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UVODNIK

OBČINSKE NOVICE

VRTEC IN ŠOLA

KMETIJSTVO

ZAHVALE, V SPOMIN

Vsebine
3
4

Polzelan, poročevalec Občine Polzela, je 
vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Republike Slovenije pod zaporedno številko 

1734. Glasilo brezplačno prejemajo vsa 
gospodinjstva v Občini Polzela. Če glasila niste 

prejeli na dom, ga prejmete brezplačno v TIC 
Polzela ali na Občini Polzela.

Na voljo je tudi v elektronski obliki na
spletni strani občine www.polzela.si.

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino 

Polzelana s svojimi prispevki. Prispevke 
(besedilo in fotografije) za naslednjo številko 

Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, po elektronski 

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 10. 4. 2020. Zraven navedite avtorja in 

kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov 

in izbora fotografij po lastni presoji. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 24. 4. 2020.
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Spoštovane in spoštovani, 

za uvodnik v marčevski številki Pol-
zelana vsako leto naprosimo kakšno žen-
sko. Tudi letos smo tako načrtovali, žal 
pa so dogodki zadnjih tednov spremenili 
svet, ne le naših načrtov.

Zato sem se odločil, da vas nagovo-
rim. Z vami želim deliti nekaj mojih misli.

Če so nekateri še pred nekaj tedni 
mislili, da je Kitajska daleč in da se nam 
ne more zgoditi, kar se je zgodilo njim, 
so bili v veliki zmoti. V še večji zmoti so 
bili tisti, ki so mislili, da se nam ne more 
zgoditi, kar se je zgodilo v Italiji, naši prvi 
zahodni sosedi. V še večji zmoti pa so ti-
sti, ki menijo, da gre za vajo. 

Dragi občanke in občani, v tem tre-
nutku bom iz svojega besednega zaklada 
pobral besede, s katerimi menim, da lah-
ko prepričam vse, ki situacije ne jemljejo 
dovolj resno. Ne gre za vajo, ampak gre 
zares, zato: prosim vas, spodbujam vas, 
rotim vas, prepričujem vas – vzemite šir-
jenje koronavirusa skrajno resno. 

Dejstvo je, da je virus zajel ves svet. 
Nekateri sploh ne čutijo, da so okuženi, 
nekateri se zaradi težav, ki jih povzroči 
okužba, znajdejo v bolnišnici, nekateri 
tudi umrejo. Virus se širi hitreje, kot so 
sprva ugotavljali. Je tudi obstojnejši, kot 
so sprva opozarjali. Zanj ni zdravila, niti 
cepiva. Zato moramo poskrbeti za nje-
govo čim počasnejše širjenje, da bodo 
bolnišnične kapacitete dovolj zmogljive 
in bodo naše bolnišnice lahko spreje-
le vse, ki bodo potrebovali bolnišnično 
zdravljenje. To pa nam bo uspelo le, če 
bomo omejili stike. Zdržimo nekaj tednov 
brez skupnih kav, brez druženj ... 

Prosim vas tudi, da ne greste v trgo-
vino, če to ni resnično nujno. Prosim vas, 
da ne obremenjujete poštnih delavcev in 
delavcev na bencinskih servisih, če to ni 
nujno. Premislite, ali je pot, ki jo namera-
vate narediti, zares nujno potrebna. Pro-
sim vas tudi, da ste strpni. 

Prosim in pozivam pa vas še, da 
resno in odgovorno sprejmete in upo-
števate vse odredbe: od občinskih do 
vladnih. Ne pomenijo dokazovanja 
moči, pač pa so napisane z razlogom. 
Ko prepovemo kurjenje v naravi, je to 
zato, ker želimo, da so naši gasilci na 
voljo za potrebe zagotavljanja pomoči 
potrebnim zaradi širjenja koronavirusa. 
Ko prepovemo uporabo otroških igral, 
je to zato, ker so igrala idealen prostor 
za širjenje virusa. Ko vlada prepove jav-
no zbiranje, je to zato, da se omeji šir-
jenje virusa. Vsi ukrepi so premišljeni in 
nujni, da se njegovo širjenje upočasni. 

Prepričan sem, da si nihče izmed 
nas ne želi, da zanj ne bi bilo prostora 
v bolnišnici – razpoložljive postelje na 
intenzivni negi odločajo o tem, koliko 
najbolj prizadetih bo preživelo. Prav 
tako si najbrž niti pomisliti ne upamo, 
kako bi bilo, če bi smrt kosila kot v Italiji.

Epidemija bolezni COVID-19 je veli-
ka nevarnost za vse nas, vsakogar lahko 
doseže. V Občini Polzela smo že veli-
kokrat dokazali, da znamo in zmoremo 
stopiti skupaj. Naredimo to tudi zdaj in 
se bolezni izognimo. STOPIMO SKUPAJ 
IN OSTANIMO NEKAJ DNI NARAZEN. 
Vem, da zmoremo, in vem, da nam bo 
uspelo. Ker imamo radi življenje, ima ži-
vljenje rado nas. Če kdaj, nam zdaj re-
snično ne sme biti vseeno. 

Hvala, ker boste naredili vse, da za-
ščitite sebe in druge. Hvala tudi vsem, 
ki v teh dneh trdo delate v izrednih raz-
merah, da se mi počutimo bolj varno 
in mirno. Poklon zdravnikom, sestram, 
pomožnemu osebju v bolnišnicah, pri-
padnikom civilne zaščite, gasilcem, po-
licistom, poštarjem, prodajalcem, kme-
tom, prostovoljcem …

Vabim vas, da spremljate spletno 
stran Občine Polzela, kjer sproti obja-
vljamo vse aktualne informacije in te-
lefonske številke, ki bi jih potrebovali v 
zvezi s koronavirusom. Vabim pa vas 
tudi, da v medijih spremljate pogovore 

z našim občanom dr. Alojzom Ihanom, 
rednim profesorjem mikrobiologije in 
imunologije, vodjo Laboratorija za ce-
lično imunologijo na Medicinski fakulte-
ti v Ljubljani, ki med drugim poudarja, 
da če hočemo kot skupnost uspešno 
prebroditi epidemijo, mora vsak po-
sameznik sodelovati – po eni strani z 
upoštevanjem socialne osamitve in po 
drugi strani z upoštevanjem navodil v 
primeru prehladno-vročinske bolezni. 

Koronavirus je obvladljiv. Dokaz je 
Kitajska. Dokažimo, da tudi mi mislimo 
resno v boju z njim. Ker vas poznam, 
dragi občanke in občani, vem, da toliko 
spoštujete sebe in druge, da ste lahko 
vzor drugim državljanom. Širite to za-
vest med vse, ki še niso dojeli, da smo 
ujetniki epidemije, zaradi katere marsi-
kaj ne bo več, kot je bilo. Dlje bo trajala, 
bolj bomo čutili njene posledice, zato 
moramo vse odredbe, vsa priporočila, 
vse pozive upoštevati takoj.

Zdravja in miru želim vsem nam. In 
da bi kmalu dlan objela dlan …

Vaš župan Jože Kužnik
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KORONAVIRUS – SPLOŠNE INFORMACIJE

Požari otežujejo delo prostovoljnih gasilcev.

Spoštovani občanke in občani,

potem ko je Slovenija 12. marca 
2020 razglasila epidemijo koronaviru-
sa, se je naše življenje korenito spre-
menilo. Na državni in občinskih ravneh 
pristojni sprejemamo ukrepe, katerih 
namen je zajeziti širjenje virusne okuž-
be, s tem pa zavarovati zdravje in ži-
vljenje ljudi.

Zaustavilo se je javno življenje. 
Pred dvema tednoma so svoja vrata 
zaprle šole in vrtci, gostinski lokali ter 
še mnogo javnih in zasebnih institucij 
ter podjetij. 20. marca 2020 ob 00.00 
je začel veljati Odlok o začasni prepo-
vedi zbiranja ljudi na javnih shodih in 
javnih prireditvah ter drugih dogodkih 
na javnih krajih v Republiki Sloveniji, 
ki ga je sprejela Vlada RS in velja do 
preklica.

Ker želimo, da vaše življenje pote-
ka kar se da nemoteno in da ostanete 
zdravi, vam v nadaljevanju posreduje-
mo ključne informacije. Obvestil in no-
vic je vsak dan več, zato vas vabimo, 
da jih spremljate na naši spletni strani 
www.polzela.si.

DELOVANJE 
OBČINSKE UPRAVE

Občina Polzela v času epidemije s 
strankami posluje samo po telefonu na 
telefonski številki 03/703 32 00 v času 
uradnih ur in po elektronski pošti obči-
na.polzela@polzela.si. 

Stranke prosimo, da za oddajo vlog 
uporabijo elektronski način oddaje. 

Vloge so dostopne na spletni pove-
zavi https://www.polzela.si/za-obcane/
vloge-in-obrazci/. Na elektronski naslov 
boste prejeli potrdilo o prejemu vloge, 
katero pa bo občinska uprava vzela v 
reševanje takoj, ko bo to mogoče.

ZA POMOČ V STISKI

Štab CZ Občine Polzela je skupaj z 
Občino Polzela vzpostavil dežurno tele-
fonsko številko 041 508 860, ki je aktiv-
na ves čas in je namenjena občanom v 
stiski za njihovo oskrbo oziroma dosta-
vo nujnih življenjskih potrebščin (hrana, 
zdravila).

Telefonska številka je namenjena 
starejšim občankam in občanom, ki 
živite sami in nimate pomoči bližnjih, 
oziroma občanom, ki ste v karanteni in 
prav tako nimate zagotovljene pomoči 
bližnjih, oziroma občanom, ki ste v stiski.

Prepovedano je zbiranje na vseh zunanjih športnih površinah, prav tako 
uporaba vseh otroških igral na območju Občine Polzela.

POŽARNA VARNOST

V času razglašene epidemije je pre-
povedano kurjenje v naravnem okolju 
na območju Občine Polzela.

Občane pozivamo k doslednemu 
upoštevanju prepovedi, tako da bodo 
prostovoljni gasilci na voljo za potrebe 
zagotavljanja pomoči prizadetim zara-
di širjenja koronavirusa.

Kazen za kršitelje znaša 100 evrov.

� �
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POGREBNE SLOVESNOSTI 

V času razglašene epidemije se v 
Občini Polzela izvaja najstrožji stro-
kovni protokol pogrebne slovesnosti, 
ki zagotavlja pietetno izvajanje po-
greba.

Sprejem pokojnika se izvede največ 
dve uri pred pogrebno slovesnostjo 
zunaj, pred mrliško vežico na pokopa-
lišču Polzela ali mrliško vežico na po-
kopališču Andraž nad Polzelo. Mrliški 
oder se postavi v preddverju mrliških 
vežic. 

Slovo občanov od pokojnika se iz-
vaja individualno, v razmaku vsaj 2 m, 
brez vode in drugih pripomočkov za t. 
i. kropljenje. Izražanje sožalja naj pote-
ka brez telesnih stikov.

Pogrebne slovesnosti se izvajajo 
ob prisotnosti moštva z zastavonošo 
in govornikom, vendar brez izvajanja 
spremljevalnih dogodkov (pevci, tro-
benta ...) ter v najožjem družinskem 
krogu, do največ deset ljudi.

ODVOZ ODPADKOV

V družbi Simbio, d. o. o, so za to, 
da bi zagotovili normalno izvajanje 
gospodarske javne službe zbiranja od-
padkov in javne higiene ter prepreče-
vanja širjenje virusa, sprejeli določene 
ukrepe.

Delo je organizirano tako, da je za-
gotovljeno nemoteno izvajanje nasle-
dnjih dejavnosti: zbiranje in odvoz em-
balaže, mešanih komunalnih odpadkov 
in bioloških odpadkov po sistemu 
odvoza od vrat do vrat, javna higiena 
(praznjenje koškov …) ter za zdaj tudi 
praznjenje ekoloških otokov. 

Zbirna centra za ločeno zbiranje 
odpadkov, ki za zdaj ostajata odprta 
ob nespremenjenem delovnem času 
in ob dodatnih zaščitnih ukrepih (po-
samični vstopi, razkuževanje ...), sta: 
Zbirni center Žalec in Zbirni center 
Bukovžlak. Vsi drugi zbirni centri (Voj-
nik, Andraž - Polzela, Vransko, Braslov-
če) bodo odprti samo ob sobotah po 
običajnem sobotnem delovnem času.

Velja:
• odpoved zbiranja kosovnih odpad-

kov na klic;
• odpoved praznjenja greznic in 

MKČN po rednem programu;
• odpoved menjave posod;
• pomladanska akcija zbiranja nevar-

nih odpadkov na terenu je presta-
vljena;

• pomladanske čistilne akcije so 
prestavljene;

• vloge strank sprejemajo zgolj v ele-
ktronski obliki ali po navadni pošti;

• strank na sedežu podjetja na Te-
harski ali v upravi na Bukovžlaku ne 
sprejemamo.

Odpadke v gospodinjstvih z bolni-
ki, ki kažejo znake okužbe s koronavi-
rusom, in vsa druga zaščitna sredstva 
pred virusi se lahko odvrže izključno 
v posodo za mešane komunalne od-
padke.

Po navodilih ministrstva za okolje in 
prostor se tovrstne odpadke in materi-
ale za enkratno uporabo, ki jih uporablja 
bolna oseba in njeni negovalci (rokavi-
ce, maske, robci …), odloži v plastično 
vrečo, ki jo je treba tesno zvezati. Zapr-
to vrečo se nato odloži v zelen zabojnik 
za mešane komunalne odpadke. Enako 
velja tudi za osebno zaščitno opremo 
zdravstvenega osebja (v primeru obi-
ska bolnika, če to ni drugače urejeno).

Nikakor ne odlagajte vreč z zaščitno 
opremo v zabojnike, ki so namenjeni 
zbiranju ločenih frakcij odpadkov – bio-
loški odpadki, kovinska in plastična em-
balaža, papir ali steklo.

Prav tako rokavice iz lateksa ali po-
dobnih materialov, ki se uporabljajo za 
nakupe ali druge namene, niso embala-
ža in zato ne spadajo v posodo za em-
balažo (rumene barve).

Enako velja za zaščitno opremo za 
enkratno uporabo, ki so jo uporabljali 
sicer zdravi posamezniki zaradi preven-
tivnih razlogov. 

Za vse uporabnike so dosegljivi na 
telefonski številki: 03/425 64 00, prek 
navadne pošte: Teharska cesta 49, 3000 
Celje in na e-naslovu: info@simbio.si.

OBVESTILO ZA PACIENTE 
ZDRAVSTVENE POSTAJE 
POLZELA

Zaradi razglasitve epidemije so 
v Zdravstveni postaji Polzela uvedli 
spremembe, ki so ključne, da se čim 
bolj prepreči širjenje okužbe s korona-
virusom:

1. Do preklica so zaradi lažje organi-
zacije dela vse ambulante odprte 
dopoldne.

2. V primeru zdravstvenih težav kon-
taktirajte svojega osebnega zdrav-
nika po elektronski pošti ali telefo-
nu. Ne hodite osebno v ambulanto, 
če niste naročeni!

 
3. Klinično delo bo zaradi manjše mo-

žnosti prenosa okužbe potekalo po 
internem razporedu, kar pomeni, 
da bodo paciente vsak dan pregle-
dovali zdravniki, določeni z razpo-
redom.

4. Če svojega osebnega zdravnika 
ne morete priklicati po telefonu in 
nimate elektronske pošte, smo ak-
tivirali dodatni telefonski številki: 
068 610 062, 031 543 555.

5. Na mobilnih številkah in po elek-
tronski pošti sprejemamo tudi na-
ročila za recepte za redno terapi-
jo. Ne hodite v zdravstveni dom 
zaradi naročila receptov, urejanja 
bolniškega staleža ali dostave iz-
vidov!

Proti virusu so učinkovita tudi 
mila, torej dobro umivanje rok.

Občinske novice 55
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6. Z novim načinom dela poskušamo 
čim bolj zmanjšati možnost pre-
nosa okužbe, zato bodo pacienti 
pregledovani v dveh različnih am-
bulantah:

• Bolniki s prehladnim obolenjem, 
ki potrebujejo zdravniško oskrbo, 
bodo napoteni v Urgentni center 
Celje, kjer so za ta namen odprli 
posebno ambulanto.

• Bolniki brez prehladnega obole-
nja, ki nujno potrebujejo zdravni-
ško oskrbo (prevezi, poslabšanja 
kroničnih bolezni), bodo pregleda-
ni v posebni ambulanti v Zdra-
vstvenem domu Polzela.

7. V primeru zdravstvenih težav zunaj 
ordinacijskega časa lahko kontakti-
rate dežurno ambulanto ZD Žalec 
(03/713 43 16). V primeru NUJNE-
GA STANJA (težko dihanje ali dru-
ga nujna stanja) pokličite 112.

Na tem mestu ponovno pozivamo 
vse občane, zlasti pa starejše in tiste 
s kroničnimi boleznimi, da se držijo 
navodil in ostanejo doma, če je le mo-
goče.

POMOČ V DUŠEVNI STISKI

Z dnem 18. 3. 2020 so v Zdravstve-
nem domu Žalec omogočili telefonsko 
psihološko pomoč v duševni stiski.

Številka 051 668 416 je namenjena 
vsem tistim, ki doživljate:
• pretirano zaskrbljenost,
• tesnobo,
• strah pred smrtjo,
• osamljenost,
• težave s strukturiranjem časa v 

obdobju bivanja doma v izolaciji,
• panične napade,
• grozo ipd.

Telefon bo deloval od 7. do 15. ure 
med delavnikom. Če se ne bodo uspeli 
oglasiti, vam bodo vrnili klic.

Kontakt je možen tudi po e-naslovu: 
psiholog@zd-zalec.si.

Storitev je brezplačna.

OBVESTILO 
LEKARNE POLZELA

Lekarna Polzela obvešča cenje-
ne stranke lekarne, da je od 13. marca 
2020 zvečer dalje v veljavi Odredba Mi-
nistrstva za zdravje, po kateri je dovo-
ljeno v lekarni na recept izdati zdravila 
zgolj za 1 mesec, in ne za 3 mesece, kot 
velja sicer. Po tej Odredbi je dovoljeno 
posamezniku prodati tudi le 1 škatlico 
posameznega zdravila, ki se izdaja 
brez recepta.

Da bi delo teklo tekoče in hkrati čim 
varneje ter da med strankami in tudi 
med strankami in kolektivom ne bi pri-
hajalo do nobenih stikov, je pri vhodu 
v lekarno nameščeno zaščitno spreje-
mno okno s pultom, kjer stranka odda 
naročilo in preda zdravstveno kartico, 
pri zadnjem vhodu (pod nadstreškom) 
pa je prav tako nameščeno zaščitno iz-
dajno okno s pultom, pri katerem nato 
farmacevt stranki preda pripravljen pa-
ket zdravil in potrebne informacije. Tu 
se opravi tudi morebitno plačilo.

Do nadaljnjega velja krajši odpiralni čas: 
• od ponedeljka do petka od 8.00 

do 17.00 in 
• v soboto od 8.00 do 12.00.

Dokler bo v veljavi Odredba, po ka-
teri se zdravila izdajajo za največ 1 mesec 
hkrati, boste vsi, ki prejemate kronično 
terapijo, primorani v pogostejše obiske 
lekarne. To bo poleg večkratne poti ime-
lo za posledico pogosto tudi nekoliko 
daljše čakanje pred lekarno. Upoštevati 
je treba medsebojno razdaljo.

Z dobavljivostjo zdravil za zdaj 
večjih težav ni, a vseeno z obiskom 
lekarne ne čakajte »do zadnje table-
te«, tako da bo v primeru, da katero 
izmed vaših zdravil slučajno ne bi bilo 
dobavljivo, mogoče še pravočasno z 
zdravnikom najti ustrezno zamenjavo 
in da se terapije ne bo po nepotreb-
nem prekinjalo.

Za vse informacije so v Lekarni 
Polzela dosegljivi na telefonski številki 
03/705 00 00.

POSLOVANJE 
UPRAVNE ENOTE ŽALEC 

V skladu z usmeritvami Vlade Re-
publike Slovenije in Ministrstva za 
javno upravo je izvajanje nalog na 
upravni enoti omejeno na najnujnejše 
zadeve. 

Na Upravni enoti Žalec do preklica 
veljajo naslednji ukrepi:

• za obisk upravne enote se morate 
predhodno naročiti po telefo-
nu na številki 03/713 51 20 ali  
03/713 51 40 oziroma elektronsko 
prek elektronskih sporočil na e-
-naslov upravne enote ue.zalec@
gov.si ali po navadni pošti na 
naslov Upravna enota Žalec, Ulica 
Savinjske čete 5, 3310 Žalec;

• stranke sprejemajo samo za naj-
nujnejše primere;

Sprejemno okno za oddajo naročila je nameščeno pri vhodu v lekarno.
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Aktivnosti štaba Civilne zaščite Občine Polzela

Vezano na trenutno stanje širjenja 
koronavirusa obveščamo vse občan-
ke in občane, da na območju Občine 
Polzela aktivno deluje štab Civilne 
zaščite (CZ) ter se povezuje s kar ne-
kaj organizacijami in društvi, ki tako 
ali drugače skrbijo za obveščanje in 
pomoč.

Tu mislimo na prostovoljke in pro-
stovoljce KORK na Polzeli in v Andra-
žu nad Polzelo, prav tako pa tudi v 
Karitasu. Poleg sprotnega obveščanja 
občank in občanov prek spletne strani 
Občine Polzela smo poskrbeli tudi za 

takšne, ki nimajo možnosti dostopa do 
interneta in družabnih omrežij, ter smo 
jim dostavili pisna obvestila o tem, 
kako ravnati v primeru stroge karan-
tene in s tem kakršne koli oskrbe. Tu 
mislimo predvsem na oskrbo z zdravili, 
hrano ipd. Za tovrstno obveščanje v 
občini skrbi več kot 20 prostovoljk in 
prostovoljcev.

V štabu CZ se ves čas močno tru-
dimo, da pridobimo zadostne količine 
zaščitnih sredstev, ki jih bomo lahko 
razdelili med zdravstvene delavce in 
zaposlene v Domu starejših v Šeneku. 

V štabu zbiramo tudi potrebe od dru-
gih firm in organizacij, ki še opravljajo 
svojo dejavnost.

Igor Pungartnik

• vloge strank, razen v nujnih pri-
merih, do preklica upravna enota 
sprejema zgolj v elektronski obliki 
ali po navadni pošti;

• sklepanje zakonskih ali partnerskih 
zvez se do preklica ne izvaja.

OBVESTILO 
POLICIJSKE POSTAJE ŽALEC

Policisti Policijske postaje Žalec 
pozivajo vse občane, naj spoštujejo 
ukrepe vlade in lokalne skupnosti, saj 
bomo le na discipliniran način pripo-
mogli k učinkovitejšemu boju proti ko-
ronavirusu. 

Ne kličite na Policijsko postajo Ža-
lec ali na številko 113, če imate vpraša-

nja v zvezi s koronavirusom, saj za to 
obstaja posebna telefonska številka. 

Z namenom zaščite zdravja zapo-
slenih in drugih ne hodite na policijsko 
postajo, če ne gre za nujne zadeve, 
temveč pokličite na telefonsko številko 
03/713 47 00 ali pišite na e-naslov pp_
zalec.puce@policija.si ali na naslov 
Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec.

Tudi pri vstopu v trgovine je potrebno držati medsebojno razdaljo.

Alenka Kočevar 

Vse občanke in občane pa 
opozarjamo,  da NE NASEDAJO 
prevarantom, ki so v tem času že 
začeli hoditi od vrat do vrat pod 
pretvezo, da pomagajo Rdečemu 

križu, Karitasu, Civilni zaščiti ali celo 
Občini Polzela ter pobirajo denar ali 

druga sredstva.
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Na obravnavanem območju Savinje 
skozi kraj Ločica ob Savinji se dolvodno 
od križanja z avtocesto nahaja kamnita 

drča, zgrajena v osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja. Namenjena je stabiliziranju 
dna Savinje, izvedena je kot prečni objekt, 

Obnova kamnite drče za večjo poplavno varnost 

Dela pri sanaciji drče na Savinji v 
Ločici ob Savinji

Slovenski škofje spremljajo ukrepe 
države na področju preprečevanja viru-
snih okužb in širjenja COVID-19. 

 
Glede na zaostrene razmere po po-

svetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti 
zdravje in življenja vernikov, škofje določa-
jo izredne ukrepe, ki so začeli veljati v pe-
tek, 13. marca 2020, in trajajo do preklica.

Da bi preprečili širjenje COVID-19 in 
za ohranjanje zdravja prebivalstva so 
do nadaljnjega odpovedane vse svete 
maše, podeljevanje zakramentov, zakra-
mentalov, ljudske pobožnosti, župnijska 
praznovanja in drugi dogodki ter vsa sre-
čanja.

Duhovniki darujejo svete maše po 
sprejetih namenih izključno zasebno, 
brez prisotnosti vernikov. Somaševanje 
duhovnikov in skupno obhajanje ni do-
voljeno. 

 
Tone Tavčer

Svete maše do nadaljnjega odpovedane

Obvestilo
Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline (občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec)

RAZGLAŠA, da je rok za prijavo na razpis  »INOVATOR LETA SSD 2019« podaljšan do 30. 4. 2020.

V kategorijah »patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov« lahko za nagrado in priznanje kandidirajo 
fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Spodnje Savinjske doline ali avtorji inovacij, ki so svojo 
inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Razvojne agencije Savinja www.ra-savinja.si.

ki pa so ga visoke vode v letih 2007, 2012, 
2014 in 2017 precej poškodovale, zato je 
bilo treba pristopiti k njeni obnovi. 

Nad objektom drče se je ustvarilo ob-
sežno prodišče, ki se je zaraslo, drevesa 
so posegla v pretočni profil vodotoka, 
zato je bilo nujno izvesti odstranitev od-
večne zarasti ter naplavin. Dela se izvaja-
jo v skladu s soglasjem ZRSVN.

 
Investitor del je RS, Ministrstvo za 

okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
izvajalec del pa koncesionar Nivo eko, d. 
o. o., Celje. Dela so začeli februarja letos, 
zaključek del pa je predviden v sredini 
aprila 2020. Predviden strošek sanacije 
drče je 460.000 evrov, predviden strošek 
čiščenja leve brežine pa  86.500 evrov.

 
Tone Tavčer
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Upravna enota Žalec v letu 2019

Upravne enote  opravljajo naloge, ki jih je država zaradi 
številnih potreb po urejanju javnih zadev in življenjskih situacij 
prenesla v lokalno okolje, da bi tako ljudem približala in olajšala 
uresničevanje njihovih pravic, obveznosti in zakonitih interesov. 

S tem namenom smo v  letu 2019  na Upravni enoti Žalec 
obravnavali in rešili 19.001 upravno zadevo. Pri tem nam je v 
posebno zadovoljstvo, da smo ves čas vzdrževali visoko raven 
profesionalnosti tudi v odnosu do naših strank, saj smo kljub 
tako velikemu številu primerov  imeli le 14 pritožb na naše delo. 
Od tega jih je bilo devet s področja gradenj. Značilnost tega 
področja so namreč zahtevni in zapleteni postopki, v katerih 
običajno sodeluje več zunanjih udeležencev z različnimi inte-
resi. V večini primerov so tako tudi pritožbeni razlogi  zuna-
njega izvora, npr. pritožniki so stranski udeleženci - mejaši, ki 
jim pritožbe v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja niso 
uspele. Upravna enota v takih primerih nima prav veliko odpr-
tih možnosti za prilagajanje posameznim interesom, saj smo v 
naši vlogi  pristojni le za odločanje v skladu s  predpisi. Interesni 
vplivi pa so bolj stvar demokratičnega procesa in odločanja po-
litičnih organov države ali lokalne samouprave oziroma občin. 
Če predpis ali  splošni akt s preširokimi pojmi predstavlja pro-
blem pri razlagi in uporabi v praksi, upravna enota na rešitev 
nima neposrednega vpliva. S pobudo ali zaprosilom za razla-
go se lahko kvečjemu obrne na  organ, pristojen za odločanje 
na drugi stopnji. Na njegovo delo pa seveda upravna enota ne 
more vplivati.

V skladu z veljavnim gradbenim zakonom smo  v preteklem 
letu  izdali 476 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. Glede 
na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nele-
galnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, smo legalizirali 
201 objekt. Tudi v tem letu pričakujemo veliko število vlog za le-
galizacijo objektov. Zato vlagateljem svetujemo, naj si pred od-
dajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno podporo. 

Na področju vojne zakonodaje smo  v letu 2019  največ od-
ločali o veteranskih dodatkih (243 zadev) in zdravstvenem var-
stvu vojnih veteranov (61 zadev). Ob tej priložnosti vabimo  vse 
vojne veterane, da nam pravočasno sporočijo  spremembe, ki bi 
lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo za-
varovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo transakcijske-
ga računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske člane.

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 
sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi potreba-
mi omogočajo večjo kakovost  življenja in samostojnost. S tem 
se preprečuje in odpravlja tveganje diskriminacije invalidov. Na 
razpolago  imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni 
enoti, na primer  uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilago-
ditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU-kartice 
ugodnosti za invalide. V letu 2019 smo tako odobrili nakup 38 
tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter izdali 61 vredno-
tnic, saj se je s spremembo pravilnika v letu 2018 povečal nabor 
pripomočkov.

V Občini Polzela so februarja izobrazili 50 prvih posre-
dovalcev, ki so na poziv službe nujne medicinske pomoči 
pripravljeni priskočiti na pomoč. V četrtek, 12. marca 2020, 
pa je bil v sejni sobi  Občine Polzela podpisan dogovor o 
sodelovanju med Občino Polzela, Zdravstvenim domom 
Žalec in Upravo za zaščito in reševanje - izpostava Celje. 

Dogovor so ob prisotnosti poveljnika Civilne zaščite 
Občine Polzela Igorja Pungartnika podpisali  župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, direktorica Zdravstvenega doma Žalec 
dr. Hana Šuster Erjavec in vodja celjske izpostave Uprave za 
zaščito in reševanje Janez Melanšek. Vsi so izrazili zahvalo 
za pomoč pri izvedbi prvega tečaja za posredovalce, ki ga je 
uspešno zaključilo 50 udeležencev,  izobraževanje pa bodo  
nadaljevali tudi letos. Tako bo  30. in 31. marca še en tečaj 
za prve posredovalce  za Občino Braslovče in Polzela v Bra-
slovčah. 

Za občanke in občane Polzele podpis dogovora pomeni, 
da bodo odslej v primeru suma na srčni zastoj, ob nezave-
sti, hujših krvavitvah ter tujku v dihalih poleg službe nujne 
medicinske pomoči na kraj dogodka napoteni tudi prvi po-
sredovalci. 

Tone Tavčer   

Dogovor o sodelovanju

S podpisa dogovora                                 
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Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za 
osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice  lahko 
upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V preteklem letu 
smo jih izdali  412.

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, 
društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, osebnega 
imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa itd. je  predmet   
najpogostejših  in najraznovrstnejših postopkov. Število teh za-
dev je v preteklem letu preseglo 16.500 zadev. Izjemno se je 
povečalo število vlog tujcev, kar za 33,4 % v primerjavi z letom 
poprej (v letu 2019 smo prejeli 1589 vlog). V to področje spada  
prijava prebivališča s  postopki ugotavljanja stalnega in zača-
snega naslova bivanja. Veliko število tovrstnih postopkov (129)  
je  posledica nastalih gospodarskih razmer, osebnih in finanč-
nih stisk ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo 
okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti 
in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, 
da jim v okviru naših pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere 
stranke kljub temu nestrpne in žaljive, nekatere celo nasilne.

V letu 2020 pričakujemo zamenjavo večjega števila oseb-
nih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4550 oseb-
nim izkaznicam in več kot 700 potnim listinam, katerih imetniki 
imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med nji-
mi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjajo 
osebnega dokumenta, zlasti če načrtujete potovanje v tujino. 

Ko sem že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, da so 
nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno nejevoljni zaradi 
prekrškovnih postopkov, ki jih je upravna enota dolžna uvesti 
po uradni dolžnosti. V tem okviru so na primer prekrški zaradi 
poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih podat-
kov v prometnem dovoljenju, prenehanja veljavnosti zavaroval-
ne police. Zaradi opustitev oziroma kršitev navedenih zakon-
skih obveznosti smo bili v preteklem letu primorani izdati 96 
plačilnih nalogov. Kot rečeno, upravna enota  pri teh kršitvah 
nima izbire (diskrecijske pravice), da lahko postopek o prekršku 
uvede ali ne.  Kot prekrškovni organ mora  ukrepati po uradni 

dolžnosti. Možnost pa ima vsakdo od nas, da  se lahko prekršku 
in prekrškovnemu postopku preprosto izogne, samo zakon je 
treba spoštovati. 

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različ-
nimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna de-
janja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, katerih 
število presega 38.100 zadev. Zraven je še nadvse spodbudno 
in razveseljivo število poročnih obredov, ki smo jih imeli v prej-
šnjem letu kar 185. 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej izpostaviti naše 
delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 
2019 zarisali  1296. Kot vsako leto od konca januarja do začetka 
maja na upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-
-ov za  kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih vlog za 
subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih gospo-
darstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, da se z naroča-
njem strank kar se da izognemo čakalnim vrstam. Z zadovolj-
stvom ugotavljamo, da nam to, z razumevanjem naših strank, 
tudi uspeva.

Malo manj smo  zadovoljni s tem, da si že več let prizadeva-
mo za dokončanje treh denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo 
po obsegu postopkov in nacionaliziranega premoženja. 

Za konec, a ne nazadnje, želim  poudariti, da je k dobrim 
rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v pre-
teklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi 
organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, pred-
vsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev 
in policije, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, ge-
odetske uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega od-
vetništva. Ob tej priložnosti se jim za korektno sodelovanje še 
enkrat zahvaljujem.

Simona Stanter

Policijska kronika – februar 2019

1. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem deja-
nju, povezanem z nasiljem v družini, in sicer je v naselju Polze-
la prišlo do spora in fizičnega obračuna med starejšim in mlaj-
šim moškim, ki se je končal tragično za starejšega moškega, 
ki je na kraju umrl. V sporu je mlajši moški uporabil nevarno 
orodje, s katerim je napadel starejšega in mu povzročil tako 
hude poškodbe, da je starejši moški na kraju umrl. Mlajšemu 
moškemu je bila v nadaljevanju odvzeta prostost in je bil s ka-
zensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj 
odredil pripor. 

Policisti PP Žalec smo bili v času med 6. 2. in 24. 2. s strani 
varnostnika varnostne službe iz prodajalne Tuš Polzela obve-

ščeni o tatvinah izdelkov v trgovini Tuš (gre za šest tatvin). V 
vseh primerih so bili storilci zaloteni, zoper njih pa bodo poli-
cisti PP Žalec po zbranih obvestilih napisali kazenske ovadbe 
na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

14. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini mo-
bilnega telefona znamke Samsung, tip A50, v Glasbeni šoli 
Cecilija na Polzeli. Neznani storilec je v kritičnem času prišel 
v garderobo glasbene šole, kjer je iz jakne oškodovanke vzel 
zgoraj opisani mobilni telefon ter si ga protipravno prilastil. 
Policisti v zvezi z navedeno tatvino še zbirajo obvestila in 
bodo na ODT Celje podali kazensko ovadbo.
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Spletne nakupe opravljajte samo pri uveljavljenih 
ponudnikih oziroma na spletnih straneh, za katere ste 
prepričani, da so varne.

18. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stano-
vanjsko hišo na Ločiški cesti v Ločici ob Savinji, kjer je neznani 
storilec s primernim orodjem vlomil v hišo, pregledal notranjost 
hiše ter odtujil nakit in ročne ure. Za neznanim storilcem polici-
sti še poizvedujejo, na Okrožno državno tožilstvo v Celju pa bo 
podana kazenska ovadba.

25. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini registr-
skih tablic z oznako CE P1-239 z vozila znamke Renault Clio na 
Glavnem trgu na Polzeli. Neznani storilec je pristopil do parkira-
nega osebnega avtomobila oškodovanca ter s prednjega in za-
dnjega dela vozila odtujil prej navedeni registrski tablici ter si ju 
protipravno prilastil. O tatvini je bila napisana kazenska ovadba.

Policisti PP Žalec v sodelovanju s kriminalistično policijo 
Policijske uprave Celje na območjih, kjer beležimo povečano 
število vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte, med dru-
gim tudi na območju Občine Polzela, mesečno in v različnih 
terminih izvajamo poostrene nadzore na terenu v smislu pri-
jetja storilcev tovrstnih kaznivih dejan. V decembru in januarju 
smo bili pri tem tudi uspešni, saj so bili prijeti storilci, ki ta 
dejanja izvajajo organizirano. Storilci večinoma izhajajo z dru-
gih območij Slovenije, opažamo pa tudi primere, ko so storilci 
na naše območje prišli iz tujine. Takšne oblike nadzora bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Zoper storilce, ki jim policija v 
predkazenskem postopku dokaže utemeljen sum, da so storili 
tovrstna dejanja, podamo kazensko ovadbo na tožilstvo.

V februarju smo bili policisti PP Žalec obveščeni tudi o dveh 
prometnih nesrečah, ki sta se zgodili na območju Občine Pol-
zela. Prva se je zgodila 4. 2. na regionalni cesti Polzela – Andraž, 
kjer sta trčili oziroma se z ogledali oplazili dve vozili, in sicer 
kombi in tovorno vozilo. Zadnje je s kraja prometne nesreče od-
peljalo, zato gre v danem primeru za prometno nesrečo s po-
begom. Policisti bodo po končani preiskavi prometne nesreče 
napisali ustrezen pisni akt.

Druga prometna nesreča se je zgodila na območju oziroma 
v bližini avtopoligona v Ločici ob Savinji, kjer sta bila udeležena 
peška in voznik osebnega avtomobila, ki je naredil nepravilni 
premik z vozilom in trčil v peško, ki je dobila lahko telesno po-
škodbo. Policisti so povzročitelju prometne nesreče, vozniku 
osebnega avtomobila, izdali plačilni nalog.

Policisti PP Žalec smo v marcu na območju Občine Polzela 
ustavili in kontrolirali tudi več voznikov motornih vozil, ki v cestnem 
prometu niso imeli vozniškega dovoljenja, so vozili pod vplivom 
alkohola ali prepovedanih drog, za kar jim je bilo v več primerih 
odvzeto vozniško dovoljenje ter prepovedana nadaljnja vožnja, v 
dveh primerih pa smo zasegli tudi vozili. Na Okrajno sodišče za 
prekrške v Celju so bili podani obdolžilni predlogi zoper kršitelje.  

Na območju Občine Polzela policisti PP Žalec v februarju 
nismo obravnavali kršitev javnega reda in miru oziroma te niso 
bile prijavljene.

Z razvojem spleta se povečujejo tudi zlorabe in s tem pov-
zročajo kazniva dejanja, za katera izvemo, ko je velikokrat že 
prepozno in smo v danem primeru oškodovani. V nadaljeva-
nju vas policisti opozarjamo in vam svetujemo, kako se lahko 
obvarujete spletnih prevar.

Trojanski konj, računalniški črv, datotečni in izsiljevalski 
virusi, rootkit, najrazličnejše vohunske kode in drugi zlona-
merni programi so med največjimi grožnjami, ki v današnjem 
kibernetskem svetu prežijo na spletne uporabnike. Ogrožajo 
tudi vaše elektronske naprave, pa naj gre za stacionarne in 
prenosne računalnike ali različne mobilne naprave - pametne 
telefone, tablice ipd. So izjemno škodljivi, saj vam lahko hekerji 
na ta način ukradejo denar, občutljive informacije, si podredijo 
vaše naprave, jih okužijo z virusi ali vohunijo za vašimi dejanji. 
Zato raje poskrbite za varnost svojih naprav in tako zmanjšajte 
možnost za okužbe s škodljivimi programskimi kodami.

Zlonamerni program (ang. malware - malicious software) 
se namesti v računalniški sistem ali na mobilno napravo brez la-
stnikove privolitve, in sicer z namenom pridobitve nadzora nad 
napravo, kraje dragocenih informacij ali poškodovanja podatkov.

Najpogostejši vir okužbe elektronskih naprav s škodljivi-
mi programskimi kodami so: e-pošta, spletne strani, pojavna 
okna, wi-fi, piratski programi, USB-ključki in druge odstran-
ljive naprave za shranjevanje podatkov. Storilci pa za prido-
bitev vaših osebnih podatkov uporabljajo tudi tehnike social-
nega inženiringa in ribarjenja.

Slovenski kriminalisti imajo v zadnjem času v različnih de-
lih Slovenije opravka z novimi načini spletnih prevar, katerih 
tarča so predvsem podjetja. Podjetnikom zato svetujemo, naj 
začnejo preverjati pristnost elektronske pošte. 

Slovenski policisti smo prejeli že več prijav izsiljevanja 
prek spleta in družabnih omrežij, kot so Facebook, Twitter in 
Instagram. Med oškodovanci so bile najpogosteje mladole-
tne osebe (tako fantje kot dekleta), nekaj žrtev pa je bilo tudi 
odraslih. Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, 
preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa 
izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi 
hudo duševno stisko. Prav tako zaznavamo širjenje škodljive 
kode, ki uporabniku pri obiskovanju spletnih strani prikaže 
obvestilo o blokiranju računalnika in obveznem plačilu globe 
oziroma kazni za ponovno odblokiranje računalnika. 

Pri tem so v obvestilu uporabljeni grafični in besedni zna-
ki slovenske policije, ki uporabnika zavajajo, da obvestilo po-
šilja slovenska policija. Opozarjamo, da gre za računalniški 
virus, ter svetujemo, da takim obvestilom ne nasedate in ne 
plačujete nikakršnih zneskov.

Gorazd Trbovšek
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Za vso Evropo velja, da se zaradi 
opaznega dvigovanja temperatur, ki 
ga povzročajo podnebne spremembe, 
spomladanske faze rasti pri negojenih in 
gojenih trajnicah začenjajo prej, njihov 
ciklus pa se podaljšuje tudi jeseni. Vege-
tacijski čas se je tako v dobrih štirih de-
setletjih ponekod v Evropi podaljšal za 
približno deset dni na leto, pri nekaterih 
rastlinah tudi za več. Po podatkih mreže 
poročevalcev, ki na 61 krajih po Sloveniji 
spremljajo fenološke faze rastlin (feno-
logija proučuje povezavo med podneb-
nimi vplivi in rastnimi procesi), so pri nas 
ti odkloni blizu evropskega povprečja. 
Podatki fenološke mreže nam v daljšem 
časovnem obdobju zelo pomagajo pri 
iskanju klimatološke variabilnosti in pri 
analizah podnebnih sprememb. Skupaj 
z natančnimi vremenskimi prognozami 
jih uporabljamo tudi pri pripravi agro-
meteoroloških opozoril za kmetovalce.

Povprečne lanske jesenske tempera-
ture pri nas so bile dobre tri stopinje Cel-
zija nad dolgoletno ravnijo, decembrske, 
ki so jo presegale celo za devet stopinj, 
pa so bile primerljive s koncem aprila. 
Vendar je za letošnjo zimo značilno, da 
je bil odklon temperatur najmanjši na Pri-
morskem, povečeval pa se je od osrednje 
Slovenije in Gorenjske proti vzhodu drža-
ve, zato so o nenormalnih vegetacijskih 
pojavih poročali predvsem od tam.

Visoke zimske temperature so še naj-
manj usodne za zelnate rastline, tudi za 
prehitevajoče znanilce pomladi na okra-
snem vrtu, saj ne povzročajo pomemb-
nejše gospodarske škode. Veliko bolj 
vplivajo na življenjske procese večletnih 
rastlin, denimo sadnega drevja, saj šibi-
jo njihovo trdoživost in pripravljenost na 
šoke zaradi še vedno mogočega mraza. 
Njihova ranljivost se še poveča, če je bil 
vegetacijski ciklus tudi v letu poprej mo-
ten (lani npr. suša, topla jesen). Trajne 
rastline potrebujejo obdobje zimskega 
počitka, ki ga zagotovi določena vso-
ta nizkih temperatur. Konstantno viso-
ke zimske temperature pa v rastlinah 
sprožijo zgodnjo vegetacijo. To, da se 
po njih začno pretakati sokovi, samo po 
sebi ne bi bilo nič hudega, če ne bi zelo 
povečevalo možnosti poznejših pozeb 
zaradi kratkotrajnih spomladanskih vdo-

rov hladnega zraka, ki so za naše kraje, 
predvsem za neprevetrene kotlinske in 
ravninske lege, značilni do konca aprila.

ZAŠČITA PRED POZEBO Z 
OROŠEVANJEM

Pozeba označuje škodo, ki jo niz-
ke temperature zraka povzročijo na ra-
stlinskem tkivu. Nevarno je zmrzovanje 
celičnega soka, ki mehansko poškoduje 
celične organe in povzroči dehidracijo. 
Pri sadnem drevju so nevarne tempera-
ture pod minus dve stopinji Celzija, če se 
ujamejo z brstenjem, cvetenjem ali zgo-
dnjim oblikovanjem plodičev. Na srečo 
so popolne pozebe redke, saj ima rastli-
na svoje vire ekonomično razporejene 
in ji poleg zgodnjih vedno ostanejo še 
speči rezervni brsti, ki se lahko aktivirajo 
pozneje. Naključni vdori hladnega zra-
ka bodo pri nas kljub ogrevanju ozračja 
najmanj tako pogosti kot doslej, zaradi 
splošne otoplitve pa jih bodo rastline do-
čakale v občutljivejši razvojni fazi. Zato 
pozebe že jemljejo del pridelka ponekod 
v osrednji Sloveniji, kjer prej ni bilo te te-
žave. Agrometeorologi tudi opozarjajo, 
da nekatera območja v državi ne bodo 
več primerna za ekonomsko upravičeno 
sadjarstvo, drugje pa bodo morali pride-
lovalci uvesti zaščitne ukrepe.

Poleg izbire novih, na ekstremne raz-
mere prilagojenih sadnih sort, je med 
najučinkovitejšimi protipozebna zaščita 
z oroševanjem v času cvetenja. Zaradi 
zahtevne tehnologije je primerna za ve-
like nasade. Z njo imajo dobre izkušnje 
sadjarji v alpskih dolinah v severni Itali-
ji in Avstriji, medtem ko je pri nas to še 
redkost (uporabljajo jo npr. v sadjarskem 
kompleksu v Biljah na Goriškem). Ob 
padcu temperature razprševalni sistem 
škropi sadno drevje z drobnimi kapljica-
mi. Mikrofilm, ki ga ustvarijo okrog cve-
tov, zmrzne, energija, ki se sprošča pri 
nastajanju ledu, pa povzroči povišanje 
temperature znotraj ledenega ovoja in 
tako zaščiti rastlino.

VEČ TEŽAV S ŠKODLJIVCI

Ukrep za ljubiteljske sadjarje sicer ni 
primeren, vendar se nekateri med njimi 
hitro prilagodijo spremenjenim razme-
ram, ker se sproti seznanjajo z novostmi 
in preskušajo odpornejše rastline. Nekdaj 
so v manjših sadovnjakih ob nevarnosti 
pozeb dvigovali temperaturo z dimlje-
njem ali toplozračnimi ventilatorji. Zdaj 
se na vrtovih uporabljajo zimske zašči-
tne folije in koprenaste zastirke, vendar 
so primernejše za grmovnice ali okrasne 
trajnice. Na teh močnejša pozeba priza-

Nevarnost spomladanskih pozeb se povečuje

Oroševanje – ukrep proti pozebi
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dene predvsem cvetne brste, poškoduje 
zimzelene liste ali povzroči nekroze, od-
mrtje izpostavljenih delov rastline, zaradi 
česar jih je spomladi treba močneje obre-
zati. Pri drugih kmetijskih rastlinah, deni-
mo ozimnem žitu, previsoke zimske tem-
perature povzročijo, da začnejo zgodaj 
porabljati hranljive snovi, zaradi česar so 
šibkejše in manj pripravljene na poznejše 
vremenske šoke in nadaljnjo rast.

Zaradi splošne otoplitve se povečuje 
tudi število rastlinskih škodljivcev. Ker ni 
pravega mraza, jih preživi več, drugačen 
temperaturni režim omogoči razvoj več 
generacij insektov v enem letu, zaradi 
česar bo potrebno več škropljenj. Poleg 
tega se zaradi dobrih možnosti za pre-
živetje k nam širijo doslej nepoznane 
vrste. Iz Italije in Primorske tako denimo 
poročajo o novih vrstah insektov, ki so se 
proti severu pomaknili iz Afrike, pri koruzi 
pa je splošna otoplitev povezana z večjo 
razširjenostjo doslej redkih bolezni, npr. 
bulave sneti.

DOLGOROČNI PRILAGODITVENI UKREPI

Na podlagi sistematičnih meritev je 
za zdaj mogoče oceniti dosedanje pod-
nebne spremembe pri nas, za prilaga-
janje nanje pa bodo potrebni tudi dru-
gačno razmišljanje, pridobivanje novega 
znanja in priprava dolgoročnih prilagodi-
tvenih ukrepov. Nedvomno se je pri seja-
nju in sajenju enoletnih okrasnih in kme-
tijskih rastlin vrtičkarjem laže prilagoditi, 
predvsem z izbiro na ekstremne razmere 
odpornejših vrst. Zaradi sprememb, ki 
jih prinašajo segrevanje, pogostost vre-
menskih odklonov in spremenjen pada-
vinski režim, ki zmanjšuje zaloge vode, 
pa bodo morali večji pridelovalci skupaj s 
kmetijsko in okoljsko politiko premisliti o 
spremembi kultur, kmetijskih tehnologij, 
zaščitnih ukrepih in namakanju. Agrome-
teorologi jim lahko s podrobnimi sprotni-
mi napovedmi v nekaterih primerih omo-
gočimo pravočasno ukrepanje, na daljši 
rok pa bodo pomembnejša priporočila o 
tem, katere rastline so primerne za spre-
menjene podnebne razmere v Sloveniji 
ter kako in kje kmetovati.

Vir: revija Delo in dom

Blaž Turnšek

Pri sadnem drevju so nevarne 
temperature pod minus dve stopinji 
Celzija, če se ujamejo z brstenjem, 
cvetenjem ali zgodnjim oblikovanjem 
plodičev.

Kmetijstvo

� VRTNARSTVO MAROLT D.0.0.

lzjemno bogata ponudba sadik vrtnin in balkonskega cvetja ter cvetja za grede. 
BREZPLACNA zasaditev korit, zalivanje in oskrba do dostave na dom v Spodnji Savinjski dolini. 

NOVO: siroka ponudba trajnic, grmovnic in dreves. 

T: 031 605 997, E: info@vrtnarstvo-marolt.si 

NASLOV: Loci ska cesta 6, Locica ob Savinji, 3313 Polzela

Delovni cas: pon- pet: 8:00-18:00, sob: 8:00-12:00 
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Območna revija pevskih zborov vrtcev Spodnje 
Savinjske doline »Škratova pesem 2020«

S Škratovim pevskim zborom Vrtca 
Polzela smo se 19. februarja 2020 ude-
ležili območne pevske revije v dvorani 
II. slovenskega tabora Žalec.

Ob spremljavi klavirja smo zapeli tri 
nagajive pesmice, pri zadnji pa se nam 
je pridružila Ana Vrabič na saksofonu. 
Nastop je bil prav posebno doživetje za 
naše otroke, saj nimamo vsak dan prilo-
žnosti peti v tako veliki in lepi dvorani. 
Veseli smo, da smo staršem in vsem dru-
gim obiskovalcem polepšali popoldne. 

 
Mentorici Marta Atelšek in Apolonija 

Železnik

Srečanje s starši

»Škrati« radi prepevamo. 

Prijazen pozdrav iz oddelka 9. 

Prvi teden v marcu smo organi-
zirali srečanje s starši. Pripravili smo 
jim krajši nastop otrok s pesmijo, 
deklamacijo in plesom, sledilo pa je 
gibanje v telovadnici z matematično 
vsebino. 

Razvrščali smo po obliki, iz likov se-
stavljali možiclje, šteli, prepoznavali in 
poimenovali barve, sestavljali kocke po 
barvnem zaporedju ter z metom kocke 
prešteli pike in izvedli vajo, ki se je skri-
vala na zadnji strani.

Povem vam, da je bilo živahno, dodo-
bra smo se ogreli, staršem pa omogočili, 
da so otroke opazovali še z druge per-
spektive in dobili občutek, kaj že otroci 
zmorejo in česa še ne.

Hvala staršem za sodelovanje. 

Petra Vešligaj
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Zabava v pižamah

Otrokom smo pričarali smeh na usta, 
ko smo jih povabili na zabavo v pižamah 
in spanje v vrtcu. 

Konec tedna v zgodnjih večernih 
urah smo se zbrali v vrtcu. Vsak je prine-
sel spalno vrečo ali odejo, s sabo pa so 
imeli tudi svoje »ninice«. Sledila je slastna 
večerja s palačinkami, nato smo smukni-
li v pižame in si naredili nepozaben žur. 
Manjkalo ni niti igre. Po zabavi smo ob 
pravljici že zelo utrujeni sladko zaspali.

Prebudili so nas že prvi jutranji žarki. 
Skupaj smo še pozajtrkovali ter se poslo-
vili in verjamemo, da bo spanje v vrtcu 
otrokom ostalo v lepem spominu.

Vzgojiteljice oddelkov 12, 13 in 14 Prespali smo v vrtcu.  

Mesec varne rabe interneta

V ponedeljek, 17. februarja 2020, 
nas je obiskala Eva Al Hawat centra 
Safe.si, ki si zaradi vedno več zlorab 
na spletu prizadeva za varnejšo upo-
rabo interneta. Prav internet in števil-
ne pasti, v katere se lahko mladostniki 
ujamemo, so bili tema predavanja za 
osmošolce. 

Na centru si želijo, da se vsako nasi-
lje prepozna, in da se ob tem naučimo 
odzivati. Prav zato smo skozi pogovor 
nanizali številne oblike spletnih nevar-
nosti, zlorab, kljub vsemu pa poudarili 
tudi pozitivne plati interneta. Internet je 
namreč lahko krasen učni pripomoček, 
pomaga nam širiti naše znanje, toda v 
poplavi podatkov in novic je treba ve-
deti, da vse le ni res, da obstajajo tudi 
lažne novice. Predvsem pa smo se po-
skušali naučiti oziroma si uzavestiti, da 
to, kar objavimo, na spletu ostane, pa 
naj se še tako trudimo izbrisati. Prav 
zato je pomembno vedeti, kaj na sple-
tu smemo in česa ne smemo objavljati. 
Pri objavi osebnih podatkov je vsekakor 
treba biti zelo pazljiv, na kar pa mladi 
pogosto pozabljamo. Nikoli namreč ne 
vemo, kdo vse »preži« na podatke, ki jih 

objavljamo, pa naj bodo to podatki o 
naši starosti, prebivališču, hobijih ali pa 
številne fotografije, ki jih tako zelo radi 
objavljamo in prepošiljamo. Dotaknili 
smo se tudi številnih družbenih omrežij, 
prek katerih se širi vse več verbalnega 
nasilja oziroma medsebojnega obraču-
navanja, ki lahko pri napadenih posa-
meznikih izzove hude notranje stiske. 

V vseh primerih spletnega nasilja 
oziroma spletnih zlorab je tako kot pri 
fizičnem nasilju pomembno, da se mla-
dostniki zaupamo odrasli osebi, ki nam 
lahko pomaga. 

Omenjeno predavanje je bilo le ena 
izmed dejavnosti, ki smo jo na OŠ Pol-
zela izvedli v mesecu varne rabe inter-
neta. Številne dejavnosti, povezane z 
varno rabo interneta, so namreč pote-
kale tudi po posameznih oddelkih – ra-
zredniki od prvega do devetega razre-
da so s pomočjo gradiv spletne strani 
Safe.si pripravili razne delavnice. Učen-
ci drugega triletja so si ogledali tudi iz-
vrstni mladinski film Gajin svet, ob ka-
terem so razpravljali o zelo zgovornih 
temah, ki nam jih film ponuja …

Internet je danes zagotovo medij, 
brez katerega ne znamo več živeti. Vse-
kakor pa je pomembno, da se ne zave-
damo le njegovih prednosti, ampak tudi 
slabosti. Naj bo torej uporaba interneta 
varna in ne brezglava. 

Dopisnica Katarina Rakun 
in mentorica dopisnikov Karmen Zupanc

Spletno nasilje se lahko zgodi 
vsakomur!
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Na obisku v šolski knjižnici

Prejeli smo prijazno povabilo šol-
ske knjižničarke Alje Bratuša, ki nas je 
povabila v deželo knjig.

Izbrala je temo »korajža« in seveda 
nas ni bilo prav nič strah, saj smo naj-
starejši otroci v vrtcu. Svoj pogum smo 
preizkusili tudi v temi, ko smo z baterijo 
pričarali senčne lutke s strašnimi motivi, 
kot so: pajek, pošast, vesoljec, injekcija, 
kača in drugi.

Polni pozitivnih občutkov smo se 
zahvalili za povabilo in druženje ter 
seveda komaj čakamo, da večina med 
nami septembra prestopi tudi prag šol-
ske knjižnice.

Otroci in vzgojiteljice oddelkov 12, 13 in 14 Prisluhnili smo pravljici Črni pes.

Predstavnik ameriške ambasade gost na OŠ Polzela

Vsako leto se imamo možnost 
pogovarjati z naravnimi govorci 
angleškega jezika.

V četrtek, 20. februarja 2020, nas je 
obiskal Jaque Pasanka, ki trenutno živi 
v Ljubljani in dela na ameriški ambasadi. 

Učencem, ki si želimo dodatnega 
znanja angleškega jezika, je predstavil 
znane in uspešne Afroameričane skozi 

zgodovino. Nadaljevanje ure je potekalo 
zelo sproščeno, saj smo mu učenci sami 
postavljali vprašanja. Tako smo izvedeli, 
kako poteka njegov dan, kako se kot tu-
jec počuti v Sloveniji, katere so po nje-
govem mnenju pozitivne in negativne 
lastnosti Slovenije. Dotaknili smo se tudi 

tradicionalne slovenske hrane in izvedeli, 
da je najmanj okusna hrana, ki jo je po-
kusil pri nas, krvavica. Učenci smo vedno 
veseli gostov, saj vsak nosi svojo poseb-
no zgodbo.

Zara Kočevar in Maša Šuster
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Donacija DM v akciji Združimo korake 

OŠ Polzela je v začetku šolskega leta sodelovala v akciji Združimo korake, 
katere glavni namen je ozaveščanje o zdravem načinu življenja in spodbujanje 
uravnoteženega prehranjevanja otrok po vsej Sloveniji. 

V začetku leta smo izvedeli, da nam bo ob koncu akcije DM (Drogerie markt 
– trgovsko podjetje) daroval paket bioizdelkov iz ekološke pridelave. Kako smo 
bili presenečeni in veseli, ko so nam dostavili kar celo paleto bioizdelkov – piri-
no moko, metuljčke, paradižnikov pire, suho sadje, oreške, repično olje, kokosovo 
mast, kakav v prahu, ovsene kosmiče, ovsene in riževe napitke … Vse z veseljem 
uporabljamo pri pripravi bolj zdravih jedi pri urah gospodinjstva. Da pa bi lahko 
hrano zdravo pripravljali tudi doma, je DM priložil še priročnik 10 korakov do na-
smeha za vsakega učenca. Hvala, DM!

Andreja Starman Donacija zdrave hrane nas je zelo 
razveselila.

Nov uspeh odbojkaric

Ekipa starejših deklic je 4. marca 2020 
na četrtfinalnem turnirju državnega prven-
stva v odbojki v Mozirju osvojila prvo mesto.

Na poti do polfinala so brez težav pre-
magale odbojkarice iz Litije in gostiteljice iz 
Mozirja.

Ekipo sestavljajo Taja Ferlež, Neža Trbe-
žnik, Eva Satler, Lucija Kronovšek, Ana Pe-
trović, Tia Steblovnik, Hanna Turnšek, Rima 
Posedel in Živa Šalej.

Čestitke in navijamo naprej v polfinalu!

Simon Krumpak
Naše odbojkarice so nenadkriljive.

Likovni natečaj Igraj se z mano

Na mednarodnem natečaju »Igraj se z mano« so med 7126 prejetimi deli 52 
držav izbrali za razstavo 712 del. 

Iz naše šole so izbrali delo devetošolk Neže Pikl in Hanne Turnšek ter osmošol-
ke Zoje Skaza. Odprtje razstave je potekalo v sredo, 4. marca 2020. Hanna Turnšek 
se dogodka zaradi drugih obveznosti ni mogla udeležiti. Učenci so se po skupinah 
medgeneracijsko povezovali na likovni delavnici, kjer so izdelali igro spomin, ki so 
jo potem tudi igrali. Nato pa so izbrana dela razstavili. Na koncu je dogodek pope-
stril še raper Zlatko z glasbenim nastopom. 

Urška JuhartNeža in Zoja z mentorico na 
odprtju razstave
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Spoštovani starši, učenci, otroci!
Dovolite, da Vas v teh drugačnih časih nagovorim še po tej poti. Zagotovo med nami ni več nikogar, ki ne bi poznal 

trenutnih razmer, ki so v drugačno vlogo postavile marsikoga in marsikaj. V šoli in vrtcu smo med prvimi začutili učinek do-
gajanja, saj na Polzeli obe instituciji (tako šola s podružnico kot vrtec) samevata že več kot štirinajst dni. Ni več direndaja in 
radovednih glavic, delavci smo doma. Prišel je čas za nove izzive, za nova znanja, za drugačne pristope – za vas, tudi za nas.

Kljub nastali situaciji moramo povedati, da se trudimo, da čim prej vzpostavimo razmere za drugačno šolsko 
delo – delo/pouk na daljavo. 

Dragi učenci, povabili smo vas k drugačnemu pouku s pomočjo navodil na spletni strani šole (http://www.
osnovna-sola-polzela.si/), spletni strani šolske knjižnice (https://knjiznicaospolzela.weebly.com/) ali prek spletne 
učilnice eAsistenta (https://www.easistent.com/), za kar ste dobili tudi svoje uporabniško ime ali geslo. Če vas uči-
teljice niso uspele nagovoriti, ker niso imele vaših kontaktov, vas vabimo, da nam pišete (tajnistvo-os.polzela1@siol.
net) ali to storijo vaši starši. Želimo si, da čas, ki ga preživljamo doma, koristno izrabimo tudi za šolsko delo. Zato le 
pogumno pokukajte na omenjene naslove in se podajte v novi svet znanj. Vabimo Vas, da dnevno, resno pristopite, 
opravite čim več, da bomo pozneje lažje nadoknadili zamujeno redno učenje. Končno izkoristite vse znanje infor-
macijske tehnologije ter telefončke, računalnike in tablice uporabite za komunikacijo, učenje. Bodite radovedni in 
ustvarjalni. Sprašujte in raziskujte! O tem, kako bomo ravnali po tej krizi, kakšen bo šolski koledar v prihodnje, vas 
bomo, takoj ko bo mogoče, obvestili. 

Spoštovani starši, hvala Vam, ker ste tako prijazno pristopili, se hitro odzvali in pomagali ustvariti komunikacijo 
med učenci in šolo. Hvala, ker ste z veliko mero optimizma sprejeli nove izzive. Hvala, ker boste spodbujali, pomagali 
našim in Vašim otrokom pri šolskem delu, jim pri tem svetovali, jim stali ob strani.

Spoštovani starši vrtčevskih otrok, s 30. marcem 2020 smo napovedali in želeli začeti vpis novincev v vrtec 
za šolsko leto 2020/21. Obveščamo vas, da bomo vpis predšolskih otrok zamaknili in ga bomo izpeljali po odpravi 
izrednih razmer, ukrepov. O začetku vpisa v vrtec spremljajte vse medije (šolsko http://www.osnovna-sola-polzela.
si/ in vrtčevsko spletno stran http://www.vrtec-polzela.si/, spletno stran Občine Polzela (https://www.polzela.si/), 
medij MojaObčina.si (https://www.mojaobcina.si/polzela/dogodki), občinsko glasilo Polzelan, naše oglasne deske 
in druga sredstva javnega obveščanja), kjer bomo objavili termine vpisa. 

Tudi mi se pridružujemo nasvetom, ki nas spremljajo na vsakem koraku, zato Vas vabimo, da še naprej upošteva-
te preventivne higienske ukrepe, uradna navodila, ukrepe državnih organov in NIJZ Slovenije. Odgovorno ravnanje 
lahko reši življenja, zato ostanimo mirni, pogumni in doma!

V upanju na skorajšnje srečanje Vam želimo vse dobro in Vas vse lepo pozdravljamo.

Bernardka Sopčič, ravnateljica

Spomladanska zbiralna          
akcija papirja

11. in 12. marca 2020 je potekala spomladanska zbiralna 
akcija papirja.

Bili smo izjemno uspešni, skupen izkupiček zbranega pa-
pirja pa kaže, da ste se akcije lotili resno in odgovorno. Zbrali 
smo kar 6,4 tone papirja.

Andreja Špajzer

Hvala, ker nam pomagate ohranjati naravo! 
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Velika otroška maškarada

Turistično društvo Občine Polzela 
v sodelovanju z Občino Polzela je v 
nedeljo, 23. februarja 2020, v Športni 
dvorani na Polzeli organiziralo Veliko 
otroško maškarado.

Popestrili so jo kurenti, udeležile pa 
so se je številne pustne šeme …

Državno člansko prvenstvo v karateju

V soboto, 22. februarja 2020, je v te-
lovadnici OŠ Polzela potekalo državno 
člansko prvenstvo v karateju, organiza-
tor je bil domači klub.

 
Tekmovanja se je udeležilo 67 tekmo-

valcev iz vse Slovenije. Polzelski klub je 
zastopala Nika Šenica, ki je na svojem pr-
vem članskem prvenstvu osvojila odlično 
tretje mesto v kategoriji do 68 kg.

Nika Šenica je v kategoriji -68 kg na-
stopila odlično. V prvi borbi se je borila 
proti veliko izkušenejši tekmovalki iz Lju-
bljane in za las izgubila prvo borbo. Nika 
je nato suvereno premagala naslednjo 
nasprotnico z rezultatom 3 : 0 in tako 
osvojila tretje mesto.

Čestitke Niki in zahvala vsem, ki so 
pripomogli k odlični organizaciji, prav 
tako sponzorjem tega dogodka.

Luka Deberšek

Tokratno državno člansko prvenstvo v karateju je organiziral Karate klub 
Polzela.

S tradicionalne maškarade na Polzeli
Manuela Mlakar Podgoršek
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V dvorani in avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu je v 
soboto, 15. februarja 2020, potekalo praznovanje 50-letnice 
Medobčinskega društva invalidov Žalec, ki vključuje invalide in 
podporne člane društva iz vseh šestih spodnjesavinjskih občin. 

50 let Medobčinskega društva invalidov

Jubilejne slovesnosti so se poleg članstva in drugih ude-
ležencev udeležili župani in predstavniki vseh občin ter šte-
vilni gostje iz sosednjih medobčinskih zvez iz celjske regije, 
na čelu s predsednikom Zveze delovnih invalidov Slovenije 
Dragom Novakom in poslancem DZ RS Aleksandrom Reber-
škom. 

Poleg prijetne slovesnosti, ki jo je bogatila pesem in glas-
ba, je jubileju dala svoj pečat še priložnostna razstava ustvar-
jalnih članov društva in jubilejni bilten, ki predstavlja 50-letno 
prehojeno pot in vrednote, ki so temelj delovanja MDI Žalec 
v vsej polstoletni zgodovini društva. Aktualni predsednik Ja-
nez Meglič društvo vodi že 17 let. V društvu trenutno deluje 
73 prostovoljcev, ki na leto opravijo okrog 25 tisoč delovnih 
ur. Vsem  prostovoljcem, ki v društvu delujejo najmanj šest 
let, so bile ob tej priložnosti tudi podeljene zahvale in prizna-
nja MDI Žalec, enako so ta priznanja prejeli vsi predstavniki 
(župani in podžupani vseh šestih občin) in predstavniki so-
sednjih medobčinskih društev invalidov. Skupno je bilo pode-
ljeno kar 79 priznanj. Posebno priznanje pa je za 50-letnico 
delovanja prejel tudi MDI Žalec. 

Med podeljevanjem posameznih sklopov priznaj so pri-
reditev bogatili kitarski sestav  GŠ Risto Savin Žalec, vokal-
no-instrumentalni sestav Prijatelji 6 Še in Savinjski kvintet. 
Slovesno praznovanje pa se je po uradnem delu nadaljevalo 
v avli dvorane  s prijetnim druženjem in ogledu razstavljenih 
eksponatov društvenih ustvarjalcev. Jubilejno slovesnost je 
povezovala Jolanda Železnik.

Tone TavčerPredsednik MDI Janez Meglič podeljuje priznanje 
Občini Polzela, ki ga prejema župan Jože Kužnik.

19. februarja 2020 je Karate zveza Slovenije v kongresni 
dvorani Thermane Laško slavnostno podelila najvišja prizna-
nja v karateju za leto 2019.

 
Podelitev se je začela s pokalnimi zmagovalci v letu 2019. 

To leto si je laskavi naziv pokalne zmagovalke priborila Nuša 
Žerjav. V seštevku za naj karateistko leta 2019 pa smo osvojili 
kar dve dobri uvrstitvi. Nuša Žerjav in Nika Šenica sta v svojih 
kategorijah dosegli tretje mesto!

Iskrene čestitke za rezultate v letu 2019.

Luka Deberšek 

Polzelski karateisti znova med najboljšimi v državi

Tomaž Deberšek, Nuša Žerjav, Nika Šenica in 
Luka Deberšek
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Kljub izrednim razmeram, ki vladajo v okolju, glasbe-
niki niso prenehali ustvarjati. Ustvarjanje je tisto, ki nas 
ohranja in žene naprej. Pred nami je pomlad in če bodo 
razmere dopuščale, bomo v njenem polnem razcvetu na 
Polzeli spet uživali v ritmih domačih glasbenikov

V prejšnjih številkah smo predstavili Jana Potrča, Aleša Ro-
miha in Dry Fish, tokrat pa se bomo posvetili dvema skupinama, 
ki ju prav tako sestavljajo izkušeni glasbeniki.

Premierno se bo na drugem glasbenem festivalu Rebel Yell 
Polzela predstavila skupina GROOVIES PROJECT, ki jo sesta-
vljajo sami prekaljeni glasbeniki, zbrani na enem mestu. Člani so 
v preteklosti delovali v mnogih znanih glasbenih skupinah, na 
skupno pot pa so stopili nedavno. In z gotovostjo lahko trdimo, 
da njihova bogata kilometrina zagotavlja tudi kakovost.

Nameravajo nas razgibati s konkretno rokersko rundo, saj 
so v svoj repertoar uvrstili komade legendarnih glasbenih izva-
jalcev, kot so Queen, Bryan Adams, AC/DC, Whitesnake, Chate-
au, Robert Palmer … 

Polzelsko-braslovški metal bend DEAD CREW, 
ki je na Rebelu nastopil že lani, je bil formiran 
leta 2017, ko so se na pobudo avtorja, kitarista in 
vokalista Simona Cukjatija združili štirje posame-
zniki in enako misleči glasbeniki, prijatelji in bra-
tje v boju za popestritev glasbene scene. Tako so 
že ob začetku delovanja izdali prvi udarni singel 
z naslovom God's Hives, za katerega so posneli 
tudi videospot na odlični legendarni lokaciji Rock 
žura v Šeščah. DC so ravnokar izdali svoj prvi EP 
z naslovom Joe Blacksmith, ki odraža vse tisto, kar 
bend dejansko predstavlja. Energijo, družbeno kritičnost ter 
moderen in udaren metalski zvok, ki so ga do potankosti izpi-
lili v glasbenem studiu Killing Production v Žalcu, pod taktirko 
Marka Jurkoška in Matica Mlakarja. Za glasbeni medij so izbrali 
okolju prijazen in inovativen dizajn USB-ključka kapacitete 32 
GB, ki je lično zapakiran v škatlici, narejeni iz bambusa. Tako ga 
njihovi oboževalci lahko uporabijo za različne namene, saj vse-
buje več kot dovolj prostora za shranjevanje tudi drugih vsebin. 

Skupini se je ob koncu leta pridružil novi basist Grega Šket - 
Čedo, ki je zamenjal Franja Vršiča, sicer člana legendarne black 
metal zasedbe Acrodus. DC bodo v letu 2020 na vso moč v 
polni postavi napadli glasbene odre. Bobnar Robi Dobrišek, ki 
je zadolžen za logistiko benda, že napoveduje obisk različnih lo-
kacij doma in v tujini. Kitarist Žan Krajnc pa je vodja glasbenega 
sodelovanja, ki ga DC napovedujejo s skupino Big Foot Mama. 
V kratkoročnem načrtu imajo fantje poleg vseh dejavnosti še 
snemanje že tretjega videospota za pesem Devil's Dance, na 
katerem je gostovala tudi odlična pianistka Fia Selič, sicer člani-
ca skupine Smooth Band.

Drugi del večera drugega Rebel Yella Polzela

Od leve proti desni: Bojan Bahč – kitara, sax (Non Stop 
Band), Roberto Rauter – klaviature (Palma, Tropicano), 
Matjaž Ograjenšek – vokal (Chateau), Jože Anclin – 
klaviature (Chateau), Marjan Lebar – bas kitara (Spin, 
Predmestje), Matjaž Jeršič – bobni (Tropicano, Spin, Duo 
Primavera), Matjaž Vrtnik – kitara (Palma, Nou Nejm Band)

Dead Crew lahko zasledite tudi kot člane skupine 
Španski Borci, ki že dolga leta po koncertih spre-
mlja Petra Lovšina, s katerim bodo stopili tudi na 

Rebelov oder na Polzeli. Vabljeni k ogledu njiho-
ve Facebook strani in Youtube kanala, kjer lahko 
spremljate vse dejavnosti, povezane z delovanjem 
skupine: facebook.com/DeadCrewOfficial

Ostanimo zdravi, da se bomo lahko zabavali skupaj, ko nam 
bodo razmere to dopuščale …

Manuela Mlakar Podgoršek

Od leve proti desni: Žan Krajnc, Simon Cukjati, Robi 
Dobrišek in Grega Šket - Čedo
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Nogometni turnir na Vranskem

Nogometni veterani Polzele

Nogometni veterani Polzele smo v 
soboto, 29. februarja 2020, sodelovali 
na nogometnem veteranskem turnirju 
na Vranskem, kjer so bile prisotne ekipe 
iz vseh regij Slovenije.

 
Dogodek je bil za nas nekakšen uvod 

v priprave na srečanje veteranov v Srbiji, 
kamor bo ekipa odpotovala v maju. Pred 
tem pa bomo v aprilu gostili še nogome-
tno ekipo iz Tržca pri Ptuju. 

 
Ivi Kapitler

Hospickafe         
Gradimo mavrični most od žalosti do radosti

Predavateljica Vika Štekovič, dipl. med. sestra in predstavnica društva 
Hospic, je pripravila predstavitev delovanja Slovenskega društva Hospic.

V medgeneracijskem centru na 
Polzeli je 20. februarja 2020 poteka-
lo druženje, v sklopu katerega smo se 
pogovarjali o življenju in minljivosti. 

 
Naši gostje so bili Vika Štekovič, 

dipl. med. sestra in predstavnica dru-
štva Hospic, ki nam je pripravila kratko 
predstavitev Slovenskega društva Ho-
spic, ter trije mladostniki, ki so nam na 
svoj način predstavili lastne izkušnje ob 
izgubah, smrti, o tem, o čem razmišljajo, 
kaj čutijo in želijo.

 
Hospic v Sloveniji s svojimi progra-

mi deluje že 25 let, vendar ljudje še ve-
dno premalo vemo, kaj počnejo. Tako 
obstaja program »Spremljanje umira-
jočih«, ki ponuja celovito oskrbo hudo 
bolnih in podporo njihovim svojcem 
v času bolezni in žalovanja v primeru 
smrti. V programu »Žalovanje otrok in 
mladostnikov« pa organizirajo tabore 
za otroke in svetovanje njihovim star-
šem, organizirajo različna predavanja 
za šole in vrtce. Njihovo delovaje je 
povsem brezplačno. V društvo vabijo 
vse, ki si želijo izpopolniti svojo oseb-

nost z nesebično pomočjo, kjer organi-
zirajo usposabljanje za prostovoljce in 
različne delavnice.

 
Druženje je bilo koristno, saj smo 

dobili veliko informacij o tem, kam se 
lahko obrnemo po pomoč. Hkrati pa v 
razmislek, da je smrt del življenja. Po-
membno je dajati življenje dnevom, in 
ne dneve življenju. Življenje je večnost, 
ki je tukaj in zdaj.

Michel de Montaigne, francoski filozof 
iz 16. stoletja, je dejal: »Da bi smrti odvzeli 
njeno največjo prednost, poglejmo nanjo 
z druge perspektive: odvzemimo ji nezna-
nost, spoznajmo jo, navadimo se je; imejmo 
jo v mislih pogosteje kot karkoli drugega. 
Ne vemo, kje nas čaka: zato jo pričakujmo 
povsod. Ozaveščenje smrti nam ponu-
di svobodo. Človek, ki se je naučil sprejeti 
smrt, se je osvobodil suženjstva.« 

 
Marjana Šmajs
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Na kvizu gasilske mladine GZ Žalec     
tekmovalo 100 ekip

Ekipe so razvrščene v tri kategori-
je glede na starost (pionirji, mladinci, 
gasilci pripravniki) in so se pomerile v 
reševanju testov iz gasilske tematike, 
reševanju gasilske križanke in iskanju 
gasilskih izrazov v osmerosmerki. Na 
praktičnem delu so izvajale disciplini 
vezanje vozlov oziroma navezave gasil-
skega orodja in gasilske spretnosti. Naj-
boljše ekipe so bile: pionirji: 1. PGD Dre-
šinja vas I., 2. Velika Pirešica, 3. Kapla 
- Pondor I.; mladinci: 1. Kapla - Pondor, 
2. Drešinja vas, 3. Kapla - Pondor I.; ga-
silci pripravniki: 1. Ojstriška vas - Tabor, 
2. Ojstriška vas - Tabor I., 3. Polzela I.

Naštete ekipe bodo GZ Žalec zasto-
pale na kvizu Savinjsko - Šaleške regije, 
ki bo marca v Preboldu. Kolajne so po-
delili predsednik GZ Žalec Edvard Ku-
gler, župan Občine Polzela Jože Kužnik 
in vodja POŠ Andraž Olga Palir, ki so na 
odprtju in ob zaključku tekmovanja tudi 
pozdravili vse tekmovalce, mentorje, 
sodnike in druge organizatorje kviza.       

Tone TavčerZ zaključka kviza in podelitve kolajn

Kviz gasilske mladine Gasilske zveze Žalec (GZ) je potekal v nedeljo, 8. mar-
ca 2020,  v Podružnični osnovni šoli (POŠ) Andraž nad Polzelo. Na kvizu je 
sodelovalo 32 ekip, ki so se na tekmovanje uvrstile s tekmovanj, ki so bila orga-
nizirana v vseh petih gasilskih poveljstvih občin v GZ Žalec (Braslovče, Polzela, 
Tabor, Vransko in Žalec) in na katerih je letos tekmovalo sto ekip. 

Za 8. marec na Hom

Lepo sončno nedeljsko popoldne 
je letos že 24 let zapored privabilo 
andraške pohodnike na tradicionalni 
pohod na Hom.

 
Prebujajoča se narava, zvončki, tro-

bentice in teloh so spremljevalci poti 
proti vrhu Homa, 607 metrov visoki 
razgledni vzpetini. Krasen pogled na 
Savinjsko dolino, Celjsko kotlino, Ka-
mniško-Savinjske Alpe ter seveda proti 
našemu domu in Gori Oljki nas vsako 
leto navduši, da se udeležimo pohoda. 
Organizator se zelo potrudi, saj žen-
skam ob prazniku polepša popoldne s 
kulturnim programom, najzaslužnejšim 
pa podeli majhno pozornost.

 
Martina Ograjenšek

Tradicionalni pohod na Hom je bil letos izveden že štiriindvajsetič.
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Regijsko srečanje Športne unije Slovenije na Polzeli

Regijsko srečanje ŠUS na Polzeli

Zveza športnih društev Polzela je v torek, 3. marca 2020, na gradu Komenda 
gostila regijske koordinatorje Savinjsko-Šaleške regije v povezavi s sprememba-
mi pravilnika delovanja ŠUS. 

Zbrane je na začetku pozdravil pod-
župan Mihael Frankovič in poudaril, da 
je vesel, da tovrstna srečanja potekajo 
v Občini Polzela, ob tem pa še dodal, 
da smo ena izmed občin, ki namenjajo 
znaten delež sredstev iz proračuna za 
šport in rekreacijo, ter  prava športna 
občina, vesela kakršnegakoli dogodka, 
posveta ali srečanja na temo športa. Cilj 
srečanja ŠUS je bil predvsem pridobiti 
povratno informacijo ter kritike zbranih 
v povezavi s spremembami pravilnika 
še pred marčevsko skupščino, ki bo po-
tekala na sedežu ŠUS v Ljubljani. 

 
Na srečanju je soustvarjalec nove-

ga predloga Patrik Peroša na kratko 
predstavil potrebne spremembe in pri-
hodnje smernice. S strani prisotnih se 
je pojavilo kar nekaj vprašanj, ki lahko 
bistveno pripomorejo in doprinesejo 
k izboljšavam novega pravilnika. Novi 
pravilnik bo za sodelujoče na področju 
športa bistvenega pomena, tako za ra-
zvoj novih projektov kot tudi za skupno 
dobro.

  
Ivi Kapitler

V kuhinji z ljubeznijo

S kuharske delavnice, ki sta jo 
pripravila in vodila Franci in Marta 
Uratnik

V GMD Polzela smo imeli 4. in 5. 
marca 2020 v učilnici gospodinjskega 
pouka OŠ Polzela kuharski delavnici z 
naslovom V kuhinji z ljubeznijo. 

Pripravila in vodila sta ju Franci in 
Marta Uratnik. Vsakokrat je bilo po de-
set udeleženk in udeležencev. V prije-
tnem vzdušju smo lupili, rezali, mešali, 
zalivali in tudi pokušali okusno pripra-
vljene jedi, ki smo jih skuhali. Mmmm, 
za obliznit! Na koncu je bilo vsem po-
deljeno priznanje za udeležbo.

 
Marta Uratnik
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Glasbeniki na Polzeli zaigrali na svojih balkonih

Tudi polzelski glasbeniki so se pridružili vseslovenski akciji in zaigrali na balkonih in dvoriščih.

Kot darilo za vse, ki upoštevajo na-
vodila za ravnanje glede koronavirusa 
in ostajajo doma, so v nedeljo, 15. mar-
ca 2020, ob 18. uri glasbeniki Slovenije 
izvedli akcijo in igrali vsak na svojem 
balkonu ali dvorišču. 

Objavo o svojem 'balkonskem kon-
certu' je delil tudi vodja BUMfesta Dejan 
Tamše iz Ločice. Takole smo ga ujeli v 
objektiv, ko je skupaj s svojo hčerko Zaro 
zbobnal na plano sosede, ki so od daleč 
opazovali mini koncert. O svojem prvem 
balkonskem nastopu nas je obvestila 

tudi mlada flavtistka Goja Lajlar, ki se je 
urejena pojavila na domačem balkonu in 
zaigrala kratko pesmico. Zagotovo mar-
sikoga nismo ujeli v objektiv, zato bomo 
veseli, če sami pošljete fotografije svojih 
nedeljskih nastopov. Ostanimo zdravi. 
Pazimo nase in na druge.

Bina Plaznik

Sem GAL OCVIRK ŠTRAJHAR, obiskujem 3.b razred OŠ Polzela. 22. marca 2020 ob 17. uri sem pred domačo hišo s saksofonom zaigral Musicolor za vse zdravnike, ki se trudijo pomagati vsem bolnim. Veliko mislim na njih.

S pesmico sem polepšal dan tudi sosedom!

https://www.youtube.com/watch?v=OziZiCbytcM

Ostanite doma!

Lep pozdrav, Gal Ocvirk Štrajhar
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Občni zbor članov Društva upokojencev Polzela

Članice in člane je nagovoril predsednik DU Polzela Igor Pungartnik.

Članice in člani Društva upokojencev Polzela smo v soboto, 29. februarja 
2020, v veliki dvorani Kulturnega doma Polzela, uspešno izpeljali redni občni 
zbor društva. Poleg lepega števila članic in članov so nas s svojim obiskom po-
častili tudi cenjeni gostje, med katerimi so bili Jože Kužnik, župan Občine Polze-
la, Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), 
Zdenka Jan, predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje (PZDU) 
in številni predsedniki oziroma predstavniki posameznih društev.

Pred začetkom uradnega dela so v 
kulturnem programu sodelovale naše 
članice, pevke iz skupine Maltežanke, 
ter učenke in učenci OŠ Polzela, za kar 
se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo.

 
Na letošnjem občnem zboru smo 

podelili tudi tri priznanja PZDU in tri 
bronaste plakete PZDU. Priznanja 
PZDU so prejele: Erna Drofenik, Anica 
Tamše in Marija Hribernik. Bronaste pla-
kete PZDU pa so prejeli: Marjana Šmajs, 
Gertruda Terčak in Rudi Divjak. Prizna-
nja in plakete sta podelila Zdenka Jan in 
Igor Pungartnik.

 
Po končanem uradnem delu smo 

nadaljevali ob družabnem srečanju v 
mali dvorani. V preddverju velike dvo-
rane so nam članice skupine Iskrice 
predstavile svoje izdelke - ročna dela, 
referent za šport pa je z razstavljenimi 
fotografijami predstavil nekaj športnih 
dejavnosti v društvu.

 
Igor Pungartnik

Gregorčki odganjali zimo in koronavirus

V organizaciji Društva Dobra ideja so 
otroci in odrasli v soseski Vrtne ulice na 
Polzeli po vodi spustili gregorčke. S po-
močjo članov društva in dogodku zelo 
naklonjenih sosedov, ki tako ali drugače 
priskočijo na pomoč, se otroci in odrasli 
ustvarjalno družijo v naravi.  Obiskovalci 
lahko prinesejo s sabo svoje pomladne 
ladjice ali pa jih izdelajo na kraju samem 
iz naravnih materialov, ki jih pripravi dru-
štvo. Letos je Luka Nareks iz Celja, stric 
enega izmed najmlajših članov društva, 
Nika Svetka, izdelal okolju prijazne sveč-
ke iz čebeljega voska in kokosovega olja, 
ki so jih vsi obiskovalci lahko namestili 
na svoje ladjice. Letos je ponagajal veter, 
zato svečke niso gorele. Vendar otrok 
veter ni zmotil pri užitkih opazovanja in 
reševanja pomladnih plovil.

 
Društvo Dobra ideja

Na praznik gregorjevo se Slovenci s 
spuščanjem gregorčkov po vodi poklo-
nimo pomladi, ljubezni in svetlobi.
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Kulinarika in potopis Južne Koreje

vila tudi nekaj značilnih južnokorejskih 
jedi. Zelo zanimiva in nekaj posebnega 
je bila pokušina kimbaba, izjemno oku-
sen pa je bil kimči, pripravljen iz kitaj-
skega zelja na poseben način, z dodatki 
čilija. Da pa je bila kulinarična ponudba 
še pestrejša, smo članice kulinarike pri-
pravile tudi ocvrt riž in zelenjavo iz voka. 

 
Kulinarični večer se je končal s pri-

jetnim druženjem, z vso pohvalo nad 
prikazanim. Zahvalili smo se dr. Andreji 
Jelen za izčrpno predstavitev Južne Ko-
reje. Ob tem nam je odprla oči, na kako 
lepem delu našega planeta bivamo in 
da smo lahko hvaležni za naše bivalno 
okolje. Dejansko mislimo, da je vse, kar 
imamo tukaj, samo po sebi umevno, v 
Južni Koreji pa lahko o tem le sanjajo. 
Med druženjem smo vsi udeleženci pre-
jeli recepte za jedi, ki smo jih imeli prilo-
žnost okusiti, nekatere bomo zagotovo 
poskusili pripraviti doma.

 
Jelka OderS kulinaričnega večera s pridihom Južne Koreje

V petek, 6. marca 2020, smo članice 
sekcije kulinarike v Domu krajanov An-
draž nad Polzelo pripravile kulinarično 
delavnico nekoliko drugače, z naslovom 
»Kulinarika in potopis Južne Koreje«. 

Tako  nas je v Domu krajanov An-
draž dr. Andreja Jelen s svojimi vtisi in 
posnetki prek projekcije  popeljala po 
poteh in značilnostih Južne Koreje. Obe-
nem je s svojo podporno ekipo pripra-

Mislimo tudi na letošnje slavljence

Matilda Šalej ob prejemu 
pozornosti za 91. rojstni dan

Prostovoljci KORK Polzela želijo vse, 
ki letos praznujejo častitljivih 90 let in 
več, obdariti z vrtnico in zdravilnim na-
gljem, ki je nastal pod spretnimi prsti 
naše Betke. 

 
Šestim slavljenkam smo namenili to 

malo, a srčno pozornost. Sredi marca 
nam je namen preprečil virus, ki se še ni 
ustavil. Takoj ko bo mogoče, bomo nada-
ljevali tam, kjer smo se ustavili. 

Dragi slavljenci, ostanite zdravi in pa-
zite nase. Želim vas spomniti na številko 
Civilne zaščite (041 508 860), kamor lah-
ko pokličete, če nimate pomoči bližnjih, 
sosedov, občanov.

Naj bo vsak prebujajoči se dan zdrav.

Olga Hočevar

Mozaik dogodkovMozaik dogodkov

Pohodniki, 
OSTANITE DOMA!

Zaradi epidemije širjenja koronavirusa 
SARS-CoV-2 in vedno več obolelih 
za boleznijo COVID-19 smo bili tudi 

v planinski organizaciji prisiljeni 
k sprejetju različnih ukrepov in 

preventivnih dejanj. Na spletni strani 
PZS boste tako našli vse informacije 
v povezavi z novim koronavirusom, 

namenjene tako posameznikom 
oz. obiskovalcem gora kot tudi 
planinskim društvom in klubom.

Obvestilo
Obveščamo vas, da so zaradi 

ukrepov preprečevanja širjenja  
koronavirusa do nadaljnjega 

odpovedani vsi dogodki 
v Medgeneracijskem centru Polzela.

Pazite nase  in ostanite zdravi.
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Praznovanje dneva žena

Članice Društva upokojencev Pol-
zela se že tradicionalno srečujemo ob 
8. marcu, mednarodnem prazniku žena.

Tokrat smo se zbrale v priznani do-
mači gostilni, kjer nas je najprej nago-
voril predsednik društva in nam izročil 
darilo. Za zabavo oziroma glasbo je 
poskrbel glasbenik Janko. Ob prijetnih 
zvokih smo tudi zaplesale. Ker smo 
imele v družbi tudi slavljenko, ki je prav 
ta dan praznovala rojstni dan, smo ji za-
pele  znano pesem in se ji zahvalile za 
dobrote, ki jih je prinesla.

 
Nika Svetko

Prijetno srečanje se je zavleklo pozno v noč.

Karate klub Polzela je ponovno privabil 80 najmlajših karateistk in karatei-
stov iz devetih klubov. Tekmovanje je bilo namenjeno začetnikom tekmovalne-
ga karateja. Uspehi na tekmovanju so kazalnik tekmovalnega kadra za trenerje, 
ki se na treningih trudijo kar največ naučiti svoje karateiste. Seveda pa je za 
veliko karateistk in karateistov izkušnja okusiti tekmovati na pravih tekmovalnih 
blazinah, kjer jim sodijo pravi sodniki.

Mladi karateisti uspešni na svojih prvih  
tekmovalnih korakih

V soboto, 7. marca 2020, je v Bra-
slovčah potekalo drugo kolo šolske lige 
Kofukan. Polzelski klub je zastopalo 22 
tekmovalcev, ki so osvojili sedem zlatih, 
osem srebrnih in deset bronastih kolajn. 
V skupnem seštevku smo osvojili drugo 
mesto, kot najuspešnejši klub. Čestitke 
vsem! Poleg naših tekmovalcev, pa ne 
smemo pozabiti na Luka Deberška, ki 
je vodil celotno tekmovanje ob pomoči 
našega trenerja in predsednika Kofukan 
zveze Slovenije, Braneta Cimpermana, 
prav tako pa na naše sodnike - Svita 
Podpečana, Juša in Aniko Jagarinec, ki 
so odlično sodili. Velika pohvala za vse 
uspehe gre vsem našim tekmovalcem, 
prav tako pa tistim, ki jih spodbujajo in 
pomagajo pri njihovih uspehih, doma in v 
telovadnici. Zahvaliti pa se moramo tudi 
vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tek-
movanja.

 
Lep športen pozdrav vsem!
 

Luka Deberšek
Mladi polzelski karateisti so na drugem kolu šolske lige Kofukan posegali po 

najvišjih mestih.
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Obisk najstarejše članice Društva upokojencev Polzela 

Ob začetku meteorološke pomladi, točneje 3. marca 
2020, je svoj 99. rojstni dan praznovala najstarejša članica 
Društva upokojencev Polzela Helena Kronovšek.

Pred dnevi smo jo obiskali, ji voščili in obljubili, da se čez 
eno leto spet snidemo in kakšno tudi zapojemo, če že ne 
bomo zaplesali. Naša gospa Helena je bila učiteljica na Polze-
li, kjer je tudi dočakala zasluženo upokojitev. Ko smo jo pro-
sili, naj nam izda recept za takšno starost, nam je odgovorila, 
da nam ga bo zaupala čez eno leto.

Še enkrat, gospa Helena, VSE NAJBOLJŠE in naj Vas 
spremlja zdravje.

Igor Pungartnik

Helena Kronovšek je v marcu praznovala svoj 99. rojstni dan.

Po nagelj na Goro Oljko

Pred vzponom na Goro Oljko

V soboto, 7. marca 2020, smo se polzelski planinci skupaj 
s prijatelji iz sosednjih planinskih društev zbrali pri občinski 
stavbi in se odpeljali do Andraža, kjer smo se pred vzponom 
okrepčali s čajem in ocvirkovko. Nabralo se nas je okrog 40. 

 
Od tod smo se po Mornovi poti odpravili na Goro Oljko po 

nagelj. Ker pa je bil pohod  še posebej namenjen druženju gorskih 
stražarjev in varuhov gorske narave, smo se med potjo večkrat 
ustavili in marsikatero rekli o  problematiki varovanja narave, člo-
veških posegih, invazivnih vrstah in še marsikaj. Na vrhu nas je pri-
čakal topel čaj, vse planinke pa so seveda dobile v dar rdeč nagelj. 

Mnogo radovednih planincev pa je prišlo na pohod zaradi 
pasjega zoba, saj je tu njegovo rastišče, prav zdaj pa je ta v 
največjem razcvetu. Poleg pasjega zoba je še vedno veliko 
marjetic, vijolic, gozdnih telohov in jetrnika, poganja pa že 
tudi pljučnik. 

Dan je bil lep, sončen, prijetno druženje je bilo prekratko, 
končalo pa se je z obljubo, da se naslednje leto ob istem času 
spet zberemo.

Uroš Čotar 
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-303x216mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1

Mozaik dogodkov

HUSQVARNA  
AUTOMOWER®
Vodilna na trgu  
robotskih kosilnic

Za vaša vprašanja smo dosegljivi na  

03 777 14 23 ali 051 665 566. WWW.UNIFOREST.SI
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

V 61. letu nas je prezgodaj zapustil

DAMIJAN DUŠIČ
Andraž nad Polzelo 118a

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, sodelavcem, 

članom Prostovoljnega gasilskega društva Andraž, 
gospodu župniku Damjanu Ratajcu za lepo opravljen 

obred, pevcem, pogrebni službi Ropotar, Premogovniku 
Velenje in vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na 

zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal ...

ZAHVALA

V 59. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil
dragi mož, ati, dedi 

ŠTEFAN PETERNEL
Andraž nad Polzelo 107

Zavedamo se, da v najtežjih trenutkih nismo bili sami, 
zato smo iz srca hvaležni vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, 

darovane sveče, telegrame in vse druge pozornosti. Hvala 
gospodu župniku, govorniku in vsem, ki ste ga z nami 

pospremili na zadnji poti do groba.
Posebej hvala tudi dežurnem zdravniku in reševalcem iz 

Velenja ter pogrebni službi Ropotar za vse opravljene storitve.
Vsem in vsakem posebej iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marjana, hčerki Maja in Saša z družinama 
ter oma Pavla

  Rešujemo težave z otiščanci, vraščenimi nohti, 
  glivičnimi nohti, trdo in zadebeljeno kožo … 

MEDICINSKA PEDIKURA 
NA VAŠEM DOMU 
041 422  490  (Barbara Novak, s. p.) 

http://pedikurabosopetnik.simplesite.com/
pedikurabosopetnik@gmail.com

��

Mali oglasi

Magus GB

(diskretno, brez posredovanja): vedeževanje, osebno 
svetovanje, poslovno svetovanje. 090 64 63. Cena 
minute klica je 1,99 EUR (Telekom Slovenije). Druge cene 
določajo drugi operaterji.

Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), 
maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, 
permanentno lakiranje in gel nohti.

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
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Dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so: 
•  pravilno pokrivanje ust in nosu, ko kašljate in kihate, 
•  izogibanje dotikanju oči, nosu ali ust, 
• redno umivanje rok in skrb za dobre higienske navade, 
•  ostanite doma, ko ste bolni, oz. se izogibajte tesnemu stiku z obolelimi. 

Spremljajte obvestila ZTM Ljubljana na povezavi:
http://www.ztm.si/novice/ukrepi-pri-krvodajalcih-za-preprecevanje-prenosa-sars-cov-2/

Ostanite zdravi!Ostanite zdravi!

KRVODAJALCE KRVNIH SKUPIN, 
ki jih POTREBUJEJO

vabijovabijo

MLADI PROSTOVOLJCI, PRIDRUŽITE SE NAM!
 

Vašo pomoč potrebujemo za dostavo nujnih življenjskih stvari 
starejšim, ki nimajo sorodnikov in sosedov,
ter obolelim v karanteni na vašem območju.

Prijave: http://bit.ly/RKSProstovoljstvo

Bolnišnice kljub izrednim razmeram potrebujejo kri 
za nujna in neodložljiva zdravljenja. Zaradi zaščite 

krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih 
prenosov bolezni izvajajo prilagojene krvodajalske 

akcije, na katere s SMS-sporočili vabijo samo 
krvodajalce krvnih skupin, ki jih potrebujejo. Po prejemu 
SMS-vabila transfuzijske službe prosijo za povratni klic 

za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za 
darovanje. Za lažjo organizacijo in izvedbo odvzemov 

krvi krvodajalce prosijo, da se odzivajo SAMO NA 
VABILA Rdečega križa in transfuzijske službe. 

 
V transfuzijskih centrih uvajajo tudi dodatne 

zaščitne ukrepe, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim 
omogočajo varno okolje in varen odvzem krvi. Z ukrepi 

preprečujejo okužbe in širjenje koronavirusa med 
ljudmi. Po do zdaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi 

bolezen ne prenaša. 

Trenutno niste primerni za darovanje krvi, če: 
•  ste v zadnjih 28 dneh potovali zunaj Slovenije 
    (velja za vse države EU in druge celine), 
•  imate prehlad, kašljate in kihate, 
•  imate povišano telesno temperaturo, 
•  prebolevate nalezljivo bolezen, 
•  ste bili v stiku z obolelo osebo, 
•  ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen.  

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 051 389 325. 
Krvodajalce prosijo, da ob znakih bolezni, ki bi se pojavili v 14 

dneh po odvzemu krvi, obvestite transfuzijsko službo na e-naslov: 
krvodajalec@ztm.si ali pokličete telefonsko številko 051 389 325. 

Transfuzijski
centri Slovenije

in Rdeči križ Slovenije
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