
Sponzor: Občina Majšperk
6. nagrada: slikarka Judita RAJNAR PROSEN za likovno delo Haloze skozi moj objektiv
Sponzor: Občina Podlehnik

