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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 12. 6. 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 26. 6. 2020.
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Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 
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Manuela Mlakar Podgoršek
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Lektoriranje
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Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Rok Breznik, arhiv 

društev Občine Polzela, arhiv OŠ Polzela, 

arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.
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Naklada
2300 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik

Čistilna akcija 2020
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Še prve dni marca smo si, ko smo se v naglici mimobežno pozdravili, uspeli pove-
dati le, da se imamo sicer lepo, da nam je dobro, a da imamo izjemno gnečo, da imamo 
ogromno dela in da nimamo časa. Na hitro smo razložili, da bi morali biti zdajle že tam in 
tam, pa čez eno uro že spet nekje drugje. Vmes bi se morali še nekje ustaviti, se srečati s 
tem in onim, kupiti to in to, skočiti še tja in tja ... Prehitevali smo življenje. Dokler se ni na 
pragu pomladi 2020 ustavil svet. Dobesedno. In skoraj čez noč. Med nas je neizprosno 
prihrumela korona in ukazala, da prihaja drugačen čas. Kolesje, ki je zaradi velike hitrosti 
včasih že prav zasopihano poganjalo svet, se je skoraj hipoma ustavilo. Kar se je pred 
dnevi, tedni, meseci dogajalo tam nekje daleč, se je zdaj dogajalo tu, med nami.

Srhljive novice, ki so se širile med nami, niso zbujale le strahu, pač pa tudi dvome, 
negotovost, dileme in ogromno vprašanj, na katera nihče ni poznal odgovora. Čez noč so 
zaprla vrata mnoge ustanove, ustavil se je javni potniški promet, zaprle so se trgovine, go-
stinski lokali, druženja so postala preteklost, skoraj neprodušno smo se zaprli v svoja sta-
novanja, kjer smo se družili le z najožjimi družinskimi člani. Nedaleč nazaj smo začudeno, 
skoraj posmehljivo opazovali turiste, ki so prihajali k nam iz Azije, zlasti Kitajske, z maskami 
na obrazu. Skoraj v trenutku so te postale tudi del naše oprave. Poleg njih za nekaj časa 
še rokavice. Razkužila so začela sušiti kožo na naših rokah, gibanje je postalo omejeno, 
razdalje med nami pa vse večje. Potrpežljivost je bila pogosto na preizkušnji, a ni omagala.

Sredi maja pa nas je razveselila vest, da je vlada sprejela sklep, da se bo pri nas epi-
demija končala z zadnjim majskim dnem. Preklic epidemije seveda ne pomeni, da virusa 
ni več, zato nekateri zaščitni ukrepi ostajajo oziroma se bodo sproščali postopoma. Kljub 
temu pa smo najbrž vsi začutili upanje in z njim olajšanje, da je morda končno pred nami 
utrip življenja, ki ga že zelo pogrešamo. Postopoma smo se začeli vračati v uhojene poti 
našega vsakdana. A pri tem naj velja: hiti počasi! Koronavirus se še vedno potuhnjeno 
plazi med nami. Njegova nevidnost mu pri tem pomaga.

Morda se sliši neprimerno, a prepričan sem, da je vse za kaj dobro. V dobi koronaviru-
sa smo spoznali, kako smo minljivi in krhki, a obenem močni in trdni, še zlasti, če stopimo 
skupaj. Spoznali smo, da ni nič samoumevno in da se je treba za marsikaj zelo potruditi. 
Ves čas smo poudarjali: ostanimo narazen, da bomo lahko kmalu spet skupaj. In smo. 
Vem, ni bilo lahko. A končno so razdalje med nami manjše, vedno manjše ... Težko izrazim 
vso hvaležnost, ker ste bili strpni in ste spoštovali ukrepe, čeprav so se vam morda zdeli 
nepotrebni. Priznam: tudi meni niso bili vsi ljubi. A bilo je vredno zdržati in potrpeti. 

Še vedno smo ena izmed redkih občin v Sloveniji brez uradno zabeležene okužbe. Da 
je tako, smo se morali zelo potruditi in stopiti skupaj. Tako, kot znamo in zmoremo, bomo 
združili moči tudi zdaj, ko bodo zazevale razpoke, ki jih je ustvaril virus na vseh področjih 
in dejavnostih našega življenja: od gospodarstva in turizma ter kmetijstva prek vzgoje in 
šolstva do športa in kulture … Zagotavljam, da jih bo občina pomagala zgladiti, kolikor bo 
zmogla. Vem, da bomo drug drugemu močna opora in podpora. Napredek poganjajo spre-
membe, zato moramo biti odločeni, da bomo gospodarji sprememb, in ne njihove žrtve. 

Pred nami je poletje. Prepričan sem, da bo to poletje eno izmed najprijetnejših za vse 
nas, ker bomo v njem, bolj kot kadarkoli do zdaj, začutili moč svobode – ne glede na to, 
kje ga bomo preživljali. 

Pomlad 2020 je zapisana v zgodovino. Zapiramo zadnje liste poglavja, ki se ne bo 
ponovilo, če bo vsak izmed nas poskrbel, da bo okrog sebe zgradil milni mehurček, ki 
se zlepa ne bo razpočil. Maske, razkuževanje rok in primerne razdalje med nami bodo te 
milne mehurčke uspešno krepile. 

Pazite nase in ostanite zdravi.

Srečno vsem nam.
Vaš župan Jože Kužnik

      Pomlad 2020
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Društvo namakalnih naprav Breg Roje, Društvo namakal-
nih naprav Kaplja vas in Inštitut za hmeljarstvo in pivovar-
stvo Slovenije so v letu 2018 na razpis oddali pet vlog za 
posodobitev namakalnih sistemov z več uporabniki: Breg, 
Gotovlje, Šempeter - Vrbje, Latkova vas in Inštitut za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Slovenije.  

 
Skupna površina vseh sistemov je 952 ha, lastnikov zemljišč 

na območjih namakalnih sistemov, ki imajo v lasti  več kot 5000 
parcelnih številk,  je  skoraj 500, uporabnikov namakalnih siste-
mov pa je 299. Skupna vrednost investicije znaša pet milijonov 
evrov. Investitorja posodobitve so društvi namakalnih naprav in 
IHPS. Projekt je financiran s sredstvi Programa razvoja podeže-
lja in podukrepom M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih 
sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

 
Obseg je resnično velik in vloženega je več let intenzivne-

ga dela ter priprav, da so lahko namakalna društva kandidirala 
na razpisu. Pri pripravi vlog sta sodelovala Kmetijsko-gozdarski 
zavod Celje ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 
Po več kot enem letu po oddaji vlog na razpis so vlagatelji v 

decembru 2019 dobili končne odločbe, ki omogočajo stoodsto-
tno povrnitev nastalih stroškov (vključno z DDV), ki bodo nastali 
s posodobitvijo zgoraj naštetih sistemov.

 
Društvo namakalnih sistemov Breg Roje je v marcu že zače-

lo posodobitev namakalnega sistema Gotovlje, zdaj pa se dela 
izvajajo tudi na namakalnem sistemu Breg in Šempeter - Vrbje. 
Izvajalec del je Vodotehnik, d. o. o.

Tone Tavčer

Posodobitev namakalnih sistemov na 952 ha,   
v Občini Polzela 200 ha 

Pri obnovi namakalnega sistema Breg v Občini Polzela

Delovanje občinske uprave in blagajne

Občanke in občane Občine Polzela obveščamo, da je Ob-
čina Polzela od 1. junija 2020 ponovno odprta za stranke, v 
času uradnih ur, s spoštovanjem priporočenih ukrepov NIJZ:

• V prostore občine lahko vstopijo samo zdrave osebe.
• Ob vhodu in izhodu v prostore občine si je treba obvezno 

razkužiti roke.
• V prostore občine se vstopa posamično.
• Obvezna je uporaba zaščitne maske.
• Na hodniku se je treba držati varnostne razdalje najmanj 

1,5 m.

Zaradi lažje organizacije dela ter manjšega zadrževanja 
strank na hodnikih pozivamo stranke, naj se predhodno po 
telefonu ali elektronski pošti naročijo pri posameznih javnih 

uslužbencih. Kontaktni podatki o javnih uslužbencih so do-
stopni na https://www.polzela.si/obcina/obcinska-uprava/.

Hkrati stranke še vedno prosimo, naj uporabijo elektron-
ski način oddaje vlog. Vloge so dostopne na spletni povezavi 
https://www.polzela.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/.

S 1. junijem 2020 začne delovati tudi občinska blagajna, 
in sicer ob sredah od 9. do 12. ure, vsako tretjo sredo v mese-
cu pa tudi od 13. do 16. ure.

Vstop za občinsko blagajno je pri zadnjih vratih občinske 
stavbe.

Alenka Kočevar

� �
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Obvestilo o začetku izvajanja meritev hitrosti

Občina Polzela občankam in obča-
nom sporoča, da bo Medobčinski inšpek-
torat in redarstvo Mestne občine Celje, 
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine 
Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Ob-
čine Vransko in Občine Žalec, ki od 1. janu-
arja 2020 v občini Polzela izvaja inšpek-
cijsko in redarsko službo, v ponedeljek, 1. 
junija 2020, začel izvajati meritev hitrosti. 

Meritve bodo izvajali na nekaterih kri-
tičnih točkah na območju občine, kjer je 
že bila zaznana potreba po nadzoru pro-
meta zaradi prevelikih hitrosti. Namen 
meritev hitrosti je umirjanje prometa ter 
zagotoviti čim večjo varnost vseh udele-
žencev v prometu, zlasti najšibkejših. 

Želimo, da bi vsi skupaj v največji 
mogoči meri upoštevali pravila cestne-
ga prometa, da bi bili pozorni na druge 
udeležence v prometu in s tem prispevali 
k večji prometni varnosti v našem okolju. 

Rok Železnik

Po cesti Založe bo šolski avtobus zdaj varno peljal.

Obnovljena lokalna cesta v Založah 

Cesta je obnovljena v predvidenem 
obsegu, torej je v celoti razširjena. Na 
celotnem odseku je asfaltiranega vozišča 
v širini najmanj štiri metre (na posame-
znih odsekih –  krivinah je tudi širša). Na 
novo je izvedeno odvodnjavanje cesti-
šča (mulda, kanalete, očiščeni obcestni 
jarek). Cesta po izvedenih delih ustreza 
standardom za tovrstne kategorije cest 
in zagotavlja večjo varnost vsem udele-
žencem v prometu.

Pogodbena cena je bila 480.000 
evrov in se je zaradi dodatno naročenih 
del, ki v projektu za izvedbo niso bila 
predvidena, s funkcionalnega vidika pa 
za dokončanje projekta utemeljena (ure-
ditev vozišča ob transformatorski postaji, 
umestitev avtobusnega postajališča in 
ureditev otoka za odpadke), povečala za 
okoli štiri odstotke.

Magda Cilenšek

Izvajalec del Voc Celje, d. o. o., ki ga je Občina Polzela v postopku oddaje javne-
ga naročila izbrala kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo obnove lokalne ceste 
v Založah v dolžini 2000 m, končuje gradbena dela še pred rokom za dokončanje. 

Obvestilo
Spoštovani,

s 1. junijem odpiram v gradu Komenda na Polzeli vrata poslanske pisarne.
Pisna vprašanja ali najavo za razgovor lahko pošljete na naslov: Poslanska pisarna Ljubo Žnidar, Grajski trg 1, 3313 Polzela. 
Dosegljiv sem tudi na elektronskem naslovu: ljubo.znidar@dz-rs.si.

Potrudil se bom, da boste povratne informacije prejeli čim prej, in da bom, tako kot v prejšnjih poslanskih mandatih, po naj-
boljših močeh prispeval k razvoju Savinjske doline.

Ljubo Žnidar

Občinske novice
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Letošnjo pomlad je bilo vreme na-
klonjeno delom na zunanjih površinah, 
zato se je Občina Polzela lotila obnovi-
tvenih del na pokopališču Polzela. 

Da bi zagotovili zadostno število 
žarnih niš, je izvajalec Ales – Alen Sre-
bočan, s. p., s Polzele, poleg že obsto-
ječih žarnih niš z betonskimi ploščami 
tlakoval dodatnih 60 kvadratnih metrov 
zemljišča in vgradil 14 novih.

Delavci režijskega obrata Občine 
Polzela pa so poskrbeli za dotrajano 
živo mejo, ki obdaja pokopališče. Ob-
stoječe ciprese so zamenjali z lovori-
kovci, ki daje robustno, gosto in hitro 
rastočo živo mejo. 

Vrednost vseh obnovitvenih del 
znaša 10.000 evrov.

Rok Železnik

Obnova polzelskega pokopališča

Z zasaditvijo lovorikovcev je polzelsko pokopališče  dobilo zaokroženo 
celoto.

Obnova odseka lokalne ceste v Lovčah

Obnovljeno vozišče bo pripomoglo k večji preglednosti in varnosti.

Izvajalec Sašo Cizej, s. p. iz Vran-
skega, je kljub negotovim in zato zelo 
zahtevnim razmeram zaradi epidemije 
koronavirusa v začetku maja skladno 
s terminskim načrtom končal obno-
vo odseka lokalne ceste z oznako LC 
490491 Andraž – Okonina. 

Ker je bila cesta na omenjenem 
odseku potrebna temeljite obnove, je 
Občina Polzela v dolžini 410 metrov 
uredila spodnji ustroj, površinsko in glo-
binsko odvodnjavanje cestnega telesa 
ter zgornji ustroj z novim asfaltom. Ob-
novljeno vozišče je širše, kot je bilo, kar 
bo skupaj z očiščenimi brežinami za-
gotovo pripomoglo k večji pregledno-
sti in varnosti. Vrednost sanacije znaša 
90.000 evrov. 

Rok Železnik

Občinske novice66
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Defibrilator na Bregu pri Polzeli

Hitra pomoč ob zastojih srca        
– nakup dveh novih defibrilatorjev

Defibrilatorja bosta, tako kot drugi, javno dostopna 24 ur 
dnevno, nameščena na zunanji steni dveh objektov, in sicer: na 
objektu Doma krajanov v Andražu nad Polzelo in na objektu 
Nogometnega društva na Bregu pri Polzeli.

To sta četrti in peti defibrilator v mreži javno dostopnih 
defibrilatorjev na območju Občine Polzela. Drugi defibrila-
torji so na voljo še:
• na stavbi PGD Polzela
• na stavbi pred vhodom v Zdravstveni dom Polzela
• na stavbi PGD Ločica ob Savinji.

Glede na uspešno vzpostavitev mreže prvih posredoval-
cev, v kateri je sodelovalo 45 prostovoljcev, se za hiter odziv v 
primeru zastoja srca ni bati. 

Mija Čulk

Občina Polzela je v začetku marca pristopila k nakupu 
dveh novih defibrilatorjev. Dobavitelj teh je podjetje Me-
dicop, d. o. o., vrednost nakupa pa znaša 4.085,78 evra. 
Cena zajema dva defibrilatorja ter dve zunanji in ogrevani 
omarici. 

Namen nakupa je omogočanje lokalni skupnosti najbolj-
šo oskrbo za pravočasno prepoznavanje in reševanje zdra-
vstvenih težav ter povečati možnosti preživetja ob zastoju 
srca. Vsako življenje šteje in v nekaterih situacijah je še pose-
bej pomembno, da je pomoč takojšnja. Zato omenjeni nakup 
ni zadnji. V prihodnosti si želimo, da bi bilo defibrilatorjev še 
več. Ustvariti želimo okolje, v katerem se občani in obisko-
valci počutijo varne. 

Vrata slovenskih splošnih knjižnic so ponovno odprta 

potekel pred zaprtjem knjižnic, se s tem dnem začne zamu-
dnina ponovno nabirati, zato vas vabim, da gradivo, ki ga 
imate doma, vrnete.

Zahvaljujem se vam za strpnost in se veselim naših po-
novnih druženj. Upam, da kmalu tudi na prireditvah.

Sočasno pa se zahvaljujem Občini Polzela in Civilni zaščiti 
Polzela, ker sta nam pomagali pri vzpostavitvi novega načina 
dela v Občinski knjižnici Polzela.

Vse dobro želim vsem, 

Jolanda Železnik

Z zadnjim dnem maja je preklicana epidemija, zato se 
tudi v knjižnice počasi vrača utrip, ki ga že tako zelo po-
grešamo. 

Nekateri varnostni ukrepi še ostajajo, zato še vedno velja, 
da si je treba razkuževati roke, nositi maske in imeti ustrezno 
razdaljo. Naj vas vse to ne odvrača od obiska vaše knjižnice. 
Pridite. Zelo vas bomo veseli. Resnično vas že močno pogre-
šamo.

Obveščam pa vas, da bomo s 1. junijem 2020 ponovno 
začeli zaračunavati zamudnine. Vsem, ki vam je rok izposoje 
potekel med 13. marcem in 31. majem 2020, se prvi dan za-
mudnine začne obračunavati 1. junija 2020. Če je rok izposoje 

 ... in v Andražu nad Polzelo
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Kdaj preneha obveznost plačila davka     
na odjavljeno vozilo?

Zapuščena in odslužena vozila so 
še vedno težava, saj jih malomarni la-
stniki prepogosto pustijo tudi v nara-
vi, kjer nanje naletijo sprehajalci. Zato 
so se odgovorni v državi odločili in 1. 
aprila 2018 uvedli davek, ki ga mora-
jo plačati zadnji lastniki takšnih vozil. 
Namen ukrepa je, da  lastniki sami po-
skrbijo za odjavljena vozila in da ta ne 
končajo na divjih odlagališčih, parki-
riščih in drugih podobnih neprimernih 
mestih, kjer onesnažujejo in kazijo 
okolje. 

 
Glede tega bi vse lastnike odjavlje-

nih vozil radi spomnili, da so zavezani 
plačilu dajatve na odjavljeno vozilo, če 
v enem letu po odjavi vozila iz prome-
ta tega niso oziroma ne bodo ponov-
no registrirali ali predali v razgradnjo 
pooblaščenim izvajalcem. Dajatev za 
odjavljena vozila so dolžni plačeva-
ti lastniki za odjavljena osebna vozila 
(vozila za prevoz potnikov z največ 
osmimi sedeži poleg vozniškega sede-
ža), tovorna vozila za prevoz blaga z 
največjo maso do vključno 3,5 tone in 
trikolesne mopede. Dajatev pa ne velja 
za odjavljena vozila s statusom staro-
dobnega vozila. 

 
Dajatev za odjavljeno vozilo se pla-

čuje enkrat na leto v enkratnem zne-
sku. Če lastnik odjavljenega vozila pre-
nese lastništvo na drugo osebo, ki ima 
sedež ali prebivališče v Republiki Slo-
veniji, novi lastnik postane zavezanec 
za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo 
v istih rokih kot prejšnji. Višina dajatve 
za odjavljeno vozilo se določi v višini 
25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo 
določena (odvisno od delovne prostor-
nine motorja (ccm) vozila), vendar ni 
manjša kot 25 evrov. 

 
Posebej bi radi poudarili, da je zave-

zanec za plačilo dajatve zadnji lastnik 
vozila, ki je  evidentiran v registru vozil. 
Datum, od katerega začne teči obve-
znost plačila dajatve, je datum, ko je 
bilo vozilo dejansko odjavljeno iz pro-
meta, in ne od datuma spremembe la-
stništva vozila. 

 

Z globo 120 evrov se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne 
odstrani, čeprav je bila odrejena odstranitev.

Upravna enota Žalec novim lastni-
kom vozil, tako fizičnim kot tudi prav-
nim osebam s stalnim prebivališčem 
oziroma sedežem na območju Upravne 
enote Žalec, pošilja na podlagi eviden-
ce registriranih vozil predhodno obve-
stilo glede obveznosti plačila dajatve 
za odjavljeno vozilo. 

 
Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo, ki deluje v okviru Mini-
strstva za infrastrukturo, v 15 dneh po 
nastanku obveznosti plačila dajatve za 
odjavljeno vozilo pošlje lastniku odja-
vljenega vozila plačilni nalog za pla-
čilo nastale obveznosti. Lastnik mora 
plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu 
naloga. 

 
Obveznost plačila dajatve za od-

javljeno vozilo preneha, če iz eviden-
ce registriranih vozil  izhaja, da je bilo 
vozilo znova registrirano, oziroma, če 
zavezanec upravni enoti ali nosilcu jav-
nega pooblastila predloži:

• potrdilo o uničenju vozila v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 
(seznam zbiralnih mest za oddajo 
vozila v ekološko razgradnjo najde-
te na spletni strani http://eko-mo-
bil.si/zbiralna_mesta);– policijski 
zapisnik, iz katerega izhaja, da je 
bilo vozilo ukradeno;

• dokazilo, da je bilo vozilo registri-
rano v drugi državi, ali

• izvozno carinsko deklaracijo s po-
trditvijo izstopa vozila iz carinske-
ga območja Unije.
 
Upravna enota ali pooblaščene re-

gistracijske organizacije takoj po pre-
dložitvi ustreznih dokumentov vne-
semo podatke iz teh dokumentov v 
evidenco registriranih vozil.

 
Da bi preprečili vaše nepotrebne 

stroške in slabo voljo, vsem lastnikom 
odjavljenih vozil svetujemo, da pravo-
časno poskrbite za odjavljeno vozilo 
oziroma  uredite status vašega vozila.

 
Za dodatne informacije smo vam 

na voljo na telefonski številki 03/713 51 
20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@
gov.si.

 
Simona Stanter
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Policijska kronika – april 2020

1. 4. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o vlomu v prostore Športne dvorane 
Polzela, in sicer je neznani storilec pristopil 
do avtomata za pijače, v katerega je rav-
no tako vlomil in iz njega odtujil denar. S 
tem je lastnika objekta in lastnika avtoma-
ta oškodoval. O kaznivem dejanju je bila 
napisana kazenska ovadba na ODT Celje.

1. 4. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o kaznivem dejanju tatvine, ki je bila 
storjena v prodajalni Tuš na Polzeli. Ugo-
tovljeno je bilo, da je znani storilec, ki je bil 
pri dejanju zaloten, odtujil potico. Zoper 
znanega storilca so policisti napisali ka-
zensko ovadbo na ODT Celje, prav tako 
pa predlog drugemu prekrškovnemu or-
ganu, saj je kršil odlok o omejevanju gi-
banja. 

8. 4. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o kaznivem dejanju tatvine, ki je bilo 
storjeno v prodajalni Mercator na Polzeli. 
Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec 
zamotil prodajalko in ji odtujil dva zavoja 
cigaret ter s kraja dejanja pobegnil. Zoper 
neznanega storilca so policisti napisali ka-
zensko ovadbo na ODT Celje. 

30. 4. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o kaznivem dejanju poškodovanja 
tuje stvari, ki je bilo izvedeno na območju 
Športnega parka Nogometnega kluba 
Polzela na Bregu pri Polzeli. Neznani sto-
rilci so na ograji igrišča napravili več lu-
kenj in s tem ograjo uničili. Zoper nezna-
ne storilce so policisti napisali kazensko 
ovadbo na ODT Celje. 

Na območju Občine Polzela so se v 
aprilu zgodile tudi tri prometne nesreče z 
materialno škodo in udeležbo divjih živali 
(povoženje divjadi). 

1. 4. je bila na PP Žalec prijavljena tudi 
kršitev javnega reda in miru, ki se je zgo-
dila v naselju Polzela, in sicer sta bila ude-
ležena občana, ki sta se sprla. Kršitelju je 
bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve dolo-
čil Zakona o varstvu javnega reda in miru. 

Policisti PP Žalec smo bili 6. 4. in 17. 4. 
obveščeni tudi o kršitvah odloka o splošni 
prepovedi gibanja in zadrževanja na ob-
močju Občine Polzela, zoper vse ugoto-
vljene kršitelje pa so bili podani predlogi 

drugemu prekrškovnemu organu, ki bo 
izdal odločbo o prekršku.

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov policisti PP Žalec na območju 
Občine Polzela nismo obravnavali.

Ker se z lepim vremenom začnejo 
tudi vožnje z raznimi enoslednimi vozili, 
predvsem tudi z motornimi kolesi, vam 
policisti v nadaljevanju posredujemo ne-
kaj informacij.

Motoristi spadajo med bolj ogrožene 
skupine udeležencev, ki so pogosto žr-
tve prometnih nesreč. Policisti zato mo-
toristom svetujemo izjemno previdnost 
in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje 
razmeram na cesti ter uporabo zaščitne 
čelade in druge opreme. Varnost moto-
ristov je pomembno povezana z ravna-
njem motoristov samih, saj statistični 
podatki kažejo, da so v več kot polovici 
prometnih nesreč povzročitelji motoristi: 
pomembno je, da upoštevajo omejitve 
hitrosti, poskrbijo za vidnost ter upora-
bljajo zaščitno opremo in čelado. Prav 
tako pa osveščamo voznike drugih mo-
tornih vozil, avtomobilov, naj se zaveda-
jo ranljivosti motoristov, da so dodatno 
previdni in se večkrat prepričajo, da ne 
izsilijo prednosti (zaprejo poti) motori-
stom, da so uvidevni in pozorni na njih.

Tuje študije kažejo, da motoristi po-
gosteje vozijo motor zaradi užitka v vo-
žnji, zabave, kot način preživljanja pro-
stega časa v primerjavi z drugimi vozniki 

(avtomobili, tovorni promet), ampak še 
vedno se morajo zavedati svoje ranljivo-
sti in zato na motor z glavo, saj nesreča 
spremlja prepogumne.

Pred začetkom nove sezone motori-
ste opozarjamo, naj bodo skrajno previdni. 
Spomladi je asfaltna površina še vedno 
hladna in ne omogoča optimalne oprije-
mljivosti pnevmatik, zato je dodatna previ-
dna vožnja nujna. Poleg tega je zaradi zime 
na vozišču veliko udarnih jam in veliko pe-
ska od zimskega posipa. Vožnjo prilago-
dite svojim sposobnostim obvladovanja 
motorja, ki najverjetneje niso na ravni lan-
ske jeseni. Pred daljšo vožnjo zato opravite 
tudi krajšo osvežitveno kondicijsko vožnjo.

Na pot se odpravite spočiti, pred vsa-
ko vožnjo pa preverite stanje svojega je-
klenega konjička ali kolesa. Vsi moramo 
pravočasno predvideti ravnanje drugih 
udeležencev v cestnem prometu in pri-
čakovati tudi nenavadne okoliščine, v 
katerih se moramo hitro odzvati. Zaradi 
morebitnega zaviranja voznika pred vami 
obdržite ustrezno varnostno razdaljo.

Še posebej svetujemo, da bodite čim 
bolj vidni, predvsem z nošenjem odsev-
nih oblačil svetlih barv. Prav tako pa je 
pomembno, da imajo motoristi vedno 
prižgane luči. Naj začetek motoristične 
sezone ne pomeni sproščanja adrenalina, 
preizkus zmogljivosti motornega kole-
sa in svojih sposobnosti na cesti, ampak 
predvsem varno uživanje v vožnji.

Gorazd Trbovšek

Nacionalna akcija, namenjena večji varnosti motoristov

Občinske novice 99

Št. 5, maj 2020
� �



Zdravstveni dom Polzela in Lekarna Polzela že 
poslujeta po normalnem delovnem času

Na spletni strani Republike Slovenije sporočajo, da 
se zaradi umirjanja epidemije ukrepi za zajezitev širjenja 
okužb postopoma sproščajo, niso pa še v celoti odpravljeni.

Tako velja pri medsedbojnih stikih posameznikov ravnati 
skrajno odgovorno. S tem pa zaščititi tako sebe, najbližje in 
najranljivejše skupine posameznikov med nami. Še vedno so 
namreč še posebej ogroženi kronični bolniki, ljudje z osla-
belim imunskim sistemom in posamezniki s pridruženimi 
boleznimi, ki lahko utrpijo najhujše posledice zaradi okužbe 
s koronavirusom. Omejevanje socialnih stikov in priporoče-
no gibanje po javnem prostoru z doslednim upoštevanjem 
zadostne fizične razdalje med ljudmi tako še vedno ostaja 
eden izmed ključnih varovalnih ukrepov, ki lahko prispevajo 
k zmanjšanju tveganja za okužbo. Pri opravljanju vseh dejav-
nosti se morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom. 

S ciljem preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom 
med prebivalstvom so bili v času epidemije vstopi v zdra-
vstvene domove omejeni in so potekali izključno prek tria-
žnega mesta. Vsi pacienti so morali medicinski sestri ob vsto-
pu v zdravstveni dom navesti točne in resnične podatke o 
zdravstvenem stanju, morebitnem gibanju na ogroženih ob-
močjih ter stikih z okuženimi osebami. Pregled v ambulanti 
je bil mogoč izključno na podlagi predhodnega telefonskega 
ali elektronskega dogovora. V vseh dejavnostih so se izvaja-
le le nujne zdravstvene storitve. Vse administrativne storitve 
(izdaja receptov za kronične terapije, naročilnice za medicin-
sko-tehnične pripomočke, urejanje bolniškega staleža ipd.) 
so se izvajale na daljavo, prek telefona in elektronske pošte. 
Kako so se z epidemijo spopadali v Zdravstvenem domu na 
Polzeli in v sosednji Lekarni Polzela, smo preverili ob koncu 
epidemije in postopni normalizaciji stanja.

Slavko Jernejšek, dr. med., specialist splošne medicine 
v ZD Polzela, je povedal: »Takoj ob razglasitvi epidemije smo 
prešli na dopoldanski delovni čas, delala je izključno ena am-
bulanta pri vhodu. Tam so se menjavale zdravnice. Sam sem 
izpadel iz dežurstva, ker sem že v tistih letih, ko spadam v 
ogroženo skupino (smeh, op. p.). Obravnavali smo samo nuj-
ne primere. Vse primere s sumom na COVID-19, febrilna sta-
nja, povišano temperaturo ipd. smo poslali v celjski Urgentni 
center.

Na začetku smo bili precej nepripravljeni. Organizirali smo 
se zelo samoiniciativno, za kar se zahvaljujem vsem našim de-
lavcem. Imeli smo veliko podporo Občine Polzela ter Civilne 
zaščite in gospoda Igorja Pungartnika. Primanjkovalo je na-
mreč mask in rokavic, ki nam jih je priskrbela Civilna zaščita. 
Zahvaljujemo se tudi donatorjem – podjetjem in posamezni-
kom, ki so nam podarili maske. Sami pa smo kupili zaščitno 
obleko z vizirjem in očali. V času razglašene epidemije smo 

Talne označbe Razkuževanje čevljev
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bili priča velikemu upadu pacientov, v vsem dnevu jih je bilo 
po številu komaj za eno ambulanto. Prišli so zares najnujnejši 
primeri. Zdaj se stvari počasi normalizirajo. Trenutno že vse 
ambulante normalno delujejo. V juniju začenjamo z ustaljenim 
delovnim časom. Še vedno pa ostajajo nujni ukrepi, kot so 
nošenje maske in razkuževanje rok. Vsi pacienti se bodo mo-
rali za pregled naročiti telefonsko ali prek elektronske pošte. 
Strogo bomo nadzorovali gibanje po zdravstvenem domu. Na 
vhodu smo na začetku epidemije izvedli triažo, to je jemanje 
podatkov, merjenje temperature obiskovalcem, razkuževanje 
rok in obutve. Zdaj triaža ne bo več mogoča, saj nam primanj-
kuje osebja. Obiskovalci bodo morali biti disciplinirani in se 
bodo morali držati že ustaljenih pravil in ukrepov. 

Delujejo že fizioterapija in zobozdravstvene ambulante, 
seveda zadnje pod posebnimi pogoji – zobozdravniki spre-
jemajo enega pacienta na uro, nositi pa morajo popolno za-
ščitno opremo.

V prihodnosti bomo morali vsi skupaj še vedno upoštevati 
vsa pravila – razkuževanje in umivanje rok, nošenje mask. Ne 
vemo pa, koliko časa bo to še potrebno.

V preteklosti smo v obdobju gripe in prehladnih obolenj 
že delili zaščitne maske pacientom, vendar šele zdaj ljudje 
razumejo, kako je pomembno, da nosimo masko in ob svoji 
bolezni zaščitimo druge. Sploh pa starejše. 

Vsi smo se v teh časih malo zamislili tudi nad tem, kako 
smo ranljivi. Da ni vse samo v pehanju za materialnimi dobri-
nami. Zdravje je resnično naše največje bogastvo, ki ga imamo. 

Vse spremembe sproti sporočamo Občini Polzela, ki jih 
objavlja na svoji spletni strani, nimamo še konkretnih navodil 
za naprej. Zagotovo pa bo nadzor nad obiski v ambulantah 
poostren in kot rečeno, poudarek bo na naročanju pacientov.«

V kriznih časih, ko prebivalci potrebujejo zdravila, druge 
izdelke za samozdravljenje in verodostojne informacije, se je 
pokazalo, kako pomembno vlogo znotraj zdravstvenega sis-
tema ima tudi lekarna. Po razglasitvi epidemije je bilo dela v 
lekarnah resnično zelo veliko. Prebivalci so želeli poskrbeti 

tudi za ustrezne zaloge zdravil na recept in brez recepta ter 
drugih izdelkov, namenjenih lajšanju težav pri virusnih obole-
njih, ter seveda razkužil, mask in rokavic. 

Vodja Lekarne Polzela Milena Kotnik, mag. farm., obve-
šča: »Lekarna Polzela že posluje z normalnim delovnim ča-
som, in sicer od ponedeljka do petka od 7.30 do 19. ure ter ob 
sobotah od 8. do 12. ure. Z 22. majem smo v polzelski lekarni 
ukinili izdajna okenca, tako bomo podrli tudi šotor pred lekar-
no, ki je bil namenjen kot streha, da ljudje niso čakali v vrsti 
na dežju. Drugače še vedno veljajo naslednja pravila pri obi-
sku lekarne: v poslovalnici so lahko do trije pacienti naenkrat, 
drugi počakajo pred lekarno in držijo medsebojno razdaljo 
dva metra, obvezna je uporaba mask ter upoštevanje higie-
ne kašlja, obvezno je tudi razkuževanje rok pred vstopom v 
poslovalnico in pri izstopu iz nje, pacienti z akutnimi obolenji 
dihal naj ne vstopajo v notranjost, namesto njih pride iskat 
zdravila nekdo izmed bližnjih, ki je zdrav. V celoti se prilaga-
jamo ukrepom NIJZ. Obveščamo vse, da smo dobro založeni 
s troslojnimi maskami ter z razkužili za roke in površine. Paci-
entom se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in razumevanje 
ter prosimo, da še naprej spremljajo in preberejo navodila na 
vhodnih vratih lekarne.«

Bina Plaznik

V lekarni so lahko največ trije pacienti naenkrat.Triaža na vhodu v zdravstveni dom
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Zdravje v Občini Polzela 2020

Publikacijo »Zdravje v občini« objavlja Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje. Namenjena je pregledu ključnih kazal-
nikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regio-
nalnim povprečjem. Okolje, v katerem bivamo in delamo, 
pomembno vpliva na naše zdravje. 

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI POLZELA
 

Zdravstveno stanje in umrljivost
• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je 

trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji 
pa 16,4 dni.

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za 
sladkorno bolezen prav tako.

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 
2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji 
pa 2,1.

• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišnič-
nih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji 
pa 6,5.

• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenske-
mu povprečju.

• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih 

nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
• Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je 

bil blizu slovenskemu povprečju.
• Odzivnost v Programu Svit, presejanju za raka debelega 

črevesa in danke, je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
• Presejanost v Programu Zora, presejanju za raka maternič-

nega vratu, je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in 
definicije kazalnikov najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni strani 
https://podatki.nijz.si.

Alenka Kočevar 
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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Celjsko sodišče je končalo stečaj 
Pohištvene industrije Garant s Polzele. 
Sklep o končanju postopka je postal 
pravnomočen pred dnevi. Upniki, bilo 
jih je 240, so prijavili za 5,5 milijona 
evrov terjatev. S prodajo nepremičnin, 
zalog in z najemninami za tovarniške 
stavbe v času stečaja se je namreč 

v stečajni masi nabralo 3,7 milijona 
evrov.  

Stečajni postopek Garanta se je začel 
avgusta pred osmimi leti, 117 delavcev pa je 
odšlo na zavod za zaposlovanje. Stečaj je 
šest let vodil Tomaž Kos, zadnji dve leti do 
konca stečaja pa Simona Potočnik. Tomaž 

Končan stečaj Garanta po osmih letih

Kos je skoraj šest hektarjev velik tovarniški 
kompleks, na katerem je za štiri hektarje 
pokritih hal in proizvodnih prostorov, naj-
prej prodajal kot celoto. Šele po štirih letih 
in mnogih neuspelih dražbah se je odločil 
za prodajo po delih in ga razdelil na šest 
posameznih enot. Do lani so novega la-
stnika dobile vse nepremičnine, ki so sicer 
v času stečaja imele najemnike, kupci so 
večinama bila podjetja iz lokalnega okolja.

V stečaju Garanta so upniki prijavili za 
5,5 milijona evrov terjatev. Tovarna je naj-
več denarja ostala dolžna bankam in tudi 
zaposlenim. Nova KBM, ki je bila ločitve-
na upnica, je na primer dobila poplačane 
vse svoje terjatve, Družba za upravljanje 
terjatev bank, ki je prevzela obveznosti 
Garanta do Banke Celje, je dobila malo 
manj kot polovico terjanega zneska, po-
plačilo prednostnih upnikov, to je delav-
cev, pa je bilo 87-odstotno.

Tone TavčerUpravna stavba bivše pohištvene industrije Garant Polzela

DA BO VAŠA  
ZELENICA UREJENA

WWW.UNIFOREST.SIKontakt: 03 777 14 23 ali 051 665 566
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Z rahljanjem ukrepov za zajezitev 
širjenja okužb so 4. maja gostinci po-
novno lahko odprli svoje terase. Tudi 
na Polzeli smo preverili izkušnje neka-
terih gostincev ob zagonu poslovanja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 
za gostince pripravil higienska priporo-
čila, ki se jih bodo morali držati izvajalci 
gostinskih storitev in tudi stranke. Vsi se 
morajo držati že veljavnih ukrepov, kot 
so upoštevanje higiene kašlja, nedotika-
nje obraza, zlasti ust, nosu in oči, med 
drugim pa morajo stranke pod budnim 
očesom gostincev ves čas zagotavljati 
razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra, 
kar pa ne velja za osebe iz istega gospo-
dinjstva, ki sedijo za isto mizo. Zaposle-
ni si morajo roke umivati ali razkuževati 
pred stikom s stranko in po njem, prav 
tako po vsakem stiku z denarjem, nositi 
morajo obrazne maske, ki jih morajo za-
menjati vsaki dve do tri ure.

Na terasi ali letnem vrtu so morali 
gostinci namestiti več razkužil. Stranke 
si morajo ob vsakem obisku razkužiti 
roke in dosledno upoštevati navodila 
osebja glede zagotavljanja zadostne 
medosebne razdalje, odlaganja torb in 
garderobe, načina naročanja hrane in 
pijače, uporabe jedilnega pribora in je-
dilne posode, uporabe sanitarij, plače-
vanja storitev ter zbiranja odpadkov.

Terase gostinskih lokalov spet odprte

V polzelski občini imamo kar nekaj 
lokalov, kjer ljudje radi posedijo na te-
rasi in se družijo ob pijači. Na vseh te-
rasah je ponovno završalo ob iskrivih 
pogovorih in druženju na »star« način. 
Zaradi stiske s časom smo se ustavili 
pri dveh najbližjih. 

Marko Cizej, ki upravlja Gostilno 
Cizej z najstarejšo tradicijo na Polzeli, 
je komentiral: »Ni bilo preprosto. Člo-
vek nikoli nima dovolj rezerv, da bi po-

krival stroške kredita, plač ob izpadu 
dohodka. To je bil za nas velik finančni 
šok. V dveh mesecih smo na letni rav-
ni izgubili približno dvajset odstotkov, 
kar je celotni letni dobiček. Oba zapo-
slena sva šla takoj na čakanje. Zdaj ko 
smo ponovno odprli poslovanje, ima-
mo malo mešane občutke. Na začetku 
so bili gostje previdni. Niso si še upali 
priti v gostilno, saj so v času karante-
ne spremenili svoje navade druženja. 
Ne vem, kdaj se bomo spet družili kot 

Gostilna Cizej

Gostilna Pod lip'co
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pred razglašeno epidemijo. Potrebujemo nekaj časa, mor-
da čez kakšno leto dni. Zadeve se sproščajo zelo počasi. 
Ljudje tudi s strahom gledajo na nošenje mask in obve-
zno razkuževanje rok. Zavedam se tudi, da ni ravno dober 
občutek, ko te nekdo streže z masko na obrazu. Treba je 
biti optimist, vendar menim, da stvari ne bodo poteka-
le tako hitro, kot bi želeli. Ljudje odpovedujejo poroke in 
pogostitve, jih puščajo na stranskem tiru in za zdaj raje 
varčujejo.«

Biserka Vindiš, novopečena vodja gostilne Pod 
lip'co, je povedala: »Za nas je bila situacija kar težka. V ja-
nuarju smo ravno zagnali posel in na novo odprli lokal, kar 
je bilo povezano z velikimi stroški. Ravno ko so se stvari 
začele razvijati, je prišlo do epidemije. Od takrat naprej so 
se stroški kar kopičili. Ob ponovnem odprtju lokala smo si 
malce oddahnili in se povezali s Fudistreetfood, ki skrbijo 
za vrhunsko postrežbo hrane, skupaj smo naredili resnič-
no pravo gurmansko zgodbo, to je nekaj, kar je na Polze-
li manjkalo. Resnično dobro sodelujemo. Prve dni je bilo 
obiska bolj malo, gostje so bili še prestrašeni in negotovi, 
zdaj pa se obisk že izboljšuje. Za naš posel to preteklo 
obdobje epidemije ni prineslo nič dobrega, vendar sem 
optimistka in verjamem, da nam bo uspelo.« 

Bina Plaznik

ObvestiloObvestilo

Naše prodajalne v Sloveniji
so PONOVNO ODPRTE in med njimi tudi

Outlet na Polzeli, Cvetlična ulica 3. Imamo veliko 
popustov in veliko izbiro modnih izdelkov.

Pogrešali smo vas in se veselimo vašega obiska. 
Tudi v naši spletni trgovini polzela.com lahko 

varno nakupujete svoje najljubše izdelke.
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Sezonska dela so v preteklih letih 
običajno opravljali tuji delavci, ki jih 
letos najbrž ne bo toliko, kmetje zato 
upe polagajo na domačo delovno silo. 
Letos je začela veljati tudi odredba, po 
kateri bruto urna postavka za začasno 
ali občasno delo v kmetijstvu ne sme 
biti nižja od 5,16 evra.

Tudi v tem letu bodo sezonska dela 
v kmetijstvu predstavljala pomemben 
del ponudbe prostih delovnih mest. Za 
tiste, ki so brez zaposlitve, so lahko pri-
ložnost za zaslužek in pridobivanje de-
lovnih izkušenj, za mnoge upokojence 
z nizkimi pokojninami pa dodaten vir 
prihodka ob nizkih pokojninah.

Na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje ponujajo aktualne infor-
macije o možnosti vključitve v sezon-
ska dela v različnih slovenskih regijah.

SLOVENSKI KMETJE POTREBUJEJO 
POMOČ BOLJ KOT KADARKOLI PREJ

Začasna in občasna dela so prej-
šnja leta običajno opravljali tuji delavci, 
v hmeljarstvu denimo iz Romunije, ki 
pa jih letos zaradi ukrepov proti širje-
nju novega koronavirusa ne bo toliko. 
Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec 
je zato 10. aprila na pomoč kmetom 
pozvala študente, delavce na čaka-
nju, brezposelne, mlajše upokojence in 
druge.

»Vse, ki ste zdravi in lahko delate ter 
ste radi tudi na svežem zraku oziroma 
se gibate tam, kjer pridelovalci trenu-
tno najintenzivneje delajo, pozivam 
– slovenski kmetje vas tokrat resnično 
potrebujejo. Potrebujejo vas tudi tisti, 
ki jim kakovostna, zdrava domača hra-
na predstavlja osnovni element preži-
vetja. Da bi ohranili proizvodnjo sloven-
ske hrane, moramo zdaj združiti moči,« 
je takrat poudarila Pivčeva.

ODKUPNA CENA SADJA JE 
PRENIZKA, ZATO PLAČILO DELAVCEM 
NE MORE BITI BOLJŠE

18. aprila je začela veljati odredba, 
po kateri bruto urna postavka za za-
časno ali občasno delo v kmetijstvu ne 
sme biti nižja od 5,16 evra. Prav ta zne-
sek pa je sprožil burne odzive.

»Z velikim veseljem bi plačal ljudem 
še več, a kaj, ko je odkupna cena jabolk 
in drugega sadja tako nizka. Ne more-
mo plačati delavcem 8 evrov, jabolk pa 
nato prodati za drobiž. Radi bi ponudili 
boljše plačilo, a država nam ne zagoto-
vi ničesar, zato razumem ljudi, da se ne 
odzovejo na oglase ali da raje odhajajo 
v Avstrijo. To leto bo težko, saj nas je 
prizadela tudi pozeba,« omenja Miha 
Majšter iz Kmetijske zadruge Selnica ob 
Dravi, kjer bodo poleti potrebovali okoli 
35 delavcev za obiranje jabolk.

Tudi jareninski Dveri-Pax bo potre-
boval večje število sezonskih delavcev 
za obiranje grozdja, pri čemer računajo 
na nekaj delavcev od lani oziroma iz-
pred preteklih let. »Za zeleno sezono 
računamo na domače delavce, za obi-

ranje grozdja pa je za zdaj še prehitro. 
Potrebovali pa bomo med 40 in 60 de-
lavcev,« so povedali.

VSAKOLETNE TEŽAVE Z DELAVCI

V Mariboru oziroma Podravju bodo 
sicer v letošnji sezoni potrebovali blizu 
200 sezonskih delavcev, nekatere že v 
začetku maja, večino pa v poletnih in 
jesenskih mesecih. Okoli 20 delavcev 
bodo med drugim potrebovali v Sad-
jarstvu Pučnik Lešnik iz Črešnjevca, 
podobno število pa tudi v lenarškem 
obratu podjetja Meja Šentjur, in sicer za 
obiranje jabolk. Okoli 100 ljudi bodo od 
sredine maja potrebovali tudi v Panviti, 
in sicer za obiranje jagod v Beltincih.

V začetku maja bodo potrebovali 
delavce tudi v Zgornji Ložnici, in sicer 
za razpenjanje mrež v sadovnjakih, po-
zneje pa tudi za obiranje jabolk. »Težave 
z delavci imamo vsako leto. Prihaja med 
10 in 15 istih ljudi, a potrebujemo jih vsaj 
30. Toliko jih ni. Ljudje prihajajo za dan 
ali dva, da poskusijo, kako bo šlo, potem 
pa jih več ni. Govorijo, da če bo šlo, bo 
šlo, drugače pač nič, in odidejo, saj se 
jim ne izplača, ker na borzi dobijo več. 

Sezonska dela: »Mladi pridejo za en dan in jih ni 
več, ker je delo zanje pretežko«

Obiranje hmelja
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VELIKA IZBIRA BENCINSKIH 

KOSILNIC IN KOS. 

PESTRA IZBIRA NITK 

ZA KOSE, NA ZALOGI 

SO TUDI REZERVNE GLAVE KOS. 

CEVI ZA ZALIVANJE, RAZLIČNE  

DOLŽINE IN KVALITETE. 

20M CEVI ŽE OD: 

Mnogi pa bi radi delali, a ne upajo, ker 
se bojijo, da bi potem izgubili socialno 
podporo, država pa tako podpira nede-
lo,« omenja Danica Juhart, sadjarka iz 
Zgornje Ložnice pri Slovenski Bistrici. 
Dodaja, da se lahko najbolj zanesejo na 
starejše, saj mladi hitro obupajo, ker to 
delo ni zanje.

Prav tako se naši savinjski kmetje 
spopadajo z veliko težavo z delovno 
silo, predvsem hmeljarji. Do zdaj so 
imeli veliko delovne sile iz Romunije – 
po cele družine, ki jih letos ni, hmelj pa 
ob dobrih klimatskih pogojih raste pri-
bližno 20 centimetrov na dan.

Predstavljajte si kmeta s 30 hektarji 
hmelja in brez delovne sile. V kratkem 
času, 14 dneh, je treba hmelj odkopati, 
obrezati, napeljati vrvico, hmelj očistiti 
in ga naviti na vrv. Brez delavcev je to 
misija nemogoče.

OPRAVLJANJE SEZONSKEGA DELA V 
DRUGI OBČINI JE DOVOLJENO

Med popravke prvega svežnja ukre-
pov je vlada sicer uvrstila večanje višine 
zneska, do katerega lahko brezposelne 
osebe opravljajo sezonska dela v kme-
tijstvu, ne da bi se jim znižalo nado-
mestilo za brezposelnost. Ta znesek se 
z 200 evrov na mesečni ravni viša na 
400 evrov.

Opravljanje sezonskega dela na 
kmetiji je sicer dovoljeno tudi v drugi 
občini. Sezonski delavec pri tem po-

Obiranje jagod Obiranje grozdja

trebuje potrdilo delodajalca – podobno 
izjavo, kot jo morajo imeti lastniki, ka-
dar odhajajo k svojim nepremičninam 
v drugi občini –, če že ima sklenjeno 
pogodbo, pa naj jo nosi s seboj na 
delo. Vprašanje morebitne nastanitve 
in prevoza je stvar iskalca zaposlitve in 
ponudnika dela, treba pa je upoštevati 
varnostne ukrepe.

Trenutno je sicer po podatkih mini-
strstva največ povpraševanja še za delo 
na hmeljišču, polju, v vinogradu, oljčni-
ku, povprašuje pa se tudi po delavcih 
za obiranje jagod, malin, saditev špar-
gljev, delo v zeliščnem vrtu in druga vr-
tnarska dela.

Vir: Kmečki glas, Aktualno.

Blaž Turnšek          
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Ekologija na daljavo

Na naravoslovnem dnevu smo pridobivali vseživljenjska znanja.

Ob svetovnem dnevu Zemlje smo 
22. aprila 2020 izvedli naravoslovni dan 
»Ekologija na daljavo«.

Louise Hay je zapisala: »Zemlja člove-
štva ne potrebuje za preživetje. Preden smo 
prišli na ta planet, je šlo materi Zemlji kar do-
bro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.« 
Včasih se zdi, da se tega vse premalo zave-
damo, zato smo rdečo nit letošnjega dneva 
Zemlje posvetili ekologiji in skrbi za zdravje.

Letošnji naravoslovni dan je bil zares 
poseben, saj je potekal na daljavo. Izve-
dli so ga prav vsi – učenci od prvega do 
devetega razreda in njihovi učitelji. Pre-
cej učencev je v dejavnosti vključilo tudi 
svoje družinske člane in hišne ljubljenčke.

Dan se je začel z jutranjo telovadbo in 
pripravo zdravega zajtrka za vso družino. 
V nadaljevanju so učenci izbirali dejavno-
sti iz različnih tematskih sklopov, fotogra-
firali in pripravili kratke zapise o delu. 

V okviru prvega tematskega sklopa 
so spoznavali viruse, s poskusom razi-
skovali, kako milo uniči virus, ter se prek 
filma učili pravilnega umivanja rok. Neka-
teri so izdelali naravno razkužilo za roke, 
šivali pralne zaščitne bombažne maske in 
se seznanili s tematiko prepoznavanja la-
žnih novic o koronavirusu na spletu.

Drugi tematski sklop je ponujal mo-
žnost vrtnarjenja, urejanja okolice, pri-
prave naravnega gnojila in domačih čistil. 
Precej učencev je pomagalo pri delu na 
vrtu, nekateri so posadili drevo, uredili 
novo gredo, pokosili travo in izdelali ho-
tel za žuželke. Mnogi so pripravili domače 
naravno čistilo in čistili dom brez nepo-
trebnih strupov.

Naslednji tematski sklop jih je pope-
ljal v problematiko odpadkov. Učenci so 
si lahko ogledali izobraževalne risanke, 
se učili ločevanja odpadkov s pomočjo 
abecednika in skozi igro. Nekateri učenci 

so iz stare majice izdelali lepo in okolju 
prijazno vrečko. Velik odziv je bil tudi pri 
dejavnosti reciklirana kuharija. Pripravili 
so ocvrte kruhove rezine in zahtevnejše 
jedi iz ostankov kosila ali večerje ter iz 
njih ustvarili nove domiselne jedi.

Po aktivnem dnevu so se lotili projek-
ta Ekobranje za ekoživljenje. Prebrali so 
spletno knjigo o onesnaževanju in varstvu 
okolja, zapisali mnenja, izdelali križanke.

Nekateri učenci so svoj dan sklenili z 
ogledom čudovitega dokumentarnega 
filma o vodi – Žejni svet. 

Dan je bil po poročanju učencev zelo 
pester in poučen. Učitelji smo s ponosom 
prebirali njihove zapise in fotografije. Že-
limo si, da nas misli in dejanja za dobro 
našega planeta spremljajo vsak dan. Naj 
bo 22. april, dan Zemlje, vsak dan.

Doroteja Smej Skutnik
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•	 Naravoslovni	dan	mi	je	bil	zelo	všeč.	Najzanimivej
ši	mi	je	bil	poskus	s	poprom.	S	sodo	bikarbono	

in	vodo	sem	pomil	tla	v	kuhinji,	naredil	vrečko	iz
	majice,	si	ogledal	kratke	risanke	in	prebral	o	

onesnaževanju.	Veliko	novega	sem	izvedel.		 	 	 	 Sven	Založnik,	2.	r.

•	 Ali	ste	v	redu?	Jaz	sem	»super	duper«.	Današnji	da
n	mi	je	bil	zelo	všeč.	Začela	sem	s	telovadbo,	

zraven	pa	je	telovadila	tudi	moja	sestrica.	Nato	s
o	napočila	opravila.	Poskus	z	vodo,	poprom	in	

milom	sem	že	poskusila	na	začetku	karantene.	Zato	
vem,	kako	pomembno	je	umivanje	rok.	Potem	sem	

naredila	čistilo	iz	sode	bikarbone	in	tople	vode	t
er	pomila	kuhinjo.	Nato	sem	skopirala	smetnjake,	

jih	pobarvala	in	jih	povezala	s	spodnjimi	sličicam
i	ter	jih	prilepila.	Prebrala	sem	si	knjigo	o	

onesnaževanju	okolja.	Najbolj	me	skrbi	onesnaževan
je	zraka	in	zvočno	onesnaževanje.	Pa	tudi	travo	

sem	pokosila	in	zalila	vrt.	A	joj,	na	gugalnici	pa
	sem	si	poškodovala	nogo.	Ema	Trefalt,	3.	r.

•	 Zjutraj	sem	začel	s	telovadbo.	Nato	sem	si	priprav
il	zajtrk.	Nato	smo	s	starimi	starši	odšli	

po	koprive.	Na	koprive	smo	nalili	vodo	in	jih	pokr
ili	z	gazo.	Čez	nekaj	dni	je	bilo	gnojilo	

pripravljeno	za	uporabo.	Ko	je	bilo	gnojilo	pripra
vljeno,	smo	zdrobili	jajčne	lupine	in	ga	

potrosili	okoli	sadik.	Naredil	sem	domače	čistilo,
	in	sicer	sem	dal	sodo	bikarbono	v	toplo	vodo.	

Očistil	sem	večino	kuhinje.		 	 	 	 	 	 Tilen	Šmajs,	4.	r. 

•	 Danes	sem	dan	začel	malo	drugače.	Zjutraj,	ko	sem	
se	zbudil,	sem	najprej	malo	potelovadil,	nato	

sem	si	pripravil	zajtrk:	jogurt,	ovsene	kosmiče	in
	narezano	banano.	Potem	sem	naredil	poskus	s	

poprom.	Poper	je	zbežal.	Naredil	sem	čistilo	s	sod
o	bikarbono	in	bova	z	mamico	danes	to	čistilo	

uporabila.	Pomagal	bom	počistiti	hišo.	Prebral	sem
,	kaj	je	korona,	film	pa	bom	pogledal	zvečer.	

Svojo	vrečko	z	odpadki	bom	naredil,	ko	mami	pride	
iz	službe.	Zelo	zanimiv	dan	je	bil.			 	

         Lukas	Kolenc,	5.	r.

•	 Za	današnji	naravoslovni	dan	»Ekologija«	sva	si	z	
Aljažem	izbrala	tematski	sklop	vrtičkanje	in	

urejanje	doma.	Zjutraj	smo	najprej	odšli	na	vrh	Se
včnika.	Ko	smo	se	vrnili,	smo	morali	počakati,	

da	se	je	ati	vrnil	iz	službe	in	da	je	mami	končala
	delo	od	doma.	Po	kosilu	smo	lahko	začeli.	

Najprej	smo	se	lotili	izdelave	hotela	za	žuželke.	
Ati	je	odrezal	deske,	Aljaž	je	zabil	žeblje,	

da	je	nastala	hiška.	Potem	je	ati	odrezal	zidak	te
r	narezal	cevi	različnih	velikosti.	Aljaž	je	

posušeno	lubje	dreves	zlomil	na	majhne	kose.	Sama	
sem	odšla	na	senik	po	nekaj	sena.	Vse	skupaj	smo	

zložili	v	hiško	in	jo	odnesli	na	vrt	za	rože.	Dane
s	sem	mamici	tudi	pomagala	na	zelenjavnem	vrtu.	

Okopali	in	opleli	sva	redkvico	in	korenček.	Zvečer
	pa	si	bomo	vsi	skupaj	še	ogledali	film	Žejni	

svet.	Bil	je	zanimiv	dan.		 	 	 	 	 Ana	Brunšek,	5.	r.,	POŠ	Andraž

•	 Poleg	poskusa	s	poprom,	izdelave	domačega	razkužil
a	in	pralne	bombažne	maske	sem	z	bratoma	tudi	

urejal	vrt	in	pripravil	besedno	skrivanko.	Poišči	
besede	ali	besedne	zveze:	VARUJ	OKOLJE,	TOPLA	

GREDA,	ODPADKI,	PLIN,	MIKROPLASTIKA,	LOČEVANJE,	PI
TNA	VODA,	JAVNI	PREVOZ.		 Vid	Krajnc,	6.	r. 

•	 Ker	je	danes	dan	Zemlje,	sem	se	zbudila	zgodaj,
	opravila	jutranjo	telovadbo	in	pripravila	zdrav	

zajtrk	za	mojo	družino.	Nato	sem	se	spomnila,	da	j
e	danes	naravoslovni	dan,	in	odločila	sem	se,	

da	bom	uredila	zunanjo	okolico	in	nekaj	posadila.	
Tako	sem	posadila	solato	in	presadila	jagode.	

Pozneje	sem	se	odločila,	da	bom	postrigla	travo	ok
oli	jagodičevja	in	ga	zalila.	Pometla	sem	

tudi	majhno	dvorišče	za	hišo.	Pokosila	sem	pa	v	so
boto.	Škoda,	da	že	takrat	nisem	vedela,	da	bo	

naravoslovni	dan!	Pri	delu	me	je	spodbujal	in	mi	p
omagal	moj	maček	Kimi.	V	tem	naravoslovnem	dnevu	

sem	resnično	uživala.		 	 	 	 	 	 	 Nuša	Kovač,	7.	r.

•	 Za	današnji	naravoslovni	dan	sem	si	izbrala,	da
	si	bom	izdelala	

masko.	Za	izdelavo	maske	doma	nisem	našla	primerne
ga	blaga,	zato	

sem	uporabila	malo	drugačno,	manj	kakovostno	blago
.	Elastike	pa	

prav	tako	nisem	našla	veliko,	zato	nisem	naredila	
tako,	kot	je	v	

navodilih,	in	sem	malo	priredila.	Sem	pa	tudi	bolj
	sledila	načinu,	

kako	je	izdelana	prava	maska,	ne	takšna,	izdelana	
doma.	Najprej	

sem	odrezala	kos	blaga,	velik	19-krat	36	cm,	in	oz
načila	pregibe,	

široke	1,5	cm.	Potem	sem	vzela	dva	17	cm	dolga	kos
a	elastike.	Preden	sem	šla	šivat,	

sem	si	z	bucikami	označila	približno	obliko	maske	
in	jo	dala	pod	nekaj	težkega.	

Na	koncu	pa	sem	še	s	šivalnim	strojem	sešila	skupa
j	elastiko	in	masko.	Tako	pa	je	

videti,	ko	si	masko	nadenem.			 	 	 Leja	Zabukovnik,	8.	r.

•	 Mnogi	govorijo:	»Zemlja	ne	živi	za	nas,	mi	živi
mo	za	Zemljo«.	Imajo	prav,	res	živimo	mi	za	njo,	

zato	jo	moramo	čuvati,	in	ne	onesnaževati.	Ne	smem
o	odlagati	odpadkov	v	naravo	ter	v	reke	zlivati	

nevarnih	strupov.	Za	naravoslovni	dan	sem	se	odloč
ila,	da	rešim	insekte,	hkrati	pa	oni	naš	vrt.	

Hotel	za	insekte	sem	naredila,	ker	insekti	tam	živ
ijo,	oni	pa	pomagajo	pri	drugih	škodljivcih	na	

vrtu	ter	na	sadnem	drevju.	Šakira	Grošič,	9.	r. H G V A R U J O K O L J E
J A V N I P R E V O Z Ž Š
L O Č E V A N J E R N V U
M I K R O P L A S T I K A
B L T O P L A G R E D A Č
S K V D P I T N A V O D A
N O N E S N A Ž E N O S T
O D P A D K I L G R P O Z
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Chase the rainbow (lov za mavrico)

V času izolacije in socialnega di-
stanciranja otroci in odrasli po vsem 
svetu na okna razstavljajo svoje izdelke 
mavric. 

Z mavricami in spodbudnimi napisi na 
oknih želijo širiti veselje in upanje v teh tež-
kih časih, otroci pa se lahko odpravijo na 
lov za mavricami. Naloga učencev od pr-
vega do petega razreda pri pouku angle-
ščine je bila, da ustvarijo mavrico, jo opre-
mijo s spodbudnim napisom in razstavijo 
na svojem oknu, dvorišču, v naravi ...

Svoja mavrična sporočila učencem 
pa so strnili tudi učitelji OŠ Polzela.

Mavrična sporočila učencev in učiteljev 

Pozdravljeni, učenci!

Minevajo tedni učenja na daljavo. Ni preprosto, vendar ni tako črno, kot se zdi. 
Da boste vedeli, da tudi učitelji mislimo na vas in vas pogrešamo, vam pošiljamo 
mavrična sporočila, ki naj obsijejo vaš dom. Sporočamo vam, da skupaj zmoremo 
in cenimo vsak trud. V znanju je moč in bogastvo za prihodnost. Ko se znova 
srečamo, se bomo kot feniksi dvignili v nebo in šli naprej po nove zmage, izzive. 

Do takrat pa: ostanite zdravi! 

Vaši učitelji in učiteljice OŠ Polzela

Skrbimo za naravo

Čudovite unikatne mavrice si lahko ogledate v spletnem albumu OŠ Polzela.

Dragica Vidmar in Urška Lukan

Vrtec in šola

Tretjega aprila 2020 sem se s sosedi igrala pred bloki. 

Med igro smo opazili, da v okolici blokov raste veliko majhnih hrastov, ki jih bodo 
pokosili. Stvari smo hitro vzeli v svoje roke in jih začeli odkopavati. Našo zagnanost so 
opazili tudi starejši sosedje, ki so nam posodili rokavice, grabljice, lopatke in podobne 
stvari, ki smo jih potrebovali. Naš načrt je bil … Najprej jih previdno čim več odkopljimo, 
tiste, ki že imajo steblo in liste ter tudi želode, ki šele klijejo. Želode in hraste bomo 
posadili v plastične lončke in jih imeli na balkonu, ko se razrastejo pa jih bomo posadili 
v bližnji okolici. Sodelovalo nas je sedem otrok in v dveh urah smo rešili več kot sto 
dreves. Zdaj zbiramo plastične lončke in jih presajamo.

Verjamem, da lahko vsak posameznik prispeva k ohranjanju narave našega plane-
ta, in tudi takšna malenkost, ki smo jo mi naredili med počitnicami, pripomore k temu.

Nuša Bohak, 6. r.
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•	 Zakaj	Oli	govori?		 	 Ema	Trefalt,	3.	r.

Oli	lahko	govori,	ker	v	zgodbah	živali	prebivajo	v
	

drugačnem,	domišljijskem	ali	pravljičnem	svetu.	Tu
di	v	

realnem	svetu	se	z	živalmi	pogovarjamo,	vendar	dru
gače.	

Živali	nam	v	svojem	jeziku	sporočajo,	kdaj	so	sreč
ne,	

žalostne,	jezne,	hvaležne	itd.	V	zgodbi	pa	nam	lah
ko	

spregovorijo	v	človeškem	jeziku	in	nas	opozorijo	n
a	

svoje	in	naše	posebnosti	ter	na	odnose,	ki	jih	ima
mo	

med	seboj.

•	 Ali	sta	se	Oli	in	Frida	razumela?	Zgodba	mi	je	bil
a	

všeč.		 	 	 Lovro	Murko,	3.	r.

Vesela	sem,	da	ti	je	bila	zgodba	všeč.	Hvala.	Oli	
in	

Frida	se	sprva	nista	razumela,	saj	se	psi	in	mačke
	ne	

razumejo	najbolje,	ko	se	vidijo	prvič.	Če	prebivaj
o	v	

istem	domu,	pa	lahko	postanejo	veliki	in	nerazdruž
ljivi	

prijatelji.	Tudi	Oli	in	Frida	sta	se	morala	najpre
j	

spoznati	in	se	navaditi	drug	na	drugega.	Morala	st
a	

prisluhniti	drug	drugemu,	da	sta	se	lahko	sporazum
ela	

in	razumela.	K	temu	so	pripomogli	tudi	vsi	družins
ki	

člani,	Rudi	in	njegova	starša.

•	 Ali	je	Oli	izmišljen	ali	je	prenesen	iz	resničnega
	

življenja?		 	 Anej	Štahl	Forštner,	3.	r.

Oli	je	izmišljen	kuža,	ki	ima	lastnosti,	podobne	

ljudem,	ki	imajo	avtizem	ali	Aspergerjev	sindrom.	
Tudi	

moj	sin	ga	ima.	V	zgodbi	želim	poudariti,	kako	je	

pomembno,	da	si	pomagamo	z	razumevanjem	in	ljubezn
ijo.

•	 Zakaj	sem	kot	pisateljica	izbrala	kužka?	

Kužke	imamo	bolj	ali	manj	vsi	radi,	tudi	če	so	zel
o	

različni	po	obliki,	velikosti,	barvi	in	dolžini	dl
ake,	

imajo	takšne	in	drugačne	motnje,	bolezni.	Ko	so	na
ši	

ljubljenci,	so	za	nas	popolni.	In	ne	sprašujemo	se
,	

kaj	bi	z	njimi.	Poskrbimo	za	njih	in	jih	imamo	rad
i.	

Posebnih	otrok	ali	ljudi,	ki	so	drugačni	od	naših	

pričakovanj,	ne	sprejmemo	tako	zlahka,	čeprav	so	p
rav	

tako	čudoviti.	Ali	lahko,	prosim,	razmislite	o	te
m?Ali	lahko,	prosim,	razmislite	o	tem?

Vrtec in šola

V začetku aprila je izšla knjiga Ma-
teje Tominšek Perovšek Moj prijatelj Oli. 
Z njo je pisateljica prav na svetovni dan 
zavedanja o avtizmu, 2. aprila, razvese-
lila mlade bralce.

Kot so zapisali na spletni strani Založ-
be Pivec, kjer je knjiga izšla, simpatični Oli 
vse nas opozarja, da so »otroci z avtiz-
mom še vedno pogosto osamljeni in izlo-
čeni iz medvrstniškega življenja, čeprav je 
med njimi veliko zanimivih osebnosti z le-
pimi in dobrimi lastnostmi, ki pa jih zaradi 
svojih primanjkljajev izkažejo le v varnem 
in spodbudnem okolju.« 

Spoznajmo Olija

Ker knjiga v tiskani obliki zaradi pandemije koronavirusa ni mogla med bralce, 
sta založba in pisateljica zgodbico Moj prijatelj Oli brezplačno ponudili v posluša-
nje in e-branje. Branju so se pridružili tudi učenci naše šole. 

Danes se je moj dan začel malo drugače. Zjutraj me je prebudil bratec, ker sva sku-
paj spala v moji postelji. Nato sva se uredila in odšla pozajtrkovat. Po zajtrku se je bratec 
odšel igrat z legokockami, sama pa sem se spopadla z nalogami za šolo. K sreči jih 
danes nisem imela veliko, saj sem se po opravljenem delu za nagrado slišala in videla s 
sošolci in sošolkami prek videoklica. Bilo je zabavno, a kaj, ko je že sledilo kosilo. Po kosi-
lu sem se še posladkala s sladoledom. Po sladoledni harmoniji sem odšla na podstrešje 
pogledat, ali imam knjige za seminarsko nalogo. S knjigami za seminarsko nalogo nisem 
imela sreče, našla pa sem babičine zvezke, učbenike in knjige, ko je hodila v osnovno 
šolo. Z bratcem sva se zelo razveselila, saj sva dobila veliko knjig, ki naju bodo za vse 
življenje spominjale na babičino otroštvo. Med knjigami sem našla tudi njeno prvo berilo 
iz leta 1963. Danes sem se zelo zabavala in tega ne bom nikoli pozabila.

Tajda Štorman, 6. r.

Odkritje

Pisateljici Mateji Tominšek Perovšek se iskreno zahvaljujemo, da je odgovorila na zares številna vprašanja mladih bralcev, in 
upamo, da nas bo lahko čim prej obiskala na naši šoli, nam pokazala knjigo in povedala še kakšno zanimivost o Oliju. 

Alja Bratuša
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Z razvojem človekove civilizacije se je oblikovala tudi za-
vest o naravi kot vrednoti sami po sebi, o tem, da narava ni le 
nekaj, kar služi samo človekovim potrebam. S tem drobnim 
dejanjem bi želeli sporočiti, da je tudi drevo živo bitje, ki si 
zasluži spoštovanje. Z vrtanjem v drevo vdrejo glive, s tem 
se poslabša kakovost lesa, življenjska doba drevesa pa se 
skrajša. Ne nazadnje je drevo lepše brez koša za smeti. Ve-
seli nas, da se zadnja leta vrtanje v drevesa opušča tudi ob 
označevanju planinskih poti.

 
Ob tej priložnosti vabimo vse obiskovalce Gore Oljke, da 

(po koncu koronaobdobja) v čim večji meri za parkiranje 
uporabljajo temu namenjeno novo parkirišče.

 
Damjan Jevšnik

Dan Zemlje: drevo ni obešalnik, ampak živo bitje

Ob dnevu Zemlje, 22. aprila, smo sosedje ob novem par-
kirišču pod Goro Oljko v zemljo vkopali kostanjev steber. 
Nanj smo privijačili koš za smeti, ki je bil do zdaj privijačen 
na bližnji bor.

Nošenje mask ali druga primerna zaščita je za 
obiskovalce cerkve obvezna.

Ob novem parkirišču pod Goro Oljko

� �

S 4. majem 2020 so se cerkve znova odprle, vendar ni 
vse tako, kot je bilo prej. Udeležba pri svetih mašah je do-
voljena samo zdravim  ljudem, ki  nimajo  znakov okužbe 
dihal. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno 
ogroženim ljudem priporočamo, da še naprej svete maše 
spremljajo po televiziji, radiu ali spletu. V cerkvi mora vsak 
vernik nositi svojo zaščitno masko oziroma temu primerno 
zaščito (šal, ruto ipd.).     

Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhov-
nika, ki jo nadene za delitev obhajila. Pri vstopu in izstopu iz 
cerkve si mora vernik razkužiti roke. Ves čas ohranjamo var-
nostno razdaljo vsaj 1,5 metra, pri vstopu in odhodu iz cerkve 
in ko gremo k obhajilu. Sedimo na označenih mestih. Skupaj 
lahko sedijo le ljudje, ki živijo skupaj. Pevski zbor ni dovoljen. 
Na koru so lahko organist in solist ali družina. Sveto obha-
jilo se deli samo na roko brez izjeme. Za trenutek zaužitja 
si odmaknemo masko. Pobiranja darov ni med mašo, ampak  
lahko darove oddate ob vhodu v cerkev, pred mašo ali po 
njej (tudi med tednom, če v nedeljo ne boste mogli priti k 
maši).  Škofje v tem času dovoljujejo, da dolžnost nedeljske 
svete maše izpolnimo tudi z obiskom maše enkrat v tednu 
na kateri koli dan. Do preklica ne bo verouka in drugih oblik 
izobraževanja ter župnijskih srečanj. 

Župnijska pisarna  bo odprta le po predhodnem dogo-
voru za nujne zadeve, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali 
spletu. Za naročilo svetih maš pokličite po telefonu, uporabi-

Kako v cerkvah ob sproščanju ukrepov    
zaradi koronavirusa

te e-pošto ali v poštni nabiralnik v župnišču oddate kuverto. 
Sveta spoved v spovednicah ni dovoljena, zato bo spoved 
potekala po dogovoru s spovednikom. Pri tem spovedanec in 
spovednik nosita zaščitno masko ter ohranjata razdaljo 1,5 m.   

Tone Tavčer
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Pogled na osrednje spominsko obeležje v Andražu

po dveh mesecih dela spremenjena lega 
igrišč, ki so bila tudi prefrezana, napeljan 
je nov vodovodni sistem, kupljene so bile 
nove mreže in črte, prav tako pa bomo 
igrali na novem tenisitu. Prenova igrišč 
se je nekoliko zavlekla zaradi trenutne 
situacije z epidemijo covida-19, saj je bilo 
treba upoštevati vse ukrepe in pravila, ki 
veljajo za preprečitev širjenja virusa. 

Tako lahko rečemo, da so igrišča 
pripravljena za uspešen začetek sezo-
ne, in vas vabimo k igranju.

 
Matjaž Hribernik

Prenova igrišč Teniškega kluba Polzela

Teniški klub Polzela je bil ustano-
vljen leta 1987 z namenom, da krajanom 
nudimo še dodatno možnost za športne 
dejavnosti in zdravo preživljanje proste-
ga časa. Gibanje in zdrav življenjski slog 
posameznika sta zelo pomembna, zato 
se klub vsako leto trudi zagotoviti tek-
movalnost igralcev z različnimi turnirji 
in ligami, z organizacijo teniških ter dru-
žabnih dogodkov in čim boljšo teniško 
šolo za vse generacije. Igrišča Teniškega 
kluba Polzela nudijo rekreacijo in tek-
movanja posameznikom ter skupinam 
športnikov vseh generacij. 

 
Veseli nas, da je tenis tako priljubljen 

šport, vendar pa je tako velika zaintere-
siranost igralcev in igralk pripeljala do 
nujne prenove igrišč, zato smo v tem letu 
pristopili k projektu, katerega vodja je bil 
Vlado Trauner. Seveda pa bi bilo to težko 
izvedljivo brez pomoči in podpore dru-
gih članov kluba. Projekt smo zasnovali 
že ob koncu prejšnje sezone in takoj v 
začetku tekočega leta začeli. Tako je bila 

Prenovljena igrišča Teniškega kluba Polzela

Mozaik dogodkov

Z uvedbo preventivnih ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa 
(SARS-CoV-2) je naš KO ZB za vrednote 
NOB Andraž okrnjen za proslave, tovari-
ška srečanja in druge dejavnosti. 

 
Zaradi ukrepa »ostani doma« smo 

naš praznik, dan upora proti okupator-
ju, ki smo ga praznovali v ponedeljek, 27. 
aprila 2020, simbolično počastili z izobe-
šenimi državnimi zastavami in položitvijo 
cvetličnega aranžmaja iz rdečih nagelj-
nov z napisom na traku »27. april, dan 
upora proti okupatorju« na osrednjem 
spominskem obeležju v Andražu.

 
V času čistilne akcije smo obiskali vsa 

spominska obeležja, za katera skrbimo, 
počistili smo njihovo okolico, pobirali od-
padke na poteh od enega do drugega in 
pregledali, kaj moramo storiti v prihodnje 
za ohranitev in izboljšanje videza.

 
Simon Ograjenšek

Dan upora proti okupatorju
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Čistilna akcija je potekala skladno z ukrepi za 
preprečevanje koronavirusa.

Urejena okolica Novega Kloštra

Na začetku epidemije je naš župan v uvodniku Polzelana 
v aprilu zapisal: “Epidemija bolezni COVID-19 je velika ne-
varnost za vse nas, vsakogar lahko doseže. V Občini Polze-
la smo že velikokrat dokazali, da znamo in zmoremo stopiti 
skupaj. Naredimo to tudi zdaj in se bolezni izognimo. Stopi-
mo skupaj in ostanimo nekaj dni narazen.”

Tako kot v vseh drugih društvih smo tudi v Društvu Dvo-
rec med epidemijo prekinili vse naše dejavnosti. Nekaj dni smo 
ostali narazen, vendar z veliko željo, da bi ta čas izkoristili za ne-
kaj dobrega, naredili nekaj konkretnega, koristnega, pomagali 
drugim in pri tem spoštovali predpisane ukrepe. Tako je prišlo 
do ideje, da bi urejali okolico graščine Novi Klošter in s tem 
polepšali sprehod ter kolesarsko pot Polzelanov. Nekaj zdravih 
članov društva je zavihalo rokave in začeli smo delati zunaj.

Posestvo je zelo veliko, zato smo bili pri delu ves čas do-
volj narazen in spoštovali priporočeno razdaljo. Tako smo 
stopili skupaj. Odstranjevali smo grmovje in trnje, vendar 
nam je kmalu postalo jasno, da je dela preprosto preveč in 
sami ter brez ustreznega orodja ne bomo zmogli. Zato smo 
za pomoč prosili župana in delavci Občine Polzela so nam 
prišli pomagat. Tri dni smo skupaj, čeprav narazen, urejali 
okolico, da bodo lahko v tem delu Polzele vsi bolj uživali. V 
zadnjem času smo praznovali tudi dan Zemlje, zato smo ob 
že sproščenih ukrepih epidemije organizirali še čistilno akci-
jo. Veliko smo naredili, veliko še manjka, zato bomo vztrajni 
in delovni še naprej. 

 
Hvala županu, našim članom in občinskim delavcem, ker 

ste nam pomagali polepšati okolico Založ.
 

Carmen Maria Fernandez
Urejanje posesti med epidemijo

Letošnja čistilna akcija Občine Polzela je potekala pod 
prav posebnimi pogoji. Kljub ukrepom, ki še vedno veljajo za 
preprečevanje koronavirusa - občina je vsakemu udeležencu 
poleg vse potrebne opreme in malice zagotovila tudi zaščitne 
maske -, je potekala v petek, 8., in v soboto, 9. maja 2020. Ak-
cije se je udeležilo 435 udeležencev, sicer polovica manj  kot 
pretekla leta, a kljub vsemu je bila zelo produktivna.

 
Dejstvo je, da je odpadkov vsako leto manj in da divjih odla-

gališč skorajda ni več, so pa glavne in gozdne poti še vedno od-
lagališče za marsikoga, saj je bilo najti veliko plastike, embalaže 
steklenic, pločevink in drugih odpadkov, ki v naravo ne spadajo. 
Zbranih je bilo okoli 110 kubičnih metrov mešanih odpadkov.

Čistilna akcija temelji na prostovoljstvu in njen namen je 
ohranjanje čistega, urejenega ter ljudem in živalim prijetnega 
okolja in narave. Zato gre zahvala vsem - tako občanom Ob-
čine Polzela, društvom in krajevnim odborom, kot tudi vsem 
drugim - za trud in čas, ki ste ga namenili za to, in da smo 
kljub ukrepom lahko uspešno izpeljali čistilno akcijo.

 
Lidija Praprotnik

Očistili Občino Polzela skupaj, a seveda narazen

Mozaik dogodkov2424
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Obvestilo

Poskrbimo za primerno odlaganje odpadkov

S prihodom pomladi se pospešeno posvečamo opra-
vilom na vrtovih, obrezovanju drevja, košnji trave in po-
dobnemu delu v okolici doma. Odpadke, ki pri tem na-
stajajo, nekateri pokurijo, kompostirajo, odložijo v temu 
namenjene zabojnike ali odpeljejo v center za ravnanje 
z odpadki.

Kljub skrbnemu ravnanju večine pa se prevečkrat zgo-
di, da tovrstni odpadki končajo na neprimernem mestu. 
Predvsem spomladi se dogaja, da prebivalci Polzele, Brega 
pri Polzeli in Ločice ob Savinji vejevje in pokošeno travo 
odlagajo v Podvinsko Strugo, zaradi česar imajo lastniki 
elektrarn in v ribniku Vrbje precejšnje težave.

Občane prosimo, da poskrbijo za pravilno ravnanje z 
odpadki in jih ne odlagajo ob vodotokih ali v njih in na dru-
ga neprimerna mesta.

Prav tako želimo ponovno poudariti, da Občina Polzela 
svojim občanom omogoča brezplačen odvoz kosovnih od-
padkov enkrat na leto za posamezno gospodinjstvo. Odvoz 
izvaja Režijski obrat Občine Polzela s tovornim vozilom.

Če želite to možnost izkoristiti, pošljite naročilnico po 
pošti na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela ali po e-pošti na: obcina.polzela@polzela.si. V roku 
sedmih dni boste prejeli klic z Občine Polzela in se dogo-
vorili za dan odvoza odpadkov.

Manuela Mlakar Podgoršek

Brez komentarja.
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Nedavno je Neja Lešnik, mag. za-
konskih in družinskih študijev, v svo-
jem razmišljanju na spletni strani Zve-
ze društev za socialno gerontologijo 
Slovenije podelila, da praksa in študije 
kažejo, da najhitreje uvidimo, da lah-
ko v življenju gojimo hvaležnost za 
majhne stvari, ko so nam te odvzete. 
Takrat uvidimo, kako zelo so pomemb-
ne. Pandemija je ponudila življenjsko 
lekcijo. Postavila nas je v okoliščine, ko 
nam je bila odvzeta svoboda, prav tako 
socialni stiki, ki so za človeka še tako 
nujni. A ponudila nam je priložnost, da 
na svoje življenje začnemo gledati iz 
nove perspektive, perspektive hvale-
žnosti za še tako majhne stvari, ki so 
nam poprej bile samoumevne. Svetuje 
osredotočenost na hvaležnost, ki bo v 
naša življenja na novo prinesla radost 
in občutje sreče.

 

In ko danes, po dveh mesecih življe-
nja v drugačnih razmerah, razmišljam o 
življenju posameznika, o življenju sta-
rostnika, ugotavljam, da sem ponovno 
prepoznala pomen zdravja, ki ga po-
stavljam na prvo mesto. Biti v naravi, 
odnosi z drugimi ljudmi ter socialna 
mreža so se prav v teh novih časih izka-
zali za prav poseben dar. In narava, od-
nosi itd. so prehiteli dobrine, ki smo jih 
v zadnjem času življenja v potrošniški 
družbi kupovali, bodisi smo jih resnično 
potrebovali bodisi ne. Mnogi smo ugo-
tovili, kako malo potrebujemo za izpol-
njeno življenje in kako dragoceni so mir, 
zdravje in dobri odnosi za izpolnjeno 
življenje.

Marjana Šmajs

Čas pandemije je ponudil čas za premislek

Obdobje pandemije covida-19, ki 
nas spremlja že od sredine marca 2020, 
je ponudilo čas za razmislek, za samo-
oceno, kje smo kot posamezniki, sku-
pnost, širša družba. Ponudilo nam je čas 
za razmislek in samo raziskovanje, kaj 
se je spremenilo, kaj nam je pomembno, 
kaj si želimo in kaj lahko sami kot po-
samezniki in širša družba za to storimo. 

Mnogim je načrte za  pomladne in 
poletne dni tega leta spremenila epi-
demija. Kar je bilo obvezno, pomemb-
no, neodložljivo – vse je bilo mogoče 
pozabiti, preložiti, se prilagoditi. Ne-
prizadeta je ostala samo ljubezen, pri-
jateljstvo in medsebojno spoštovanje.

 
Našteto  je ostalo in se čuti med li-

kovniki Kulturno-umetniškega društva 
Polzela  tudi v času  osamitve  za do-
mačimi zidovi. Dobrim ljudem ne manj-
ka prijateljev, s prijatelji se  delijo in širi-
jo ideje, izkušnje, znanje. Kar je  lepega 
in zanimivega, pa tudi  uporabnega v 
izrednih razmerah, vse to je navdušilo 
likovne ustvarjalce.

 
Preloženi ali odpovedani so bili lepi 

in zanimivi projekti:  tradicionalna raz-
stava »Žena – mati«,  ki  bi jo letos  po-
svetili spominu na akademsko slikarko 
Darinko Pavletič Lorenčak ob 10. oble-

tnici smrti,  likovna razstava  »Čebele in 
čebelarji«  ob tretjem svetovnem dnevu 
čebelarstva in 250-letnici imenovanja 
prvega slovenskega učitelja čebelar-
stva,  likovna razstava »Slovenske zdra-
vilne rastline« na četrti likovni koloniji v 
Novem Kloštru ob mednarodnem letu 
rastlin. Kljub temu so likovniki ustvarjali 
in se optimistično pripravljali na čas, ko 
bo  druženje  spet dovoljeno. Ne samo 
panjske končnice na fotografiji, še mno-
go drugih zanimivih del čaka na  prime-
ren čas. Nekatera dela pa so namenjena 
v zahvalo in priznanje najzaslužnejšim 
prostovoljcem v boju z epidemijo.

 
Obiskovalcem gradu Komenda je 

še vedno na ogled čudovita razstava 
likovnih del »Odsev svetlobe« avtorice 
Erne Kumperger, članice likovne sekcije 
KUD  Polzela.

 
Mojca Korošec

Odsev svetlobe na gradu Komenda

»Dobri prijatelji, dobre knjige in čista vest;
to je recept za popolno življenje.«

(Mark Twain)
 

Najhitreje uvidimo, da lahko v 
življenju gojimo hvaležnost za majhne 
stvari, ko so nam te odvzete.

Panjske končnice
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“Vedno moraš biti pripravljen izkoristiti ponujeni trenutek.”   (Vivian Malone Jones)
 
Med epidemijo smo se v Društvu Dvorec odločili, da bomo podpirali idejo “osta-

ti doma”, ne da bi bili brez vseh naših dejavnosti. Večinoma mladi so bili na spletu 
za šolo ali fakulteto. Spraševali smo se, ali bi se kakšno uro zadržali za računalnikom 
in se udeležili predavanj projekta »Red glow«, pri katerem sodeljujemo že dve leti.

V omenjenem projektu se mladi 
medsebojno opogumljamo pridobi-
ti nove veščine za vodenje v šolah, na 
univerzah in v skupnostih. Ponuja se 
nam edinstvena preizkušnja in možnost 
za uresničitev za naše dobro in dobro 
vseh okoli nas. Živimo v nenavadnem 
času, skozi katerega se veliko ljudi pre-
bija s težavo. Mnogi so prestrašeni, osa-
mljeni, negotovi, jim je dolgčas in ne 
vedo, kaj bi naredili. Prek spleta smo 
organizirali predavanja v aprilu. Ude-
ležili so se mladi, ki vedo, da kot pravi 
Muzoon Almellehan, “sredi teme učenje 
ponuja svetlobo”.

 
Zanimivo je bilo v teh težkih časih 

spoznati, koliko lahko naredimo zase in 
za druge. Premišljevali smo o leadershi-
pu v času izrednih razmer: čas za od-
porni leadership, čas za refleksijo in čas 
za dejanje. Veseli smo, ker smo v tem 
času še bolje spoznali sami sebe in smo 
gojili ideje, kaj lahko naredimo za dru-
ge, kar je to, kar nam najbolj pomaga 
postati pravi leader.

 
Carmen Maria Fernandez

Zaradi rahljanja ukrepov je spet omogočeno igranje malega nogometa.

Učenje in druženje prek spleta

Leadership med izrednimi razmerami

Mozaik dogodkov

V letnem načrtu Športnega društva 
Andraž je načrtovana izvedba spomla-
danskega dela Medkrajevne lige malega 
nogometa. Igro bi morali začeti 4. aprila 
2020, vendar zaradi ukrepov, izhajajo-
čih iz epidemije, to ni bilo mogoče.

Z rahljanjem ukrepov je bila dovoljena 
igra tenisa in igranje malega nogometa 
z upoštevanjem druženja do 50 ljudi na 
prostem in v zaprtih prostorih. Tako smo 
v soboto, 20. maja 2020, začeli igrati. Ta 
ukrepa sta nam omogočila spremembo 
časovnega načrta prireditev. Šest izpa-
dlih kol bomo nadoknadili z igranjem 
ob sredah in dvotedenskim podaljškom 
igranja. Rekreativno igranje tenisa pa po-
teka od uveljavitve ukrepa.

Simon Ograjenšek

Oživitev rekreacijskih tekmovanj
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že v mladosti morala spopasti s težko boleznijo. Ker pravi, da so 
bile misli zanjo darilo, navdih, ki jo je poklical, je temu sledila od 
začetka nastajanja knjige in jo ustvarila z lastnimi finančnimi mo-
čmi. Čudovito oblikovana knjiga bo tako na 500 straneh na voljo 
po ceni, ki jo bodo ljudje sami izbrali: »Priznam, da je to bila težka 
odločitev, saj nisem imela nikakršnih sponzorjev ali druge finanč-
ne pomoči. Sem pa kljub temu izjemno hvaležna za duhovno 
podporo, ki sta mi jo izkazali založbi, pri katerih je knjiga izšla. 
Predvsem uredniku Gašperju Maleju za njegovo kritično uredni-
ško oko in nasvete. Zaradi neobičajnega pristopa k potencialnim 
kupcem sem se morala posvetovati tudi z ustreznimi instituci-
jami, kako lahko to izvedem na pravi način. Prva serija knjig bo 
zato zaradi poljubne cene, ki jo bodo pripravljeni bralci plačati, 
zagotovo preizkus za človeka v nas. Sleherni nakup bo namreč 
pomenil sredstva za novo izdajo knjige po načelu, ki spremlja 
projekt: Ljudje za ljudi. Gre za preizkus medsebojnega zaupanja, 
etike in morale.« Več o knjigi si bodo lahko bralci prebrali tudi na 
spletni strani www.glorjana.si, ki bo zaživela ob njenem prihodu, 
ali na družbenem omrežju: www.facebook/glorjana.

Tone Tavčer

Knjiga življenjskih resnic za pomoč ljudem 

V zadnjem tednu maja izide nova knjiga pesnice, huma-
nistke, sociologinje in politologinje dr. Glorjane Veber s po-
menljivim naslovom Modróko, Akašejke. V njej je avtorica 
zbrala 500 avtorskih modrih misli, ki jih imenuje akašejke. 
Posveča jih slehernemu izmed nas, da bi razumeli življenj-
ske preizkušnje na svoji življenjski poti in zato živeli bolj 
kakovostno ter za sabo pustili boljši svet. 

 
Do nedavnega smo Pol-

zelanko Glorjano poznali kot 
pesnico, ki je zadnja leta s 
svojimi deli nastopala pred-
vsem na festivalih v tujini. 
Večkrat nagrajeno avtorico 
ustvarjanje pisane bese-
de spremlja od otroških let. 
Vendar pa jo je od mladosti 
spremljalo tudi strastno raz-
iskovanje človekovega du-
hovnega sveta in človeka kot 
ustvarjalca boljše družbe, 
zato njena knjiga vendarle ni 
presenečenje. Meni, da lahko 
sleherni izmed nas s spre-
membo svojega življenja 
prispeva k ustvarjanju lepše 
skupnosti. Tako hkrati poma-
ga sebi in drugim. Zato je v 
posvetilu knjige med drugim 
zapisala: »Zato akašejke po-
svečam tebi in vsem nam, da 

bi razumeli življenjske preizkušnje, živeli bolj kakovostno in za 
sabo pustili boljši svet. Naj bo ta knjiga vdih, da skupaj ustvari-
mo novo človeštvo.« 

 
Zaradi marčevske najave je medijski prostor njeno knjigo že 

opazil. Nekateri so jo zato lahko prebrali, ko je bila še v netiskani 
obliki. Eden izmed spletnih časopisov je modre misli označil kot 
koščke redke lepote, ki prebudijo in obvarujejo človeka: »Tam so, 
ko jih potrebuješ.« Zapisali so tudi, da je knjiga kot naročena za 
današnji čas, njene kratke, jasne in preproste izpovedi resnice pa 
zdramijo v bralcu svetlobo, ljubezen in zavedanje. 

Knjiga je nastala leta 2018, ko se je njena avtorica vrnila iz Gr-
čije, kamor je odšla po težkih življenjskih preizkušnjah. Ob vrnitvi 
je doživela močno duhovno izkušnjo, zaradi katere je misli zapi-
sovala štiri dni brez predaha. Nastalo jih je več tisoč in 500 jih 
je zbrala v pričujoči knjigi. Pojasnila je, da so misli dobile ime po 
akaškem polju, ki so ga poznali že številni misleci in znanstveniki 
ter iz njega črpali navdih za svoja dela. 

Knjiga je preizkus za slehernega izmed nas. Tudi zato, ker se 
je Glorjana odločila, da jo izda na način, ki bi bil čim bolj dostopen 
širokemu krogu ljudi in je hkrati nekaj povsem novega v sloven-
skem prostoru. S knjigo bi rada pomagala ljudem, da bi jim bilo 
lažje, kot je bilo njej ob številnih preizkušnjah, med drugim se je 

Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek 

  
OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 

 
OTROŠKA OBUTEV ZA POMLAD IN POLETJE: 

                
 

 

ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV PRIZNANIH PROIZVAJALCEV: 
SANDALI – NATIKAČI - JAPONKI 

      
 

    
 

 

ŠPORTNA IN POHODNA OBUTEV-ORIGINAL CROCSI: 

                                 
 
 

ODPRTI NATIKAČI-COKLI-JAPONKI 

    
 

DELOVNI ČAS: 8-19 URE,SOBOTA: 8-13 URE,  
Tel: 03 7000 350, Gsm:041 634 229. 
Nikoli sami, Šolnček je že 26 –let z vami! 

Dr. Glorjana Veber
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Medgeneracijski center - junij 2019

Epidemija se počasi umirja, zato je bli-
zu normalizacija življenja na vseh podro-
čjih. Skladno s sproščanjem ukrepov in na-
vodili ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje bomo tudi v 
Medgeneracijskem centru postopoma in 
varno začeli junijske dejavnosti za starejše.

PONEDELJEK, 1. 6. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 2. 6. 2020
15.45–17.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI –
pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

SREDA, 3. 6. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 4. 6. 2020
16.00–17.30 Delavnica ročnih del za 
vse generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

PETEK, 5. 6. 2020
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

13.45–15.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

19.00–20.30 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 8. 6. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej) 

TOREK, 9. 6. 2020
15.45–17.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

SREDA, 10. 6. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)
 
PETEK, 12. 6. 2020 
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

13.45–15.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

19.00–20.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 15. 6. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 16. 6. 2020
15.45–17.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

SREDA, 17. 6. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk) 

ČETRTEK, 18. 6. 2020
16.00–17.30 Delavnica ročnih del za 
vse generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

PETEK, 19. 6. 2020
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

13.45–15.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

19.00–20.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 22. 6. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 23. 6. 2020
15.45–17.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

SREDA, 24. 6. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir))

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

PETEK, 26.6. 2020
9.00–10.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

13.45–15.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

19.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 29. 6. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 30. 6. 2020
15.45–17.15 Delavnica DIGITALNE 
PISMENOSTI – pametni telefoni in tablice 
(Nadja Gothe)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na oglasni 
deski in na Facebook strani.
Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
podelite svoje znanje z nami.
Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com, GSM: 
031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Težko je dojeti, da nas je v 62. letu nenadoma zapustil 
dragi partner, oče, sin in brat

ANDREJ BOBEK 
s Polzele

(13. 10. 1958–1. 5. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in vsem, ki ste ga poznali ter ga pospremili na 

njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki ga boste ohranili v 
svojem srcu in lepem spominu.

Žalujoči: partnerica Anica, hči Doroteja z Gregom, hči 
Mojca z Nenadom, mama Kristina in brat Zlatko

V SPOMIN

Minilo je leto dni,
odkar si tiho odšel.

FRANCI ŠTOR

s Polzele
(16. 10. 1942–5. 6. 2019)

Hvala vsem, ki postojite ob grobu.

Vsi njegovi

Pomlad se na zemljo je vrnila,
petje slavčkov se zbudi,
v cvetje zemlja se ogrne,

a za tebe pomladi ni.

V SPOMIN

V maju mineva leto žalosti, odkar od nas odšel si ti.

FRANC ŠTAHL
(1942–2019)

Zelo te pogrešamo.

Vsi tvoji

��

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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Občina Polzela
objavlja

javno zbiranje ponudbjavno zbiranje ponudb
za oddajoza oddajo

  
gostinskega lokala na gradu Komendagostinskega lokala na gradu Komenda

v najemv najem

Rok za zbiranje ponudb je
do 12. 6. 2020 do 10. ure.

Celotno besedilo javnega poziva in obrazciCelotno besedilo javnega poziva in obrazci
so objavljeni na spletni strani www.polzela.si.so objavljeni na spletni strani www.polzela.si.

  
Več informacij na telefonski številki: 03 703 32 00.Več informacij na telefonski številki: 03 703 32 00.
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