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Vsebine

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 15. 5. 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 29. 5. 2020.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Dovolite mi, da v današnjem uvodniku v našem občinskem glasilu Polzelan nekaj 
besed namenimo Civilni zaščiti. V teh dneh, ko se tudi v naši občini na vse mogoče 
načine trudimo, da bi čim prej zajezili širitev virusa SARS-CoV-2 oziroma COVID-19, 
ki je močno spremenil način življenja ne samo v naši občini, regiji in državi, ampak 
tudi po vsej Evropi in svetu, je prav, da nekaj besed namenimo tistim ljudem, ki se 
trudimo na naši lokalni ravni.

Kaj sploh je Civilna zaščita? Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, 
enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objek-
te in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita deluje pod okriljem Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki spada pod Ministrstvo za obrambo. Enote 
in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in po-
moči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. 

In tako imamo tudi v naši občini organizirano Civilno zaščito, ki jo v največji meri 
sestavljajo operativni in drugi člani prostovoljnih gasilskih društev, člani Rdečega križa 
in društva Karitas ter drugi posamezniki. Njihovo delo v sistemu zaščite in reševanja 
pa koordinira štab Civilne zaščite, ki ga je s sklepom imenoval župan občine, sam pa 
opravljam funkcijo poveljnika. Štab Civilne zaščite Občine Polzela šteje sedem čla-
nov. Dva člana štaba sta s področja zdravstva, dva s področja gasilstva in trije člani 
z drugih področij. Naš štab je vključen v štab Civilne zaščite za zahodno Štajersko s 
sedežem v Celju in vanj je povezanih 33 občinskih štabov. Delo vodstva in posame-
znih članov štaba Civilne zaščite je odvisno od trenutnih potreb, zato smo tudi v času 
pandemije koronavirusa izvajali različne naloge.

Kot poveljnik štaba Civilne zaščite sem prvo sejo štaba sklical v ponedeljek, 16. mar-
ca 2020. Na sejo so bili povabljeni še župan občine, ravnateljica osnovne šole in direk-
torica doma starejših občanov. Pregledali smo vse dotedanje aktivnosti in se dogovorili, 
kako bomo delali naprej. Od štaba Civilne zaščite za zahodno Štajersko smo dobivali 
razne naloge, napotke in navodila, kako ravnati v različnih situacijah. Seznanjali so nas 
tudi s statističnimi podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako smo imeli stal-
no na razpolago najnovejše uradne podatke o širjenju virusa in številu obolenj. S temi 
podatki sem dnevno seznanjal tudi vse druge člane štaba Civilne zaščite. 

Da bi lahko našim občanom zagotovili minimalno zaščito pred širitvijo koronavirusa, 
smo najprej razdelili vso zaščitno opremo, ki smo jo imeli oziroma jo dobili iz skladišč 
Civilne zaščite. Ker pa to niti zdaleč ni zadovoljevalo potrebam, smo se odločili za lastno 
nabavo. Določeno količino zaščitnih mask smo kupili s sredstvi občinskega proračuna, 
velik del potrebne zaščitne opreme pa smo dobili tudi v obliki donacije posameznih ob-
čanov, podjetnikov oziroma lastnikov podjetij, ki so nam poklonili tako zaščitne maske 
kot tudi rokavice in drug potrebni material.

Na podlagi skupne odločitve članov štaba Civilne zaščite in župana, da bomo vsem 
občankam in občanom podarili zaščitne maske, smo začeli aktivnosti za izdelavo mask. 
Poiskali smo dobavitelja potrebnega materiala ter »pridne roke« za šivanje. In smo jih na-
šli. Na veliki petek so poštarji Pošte Polzela v vsa gospodinjstva razdeli zaščitne maske.

Spoštovani občanke in občani, za konec bi vas želel pozvati, da tudi tokrat stopimo 
skupaj in ostanemo doma. Ostanimo doma ter s tem čuvajmo sebe in druge okoli sebe. 
Da bomo lahko, ko bo vse to minilo, spet skupaj s svojimi najdražjimi in vsemi vami, ki 
vas spoštujemo in imamo radi. In prav zato smo vsi, ki v teh dneh in tednih izvajamo 
takšne in drugačne aktivnosti za preprečevanje širitve COVID-19, ponosni nase in na 
svoje delo, ki ga opravljamo tudi za vas. 

Igor Pungartnik
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Županove misli

Dragi občanke in občani, 

v prejšnji številki Polzelana sem med 
drugim zapisal: »Koronavirus je obvla-
dljiv. 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.« 

Tokrat vam želim sporočiti, da sem 
vam neizmerno hvaležen in ponosen na 
vse vas, ker ste potrdili zgoraj zapisano. 
Smo ena izmed redkih občin v Sloveniji, 
ki še nimamo uradno potrjene okužbe. 
Besedico še sem dodal zato, ker še ni 
čas za veselje. Prepričan sem, da se ko-
ronavirus širi z zadnjimi vzdihljaji. A še 
vedno se širi. 

Ta sestavek pišem v petem tednu 
karantene, zato ne vem, kateri ukrepi 
bodo v veljavi, ko boste to brali. Tudi če 
bodo precej zrahljani in se bomo smeli 
seliti med občinami, vas prosim, da pr-
vomajske praznike, ki bodo zagotovo 

velika skušnjava, še zlasti, če bo lepo 
vreme, preživite čim bolj odmaknjeno 
od množice ljudi. Škoda bi bilo v enem 
ali dveh dneh zapraviti vse, za kar smo 
se trudili toliko časa.

Sicer pa vam sporočam, da že zelo 
pogrešam druženja z vami. V dneh izo-
lacije se skoraj nismo srečevali. Upam, 
da vam dnevi minevajo lepo. Sam sem 
v teh dneh doma postoril marsikaj, kar 
je že dolgo čakalo, da pride na vrsto. 
Srečo imamo, ker nam je naklonjeno 
vreme, zato smo lahko veliko na sve-
žem zraku. 

Še enkrat vam izrekam mojo hvale-
žnost, ker ste tako dosledno upoštevali 
vse prepovedi, čeprav vem, da vam je 
bila marsikatera odveč. Tudi meni, a po-
kazalo se je, da je bilo vredno potrpeti.

Želim vam lepe prvomajske prazni-
ke, imejte se lepo, predvsem pa: osta-
nite zdravi. 

Nova javna razsvetljava na Polzeli

Najstarejši znani slovenski zapisani 
pozdrav se glasi Osti jarej!. Beseda osti 
pomeni ostani, beseda jarej pa pomeni 
zdrav, močan … Dandanes je ta pozdrav 
po okrog 2500 letih znova aktualen. 
Zato vam kličem, spoštovane in spo-
štovani: Osti jarej!

Vaš župan Jože Kužnik

Občina Polzela že več let vzpostavlja sistem učinkovite razsvetljave, ki bo za-
gotavljala nižjo porabo električne energije in ne bo negativno vplivala na okoljske 
obremenitve, hkrati pa bo izboljšala kakovost življenja in udobja v prostoru. V ta 
namen vsako leto, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, obnovi oz. dodatno 
zagotovi razsvetljavo javnih površin.

 Letos je bila zgrajena javna razsvetljava v naselju Polzela, natančneje v ulici Ob 
progi. Gradnja je potekala sočasno s kabliranjem elektro vodov,  investitor je bilo pod-
jetje Elektro Celje, d. d. Novo postavljenih je 13 kosov svetilk.

 Vgrajene so svetilke vrste Magnum MT-16 LED 30 w 3000 K. Posebnost teh sve-
tilk je, da so programirane na redukcijo Astro DIM. Do 23. ure svetijo s 100-odstotno 
močjo, od 23. do 24. ure z 80-odstotno močjo, od 24. do 4. ure s 50-odstotno močjo, 
od 5. ure pa do izklopa pa s 100-odstotno močjo.

 Izvajalec del je bil Epros, elektro storitveno trgovsko podjetje, d. o. o., iz Pariželj, 
pogodbena cena za izvedbo pa je znašala 21.500 evrov.

 Magda Cilenšek

Na novo je postavljenih 13 svetilk.
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Asfaltiranje ceste je potekalo v začetku aprila.

Obnova ceste v Založah

Kljub izrednim razmeram se v Občini 
Polzela investicije na infrastrukturnem 
področju nadaljujejo. Že lani začeta ob-
nova ceste v Založah na relaciji Klošter–
Sevčnik dobiva novo asfaltno prevleko. 

Obnovo ceste, ki zajema ureditev od-
vodnjavanja, razširitev, pripravo novega 
spodnjega in zgornjega ustroja vozišča 
ter asfaltiranje v skupni dolžini 2000 
metrov, izvaja VOC Celje, d. o. o.  Pogod-
bena cena je 480.000 evrov. Investicija 
se financira delno iz proračuna Občine 
Polzela in delno iz proračuna Republike 
Slovenije. Zaključek vseh del je predviden 
do konca junija 2020.

Do sedaj je bilo asfaltirano že obno-
vljeno vozišče, in sicer v dolžini 1100 m 
– do odseka za Martjake. Na preostalem 
delu v dolžini 800 m, pa se trenutno iz-
vaja razširitev in priprava za asfaltiranje.

Magda Cilenšek

Kamnita drča v Ločici se nahaja dolvodno od križanja Savinje z avtocesto.

Obnova drče v Ločici

vode, izvajalec del je bil koncesionar 
Nivo eko d.o.o. Vrednost sanacije drče 
je 460.000 evrov z DDV, vrednost či-
ščenja prodišča pa 86.000 evrov z DDV.

Vir: spletna stran MOP
Magda Cilenšek

Obnova drče v Ločici, ki se je pričela 
februarja 2020, je zaključena. Dela so 
vključevala sanacijo in utrditev temelja 
vtočnega pragu in brežin, rekonstrukci-
jo celotne površine drče in izvedbo za-
ključnega praga. Slednji je bil usklajen 
z lokalno ribiško družino in tako je zdaj 
primeren za prehod živih organizmov.

Direkcija Republike Slovenije za 
vode je izvedla tudi čiščenje prodišča 
na levi brežini nad drčo in odstranila 
zarast in naplavine, saj se je nad drčo 
ustvarilo obsežno prodišče, ki se je 
močno zaraslo, zarast pa je posegala 
v pretočni profil vodotoka.

Kamnita drča v Ločici je bila zgraje-
na v 80. letih prejšnjega stoletja. Name-
njena je stabiliziranju dna Savinje. Drča 
je bila izvedena kot prečni objekt, ki so 
ga visoke vode v letih 2007, 2012, 2014 
in 2017 precej poškodovale, zato je bilo 
potrebno izvesti obnovo. Nad drčo se 
je ustvarilo obsežno prodišče, ki se je 

močno zarastlo, zarast je posegala v 
pretočni profil vodotoka, zato je bilo 
potrebno izvesti odstranitev odvečne 
zarasti in naplavin.

Investitor del je bila RS, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direkcija RS za 
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Poštar Igor Bezjak pri raznašanju 
zaščitnih mask 

Obvestilo
V Štabu CZ Občine Polzela so 
zaščitne maske še na zalogi.

Vsi občani in občanke, ki si maske 
ne morete priskrbeti, pokličite na 
dežurno telefonsko številko Štaba 
CZ Občine Polzela: 041 508 860.

Igor Pungartnik 

Dobava zaščitne opreme je še ve-
dno omejena, saj državne rezerve z njo 
primarno oskrbujejo zdravstvene usta-
nove in domove starejših. Slovenske ob-
čine smo se pri zagotavljanju zaščitne 
opreme za občane znašle na različne 
načine. V Občini Polzela so v tednu pred 
veliko nočjo začeli akcijo šivanja pralnih 
zaščitnih mask. Koordinator je bil štab 
Civilne zaščite Občine Polzela. 

Vsa gospodinjstva v občini prejela zaščitne maske

Maske so v vsa gospodinjstva v ob-
čini, teh je 2300, dostavili poštarji Po-
šte Slovenije v petek, 10. aprila, na dan 
pred veliko soboto. V vsakem kompletu 
so tri maske, dve navadni in ena pralna.

Tone Tavčer    

Občinske novice

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE 
ZA ENKRATNO UPORABO

Vlada Republike Slovenije

PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

Masko obrnemo tako, da je 
vgrajena kovinska žička na 

vrhu. Pri barvni maski 
pazimo, da je bela stran 

obrnjena navznoter.

Masko je pravilno 
nameščena.

Masko vstavimo v plastično 
vrečko, ki jo z vozlom ali 

elastiko dobro zapremo in 
jo na varnem mestu 

hranimo 72 ur.

Masko smo varno 
odstranili z obraza.

Masko držimo na nosu, 
njen spodnji del 

potegnemo čez brado.

Pazimo, da masko 
primemo samo za ušesne 
zanke, saj se sicer lahko 

okužimo.

Ponovno si umijemo 
oziroma razkužimo roke.

Najprej si dobro umijemo 
roke z milom in vodo ali  

si jih razkužimo.

Zanke zataknemo za 
ušesa, vgrajeno kovinsko 

žico pa pritisnemo ob nos, 
da se maska tesno 

prileže obrazu.

Najprej si dobro umijemo 
roke z milom in vodo ali  

si jih razkužimo.

Vrečko z masko po 
pretečenih 72 urah 
odvržemo v koš z 

mešanimi odpadki.

1. 2. 3.

4. 5.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Maska je namenjena 
ENKRATNI uporabi. 

ZAMENJATI jo je treba po 
DVEH URAH oziroma 

POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

Pravilno nameščena 
maska mora pokrivati 
USTA, NOS in BRADO.
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maska mora pokrivati 
USTA, NOS in BRADO.
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Zbirni centri so od 20. aprila        
spet odprti po običajnem urniku

Od ponedeljka, 20. aprila dalje, so 
vsi zbirni centri v upravljanju družbe 
Simbio, d. o. o. ponovno odprti po obi-
čajnem odpiralnem času. S tem dnem 
se je začel tudi odvoz kosovnih od-
padkov do 1 m2 na klic. Tako se ponov-
no izvajajo vse dejavnosti na področju 
ravnanja z odpadki z izjemo praznje-
nja greznic in malih komunalnih čistil-
nih naprav. 

Zbirni centri Vojnik, Vransko in Pre-
bold, ki so od 16. 3. 2020 odprti samo 
ob sobotah, bodo od 20. 4. 2020 odprti 
tudi med tednom, in to po običajnem 
poletnem urniku.

Ob sobotah ostajata odprta tudi ZC 
Braslovče in Polzela. 

Zbirni center Žalec je od 20. 4. 2020 
odprt po poletnem odpiralnem času. 

Ob predaji odpadkov še vedno ve-
ljajo določeni varnosti ukrepi. V zbirni 
center sočasno lahko stopi do 5 avto-
mobilov, pri čemer morajo uporabni-
ki nositi zaščitno masko in si obvezno 
pred vstopom in po izstopu razkužiti 
roke. Medsebojno morajo tudi vzdrže-
vati varnostno razdaljo najmanj 2 me-
trov.  

Praznjenje greznic in MKČN se bo 
nadaljevalo ponovno po 1. 6. 2020.

Simbio, d. o. o.

Krvodajalci se zavedajo, da lahko že jutri tudi sami potrebujejo kri.

Krvodajalci se odzivajo tudi v izrednih razmerah

Transfuzijska služba je uvedla doda-
tne zaščitne ukrepe, s katerimi krvoda-
jalcem in zaposlenim omogoča varno 
okolje in varen odvzem krvi. Po telefo-
nu pred prihodom na odvzem krvi pri 
krvodajalcih preverijo, ali ustrezajo 
pogojem za darovanje in nimajo zna-
kov morebitne okužbe. Pred vhodom 
v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, 
je triažna kontrolna vstopna točka, kjer 
ponovno preverijo ustreznost in izmeri-
jo telesno temperaturo.

 
V Osnovni šoli Šempeter se je ak-

cije 9. aprila 2020 udeležilo 54 krvo-
dajalcev. Na odvzem krvi so prihajali 
v razmiku petih minut, zaradi česar se 
na enem mestu ni zadrževalo več ljudi. 
Naslednjo krvodajalsko akcijo namera-
vamo organizirati v Hotelu Prebold 11. 
junija 2020.

RKS - OZ Žalec 

Rdeči križ Slovenije in transfuzijske 
službe krvodajalce vabimo prek SMS-
-vabil, v katerih jih prosimo za klic na 

Transfuzijski center Celje ter se nato do-
govorijo o uri prihoda in preverijo pogo-
je za darovanje. 

Zbirni center Polzela pri 
kamnolomu Ekoplana je odprt ob 
sobotah od 8.00 do 12.00.
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V mislih imam vse, ki so bili pobudniki in so hkrati tudi 
izpeljali akcijo, ki je prižgala iskrice v očeh mnogih otrok. V ži-
vljenju nikoli, še posebej pa v tem nepredvidljivem času, niso 
pomembne velike stvari, pomembne so majhne pozornosti in 
stvari, ki se jih domislimo sami. 

Naše življenje se je, ko nam jo je zagodel virus, obrnilo na 
glavo. Priklenjeni smo doma, a kljub temu z obveznostmi: delo 
od doma ali ne, šola od doma, služba v prvih bojnih vrstah. Na-
raščata negotovost in nestrpnost, nimamo tistega, kar smo še 
nedavno imeli. Nimamo svobode gibanja, nimamo stikov z nam 
dragimi ljudmi. Ničesar ta trenutek ni.

V Občini Polzela so mamice presekale to napetost. Želele 
so osrečiti otroke, starše, stare starše. Uspelo jim je, saj so zbra-
le in predale KORK Polzela in Andraž dobrote, ki so jih prosto-
voljci ob pomoči obeh humanitarnih organizacij in institucij ujeli 
v velike pakete ter odnesli tja, kjer žarijo te male očke. 

Da, stopili smo skupaj in dosegli enoten cilj. To je tisto, kar 
ŠTEJE.

 
Olga Hočevar   

Velik hvala in poklon

Obvestilo

Spoštovani Polzelani, spoštovani ljubitelji narave!

V tem nenavadnem obdobju, ko smo osredotočeni 
samo na eno stvar, smo verjetno v veliki večini pozabili, 
da je bila vsako leto v tem času organizirana množična 
očiščevalna akcija, letos pa je bila zaradi vsem znanih raz-
mer preklicana.

V teh lepih predprazničnih dneh vas je veliko zunaj na 
sprehodih, delate na poljih, na vrtovih, vsak zase - se razu-
me. Ozrite se malo okrog sebe, v naravo, oko izostrite na 
tiste predmete, ki tja ne spadajo: pločevinke piva, cigaretne 
škatlice, folije, plastenke, umazani robčki in še kaj.Vzemite 
s seboj vrečko, vzemite rokavice, sprehodite se naokrog in 
presenečeni boste, koliko smeti se bo kmalu nabralo. Vse 
to bo počakalo točno tam - v naravi, tudi ko bo virus mimo, 
če se ne premaknemo. Zdaj, ko je trava še nizka, ko so lepi 
dnevi, ko imamo čas, lahko z malo dobre volje očistimo 
naše okolje. Ni treba, da se zberemo in družimo, ni treba, 
da organiziramo očiščevalno akcijo, pomembno je, da gre-
mo, vsak zase, posamično.

Uroš Čotar

Velikonočne dobrote so med otroke razdelili 
prostovoljci s pomočjo KORK Polzela in KORK Andraž.

V naravi znova in znova najdemo predmete, ki tja ne 
spadajo.
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Aleluja, gremo pogumno naprej!      
Škofje v koronadobi maševali za vernike

Letošnje praznovanje velikonočnih praznikov je bilo za vernike drugačno. 
Na cvetno nedeljo in veliko noč so slovenski škofje v stolnicah opravljali obrede 
brez osebne prisotnosti vernikov. 

Je pa Televizija Slovenija tako za cvetno nedeljo in veliko noč prenašala maše 
iz mariborske škofije in Vatikana brez prisotnosti vernikov. Podobno je bilo tudi 
po župnijah v Spodnji Savinjski dolini, iz nekaterih cerkva pa je bil omogočen tudi 
spletni prenos. Iz Dekanije Žalec ga je imel v Župniji Petrovče pater Ivan Arzenšek, 
rektor bazilike v Petrovčah. 

Tone Tavčer

Tudi letos na mizah za velikonočni zajtrk ni manjkalo potice, šunke …

Dragi občanke in občani, upam, da 
ste dobro in zdravi ter da nas boste obi-
skali takoj, ko bo to mogoče. Mi vas že 
močno pogrešamo.

 
Žal pa še vest, da se letos ne bomo 

družili na zaključni prireditvi Savinjča-
ni beremo, ki smo jo načrtovali 11. maja 
2020. Smo pa poskrbeli za prijetno pre-
senečenje, ki ga boste vsi sodelujoči pre-
jeli na dom.

 
Pazite nase in ostanite zdravi.
 

Jolanda Železnik

Brez nje ne gre …

Brez knjižnice, seveda … To se je po-
kazalo tudi v dobi koronavirusa, ko smo 
se odgovorno samoizolirali, za družbo 
pa smo mnogi izbrali knjige. Knjižni-
čarji smo veseli sporočili, da knjižnico 
zelo pogrešate. Ker je dostop do fizič-
nih knjig onemogočen, smo se potru-
dili, da smo razširili ponudbo e-knjig in 
podatkovnih baz. Dokupili smo veliko 
licenc na portalu Biblos. Tudi če se z e-
-knjigami do zdaj niste spogledovali, je 
morda zdaj čas za nekaj novega. 

 
Sicer pa smo v knjižnici veseli tudi 

številk, ki sporočajo, da smo bili zelo 
uspešni v letu, ki je za nami. V letu 2019 
se je glede na leto prej povečalo števi-
lo aktivnih članov, povečalo se je število 
obiskov in izposoj, prav tako tudi število 
prireditev in obiskovalcev na njih. Žal pa 
se ni povečalo število zaposlenih. V knji-
žnici že dolgo opozarjamo na kadrovsko 
podhranjenost, saj komaj 14 zaposlenih 
skrbi za kar 11 knjižnic v Spodnji Savinj-
ski dolini. Primerjava z velenjsko knjižnico 
pove vse: tam imajo le tri enote, pokri-
vajo približno enako število prebivalcev, 
imajo pa kar 33 zaposlenih. 

 
V knjižnici se radi pohvalimo z zelo 

odmevnimi projekti, kot so: Savinjčani be-
remo, Mali Savinjčani beremo, Noč knjige, 
Utrip domoznanstva, Rastem s knjigo … 

Veliko let smo zvesti uporabnikom s 
posebnimi potrebami. Skrbimo za njih in 
jim beremo, se družimo z njimi, enkrat na 
leto pa poskrbimo za prireditev Ko sprego-
vori srce, zmore glava, zmorejo roke, ki vsa-
kokrat razneži in gane skoraj vse prisotne.

 
Zadnji dan v letu 2019 je knjižnična 

zbirka v vseh 11 enotah obsegala skoraj 
200.000 enot gradiva. V polzelski knji-
žnici lahko izbirate med 21.000 enotami 
gradiva. Pri nabavi prisluhnemo željam 
in potrebam članov, zato se število za-
dovoljnih uporabnikov povečuje iz leta v 
leto. Lani se je obstoječim pridružilo 800 
novih, od tega v polzelski knjižnici 105.

Sodelujoči v projektu Savinjčani beremo bodo ob zaključku letos prejeli 
presenečenje na dom.
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Po zaslugi krajanov Andraža nad Polzelo, ki so leta 2014 
v spomin na sestrelitev letala postavili spominsko obelež-
je, se vsako leto spomnimo sodelovanja med ameriškimi 
vojaki in slovenskim narodnoosvobodilnim gibanjem med 
drugo svetovno vojno. Ameriških letalcev, sestreljenih nad 
Andražem, lokalno prebivalstvo ni moglo rešiti. Osem jih 
je umrlo, dva sta svobodo dočakala v nemškem ujetništvu. 
Drugje po slovenskem ozemlju pa so Slovenci med drugo 
svetovno vojno rešili na stotine zavezniških letalcev. 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposla-
nica Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji Lynda C. 
Blanchard sta v ponedeljek, 6. aprila 2020, v Predsedniški 
palači na razmeram primeren način zaznamovala že sedmi 
dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva.

 
Predsednik Pahor je v nagovoru pozval, da se končajo 

vse sovražnosti med narodi in državami ter da solidarno 
združimo moči v boju z boleznijo, ki ne izbira: »Prijateljstvo 
in solidarnost med narodi in državami že dolgo nista bili tako 
neposredno življenjskega pomena, domala za vse nas.« Po-
udaril je, da se v času svetovne pandemije koronavirusa in v 
gospodarski recesiji po njej utegnejo močno zgostiti številni 
problemi sodobnega sveta. 

»Kot je običajno za take prelomne čase, bodo nekateri videli 
rešitve v uporabi sile in avtokraciji, drugi pa jih vidimo v mirnem 
reševanju sporov in krepitvi demokracije,« je dejal predsednik 
republike in dodal, da bo od prijateljstva, solidarnosti in trdnega 
zaupanja med nami v času spoprijemanja s pandemijo odvisno, 
koliko skupnega napora bo vloženo v mirno rešitev vseh na-
kopičenih problemov. »Prijateljstvo zdaj in vedno. Solidarnost 

Predsednik Borut Pahor in veleposlanica Združenih 
držav Amerike Lynda C. Blanchard zaznamovala dan 
slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva 

Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva je 
bil zaradi epidemije izveden v Predsedniški palači.

zdaj in vedno. Mirno reševanje vseh sporov zdaj in vedno,« je 
poudaril predsednik republike. Veleposlanica Združenih držav 
Amerike v Republiki Sloveniji Lynda C. Blanchard pa je dejala, 
da se bomo v znamenju tradicije sodelovanja, ki ga zaznamuje 
dan slovensko-ameriškega prijateljstva, spoprijeli s tem, kar pri-
haja - in še naprej sodelovali, da bi zagotovili varnejši svet. Šest 
let zapored je bila slovesnost v Andražu nad Polzelo. Udeležili 
so se je pomembni slovenski in ameriški gostje, med njimi leta 
2017 senator John McCain, nekdanji republikanski predsedniški 
kandidat. Letošnji dogodek, ki je bil zaradi epidemije presta-
vljen na poznejši termin, je bil kljub vsemu izveden v Predsedni-
ški palači le ob navzočnosti predsednika in veleposlanice.

Lidija Praprotnik
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Ljubo Žnidar ponovno poslanec v Državnem zboru

Ljubo Žnidar, ki je bil vrsto let župan Občine Polzela in poslanec v Državnem 
zboru v dveh mandatih oziroma od leta 2011 do 2018, je ponovno sedel v poslanske 
klopi. 13. marca 2020 je bila namreč potrjena nova vlada Janeza Janše, ki je za držav-
no sekretarko v kabinetu predsednika vlade za področje zdravstva imenovala Jelko 
Godec. 

Jelka Godec je bila za poslanko izvoljena na zadnjih predčasnih državnozborskih 
volitvah 3. junija 2018 na listi SDS v peti volilni enoti v volilnem okraju Šentjur pri 
Celju. Iz pete volilne enote sta bila izvoljena tudi Nada Brinovšek (Mozirje) in Franc 
Rosc (Velenje), naslednji po številu glasov na tej listi pa je bil Ljubo Žnidar. Tako bo z 
odhodom Jelke Godec v kabinet predsednika vlade funkcijo poslanca odslej opravljal 
Ljubo Žnidar. 

»Imejmo še posebno v teh časih sočutnost, strpnost in odgovornost, ob zaveda-
nju, da je sleherni korak, ki ga naredi vsak izmed nas, naša pot, ki jo gradimo skupaj,« 
je povedal Ljubo Žnidar. 

 
Tone Tavčer 

Policijska kronika – marec 2020

1. 3. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini na Savinjski cesti v na-
selju Polzela, in sicer je neznani storilec 
oškodovancu odtujil več desk iz umetne 
mase, namenjenih za ograjo. Policisti še 
zbirajo obvestila in bodo na Okrožno dr-
žavno tožilstvo podali kazensko ovadbo. 

 
12. 3. smo bili policisti PP Žalec s stra-

ni varnostnika varnostne službe iz pro-
dajalne Tuš Polzela, obveščeni o tatvinah 
izdelkov v trgovini Tuš. Pri tatvini je bil 
prijet oziroma zaloten storilec, zoper ka-
terega bodo policisti PP Žalec po zbranih 
obvestilih napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju.

 
16. 3. smo bili policisti PP Žalec ob-

veščeni o vlomu v lepotni studio Solei 
na Polzeli, in sicer je neznani storilec 
pregledal prostore ter odtujil denar. 
Policisti še zbirajo obvestila in bodo na 
Okrožno državno tožilstvo podali ka-
zensko ovadbo.

 
18. 3. smo bili policisti PP Žalec s 

strani oškodovanca obveščeni o vlomu 
v osebni avtomobil v Ločici ob Savinji, in 
sicer je neznani storilec vlomil v vozilo in 
iz njega odtujil denar. Policisti še zbirajo 

obvestila in bodo na Okrožno državno 
tožilstvo podali kazensko ovadbo.

 
24. 3. smo bili policisti PP Žalec s 

strani oškodovanca obveščeni o tatvini 
vozila na Bregu pri Polzeli. Ugotovljeno 
je bilo, da je neznani storilec v nočnem 
času vlomil v garažo hiše, kjer je iz hiše 
nato odtujil ključe vozila znamke Audi A4 
registrskih številk CE TR-574, last oško-
dovanca, ter vozilo spravil v pogon in 
odpeljal neznanokam. Policisti še zbirajo 
obvestila in bodo na Okrožno državno 
tožilstvo podali kazensko ovadbo.

 
26. 3. smo bili policisti PP Žalec obve-

ščeni o vlomu na gradbišču pri Domu sta-
rejših občanov na Polzeli (Šenek). Neznani 
storilec je oškodovanemu podjetju odtujil 
več gradbenega materiala. Policisti še zbi-
rajo obvestila in bodo na Okrožno državno 
tožilstvo podali kazensko ovadbo.

 
28. 3. smo bili policisti PP Žalec obve-

ščeni tudi o kaznivem dejanju poškodo-
vanja tuje stvari, in sicer so neznani storil-
ci poškodovali korita rož pri gostinskem 
lokalu Corner Cafe. Policisti še zbirajo 
obvestila in bodo na Okrožno državno 
tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na območju Občine Polzela sta se v 
marcu zgodili tudi dve prometni nesreči. 
Prva 6. 3. na parkirišču Občine Polzela, ko 
je neznani voznik z neznanim vozilom trčil 
v parkirano vozilo oškodovanca in s kraja 
odpeljal, ne da bi o tem obvestil policijo in 
podal podatke oškodovancu. Druga pro-
metna nesreča se je zgodila 8. 3. na cesti, 
ki vodi z Gore Oljke, in sicer je padel ko-
lesar ter se poškodoval. Zoper kolesarja 
je bil uveden postopek o prekršku, izdana 
pa mu bo odločba v hitrem postopku.

 
Policisti PP Žalec smo bili 19. 3. obve-

ščeni tudi o požaru na kozolcu v Založah, 
kjer je nastala manjša materialna škoda. 
O požaru bodo policisti napisali poročilo 
na ODT Celje.

Ostalih varnostno problematičnih 
dogodkov policisti PP Žalec na območju 
občine Polzela nismo obravnavali.

 
Ker so zaradi razglašene epidemije v 

Republiki Sloveniji pri gibanju oseb ome-
jitve, policisti opozarjamo na dosledno 
spoštovanje odloka Občine Polzela, saj 
bo v primeru ugotovljenih kršitev obve-
ščen zdravstveni inšpektor, ki bo posa-
meznika kaznoval. 

Ljubo Žnidar
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Kolesarji so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov 
povzročitelji nesreč.

Kljub temu vam policisti v nadalje-
vanju svetujemo in vas opozarjamo na 
nevarnosti, ki vam pretijo v cestnem 
prometu. 

Ker se nezadržno bližajo toplej-
ši dnevi in s tem na cestah povečano 
število enoslednih vozil, to pomeni ko-
lesarjev in voznikov koles z motorji, 
mopedov in motornih koles, vam v na-
daljevanju policisti svetujejo. 

 
Kolo je eno izmed najbolj priljublje-

nih prevoznih sredstev. Za otroke je tudi 
igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje 
uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi 
za rekreacijo. Vendar pa moramo pri ko-
lesarjenju dobro poskrbeti za svojo var-
nost, saj so kolesarji poleg pešcev naj-
bolj ogrožena in izpostavljena skupina 
prometnih udeležencev.

 
S kolesarjenjem kot zelo preprostim 

in ekološkim načinom gibanja in prevo-
za prispevamo k čistejšemu okolju, spo-
mladi in poleti oz. v toplejših mesecih 
pa je to tudi ena izmed najprijetnejših 
športnih aktivnosti na svežem zraku, s 
katero skrbimo za ohranjanje svojih te-
lesnih sposobnosti. Prispeva namreč k 
večji vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, 
obenem povečuje moč.

Vozniki koles so v najhujših prometnih 
nesrečah v več kot polovici primerov pov-
zročitelji nesreče. Kolesarji najpogosteje 
povzročijo prometne nesreče zaradi: 
• nepravilne strani in smeri vožnje (vo-

zijo preblizu roba vozišča ali celo po 
nasprotni polovici), kar je pogosto 
povezano tudi z vožnjo pod vplivom 
alkohola,

• vožnje pod vplivom alkohola,

• neupoštevanja pravil o prednosti 
(največkrat na križiščih, saj poza-
bljajo, da tamkajšnji znak »stop« ali 
znak »križišče s prednostno cesto« 
velja tudi zanje, in ne le za voznike 
motornih vozil,

• pogostega vzroka, da hitrosti ne 
prilagodijo stanju in lastnostim ceste, 
še posebej na posameznih odsekih 
cest z večjim naklonom. 
 
Kolesarji so tudi žrtve drugih udele-

žencev v cestnem prometu, največkrat 
prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto pa njihovo vo-
žnjo ovirajo nepravilno parkirana vozila.

 
Prav tako so bolj kot drugi udeleženci 

v cestnem prometu ranljivi starejši kole-
sarji. Statistični podatki namreč kažejo, 
da so v prometnih nesrečah najpogo-
steje udeleženi starejši kolesarji, zlasti 
starejši od 65 let, saj so pogosto premalo 
pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše 
slišijo, vidijo in se počasneje ustrezno od-
zovejo. Starostne spremembe vključujejo 

tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po 
težjih poškodbah. To seveda nikakor ne 
pomeni, da starejši ljudje ne smejo kole-
sariti. Vendar pa svetujemo:
• Naj bodo odgovorni in naj upošte-

vajo svoje sposobnosti ter sedejo na 
kolo le takrat, ko so prepričani, da so 
resnično sposobni varne udeležbe v 
cestnem prometu.

• Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji 
ponoči, ker se njihov vid počasneje 
prilagodi temi. Posamezne vožnje 
naj bodo krajše. Izogibajo naj se 
tudi vožnjam po cestah, na katerih 
se razvijajo večje hitrosti. Predvsem 
pa naj se izogibajo cestam, kjer ni 
kolesarskih stez.

• Če bomo torej kot kolesarji ravnali 
tako, da bomo najprej sami poskrbeli 
za svojo varnost in da se ne bomo 
sami spravljali v nevarne in/ali kritič-
ne situacije, potem bomo uživali v 
koristnem, prijetnem in zelo zdravem 
načinu gibanja, ki ga predstavlja 
kolesarjenje. 

Obvestilo
Bodite pazljivi, ne darujte denarja nepooblaščenim osebam!

Pri vas doma se lahko pojavijo nepooblaščene osebe, ki zbirajo denar v imenu Rdečega križa in drugih organizacij. Trenu-
tno na terenu nobena organizacija ne zbira denarja, zato bodite pazljivi, ker gre za prevaro.

Kadar denar zbirajo naši prostovoljci, se identificirajo z ustreznimi potrdili RKS - OZ Žalec, znesek darovanih sredstev vpi-
šejo v seznam, ki je v zgornjem desnem kotu ustrezno ožigosan in podpisan. Za darovanim zneskom se darovalec podpiše.

Naši prostovoljci se v teh dneh na terenu vključujejo v aktivnosti občinskih štabov civilnih zaščit ali samostojno, kakor ves 
čas, ter dostavljajo hrano in druge nujne stvari starejšim in socialno ogroženim.

RKS - OZ Žalec 

Gorazd Trbovšek
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Peter Zupanc, naš nekdanji sokrajan, več 
kot deset let živi in dela na Kitajskem. Sprva 
je tja odšel kot turist, brez znanja jezika in 
rezerviranih hotelov. V naslednjih letih se je 
začel učiti kitajščine z inštruktorico v Sloveniji, 
potem pa je leta 2011 do leta 2012 študiral 
kitajščino na tamkajšnji Univerzi Guangxi. 
Kitajce je nato začel poučevati angleščino. 
Peter je trenutno edini Slovenec, ki živi v 
šestmilijonskem mestu Nanning, ki je okrog 
tisoč kilometrov oddaljeno od Wuhana, kjer je 
izbruhnila koronavirusna bolezen 2019.

Malo za šalo, malo zares, tvoja avtorska knjiga, tvoj po-
topis nosi naslov »Kitajska, dežela razdalj, in jaz«. Za tale 
intervju bi lahko priredili naslov v »Kitajska, dežela ko-
ronavirusa, in jaz«. Kako in kdaj ste ti in tvoji someščani 
doživeli prve informacije o izbruhu virusa na Kitajskem?

Pred praznovanjem kitajskega novega leta, torej sredi 
januarja, se je že zagotovo vedelo, da se v Wuhanu ne-
kaj dogaja. Že tedaj sva z ženo živo spremljala uradne ali 
poluradne novice; tudi tukajšnji splet je leglo govoric. Ura-
dna kitajska pozicija je tedaj bila še precej pozitivistična 
– spraševal sem se, ali bodo na nacionalni televiziji, sredi 
tradicionalnega novoletnega gala šova, sploh kaj omenili. 
Omenili so, a omemba se je prelevila v stroge prepovedi 
šele v naslednjih dneh. Kitajsko novo leto sva praznovala še 
pri ženini družini, pot domov, naslednji dan, z električnim 
motorjem, pa je bila poslednji pogled na mesto za recimo 
dva meseca. 

Kako pa je bilo, ko je prišlo do prvih zaostritev razmer? 
Ste imeli dovolj informacij?

Zdravniki iz Wuhana so videosporočila o svojem delu in 
okoliščinah pošiljali po spletu, v obliki vlogov in podobno; 
ta sporočila so se na začetku načeloma zoperstavljala ura-
dnim podatkom. Netizeni so, če se izrazim malce pretirano, 
skorajda pomagali prisiliti vlado v priznavanje širjenja viru-
sa in nato priznavanje pravih številk; prav tako so netizeni 
»izbrali«, komu bodo verjeli glede epidemije. Ali pa, če po-
enostavim, bilo je bolj ali manj kot kjerkoli drugje po svetu: 
začetna nejevera, prikrivanje, počasnost, podvajanje infor-
macij ... In Kitajska je bila v slabšem položaju kot svet, saj 
so morali »iz niča« ugibati o nevarnostih in sili intervencij. 
Preostali svet je vedel, kaj bo, pa je vse še vedno poteka-
lo počasi. Toda kaj kmalu so stvari postale transparentnej-
še in bolj koordinirane. Nekaj dni po kitajskem novem letu 
smo bili samoizolirani. Tukajšnje stanovanjske skupnosti so 
mnogo bolje organizirane kakor naše; zapore na vhodih že 
obstajajo, le zapreti jih je bilo treba, naročiti varnostnikom, 
da postanejo resnejši. Meriti temperaturo, nositi maske, 
razkuževati in umivati predvsem roke ter obraz ... Vse te 
informacije so bile dostopne – in javno razglaševane – do-
kaj naglo. 

Kako ste preživljali vrhunec dogajanja? Je morda zavla-
dala panika med ljudmi, da si morajo priskrbeti zaščitno 
opremo, dovolj hrane ipd?

Pri besedi panika se vedno ustavim. Predstavljam si 
namreč, da panika pomeni nasilje, pretepe med policami 
in podobno. Tovrstne panike ni bilo oziroma je je bilo zelo 
malo. Kopičenja hrane, mask in razkužil pa so se dogajala. 

Intervju: Peter Zupanc

  »Šen ti džjen kang!« Bodi zdrav!
    To so želje našega rojaka iz Kitajske.
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Morda smo kakšnih deset dni imeli težave z nabavljanjem 
vsega tega. Moja žena je maske naročila iz Japonske. Men-
da je zmanjkovalo hrane v supermarketih, a ne veliko. In 
midva tega nisva doživela. Cene so se dvignile. Ženina pri-
jateljica dela za lokalni vladni urad in je malce pozneje – s 
sodelavci – hodila po trgovinah, da so pregledovali stanje 
ter zmanjšali cene. 

Torej, da, je bila težava z zaščitno opremo – da bi kdo 
gladoval, nisem slišal –, a glede na to, da smo hodili ven, 
recimo v najinem primeru, ena oseba enkrat na teden, ni 
bilo posebej grozno. 

Kako si sam doživel vse skupaj? Si zdrav in vesel, ali te 
je slučajno doletela okužba? Poznaš koga, ki je doživel 
obolenje s koronavirusom?

Spremljam dogajanje v znanosti, kolikor morem; in bolj 
ali manj sem kaj podobnega pričakoval že dolgo časa. Viru-
si so izjemno zanimivi in že nekaj časa smo le zaradi sreče 
bili le korak pred podobno epidemijo. Tudi zato niti pribli-
žno ne kupim raznih teorij zarote (poleg tega, da je člove-
štvo očitno preneumno, da bi zmoglo zaroto kakršnegakoli 
obsega). Recimo, si vedela, da je ARC-protein najverjetneje 
začel svoje življenje kot virus? ARC-protein pomaga tvoriti 
spomin. Lahko bi rekel, da smo trik spomina pridobili prek 
migrantskega virusa. Simbolično – in nesimbolično – reče-
no: brez migracij ni človeštva. Prav tako, očitno, definicij 
virusa ne gre poenostavljati. 

Eden izmed stalnih dolgoletnih procesov je, zelo po-
splošeno, naslednji: človeški posegi povzročajo erozijo pr-
sti; z odkrivanjem novih plasti zemlje se odkrivajo novi viru-
si in podobno, ti se naselijo na živalih, ki se potem prav tako 
selijo, virusi mutirajo, preskočijo na ljudi, ki smo prav tako 
izrazito tranzicijska bitja. In tako naprej ...

Želim si, da bi se svet naučil večjega zaupanja in vlaga-
nja v avtoriteto znanosti ter s tem pripravljenost na podob-
ne izbruhe; več zaupanja v ljudi, ki si drznejo reči, da nečesa 
ne vedo. Manj izolacionizma in več pripravljenosti učiti se 
eden od drugih – recimo kitajski sistem stanovanjskih sku-
pnosti je vreden pozornosti –, a ne na račun izgube osebnih 
pravic. A dvomim, da se bo to zgodilo.

Da, z mano oziroma z nama je vse v redu. Tako ali tako 
sem zapečkar – vsaj kadar ne oblečem popotniške majice –, 
zdaj pač več pišem in berem; verjetno bom letos presegel 
siceršnji rekord 120 prebranih knjig v vsem letu. In ne, ne 
poznava nikogar, ki bi obolel. Avtonomna pokrajina Guan-
gxi, kjer živiva, premore okoli 48 milijonov prebivalcev, od 
tega je bilo – po uradnih številkah – 254 okuženih, dva pa 
sta umrla. Četudi so morda resnične številke dvakrat večje, 
je očiten dober rezultat stroge karantene. 

Kako je na Kitajskem potekalo življenje na vrhuncu izbru-
ha? So zaprli restavracije, lokale ..., je življenje na ulici 
kaj zamrlo?

Kitajci imajo s karanteno izkušnje že iz okoli leta 600, 
to so počeli še pred Benečani. Če ne veš podrobnosti o 
grožnji, je edini gotovi način, da preprečiš širjenje virusa, da 
ne dovoliš stika – vsaj dokler ne veš več. Življenja na ulici ni 
bilo. Vse je bilo prazno. Odprti so bili le nekateri supermar-
keti, najnujnejše ustanove. 

Je bila policija strožja do prebivalcev? So prebivalci upo-
števali navodila?

Hm, ven pač nisi mogel brez maske. In ni šlo brez merje-
nja temperature povsod. Seveda so se pravila kršila, ljudje so 
ljudje, vedno kdo misli, da je pametnejši od virusa, češ »Jaz 
imam mnenje, in resničnost me ne zanima«. Seveda je policija 
ukrepala. A vsaj tule v Nanningu o dobesednem nasilju nisem 
slišal. Strožje je bilo vsekakor v Wuhanu. 

So se razmere do danes kaj umirile? Je življenje že v nor-
malnih tirnicah?

Ukrepi ostajajo, a so vedno bolj ležerni – tudi tisti, ki bi 
morali preverjati posameznike, mnogokrat zamahnejo z roko, 
ajd, pojdi. Maske se nosijo morda v 60 do 70 odstotkih. Pod-
jetja so že nekaj časa odprta, restavracije se počasi odpirajo, 
šole še počasneje. Zares normalno ne bo vsaj še do konca 
maja, morda še dlje. Še vedno me skrbi možnost drugega 
vala.

Slišiš kaj novic iz Slovenije? Si bil morda kaj v navezi s Slo-
venijo? Veš, kako stroge ukrepe je vlada sprejela pri nas?

Seveda. Načeloma se strinjam s strogimi ukrepi, a zdi 
se mi, da so bili nekateri sprejeti malce vsepovprek. Krivu-
lja okuženih v Sloveniji je kakor dogovorjena v nekem uradu; 

Peter Zupanc s soprogo Bello
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niti ni krivulja, temveč horizontalna črta. Predvsem vse od 
začetka nisem prepričan o načinu, kako so se v Sloveniji lotili 
testiranj. Vem, da so bile težave z možnostjo, da se testiraš. 
Morda je zdaj bolje. A vsekakor je Slovenija dovolj stvari na-
redila prav, mislim, da bi lahko bilo mnogo huje. Še verjetneje 
imamo srečo. 

Dom je tam, kjer je srce, pravijo. Tako da si se najbrž v tem 
času že lepo udomačil v nam tujih in oddaljenih krajih. Pa 
vendarle: kako drugače poteka tvoje življenje na Kitaj-
skem? Imaš vsega dovolj? Kaj najbolj pogrešaš?

Eno do dve uri pisanja od recimo petih zjutraj naprej ... 
Čas za branje ... Čas za ogled filma ... V normalnem ritmu 
morda štiri ali šest ur poučevanja, recimo štirikrat na teden 
... Potovanje enkrat na mesec in pol ... To bi bil splošen opis 
ritma, ki ga ne bi rad zamenjal. Že to je odgovor na vpraša-
nje. Dodatni odgovor je, da sva načrtovala najmanj enoletni 
odhod na Tajsko, pa zdaj seveda ne veva, kaj bo. Ne, nimam 
dovolj, in ne vem, kje bom končal. Kjerkoli je mogoče. Pogre-
šam ... Morda kulturniško srenjo in možnost sodelovanja pri 
organizaciji česarkoli. A obstajajo odlični nadomestki temu. 

Načrtuješ v bližnji prihodnosti kakšen obisk v Sloveniji? 
Morda pripravljaš kakšen nov projekt?

Letos skoraj gotovo ne, še drugo leto je očitno pod vpra-
šajem. Projekt, no, saj vedno nekaj delam, pa četudi le zato, 
da potem to nezadovoljno odrinem na stran kot nezadostno. 
Zdajle sta dva filmska scenarija pri producentki, tretji tik pred 
začetkom, neki roman pišem v angleščini (ah, ponovno), in 
seveda, tu je stalno objavljanje besedil tudi v Sloveniji. Nasle-
dnji tekst bo, predvidevam, v reviji Svet in ljudje. 

Želim ti veliko zdravja, sreče in veselja v življenju ter se 
zahvaljujem za tvoj čas in odgovore. Veliko uspehov še 
naprej! In še povsem za konec, kako bi po kitajsko rekel 
»Polzelani, bodite zdravi in veseli«? Prosim, zapiši tako,
kot se izgovori.

Uh. S »Polzelani« je problem, moral bi sestaviti zloge, 
morda »pol - zhe - la - ni«. Sicer pa ni v navadi sestaviti teh 
dveh želja; kolikor vem, je, če to storim, vsaj malce nenarav-
no. »Džu ni kajšin« je želim ti sreče, »šen ti džjen kang« je 
bodi zdrav.

Bina Plaznik 

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
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Znašli smo se v situaciji, ki je nova za vse 
nas. Strokovnjaki vedo o koronavirusu, ki se je 
naselil na ta planet, malo, a vsak dan več. Mi, 
laiki, seveda nič. Ujeti smo v vrtinec informacij – 
preverjenih in nepreverjenih, verjetnih in komaj 
verjetnih, resnih in neresnih, zastrašujočih pa 
tudi pomirjujočih. Ogromno jih je, begajo nas, 
zasejejo dvom, kdaj tudi pomirijo, pa spet 
vznemirijo, ustvarjajo zmedo in strah.

Komu verjeti? Komu zaupati? Po družbenih 
omrežjih je opaziti, da ogromno ljudi zaupa 
strokovnjaku, ki je, mimogrede, občan Občine 
Polzela, prof. dr. Alojzu Ihanu, dr. med., spec. 
klin. mikrobiologije, predstojniku katedre in vodji 
laboratorija za celično imunologijo na Medicinski 
fakulteti v Ljubljani. Kar pove, pove razumljivo, 
a obenem tako, da nam je vsem jasno, da je 
situacija resna in da je potrebna skrajna mera 
odgovornosti, potrpežljivosti, tudi strpnosti. 
Čeprav ima v tej situaciji neusmiljeno gnečo, se 
je prijazno odzval povabilu k pogovoru.

Ko smo prve dni januarja slišali, da na Kitajskem pustoši ko-
ronavirus, smo najbrž mnogi pomislili, kako je to daleč od 
nas in zato nam povsem nenevarno. Ko se je februarja nase-
lil v našo prvo zahodno sosedo, so še vedno morda nekateri 
mislili, da je to tako daleč, da nas ne more doseči. Marca 
smo že bili v bitki z njim tudi v Sloveniji. Ali je bilo pričako-
vano, da se bo razpršil po vsem svetu v tako kratkem času?

Pred izbruhom v Italiji ni bilo vtisa, da gre za kaj zelo veli-
kega, številke o obolelih, o katerih so poročali iz Kitajske, niso 
bile visoke, presenečali so samo izjemni vojaško-policijski 
ukrepi, ki so zaradi epidemije dobesedno zamrznili gibanje in 
bivanje ljudi v 11-milijonskem Wuhanu in v vsej 60-milijonski 
provinci Hubei. Vsak, ki se je ob uvedbi ukrepov znašel tam, je 
moral ostati naslednja dva meseca, in ko se je bolezen pojavila 
v stolpnici ali bloku, so vrata dobesedno zavarili in postavili 
stražo. A marsikdo si je to razlagal kot željo Kitajske, da s pre-
tirano vojaško akcijo proti epidemiji utiša težave, ki jih je takrat 
imela s političnimi nemiri v Hongkongu. 

Potem pa je sledil neverjetni izbruh v Lombardiji, ki se je 
verjetno neopažen širil že nekaj tednov prej, pa ga zaradi se-
zone gripe niso takoj opazili – na tistem primeru smo vsi vi-
deli, kaj se zgodi, če se v epidemiji zamudi pravi trenutek za 
ukrepanje – požara, ki se je razbohotil, ni mogoče več vrniti v 
stanje, ko je bil še obvladljiv. 

Stopamo v peti teden epidemije (op. p., pogovarjala sva se 
med velikonočnimi prazniki), ki ga spremljajo ukrepi, ki se 
marsikomu zdijo pretirani. Zlasti po družabnih omrežjih se 
vnemajo razprave, kaj je prav in kaj bi bilo prav, pa kaj ni 
prav ... So vsi ukrepi nujni?

Če je bilo karkoli pretirano, je tisto še vedno mogoče čez 
noč sprostiti; če pa se v epidemiji kaj zamudi, pa tistega ni več 
mogoče vrniti nazaj. Angleži, ki so z ukrepi čakali, imajo danes 
nad 200 mrtvih/milijon, mi jih imamo 30. Mi lahko čez noč pre-
idemo na njihov, bolj sproščeni način upravljanja epidemije, oni 
pa v naše epidemiološke tirnice ne morejo, ker je čas za to minil. 
Poleg tega Slovenija niti ni imela izbire – evropska epidemija se 
je začela na severu Italije, na katero mejimo, in pri ukrepih je šlo 
za dneve, ko bi bilo lahko vse zamujeno. Danes ima Italija skoraj 
400 mrtvih na milijon, od tega Lombardija več kot 1000, druge 
sosede Italije pa tudi mnogo več od nas: Francija skoraj 300, 
Švica 150, le Avstrija je s 40 smrti na milijon blizu nas. 

Cepiva ni, zdravila ni. To se sliši srhljivo. A glede na to, da 
se s tem virusom ukvarja ves svet, vendarle lahko oboje 
pričakujemo kmalu? 

Z zdravili je zaenkrat slabo, več sto se jih ponuja kot po-
tencialna, nekaj deset se jih poskuša previdno uporabljati v 
študijah, nobeno do zdaj ni pokazalo, da bi naredilo dokazlji-
vo razliko v dobrobit bolnika. Pri cepivih je prezgodaj karkoli 
izjavljati, ker obstaja ena osnovna neznanka – nihče ne ve, ali 
virus po prebolevanju sploh pušča trajnejšo imunost. To, da iz-
merimo po okužbi protitelesa, še ne pomeni trajnejše zaščite, 
saj tudi po okužbi z virusom HIV nastajajo protitelesa, pa ta 

Intervju: prof. dr. Alojz Ihan, 
dr. med., spec. klin. mikrobiologije
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nič ne zavirajo bolezni. Vsekakor pa cepiva ne bo na voljo za 
naslednjo prehladno sezono. 

Dokler obojega ni, bo pač treba skrbeti, da se virus ne bo 
nenadzorovano širil. Kaj je pri tem največje tveganje?

Ukrepi, ki smo jih sprejeli, očitno dobro zadržijo prenašanje 
tega in tudi drugih prehladnih virusov, problem pa je, da so 
taki ukrepi zelo grobi, »srednjeveški«, in bi dolgoročno pome-
nili velik udarec ekonomskemu in družbenemu razvoju. Svet 
bi se v marsičem vrnil vsaj pol stoletja nazaj, s pretežno skrbjo 
za osnovne dobrine, medtem ko je danes večina zaposlitev v 
razvitem svetu povezana z zadovoljevanjem potreb, ki so bile 
nekoč »luksuz« ali jih sploh ni bilo. Industrija potovanj, zabave, 
prostočasnih dejavnosti, športnih in rekreativnih storitev, pri-
reditev in druženj – kulturnih, gospodarskih, turističnih, stro-
kovnih, lokalnih, interesnih, političnih, verskih. Posledice gredo 
prav v vse segmente ekonomije, brez turizma ne potrebujemo 
gradnje hotelov, gostišč. Celo stanovanj v Ljubljani bo brez tu-
rizma nenadoma preveč in še študentje zaradi zgolj kratkotraj-
nih obiskov fakultet ne bodo potrebovali sob. Vprašanje je tudi, 
komu bo pri omejenosti na domačo trenirko še mar za modne 
obleke, čevlje in parfume. In zakaj bi moški sanjali o čim boljših 
avtomobilih, če ne bo več zabav in druženj, kjer bi ponosno za-
parkirali svojega lepotca? Skratka, ljudje imamo po naravi radi 
stabilnost in predvidljivost, pojav virusa, ki bi tako spremenil 
življenje, pa nas navdaja s strahom. V preteklosti so že manjše 
motnje življenja vodile v spore, politične premike, vojne. 

Ne morem mimo Švedske. Tudi zato ne, ker tam že nekaj 
let živi moja hči. Ukrepov skorajda ni, so le priporočila. Vsi 
lokali so normalno odprti, življenje poteka skoraj nemoteno. 
Kako komentirate odločitev tamkajšnje vlade?

Švedska je stavila na princip prekuženosti, ne da bi v pri-
meru konkretnega virusa vedela, ali to v resnici deluje. Trenu-
tno so na 140 mrtvih na milijon, njihovi najbolj primerljivi sose-
di Norvežani so na 30 mrtvih, enako kot mi. Švedi bodo torej 
na koncu epidemije natančno vedeli, koliko tisoč mrtvih ljudi 
so »žrtvovali« v dobro ekonomije in prekuženosti. Pri čemer 
je pri ekonomiji vprašljivo, koliko jim bo uspelo, saj ob zapori 
meja tudi oni ne morejo normalno poslovati, potovati, izvažati 
– ker ni kupcev. Še bolj je vprašljiv njihov načrt o prekuženosti 
– ne le, da ni jasno, ali prekuženost dejansko povzroča trajno 
zaščito, še manj je verjetno, da bodo tudi oni imeli omembe 
vredno prekuženost, ki bi delovala varovalno. Zelo verjetno je, 
da tudi oni ne bodo niti blizu 60 % prekuženosti, ki bi morda 
lahko delovala zaščitno. Tako, da se na koncu lahko izkaže, da 
so žrtvovali nekaj tisoč ljudi in glede na druge prav nič prido-
bili. Končno bilanco in sodbo bo seveda izrekel le čas. 

Ko sva že pri politiki oz. vladi – ali ta (pa ne le v Sloveniji) 
dovolj upošteva mnenje stroke? In še: tako pogosto dobimo 
občutek, da je stroka precej neenotna. 

V osnovnih pogledih na epidemijo je stroka zelo enotna, 
ne le v slovenskih, ampak tudi v svetovnih razmerah. Ker pa 
je epidemija prvovrstni problem celotne države, ki ga je mo-
goče reševati le s »poveljevanjem« na ravni države, je politika, 
razumljivo, močno udeležena, saj je prav politika poklicana, da 
koordinira družbene sisteme in podsisteme tako, da je končni 
rezultat največje skupno dobro, čeprav nekateri podsistemi, 
na primer turizem, pri tem močno trpijo in sami po sebi ne bi 
»brez ukaza« nikoli skočili v vodo. 

Če govorimo o medicinski stroki, so pogledi na epidemijo 
zelo enotni, so pa mnoge konkretne težave, ki bi jih posame-
zniki na različne načine reševali. Kako na primer organizirati 
sprejemne centre za okužene ali koga vse testirati. A ker ve-
likokrat ni normalnega časa, ki smo ga v strokah navajeni za 
usklajevanje, se marsikak ukrep zdi prehiter in premalo uskla-
jen »ukaz«, in kot tak seveda marsikoga v stroki zmoti. Ampak 
to je v razmerah, v katerih smo, povsem normalno.

Pred nami so prvomajski prazniki. Kakšni bodo in kje jih 
bomo preživeli? Pred nami je tudi poletje. Klic morja je 
močan. Se mu bomo smeli odzvati? 

Turizem je epidemiološko izrazito tvegana dejavnost, saj 
bi v razmerju velike neprekuženosti prebivalstva, škoda, ki bi 
jo lahko povzročila nepreverjena skupina turistov, tisočkratno 
presegla dohodke od njih – zaradi nuje po ponovnih zaostri-
tvah ukrepov. Zlasti slovenski, »ljudem prijazni turizem«, je za-
radi integriranosti v lokalno okolje epidemiološko visoko tve-
gan. Slabost slovenskega turizma je tudi prehodnost turistov 
– navadno se ustavijo le nekaj dni in pri takih ne moremo ra-
čunati, da bodo za obisk Slovenije pripravljeni preživeti teden 
dni karantene. Obratno, kar se tiče hrvaškega morja, pa bodo 
stvari bolj odvisne od Hrvaške. Tudi oni verjetno ne bodo pri-
pravljeni brez karantene sprejemati gostov iz držav, kjer bo 
virus še aktiven. 

Življenje, kot je bilo nekoč! Je v tej povedi zgolj še nostal-
gija ali lahko pričakujemo, da bo nekoč spet vse na svojem 
mestu?

Ne vemo. Človeštvo vsekakor zaradi virusa ne bo propa-
dlo, bo pa virus delal življenje precej bolj težavno, neprestano in 
tudi nepričakovano bo pobiral žrtve, povzročal veliko žalosti in 
bolečin, spremenil ekonomijo. Pričakovana življenjska doba, ki 
smo jo s higieno življenja in dobrim zdravstvom vsaj pri ženskah 
potisnili nad 80 let, lahko zaradi virusa precej upade. Pojavi se 
lahko močna separacija in posledična diskriminacija starejših, 
čeprav z najboljšimi nameni, ampak zato nič manj boleča. Zato 
vseeno upamo, da bo nekaj na področju zdravljenja ali cepiv 
vseeno spravilo virus v območje normalnih bolezni.

Spremembe so edina stalnica. Stavek, ki je morda še ne 
dolgo nazaj zvenel kot obrabljena fraza, a zdaj kaže, da 
je pred nami res velika sprememba. Koronavirus je sprožil 
evolucijo družbe, kulture ... Slišimo, da bo vse drugače. Bo 
še vedno lepo? Bomo morali prevrednotiti pojem lepote?

Ljudje imamo enako, kot vsa živa bitja, en temeljni gon – 
po življenju in preživetju. Vsa kultura in umetnost je na koncu 
namenjena temu, da ne glede na življenjske pogoje, vojno, 
kugo ali obilje, ljudje še vedno želimo živeti, in moški še ve-
dno želijo ženske, in ženske še vedno sanjajo o moških, pa 
če so vojaki, športniki, zamaskirani delavci v tovarnah ali kaj 
drugega. Lepota torej vedno obstaja v glavah ljudi in kultura 
jo s pomočjo umetnosti v vsakih pogojih življenja najde. Če 
bomo vsi v maskah, se bomo začeli pač več ukvarjati z očmi 
drug drugega.

Morda še zaključna misel, namenjena bralcem Polzelana?
Imenitno je, da smo trenutno še ena od »brezvirusnih« ob-

čin. Naj tako tudi ostane.

Jolanda Železnik
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Ukrepi zajezitve epidemije COVID-19 vplivajo tako na življenje širše javnosti kot tudi na poslovanje posameznih pod-
jetij. Podjetnike v Občini Polzela smo povprašali, kako so prilagodili delo predpisanim odlokom in ukrepom s strani vlade 
in lokalne skupnosti ter kolikšen izpad prihodkov in gospodarske škode pričakujejo. Svoje mnenje in predloge so nam 
posredovali tudi v zvezi s sprejetim prvim paketom pomoči podjetjem s strani države oziroma interventnim zakonom.

Alenka Kočevar

Kako so se podjetja v občini odzvala     
na koronavirus?

»Na podlagi odloka, ki je bil sprejet v času epidemije, sem 
cvetličarno takoj zaprla in je bila zaprta do konca veljavnosti 
odloka oziroma do preklica. Težko se primerjam z vrtnarijami, 
ki imajo bistveno bolj razširjen asortiment izdelkov, zato je 
promet tudi v dneh, ko sem odprla prostore, bistveno manjši, 
kot bi bil v normalnih razmerah. Izpad prihodkov je bil v času 
zaprtja 100-odstoten, v dneh odprtja pa bo zagotovo od 80 
do 90 odstotkov manj prihodkov kot pa ob običajnem času. 
Zagotovo se bo vpliv ukrepov poznal več mesecev, bojim pa 
se, da morda tudi vse leto. Glede pomoči države vam ne mo-
rem odgovoriti, saj se te dni šele oddajajo vloge, kakšna bo 

pa realizacija, bomo videli do konca meseca in v naslednjih 
mesecih. Nadomestilo vsekakor ne nadomesti prihodkov, ki 
jih lahko ustvarimo v normalnih razmerah. 

Ker zelo rada delam s svojimi zvestimi strankami in ljubim 
cvetje, močno upam, da bodo te razmere čim prej minile, do 
takrat pa imam cvetličarno odprto od ponedeljka do petka 
od 9. do12. ure in od 14. do 17. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. 
ure. Na zalogi bo sveže cvetje, lončnice in darilni program.«

Ema Rakun

Ema Rakun, s. p., cvetličarna Emi

DELOVNI ČAS V ČASU IZREDNIH RAZMER

Od ponedeljka do petka:
Sobota:
Nedelja:

Informacije in naročila:

9:00 - 12:00 in 14:00 -17:00
8:00 - 12:00
ZAPRTO

041 787 916

� �
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ENOSTAVNO IN NEINVAZIVNO 
SKENIRANJE MNOŽICE LJUDI 
NA KORONAVIRUS

Trenutno krizo, ki jo je povzročila koronavirusna bolezen 
COVID-19 bomo lahko premagali le s skupnimi močmi. 
Tudi po koncu karantenskih ukrepov bo kritična 
infrastruktura (letališča, avtobusne in železniške postaje, 
šole, nakupovalni centri, proizvodnja) potrebovala rešitve, 
ki bodo preprečile ponovno širjenje virusa.

V podjetju DAT-CON smo razvili zanesljivo rešitev, 
kamero na ključ SCR / BT, ki omogoča hitro in neinvazivno 
skeniranje telesne temperature posameznikov in večjih 
skupin (25+) in ki enostavno odkrije potencialne nosilce 
bolezni s povišano temperaturo. Morebitni okuženi so tako 
izločeni, ne da bi bil oviran delovni proces ali podaljšan čas 
potovanja.

Vas zanima več? Naša prodajna ekipa vam bo z veseljem 
posredovala več informacij in se z vami dogovorila
o implementaciji. Upamo, da je to lahko majhen korak
k premagovanju krize.

DAT - CON d. o. o. � 03 62 00 500 � sales@dat-con.com � dat-con-defence.com

»V našem podjetju smo se na situacijo pandemije odzvali 
nekaj dni pred uradno objavljenimi odloki vlade. Najprej smo 
uvedli delo od doma za vse tiste, ki jim narava dela omogoča 
takšen pristop. Seveda je to posledično pomenilo dodatne 
stroške, saj smo morali prilagoditi dostope do strežnikov in 
zato tudi dokupiti večje število licenc za navidezno zasebno 
omrežje, tako imenovani VPN-dostop. Ti zaposleni še vedno 
opravljajo delo od doma, in ta del poteka nemoteno.

Zaposleni v proizvodnji so sprva ostali v celotni zasedbi 
in delo v proizvodnji je teklo nemoteno, seveda ob ustrezni 
zaščiti. Uspelo nam je pravočasno nabaviti zaščitne maske in 
dezinfekcijska sredstva. Pozneje pa smo se odločili razdeliti 
zaposlene v proizvodnji na dve skupini, ki se po 14 dneh za-
menjata. Tako smo zagotovili, da v primeru okužbe v skupini, 
ki trenutno dela, lahko takoj brez prekinitve nadaljujemo delo 
s skupino, ki je trenutno doma. 

Verjetno bi lahko vprašanje 'Kolikšen izpad prihodkov pri-
čakujete oz. do kdaj predvidevate, da bo v vašem podjetju s 
poslovnega vidika prisoten vpliv koronavirusa?' poimenovali 
'vprašanje za milijon dolarjev', ta trenutek je namreč izjemno 
oziroma skoraj nemogoče napovedati, kakšne posledice bo 
celotna situacija imela na posamezne panoge gospodarstva. 

Ocenjujemo, da izpad definitivno bo. Naše podjetje ustvarja 
glavnino realizacije prek mednarodnih javnih razpisov in ve-
čino pridobljenih poslov predstavljajo dolgoročne pogodbe. 
Pogodbe, ki so v teku, trenutno izvajamo večinoma nemote-
no, in tu ne vidimo večjih težav. 

Ta trenutek je težko napovedati, kako dolgo bo prisoten 
vpliv 'koronakrize' in koliko bo posamezno tržišče prizade-
to. Verjetno bo prišlo do sprememb pri porabi proračunskih 
sredstev, saj bodo države morale najprej poskrbeti za so-
cialne transferje, za pomoč lastnemu gospodarstvu itd. ter 
bo tako posledično manj sredstev namenjenih za obnovo ali 
nadgradnjo opreme, ki ni primarna dobrina. 

Glede na kratek rok, ki ga je vlada imela za sprejetje inter-
ventnih zakonov, je bilo pričakovati, da bodo težko zadovoljili 
vse potrebe pomoči potrebnih gospodarskih subjektov. 

V proizvodnih dejavnostih, kjer nismo popolnoma pre-
kinili proizvodnje, je trenutni učinek krize nekoliko manjši in 
menimo, da je interventni zakon za nas ugoden. Zakonoda-
jalec je tukaj spregledal veliko zadev, ki pa so za nas lahko 
ključnega pomena za obstoj. Podjetja, ki obratujejo, so doda-
tno obremenjena z izplačilom kriznega dodatka, ki se mora 

Dat - Con, d. o. o.
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izplačati tudi zaposlenim, ki so svoje delo opravljali od doma. 
Dodatno smo obremenjeni z izplačilom prevoznih stroškov, 
kajti glede na situacijo, ko ni zagotovljenega javnega prevoza, 
smo dolžni izplačati kilometrino, kar pa na koncu predstavlja 
bistveno višji strošek. Tega nam država ne bo povrnila! Prav 
tako bi zakonodajalec moral zagotoviti izplačilo nadomestil 
takoj, in ne šele v naslednjem mesecu! Zdaj, po preteklem 
mesecu karantene, ugotavljamo, da bi iz stroškovnega vidika 
bilo bolje popolnoma zapreti in prenesti zaposlene takoj na 
zavod. Tako bi se izognili situaciji, v kateri se bo jutri znašlo 
veliko podjetij.

Subjekti, ki pa so morali popolnoma prekiniti obratovanje, 
pa imajo bistveno večje težave, ki jih ta zakon ni v celoti po-
kril, pri tem pa predstavlja največjo težavo zakasnitev izplačil, 
za katera se še danes ne ve natančno, kdaj bodo realizirana. 

Vsem nam skupaj pa je ta situacija velika šola. V obdobju 
gospodarske rasti vse preveč pozabljamo na nekaj, čemur so 
naši starši znali reči: 'Prihrani nekaj za deževne dni!'«

Breda Plaskan

»Izbruh epidemije COVID-19 je dejansko ohromil Evropo, 
prav tako ta trdovratni virus ni bil prav nič prizanesljivejši do 
naše lepe dežele Slovenije. Preizkušnja spopadanja z epide-
mijo je doletela tako državo kot institucijo kakor tudi celotno 
družbo, podjetja in ne nazadnje slehernega državljana. 

Kot podjetje smo bili s takojšnjimi ukrepi usmerjeni v 
varovanje zdravja vsakega zaposlenega, varovanje strank 
v podjetju, preprečevanje širjenja okužb znotraj podjetja. 
Naše izredne aktivnosti potekajo od 4. marca 2020, ko so 
bile potrjene prve okužbe s koronavirusom v Sloveniji. S tem 
dnem so v našem podjetju začeli veljati posebni ukrepi, ki 
jih izvajamo v skladu z navodili in smernicami vlade, NIJZ, 
medicino dela in pogodbenim varnostnim inženirjem ter jih 
nadgrajujemo glede na nove sprejete odredbe vlade, saj se 
le-te sproti spreminjajo, zaostrujejo. Vsem priporočilom dr-
žave sledimo z enim samim ciljem, da zagotovimo varovanje 
zdravja naših zaposlenih in skupaj preprečimo širjenje viru-
sa. Posebej apeliramo na ozaveščanje in upoštevanje navodil 
vsakega posameznika v podjetju.

Država je z odlokom prepovedala obratova-
nje določenim panogam, kamor pa naša proizvo-

dna dejavnost ne spada. Prav tako svojih proizvo-
denj oz. podjetij niso zapirali naši kupci, nasprotno, 

nekateri kupci iz Nemčije in Avstrije so se na nas 
obračali z vprašanji in apelom, naj v teh hudih časih 

naredimo vse, da poskrbimo za varovanje zdravja vseh za-
poslenih. Le tako bomo lahko skrbeli za redne dobave, saj 
so naši proizvodi, zobniki in drugi kovinski deli, sestavni deli 
generatorjev, pogonskih delov, ki z energijo oskrbujejo bol-
nišnice, laboratorije (samo v Evropi več kot 300 bolnišnic). 
Tako lahko s svojim delovanjem prispevamo k reševanju dra-
gocenih življenj. 

Posledice nastale situacije zaradi koronavirusa se v na-
šem podjetju kažejo v prestavitvah nekaterih rokov naročil, 
zmanjšanju naročil pri serijski proizvodnji, predvsem pa v 
pomanjkanju nekaterih surovin in materiala na trgu, potreb-
nega za našo proizvodnjo. Kjer smo lahko, smo bili primorani 
naročiti večje količine materiala, surovin na zalogo, da ne bi 
prihajalo do izpadov proizvodnje in s tem prekinitev dobav-
nih verig do naših kupcev. 

Pozdravljamo naklonjenost in pripravljenost države, da 
bo v teh težkih razmerah z ukrepi pomagala tako državlja-
nom kot tudi podjetnikom in podjetjem. Upamo lahko, da se 
bo naša država po učinkovitosti, hitrosti in dejanski pomoči 
zgledovala po naših evropskih sosedih, vse s ciljem, da bo 
pomoč do podjetij in podjetnikov prišla pravočasno.

V teh dneh je povsod mogoče zaslediti geslo »Pazite 
nase in ostanite zdravi«, in prav to želimo tudi vam. 

Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem zaposlenim v 
našem podjetju, ki tudi v tej krizni situaciji prihajajo na delo 
in ves čas pazijo nase in posledično na druge sodelavce ter 
dosledno upoštevajo in spoštujejo ukrepe. Iskrena hvala.«

Andrej Bastl

Bastl – Reduktor, d. o. o.
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UOKVIRJANJE SLIK,
KUHINJSKA STEKLA, 
TUŠ KABINE,
ZASTEKLITVE ...

041 678 771
Malteška cesta 61

3313 Polzela

GORAN 
GLAVNIK

Vesna 
Glavnik 051 678 771
Malteška cesta 61, 3313 Polzela

barvanja las z ekološkimi rastlinskimi barvami

lasna kozmetika Wella

make-up

»Glede na naravo naše dejavnosti smo naše podjetje za-
prli že pred odlokom vlade, to je 13. marca 2020, saj se nam je 
to zdelo primerno in odgovorno, in to ne samo do nas samih 
in naše družine, ampak seveda tudi do naših strank. Zdravje 
in varnost sta na prvem mestu, tako je tudi z dobrim po-
čutjem v frizerskem salonu. Steklarstvo se izvaja izključno v 
nujnih primerih. 

V frizerskem salonu imamo 100-odstotni izpad dohodka. 
Upam, da bo naše delo omogočeno vsaj po prvomajskih pra-
znikih, stranke potrebujejo naše storitve, ko imamo urejeno 
pričesko, je tudi naše počutje boljše. Po sprostitvi ukrepov 
ne pričakujem prevelikega upada, pričakujem pa spremembe 
v procesu dela, kar pomeni otežitev dela z ustreznimi zašči-
tnimi sredstvi, ki jih bomo potrebovali. Zagotovo bom sama 
zelo pogrešala kakšen objem stranke v zahvalo za moje delo. 
Imam pristen odnos s strankami in takšna toplina nam veliko 
pomeni. No, zdaj bo moral biti dovolj tudi iskren nasmeh.

Pri steklarstvu pa je upad okoli 70-odstoten, ker se iz-
vajajo samo nujna dela, kar pomeni na primer ob vlomih ali 
razbitju stekla. Ne predstavljam pa si dela na terenu v vročini 
z zaščitnimi sredstvi, ko je oteženo dihanje in ob prisotno-
sti astme še toliko težje. Upam, da se bo sprostitev ukrepov 
zgodila po prvomajskih praznikih. Posledice se bodo vseka-
kor poznale, predvidevam pa tudi, da bodo ljudje odlašali z 
izvedbo del, ki niso nujna.

Mogoče nisva najzadovoljnejša s sprejetim prvim pake-
tom pomoči podjetjem s strani države oz. interventnim zako-
nom, kajti kljub ponujeni pomoči je tukaj precej nejasnosti in 
določil, ki pa jih v tem trenutku niti sami ne moremo predvi-
deti. Ne vemo, kako dolgo bo stvar trajala, bo delo ali ga ne 
bo, ali ga bo mogoče preveč ... Preveč je omejitev in vprašanj, 
na katera nihče nima pravega odgovora. 

Vsekakor srčno upava, da bodo vodilni izpeljali stvari, kot 
menijo, da je prav, in da bo prav tudi za mala podjetja, za nas, 
ki smo ukrepe vlade vzeli skrajno resno in se držimo vseh 
omejitev, ki jih izrekajo.

Želiva, da se stvari čim prej uredijo in vrnejo v stare tir-
nice, hkrati pa, da bomo ljudje znali ceniti čas. Zdaj nam je 
podarjen čas, ki ga v zadnjih letih ni bilo. Živeli smo drug 
mimo drugega, ura je bila naš gospodar. Nismo se znali usta-
viti sami, zato nas je ustavil virus. Očitno ima svoj namen ali 
sporočilo za nas.«

Vesna in Goran Glavnik

GG steklarstvo in agencija,       
Goran Glavnik, s. p.,          
in Frizerski salon   
Glavniki & čokolada
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»Na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
z dne 16. marca 2020 do nadaljnjega oziroma do sprostitve 
ukrepov smo v Avtohiši Kos začasno prekinili dejavnost pro-
daje novih in rabljenih vozil. Da bi zaščitili zdravje vseh zapo-
slenih in tudi strank smo z namenom preprečitve širjenja vi-
rusa v drugi polovici marca prekinili tudi servisno dejavnost.

Zaradi ustavitve javnega prevoza je v aprilu organizirano 
dežurstvo in s tem skrajšan delovni čas, saj je treba opravljati 
storitve popravila vozil, brez katerih bi bila ogrožena varnost 
ljudi. Zaposleni v servisni delavnici uporabljajo vsa potrebna 
zaščitna sredstva in delujejo v skladu z navodili NIJZ.

Vsako vozilo posebej razkužimo. Stranke so z vozili na-
ročene po urah, pri čemer pazimo na nekoliko daljši časovni 
razmak med posameznimi naročili. V salonu in čakalnici se 
stranke naj ne bi zadrževale oziroma samo ob zaključku po-
slovnega procesa in ob upoštevanju pravilnega razmika med 
sogovorcema. Tudi prodajne pulte smo primerno zaščitili. 

Ugotavljamo, da so vsi naši zaposleni pri svojem delu ve-
stni in skrbno upoštevajo navodila za varnost in zdravje vseh 
sodelavcev kakor tudi strank,  za kar se jim tudi zahvaljujemo.  
Prav tako pa gre pohvala in zahvala tudi našim strankam ter 
poslovnim partnerjem, saj s svojo ozaveščenostjo in strpno-
stjo pri medsebojnih stikih izredno pripomorejo k čimprejšnji 
zajezitvi virusa.

S sprostitvijo ukrepov s strani vlade, smo s tretjim pone-
deljkom v aprilu  pričeli z izvajanjem vseh servisnih storitev, 
vključno z kleparsko in vulkanizersko dejavnostjo.

Izpad prihodkov v prvem mesecu ocenjujemo pri pro-
daji vozil 100-odstoten, medtem ko področje popravila vo-
zil trenutno predstavlja od 20 do 30-odstotni prihodek v 
primerjavi s preteklim letom. Vpliv koronavirusa po končani 
epidemiji in sprostitvi ukrepov pričakujemo še v poslovnem 
letu 2021.

Pomoč države podjetjem in espejem je v dani situaci-
ji nujno potrebna. Stroški podjetij pa žal niso samo plače 
zaposlenih, ampak sem lahko prištejemo še vse tekoče in 
druge fiksne stroške poslovanja. Interventni zakon ponuja 
različne vrste pomoči, vendar je v primerjavi z drugimi dr-
žavami, ki so nakazila podjetjem kot pomoč izvršile takoj ob 
razglasitvi epidemije, pri nas dokaj birokratski, kar pa pod-
jetnike nekoliko bolj omejuje.

Vsi skupaj si želimo, da se širjenje virusa in s tem epide-
mija čim prej konča, s čimer se bomo lahko vrnili v ustaljen 
ritem poslovanja.«

Matej Kos

Avtohiša Kos, d. o. o.
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»Začetek letošnje sezone nas je prese-
netil z zelo neobičajnimi, skrb vzbujajočimi 
razmerami. Izbruh koronavirusa COVID-19 
in njegovo širjenje v našem prostoru sta 
popolnoma spremenila naše vsakdanje 
življenje in zaustavila številne aktivnosti.

V tem času, ko se skupaj srečujemo 
s to pandemijo brez primere, je prioriteta 
nas kmetijcev, da poskušamo čim bolj nor-
malno opravljati svoje poslanstvo in zago-
toviti čim bolj stabilno preskrbo s kmetij-
skim repromaterialom, krmili, zelenjavnimi 
sadikami, rožami, gnojili, čebulčki itd.

Ne glede na to, da se je marsikje po-
slovno življenje kar čez noč ustavilo, pa 
se dogodki odvijajo z osupljivo hitrostjo 
in situacija se vsakodnevno spreminja.

Delo od doma ali čakanje na delo 
doma sta postali vsakodnevna praksa. 
Tudi na KZ Polzela smo se takoj odločili za 
spremenjen delovni čas. Tako dela ena sku-
pina zaposlenih en teden, druga skupina 
drugi teden. Vse z namenom, da se med 
seboj ne srečujejo in ni možnosti okužbe, 
ter s ciljem čim večje zaščite zdravja vseh 
deležnikov v našem poslovnem procesu, 

kakor tudi zagotavljanja nemotenega po-
slovanja. Seveda smo tudi takoj sledili pri-
poročilom Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, predpisanim odlokom in ukrepom 
vlade ter lokalne skupnosti. Vsi zaposle-
ni so dobili organizacijsko navodilo, kako 
ravnati pri svojem delu. Zagotovljena jim je 
bila vsa zaščitna oprema (maske, rokavice, 
razkužilo) in tudi pleksi steklo na blagajni. 

Trenutno sprejeti ukrepi ne vplivajo 
preveč negativno na opravljanje naših 
poslovnih dejavnosti, ki sicer potekajo 
nemoteno. Razen malo večje gneče pred 
vhodom v trgovino, se pa pričakuje malo 
več strpnosti in razumevanja strank. Za-
gotovljeno imamo tako varnost dobavne 
verige kot tudi nemoteno poslovanje lo-
gistike in dostave blaga.

Za zdaj večjega izpada prihodkov ni 
zaznati, saj smo ga uspešno nadomestili 
z drugimi produkti, ki so bili do zdaj manj 
prodajni. Vse to gre na račun zaprtja drugih 
podjetij. Kot večja težava pri nas se kaže 
zamuda plačil obveznosti s strani Mlekarne 
Celeia do nas, strahotno nizke so odkupne 
cene živine, ki so v zadnjem obdobju padle 
za okoli 40 centov za kilogram.

Vsekakor si želimo čimprejšnjega kon-
ca teh kriznih razmer. Kdaj se bo to zgodi-
lo, težko napovedujem. Ni preprosto v teh 
lepih sončnih dneh nositi mask in rokavic 
ter ob tem še zelo pridno delati. 

Delno smo tudi zadovoljni z interven-
tnim zakonom glede pomoči podjetjem s 
strani države. Seveda bi lahko zaposleni, 
ki delajo, dobili še malo več, še posebno 
v primerjavi s tistimi, ki so doma. Marsik-
do, ki je doma, ni izpostavljen nobenemu 
rizičnemu tveganju, na koncu meseca pa 
bo morda dobil celo več kot trgovec z 
minimalno plačo, ki dela šest dni v tednu.

Poslovni ljudje smo vajeni vzponov in 
padcev. Zavedamo se, da so to največ-
krat kratkotrajna stanja in da se s pame-
tnimi ukrepi situacija hitro lahko popravi.

Še naprej pa velja zlato pravilo: bodimo 
odgovorni in prilagodimo svoje delovanje 
situaciji primerno. Pozorno spremljamo 
ukrepe in priporočila odgovornih. Pazimo 
nase, na naše najbližje in vse okoli nas. 

Motivirajmo sebe, druge in obvladali 
bomo izredne razmere.«

Kmetijska zadruga Polzela, z. o. o., Polzela

Velika izbira sadik zelenjave in balkonskega 
cvetja. Strokovno svetovanje. 

Pri nas dobite vse za vrt 

Bršljanka 

Več kot 20 različnih 
substratov za vaše rastline. 

Veliko naravnih gnojil, 
peletiranega gnoja, 
vitaminov in mineralov. 

Trave za vaše zelenice,
zraven pa še gnojilo, herbecid 
in odstranjevalec maha. 

www.kzpolzela.si 

Drago Strmšnik
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Franc Küčan, podpredsednik Slo-
venske kmečke zveze, pravi: »Za ob-
stoj nekega naroda je najpomembnej-
ša hrana mleko, kruh in meso.«

Kaj lahko razberemo iz njegovih 
besed? Slovenija je s svojim kmetij-
stvom samooskrbna z mlekom, imamo 
ga 110 odstotkov, prav tako smo lahko 
samooskrbni s krušnim žitom, za svoje 
krušne potrebe ga imamo dovolj, tudi 
z mesom smo samooskrbni, imamo vi-
šek perutninskega mesa, tudi goveje-
ga, le prašičjega nekoliko manj.

Nekoliko slabše smo samooskrbni z 
zelenjavo in sadjem, kar bi lahko dokaj 
hitro in s pravilnim pristopom države 
obrnili v pozitivni trend.

Kmetje že dolga leta opozarjamo, 
da je pri nas pridelana hrana vrhunska, 
saj imamo nešteto nadzorov, tako rekoč 
od vil do vilic. Težava pa je, da je prav 
ta hrana premalo ovrednotena. Kmet 
dobi v povprečju le od 10 do 15 odstot-
kov vrednosti, ki je na policah trgovcev. 
Zato odhajajo najbolje vzrejene živali v 
tujino, zato tja odhajajo tudi najlepša 
jabolka … In po drugi strani zato uvaža-
mo manjkajoče meso, sadje, zelenjavo 
… Vemo, da je za obstoj teh proizvodov 
potrebno veliko konzervansov in kemi-
je, da po dolgih poteh pridejo sveži do 
trgovskih polic. Sadje, ki je npr. name-
njeno za izvoz, se mora obrati pred teh-
nološko zrelostjo, saj ga čaka še dolga 
pot, s tem pa izgubi ogromno hranilnih 
snovi, ki se v njem razvijejo prav v času 
tehnološke zrelosti. Da ne omenjam 
mesa, ki je večkrat zmrznjeno ...

Za Slovence je vsa hrana, ki je pride-
lana v Sloveniji, lokalna hrana, ne glede 
na to, iz katerega dela Slovenije prihaja. 
Je pa tudi res, da ima skoraj vsak kraj 
v Sloveniji svoje krajevne in lokalne po-
sebnosti, na katere ne smemo nikakor 
pozabiti. Zato sta RABA in PROMO-
CIJA lokalno pridelane hrane zelo po-
membni.

Kupovanje od lokalnih ponudnikov 
blaga in storitev ima mnoge prednosti. 
Ne samo v času, ko je svet zaradi ko-
ronavirusa skoraj obstal, ampak tudi v 
našem vsakdanu. Krajša pot blaga od 
dobavitelja do kupca, predvsem pri 
prehrambnih produktih, omogoča višjo 
kakovost ter boljši nadzor in sledljivost.

Lokalno pridelano in predelano pa 
ima še veliko prednosti:
•  Dozorelost, ki je optimalnejša. 

Zaradi bližine pridelave ni potrebno 
predčasno pobiranje oz. obiranje 
in ni potrebe po poznejši obdelavi 
med transportom in skladiščenjem.

• Višja prehranska vrednost in sveži-
na. Večja verjetnost je, da bo lokal-
no pridelana hrana vsebovala večje 
količine antioksidantov v primerjavi 
z živili, ki so bila transportirana in 
skladiščena daljši čas. Pri daljši pro-
dajni verigi se zniža tudi vsebnost 
vitaminov.

• Boljša senzorična vrednost (vonj, 
okus, videz, struktura) in tradici-
onalen okus. Lokalni proizvajalci 
poznajo zahteve lokalnih potrošni-
kov glede okusa in načina pripra-

ve hrane, zato v svoje recepture 
prenašajo tudi tradicionalne okuse 
in postopke, kar bogati pestrost 
ponudbe njihovih izdelkov.

• S kupovanjem hrane lokalnega po-
rekla podpiramo lokalne prideloval-
ce in panogo ter utrjujemo lokalno 
samooskrbo.

S pravilnimi političnimi odločitvami 
bi lahko položaj v kmetijstvu bistve-
no popravili, mladi bi raje kmetovali, 
poseljenost podeželja bi se izboljšala, 
površine, ki so v zaraščanju, pa bi bile 
obdelane.

Torej, za zdaj se nam Slovencem ni 
treba bati, da bi bili ob morebitnem za-
prtju meja lačni, saj je naše kmetijstvo sa-
mooskrbno. Morda je prav zdaj, ob epi-
demiji koronavirusa, idealna priložnost, 
da se zamislimo in začnemo bolj ceniti 
domačo hrano in slovenskega kmeta. 

Morda pa na koncu še zahvala vsem, 
ki pridelujejo hrano in nas tako v kriznih 
trenutkih oskrbujejo z njo.

Blaž Turnšek

Samooskrba naše države z domačo oz. lokalno 
pridelano hrano, kar je bistvenega pomena    
v času epidemije koronavirusa

Lokalno pridelana hrana in izdelki
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Kmetijstvo

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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•	 Moj	dan	poteka	nekako	takole.	Ko	je	ura	osem,	me	m
ami	zbudi.	Nato	pojem	zajtrk	in	začnem	

opravljati	šolske	naloge.	Mami	je	zdaj	doma	in	mi	
pomaga,	če	mi	kaj	ne	gre.	Vsak	dan	porabim	

približno	tri	do	štiri	ure	za	šolo.	Na	začetku	mi	
je	bilo	delo	prek	računalnika	zelo	težko,	zdaj	

ko sem se navadil, mi je super. Ampak zelo pogreša
m sošolce in vse, kar se dogaja, ko smo v šoli. 

Potem	imamo	kosilo.	Popoldne	pride	še	ati	domov	in
	okoli	hiše	narediva,	kar	je	potrebno.	Če	pa	je	

slabo	vreme,	z	mami	rada	pečeva	sladice	in	vsak	dr
ugi	dan	spečeva	kruh.	Popoldne	grem	tudi	rolkat	

in	izvajam	nove	trike.	Zvečer	se	uredim	in	povečer
jam,	dostikrat	jaz	pripravim	večerjo.	Potem	

pogledam kaj na telefonu in se pogovarjam s sošolc
i. Ob 21.30 moram spat.  Urh Švener, 6. r.

•	 Moj	dan	poteka	tako:	zjutraj,	ko	se	zbudim,	se	ure
dim.	Očistim	si	zobe,	umijem	obraz,	počešem	

se	in	oblečem.	Pogledam,	kaj	moram	danes	narediti	
na	računalniku,	še	pred	tem	pa	se	odpravim	na	

sprehod	z	mojim	kužkom.	Vedno,	ko	pridem	s	sprehod
a,	grem	za	računalnik.	Ko	sem	se	prijavljala	v	

to	spletno	učilnico,	sem	imela	res	veliko	težav.	Z
a	pomoč	sem	prosila	mami,	ki	mi	je	z	veseljem	

pomagala.	Veliko	se	zunaj	igram.	Ko	pa	zvečer	vse	
naredim,	se	umijem	in	oblečem	pižamo.	Hitro	še	

pogledam	serijo,	potem	pa	se	odpravim	v	posteljo.	
Vsak	dan	mi	je	tudi	dolgčas	in	nimam	ničesar	za	

delati.          Manca	Možina,	6.	r.

• Pozdravljeni! Meni je vse skupaj kar naporno. Dela
mo vsi: ati, mami in jaz. Ati in mami še hodita 

zraven	v	službo,	sicer	se	menjavata,	ampak	je	res	
naporno.	Vse,	kar	imamo	za	sproti,	naredim	v	

enem	dnevu,	oziroma	odvisno,	koliko	nam	naložijo.	
	 	 	 	 Miha Terglav, 6. r.

•	 Učenje	na	daljavo	mi	seveda	ni	všeč,	saj	imam	raje
,	ko	smo	v	učilnici,	ker	snov	bolje	razumem	z	

razlago.	Ampak	bo,	saj	se	vsak	dan	učimo	in	se	bom
	tudi	tega	navadila.	Edino,	kar	je	v	teh	dneh	

pomembno, je, da smo zdravi in veseli.       Leja, 8. r.

•	 Dolgočasno	je	tipkati	in	biti	na	računalniku.			
	 	 	 	 Maks, 8. r.

•	 Moje	mnenje	o	učenju	na	daljavo	je,	da	je	to	popol
na	rešitev	za	trenutne	težave.	Kot	večini	

učencev	mi	je	to	veliko	boljše,	kot	pa	da	bi	skraj
šali	naše	najljubše,	poletne	počitnice.	Zame	je	

to	zelo	dobra	rešitev	in	mi	sčasoma	postaja	zelo	v
šeč.	Če	bi	se	kdaj	zgodilo	še	kaj	takšnega,	bi	

bil	takoj	za	učenje	na	daljavo.	Mogoče	bi	morala	b
iti	spletna	stran	eAsistent	bolj	pripravljena,	

če	bi	se	kaj	takega	ponovilo.		 	 	 	 	 	 	 May, 8. r.

•	 Učenje	na	daljavo	mi	ravno	ni	všeč,	saj	tudi	če	op
ravim	nalogo,	mi	kaže	žalostnega	smeška,	kar	

me	zelo	moti	in	mami	misli,	da	ne	delam	nič.	Nikol
i	nisem	verjela,	da	bom	kdaj	to	rekla,	ampak	

res	pogrešam	šolo	in	komaj	čakam,	da	bom	lahko	čim
	prej	sedla	v	šolske	klopi	in	poslušala	razlage	

učiteljev,	saj	je	včasih	v	učbenikih	zelo	slabo	ra
zloženo	(npr.	učbenik	za	fiziko).	Dodatne	

razlage	iščem	na	spletu,	včasih	najdem	kaj	koristn
ega,	včasih	pa	tudi	ne.	Rada	bi	pa	tudi	čim	

prej	videla	naš	razred,	saj	jih	že	res	močno	pogre
šam,	sploh	tiste	naše	neumestne	komentarje,	ki	

vodijo	v	čisto	drugo	smer	kot	tekoča	tema.	Res	bi	
rada	spet	objela	sošolke,	se	z	njimi	smejala,	

jim	povedala,	kdo	od	svetovno	znanih	pevcev	je	izd
al	nov	album.	V	glavnem,	z	njimi	bi	klepetala	

in razpravljala o temah, kot se za dekleta naših l
et spodobi. Upam, da se bo situacija glede tega 

virusa	kmalu	umirila	in	da	se	bomo	lahko	spet	druž
ili	in	zabavali	kot	prej.	#respogrešamšolo		 	

          Nastja, 8. r.

• Doma je dobro, ampak v šoli je bolje, ker sem l
ahko skupaj s prijatelji. Z internetno povezavo 

in	delom	prek	e-šole	nimam	težav,	ampak	terja	več	
časa.	Meni	osebno	je	lažje,	ko	slišim	učitelja	

pri	razlagi.	Tako	morajo	biti	vključeni	starši,	ki
	morajo	poleg	svojega	dela	še	bolj	aktivno	

sodelovati	pri	mojih	šolskih	obveznostih.	Saj	jim	
ni	težko,	toda	na	koncu	dneva	so	kar	utrujeni.		

           Zala, 7. r.

•	 Pravzaprav	mi	učenje	na	daljavo	kar	odgovarja	–
	spim	lahko	malo	dlje,	ko	pa	sem	pripravljen,	pa	

nadoknadim	vso	snov	in	nalogo.	Seveda	pa	se	obenem
	veselim	tudi	druženja	s	sošolci.	Žiga	T.,	7.	r.

• Pozitivna stran trenutne situacije je zagotovo 
to, da si lahko med delom za šolo vzamem kratek 

odmor	in	na	sprehod	odpeljem	svojega	Tigija.	S	tem
	malo	zbistrim	misli	in	se	potem	lažje	spet	

skoncentriram.	Negativna	stran	pa	je,	da	je	indivi
dualno	delo	precej	težje,	saj	nam	razlaga	

učitelja	pomeni	ogromno.	Prav	tako	pa	mi	manjka	dr
uženje	s	prijatelji	in	slikanje	v	ogledalu	na	

wc-jih s prijateljicami.         Zoja, 9. r. 

• Pozitivna stran tega je, da si lahko sam razpor
ediš urnik in lahko zraven ješ in poslušaš glasbo.

 

Negativna pa je, da nikamor ne moreš in »dolgcajt«
 ti je.    Klemen, 9. r.

Pouk na daljavo …

� �

2626

Št. 4, april 2020
� �



Pišemo, beremo, računamo, se učimo na daljavo, pomagamo pri domačih opravilih, se igramo, skrbimo za zdravje, 
opazujemo in ustvarjamo …
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Tehniški dan – marioneta
Učenci tretjih razredov so v sredo 

doma izvedli tehniški dan. Zbirali so od-
padni material in iz njega izdelali upora-
ben izdelek – marioneto.

Eden izmed učencev je zapisal: 
»Uporabil sem odpadni material in ga 
tako naprej recikliral za mojo lutko.« Res 
je, poleg zabave so učenci opravili tudi 
koristno delo. Po odzivih sodeč, so pri 
delu uživali prav vsi, otroci in njihovi star-

ši. Vsaj malo so vsi skupaj pozabili na te-
gobe trenutnega vsakdanjika. Kako malo 
je treba, da se zbere družina, ki še povrh 
vsega uživa pri nečem tako preprostem, 
kot je izdelava lutke iz plastenke. 

TAKO SE UČIMO ŽIVETI DRUG Z 
DRUGIM, DELATI DRUG Z DRUGIM, SI 
POMAGATI IN SKRBETI DRUG ZA DRU-
GEGA IN ZA NARAVO. 

Marija Bastl

Tudi otroci iz vrtca smo aktivni

Tako pa koronačas preživljata »vrtičkarja« Lev Maj Slapernik in Sara Lepetić.

Nastale so izvirne in zanimive marionete. Morda tudi vas zamika, da si naredite svojo.

Utrinki iz vsakdanjika pouka na 
daljavo
Danes je zelo vesel dan – 1. APRIL! Ves dan se bomo posebno veselili!
Meni se ni težko učiti doma. Ampak je boljše, če ti vse pove učiteljica.
Učiti se doma je zelo drugače.
Zelo pogrešam šolo in svojo najboljšo prijateljico Nino. Zelo sem bila vesela, ko sem 
videla Nino v Polzelanu. Upam, da bomo kmalu spet vsi skupaj v šoli!

Kseniia Zotova, 3. r.
Hej, Nina, me vidiš?
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Ustvarjalnost v času koronavirusa

ZGODBA O ČRIČKU

Nekoč je živel čriček, ki je imel sanje, da bi postal človek. Vsak dan je opazoval 
ljudi, kako se zabavajo, in videl, da en človek dela napravo, ki spremeni žival v 
človeka. A ni vedel, kako naprava deluje. Odpravil se je v votlinico in zaspal. 

Ko se je zbudil, je odšel spet pogledat, ali je naprava že narejena. Šel je v napra-
vo in jo vklopil. Naprava se je sprožila in žarek je zadel črička. Ko je odprl oči, se 
je počutil velikega. Pogledal se je v ogledalo in videl, da je človek. Vesel je bil kot 
še nikoli. Odšel je ven in ni mogel videti svojih prijateljev. Bil je razočaran in sam. 

Vrnil se je v napravo, jo sprožil in prav nič se ni zgodilo. Vprašal je človeka, kako 
se lahko spremeni nazaj v črička. Ta mu je odgovoril, da ne ve. Čriček je opazil 
gumb za obratno in ga vklopil. Žarek ga je zopet zadel. Ko je odprl oči, je bil 
spet čriček in si rekel, da nikoli več ne bi bil človek.

Jorn Jambrek, 4. r.

Pismo učiteljici 
 
 
Dober dan! Jaz, Luka, sem spet nekaj ustvarjal. 
 
Moj dan 
 
1. Dobro se naspim. 
2. Pojem zajtrk. 

3. Opravim šolsko (domače ) delo. 
4. Ko naredim delo, ki mi ga je dala mami, lahko tudi kaj izdelam, kot je ta risba. Tudi papirnatega zmaja 
bom izdelal. 

Rad bi šel v šolo , ampak na žalost ne gre. , , , . Zvečer si naredimo načrt za 

naslednji dan . 
Vsak dan si prilepim naloge v zvezek. Pri delu mi pomaga mami. Ko smo pa skupaj zbrani, pa si med delom 
POMAGAMO. 
V prostem času gremo SAMI kolesarit ali na sprehod. 
 
Lep pozdrav in ostanite zdravi!  

Luka Zupanc, 3. r. 
 

 

 
Foto 2, Dnevnik prvošolca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gal Ocvirk Štrajhar, 3. r.

SKAKALNICA ZA SKIRO

Ker bomo zaradi epidemije novega 
virusa dalj časa doma, sem se 
odločil, da se bom poskusil čim bolj 
zamotiti.

Ko je prišel domov moj ati, sem ga 
vprašal, ali imamo doma kakšno 
desko, saj sem si želel narediti 
skakalnico za skiro. Rekel je, da 
ima v službi veliko desk, ki jih ne 
potrebuje. In res mi je pomagal, saj 
je desko obrezal pri enemu koncu, 
da je bila primerna za skakanje. Ko 
sem se naslednje jutro zbudil, me 
je deska že čakala. Postavil sem jo 
na ulico ter podložil in takoj začel 
skakati.

Od tega dne skoraj vsak dan 
skačem na svoji skakalnici in se učim 
izvajati razne trike.

Jure Kočevar, 5. r.

Nuša Kovač, 7. r.

Larisa Turnšek, 3. r.
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KORONAVIRUS – OSTANI DOMA!

K oronavirus zajel našo je državo,

O h, in to z dobro pripravo.

R adi drug drugega bi objeli,

O joj, ne moremo, ker bi tudi mi zboleli.

N ačin je le en – da smo v karanteni,

A li pa smo v rokavicah in maski ter pazimo pri higieni.

V eliko okuženih je, število se veča

I n to žal je naravna nesreča.

R okovanje, objemanje in druženje,

U sahnilo ne bo okuženje.

S vet živi v epidemiji,

O stani doma – če hodiš naokrog, ne izogneš se policiji.

S tanje zdaj res je grozno,

T renutno je pomembno, da za rešitev ni prepozno.

A li je lažje biti doma? Bi

N ekateri radi, da umre pol sveta?

I n bi radi z maskami na obrazu živeli?

D andanes, bi ljudje to res hoteli?

O bvezno poslušati moramo nasvete.

M orali in zmogli bomo premagati vse ovire,

A mpak le tako se bo naše življenje vrnilo v stare tire.

Nuša Bohak, 6. r.

PESEM O KARANTENI

Ko že tretji teden zjutraj vstanem,
si oči pomanem,

žalostno pogledam na uro,
čas je, da grem na preduro.

Spomnim se, da ponovno bom doma ostala,
ne, ne bom se vdala, danes zgodaj bom vstala

in svojo rutino nadaljevala.

V kuhinji že po zajtrku diši,
saj moji mami se v službo mudi,
tudi tokrat ne bo šla od doma,

ostala bo doma in svoje delo opravila.

Pospravila si bom svojo sobo,
odprla okno na stežaj,

zaigrala na klavir,
da preženem ta nemir.

Matematika bo na vrsti danes,
da geometrijo ponovim

in odstotke utrdim.
Zgodovina mi je ljuba, še zanjo si čas vzamem,pri starih Grkih smo ostali, žal nismo nadaljevali.

Za likovno sliko naredim,
slovenščino ponovim
in angleščino utrdim.

Naravoslovje še pregledam,
pri glasbi zapojem na glas,

da slišala bo vsa vas.

Popoldne se naužijem sonca,
gledam ven in glej, pikapolonca,

na soncu greje svoja krila
in upam, da bo korona kmalu minila.

Jutri nov dan se bo začel,
najbrž bo spet isti nemir,
a jaz se ne bom vdala,

že zjutraj bom s slovenščino nadaljevala …

Lana Turnšek, 7. r.

VIRUS MED NAMI

Virus je med nami

zdaj vsem že poznan,

zapira nas v hiše

in nam tako samo še daljša dan.

Ko po televiziji preklopimo na poročila,

se sprašujemo:

»Pa zakaj samo ta epidemija?!«

Nekateri še vedno ne upoštevajo navodil,

meni pa ni vseeno,

 če bi kdo od nas virus dobil.

Zato upoštevajmo navodila

 in ostanimo doma,

da se bo kmalu življenje vrnilo

 na stare tire

in bomo lahko vsi brez slabe vesti 

objeli prijatelja.

Pia Gracl, 7. r.

PO OTROŠKO …

Ringa, ringa, raja,
virus pa razsaja,

 prinese bolečino, 
kašelj in vročino.

Zato, otroci zlati, 

doma je treba ostati – 

in roke si umit', 

da ostal boš zdrav in fit. 

Timotej Šmajs, 7. r.

OSTANIMO DOMA

Dnevi v tedne lezejo zelo počasi,zaradi korone je nadzorovan vsak naš korak.Ni važno, ali živiš v mestu ali na vasi,za šolarje vse je vsak dan čisto enak.

Telefon je ves čas dovoljen,pouk, kadar se ti zljubi,računalnik je več kot zaželen,nihče se z ocenami ne trudi.

Na prvi pogled živimo svoje sanje,toda ne smemo med prijatelje in na igrišče,najbolj pomembna je skrb za zdravje,zato vsak družbo le po netu išče.

Dnevi so dolgi, zmaguje dolgčas.
A zdržimo

in doma ostanimo!Zase, družino, starejše, za vse nas.

Živa Štiglic, 9. r.

GOSPOD »KORONČEK« 

Dragi »koronček«,
spravil si nas v balonček.

Zdaj smo znotraj, gledam sonček
in zraven jem bombonček.

Upam, da »koronček«
boš kmalu odšel,

da jaz bom lahko v šolo šel. 

Nina Miklič, 3. r.

Aleksej B. Derča, 7. r.
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Zahvala
Ob zagotavljanju pogojev za dobro šolsko delo na daljavo se moramo še posebej zahvaliti vsem, ki so in ste 

pomagali, da smo lahko nakupili, razdelili in pomagali zlasti pri računalniški opremi naših šolarjev. Odzvale ste se 
številne družine, ki ste odstopile ali posodile svoje računalnike, prav tako donator Kamnolom Ekomineral, d. o. o., s 
sredstvi za nakup opreme, MIZŠ in ZRSŠ z donacijo računalnikov in internetnih povezav. Hvala RK in Karitas Polzela 
za pomoč pri oskrbi družin in otrok s priboljški. Iz srca hvala za pomoč Civilni zaščiti Občine Polzela, še posebej 
Igorju Pungartniku in Klaudiu Pfeiferju, ki sta pomagala pri razvozu opreme ter pri vseh drobnih opravilih, ki smo jih 
morali izpeljati za uspešno šolsko delo na daljavo. 

Vsem skupaj se iz srca zahvaljujemo za vso Vašo solidarnost, pripadnost in požrtvovalnost v teh drugačnih časih.

Bernardka Sopčič s sodelavci

Vrtec in šola

OSNOVNA ŠOLA POLZELA – ENOTI VRTEC POLZELA IN ANDRAŽ
ponovno vabi k

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Zaradi izrednih razmer nam ni uspelo izpeljati vpisa novincev v napovedanem roku,
zato v ta namen ponavljamo razpis vpisa novincev predšolskih otrok.

Ta bo zaradi spremenjenih razmer potekal
od ponedeljka, 4. maja, do vključno petka, 15. maja 2020, v elektronski obliki.

Ker bo prijava potekala elektronsko, prosimo, da natančno preberete navodila v nadaljevanju, se jih dosledno držite, pri 
izpolnjevanju pa ste natančni.

PRIJAVNICO ZA VPIS najdete na spletni strani vrtca (http://www.vrtec-polzela.si/). Nove prijavnice bodo objavljene 
od 30. aprila dalje. Prijavnica vključuje tudi podatke: EMŠO-številka otroka in obeh staršev ter telefonske številke, na 
katerih so starši dosegljivi, zato prosimo, da navajate točne in ažurne podatke. Pri podpisu prijavnice sta potrebna 
podpisa obeh staršev.

Načini oddaje vloge:
• Prijavnico v PDF-obliki natisnete, jo ročno izpolnite, podpišete in skenirano, fotografirano posredujete na elektronski 

naslov vrtecpolzela.vpis@gmail.com. Pazite, da je Vaša pisava čitljiva.
• Prijavnico v Wordovi obliki izpolnite elektronsko, jo izpišete, podpišete in skenirano, fotografirano posredujete na elek-

tronski naslov vrtecpolzela.vpis@gmail.com.
• Če nimate nobene od omenjenih možnosti, lahko pokličete v sredo, 6. maja, ali v sredo, 13. maja 2020, med 8. in 12. uro 

na telefonski številki 03/703 31 00 ali 041 620 729. Ob klicu potrebujete podatke o otroku in starših (glej zgoraj). Prijavni-
co bo izpolnila sodelavka vrtca, ko pa se bodo razmere uredile in bo vrtec začel poslovati, jo boste prišli še podpisat.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2019/20, pa vaš otrok ni bil sprejet v vrtec in vloge niste umaknili, 
morate po Pravilniku o vpisu otrok v vrtec ponovno oddati vlogo. Isto velja tudi za starše, ki ste vlogo za vpis otroka za 
šolsko leto 2020/21 že oddali pred uradnim vpisom.

Evidenčni vpis že vpisanih otrok bo potekal istočasno prek aplikacije eAsistent, kjer boste poleg obvestila prejeli tudi prijavni-
co v PDF- ali Wordovi obliki. Vrnete jo na podoben način kot pri vpisu novincev ali kot priponko sporočilu v eAsistentu. 
Evidenčni vpis morate opraviti tudi tisti starši, ki ste oddali vlogo za odlog šolanja. 

 PRIJAZNO VABLJENI.
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Šport v Občini Polzela v času epidemije

Trenutna epidemija je zanesljivo presenetila ves svet in 
močno posega v naše družbeno življenje. Ljudje smo dru-
žabna bitja, zato vsi ti ukrepi, ki so bili določeni za naše 
dobro, močno vplivajo na naše počutje. 

Športna aktivnost vsakega posameznika je zelo pomemb-
na, saj pozitivno vpliva na naše počutje, krepi naš imunski 
sistem in poveča telesno vzdržljivost, vendar je trenutno 
nekoliko omejena. Redna telesna aktivnost je eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov, ki pripomorejo k ohranjanju 
zdravja. 

Prepovedi druženja v času epidemije v Sloveniji so prive-
dle do ustavitve treningov na vseh ravneh športa, zaprtja te-
lovadnic in fitnesov, zaradi česar nastajajo novi izvirni načini 
vadbe na domu. Pojavili so se virtualni posnetki na družabnih 
omrežjih, na katerih je prikazano, kako ostati aktiven v teh 
izrednih časih. 

Ukrepi ne pomenijo, da ni gibanja oziroma redne vadbe. 
Če se držimo gesla Ostani doma, še ne pomeni, da mora-
mo biti zaprti za štirimi stenami. Veliko lahko naredimo, tudi 
doma lahko delamo vaje, osnovne kondicijske treninge, pri 
tem pa nismo sami in ne ogrožamo drugih občanov, saj je 
gibanje pomembno za naš imunski sistem. Tudi počutili se 
bomo bolje, če bomo ostali aktivni. 

Športna društva v občini se trudijo zasledovati cilj, da 
obdržijo visoko raven pripravljenosti na čas, ko bodo lahko 
nadaljevala aktivnosti in tekmovalno delo.

V Košarkarskem društvu Hopsi Polzela so zadnjo ko-
šarkarsko tekmo odigrali v marcu, in sicer 11. marca, ko smo 
v Športni dvorani na Polzeli pred praznimi tribunami v ligi 
za prvaka gostili Koper Primorsko. Nato je sledila popolna 
prepoved vseh tekmovanj, tudi v ligi Nova KBM, Košarkarska 
zveza Slovenije (KZS) pa je tudi dokončno prekinila in konča-
la vsa tekmovanja v letošnji sezoni 2019/20. Klubi so se tako 
znašli v velikih težavah in upajo, da se bodo vladni ukrepi 
dotaknili tudi športa. 

Nobena izmed selekcij KD Hopsi ne trenira, igralci trenira-
jo individualno na svojih domovih, po svojih najboljših močeh. 
KZS je objavil tudi bilten nedokončane sezone 2019/20, v ka-
terem je tudi lestvica, na kateri so Hopsi Polzela na tretjem 
mestu, za Cedevito Olimpijo in Heliosom. V pokalu Špar so 
Hopsi na lestvici uspešnosti na sedmem mestu. Mladinska 
ekipa U-19 Hopsi Polzela je nepopolno sezono končala na 
odličnem devetem mestu, uspešne so bile tudi druge mlajše 
selekcije. 

Košarkarska zveza Slovenije je 4. aprila organizirala za-
nimivo tekmovanje v sobni košarki, zmagal je Ožbej Bolhar, 
odlična druga pa je bila Polzelanka Nina Grobelšek, ki je tudi 
redna obiskovalka tekem Hopsov. Vsi upamo, da bo epidemi-

Na eni izmed tekem Hopsov

ja čim prej minila in da se jeseni ponovno vidimo na košarkar-
skih igriščih širom po Sloveniji in svetu ter seveda v Športni 
dvorani na Polzeli. Košarkarski pozdrav.

Nogometno društvo Polzela tudi v času epidemije ne 
počiva. Kot bi bilo včeraj, se še spominjajo povsem drugač-
nega tempa življenja, kot ga živimo danes. Na nogometnem 
igrišču je bil vsakodnevno vrvež otrok, ki so z navdušenjem 
prihajali na treninge in se skupaj s trenerji pripravljali na pri-
hajajoče tekme. Vendar se je življenje čez noč ustavilo in tre-
niranja ter druženja je bilo konec. V društvu se zavedajo, da 
trenutno vsi skupaj preživljamo težke čase, vendar vseeno 
niso pozabili na otroke njihovega društva. V času, ko ne mo-
rejo opravljati skupnih treningov, si želijo, da otroci ne izgu-
bijo predhodnega tempa treniranja in ostajajo v stiku z žogo 
ter ne nazadnje tudi s svojim trenerjem. 

� �
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Trener Saša Bakarić tedensko pripravlja brezplačne vide-
oposnetke spretnostnih vaj z žogo, ki so namenjene navaja-
nju na žogo v majhnem prostoru (prejemajo jih selekcije U7, 
U8, U9 in U11). Za selekciji U13 in U15 pa se trikrat na teden 
izvajajo brezplačni treningi v živo prek spleta. Njihovi trenin-
gi zajemajo predvsem vaje za moč, vzdržljivost, mobilnost, 
koordinacijo, ravnotežje, hitrost in agilnost. S treningi prek 
spleta želijo selekciji ohraniti v optimalni pripravljenosti za 
morebitno nadaljevanje prvenstva, kjer bodo osredotočeni 
na ohranitev statusa jesenskega prvaka selekcije U15. Tre-
ningi prek spleta so se izkazali za pozitivno potezo, saj se 
jih udeležuje večina otrok in kdaj tudi kdo od staršev, ki so 
vabljeni na treninge tudi v prihodnje. 

Člani društva Power Lifting Polzela, ki imajo na voljo 
opremo za treninge doma, nadaljujejo priprave na tekmo. 
Priprave na tekme pa so prestavljene na jesenski rok. Pre-
ostali pa za treninge uporabljajo, kar je pri roki, to pomeni 
domače uteži, delajo tudi vaje z lastno težo.

V Športnem društvu Andraž so do uvedbe vladne od-
redbe in odredbe župana o prepovedi zbiranja občank in 
občanov na javnih mestih in v ustanovah izvajali sedem 
rekreativnih programov v telovadnici POŠ Andraž, nato so 
programe prekinili, na igrišču pa poskrbeli, da ni prihajalo do 
kakršnega koli zbiranja članstva. 

Članstvo se je po svoji volji lahko odločilo samo za samo-
stojno pohodništvo. Obiskovali so Goro Oljko in Sevčnik. S 
prepovedjo obiskov Gore Oljke je gibanje postalo omejeno, 
vendar predsednik Simon Ograjenšek meni, da tako ne bo 
dolgo. 

Treningi prek spleta so se izkazali za pozitivne.

Društvo je na  področju dejavnosti prestavilo vse načrto-
vane pohode, začetek medkrajevne in krajevne lige malega 
nogometa. Pripravili pa so teniško igrišče, katerega upora-
ba je mogoča od 20. aprila 2020. Položili so 42 kvadratnih 
metrov tlakovcev, nasuli in izravnali zemljo ter posejali travo 
pred tlakovci, nabavili so za 700 evrov novih mrež in jih za-
menjali, saj so bile prejšnje dotrajane. Skrbijo in pripravljajo 
objekte za izvedbo programov v boljših časih.

V Teniškem klubu Polzela so se odločili obnoviti teniška 
igrišča, ki so že bila potrebna obnove. Običajno se takšne 
obnove delajo po sedmih do desetih letih obratovanja, igri-
šča Teniškega kluba Polzela pa niso bila obnovljena že 15 let.

 Dela so se zaradi epidemije koronavirusa zavlekla pred-
vsem iz varnostnih razlogov, da ne bi prišlo do okužbe izva-
jalcev del. Upoštevali so predpisane ukrepe za obvladovanje 
epidemije, upoštevajoč osebno zaščito in število izvajalcev 
del. K upoštevanju predpisov so bili pozvani tudi zunanji iz-
vajalci in so to tudi upoštevali.

 Investicija je obsegala predpripravo igrišč za izvedbo del 
(odstranitev črt, odstranitev temeljev za stebre mrež, odstra-
nitev maha z igrišč), narejeni so bili izkopi za temelje in na-
meščeni novi temelji za stebre ter izkopi za novo vodovodno 
napeljavo za zalivanje igrišč. Igrišča so bila frezana do globi-
ne 1,5 cm in nasuta z novim tenisitom (okoli 12  ton). Položene 
so bile nove črte, igrišča so se na novo utrdila.

Dela so v sklepni fazi in ocenjujejo, da bodo igrišča pri-
pravljena za uporabo v teh dneh.

Ivi Kapitler

Teniška igrišča na Bregu so pripravljena za igro.
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Epidemija koronavirusa je močno 
vplivala na življenje in delo celotne-
ga prebivalstva tako v Sloveniji kot 
po svetu in v veliki meri zaznamovala 
tudi dogajanje v Domu upokojencev 
na Polzeli. 

Vse od začetka epidemije smo re-
dno spremljali in upoštevali vsa navo-
dila, ki smo jih sprejeli od pristojnih or-
ganov, zato smo že v februarju omejili 
obiske na eno zdravo osebo, pozneje 
pa naš dom povsem zaprli za vse svoj-
ce in obiskovalce. V želji, da bi stano-
valce obvarovali pred možnostjo širje-
nja virusa, smo nato prepovedali tudi 
prinos vseh priboljškov, zaprli pa smo 
tudi blagajno doma in prenehali pranje 
perila za zunanje uporabnike. Zaposle-
ni pri svojem delu uporabljamo pred-
pisano varovalno opremo, vsakodnev-
no se pri prihodu in odhodu v službo 
preverja naše zdravstveno stanje, upo-
števamo varnostno razdaljo, kolikor je 
to pri našem delu mogoče. Stanovalce 
smo poučili o pomembnosti higiene 
rok in po vsem domu še dodatno na-
mestili razkužila. 

Zaradi varnosti smo zaprli tudi 
našo kavarno, delavki pa razporedi-
li na enoto z osebnim spremljanjem, 
kjer skupaj z drugim osebjem skrbita 

Življenje v času koronavirusa        
v Domu upokojencev na Polzeli

za dobro počutje tamkajšnjih stanoval-
cev. Seveda sta se morali na spremem-
bo dela privaditi, a kot pravi Jolanda: 
»Sem prilagodljiva oseba, je pa ta spre-
memba, da sem iz kavarne začasno na 
enoti z osebnim spremljanjem, zame 
pozitivna izkušnja. Stanovalci potre-
bujejo družbo in razvedrilo, kar z vese-
ljem počnem, samo da so nasmejani in 
jim dnevi kljub pomanjkanju domačih 
kar se da hitro minejo. Vesela sem, ko 
vidim, kako se osebje in vodstvo doma 
trudi za stanovalce in da ostanemo 
zdravi, kar v tem času največ šteje.« 

Zaradi napovedi o težavah z doba-
vo živil smo bili sprva v skrbeh, kako 
bomo lahko našim stanovalcem za-
gotovili primerno prehrano, a na sre-
čo težav z dobavo nismo imeli. Vodja 
kuhinje Jernej pravi: »V obdobju ko-
ronavirusa se pri nas v kuhinji stvari 
niso kaj dosti spremenile, ker smo se 
pred izbruhom vrhunca tega virusa na 
to že pripravili, kolikor je to bilo mo-
goče. Stopili smo v stik z vsemi našimi 
dobavitelji glede zagotavljanja živil za 
nemoteno obratovanje kuhinje. Sem 
pa kot vodja kuhinje opazil nekaj zelo 
pozitivnih stvari te tako imenovane ko-
ronakrize. Delavke in delavci se zave-
dajo te situacije in so zelo stopili skupaj 
pri pomoči in organizaciji dela, ki se je 

seveda za vse malo spremenilo, zače-
li smo ceniti delo in doprinos vsakega 
posameznika. Za naše stanovalce smo 
se v kuhinji še posebej potrudili pri pri-
pravi jedi na bolj domač način, da jim 
pričaramo neko domačo kuhinjo, ki so 
je vajeni od doma, pečemo jim razna 
peciva in pa seveda nismo pozabili na 
tradicionalno orehovo potico za veliko 
noč, verjamem, da je šla vsem v slast. 
Na koncu bi se kot vodja kuhinje še 
zahvalil našim delavkam v kuhinji, za 
strpnost in medsebojno pomoč. Hvala 
vam, upam, da nam čim prej mine in se 
vrnemo v stare tire, ko smo po končani 
službi odšli v našo kavarno na dobro 
kavo in slasten sladoled.« 

Delo v domu sicer poteka nemo-
teno in stanovalcem vsakodnevno za-
gotavljamo ustrezno nego in oskrbo. 
Zaposleni še vedno delajo po usta-
ljenih urnikih, le da po enotah deluje 
stalni kader, saj želimo s tem čim bolj 
omejiti možnost okužbe. Pripravili pa 
smo tudi načrt dela v primeru, da tudi 
v našem domu pride do okužbe, a si 
vsi srčno želimo, da se to ne bi zgodi-
lo. Zdravstveni kader se je na nove raz-
mere privadil, kar je zapisal tudi Matej: 
»Znašli smo se v situaciji, ki je nenadno 
in nepričakovano vstopila v naše delo-
vanje. Strah, negotovost in možnost, 

Ob upoštevanju ukrepov v domu upokojencev izvajajo različne prostočasne dejavnosti za stanovalce.
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da se okužimo, smo za zdaj dobro pre-
stali. Zdravstveni tim in vodstvo smo 
skupaj organizirali vnaprejšnje delova-
nje našega doma in se s tem izognili 
morebitnim razmeram, ki na žalost že 
vladajo ponekod v slovenskih domovih. 
Z veseljem naprej skrbimo za naše sta-
novalce, saj so zelo potrpežljivi in ra-
zumevajoči, prav tako pa njihovi svojci. 
Mislim, da je za nas in naše stanovalce 
kljub krizni situaciji, ki traja že nekaj 
časa, dobro poskrbljeno.« 

Zelo pomemben del vsakdana 
naših stanovalcev pa so poleg skrbi 
za nego in prehrano tudi prostoča-
sne dejavnosti, s katerimi si krajšajo 
čas. Zato še vedno, a z upoštevanjem 
vseh ukrepov, izvajamo najrazličnej-
še dejavnosti: telovadimo, pojemo, 
igramo tombolo, beremo, ustvarjamo, 
se sprehajamo, uživamo v filmskih 
dopoldnevih in seveda veliko klepe-
tamo. Ko dejavnosti ni, pa se stano-
valci zamotijo z reševanjem križank, 
branjem revij in časopisov, barvanjem 
ipd. Nekateri si krajšajo čas tudi s pi-
sanjem, zato so z nami delili svoja ob-
čutja in razmišljanja. 

Frančiška Kumer: »6. marca 2020 
smo bili stanovalci obveščeni o odloku 
Ministrstva za zdravje, da je prepove-
dan izhod za vse stanovalce v domače 
okolje ali trgovino in podobno. Pre-
povedani so bili vsi obiski svojcev in 
drugih znancev. Vodstvo oz. zaposle-
ni so nas razporedili na razdaljo dveh 
metrov, zato pri vsaki mizi sedita samo 
dva stanovalca. Dejavnosti v domu, kot 

so telovadba in pogovorne skupine, 
ostajajo, seveda na primerni razdalji. 
Socialna služba je vsakega posamezni-
ka obvestila oziroma povprašala, ali želi 
imeti malico. Malica vsebuje predvsem 
sadje in jogurte. Veliko stanovalcev se 
je odločilo za to možnost. Drugače pa 
nam lepo poskrbijo za dobre obroke, 
čaj in sokove. Želimo, da bi se ta situa-
cija čim prej umirila in nam omogočila 
čimprejšnji izhod. Zdaj, ko so lepi dne-
vi, si želimo čim več gibanja na svežem 
zraku, kar je za naše počutje in zdravje 
zelo pomembno. Zahvala vsem zapo-
slenim, ki nam v težkih dnevih nesebič-
no stojijo ob strani in se kljub skrbi za 
svoje člane družine maksimalno razda-
jajo za nas, z željo, da bi skupaj lažje 
prebrodili to krizo. Če bomo združili 
moči, nam bo to uspelo.«

Ana Ocvirk: »Meni se ni veliko spre-
menilo. Z domačimi se vsakodnevno 
slišim. Še pred prepovedjo prehajanja 
v tujo občino smo se videli in slišali kar 
z balkona moje sobe. Oni so mi ma-
hali s tal, jaz pa njim nazaj z drugega 
nadstropja. Na srečo korona k nam še 
ni prišla. Držimo se vseh priporočil in 
ukrepov. Menim, da bodo določene 
omejitve še dolgo ostale. Nam tukaj na 
toplem in s hrano nič ne manjka. Bolj 
ubogi so ljudje zunaj. In še težje bo. 
Živila bodo dražja in težje dobavljiva. 
Nismo samooskrbni. Druženja, kot ga 
poznamo, še dolgo ne bo.«

Pavel Maze: »Lep pozdrav iz Doma 
starostnikov Polzela. Opisal bi vam, kaj 
je dobrega in slabega prinesel ta za-

hrbtni koronavirus. Prikrajšal nas je za 
potepanje proč od doma, za obiske tr-
govin ali domačih, nekatere pa tudi ob 
zaprtju gostiln. Dobre strani pa so, da 
nam osebje tako požrtvovalno streže, 
čeprav imajo tudi sami omejen krog 
gibanja. Veseli smo, da nas ta huda na-
dloga še ni našla. Všeč je tudi obisko-
valcem, saj se jim ni treba izgovarjati 
na pomanjkanje časa. Dobre volje so 
tudi kuharice, ker smo manj izbirčni. 
Vsi pa smo zadovoljni ob lepem vre-
menu, ko zunaj uživamo na soncu in 
opazujemo modro nebo, brez neštetih 
onesnaževalcev.«

Alojzija Hrženjak: »Tukaj sem doma 
in sem zelo zadovoljna. Ne pogrešam 
ničesar. Domska kuhinja poskrbi za do-
bre obroke tako, da ne čutim pomanj-
kanja. Osebje si zasluži vso pohvalo. 
Izpostavljajo sebe in svoje domače ter 
skrbijo za nas. Vse dejavnosti poteka-
jo kar v enoti s primerno medsebojno 
razdaljo. Resnično se trudijo, da nam 
zapolnijo čas. Pogrešamo našo vodite-
ljico Tjano, ki nas obiskuje ob četrtkih. 
A skupina živi in dela naprej. In to si 
želimo, da nam bo še naprej šlo tako 
dobro, da ostanemo zdravi in da bo 
tega čim prej konec.«

Ana Koler: »Pogrešam svojce, 
imam sina in pet vnukov in je kar ne-
rodno, ker jih ne morem videti. Skoraj 
vsak dan se slišimo po telefonu, imam 
svoj telefon. Pogrešam tudi domačo 
marmelado in druge priboljške, ki so 
mi jih nosili. Tukaj dobim za malico jo-
gurt in jabolka. Zadovoljna sem tudi z 
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drugo hrano, kuharice zelo dobro ku-
hajo. V domu omogočajo stanovalcem, 
ki nimajo svojega telefona, da se lah-
ko slišijo in vidijo, kar mi je zelo všeč. 
Moji domači mi pravijo, da me vidijo po 
internetu, ko telovadimo, igramo tom-
bolo, rešujemo križanke … Tako se za-
motimo, da nam čas mine. Po televiziji 
spremljam poročila, ker me zanima ta 
bolezen, zaradi katere imamo zdaj vsa 
ta pravila, in da izvem, kako dolgo bo 
to še  trajalo. Vsak dan grem tudi na 
sobno kolo, se sprehajam po hodniku 
in grem na balkon, kar je zame enkra-
tno, ker imam rada sonce. Od tu vidim 
svoj prejšnji dom. Ni mi hudega, samo 
čim prej naj mine.«

Marija Geršak: »Česa takšnega ne 
pomnim, pa nisem malo časa na svetu. 
Sploh ne razumem, zakaj nas je ta virus 
našel. Vsak človek si želi videti in obi-
skati svoj dom. To mi zdaj najbolj manj-
ka. Vsako nedeljo sem imela navado iti 
v dolino k sveti maši v cerkev, pomaga-
la sem Bredi v frizerskem salonu, pela 
v pevskem zboru … Zdaj vsega tega ni 
več. Telovadimo in pojemo kar v dnevni 
sobi, kar mi je všeč, ker je zelo 'komot'. 
Veliko mi pomeni, ko nas dekleta pelje-
jo ven, na sveži zrak. Iz parka Šenek se 
krasno vidi domača njiva, cerkev. Vsa 
Polzela. Komaj čakam, da to mine in 
grem pogledat domačo hišo.«

Zagotovo pa je na počutje stano-
valcev in njihovih svojcev najbolj vpli-
vala prepoved obiskov, saj jim ti stiki 
ogromno pomenijo in nanje pozitivno 
vplivajo. Ravno zato smo se potrudili 
in stanovalcem omogočamo, da lahko 
stik s svojci vzpostavijo prek videokli-
ca. Navdušenja in solz sreče, ko vidijo 
obraze svojih dragih, ne znamo in ne 
zmoremo opisati, priznamo pa, da ob 
tem tudi zaposleni potočimo kakšno 
solzo ali dve. 

O tem, kako trenutne razmere do-
življajo svojci, so nam s svojimi zapisi 
opisale hčerke naših stanovalk:

Nuša Aubreht: »Trenutna situacija 
je zelo težka za vse v domu Polzela, za 
zaposlene, stanovalce in tudi za nas, 
svojce, ki smo svoje drage obiskova-
li vsakodnevno. Zavedamo se, da so 
vsi ukrepi nujno potrebni za varnost. 
Hvaležni smo, da nam je dom omogo-
čil videoklice z našimi svojci, saj tako 
lažje premagujemo razdaljo. Doma nas 
seveda skrbi za našo mami, a smo po-

mirjeni, saj vemo, da je zanjo lepo po-
skrbljeno. Iz srca se zahvaljujemo vsem 
v domu, ki v teh kriznih časih opravljajo 
negovalno in zdravstveno nego, se tru-
dijo in zagotavljajo kakovostno življe-
nje oskrbovancev ter skrbijo, da naši 
svojci niso osamljeni.«

Vlasta Pšaker: »Še pred časom si 
niti v sanjah nismo mogli predstavlja-
ti, da bi se ta drveči svet lahko ustavil. 
Pa se je. Koronavirus je tisti, ki zadnje 
tedne kroji življenje na našem planetu. 
Moja mama je stanovalka Doma upo-
kojencev Polzela. To je dom, ki se je na 
epidemijo zelo dobro organizacijsko 
pripravil že pred izbruhom. Z beseda-
mi se ne da opisati, kako neizmerno 
sem hvaležna celotnemu kolektivu, da 
vseskozi (ne samo v tem času) skrbi za 
naše najdražje na vseh področjih, da so 
zdravi in se dobro počutijo (zdravstve-
na nega, frizerstvo, prehrana, šport, 
kultura, izleti, zabave, miselne igre in 
še bi lahko naštevala). Največ pa sta-
novalcem pomeni prijazna, topla bese-
da in nasmeh zaposlenih – še posebej 
v tem težkem času. Izjemno pohvalno 
je tudi to, da se lahko prek videoklica 
z mamo vidiva in poklepetava zdaj, ko 
ni obiskov. Moja mama je situacijo do-
bro sprejela in ve, da bo tega enkrat 
konec in bo vse še dobro. Je pa res, da 
nas vse domače fizično zelo pogreša. 
Pogreša topel objem, kot mi pogreša-
mo njenega. Pogreša čvek ob kavici v 
kavarni, ampak tudi vse to prej ali slej 
spet pride. Torej, še enkrat hvala vsem 
in vsakemu posebej. Ostanite zdravi.«

Marinka Hribernik:»Stari ljudje, ki 
so preživeli vojno, pravijo, hudo je bilo, 
ampak smo vedeli, proti komu se bo-
jujemo. Poznali smo sovražnika, znali 
smo ga opisati, poznali smo njego-
ve šibke točke, pa tudi način ubijanja. 
Zmogli smo se združiti in se bojevati ... 
Pa smo zmagali. Tudi zdaj bomo, ven-
dar je prav vse drugače. Ne vidimo in 
ne slišimo ga, ne vohamo ga, ne vemo, 
kje tiči. To je nevidni smrtonosni sovra-
žnik, ki nas razdružuje. Ves svet je pah-
nil v osamo. Drug drugega se bojimo, 
dvomimo o vsakomer, ki ga srečamo, 
pa čeprav je naš prijatelj. Razdvojil je 
družine, to pa je najhuje. Ne moremo 
do svojih bližnjih, ljubih otrok, svojcev, 
staršev, ker nam je ta 'zlodej' (mislim 
virus) postavil meje, huje od žičnatih 
ograj. Oblast in stroka narekujeta ukre-
pe, kako se virusu izogniti, kako preži-

veti dan, da ne bom morda jaz na vrsti 
in nevede okužila še drugih, mogoče 
koga iz ranljive skupine. Mislim na naše 
starše, druge stare ljudi, ki virusa sko-
raj ne morejo preživeti. Nekateri so v 
oskrbi doma, drugi v domovih starejših 
občanov. Veliko nas ima svoje starše ali 
ostarele svojce v Domu upokojencev 
na Polzeli. Ko se je ta huda nadloga 
pojavila, ko so se sprejemali ukrepi za 
zajezitev virusa, nisem niti za trenutek 
podvomila, da se v Domu upokojen-
cev na Polzeli ne bi pravilno odločali. 
Pričakovano so se prepovedali obiski, 
pričakovano je župan Občine Polzela 
sprejel ukrepe o prepovedi gibanja na 
nekaterih lokacijah, ki bi lahko pomeni-
le potencialno nevarnost za stanovalce. 
Težko je bilo sprejeti, da ne moremo 
objeti, se pogovoriti, se veseliti, spre-
hajati svojih dragih. Ampak gre, zelo 
dobro gre. Zakaj? Zato, ker so v domu 
zaposleni, vse od vodstva do tiste go-
spe, ki pridno čisti, kuha, lupi krompir 
ali pere perilo, srčni ljudje, dosledno 
upoštevajo vse predpisane in naroče-
ne ukrepe. Vsak dan se spomnim na 
njih, na vse te ljudi, kako jim hvala 
bogu uspeva, da so vsi zdravi. Poleg 
tega so nam svojcem dali možnosti in 
priložnosti moderne komunikacije, ne 
samo prek navadnih telefonskih klicev, 
lahko se v živo pogovarjamo, se vidimo 
prek Viberja, lahko pišemo elektronska 
sporočila. Vsako pisno ali drugo spo-
ročilo jim je preneseno. Pa vem, da to 
ni preprosto. Veliko je takih, ki jih je za 
vsako obliko komunikacije treba pose-
bej pripraviti. Ne slišijo, slabo vidijo, ne 
uspejo se odzvati, da morajo enkrat te-
lefon imeti na ušesu, drugič pred seboj 
… Vedno prijazno, uslužno osebje, vsaj 
moja izkušnja je taka, pa slišim tudi od 
drugih podobna mnenja, s potrpežlji-
vostjo in veliko mero posluha pomaga, 
da se uspešno pogovorimo in vidimo. 
Zelo pomembno je, da zaposleni sta-
novalcem dajejo prave informacije, da 
jih potolažijo, pomirijo, jih v okviru mo-
žnosti peljejo na sveži zrak. Dajejo jim 
voljo do življenja, da bo kmalu bolje, da 
zdržijo te ukrepe. To so zelo hude sti-
ske starostnikov, ki jih je treba vsak dan 
sproti in z veliko mero znanja, izkušenj, 
predvsem pa prisrčno in s potrpljenjem 
sproti reševati. V veselje mi je slišati 
mamo, ko pravi, da ji nič ne manjka, 
vsega ima dovolj. Mene potolaži, naj se 
čuvam, da bo nadloga čim prej mini-
la. Vem, da nas je veliko svojcev zaradi 
vsega povedanega mirnih, da strpneje 

Socialno varstvo3636

Št. 4, april 2020
� �



V zadnjem mesecu smo se spopri-
jeli z novimi življenjskimi okoliščinami, 
z epidemijo, ki je od nas zahtevala upo-
števanje priporočenih ukrepov, med 
drugim tudi omejitev gibanja, tako v 
skrbi za svoje zdravje kakor za zdravje 
drugih ljudi. In še posebno starejši, ki 
smo običajno zelo socialno aktivni, so-
delujemo v različnih skupinah, se redno 
družimo in skrbimo za druge, smo se 
znašli v povsem novih razmerah. Ostati 
doma je nekaj drugačnega in za marsi-
koga izmed starejših pomeni prilagodi-
tev življenjskega sloga ter organizacijo 
socialne mreže v želji, da bomo čim 
manj izpostavljeni možnosti okužbe.

Nedavno sem po telefonu govori-
la s svojo nekoliko starejšo prijateljico 
o tem, kako je, kako živi, kako si je na 
novo organizirala svoje življenje. In med 
drugim je povedala: »Marjana, moram 
ti iskreno povedati, da sem vesela, da 
sem voditeljica pogovorne skupine in 
da imam takšno mrežo prijateljev. In 
danes, ko sem predvsem samo doma, 
lahko te prijatelje pokličem po tele-
fonu, si pišemo po elektronski pošti, 
se slišimo po Skypu ... Vesela sem, da 
sem imela v preteklosti priložnost in 
možnost udeležiti se tečajev o upora-
bi pametnega telefona, računalnika, e-
-pošte. Takrat nisem vedela, ali bom to 
sploh kdaj potrebovala, danes pa sem 
zelo ponosna, da sem računalniško pi-
smena, in to mi v teh časih predstavlja 
pomembno komunikacijo z zunanjim 
okoljem. Na spletu najdem številne po-
membne informacije, spremljam meni 

Starejši pletejo socialno mrežo       
z računalniško pismenostjo

prenašamo zapovedane ukrepe. Pišem 
v upanju, da bodo zaposleni zdržali, saj 
so tudi oni samo navadni ljudje, morajo 
v trgovino, imajo družine. Dobra volja, 
doslednost pri opravljanju tako ple-
menitega dela na vseh področjih naj 
ostane še naprej. Zaradi vas se poču-
timo tudi mi varne, predvsem pa vsa-
kodnevno ne izgubljamo vezi z našimi 
dragimi, ki so zdaj bolj del vašega kot 
našega življenja. Moja izkušnja v tem 

utesnjenem, zapovedanem, nesvobo-
dnem obdobju je taka, morda ima kdo 
drugačno, vendar vsaka je namenjena 
temu, da ostanemo zdravi.«

V Domu upokojencev Polzela se 
bomo še naprej trudili, da epidemija 
ne bo preveč vplivala na življenje na-
ših stanovalcev, predvsem pa bomo še 
naprej upoštevali vsa navodila in tako 
poskušali preprečiti okužbo. Vsi se na-

mreč še kako dobro zavedamo, da pri 
nas živijo starejši ljudje, ki veljajo za 
najranljivejšo in najbolj ogroženo sku-
pino prebivalstva. Zato se velja na tem 
mestu zahvaliti tudi vsem zaposlenim, 
ki se tudi v zasebnem življenju odreka-
jo vsem nenujnim opravkom in stikom 
z ljudmi, vse z namenom preprečitve 
okužbe. Želimo si in želimo vam, da 
ostanemo zdravi.

Kolektiv Doma upokojencev Polzela

Računalnik je v današnjih časih tudi za starejše  skoraj nepogrešljiv.

zanimive objave, s sorodniki, prijatelji-
cami in člani skupine brez težav komu-
niciramo na daljavo.«

Ta pogovor je bil povod, da prija-
teljičino razmišljanje delim z vami in 
vas povabim, ko bodo zunanje razme-
re omogočale druženje, učenje in izo-
braževanje, da se nam pridružite pri 
dejavnostih Medgeneracijskega centra 
Polzela, tako v prijateljskih pogovornih 
skupinah v Programu skupine starih lju-
di za samopomoč, ki so del nacionalne 
mreže skupin Zveze društev za socialno 
gerontologijo Slovenije, kot tudi v inte-
resnih krožkih, kjer bomo v prihajajo-
čem času posebno pozornost usmerili 
seznanitvi z računalniki in pametnimi 
telefoni za začetnike in tudi za tiste, ki 
že redno uporabljate informacijsko teh-
nologijo. 

V teh dneh, ko ostajamo doma, 
vam želimo, da dneve preživite pozi-
tivno usmerjeni. Pokličite po telefonu 
prijatelje, redno poskrbite za gibanje 
(lahko tudi ponovite vaje iz programa 
(Z)migaj se in Pazi nase), preberite 
kakšno zanimivo knjigo, preizkusite 
kakšno novo jed, naredite si načrt, kaj 
boste počeli, ko ne bo več omejitev ... 
Vse to nas krepi in daje smisel našemu 
življenju.

Za na konec pa - ostanimo doma, 
ostanimo zdravi!

Marjana Šmajs
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Slovenska karitas v sodelovanju z Župnijsko karitas Pol-
zela začenja dejavnost „Povezani prek telefona“ v sklopu ak-
cije „Naš kraj, naše srce“, pri čemer zbira mlade prostovolj-
ce. V prihodnjih tednih bomo povezali mlade prostovoljce s 
starejšimi in osamljenimi, ki se bodo predhodno prijavili na 
telefonsko številko 069 928 187. 

 
Mladi jih bodo v nadaljevanju predvidoma večkrat na te-

den poklicali. Tako se bo med njimi vzpostavil prostor za 
redni in daljši družabni pogovor. 

Na telefonski številki 069 928 187 se lahko vsak delovni 
dan med 9. in 15. uro prijavijo starejši in osamljeni, ki bi 
želeli redno poklepetati s prostovoljci. Pogovor starejšim 
bodo nudili prostovoljci YoungCaritas – Karitas mladih v 
Sloveniji. 

Prosimo vas, da telefonsko številko posredujete tudi 
svojim bližnjim, ki ne uporabljajo računalnikov oz. spleta. 
Lahko pokličete sami in predlagate morebitne posamezni-
ke, ki bi jih prostovoljci Karitas mladih lahko poklicali.

»Povezani prek telefona«

Socialno varstvo

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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Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil
ljubeči mož, oči, dedi in pradedi

LUDVIK BRŠEK
(12. 8. 1933–13. 3. 2020)

Ob izgubi očeta se iskreno zahvaljujem možu Marku 
za vso pomoč in podporo, ki mi jo nudi v teh težkih 

preizkušnjah. 

Hči Branka z družino

V SPOMIN

24. aprila 2020 mineva leto dni
od smrti drage mame in sestre.

MARIJA ULAGA

Zahvaljujemo se vsem,
ki ste jo ohranili v lepem spominu

in zanjo prižigate sveče.

Vojko Ulaga in vsi njeni

Čeprav že dolgo več te ni, 
spomin na tvoje srce med nami še živi ...

V SPOMIN 

 CVETKA MAROVT 
 1951–2015

3. maja je minilo pet let, odkar nas je mnogo prezgodaj za 
vedno zapustila, pa vendar je v mislih in srcu z nami vsak 

dan. Hvala vsem, ki kdaj postojite ob njenem grobu in 
skupaj z nami ohranjate lep spomin nanjo. 

 Pogrešamo te. 

Vsi tvoji  

»Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve, od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,

pojdem v maj vseh majev ...
Ne kličite me nazaj!«

(Tone Kuntner)

V SPOMIN

3. 4. 2020 je minilo eno leto, odkar si za vedno odšel. 

JOŽE FLORJANC

Zelo te pogrešamo. 

Vsi tvoji

��
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Zahvala
VSEM DONATORJEM, PROSTOVOLJKAM IN PROSTOVOLJCEM PRI
OSKRBI Z ZAŠČITNIMI SREDSTVI PROTI ŠIRJENJU KORONAVIRUSA 

TER ZAGOTAVLJANJU POMOČI POTREBNIM

Občina Polzela se za vse podarjene zaščitne maske, materiale za izdelavo zaščitnih 
mask, rokavice in razkužila zahvaljuje podjetjem Dat - Con, d. o. o., Chic, d. o. o.,

Bastl reduktor, d. o. o., Proteks, d. o. o., Veritas, d. o. o., Lek farmacevtska družba, d. d., 
Bodo, Uroš Dolinšek s. p., Krajevni organizaciji RK Polzela in Območnemu zdržanju 

RK Žalec, Gobarsko-mikološkemu društvu Polzela, More than beauty
in posameznikom Lidiji Ivanuša, Veri Kodrum in Pavlu Zapušku. 

Zahvaljujemo se prostovoljkam, ki so sodelovale pri izdelavi in embaliranju 
zaščitnih mask: Sabini Posedel, Martini Jezernik, Valeriji Turnšek, Tanji Voga-Rovšnik, 

Miji Zidarn, Cvetki Vačun, Idi Jevšnik, Nevenki Anzelc Gostečnik, Tatjani Matko, Mojci Hrašar, 
Lojzki Peharda, Dragici Kodre, Jožefi Melanšek, Blažki Sevčnikar, Dragici Rovšnik, 
Tereziji Petrovič, Beti Mlakar, Majdi Blagotinšek, Katji Pungartnik, Sonji Jezernik, 

Vesni Šketa, Danici Veber, Ani Ožir Bastl, Jani Golič in
prostovoljcu Janu Mogu za pomoč v Zdravstvenem domu na Polzili.

Zahvaljujemo se tudi vsem prostovoljkam in prostovoljcem Krajevne organizacije 
RK Polzela in Krajevne organizacije RK Andraž ter Župnijske Karitas Polzela za 

zagotavljanje pomoči vsem, ki jo najbolj potrebujejo: Mihu Pižornu, Marku, Martinu in 
Živi Verdev, Mateji in Zvonki Borovnik, Majdi Čremožnik, Juretu Železniku, Katji Tomažič, 

Dragici Pevec, Veri Ožir, Bernardi Predovnik, Urški in Marti Matko, Damjani Kolšek, 
Dorici Melanšek, Dorici Dobrišek, Olgi Palir, Miri Korber, Mojci Gregorc, Idi Rančigaj, 

Milku Divjaku, Miji Bastl, Aleksandri, Dominiku in Emi Jurak, Sonji Barl, Ani in Lizi Hočevar, 
Mariji Kronovšek, Alji Bratuša, Ferdinandu Glavniku, Olgi Hočevar, Zdenki Jelen in Blažu 

Jelenu ter patronažnima sestrama Tajani Vrbnjak in Martini Pečovnik.

Zahvala gre tudi donatorjem za prejete prehrambne izdelke: Škofijski Karitas Celje, 
DPM Andraž in Kmetiji Jezernik Založe (po domače pri Pek’) in donatorjem za druga 

materialna sredstva: Alenki Rojnik, Kassistemi, d. o. o., in Ograje Kočevar, d. o. o.,
ter

vsem, ki v času koronakrize donirate v Ustanovo Dobrodelni županov sklad Polzela:
Rotali, d. o. o., SNEF.LOV, storitve, d. o. o., Getsol, d. o. o.,

Aleksandri Hudournik, Ireni Mužič, Neveki Jelen Dimitrijevič
in vsem donatorjem, ki tudi sicer donirate v sklad.

HVALA VSEM ŠE ENKRAT.

Vaš župan Jože Kužnik
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