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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 17. 7. 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 31. 7. 2020.
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Poletni solsticij je pred vrati, dan je 
premagal temo, sonce pa izkazuje svo-
jo moč. Hmelj se že pridno vzpenja, žitu 
že dozoreva klas in polja valovijo v zlati 
barvi. Narava je odeta v čudovito zeleno 
barvo, ki vztraja v nasprotju sinje modri 
opranega neba. V zraku omamno diši 
po lipi, vrtnice se kitijo v najlepših bar-
vah in oblikah, cvetovi pa vabijo pridne 
čebele … Čudovito je in neponovljivo, 
zame najlepši letni čas, saj je narava v 
popolnem prebujanju. 

A misli norijo, saj se, kljub marsika-
kšni pomanjkljivosti in dolgi odsotnosti 
v šolski stavbi, šolsko leto kljub vsemu 
nagiba in nezadržno bliža h koncu. Mi-
neva namreč junij, ki obeta, da še zadnjič 
zazvoni šolski zvonec in odslovi učence, 
učitelje. Komaj verjamemo, da je konec, 
saj je tokrat bilo šolsko delo v zelo dru-
gačnih dimenzijah, kot smo jih bili vajeni 
iz preteklosti.

Prišel je marec, drugo polletje se je 
dobro začelo in hiteli smo z opravili do 
konca šolskega leta. Po končanih zim-
skih počitnicah smo s strahom poslušali 
poročila najrazličnejših institucij, že skr-
beli za poostrene higienske razmere, bili 
pozorni na zdravje posameznikov. Učen-
ci so se še vedno pridno pripravljali na 
najrazličnejša preverjanja, ocenjevanja, 
državna tekmovanja v znanju, kamor so 
se uvrstili z uspehi na šolskem tekmova-
nju. Šola v naravi, plavalni tečaj, plesne 
vaje za plesni venček, nacionalni preiz-
kusi, valeta … Pripravljali smo se na vse, 
tudi čudovite dogodke in srečanja, kot je 
Praznik pomladi in družin, ko mali vrtče-
vski cicibani razveselijo mamice in očke. 
Vsi nestrpni in polni pričakovanj smo 
hiteli z zadnjimi pripravami, a zgodba 
se je morala v hipu ustaviti. Čez noč in 
nenadno so se, brez predhodnih priprav 
in najav, zaprla šolska in vrtčevska vrata. 
Nemočno smo si zadnji dan zaposleni v 
šoli in vrtcu zrli v oči ter se spraševali, kaj 
se dogaja, koliko časa in kako bomo de-
lali. Po prvih tesnobnih dneh so se kle-
pet, razlaga in domača naloga presta-
vili na spletne strani, otroci pa v varno 
zavetje svojih staršev in toplih domov. 
Čeprav se je zdelo, da se je ustavil čas, 

je kljub zaprtim šolskim vratom pouk 
potekal, kdo bi verjel, skoraj nemoteno. 
Čudežno smo postali učenci tudi učitelji, 
saj je bilo treba osvojiti znanja, ki smo 
se jim morda umikali, dajali prednost 
drugačnim. Učencem smo celo priporo-
čali klepet in delo s telefončki, socialna 
omrežja so postala edini vir komunika-
cije, internet pa, poleg računalnika s ka-
mero, najbolj iskan pripomoček. Spletna 
stran šole in spletna učilnica sta postali 
šolski učilnici, kjer smo učitelji objavljali 
navodila, povezave do razlag, iskali poti 
do učencev. Videopovezave so bile edini 
vir komunikacije, edina možnost med-
sebojne vizualne povezave. Vsak teden 
smo se obveščali, pisali smo si pisma, 
sporočila … učenci učencem, učitelji 
učencem, učenci učiteljem, učitelji učite-
ljem, učitelji staršem ter starši učiteljem, 
nad vsem bdeti in povezovati sem po-
skušala ravnateljica s svojimi najožjimi 
sodelavci. Pogovori so potekali včasih 
od zgodnjega jutra do poznega večera, 
šolski urnik je presegel svoje obstoječe 
okvirje. Fotografije, filmčki so odstirali 
domače delo, učenci so, nekateri navdu-
šeno, drugi malo manj, sporočali, kaj in 
kako se učijo. Bilo je naporno, a po svo-
je čudovito, kot da so nas nevidne niti 
povezovale, ne le v komunikaciji, temveč 
na neki drugi, nesnovni, srčni ravni. Čutili 
smo drug drugega, čeprav se nismo vi-
devali. Čutili smo hvaležnost medseboj-
nega druženja na daljavo, hvaležnost za 
zdravje, hvaležnost, da smo. Spodbujali, 
bodrili, pomagali smo si vsak dan, teden 
za tednom. In končno, počasi in zaneslji-
vo, se je vračal čas vsakdanjosti … Odkrili 
smo, kako strpni in disciplinirani znamo 
biti, kako veseli smo, da se spet vidimo, 
da smo spet v šoli in vrtcu, da smo spet 
skupaj. Čeprav so nasmehe skrivale ma-
ske, so sijale oči in odkrivale zgodbo 
srca, duše. In zdaj smo tu, kot vsako leto 
… tik pred poletnim razhodom, tik pred 
poletnimi počitnicami, tik pred koncem 
nekega, čudnega in drugačnega šolske-
ga leta. 

Spet smo dokazali, da ni pomemb-
no, kje in kakšna je šola, znanje nikoli ne 
uide, pridnim je vselej prva misel in naj-
pomembnejša vrednota, vedoželjnost 

vedno najde pot. Kljub razmeram smo 
se naučili, da je znanje bogastvo, ki te 
pripelje kamorkoli, in je bogastvo, ki ti 
ga nihče ne more vzeti, tudi bolezen ne. 
Tudi letos se poslavljamo od čudovite in 
uspešne generacije učencev – deveto-
šolcev, ki so in še bodo puščali za sabo 
močno sled in, ne dvomim, tudi števil-
ne uspehe. Za marsikaj jih je prikrajšala 
»korona«, ni pa jim vzela srčnosti, pripa-
dnosti in znanj vseh vrst. Ponosni smo 
na vse naše učence, ki nam, učiteljem, 
najbolj obogatijo dan takrat, kadar po-
vedo, da so radi v šoli, sledijo tvoji poti, 
te presežejo. Veseli smo in bomo vseh 
njihovih uspehov, ponosni smo in bomo, 
ko nekdanje učence prepoznamo na 
naslovnici priznane revije, preberemo 
intervju v strokovnem časopisu in z ra-
dostjo ugotovimo, da je bil ta učenec del 
naše šole, del naše skupne poti. Takšni 
trenutki ali pa tisti, ko učenci s solzami v 
očeh odhajajo iz osnovne šole, izbrišejo 
vso skrb in napor učiteljskega dela, tudi 
drugačnega in čudnega šolskega leta. 

Vesela sem, da kljub pomanjkanju 
šolskih dni in morda tudi kakšnega zna-
nja učenci odhajajo na zaslužen počitek, 
saj vem, da čeprav je kakšen račun in po-
ved bila premalo, so učenci polni znanja 
drugih vrst, bogatejši za veliko izkušnjo. 
Vsem skupaj želim dolgo, vroče, spro-
ščeno poletje. Jesen bo, zagotovo mora 
biti, lepša in takšna, kot jo poznamo.

Bernardka Sopčič

Zgodba nekega čudnega         
in drugačnega šolskega leta
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Največjo občinsko investicijo je v preteklem letu predstavljala energetska sanacija športne dvorane in vrtca.

11. seja občinskega sveta 

Občinski svetniki Občine Polzela so se v četrtek, 18. junija 
2020, sestali na 11. seji občinskega sveta. Zaradi preprečeva-
nja okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in zagotovitve 
razdalje med svetnicami in svetniki, je seja tokrat potekala v 
posebni sobi gostilne Cizej na Polzeli. Obravnavali so 16 točk 
dnevnega reda. Med njimi izpostavljamo najpomembnejše.

SPREJET JE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE 
POLZELA ZA LETO 2019

V letu 2019 je Občina Polzela prejela prihodke v višini 
5.459.060 EUR, kar je za 0,1 % manj, kot je bilo načrtovano z re-
balansom proračuna za leto 2019. Odhodki so znašali 5.764.866 
EUR oziroma 2,7 % manj od načrta rebalansa. Investicijskih od-
hodkov in transferov je bilo za 2.402.151 EUR, drugo so bili te-
koči odhodki in transferi, kar pomeni, da je bilo investicijskih 
odhodkov in transferov po strukturi celotnega proračuna 42 %. 
Proračunski primanjkljaj med bilanco prihodkov in odhodkov 
znaša 305.806 EUR. Ker račun financiranja izkazuje 302.902 
EUR presežka, je celotni proračunski primanjkljaj 2.904 EUR. 
Ob upoštevanju stanja sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 
v višini 168.475 EUR je stanje sredstev na zadnji dan leta 2019 
znašalo 165.571 EUR.

Največja investicija leta 2019 je bila energetska sanacija Vrtca 
Polzela in Športne dvorane Polzela, kjer je bilo 73 % lastnih sred-
stev, 27 % pa je bilo sofinanciranja iz naslova državnih sredstev 
in sredstev EU. Drugi večji investicijski projekt leta 2019 je bila 
izgradnja garderob na nogometnem igrišču Breg pri Polzeli ter 
investicijska dela na cestnem in vodovodnem omrežju. Že v letu 
2019 se je začela obnova lokalne ceste Založe, ki se končuje letos.

Glavnica neodplačanih kreditov v bankah konec leta 2019 je 
bila v skupnem znesku v višini 1.599.518 EUR, pri čemer so bili 
krediti v letu 2019 odplačani v višini 196.725 EUR. Občina Pol-
zela je najela dolgoročni kredit za namen financiranja projekta 
Energetska sanacija Vrtca Polzela in Športne dvorane Polzela v 
višini 500.000 EUR, ki se je začel odplačevati v tem letu. Stanje 
neodplačane glavnice na prebivalca Občine Polzela je zadnji 
dan leta 2019 znašalo 256 EUR.

SVETNIKI SO SE SEZNANILI TUDI Z LETNIMI POROČILI JAVNIH 
ZAVODOV ZA LETO 2019, KATERIH USTANOVITELJICA IN 
SOUSTANOVITELJICA JE OBČINA POLZELA.

OSNOVNA ŠOLA POLZELA si na vseh področjih svojega 
delovanja že vrsto let prizadeva, da izpolnjuje in uresničuje 
zastavljeno vizijo, z njo pa predvsem učinkovito uvajanje ter 
spremljanje vseh sprememb in novosti, ki vodijo v večjo ka-
kovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Pomemben vpliv 
na delovanje in gospodarjenje v vrtcu predstavlja število 
otrok in posledično število oddelkov, saj je od tega odvi-
sno finančno in drugačno organiziranje dejavnosti. Tako pri 
večletnem spremljanju demografije šole in vrtca v zavodu 
ugotavljajo spremembe števila učencev in vrtčevskih otrok 
iz leta v leto. Opaženo je konstantno rahlo povečevanje, kar 
posledično pomeni povečevanje in zagotavljanje ustreznih 
potrebnih prostorskih in drugih pogojev. Trenutno prostor-
sko stanje šole in vrtca zadošča ter je ustrezno trenutnemu 
številu otrok. Kljub vzorcu natalitete je že nekaj let opažen 
rahel porast šoloobveznih otrok oziroma bolj ali manj kon-
stantno število otrok v predšolskem obdobju. 

Osnovna šola Polzela ima porast otrok v vseh triletjih, saj 
je na matični šoli od prejšnjega leta s 561 število učencev na-
raslo na 588, torej za 27 učencev, kar predstavlja skoraj po-
polnjen oddelek več. 

V šolskem letu 2018/19 je v enoti vrtec delovalo 16 od-
delkov, od tega je bilo v vrtcu na Polzeli 6 oddelkov prvega 
starostnega obdobja in 8 oddelkov drugega starostnega ob-
dobja, od teh 3 oddelki kombinirani. Na podružnični enoti v 
Andražu nad Polzelo pa sta delovala 2 oddelka, oba oddelka 
kombinacije. Skupaj je bilo v vrtec junija 2019 vključenih 269 
otrok, 238 na Polzeli in 31 v Andražu nad Polzelo. 

Celotni prihodki zavoda so v letu 2019 znašali 4.035.578 
EUR. Prihodki so od leta 2016 narasli za 500.000 EUR. Sku-
pni odhodki zavoda pa so v letu 2019 znašali 4.040.951 EUR 
in so bili za 303.238 EUR večji od leta poprej. Presežek pri-
hodkov nad odhodki je ob koncu leta 2019 znašal 5.373 EUR. 

� �
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Poslovanje zavoda Osnovna šola 
Polzela kot celote se lahko ocenjuje kot 
uspešno. Poslovanje je optimalno in ra-
cionalno, predvsem glede stroškov. Ve-
lik doprinos kaže tudi odgovoren od-
nos zaposlenih do osnovnih sredstev in 
inventarja, ki ga uporabljajo. 

GLASBENA ŠOLA RISTO SAVIN 
ŽALEC je medobčinska šola, ki ima 
svoj sedež v Žalcu. V letu 2018/19 je 
bilo v GŠ Žalec vpisanih skupno 524 
otrok, od tega 52 na enoti na Polzeli 
na gradu Komenda. Iz letnega poroči-
la zavoda izhaja, da je bilo poslovanje 
gospodarno, predvsem pa učinkovito. 
S sredstvi, s katerimi razpolagajo, je bil 
izveden tudi nadstandardni program 
(balet, plesna pripravnica itd.). 

V Odloku o ustanovitvi je zapisan 
delež obveznosti občin za investicijsko 
vzdrževanje. Iz MIZŠ prejme glasbena 
šola sredstva za plače učiteljev in na-
domestilo za regres za letni dopust, 
vse druge finančne obremenitve so 
financirane iz prispevkov občin in ne-
javnih sredstev za opravljanje javne 
službe. Prispevki staršev so namenjeni 
za kritje materialnih stroškov, ki nasta-
nejo z izvedbo programa in so nujno 
potrebni za njegovo izvedbo. 

V letu 2019 je glasbena šola ustvari-
la 1.359.982 EUR prihodkov in 1.319.437 
EUR odhodkov. Prihodki in stroški so 
višji za 11 % v primerjavi z letom 2018. 
Iz državnega proračuna je šola prejela 
73,5 % vseh prihodkov, prihodki iz ob-
činskih proračunov pa predstavljajo 7,2 
% vseh prihodkov. Presežek prihodkov 
se bo v soglasju z občinami ustanovi-
teljicami namenil za dejavnost šole in 
nakup instrumentov. 

MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJI-
ŽNICA ŽALEC ima sedež v Žalcu. Na 
Polzeli se enota knjižnice nahaja na gra-
du Komenda. Iz poročila za leto 2019 je 
razvidno, da znaša presežek prihodkov 
nad odhodki v znesku 1.968 EUR. Vseh 
prihodkov je bilo 601.122 EUR, odhod-
kov pa 599.154 EUR. Lastnih prihodkov 
je bilo 74.025 EUR, kar je 12,3% vseh 
prihodkov. Zavod izkazuje 21.260 EUR 
presežka in s tem uresničuje pričako-
vanja mnogih, ki zavode spodbujajo k 
ustvarjanju presežka, in ne izgube. 

Velik poudarek je namenjen izo-
braževanju, saj zaposleni sledijo spre-

membam in novostim. Knjižnica se že 
dlje časa srečuje s kadrovsko podhra-
njenostjo. Poleg že zaposlenih bi nujno 
potrebovali najmanj dve osebi. Z jav-
nimi deli se le blaži hudo pomanjkanje 
kadra. V letu 2019 je knjižnica nabavila 
za 104.935 EUR knjižničnega gradi-
va. 42.071 EUR je delež Ministrstva za 
kulturo, delež občin ustanoviteljic pa 
znaša 61.705 EUR. V letu 2019 je bilo 
odpisanih 3908 enot gradiva. Knjižnica 
izloča ali odpisuje: poškodovano, uma-
zano, nepopolno, zastarelo gradivo. 

Knjižnica je v letu 2019 pripravila 
545 prireditev, kar je dobra 2 % več 
kot leto prej. Število obiskovalcev se je 
povečalo za 12,5 %. V letu 2019 se je v 
knjižnico vpisalo 801 novih članov. 

UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 
je edini javni zavod za izobraževanje 
odraslih v Spodnji Savinjski dolini. V 
programu Osnovne šole za odrasle je 
bilo izvedenih 701 ur predavanj in vpi-
sanih 11 udeležencev. Na področju izre-
dnega izobraževanja je bilo izvedenih 
9 programov, 3546 ur predavanj in 117 
vpisanih udeležencev. Večina uporab-
nikov prihaja iz Spodnje Savinjske do-
line (63,8 %), ki predstavlja območje 
občin soustanoviteljic zavoda. Preo-
stalih 36,2 % predstavljajo udeleženci, 
ki prihajajo iz širše Savinjske regije in 
tudi drugih regij. Odstotek udeležen-
cev programov UPI za Občino Polzela 
znaša 8 %. 

Na dan 31. 12. 2019 znaša bilanč-
na vsota UPI – Ljudske univerze Žalec 
933.343 EUR in je v primerjavi z letom 
prej za 24,91 % nižja. V letu 2019 je bilo 
ustvarjenih 770.063 EUR prihodkov. 
Od tega znašajo javne službe 225.895 
EUR (29,3 % vseh prihodkov), prihod-
ki tržne dejavnosti pa znašajo 544.167 
EUR (70,7 % vseh prihodkov). V letu 
2019 je bilo 743.223 EUR odhodkov. 
Presežek prihodkov nad odhodki po 
obračunskem načelu na podlagi na-
stanka poslovnega dohodka v letu 
2019 znaša 26.840 EUR. V obračun-
skem obdobju se zavod ni zadolževal, 
niti ni odplačeval dolga, ker je posloval 
z lastnimi sredstvi. 

II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC izva-
ja dva programa, in sicer prilagojeni 
program z nižjim izobrazbenim stan-
dardom, v katerem izobražuje otroke z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju in po-

sebni program vzgoje in izobraževanja, 
kamor so vključeni otroci z zmerno in 
težjo motnjo v duševnem razvoju. 

Ob koncu šolskega leta 2018/19 je 
bilo vpisanih 67 učencev. Del zapo-
slenih dopolnjuje svojo delovno obve-
znost na drugih OŠ (tudi Polzeli), kot 
mobilni učitelji izvajajo dodatno stro-
kovno pomoč. 

V letu 2019 je šola ustvarila 1.177.020 
EUR prihodkov. Iz državnega proraču-
na je šola prejela 82,9 % prihodkov, pri-
hodki iz občinskih proračunov predsta-
vljajo 10,7 % vseh prihodkov, prihodki 
od prodaje storitev iz opravljanja jav-
ne službe pa predstavljajo 5,8 % delež 
vseh prihodkov. 

V letu 2019 je šola ustvarila 1.157.701 
EUR odhodkov. Stroški materiala pred-
stavljajo 3,2 % vseh stroškov, stroški 
storitev obsegajo 9,7 %, največji delež 
med vsemi stroški predstavlja delež 
odhodkov za plače, in sicer 85,2 %. V 
letu 2019 je šola prejela 1.177.923 EUR 
sredstev, celotni odlivi pa so znašali 
1.154.219 EUR. 

SKLEP O POČITNIŠKI ODJAVI OTROK

Na podlagi sprejetega Sklepa o 
počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polze-
la bodo v času od 1. junija 2020 do 30. 
septembra 2020 lahko starši, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Polzela in 
bodo v upravi vrtca predhodno napo-
vedali odsotnost otroka, uveljavljali re-
zervacijo za vrtec (počitniško odjavo). 
Rezervacija se lahko uveljavlja za največ 
dva meseca za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj 30 koledarskih dni. Za 
odjavljeni mesec znaša prispevek star-
šev 30 % od prispevka za program, v 
katerem je bil otrok pred odjavo. V skla-
du z veljavno zakonodajo pa ugodnost 
ne velja za drugega otroka.

NADOMESTNI ČLAN NADZORNEGA 
ODBORA

V Nadzorni odbor Občine Polzela, 
so svetniki kot nadomestnega člana 
(po odstopu člana Srečka Rajha iz An-
draža nad Polzelo) do konca mandata 
2018–2022 imenovali Albina Coceja, 
Pod bregom 7, 3313 Polzela.
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ODLOK O TURISTIČNI IN 
PROMOCIJSKI TAKSI

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o tu-
ristični in promocijski taksi v Občini 
Polzela, ki so ga v prvi obravnavi obrav-
navali že v januarju 2020. Z odlokom je 
določena višina turistične takse za pre-
nočitev za osebo, ki znaša 1,60 EUR na 
dan, in promocijska taksa, ki znaša 0,40 
EUR na dan. Skupna višina obeh taks 
znaša 2 EUR za osebo na dan.

Odlok določa zavezance za plačilo, 
oprostitve ter višino turistične in promo-
cijske takse, postopek pobiranja in od-
vajanja turistične in promocijske takse in 
nadzor ter kazenske določbe. Odlok ve-
lja na turističnem območju, ki geograf-
sko zaokrožuje območje Občine Polzela.

»Turistična taksa« je pristojbina za 
prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo 
kot nadomestilo za določene storitve 
in ugodnosti, ki so jim na voljo na turi-
stičnem območju in se jim ob vsakokra-
tnem koriščenju ne zaračunajo posebej. 
Ta je namenski prihodek občine.

»Promocijska taksa« je pristojbina, 
ki je namenjena za načrtovanje in iz-
vajanje trženja ter promocijo celovite 
turistične ponudbe Slovenije in je na-
menski prihodek nacionalne turistične 
organizacije za načrtovanje in izvajanje 
trženja celovite turistične ponudbe Slo-
venije (Slovenske turistične organizaci-
je – STO). 

Z odlokom je določena višina turi-
stične takse za prenočitev na osebo, ki 
znaša 1,60 EUR na dan in promocijska 
taksa, ki znaša 0,40 EUR na dan. Sku-
pna višina obeh taks znaša 2 EUR na 
osebo na dan.

Ob koncu seje je poveljnik štaba CZ 
Občine Polzela Igor Pungartnik navzo-
če seznanil o aktivnostih štaba v času 
epidemije covida-19 ter se zahvalil 
vsem sodelujočim. 

Alenka Kočevar 

Zahvala
poveljnika Civilne zaščite Občine Polzela 

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, ki ste kakor koli prispevali k skupnemu cilju zajezitve širjenja koronavirusa, 
ki je povzročal pandemično in epidemično bolezen COVID-19. 

Zlasti se zahvaljujem pripadnikom Občinskega štaba CZ in drugega operativnega sestava, javnim uslužbencem na 
lokalni ravni, posebej zaposlenim v zdravstvu, prostovoljkam in prostovoljcem, za izvajanje razne pomoči. Zahvaljujem se 

tudi vsem gospodarskim družbam, posameznikom in drugim organizacijam za donirana sredstva, zaščitno opremo in 
druge dobrine. Prav vsak je prispeval k dosegu skupnega cilja, to je zmanjšanje ogrožanja zdravja ljudi.

Želim, da v prihodnje vsak poskrbi zase in za svoje bližnje, tako v domačem, kakor tudi v delovnem okolju. 
Le tako bomo ob morebitnem naslednjem valu koronavirusa odreagirali še bolje.

Vem, da tudi v prihodnje lahko računam na vas, zato še enkrat hvala vsem in ostanite zdravi! 

Igor Pungartnik

Javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2020 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavlja razpis 
za zbiranje predlogov za podelitev pri-
znanj Občine Polzela v letu 2020.

Razpisna so naslednja priznanja:
• NAZIV ČASTNI OBČAN
• GRB OBČINE POLZELA IN
• PLAKETA OBČINE POLZELA

Predloge za podelitev priznanj Ob-
čine Polzela 2020 (na obrazcu) pošlji-
te na naslov Občine Polzela, Malteška 
cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti 
na naslov: obcina.polzela@polzela.si, 
s pripisom »za KMVVI – PRIZNANJA 
2020», do 20. avgusta 2020.

Celoten javni razpis in obrazec 
»Predlog za podelitev priznanja Ob-
čine Polzela« sta dostopna na spletni 
strani www.polzela.si  (Razpisi in obja-
ve) ali v sprejemni pisarni Občine Pol-
zela. 
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Gasilci so iz Žalca v rezervoar na 
Polzeli pripeljali več kot 500 m3 vode.

Motena oskrba s pitno vodo v Občini Polzela  

medobčinsko usklajen predlog nujnih 
vzdrževalnih investicijskih del   na vo-
dovodih Spodnje Savinjske doline, kar 
bo vsaj delno odpravilo precejšnje iz-
gube na omrežju. Problem bo rešen z 
izgradnjo vodovoda Zaplanina v Občini 
Vransko, h kateri Občina Polzela pri-
stopa skupaj z občinama Braslovče in 
Vransko. Investicija bo delno financira-
na z nepovratnimi evropskimi sredstvi, 
predviden začetek del je leto 2021.

Za konec pa še nekaj statističnih 
podatkov o virih za oskrbo s pitno 
vodo in njeno porabo za leto 2019. Kjer 
je upravljavec javnega vodovoda JKP 
Žalec, d. o. o., je bilo v letu 2019 pri-
ključnih mest z vodomerom 1891, šte-
vilo oskrbovanih prebivalcev pa 5480. 
Dolžina omrežja javnega vodovoda je 
bila 59.926 metrov, od tega je cevi iz 
salonita še 1898 metrov, kar predstavlja 
3 % celotnega vodovodnega omrežja v 
občini. V letu 2019 je bilo zamenjanih 
400 metrov salonitnih cevi. Poleg tega 
je bilo na primarnem in sekundarnem 
vodovodu odpravljenih 16 večjih okvar, 
na hišnih priključkih pa 24. V celoti je 
bilo obnovljenih tudi 24 hišnih vodovo-
dnih priključkov.

V Občini Polzela se že nekaj me-
secev spoprijemamo z velikim pro-
blemom zagotavljanja pitne vode. 
Vzrokov za nastalo stanje je veliko: od 
obdobja epidemije covida-19, ko se je 
poraba vode povečala, potem suša, saj 
je v večjem delu Slovenije od prvega 
januarja pa do konca maja padla manj 
kot polovica običajnih padavin, in ne 
nazadnje okvare na primarnem vodo-
vodnem sistemu Vransko–Braslovče–
Polzela, iz katerega se Občina Polzela 
v pretežni meri oskrbuje s pitno vodo.

Občina Polzela si prizadeva, da 
gospodinjstva v naselju Polzela ne bi 
ostala brez vode, kot se je to nekajkrat 
zgodilo v zadnjih treh mesecih. V ta na-
men je aktivirala polzelske gasilce, da 
so izvedli akcije ter napolnili rezervoar 
na Polzeli. Gre sicer za začasen ukrep, a 
vendar učinkovit.

Občina Polzela se v pretežni meri 
oskrbuje s pitno vodo iz regijskega vo-
dovoda Vransko–Braslovče–Polzela in 
iz treh vodnih virov, lociranih v občini 
(Breg pri Polzeli, Podvin in Dobrič). Del 
naselja Ločica se oskrbuje iz regijske-
ga vodovoda Prebold–Žalec–Polzela. 
Upravljavec tega dela javnega vodovo-
da je Javno komunalno podjetje Žalec, 
d. o. o., ki neposredno izvaja gospodar-
sko javno službo na področju oskrbe 
s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih 
voda na območju občin Spodnje Sa-
vinjske doline.

Del naselja Andraž nad Polzelo se 
oskrbuje s pitno vodo iz velenjske ob-
čine, kjer je upravljavec javnega vodo-
vodnega sistema Komunalno podjetje 
Velenje, d. o. o.

Na poziv župana Občine Polzela 
Jožeta Kužnika je na sedežu Čistilne 
naprave Kasaze, 18. junija 2020 zasedal 
svet ustanoviteljev Javnega komunal-
nega podjetja Žalec, d. o. o., na katerem 
so dogovorili takojšen pristop k izgra-
dnji povezovalnega vodovoda Ločica 
ob Savinji – Breg pri Polzeli, ki bo delno 
razbremenil porabo vode na Bregu pri 
Polzeli. Do konca julija 2020 pa bodo 
odgovorni v JKP Žalec, d. o. o. pripravili 

Uporabniki javnega vodovodnega 
omrežja so v letu 2019 porabili okoli 
280.000 kubičnih metrov vode. Analize 
pitne vode so se izvajale redno. Odvze-
lo se je 34 vzorcev, od katerih ni bil no-
ben oporečen.

Magda Cilenšek
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Občina Polzela je v začetku tega 
leta odkupila stanovanjsko hišo in po-
možni objekt pri cerkvi sv. Marjete na 
Polzeli, z namenom rušitve in ureditve 
dodatnih javnih parkirnih površin.

Po izdelani projektni dokumentaciji 
za odstranitev objektov bo najugodnejši 
ponudnik začel rušitev. Rušitvena dela so 
predvidena v sredini julija 2020. V času 
del bo skladno z zakonodajo urejena 
ustrezna prometna ureditev.

V letu 2021 pa bo občina pristopila k 
izvedbi investicije. Del območja bo na-
menjen širitvi travnatih površin za name-
ne vrtca, del izgradnji parkirnih prosto-
rov, del pa za prostor za javno izposojo 
koles sistema KolesCE.

 Petra Siter 

Rušitev objektov pri cerkvi sv. Marjete na Polzeli

V centru Polzele bo drugo leto zgrajenih okrog osem novih parkirnih 
prostorov.

Na Polzeli na voljo 19 sodobnih oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanja – premišljena naložba za jesen življenja

Investitor Malteški dvori, d. o. o., v 
juniju 2020 končuje še drugi objekt in 
s tem zaokrožuje celovito investicijo 
na Polzeli. Na trg prihaja novih 19 sta-
novanj od skupno 57, tokrat namenje-
nih in prilagojenih bivanju starejših.

Pri načrtovanju je investitor sledil ar-
hitekturi prejšnjega objekta, vsem veljav-
nim standardom in trendom, predvsem 
pa je z analizo podobnih objektov doma 
in v tujini poskušal v ta projekt prenesti 
najboljše prakse. V štirih etažah je na 
voljo 19 stanovanjskih enot različnih ve-
likosti (od 38 do 55 kvadratnih metrov). 
Vsa stanovanja imajo nadkrite balkone in 
ločene shrambe. 

V pritličju je skupni prostor s kuhinjo, 
knjižnico in prostorom za skupno dru-
ženje vseh stanovalcev oziroma obisko-
valcev, saj se v podjetju zavedajo, da so 
socialni stiki v starosti zelo pomembni. 
Mnogi starostniki, ki živijo na vasi, v sa-
mostojnih hišah, so mnogokrat osamljeni, 
v tem objektu pa bodo poleg poznejše 
oskrbe, ko jo bodo potrebovali, imeli mo-
žnost za druženje tudi takrat, kadar svojci 
ne bodo imeli časa za obiske.

Poleg tega bodo stroški bivanja rela-
tivno nizki, sploh v primerjavi z bivanjem 
v starejših in neobnovljenih hišah. Stano-
vanja so namenjena predvsem upokojen-
cem in drugim starejšim ljudem po 60. 
letu starosti, kakor tudi tistim, ki si želijo 
zagotoviti lastniško stanovanje za pri-
hajajoča leta in ga v tem trenutku še ne 
potrebujejo. Povpraševanje po najemu je 

namreč veliko, za to takšnega stanovanja 
ne bo težko oddati kratkoročno v najem.

Vrednost investicije celotnega objek-
ta z 19 stanovanji je ocenjena na okoli 1,5 
milijona evrov. Zanimanja je, po besedah 
investitorja, precej, kar dokazuje, da gre 
za pravilno usmerjen projekt. 

Magda Cilenšek
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Pri letni naročnini je prvih 30 
minut najema brezplačnih.

Izposoja javnih koles KolesCE

Poletje in počitnice so čas za oddih 
in čas za raznovrstne dejavnosti, zato 
vas ponovno seznanjamo z možnostjo 
in pravili za uporabo javnih koles. Z 
uporabo javnih koles se želi spodbudi-
ti uporabo prevoznih sredstev čistejše 
mobilnosti. Motorni promet je pri nas 
največji onesnaževalec okolja, saj pri-
speva največji delež toplogrednih pli-
nov. Spodbujanje čistejše mobilnosti 
je eden izmed pomembnejših ukrepov 
za izboljšanje bivanjskega okolja.

KolesCE, sistem za javno izposo-
jo koles v Savinjski dolini, je zaživel v 
letu 2018, vključene so bile občine Ce-
lje, Laško, Žalec in Polzela. V letu 2019 
so se vključile še občine Štore, Zreče in 
Slovenske Konjice, z julijem 2020 pa še 
Občina Šentjur. V Občini Polzela sta tre-
nutno dve postaji, ena na javnem parki-
rišču v Poslovni coni Ločica ob Savinji 
(s štirimi električnimi in enim navadnim 
kolesom) ter ena pri občinski stavbi v 

naselju Polzela (z dvema električnima in 
enim navadnim kolesom). 

Sistem KolesCE je del sistema No-
magoBikes. Platforma NomagoBikes 
ponuja programsko opremo za podporo 
uporabnikom ter aplikacijo, prek katere 
se lahko uporabnik registrira in porav-
na letno članarino za uporabo sistema 
KolesCE. Osnovna tarifa znaša 0,5 evra 
za vsakih 30 minut najema navadnega 
kolesa in 1 evro za najem električnega 
kolesa za vsakih 30 minut. Letna naroč-
nina pa stane 10 evrov za najem nava-
dnih ter 20 evrov za najem električnih in 
navadnih koles. V tem primeru je prvih 
30 minut uporabe brezplačnih.

Statistični podatki o uporabi javnih 
koles za mesec maj kažejo najem 1 do 
3 koles na dan, in to pove, da kapacite-
ta zadošča, sicer pa redno spremljamo 
statistiko in si želimo čim več najemov. 

Na tem mestu bo do konca julija 2020 zgrajeno novo igrišče za mali nogomet.

Malo nogometno igrišče z umetno travo v 
Športnem centru Polzela

Občina Polzela bo v juliju 2020 začela izgradnjo malega nogometnega igrišča z 
umetno travo v Športnem centru Polzela. Igralna površina igrišča tlorisne velikosti 
40 m x 20 m bo izvedena na obstoječem igrišču za mali nogomet/rokomet in bo 
varovana z ustrezno odbojno ograjo.

Magda Cilenšek

Glavni namen investicije je z novo 
športno infrastrukturo omogočiti kako-
vostno športno vadbo in izvedbo špor-
tnih prireditev različnih zainteresiranih 
uporabnikov, in sicer od najmlajših do 
najstarejših. Objekt bo omogočal izvaja-
nje rekreativnih programov ter izvajanja 
treningov in tekmovanj v najprivlačnejši 
disciplini – nogometu.

Za ta namen so bila v letu 2020 s 
strani Fundacije za šport občini dodelje-
na sredstva v višini 16.800 evrov. Celotna 
investicijska vrednost znaša 44.500 evrov.

V postopku izbora izvajalca za izved-
bo del sta bila kot najugodnejša ponu-
dnika izbrana podjetje FIT ŠPORT, d. o. 
o., iz Doba za izvedbo igrišča ter Varil-
stvo na terenu, Košir Jože, s. p., iz Zgornje 
Ložnice za izvedbo odbojne ograje.

Petra Siter 
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Uvedba enosmernih ulic

Prikaz območja spremembe prometnega režima

Spoštovane občanke in občane obveščamo, da Občina Polzela z namenom 
zagotavljanja čim boljše prometne varnosti pristopa k uvedbi enosmernih ulic v 
določenih predelih Polzele. 

V skladu z osnovnimi cilji in name-
nom Celostne prometne strategije Ob-
čine Polzela, ki je bila izdelana in pred-
stavljena v letu 2016 ter sprejeta s strani 
Občinskega sveta Občine Polzela in v 
sodelovanju s Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, se načrtu-
jejo spremembe prometnega režima na 
območju Glavnega trga, in sicer mimo 
zdravstvenega doma do stanovanjske-
ga bloka na naslovu Glavni trg 49 in v 
ulicah Glavni trg 12–22, Glavni trg 24–34 
ter Glavni trg 36–44. Uvedba enosmer-
nega prometa je načrtovana tudi na 
ulici Ob železnici od hišne številke 28 
do 2. Dalje je enosmerni promet načrto-
van na relaciji Vrtna ulica 119–30, mimo 
naslova Vrtna ulica 67, Ob strugi 21–35, 
mimo hišne številke Ob strugi 41 ter na 
ulici Ob železnici od hišne številke 44–
52 in 60–54. 

Če bo vse potekalo po časovnem 
načrtu, bi lahko v septembru začeli 
postopno uvajati enosmerni prometni 
režim. 

Veseli bomo vseh vaših predlogov 
in pobud. 

Rok Železnik

Obvestilo
Delovni čas

Pošte Polzela

Cenjene stranke obveščamo, da 
je od 6. 7. 2020 delovni čas Pošte 
Polzela spremenjen.

Sprememba nastopi s soboto, 
4. 7. 2020, ko pošta ne posluje več, 
oziroma s 6. 7. 2020, ko je delovni 
čas naslednji:
• ponedeljek, torek, četrtek, petek: 

od 9.00 do 17.00,
• sreda: od 9.00 do18.00,
• sobota: zaprto.

Javno povabilo
Muzej nogavičarstva

Tovarna nogavic Polzela, ki je nekoč veljala za eno izmed najmodernejših to-
varn v panogi nogavičarstva, je 20. 7. 2018 po 91 letih obratovanja ustavila proi-
zvodnjo.

Občina Polzela želi ohraniti zapuščino tovarne nogavic in pristopa k ureditvi 
muzeja nogavičarstva.

Vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati v projektni skupini vabimo k sode-
lovanju.

 Več na spletni strani www.polzela.si.

 Občinska uprava

Občinske novice

i i

1010

Št. 6, junij 2020
� �



Minister obiskal tudi Dom upokojencev na Polzeli

Minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Janez Ci-
gler Kralj se je v petek, 5. junija 2020, 
mudil na delovnem obisku v Spodnji 
Savinjski in Šaleški dolini, da bi se se-
znanil z delom ustanov, ki spadajo k 
pristojnostim ministrstva, ki ga vodi. 
Na obisku v Domu upokojencev na 
Polzeli si je ogledal tudi gradnjo nove-
ga prizidka.

Med drugim je obiskal inšpektorat 
za delo v Celju, velenjski urad za delo 
in velenjsko enoto Centra za socialno 
delo Savinjsko-Šaleške regije. Pri tem 
se je seznanil z glavnimi značilnostmi 
na trgu dela v regiji. »Ugotovil sem, da 
je slika na trgu dela resna, do neke mere 
tudi težavna. Ukrepi vlade, predlagani v 
prvem, drugem in tretjem protikoro-
napaketu, so uspešni, podjetjem po-
magajo, odzivi gospodarskih družb so 
pozitivni. S temi ukrepi smo namreč 
zelo omejili pritisk na evidenco brez-
poselnih. Naš cilj je, da brezposelni čim 
prej najdejo novo zaposlitev,« je dejal 
minister, ki se je dotaknil tudi aktualnih 
razmer v Gorenju.  Je pa minister po-
udaril tudi, da ministrstvo ves čas so-
deluje s skupnostjo socialnih zavodov, 
trenutno pa posebna skupina v sklopu 
resornega ministrstva pripravlja analizo 
obdobja epidemije in zbira izkušnje ter 
primere dobre prakse. Kot je dodal, bo 

omenjena skupina po končanem delu 
pripravila protokol in usmeritve za rav-
nanje v domovih za starejše v času mo-
rebitnega drugega vala epidemije. 

Minister je razkril še, da bo ministr-
stvo do konca meseca objavilo razpis 
za podelitev 1100 koncesij za domove 
za starejše. Prav tako ministrstvo pri-
pravlja podlage za dokončanje gradnje 
dveh domov in gradnjo petih novih do-
mov za starejše. 

Minister je obiskal tudi domove za 
starejše: Dom Nine Pokorn na Grmov-
ju, domove za starejše v Preboldu, 
na Vranskem in na Polzeli, kjer si je v 
spremstvu direktorice Eve Lenko, žu-
pana Jožeta Kužnika in poslanca v DZ 
Aleksandra Reberška ogledal tudi gra-
dnjo prizidka k Domu upokojencev na 
Polzeli.  

Tone Tavčer

Sprejem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Janeza Ciglerja Kralja

Obvestilo
Urnik zobozdravstvenih ambulant 

Zaradi novih navodil o preprečevanju nalezljive bole-
zni Covid-19 se je delo v zobozdravstvenih ambulantah 
močno spremenilo in v teh posebnih, zelo zahtevnih po-
gojih so nastale tudi organizacijske spremembe.

Obveščamo vas, da  so zobozdravstvene ambulante 
v Zdravstvenem domu na Polzeli zaradi varnejše orga-
nizacije večino  dela prilagodile v dopoldanskem času, 
in sicer:

Zobozdravstvena ambulanta Silve Galackaj, dr. dent. med.
• ponedeljek, torek, sreda in petek: od 7.30 do 14.30,
• četrtek: 12.30 – 19.30.

Zobozdravstvena ambulanta Jasmine Vengust, dr. dent. med.
• ponedeljek: od 13.00 do 20.00,
• torek, sreda, četrtek in petek: od 07.30 do 14.30. 

Zobozdravstvena ambulanta Erike Vezočnik, dr. dent. med.
• ponedeljek, torek, četrtek in petek: od 07.00 do 14.00,
• sreda: od 12.00 do 19.00.

Občinske novice
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Psi so najboljši človekovi prijatelji, 
zato z njimi ravnajmo odgovorno. Na 
sprehodih jih vodimo na povodcih in 
pazimo, da za njimi počistimo pasje 
iztrebke. Pri pobiranju iztrebkov ne 
gre le za estetski, ampak tudi za zdra-
vstveni, veterinarski in okoljevarstveni 
vidik.

»Redno pospravljanje iztrebkov za 
svojimi živalmi spada med osnovne 
higienske ukrepe, da preprečimo mo-
rebitno širjenje okužb med ljudmi in ži-
valmi,« je pojasnila Saša Hrušovar Pod-
pečan, dr. vet. med., iz Veterinarske 
postaje Žalec in podrobneje predstavi-
la notranje zajedavce hišnih ljubljenčk-
ov in zoonoze, ki ogrožajo tudi člove-
ka in lahko povzročijo precej nevarna 
zdravstvena stanja.

Notranji zajedavci so organizmi, ki za-
jedajo določene organe svojih gostiteljev 
in pri tem povzročajo zdravstvene težave. 
Največje težave imajo praviloma mladiči 
naših hišnih ljubljencev in oslabeli organiz-
mi, na primer starejše ali obolele živali.

Zoonoze so bolezni, ki se prenesejo z 
živali na človeka, ki nato oboli. Zoonoze 
povzročajo tudi nekateri notranji zaje-
davci psov in mačk.

Črevesne gliste so paraziti, ki naselju-
jejo črevesje, lahko pa se preko krvnega 
obtoka naselijo tudi v drugih notranjih 
organih, kot so pljuča in srce. Jajčeca 
glist pridejo v okolje z iztrebki, kjer se 
razvijejo v ličinke. S ponovnim zaužitjem 
iztrebka, okužene vode ali z lizanjem tal 
se žival ali človek okužita. Manjše število 
ličink ne predstavlja večjih zdravstvenih 
težav, medtem ko številčnejša populacija 
lahko naredi hudo škodo. Najpogostej-
še črevesne gliste pri psih in mačkah so 
Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris 
leonina, Ancylostoma caninum, Uncina-
ria stenocephala, Trichuris vulpis.

Pljučne gliste so parazitarni organizmi, 
ki naseljujejo pljuča in lahko povzročajo ka-
šelj, izcedek iz nosu, pljučnice ter motnje v 
strjevanju krvi. Najpogostejši predstavniki 
pri psih in mačkah so Angiostrongylus va-
sorum, Capillaria aerophilla,Aelustrongylus 
abstrusus. V srcu se lahko naseli srčna gli-
sta Dirofilaria immitis, ki pa potrebuje pre-
našalca bolezni – komarja.

Pobiranje pasjih iztrebkov preprečuje zdravstvene težave ljudi in živali.

Lastniki psov, bodite odgovorni!

Saša Hrušovar Podpečan 

Trakulje pa za svoj razvoj potrebujejo 
vmesnega gostitelja in vedno naseljuje-
jo le črevo. Odrasli paraziti, ki so pripeti 
na črevesni sluznici, se razmnožujejo z 
odrivki, razplodnimi enotami, ki jih lahko 
opazimo okoli črevesne odprtine živali. 
Od tam se odložijo v okolje ali pa jo žival 
ponovno zaužije z lizanjem. Psi, mačke 
in ljudje se lahko okužijo s trakuljo Di-
pylidium caninum, če pojedo okuženo 
bolho, ki jo prenaša. Paraziti iz družine 
Teniae spp. prihajajo v organizme psov 
in mačk z zaužitjem drobovine kuncev 
in miši, človek pa se okuži z nezadostno 
toplotno obdelanim mesom prašiča ali 
goveda. S pasjo trakuljo Echinococcus 
granulosus se lahko ljudje okužimo z 
uživanjem jajčec, ki jih z iztrebki izločajo 
psi, volkovi, lisice … Človek je vmesni go-
stitelj in v različnih organih, najpogosteje 
v jetrih, zrastejo ciste, ki so lahko velike 
tudi kot otroška glava, ob razlitju lahko 
povzročijo tudi smrt.

Zoonozne bolezni povzročajo tudi 
praživali iz rodu Giardia sp in Toxopla-
sma gondii. Okužimo se lahko preko ne-
zadostno toplotno obdelanega mesa ali 
preko zelenjave, ki je okužena z mačjimi 
iztrebki in nezadostno oprana. Toxo-
plasma povzroča največ težav imunsko 
oslabelim organizmom in nosečnici ozi-
roma plodu, drugače pa mine brez opa-
znih simptomov.

Občina Polzela je ob javnih površi-
nah in ob sprehajalnih poteh že posta-
vila več kot 15 košev za pasje iztrebke, 
nekaj dodatnih pa bo nameščenih v juli-
ju. Za vzdrževanje in njihovo praznjenje 
skrbi Režijski obrat. Pomembno je, da 
lastniki tudi v domačem okolju ravnamo 
odgovorno in tovrstne odpadke odvr-
žemo v zabojnik za mešane komunalne 
odpadke (zelene barve), in ne med or-
ganske odpadke.

Preprečevanje okužb z notranjimi 
paraziti je najboljša preventiva, zato je 
redno pospravljanje iztrebkov za živalmi 
nujno potrebno in tudi zapisano pravi-
lo. Po veljavnem Odloku o javnem redu 
in miru v Občini Polzela, znaša globa za 
nepobran iztrebek 150 evrov.

Petra Siter
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Predstavitev električnega avtobusa eCitaro   
tudi v Občini Polzela

Podjetje Pemi, d. o. o., je v sodelovanju z Autocommer-
ce, d. o. o., družbo, ki na slovenskem trgu zastopa znam-
ko Mercedes-Benz, in direktorjem prodaje Miho Goležem 
predstavilo novo vozilo na električni pogon, namenjeno za 
prevoz potnikov. Najbolj ekološko sprejemljiv in najvarčnej-
ši avtobus vseh časov je prijatelj okolja, prijatelj pešcev, pri-
jatelj potnikov in voznika.

eCitaro, kot se imenuje novi električni avtobus, lahko prevozi 
do 200 km z enim polnjenjem, z novo vrsto baterij in kapacite-
to 400 kWh pa bo omogočen realen doseg približno 250 km. 
Električni motorji eCitara se nahajajo blizu osi na zadnji osi, in 
sicer so to dobro znani motorji ZF AVE 130, ki so vgrajeni v 
Mercedes-Benz hibridih in modelih, ki jih poganja vodik. Motorji 
razvijejo moč 125 kW in maksimalni navor 485 Nm, s prenosom 
pa maksimalno do 11.000 Nm navora na gnana kolesa.

Da so tovrstna vozila na električni pogon neizbežna, se 
zavedajo tudi v podjetju Pemi, d. o. o., kjer načrtujejo prehod 
z vozil na fosilni pogon na vozila na električni pogon. Direk-
tiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpo-
stavitvi infrastrukture za alternativna goriva določa, da se za 
alternativna goriva po tej direktivi štejejo električna energija, 
zemeljski plin (SZP – stisnjeni zemeljski plin in UZP – uteko-
činjeni zemeljski plin) ter biometan, biogoriva, sintetična in 
parafinska goriva ter vodik (H2). 

Kdaj pa bo prvi takšen avtobus zapeljal po cestah Občine 
Polzela, za zdaj še ni mogoče napovedati. Želja v podjetju 
Pemi, d. o. o., in na Občini Polzela je, da zelo kmalu. Prenova 
voznega parka pomeni velik finančni zalogaj, Eko sklad pa 
subvencij za tovrstne naložbe še ne razpisuje.

Manuela Mlakar Podgoršek

Električni avtobus eCitaro v mestna središča prinaša 
okolju prijazno mobilnost brez onesnaževanja zraka in 
povečanega hrupa.
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Poroke v času koronavirusa

Letošnja epidemija nas vse posta-
vlja v podoben položaj. Naši načrti so 
se naenkrat razblinili in padli v vodo. 
Koronavirus je prekrižal vsaj za nekaj 
časa tudi poročne načrte nekaterim 
parom, ki letos načrtujejo svojo poro-
ko. Na Upravni enoti Žalec je bilo zaradi 
koronavirusa preklicanih 20 porok in 14 
prestavljenih.

Upravne enote v času epidemije 
nismo izvajale sklepanja zakonskih in 
partnerskih zvez vse do 28. aprila 2020. 
Od tega datuma dalje nam je ponovno 
dovoljeno njihovo izvajanje. Seveda so 
v tej situaciji za poroko tudi določene 
omejitve. Poročnega slavja morda ne 
bo mogoče izvesti tako, kot bi si spr-
va želela bodoča zakonca. Pri izvaja-
nju poročnih obredov moramo namreč 
upoštevati vse trenutno veljavne var-
nostne ukrepe. Vse udeležene osebe 
morajo ohranjati ustrezno medsebojno 
razdaljo (1,5 m), če tega ni mogoče za-
gotoviti, je obvezno nošenje mask. Tre-
ba pa je upoštevati splošna navodila in 
priporočila NIJZ za preprečitev širjenja 
bolezni.  

Tolmačenje pristojnega ministrstva 
je, da poročna slavja v gostinskih loka-
lih in podobnih obratih ali na zasebnem 
zemljišču niso omejena z Odlokom o 
začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi 
na javnih krajih in mestih v Republiki 
Sloveniji, saj ne gre za zbiranje ljudi na 
javnem kraju in mestu, temveč za krog 
zasebnih povabljencev. Enako velja za 
poročni obred. 

Vsem, ki jih zanimajo poroke oziro-
ma se nameravajo poročiti na območju 
Upravne enote Žalec, v nadaljevanju 
podajamo določene koristne informa-
cije.

Poroko je treba prijaviti v matični 
službi na upravni enoti, kjer želita bo-
doča zakonca skleniti partnersko ali 
zakonsko zvezo. Z matičarjem se do-
govorita za datum in uro med prostimi 
termini. Kolikor je le mogoče, matičar 
sledi željam mladoporočencev. Matičar 
bodoče zakonce ob prijavi opozori na 
pogoje za veljavnost zakonske oz. par-
tnerske zveze in se prepriča o tem, ali 

so ti pogoji izpolnjeni. V prijavi bodoča 
zakonca izjavita, da svobodno sklepa-
ta zvezo in da so izpolnjeni pogoji za 
njeno veljavnost. V postopku prijave 
potrebujeta veljaven osebni dokument. 
V primeru, ko bodo pri sklenitvi zve-
ze prisotne tudi priče, je treba priložiti 
podatke o pričah (osebno ime, datum 
rojstva, stalno prebivališče). Prisotnost 
prič namreč ni več potrebna, prav tako 
nista potrebna prstana. 

Za sklenitev zakonske ali partnerske 
zveze je potrebna osebna navzočnost 
obeh bodočih zakoncev, glede na njuno 
željo pa se poročni obred lahko izvede 
na več načinov, in sicer:
• pred matičarjem in načelnikom 

upravne enote ali od njega poobla-
ščeno osebo, (s pričama ali brez),

• pred matičarjem in županom občine 
(s pričama ali brez) ali

• samo pred matičarjem (s pričama ali 
brez).

Poročni obred poteka slovesno v 
posebej določenih uradnih prostorih. 
Upravna enota Žalec ima kot uradni 
prostor določen Dom II. slovenske-
ga tabora v Žalcu, Grad Komenda na 
Polzeli, salon v Schwentnerjevi hiši na 
Vranskem in prostor na sedežu Uprav-
ne enote Žalec. 

Rok za prijavo sklenitve zakonske 
ali partnerske zveze v uradnih prosto-
rih in v uradnem času ni določen. Prija-
vo lahko bodoča zakonca podata tudi 
več mesecev pred poroko. Zakonska 
ali partnerska zveza se, glede na zmo-
žnosti posamezne upravne enote, lah-
ko sklene tudi zunaj uradnih prostorov, 
če tako želita bodoča zakonca in če sta 
pripravljena poravnati upravno takso v 
višini 170 evrov ter druge dodatne stro-
ške. Upravna enota z odločbo lahko 
tudi zavrne vlogo za sklenitev zakon-
ske zveze zunaj uradnih prostorov, če 
bi bila taka sklenitev zakonske zveze 
težko izvedljiva.

Na Upravni enoti Žalec sklepamo 
zakonske in partnerske zveze ob sre-
dah med 10.00 in 16.30 ter petkih med 
10.00 in 12.30. Ob sobotah izvajamo 
poročne obrede v uradnih prostorih 
med 10.00 in 19.00. Izjeme so sobote, 
ko je praznik in hkrati dela prost dan oz. 
drug dela prosti dan, takrat ni porok.

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

V letu 2019 se je na gradu Komenda poročilo 33 parov. 

Občinske novice1414

Št. 6, junij 2020
� �



Policijska kronika – april 2020

7. 5. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini cipres v Založah, pri 
čemer je bilo ugotovljeno, da je neznani 
storilec pristopil do cipres višine okoli 
20 cm, jih izruval in si jih protipravno 
prilastil. O zadevi je bila napisana ka-
zenska ovadba z umikom predloga za 
pregon.

13. 5. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o požaru v podjetju, ki se 
ukvarja s prodajo rabljenih vozil, in sicer 
v Ločici ob Savinji. Z zbiranjem obve-
stil in opravljenim ogledom so policisti 
ugotovili, da gre v danem primeru za 
kaznivo dejanje požiga. Nastala je večja 
materialna škoda na objektu in vozilih, 
policisti pa bodo po zbranih obvestilih 
napisali kazensko ovadbo na pristojno 
okrožno državno tožilstvo.

28. 5. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kaznivem dejanju goljufije, ki 
se je zgodila v trgovini Tuš na Polzeli, ko 
je varnostnik na dejanju zalotil osebo. 
Pri zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, 
da je ženska v trgovini Tuš goljufala pri 
tehtanju zelenjave. Zbrana so bila obve-
stila, o kaznivem dejanju pa je bila na-
pisana kazenska ovadba na ODT Celje.

V maju policisti PP Žalec za obmo-
čje Občine Polzela nismo bili obveščeni 
o kršitvah javnega reda in miru.

Na območju Občine Polzela so se v 
maju zgodile tudi štiri prometne nesre-
če. Od obravnavanih prometnih nesreč 
sta se dve zgodili s telesnimi poškodba-
mi, in sicer v Založah in na Polzeli, dve 
pa sta bili z materialno škodo.

Policisti PP Žalec smo na območju 
Polzele vozniku kolesa z motorjem, ki 
je v cestnem prometu vozil brez ve-
ljavnega vozniškega dovoljenja, zasegli 
vozilo, zoper njega pa je bil podan ob-
dolžilni predlog na sodišče za prekrške 
v Celju. 

Ker je konec šolskega leta pred 
vrati, s tem prihaja tudi čas počitnic, 
dopustov, izletov in razposajenih dni. 

Glede na pretekle izkušnje in stati-
stiko pa žal tudi bolj kritično obdobje 

z vidika prometne varnosti. Policisti 
zato opozarjajo na več razposajenih 
otrok in mladostnikov na cesti in tudi 
na igriščih ter v urbanih naseljih. 

Naši otroci se vsakodnevno vklju-
čujejo v promet. Srečujejo se s pred-
nostmi in hkrati tudi z nevarnostmi so-
dobnega prometa. 

Tja do desetega leta še ne znajo in 
ne zmorejo samostojno sodelovati v 
prometu, kajti otroci doživljajo promet 
drugače, velikokrat jih premami kaj na 
drugi strani ulice in pozabijo na vsa pra-
vila, pri hoji in teku še niso dovolj spre-
tni, kaj šele, da bi obvladali vožnjo ko-
lesa tako dobro, da bi varno sodelovali 
v prometu.

Otroci so manjši kot odrasli, zato 
ne vidijo čez parkirane avtomobile ali 
zabojnike za smeti. Pri hoji in teku še 
niso dovolj spretni, predvsem pa ima-
jo otroci težave v prometu zaradi po-
stopnosti zaznavnega in spoznavnega 
razvoja. In zato smo tukaj mi odrasli, 
starši, da poskrbimo za njihovo varnost 
in jih seveda učimo varnega ravnanja v 
prometu.

Ne smemo pozabiti, da otroci:
• Nimajo tako širokega vidnega polja 

kot odrasli in zato pozneje vidijo 
vozila, ki prihajajo z leve ali desne.

• Dobro slišijo, vendar ne vedo na-
tančno, iz katere smeri slišijo vozilo.

• Ne znajo dobro presojati hitrosti 
vozil in ocenjevati razdalj.

• Ne razlikujejo dobro pojmov, npr. 
levo, desno.

• Ne zmorejo dolgotrajne koncen-
tracije.

• Njihova pozornost se hitro preu-
smerja na objekte, ki jih pritegnejo, 
in mimogrede jih kaj zmoti (hitro 
lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki 
se približuje).

• Ne zmorejo posploševanj in upo-
rabe splošnih pravil, kot je npr. 
pravilo, kako prečkamo cesto.

• Zaradi razvoja mišljenja otroci 
pogosto mislijo, da jih voznik vidi, 
če oni sami vidijo avto, ki se pribli-
žuje, vendar to velikokrat ni res.Za 
konec pa samo še tole: izkoristite 
prosti čas z otrokom in ga dodatno 
pripravite na samostojno sodelova-
nje v prometu. Vzemite si čas in mu 
razložite pravila varnega ravnanja v 
prometu, mu jih pokažite v pro-
metu in jih vadite z njim. Vsakič 
znova ga pohvalite za previdno in 
varno ravnanje ter opozorite ob 
nepravilnem. Samo s takšnim na-
činom vzgoje bomo otroka dobro 
pripravili, da bo čez nekaj let lahko 
samostojno sodeloval v prometu 
kot pešec ali pozneje kot kolesar in 
voznik. In ne pozabite, da ste sami 
s svojim vedenjem in ravnanjem 
otroku lahko najboljši zgled.
 

Gorazd Trbovšek

Otroci dojemajo promet drugače kot odrasli, zato je dolžnost odraslih 
udeležencev v prometu, da za njihovo varnost dodatno skrbijo.
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»Na mladih svet stoji,« pravi star pregovor. 
Hkrati je mladina zrcalo starejših generacij, 
zato je kakršno koli pritoževanje nad mladimi 
odveč, saj tako najpogosteje nevede odrasli 
kritiziramo sami sebe. Raje se osredotočajmo 
na rešitve in vsako težavo poskušajmo rešiti s 
skupnimi močmi. Seveda bodimo pri tem iskreni 
in optimistični. Prav takšna je naša tokratna 
sogovornica v intervjuju meseca. Predstavljamo 
vam mlado, optimistično, k rešitvam usmerjeno 
študentko medicine, sokrajanko Jano Gulin. 

Tisti, ki vas poznajo, o vas pravijo, da ste marljiva oseba z 
mnogo hobiji in talenti, vaš študij pa kaže na to, da ste tudi 
človekoljubna. Ste namreč študentka medicine. Nam lahko 
poveste nekaj o svoji izobraževalni poti in kaj vas je pri-
peljalo do študija medicine? Je kdo v mladosti še posebej 
vplival na vas?

Kot otrok in najstnica sem si želela postati marsikaj – pisa-
teljica, (modna) novinarka, režiserka. Doma in v osnovni šoli 
na Polzeli sem veljala za jezikovno, družboslovno in likovno 
nadarjeno, nikoli pa nisem bila naravoslovka. Tako sem se 
vpisala na program klasične gimnazije na I. gimnaziji v Celju, 
kjer smo imeli manj fizike, kemije in biologije, ob tem pa več 
zgodovine in dodatno še latinščino. Kot drugi tuji jezik sem 
si izbrala francoščino – že takrat sem v šali rekla, da bom šla 
enkrat na izmenjavo v Pariz. Od vseh predmetov sem se v gi-
mnaziji največ učila biologijo, a nikakor nisem mogla pridobiti 
odlične ocene. Ker sem ji posvetila toliko časa, predvsem v 
drugem letniku, ko smo obravnavali človeka, sem ugotovila, 
da me v resnici zanima. Tako sem se vedno bolj oddaljevala od 
družboslovnih predmetov in se nagibala k medicini. V poznej-
ših letnikih gimnazije so me k študiju medicine bolj ali manj 
subtilno nagovarjali tudi starši in prijatelji.

Kateri letnik študija obiskujete in katero področje medicine 
vas najbolj zanima? 

Obiskujem peti letnik medicine. Za zdaj so me najbolj nav-
dušile infekcijske bolezni, zelo pa mi je bilo všeč tudi na od-
delku za neonatologijo, ki sem ga bežno spoznala pri vajah iz 
kardiologije. Za izbiro specializacije imam še nekaj časa, od-
ločitev pa želim sprejeti v prihajajočem poletju, ko bom imela 
čas preživeti nekaj tednov v slovenskih bolnišnicah. 

Malo za šalo, malo zares: se vaši najbližji prijatelji že zdaj 
obračajo na vas za kakšne zdravstvene nasvete?

Prijatelji se že nekaj časa obračajo name. Pošiljajo mi slike 
svojih kožnih sprememb in sezname simptomov. Na začetku 
študija se mi je zdelo fino, da jim lahko pomagam, čeprav sem 
svoje odgovore vedno preverila vsaj na spletu, če ne v knjigi. 
Odkar sem »na kliniki«, kot rečemo drugi polovici študija, pa 
jim vse težje svetujem. Po eni strani imam sicer več znanja, po 
drugi pa se čutim odgovornejšo in me je strah, da bi svetovala 
narobe. Na srečo je šlo do zdaj pri težavah mojih prijateljev za 
preproste klinične slike, pri katerih nisem imela veliko »zgrešiti«.

V sklopu študija medicine trenutno nabirate izkušnje prek 
študijske izmenjave Erazmus, in sicer na Université de Paris 
Médecine Paris Centre. Pariz stereotipno povezujemo z 
modo in umetnostjo. Kako vi doživljate Pariz kot študentka 
medicine?

Kot študentka medicine v Parizu sem bila čez teden precej 

Intervju: Jana Gulin

O svoji prihodnosti razmišlja:  »Upam, da se bom znala imeti 'fajn'  
     in da bom zadovoljna s svojim življenjem.« 
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zaposlena, ob koncih tedna pa sem poskusila izkoristiti vse, 
kar mesto ponuja – obiskovala sem muzeje, parke in razne do-
godke. Najbolj sem uživala, ko sem imela obiske in sem se s 
prijatelji šla turistko ter jim pokazala najlepše kotičke mesta. 
Glede umetnosti pa se mi zdi, da v Parizu vlada nekakšno po-
sebno vzdušje, ki te navdihne, da bi tudi sam kaj ustvarjal!

Kakšne so razlike med študijem medicine v Ljubljani in na 
drugi strani, v Parizu? Prednosti in slabosti tukaj in tam? 

V Parizu so študentje medicine zadnja tri leta študija ura-
dno zdravstveni delavci. Od ponedeljka do petka delajo polo-
vične delovnike, vsake toliko časa dežurajo še ponoči, popol-
dne pa imajo predavanja in študirajo. Tako dobijo po eni strani 
ogromno delovnih izkušenj, bolje se znajdejo na oddelkih in 
so tam tudi koristni. Po drugi strani pa nimajo možnosti, da bi 
med študijskim procesom imeli vaje iz praktično vseh specia-
lizacij, ki obstajajo, kot imamo to urejeno v Ljubljani. Prav tako 
so včasih vaje v Ljubljani bolj pedagoške, njihova slabost pa je 
ta, da se študentje v ambulantah velikokrat počutimo nekori-
stno, saj smo včasih zgolj nemi opazovalci. Študij pri nas je na 
srečo tudi manj kompetitiven in študenti imamo več prostega 
časa. 

Kako ste izpeljali izobraževanje na daljavo med razglašeno 
vsesplošno epidemijo?

Ker bi se moral v Franciji z začetkom aprila začeti novi 
trimester, ki je bil prestavljen na začetek maja, se na pariški 
fakulteti ni prav veliko dogajalo. Na daljavo sem pisala samo 
izpite, ki tudi sicer potekajo na iPadih, tako da se francoskim 
profesorjem ni bilo treba veliko prilagoditi. Po drugi strani pa 
sem se z vrnitvijo domov vpisala na vse predmete, ki so se ta-
krat izvajali v Sloveniji. Nekatere katedre so se pripravile bolje, 
druge malce slabše. Imeli smo nekaj predavanj in vaj s »papir-
natimi pacienti«, na koncu pa še izpite prek videokonferenc. 
Zdi se mi, da je pouku na daljavo težje slediti, saj je potrebne 
zelo veliko notranje motivacije, da med predavanjem ne zai-
deš na Instagram. Tega si v živo iz spoštovanja do predavate-
ljev ne moreš privoščiti. Prav tako je kakovost pouka odvisna 
od vzdušja med sošolci. Z nekaterimi skupinami smo s pro-
fesorji zelo dobro komunicirali in si redno vklapljali mikrofo-
ne, pri drugih pa so profesorji neprijetno dolgo čakali na naše 
odgovore. 

Ste s profesorji in študenti morda polemizirali tudi o koro-
navirusu COVID-19? Kako ste gledali na vse ukrepe – noše-
nje mask, razkuževanje rok, socialno distanco ipd. 

Glede na situacijo v Franciji in drugod po svetu se mi zdi, 
da smo v Sloveniji dobro ukrepali. S profesorji in kolegi smo se 
o tej temi veliko pogovarjali, a do kakšnih novih sklepov nismo 
prišli. Vsi ti ukrepi, ki sicer nikomur niso bili najprijetnejši, imajo 
določen smisel in sama zaupam stroki. 

Kaj pa različne teorije zarote? Kako študentje gledate na 
mnenje nekaterih, da naj bi bil virus ustvarjen umetno s 
strani elite, mafije ipd.?

V vsakdanjih pogovorih poskušam delovati proti teorijam 
zarote, saj vanje ne verjamem.

Poleg študija imate tudi številne hobije. Med drugim ste 
aktivni v sklopu planincev, kjer ste vodnica in sodelujete na 
osnovnošolskih taborih. Sodelujete v študijskem projektu 

Imuno o ozaveščanju javnosti glede cepljenja in še kaj bi se 
našlo ...

Res je. Na Polzeli delujem v sklopu planinskega društva, 
pri katerem občasno pomagam voditi pohode. Rada sodelu-
jem tudi pri izpeljavi zimovanja, kjer po navadi predavam o 
prvi pomoči. Delo z otroki je prijetno, a se po takšnih izletih 
domov vedno vrnem prijetno izčrpana, čeprav ne izbiramo 
fizično zahtevnih tur.

Pri projektu Imuno sem vodila nekaj delavnic, bolj pa sem 
bila aktivna pri pripravi različnega promocijskega gradiva, ki 
sem ga grafično oblikovala. Tudi na področju cepljenja ob-
stajajo številne teorije zarote in mnogi miti, ki jih poskuša-
mo s kolegi ovreči. Tudi s to tematiko se večkrat zapletem 
v pogovore z znanci, ki jih poskušam prepričati, naj zaupajo 
stroki, medtem ko sem nad neznanci s spleta obupala.

V prostem času pa rada tudi berem, pogledam kakšen 
dober film in se družim z meni ljubimi ljudmi. Rada bi se tudi 
več umetniško izražala, ampak se zavedam, da po številnih 
letih, ki so minila od takrat, ko sem nazadnje slikala, moja 
dela ne bodo takoj za na steno, zato se nekako ne spravim 
zraven. Sem pa začela spet snemati kratke filmčke, kar je bil 
moj hobi v osnovni šoli. Na začetku sem jih snemala, da bi 
izmenjavo čim bolje ohranila v spominu, nadaljevala pa sem 
tudi med karanteno, ker mi je ves proces zelo zabaven.

Vsi stremimo k sreči v življenju in k doseganju srčnih ciljev. 
Kakšna je vizija vaše prihodnosti? Če bi imeli možnost 
napisati popoln scenarij za svoje življenje, kako se vidite 
kot odraslo osebo čez denimo dvajset let?

Čez dvajset let bom stara skoraj 44 let. Upam, da bom 
takrat uspešna specialistka (česar koli že) in da bom imela 
družino (stabilno razmerje, otroke in psa, ki bo pasme shi-
ba inu). Upam, da se bom še naprej tako dobro razumela s 
starši, bratom, babico (upam, da bo še pri močeh), celo širšo 
družino in vsemi mojimi dragimi prijatelji. Upam, da se bom 
znala imeti »fajn« in da bom zadovoljna s svojim življenjem. 

Imate študenti medicine kaj družabnega življenja? Kako vi 
preživljate svoj oddih od vseh študijskih in prostočasnih 
dejavnosti? Nam morda lahko izdate, kateri je vaš najljubši 
kotiček na Polzeli?

Nimam občutka, da bi bila zaradi izbire študija prikrajša-
na za družabno življenje. Ravno nasprotno, ker je medicina 
včasih naporna, s kolegi radi skupaj »pojamramo«, kar nas 
dodatno zbližuje, prav tako pa smo drug drugemu vzor, da 
postajamo boljši ljudje. Sproščamo se ob skupnih kavah, ko-
silih, po izpitih radi žuramo. Meni osebno pa je največji oddih, 
ko grem v hribe, tečem, plavam oziroma sem kakor koli dru-
gače v naravi. Na Polzeli sta mi najljubša kotička Vimperk in 
Gora Oljka. 

V času najinega pogovora ste tik pred odhodom v Pariz. 
Ste težko dočakali let? Kako je trenutno z letalskimi poto-
vanji iz države v državo?

Karte za vrnitev v Pariz sem imela kupljene že za konec 
aprila, a so bili leti seveda odpovedani. Tokrat bom potovala 
preko Zagreba in Frankfurta. Glede na izkušnje študentov v 
podobni situaciji, ki so se že vrnili, mislim, da bo vse v redu, saj 
imam potrebna dokazila, ki mi omogočajo omenjeno potova-
nje. Zelo se že veselim vrnitve, sploh zdaj, ko so se tudi tam 
razrahljali ukrepi in bomo lahko spet imeli piknike v parkih. 
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Kaj bo prva stvar, ki jo boste storili, ko 
se vrnete v francosko prestolnico?

Najprej bom pozdravila vse moje 
prijatelje, ki živijo v istem študentskem 
domu. Potem bom na stežaj odprla 
okna in na hitro pobrisala prah, za ka-
terega sem prepričana, da se ga je v 
tem času nabralo ogromno. Ko bo vse 
pospravljeno, bom lepo oblečena šla na 
sprehod po mojih najljubših ulicah pe-
tega pariškega okrožja in se na koncu s 
knjigo usedla nekam na sonce v Jardin 
du Luxembourg. Malce bom brala, veči-
noma pa bom zgolj opazovala ljudi.

In kaj je prva stvar, ko se vrnete do-
mov? Kaj najbolj pogrešate, ko ste od 
doma, v Ljubljani ali drugje?

Če me dolgo časa ni domov, naj-
bolj pogrešam Sisija. Tako je prva stvar, 
ki jo naredim, ko pridem domov, to, da 
vzamem v naročje našega ogromnega 
oranžnega mačka, ki me ne mara pre-
več, saj mu popolnoma preveč težim. 

Bina Plaznik
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Če vaše podjetje še nima odlične-
ga logotipa ali pa z njim niste najbolj 
zadovoljni, je čas, da poskrbite za obli-
kovanje novega, saj prav vsako pod-
jetje potrebuje kakovosten logotip, s 
katerim se bo predstavljalo strankam, 
poslovnim partnerjem, naročnikom in 
vsem ostalim. Naj vam naštejemo 5 ra-
zlogov, zakaj je logotip tako pomem-
ben in zakaj se vam ga splača naročiti 
pri nekom, ki se dobro spozna na to 
področje in bo za vas izdelal odličen 
izdelek. Logotip je namreč veliko več 
kot le znak, saj:

LOGOTIP RAZKRIVA VAŠO 
IDENTITETO

Logotip svetu razkriva, kdo ste in 
kakšne vrste izdelkov ali storitev proda-
jate. Z njim svojim strankam razkrivate 
vašo identiteto, pa tudi ves svoj poten-
cial. Zaradi tega mora biti vsak logotip 
unikaten, hkrati pa je pomembno tudi 
to, kaj je tisto, kar razkriva in sporoča 
njegov dizajn. Kakovostno oblikovan lo-
gotip strankam sporoča, zakaj je vaše 
podjetje vredno zaupanja in v čem ste 
boljši od konkurence oziroma zakaj se 
strankam splača odločiti prav za vas.

LOGOTIP VABI NOVE STRANKE, DA 
VAS SPOZNAJO

Ljudi že po naravi privlačijo pisane 
barve in zanimiv dizajn. Tako mora biti 
logotip, ki krasi vašo embalažo, vhod 
trgovine ali vašo vizitko, oblikovan tako, 
da deluje privlačno za vaše stranke in 
jim vzbudi zanimanje, da vstopijo v 
vaše okolje ali z vami v stik ter na koncu 
opravijo še morebitni nakup ali upora-
bijo vašo storitev. Zato je prav obliko-
vanje logotipa ključnega pomena za 
to, da vzpostavite stik s potencialnimi 
strankami in jih spremenite v kupce. V 
praksi to pomeni, da se pri oblikova-
nju logotipa držimo koncepta »clean 
and simple« – torej na jasen in enosta-
ven način z njim zajamemo predvsem 
bistvo branže in poskrbimo za kanček 
zanimanja.

Zakaj je logotip pomemben za vaše podjetje?

LOGOTIP LAHKO UPORABLJATE PRAV 
POVSOD

Postaviti vaš logotip na embalažo, 
produkte, družbena omrežja, spletne 
strani, vizitke itd. je odličen način ogla-
ševanja. S tem sporočate svoji publiki, 
da ste neprestano prisotni, pa naj bo to 
v trgovini, na spletu ali kje drugje, s čimer 
gradite svojo prepoznavnost in zaupanje 
v znamko. Hkrati pa z logotipom posre-
dujete tudi vaše sporočilo, se oglašujete 
in promovirate vaše izdelke ali storitve. 
Možnosti, kako boste to storili je zelo ve-
liko, pomembno pa je, da izberete najbolj 
primeren način, kako z logotipom in pri-
sotnostjo vaše znamke strankam sporo-
čiti naj izberejo prav vas. Logotip je tako 
lahko tudi učinkovito orodje za marketing 
in promocijo.

ODLIČNO OBLIKOVAN LOGOTIP 
VAM POMAGA DO VEČJE 
PREPOZNAVNOSTI

Na svetu imamo nešteto podjetij in z 
njimi nešteto logotipov. Najbolj zanimivo 
pri tem pa je, da se  kljub temu ogromno 
število podjetij in logotipov prebije v 
ospredje in uspešno izgradi svojo prepo-
znavnost na trgu, kar je samo dokaz, da 
se kljub izjemni konkurenci s premišljenim 
pristopom vedno lahko najde pot do dru-
gačnosti. Pri tem pa vam lahko izjemno 
koristi tudi kakovostno oblikovan logotip.

Vir: mladipodjetnik.si
Bojana Kralj Kos

KAKOVOSTEN LOGOTIP VAS LOČI OD 
KONKURENCE

Poznamo določene simbole in znake, 
ki predstavljajo posamezno storitev ali 
produkt. Kolikokrat ste recimo že videli 
logotip picerije s simbolom osebe v belih 
oblačilih in z belo kapo, ki v roki drži kos 
pice? Verjetno prevečkrat, saj so takšni 
logotipi zelo pogosti, zaradi česar na od-
ločitev nekoga, da bo obiskal določeno 
picerijo in ne neke druge, žal nimajo no-
benega vpliva. Če želite izstopiti iz pov-
prečnosti, mora vaš logotip odražati kdo 
ste in vas ločiti od konkurence. Dober lo-
gotip si mora upati biti drugačen.

PREPOZNAVEN LOGOTIP OLAJŠA 
ZVESTOBO ZNAMKI

Na vsake toliko časa si nekatera pod-
jetja privoščijo tudi posodobitev svoje 
znamke, kar pogosto vključuje tudi pre-
novo ali posodobitev logotipa. Pri tem je 
zelo pomembno, kako je izveden rede-
sign, saj se stranke ob večjih spremem-
bah ali zamenjavi logotipa lahko počutijo 
prevarane. Ko se spremeni nekaj, na kar 
so bile stranke navajene, to pri njih lah-
ko naleti tudi na negativen odziv. Zaradi 
tega se je prenove logotipa treba lotevati 
zelo premišljeno, sploh če je nek logotip 
že zelo uveljavljen in prepoznaven. Pre-
nova logotipa pa je vsekakor smiselna 
takrat, ko stari logotip ne ponazarja več 
identitete podjetja, saj takšna prenova 
lahko prinese zelo pozitivne rezultate. 
Prepoznaven logotip namreč zelo vpliva 
na zvestobo določeni znamki.

Logotip je veliko več kot le znak.
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Zdrav duh v zdravem telesu

Zaradi razvoja tehnologije, ki nam 
omogoča sporazumevanje na daljavo, 
in prevoznih sredstev, ki nam omo-
gočajo premagovanje večjih razdalj 
brez napora, je gibanje v današnjem 
času precej okrnjeno. Večino časa da-
nes preživimo v sedečem položaju. V 
kombinaciji z nezdravo prehrano in 
stresom lahko vse to vodi k debelosti, 
težavam s hrbtenico, srčno-žilnim bo-
leznim, sladkorni bolezni in mnogim 
drugim tegobam, ki se jim je v veliki 
meri mogoče izogniti in si tako izbolj-
šati kakovost življenja. 

GIBANJE JE OSNOVNA ČLOVEŠKA 
POTREBA 

Človek je skozi milijone let razvil 
edinstven mišično-skeletni sistem, ki mu 
v kombinaciji z odličnim dihalnim in kr-
vožilnim sistemom omogoča premago-
vanje mnogo večjih fizičnih naporov od 
teh, s katerimi se večina izmed nas vsa-
kodnevno srečuje. Znano je, da so naši 
prazgodovinski predniki v iskanju surovin 
prehodili tudi po več deset kilometrov 
na dan. Ker nas je narava obdarila z izje-
mno zmožnostjo razmišljanja, smo našli 
načine, s katerimi smo si fizične napore 
olajšali. Za premagovanje večjih razdalj je 
človek sprva udomačil živali, ki jih je jezdil. 
Po izumu kolesa so nastali vozovi, in ti so 
se razvili v različna prevozna sredstva, ki 
jih uporabljamo še danes. Naš življenjski 
slog se prilagaja tehnološkim razmeram, 
evolucija pa jih ne dohaja, saj ta poteka 
izjemno počasi, medtem ko tehnologi-
ja napreduje izjemno hitro. Zavedati se 
moramo, da domač naslonjač ali osebni 
avtomobil ne prinašata zgolj udobja.

Vsi pripomočki, zaradi katerih se 
lahko fizični aktivnosti zlahka izogne-
mo, kot so električni skiroji, električna 
kolesa itd., nam nezavedno počasi je-
mljejo različne spretnosti in načine gi-
banja, ki jih je človek več milijonov let 
izpopolnjeval in s pridom uporabljal. 

PREPLETANJE NALOG ČLOVEŠKIH 
ORGANOV 

Človeško telo je sestavljeno iz več 
organskih sistemov, ki so izjemno 
kompleksni. Vsak izmed njih natanč-

no opravlja svoje naloge, vendar se te 
prepletajo in so medsebojno odvisne. 
Med fizično aktivnostjo najbolj sodelu-
jejo mišično-skeletni, dihalni in krvožilni 
sistem. Kosti dajejo telesu strukturo in 
oporo, mišice pa skrbijo za premikanje 
tega ogrodja, kar nam omogoča izva-
janje različnih gibov. Srce po žilah po-
ganja kri, v kateri se nahaja kisik, prav 
tako hranila, ki jih mišice pretvorijo v 
mehansko energijo, pljuča pa skrbijo 
za dostavo kisika v kri in izločanje oglji-
kovega dioksida, ki v telesu nepresta-
no nastaja. Kadar se gibanju pretirano 
izogibamo, oviramo pravilno delovanje 
vseh teh organskih sistemov, zato lah-
ko nastanejo različne zdravstvene te-
žave.

VPLIVI FIZIČNE AKTIVNOSTI NA TELO 

Po preveč intenzivni vadbi ali med 
njo nas lahko bolijo mišice. To je po-
sledica mikropoškodb mišičnega tkiva 
ali mlečne kisline, ki nastaja ob zelo in-
tenzivni vadbi. Za nas je bolečina ne-
prijeten občutek, zato smo nagnjeni k 
temu, da se ji izogibamo. Če po vadbi 
čutimo bolečino, to pomeni, da telo na-
njo ni bilo dovolj pripravljeno. Da bi bil 
naslednji fizični napor lažje izvedljiv, se 
mišice po vsaki zahtevnejši vadbi po-
stopoma okrepijo. Če jih uporabljamo 
pogosto, se bodo okrepile do te mere, 

da nam bo opravljanje prej zahtevnih 
nalog postalo veliko lažje. V naspro-
tnem primeru, kadar jih le redko utrudi-
mo, nam bo že vsaka manjša fizična ak-
tivnost predstavljala velik napor, mišice 
pa nas bodo po njej bolele. To lahko 
vodi v začaran krog, saj dobimo obču-
tek, da nas bodo mišice zaradi vadbe 
vedno bolele, kar pa ni res. Bolečine v 
mišicah zaradi vadbe čutimo le, kadar 
je ta intenzivnejša, kot smo navajeni, 
zato je bolje, da se aktivnosti lotimo 
zmerno in večkrat na teden, saj bodo 
tako rezultati najboljši. 

Zaradi sedenja, nepravilne drže 
ter pogostega ponavljanja istih gibov 
trpijo predvsem naše kosti in sklepi. 
Takoj po rojstvu so naše kosti še zelo 
prožne, saj jih sestavlja velik del hru-
stanca. Sledi obdobje hitre rasti, ko 
se kosti podaljšajo in zakostenijo. Po 
koncu pubertete navadno dosežemo 
svojo končno telesno višino, ki jo nato 
ohranjamo. Čeprav se kosti ne podalj-
šujejo več, to še ne pomeni, da so ne-
hale rasti. Celice v kosteh neprestano 
razgrajujejo in na novo gradijo kostnino 
ter tako nenehno obnavljajo kosti. Ka-
dar sta procesa razgradnje in nastaja-
nja v ustreznem razmerju, sprememb 
ne opazimo. Težava nastane, kadar se 
to ravnovesje poruši in se kosti začnejo 
razgrajevati hitreje, kot se izgrajujejo. 

Redna fizična aktivnost ima številne  pozitivne učinke na telo.
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Takrat govorimo o osteoporozi. Ker je to naravni proces v 
obdobju staranja, ga je skoraj nemogoče preprečiti, lahko pa 
ga omilimo. Pomembno vlogo igrata kalcij in vitamin D, ne 
smemo pa zanemariti tudi pomena telesne aktivnosti. Ka-
dar smo telesno aktivni, to pozitivno prispeva k nastajanju 
kostnine in posledično krepkejšim kostem. Z vajami za moč, 
poleg obnavljanja kostnine, krepimo tudi mišice, ki pomaga-
jo ohranjati kosti in sklepe v pravilni legi. Okrepljene mišice 
nam omogočajo stabilnejšo držo med izvajanjem različnih 
gibov in tako zmanjšajo možnost padcev, pri katerih bi lahko 
prišlo do zlomov. 

Fizična aktivnost ima velik vpliv tudi na srčno-žilni sis-
tem. Srce je organ, ki s svojim ponavljajočim se krčenjem 
poganja kri po žilah. Sistem žil je zgrajen tako, da vsi organi 
dobijo zadostno količino hranil in kisika, ki se nahaja v krvi. 
Tudi med spanjem in v mirovanju naše telo potrebuje velike 
količine energije in kisika, saj procesi, kot so bitje srca, di-
hanje, možganska aktivnost, delitve celic in drugi, potekajo 
neprestano. Frekvenca dihanja in bitja srca je odvisna pred-
vsem od trenutnih potreb organizma po kisiku. Kadar miru-
jemo, je naš srčni utrip nizek, dihanje pa počasno in plitko. V 
primeru telesne aktivnosti mišice potrebujejo mnogo več ki-
sika kot v mirovanju. Dihanje se pospeši, da se kri hitreje na-
siči s kisikom, srce pa začne biti hitreje, kar omogoča hitrejšo 
dostavo kisika mišicam, ki ga takrat potrebujejo več. Ker po-
spešeno delovanje srca telesu predstavlja napor, organizem 
ob pogosti povečani potrebi po kisiku razvije mehanizme, 
ki pripomorejo k izboljšanju delovanja srčne mišice in pozi-
tivno vplivajo na boljšo dostavo kisika po telesu, tudi kadar 
mirujemo. S pogosto fizično aktivnostjo, kadar se nam fre-
kvenca bitja srca občutno poviša, se srčna mišica krepi. Me-
hanizem je enak kot pri skeletnih mišicah – če jih pogosteje 
uporabljamo, se njihove zmogljivosti povečajo in naslednjič 
enako delo opravijo z manj napora. Srce se poveča in zato 
lahko naenkrat iztisne večjo količino krvi. Ker je v mirovanju 
potreba po kisiku majhna, se to odraža v znižani frekvenci 
bitja srca. Povprečna frekvenca bitja srca v mirovanju je 60 
do 80 utripov na minuto, pri treniranih športnikih pa je ta 
številka precej nižja in lahko znaša tudi zgolj 40 utripov na 
minuto. S fizično aktivnostjo ne izboljšamo samo delovanja 
srca, temveč tudi kri. Celice potrebujejo kisik, ki ga dobijo iz 
krvi, ki po kapilarah priteče do njih. Kisik v krvi je vezan na 
hemoglobin, ki je sestavni del rdečih krvnih celic – eritroci-
tov. Če so potrebe po kisiku pogosto povečane, je to signal, 
da začne telo proizvajati več eritrocitov, ki bodo po telesu 
prenašali več kisika. 

Žilni sistem je pomemben pri dostavi krvi po telesu. Ka-
dar so žile zožene, je oskrba tkiv in organov slabša, zato na 
začetku pride do slabšega delovanja, pozneje pa lahko tudi 
do odpovedi organov. Fizična aktivnost dokazano pripomo-
re k preprečevanju srčnega infarkta in možganske kapi, saj 
poleg boljše oskrbe s kisikom tudi znižuje raven LDL-hole-
sterola, ki se nabira na stenah žil in jih počasi maši. Gibanje 
ima prav tako velik pomen pri kroženju krvi v nogah. Zara-
di gravitacije je vračanje krvi iz nog navzgor do srca precej 
težka naloga. Vene, po katerih teče kri nazaj v srce, imajo 
zato zaklopke, ki preprečujejo, da bi kri tekla v nasprotno 
smer. Ta tok je počasen, ob dodatni upočasnitvi pa se po-
gosto pojavijo tudi zatečena stopala in gležnji. Mišice nog 

ob fizični aktivnosti s svojim krčenjem stiskajo vene in tako 
pomagajo potiskati kri nazaj proti srcu. Gibanje zato poma-
ga pri preprečevanju oteklih nog, krčnih žil, globoke venske 
tromboze … 

Redna fizična aktivnost ima še številne druge pozitivne 
učinke na telo. Izboljša imunski sistem, kar se odraža z boljšo 
odpornostjo. Ker med daljšo aktivnostjo porabljamo zaloge 
maščobe, izgubljamo telesno maso, kar pozitivno vpliva na 
zdravje srčno-žilnega sistema, zmanjša obrabo sklepov, iz-
boljša našo samopodobo … Po vadbi se poveča tudi dovze-
tnost celic za inzulin. Za enak učinek se tako izloči manj in-
zulina, kar ugodno vpliva na zdravje naše trebušne slinavke 
in zmanjšuje možnost za nastanek sladkorne bolezni tipa 2. 
Ne nazadnje zadostna količina gibanja izboljša naše počutje 
in nam pomaga pri obvladovanju vsakodnevnega stresa. 

S čezmernim počitkom lahko telo utrudimo bolj kakor z 
redno zmerno aktivnostjo, zato je pomembno, da ohranja-
mo fizično kondicijo. Vsak zase mora presoditi, kaj je zanj 
zdravo in kaj ne, in kot pravi grški rek, ohranjati zdrav duh v 
zdravem telesu. 

Avtor:  Jan Mogu
Recenzentka: doc. dr. Lidija Križančić Bombek
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Temo o polžih oziroma škodljivcih, ki nam na vrtovih lahko 
povzročijo veliko škodo, smo v eni izmed prejšnjih izdaj Pol-
zelana že obdelali. Ker pa je v tem letu zaradi obilice padavin 
to ponovno pereč problem, ne bi škodilo, da tematiko v zvezi 
s polži obnovimo. Ogromno ljudi v naši občini namreč tarna, 
da jim bodo polži docela uničili vrtove.

Predvidevamo, da tudi vam marsikdaj zagodejo nepridipra-
vi polži, ki bi se jih radi znebili po hitrem postopku in hkrati ob-
varovali svoje lepe rastline.

Verjetno ste do zdaj to težavo reševali kar po domače: z 
zamudnim pobiranjem.

Na srečo vam bomo danes predstavili nekaj alternativnih 
rešitev, ki lahko poskrbijo, da v tej bitki zmagate za vedno – ne 
da bi morali polže lastnoročno pobirati.

Še preden pridemo do tja, pa se nam zdi prav, da vam na 
začetku predstavimo, zakaj lastnoročno pobiranje polžev v re-
snici ni učinkovito.

Poglejte …
Vrtičkarji se boja s polži pogosto lotijo tako, da jih pobirajo 

v vrečko in potem nanje vržejo sol, kar je še najmanj humano. 
Toda, pozor: soli nikoli ne trosite po vrtu ali rastlinah! Če se že 
odločite za ta način odstranjevanja polžev, jih pobirajte pozno 
zvečer ali zgodaj zjutraj, saj se podnevi skrijejo v svoja vlažna 
skrivališča pod zemljo.

Upoštevajoč dejstvo, da se polži razmnožujejo z jajčeci in 
da en odrasel polž v začetku poletja odloži 400 do 600 jajčec 
v zemljo, ob tem pa obožujejo vlago, ki je zlasti v deževnem 
poletju močno prisotna, je lahko fizično pobiranje polžev sizifo-
vo delo. Namreč, mladi polži so spolno zreli že po 60 dneh, kar 
pomeni, da se njihov ciklus razmnoževanja nenehno nadaljuje.

Predvsem starejše vrtičkarice polžev niti ne pobirajo, temveč 
jih na vrtu le prebodejo s kakim ostrim predmetom ali nožem. 
Tudi to je krut način zatiranja polžev, ki pa je obenem popolno-
ma neučinkovit, saj polž ob tem odleže jajčeca, kar pomeni, da 
se po njegovi smrti iz njega izleže več sto majhnih polžev.

Prav …
Kaj pa lahko namesto tega naredite?

Naj vam predstavimo tri – po našem mnenju – najučin-
kovitejše alternative …

1: NASTAVLJANJE PASTI

Polžem lahko nastavite različne pasti. Ker imajo zelo radi 
pivo, lahko vzamete plastične lončke, jih zakopljete v zemljo 
in vanje do tretjine ali polovice nalijete pivo. Vonj hmelja jih 
bo privabil in ujeli se bodo v past, kar pomeni, da bodo padli 
v lončke in se utopili.

Na določene dele vrta lahko nastavite bananine olupke 
ali baziliko. Takoj se bodo spravili nanje, vi pa jih lahko po-
tem samo poberete in odstranite.

Pomagate si lahko tudi z zdrobljenimi jajčnimi lupinami, 
ki jih potrosite okoli rastlin, da bi jih zaščitili. Polžem bodo 
onemogočile, da bi se približali rastlini in jo pojedli. Podob-
no jih motita tudi žagovina in lesni pepel, ki ju lahko potrosi-
te okoli rastlin. Slišali smo že tudi, da jih odvrača vonj zmlete 
kave, zato ostankov iz kavnih skodelic ne mečite v smeti, 
ampak jih polijte okrog rastlin.

2: SKRB ZA UREJENO OKOLICO

Proti polžem se lahko bojujete tudi tako, da skrbite za ure-
jeno okolico. To pomeni, da redno kosite travo, robove okoli 
vrta in zamenjujete zastirko. Namreč, v vlažnih in visokih tra-
vah se radi skrivajo pred nami, saj jih tam težko opazimo.

Dobro je tudi, če vrt redno prekopavamo. Pozno jesen-
sko prekopavanje polžem ustreza, zato se mu izogibamo. 
Spomladi je treba ob vsakem odkritju polžjih jajčec kupček 
prekopati oziroma dvigniti na površje, da se bodo jajčeca na 
suhem in toplem zraku posušila.

Veliko lahko naredite tudi tako, da v vrt ali okoli njega po-
sadite pelin, ognjič, origano, čebulo, česen, kapucinke, mak, 
meto in podobne rastline, ki jih s svojim vonjem odvračajo.

V veliko pomoč so lahko tudi naravni sovražniki polžev, 
kot so ježi, krti, žabe, miši, ptice ipd. Če tem živalim omogoči-
mo bivanje v našem vrtu in njegovi okolici, nam bodo pridno 
pomagale v bitki s polži.

Zadnja leta pa so priljubljene predvsem indijske tekačice 
– to so čudovite račke, ki so zelo lepe in predvsem koristne, 

Kako v boj proti polžem?

Past za polže
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saj se prehranjujejo predvsem s polži. To 
vlogo pa bodo dobro opravile tudi nava-
dne kokoši, race in gosi.

3: UPORABA RAZLIČNIH SREDSTEV

Proti polžem lahko uporabimo različne 
nenevarne gele, ki naredijo mehanično ovi-
ro, da polži ne morejo priti do rastlin. Toda 
gel se hitro porabi, zato je finančno kar velik 
zalogaj, če želimo, da učinkuje po vsem vrtu.

Za boj proti polžem obstajajo tudi raz-
lične granule, ki jih potrosite po vrtu. To so 
v bistvu mineralni izdelki proti polžem. Ne-
kateri so tudi ekološki. Za njih ne bomo de-
lali reklame, pozanimajte se pri prodajalcih.

Uporabimo jih lahko na vseh vrstah ra-
stlin, in sicer tako, da se jih razredči z vodo 
(odmerek je odvisen od tega, ali bomo z 
njimi zalili rastline na prostem ali v koritih). 
Treba je poudariti, da imajo ta sredstva 
ekološki certifikat in so varna tako za oko-
lje kot za ljudi in živali. Z njihovo pomočjo 
bodo rastline brez uporabe agrokemikalij 
zdrave, odporne in krepke, zato se bodo 
tudi same uspešno uprle polžem.

Kot vidite, se je mogoče s polži spo-
pasti na različne načine. Upam, da boste 
učinkoviti in boste zelenjavo, ki ste jo pri-
delali, pojedli vi, ne pa polži.

Malce šale. 
Želim vam uspešen boj proti polžem in 

vsem drugim škodljivcem.

Blaž Turnšek          

Indijske tekačice
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Športni dan          
»MIGAM RAD, KER JE ZDRAVJE MOJ ZAKLAD«

14. maj 2020 je bil rezerviran za celostni športni dan. 
Dan so izvedli vsi učenci matične in podružnične šole od 1. 
do 9. razreda. Športni dan z naslovom MIGAM RAD, KER JE 
ZDRAVJE MOJ ZAKLAD je bil namenjen usmeritvi v dan, ki 
ga preživimo sproščeno, zdravo, v naravi in zmerni telesni 
aktivnosti. 

Še zlasti pomembno je to v času, ki je za nami, času pre-
izkušenj in v času, ki smo ga morali prisilno preživeti doma, v 
zaprtih prostorih.

Športni dan je bil razdeljen po dejavnostih, program pa je bil 
prilagojen vsakemu triletju.

ZDRAV ZAČETEK DNEVA

Prva dejavnost je bila usmerjena v zdrav zače-
tek dneva. Učenci so si sami ali ob pomoči star-
šev pripravili obrok, ki je bil zdrav, hkrati pa dovolj 
hranilno bogat, da je omogočil telesno aktivnost, 
ki jih je čakala. Učence smo spodbudili k uživanju 
polnovredne hrane, ki ne vsebuje maščob in na-
mesto tega vsebuje sadne in zelenjavne dodatke 
(banana, brusnice, paradižnik, solata ...).

OGREVANJE IN TEKALNI SKLOP V NARAVI

Učenci so se ob pomoči minut za zdravje na spletu dobro ogreli 
in opravili dinamične raztezne vaje. S tem so pripravili telo na vad-
bo in preprečili možnost nastajanja poškodb. Tudi sicer v učnem 
procesu poudarjamo pomen ogrevanja, saj športni pedagogi opa-
žamo, da ogrevanju pred vadbo ne namenimo dovolj pozornosti 
pri vsakdanjem ukvarjanju s športom. Tekalni sklop je bil sestavljen 
iz različnih vrst gibanja v naravi, kjer je poleg krepitve srčno-žilne-
ga sistema pozitivni dejavnik tudi svež zrak, ki ga pri tem prediha-
vamo. Ob tem poskrbimo, da telo ob raznolikem gibanju porablja 
energijske rezerve in izloča strupe iz telesa. Gibanje je bilo razdelje-
no na hojo, različne intenzivnosti teka, poskoke, gibanje v različnih 
smereh in glede na teren gibanja.
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•	 V	četrtek,	14.	maja	2020,	smo	imeli	športni	dan.	Vstala	sem	zelo	zgodaj,	se	hitro	uredila	in	si	pripravila	zdrav	zajtrk.	Po	zajtrku	sva	se	s	sestro	odpravili	peš	k	babici,	kjer	se	je	začel	najin	športni	dan.	Lana,	7.	r.
•	 Za	zdrav	začetek	dneva	pa	je	zagotovo	potreben	zajtrk,	ki	telesu	zagotovi	energijo	za	ves	dan,	pripomore	k	boljšim	miselnim	sposobnostim	ter	izboljša	dnevni	vnos	hranil	in	telesno	aktivnost.	Zato	sem	si	tudi	jaz	pripravil	zdrav	zajtrk,	in	sicer	maslo,	med,	domač	kruh	s	semeni,	bezgov	čaj,	vodo	z	limono	in	meto	ter	jabolko.	Za	malico	pa	sem	popil	kupljen	borovničev	smuti.	Vid,	7.	r.

•	 V	prvem	sklopu	sem	se	posvetila	vsem	
priporočenim	dinamičnim	vajam.	Z	razteznimi	

vajami	sem	začela	v	počasnem	ritmu.	Pri	

zibanju	v	predklonu	sem	se	dotaknila	tal.	

Dinamične	atletske	vaje	sem	opravila	v	

hitrejšem	tempu.	Za	drugi	sklop	sem	izbrala	

našo	trato.	Tekaške	vaje	sem	opravila	po	

seznamu.	Po	petminutnem	neprekinjenem	teku	in	

na	koncu	vaje	sem	si	izmerila	srčni	utrip,	ki	

je	bil	na	koncu	vedno	višji.	Celoten	tekalni	

sklop	sem	ponovila	trikrat.	Živa,	9.	r.

•	 Moj	srčni	utrip	pred	tekom	je	meril	92-100	

utripov	na	minuto.	Ko	sem	si	izmerila	srčni	

utrip	po	petih	minutah	teka,	je	bil	rezultat	

148-161	srčnih	utripov	na	minuto.	Po	eni	

minuti	sprinta	in	rahlega	teka	se	je	srčni	

utrip	povečal	na	158-166	srčnih	utripov	na	

minuto.	Po	dveh	minutah	plenka	in	sončnih	

poskokih	pa	je	utrip	poskočil	na	160	srčnih	

utripov	na	minuto.	Robin,	8.	r.

•	 Odšel	sem	na	tek.	Sredi	vaj	sem	moral	malo	

počivati.	Najbolj	pa	mi	je	bila	všeč	prva	

naloga	–	petminutni	tek,	ker	sem	se	kar	malo	

utrudil.	Jaša,	6.	r.



VADBA DOMA

Po počitku, ki je sledil tekalnemu delu, je bila na vrsti vad-
ba za krepitev celega telesa z vajami, ki jih izvajamo doma 
brez posebnih pripomočkov. Z vajami za krepitev telesa pri-
pomoremo k izboljšanju mišične napetosti in poskrbimo za 
pravilno držo telesa.

RAZTEZANJE IN JOGA

Po vadbi za krepitev telesa je bilo na vrsti raztezanje. Raztezanje 
telesa je pomembno za preprečitev bolečin po vadbi in pozitivno vpli-
va na gibljivost telesa, ki je zelo pomembna, ko gre za raznolike oblike 
telesne aktivnosti. Z raztezanjem poskrbimo, da so mišice prožnejše in 
s tem zmanjšujemo možnost nastajanja poškodb pri telesni vadbi. Za 
popestritev so učenci poskusili tudi nekaj položajev joge, ki pomaga 
pri pravilnem dihanju, umirjanju telesa in sproščanju po telesni vadbi.

PRVA POMOČ

Zadnja dejavnost je bila posvečena varnosti, natančneje prvi 
pomoči, ki se ji posvetimo vsako leto v tem obdobju. Zavedanje 
ob nesreči, pravočasen odziv in ustrezni ukrepi lahko nekomu re-
šijo življenje. Učenci so poskušali izvesti ukrepe, ki so jim kos in se 
dogajajo vsakodnevno. Poudarek dajemo pravočasnemu odzivu in 
postopkom, ki so lahko ključni pri reševanju različnih nesreč.

Simon Krumpak
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•	 Te	vaje	sem	izvajal	zunaj.	Zanje	sem	porabil	okoli	20	minut.	Najbolj	naporen	se	mi	je	zdel	drugi	trojček,	ker	smo	morali	z	nogami	napisati	celotno	abecedo.	Matija,	7.	r.
•	 Po	končanem	kosilu	sem	si	pripravil	blazino	in	brisačo.	Za	ogrevanje	sem	si	pogledal	še	en	posnetek	MINUTA	ZA	ZDRAVJE	ter	začel	vadbo.	Za	vse	tri	»trojčke«	sem	porabil	okoli	25	minut.	Edina	težava	je	bila	najti	pravo	mizo.	Nik,	8.	r.

•	 Pri	jogi	in	raztezanju	sem	se	zelo	dobro	raztegnila.	Super	je	bilo	tudi,	da	sem	vaje	izvajala	zunaj	in	se	nadihala	svežega	zraka.	To	je	bila	zelo	dobra	dejavnost	za	konec	dneva.	Lina,	7.	r.
•	 Jogo	sva	izvajala	z	Laro	skupaj	v	sobi.	Na	tla	sva	pogrnila	podloge	in	sedla	nanje.	Umirila	sva	telo	in	pet	minut	meditirala.	Potem	sva	začela	vadbo	pozdrav	soncu.	Opravila	sva	vseh	12	položajev.	Telo	se	nama	je	lepo	sprostilo.	Blaž,	6.	r.

•	 Prva	pomoč	je	bila	zelo	poučna.	Naučila	sem	se,	kaj	storiti,	če	si	nekdo	zlomi	roko.	Ker	je	bila	poškodba	zaigrana,	sem	se	v	vlogi	zdravnice	zelo	zabavala.	Nika,	4.	r.
•	 Za	zlom	roke	sem	se	preizkusila	na	bratcu,	za	krvavitev	na	nosu	pa	se	je	on	preizkusil	na	meni.	Tako	kot	mi	ni	bilo	lahko,	ko	sem	morala	bratcu	navezati	ruto	okoli	roke,	tako	bi	bilo	tudi	v	ekstremnih	razmerah.	Bratec	pa	je	samo	dejal:	»Nikoli	si	ne	želim,	da	bi	mi	kri	tekla	iz	nosu.«	Tajda,	6.	r.
•	 Najprej	preverimo,	ali	je	oseba	odzivna.	Sprostimo	dihalne	poti	tako,	da	nagnemo	osebi	glavo	nazaj.	Preverimo	dihanje	tako,	da	uho	prislonimo	k	ustom	osebe.	Nato	

pokličemo	reševalce	in	začnemo	masažo	srca	približno	na	sredini	prsnega	koša.	Naredimo	30	masaž	srca	in	potem	upihnemo	dvakrat	v	usta	nezavestne	osebe.	Pritiski	morajo	biti	z	vso	težo,	in	sicer	dva	vpiha	na	trideset	pritiskov.	Luka,	7.	r.



Slovo devetošolcev OŠ Polzela

Osnovnošolsko zgodbo je sklenila še ena uspešna generacija devetošolcev.

Vsaka generacija učencev ob koncu osnovne šole orga-
nizira zaključno prireditev, tako imenovano valeto. Tudi letos 
smo se odločili, da jo pripravimo. Že septembra smo začeli 
zbirati ideje, natančneje pa smo se pripravi dogodka posve-
tili po mesecu decembru. Uskladili smo naše ideje, želje, iz-
brali temo prireditve in že napisali besedilo. Bili smo zelo 
pridni in kar kmalu že vedeli, kako bo videti naš dogodek. 
Žal smo morali naše delo ustaviti, saj smo dva meseca šolsko 
delo opravljali od doma. 

Ko smo prišli nazaj v šolo, smo se skupaj z ravnateljico in 
učiteljicami dogovorili, da lahko imamo valeto, vendar na malo 
drugačen način. To je pomenilo, da nismo mogli povabiti svojih 
staršev in najbližjih, ampak samo učitelje in druge delavce šole. 
Čeprav starši na dogodek niso smeli priti, nam je ravnateljica 
omogočila profesionalno snemanje dogodka, da smo si ga po-
tem lahko tudi doma pogledali skupaj s starši. 

Treba je bilo spremeniti besedilo in program, pri tem pa pa-
ziti, da smo upoštevali vse varnostne ukrepe. Čeprav smo imeli 
zelo malo časa, nam je skupaj s pomočjo učiteljic in ravnatelji-
ce uspelo udejanjiti naše želje in pripraviti valeto. Odločili smo 
se, da bo tema valete rdeča preproga. Začeli smo načrtovati, 
kako bo videti ozadje, napisali smo novo besedilo in pripravili 
drugačne točke. Odločili smo se, da bo zaključna prireditev v 
petek, 12. junija 2020, ob 12. uri. Pred petkom smo že pripravili 
dvorano, postavili sceno in stole, v petek pa dodali le še ma-
lenkosti. 

Vsi devetošolci smo v petek prišli v šolo ob devetih. Pojedli 
smo malico, nato pa imeli še zadnjo generalko. Okoli 12. ure so v 
dvorano začeli prihajati učitelji. Ni jih bilo veliko, saj so nekateri 
še imeli pouk in niso mogli priti, upoštevali pa so tudi omejitve 
zaradi koronavirusne bolezni. Poleg učiteljic in učiteljev so prišli 
tudi ravnateljica in pomočnica ravnateljice, župan in direktorica 
občinske uprave. Kmalu po prihodu učiteljev in gostov smo za-
čeli prireditev. Poleg glasbenih točk in deklamacije pesmi smo 
podelili spričevala, bronasta in srebrna priznanja šole. Najuspe-
šnejši učenci pa smo prejeli tudi zlata priznanja šole. 

Ti smo bili posamično poklicani na oder, kjer smo prisluhni-
li kratki utemeljitvi, nato pa smo se podpisali v zlato knjigo. V 
zlato knjigo smo se vpisali: Ajša Džumhur Čoklc, Eva Jesenko, 
Zara Kočevar, Živa Šalej, Hanna Turnšek, Maj Zabukovnik, Lara 
Zdouc in Maša Šuster. Nekaj besed sta vsem skupaj namenila 
tudi ravnateljica in župan. 

Učenci smo se zahvalili učiteljem na poseben način, tako da 
smo posneli video, za katerega smo se odločili, da bo ostal pre-
senečenje, kar nam je tudi uspelo. Vsak učenec je v videu pove-
dal en stavek ali nekaj besed in na koncu smo vse to združili ter 
video zavrteli ob koncu programa. Kakor smo lahko razbrali z 
obrazov gledalcev, so bili zelo veseli. Po koncu smo se odpravili 
v jedilnico, kjer so nam kuharice pripravile pogostitev. Poslovili 
smo se od sošolcev in sošolk, zahvalili učiteljicam, učiteljem, za-
poslenim in tako sklenili našo skupno pot.

Maša Šuster
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Krvodajalci, ki so kri darovali med strogimi ukrepi, 
so junaki današnjega časa        
4. junij je dan slovenskega krvodajalstva

Jože Žnidaršič iz Stopnika pri Vranskem in Franc Jelen 
s Ponikve pri Žalcu sta na našem območju največkrat 
darovala kri. Jože Žnidaršič jo je daroval 151-krat, Franc 
Jelen pa 172-krat. Od leta 2018 ju ni še nihče dohitel.

V Ljubljani so leta 1945 ustanovili transfuzijski oddelek 
pri Centralni vojni bolnici, 4. junija pa smo v Sloveniji odvzeli 
prve doze in jih tudi konzervirali, kar pomeni začetek trans-
fuzijske službe. Leta 1953 smo v Sloveniji uvedli brezplač-
no, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo, kar pomeni, da 
Rdeči križ Slovenije organizirano izvaja krvodajalske akcije 
že 67 let. Po letu 1955 so tudi na območju Spodnje Savinjske 
doline začeli organizirati krvodajalske akcije; na leto so pri-
pravili eno ali dve. 

 
Ozaveščanje o nenadomestljivosti zdravljenja s krvjo, mo-

tiviranje, pridobivanje novih in ohranjanje obstoječih krvodajal-
cev ter  organizacija krvodajalskih akcij ostajajo glavne naloge 
Rdečega križa Slovenije na področju krvodajalstva.

 
V Sloveniji še vedno vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. 

Zato so s številnimi podjetji, društvi, organizacijami ter drugimi 
skupinami v sodelovanju s transfuzijsko službo načrtovali več 
kot 1160 krvodajalskih akcij.  Približno 381 je bilo terenskih. 

 
Marca je epidemija covida-19 spremenila način in obli-

ke preskrbe s krvjo ter s tem organiziranja krvodajalskih ak-
cij. Krvodajalce so seznanili z dodatnimi zaščitnimi ukrepi za 
preprečevanje prenosa koronavirusa. Krvodajalcem so začeli 
sporočati, naj ne prihajajo na odvzem krvi, če kašljajo, so pre-
hlajeni, so preboleli nalezljivo bolezen ali so v stiku z obolelo 
osebo. Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih v Rdečem 
križu, transfuzijskih centrih in oddelkih ter na terenskih krvo-
dajalskih akcijah izvajajo prilagojene krvodajalske akcije. Nanje 
vabijo samo krvodajalce krvnih skupin, ki so potrebne za zdra-
vljenje. Krvodajalce vabijo na darovanje krvi prek SMS-sporočil 
ali osebnih vabil.

 
Transfuzijska služba je uvedla telefonsko naročanje na 

odvzem krvi za vse transfuzijske oddelke in na terenske kr-
vodajalske akcije, kot dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi kr-
vodajalcem in zaposlenim omogočajo varno okolje in varen 
odvzem krvi. Krvodajalce, ki so telefonsko potrdili prihod na 
terensko krvodajalsko akcijo, po telefonu pred prihodom na 
odvzem krvi preverijo, ali ustrezajo pogojem za darovanje in 
nimajo bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom 
v prostore, kjer izvajajo odvzem krvi, je triažna kontrolna vsto-
pna točka. Strokovno zdravstveno osebje ponovno preveri 
ustreznost osnovnih zdravstvenih parametrov o zdravstvenem 
stanju in izmeri telesno temperaturo krvodajalcu.

 
Krvodajalci, ki so darovali kri, ko so veljali  najostrejši ukrepi, 

so pravi junaki današnjega časa in zgled sočutja, ki se je skozi 
desetletja razvilo v trdno slovensko krvodajalsko izročilo. To 
najbolje pokaže, kako uspešno smo opravili svoje delo v  Rde-
čem križu Slovenije in Zavodu za transfuzijsko medicino. Obisk 
na prirejenih krvodajalskih akcijah je pokazal, da krvodajalstvo 

ostaja najbolj množična solidarnostna akcija državljanov v Slo-
veniji. Od 1. junija 2020 potekajo krvodajalske akcije glede na 
dobro zdravstveno stanje prebivalstva  po sprejetih načrtih. 
Ostaja naročanje. Krvodajalci pokličejo transfuzijsko službo in 
se naročijo na darovanje krvi ter tako potrdijo prihod.

 
Rdeči križ Slovenije se ob 4. juniju iskreno zahvaljuje vsem 

krvodajalkam in krvodajalcem, tisočim prostovoljcem, ki pri-
spevajo k temu, da vir krvi nikoli ne presahne, iskrena hvala 
tudi vsem preostalim, ki po svojih najboljših močeh podpirajo 
prostovoljno krvodajalstvo v Sloveniji.

RKS - OZ Žalec 

��
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Ekipa Hopsov

Potem ko je koronavirus za nekaj mesecev popolnoma 
zaustavil skoraj vse dejavnosti na zemeljski krogli, se življe-
nje počasi ponovno vrača v normalne tirnice. Virus je pov-
sem zaustavil športne dogodke, izjema ni bila niti slovenska 
košarkarska liga, ki se je prekinila sredi marca, z odločitvijo 
KZS pa se je mesec dni pozneje tudi uradno končala. 

 

Miruje tudi košarka na Polzeli, v našem prvoligašu pa se 
pospešeno pripravljajo na novo sezono. Hopsi so sicer ne-
dokončano prvenstvo končali na tretjem mestu, za Cedevi-
to Olimpijo in Heliosom. V Pokalu Špar so Hopsi na lestvici 
uspešnosti na sedmem mestu. Mladinska ekipa U-19 je nepo-
polno sezono končala na odličnem devetem mestu, uspešne 
so bile tudi druge mlajše selekcije Hopsov.

 
V preteklih mesecih je klub saniral finančno stanje in prekinil 

pogodbe z vsemi igralci, s tem pa postavil temelje za sesta-
vljanje ekipe za novo sezono, je za Polzelana povedal trener 
Boštjan Kuhar, ki bo na klopi Hopsov tudi v novi sezoni. Ekipa 
za novo sezono bo temeljila na petih ali šestih izkušenih igralcih, 
veliko več pa bo priložnosti za mlade igralce, ki so že v prejšnji 
sezoni dokazali, da lahko igrajo na najvišji ravni. Težke ekonom-
ske razmere v gospodarstvu, ki jih je prinesla koronakriza, bodo 
znižale proračune v večini športnih kolektivov, nič drugače ne 
bo v našem klubu. Pogovori z igralci, ki so že v pretekli sezoni 
igrali v rumeno-modrem dresu, že potekajo, seveda pa bo se-
stava ekipe v veliki meri odvisna od proračuna kluba.

 
S saniranjem finančnega stanja so si Hopsi tudi v prihodnji se-

zoni ustvarili pogoje za igranje v najvišjem rangu slovenske košar-
ke. Zahvala gre Občini Polzela, ki je prisluhnila Hopsom, tako da 
bomo jeseni na parketu Športne dvorane lahko gledali kakovostno 
košarko. Mlajše selekcije Hopsov bodo priprave na novo sezono 
začele v avgustu, takrat bo delo začela tudi članska ekipa Hopsov.

 
Tomaž Satler

Zlata poroka Ferdinanda in Pavline Kasesnik iz Dobriča

Drugo junijsko sobota sta zakonca, 76-letni Ferdinand 
Kasesnik in 78-letna Pavlina, doma iz Dobriča, praznovala 50 
let skupnega življenja oziroma zlato poroko. Cerkveni obred 
je bil v župnijski cerkvi sv. Andreja v Andražu nad Polzelo, 
opravil ga je župnik iz Prebolda Damjan Ratajc, civilni obred 
pa je bil v dvorani Kulturnega doma, kjer ga je opravil župan 
Občine Polzela Jože Kužnik.

Zakonca  Kasesnik  izhajata iz kmečkih družin iz Dobriča v 
Andražu nad Polzelo.  Ferdinand je spoznal svojo bodočo ženo 
kar na sosednji kmetiji. Kmalu sta se poročila in delo nadaljevala 
na srednje veliki kmetiji. V zakonu so se jima rodile štiri hčerke, 
zdaj pa imajo že kar 13 vnukov. Na kmetiji, kjer se ukvarjajo z živi-
norejo, je ostala hčerka z družino, ki nadaljuje delo svojih staršev. 

Na jesen življenja Pavlina še rada pomaga »ta mladim« v hlevu 
in kuhinji, Ferdinad pa ima rad obiske, gleda televizijo in posluša 
radio. Zlato poročno slavje je bilo v dvorani Doma krajanov v An-
dražu nad Polzelo, udeležilo pa se ga je več kot petdeset svatov.

Tone Tavčer

Zakonca Kasesnik sta praznovala 50 let skupnega 
življenja.

Hopsi z mislimi že v novi sezoni
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garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne
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Mozaik dogodkov

V vsakem slabem je tudi ne-
kaj dobrega. Ker se v času koro-
navirusa nismo smeli družiti in 
tako tudi ne trenirati, smo čas 
namenili obnovi športnega cen-
tra Karate kluba Polzela z ime-
nom Dojo.

 
Dvorano za fitnes smo pre-

novili in fitnes opremo zamenjali 
s karate trenažerji. Avla in spreje-
mnica sta že dolgo klicali po osve-
žitvi in tako smo lesene obloge 
(ladijski pod) zamenjali z mavčni-
mi oblogami ter zamenjali vso raz-
svetljavo z varčnejšo. Temeljito spremembo pa smo naredili tudi na 
samem vhodu v Dojo, saj smo zamenjali vsa vrata in naredili novo 
fasado. Zdaj ko so ukrepi toliko sproščeni da treninge lahko izvaja-
mo, so naši karateisti lahko prišli v sodobno opremljene in osvežene 
prostore Dojo.

 
Luka Deberšek

Prenova klubske telovadnice Karate kluba Polzela
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Na Polzeli so se 5. in 7. junija 2020 zbrali najboljši karateisti iz vzhodne Slo-
venije. V tem sklopu so reprezentanti opravili testiranje ob pomoči reprezen-
tančnih trenerjev.

Mladi perspektivni karateisti so se zbrali na Polzeli.

njem ukrepov župnija spet razživela. Za 
to gre zasluga vsem faranom, predvsem 
pa nekaterim članom ŽPS. Prva bolj 
množično obiskana slovesnost je bila v 
četrtek na telovo, praznik svetega re-
šnjega telesa in krvi, s slovesno prošnjo 
oz. procesijo ob štirih, zunaj na prostem 
postavljenih oltarčkih za evangelije. Mla-
di so nosili bandera, starejši pa nebo. 
Vreme nam je bilo naklonjeno in raz-
položenje spet radostno. Mašnik Vlado 
Bizjak je v imenu vernih prosil za božji 
blagoslov. Pel je združeni mešani pev-
ski zbor pod vodstvom Marka Slokarja. 
Ministranti so veselo zvončkljali, kadar je 
pesem prenehala.

 
V soboto, 13. junija 2020, je ob peti 

obletnici delovanja Društva Dvorec v 
prostorih Novega Kloštra na izjemno 
urejenem dvorišču daroval zahvalno 
mašo msgr. Feliu Torra, pel je vokalni 
kvintet Lastovka, zbrano sodelovanje 
vernikov pri maši pa je pospremila zaku-
ska ob prijateljskem kramljanju in voden 
ogled notranjosti ustanove.

Blaž Jelen

Z rahljanjem ukrepov se je župnija spet razživela

Župnijska Karitas na Polzeli je de-
lovala tudi med pandemijo covida-19, 
čeprav v velikonočnem času z mno-
gimi omejitvami. Maske in razkužila 
smo dosledno uporabljali. V župniji in 
občini se je upoštevalo v glavnem vse 

določene preventivne ukrepe vodstva 
cerkve, občine in civilne zaščite. 

Tako ni bilo dovoljeno hoditi na Goro 
Oljko, Vimperk in Šenek. Maševanja z 
občestvom ni bilo, zato pa se je z rahlja-

V nedeljo se je na Polzeli v župnijski cerkvi sv. Marjete svetega opravila 
udeležilo že kar precej faranov.

Namen začetnega testiranja je bilo 
pridobivanje prvih podatkov o telesnih 
sposobnostih mladih slovenskih kara-
teistov, ki bodo služile strokovnemu 
pristopu celostnega razvoja posame-
znega reprezentanta. V NPŠŠ in KzR 
se zavedajo, da je bila v času epidemije 
COVID-19 onemogočena redna klubska 
vadba in da je trenutno stanje sposob-
nosti reprezentantov neznanka.

Testiranje Karate zveze Slovenije je 
bilo namenjeno ravno temu, da na re-
prezentativnem vzorcu ugotovimo tre-
nutne sposobnosti reprezentantov in v 
sodelovanju s klubi začrtamo pot nav-
zgor na raven pred epidemijo COVID-19 
oziroma na višjo raven.

 
Tomaž Deberšek

Vrh slovenskega karateja se je zbral na Polzeli
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Februarja smo v Društvu Dvorec imeli kuharski tečaj 
''Mehiška hrana'', ki ga je vodila Carmen Maria Fernandez. 
Takole pravi o tem dogodku:

»Nekaj let nazaj sem na spletu brala članek Nine Korin-
šek, v katerem je napisala, da je mehiška kuhinja izvrstna 
mešanica starodavnega srednjeameriškega kuhanja in 
španskih kuharskih mojstrovin. Vsakič, ko mi nekdo reče, da 
je mehiška hrana pekoča, po navadi odgovorim, da ni tako. 
Imamo jedi, ki so podobne evropejskim, in druge, ki so dru-
gačne, bolj posebne.

Večkrat mi povedo tudi, da jim je všeč mehiška hrana, ki 
jo dobijo v mehiških restavracijah po Sloveniji. Žal moram 
odgovoriti, da to ni prava mehiška hrana. Mi jo imenujemo 
»Tex-Mex« (Texas-Mexico). S tem povem dovolj …

Zato si vedno želim pokazati, kaj mehiškega lahko na-
redimo iz sestavin, ki jih dobimo v Sloveniji. Pokažem tudi, 
kakšne jedi lahko naredimo s sestavinami, ki jih sicer lahko 
kupimo, a ne v navadnih trgovinah. 

Februarja se je na tečaju zbrala mala skupina. Naredili 
smo tortilje iz pšenične moke, z različnimi mesnimi nadevi 
in omakami. Tortilje se sicer lahko kupijo v trgovini, vendar 
jih je zanimivo narediti tudi doma. Poskusili smo različne 
moke in maščobe za različne potrebe in okuse. Vse je bilo 
zelo dobro. Pripravili smo tudi mangovo kremo in se tako 
tudi posladkali. Manjkale so le tortilje iz koruzne moke, ki mi 
je takrat ni uspelo dobiti. Bodo za naslednjič. Upam, da se 
vidimo!«

Carmen Fernandez

Mozaik dogodkov

Kuharski tečaj:   
mehiška hrana
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Jadralno društvo Maltezer – delovni in uspešni že 10 let 

Člani JD Maltezer smo se v petek, 5. junija 2020, zbrali 
na rednem občnem zboru, ki je bil načrtovan že v marcu, 
vendar smo ga morali zaradi epidemije prestaviti na po-
znejši termin. Za nami je uspešno leto, saj smo bili člani v 
preteklem letu dobrodelni, strokovni in zdravo tekmoval-
ni. Na šestem dobrodelnem plesu smo zbrali 1253 evrov in 
ponovno omogočili otrokom iz socialno šibkih družin leto-
vanje na morju. Ravno zavezanost ekipe dobrodelnosti je 
tista, ki daje našim vezem še večji moč in srčnost.

Strokovno smo se izpopolnjevali na tekmovalnih regatah, 
ki smo se jih udeleževali skozi vso leto. Z ženskimi in moškimi 
posadkami smo sodelovali na kar sedmih. Najbolj številčno 
smo se udeležili 5. Savinjske regate 2019, v sklopu katere 
smo izpeljali klubsko tekmo. Slavila je ženska ekipa Iskrice s 
skiperjem Boštjanom Podlesnikom, druga je bila ekipa Mal-
tezer s skiperjem Ljubom Žnidarjem in tretja ekipa Prebrisani 
s skiperjem Damjanom Miklavcem. 

 
Sprejeli smo tudi načrt dela za to leto in ugotovili, da 

smo precej nalog že realizirali. Poseben čar letošnjega dru-
ženja je bil v tem, da smo jadra našega društva razprli pred 
desetimi leti,  z namenom, da se ljubitelji jadranja združimo 
v interesno skupino. Od ideje smo prešli k dejanju in usta-
novili društvo z imenom, povezanim s polzelsko Komendo. 
Ustanovni člani smo bili: Marko Balant, Franc Meža, Brane 
Turnšek, Miha Slemenšek in jaz, ki sem takrat prevzel nalogo 
predsednika društva ter jo opravljam še danes. Tudi vsi pre-
ostali so še vedno aktivni člani društva, za kar se jim iskreno 
zahvaljujem.

 
Lepo je biti predsednik društva s tako srčno ekipo in to-

liko lepimi rezultati na regatah, ki ima hkrati posluh za stisko 
ljudi. Pomembno je, da so jadra razprta v pravo smer, kar 
jadra JD Maltezer  prav gotovo so. 

 
Kot se za okrogli društveni rojstni dan spodobi, smo naz-

dravili in se posladkali s torto.
 

Ljubo Žnidar
Ustanovni člani JD Maltezer: Franc, Miha, Ljubo, Marko, 

Brane

V začetku junija, ko se začne meteorološko poletje, je pra-
znovala svoj visoki jubilej gospa Ana Krajnc.

 
Skromna ženička, dobra mama, babica, soseda in prijatelji-

ca je praznovala 90. rojstni dan. Obiskali smo jo, ji podarili skro-
mno darilo in ji zaželeli še na mnoga leta.

 
Igor Pungartnik

Slavljenki Ani Krajnc je ob visokem jubileju čestital tudi 
predsednik DU Polzela Igor Pungartnik.

Mozaik dogodkov

Ana Krajnc           
praznovala 90 let
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Prvi konec tedna v juniju 
(6. in 7. 6.) je na Polzeli po-
tekal turnir posameznikov, ki 
se ga je skupaj udeležilo kar 
45 tekmovalk in tekmovalcev 
iz vse Slovenije, nekaj pa je 
bilo tudi tujcev. Večina tek-
movalcev je že ali pa še bodo 
na vrhu slovenskega tenisa. 
Nekateri izmed njih se ude-
ležujejo tudi mednarodnih 
turnirjev in na njih nanizajo 
zavidljive rezultate. S svo-
jo tekmovalnostjo, teniškimi 
spretnostmi in odlično igro 
so pritegnili ogromno število 
gledalk in gledalcev ter nam 
pripravili pravo pašo za oči. 

 

V finalnem dvoboju sta se pomerila Tilen Žitnik in Rok 
Jarc. Z zelo tesnim izidom 9 : 8 (tiebreak 7 : 5) je zmagal Tilen 
Žitnik iz Ljubljane. Tilen je leta 2014 na ATP-lestvici zasedal 
1490. mesto, kar je vrhunski dosežek, prav tako pa je Sloveni-
jo že zastopal na Davisovem pokalu. Njegov nasprotnik Rok 
Jarc, ki je naš domačin, pa prav tako dosega same odlične 
rezultate že od sedmega leta starosti. 

 
»Rad bi se zahvalil vsem, vodstvu kluba, da smo turnir 

izpeljali na visoki ravni, še posebej glavnemu sponzorju Kam-
techu in seveda tudi drugim: Dat Con, D&M avtocenter, Pro-
Gard Direkt, Loparji.si, Park.ing, Mano, Doppler, Medicina dela 
Krumpak, Naturasort, Urarstvo Polajžer in 123 Invest, da so 
omogočili organizacijo tega turnirja.«

 
Luc Kanduti, organizator turnirja

Organizator turnirja Luc Kanduti s finalistoma

Tilen Žitnik, zmagovalec turnirja

S pomočjo zgoraj navedenih sponzorjev in vodstva Te-
niškega kluba Polzela je Luc Kanduti odlično izpeljal turnir, 
zato upamo, da bo tovrstne dogodke še organiziral. Turnir je 
bil popestren s ponudbo hrane in pijače ter glasbo. 

 
Nagradni sklad je obsegal 2000 evrov, od tega je zmagovalec 

prejel 600 evrov, za drugo mesto pa je bilo podeljenih 300 evrov. 
Turnir posameznikov je potekal dva dni, ob koncu tedna, od zgo-
dnje jutranje ure do večera. Igrali so mešano, moški in ženske. 

 
Poleg glavne skupine turnirja so izpadli poraženci imeli 

možnost tekmovati v tolažilni skupini. V tej skupini pa sta se 
za zmago v finalu borili ženski. To sta mlajši, vendar že dobro 
izkušeni igralki Pija Brglez in Moni Potrč. V tolažilni skupini je 
zmagala Pija Brglez.

 
Pohvale turnirju in organizatorju Lucu so bile izrečene 

tudi iz vodstva Teniškega kluba Polzela, zato se veselimo ta-
kšnih vrhunskih dvobojev v prihodnje.

Natja Kapitler

Mozaik dogodkov

ATP Akademija tenisa Polzela – turnir posameznikov
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Miho Deželaka je pozdravil poveljnik GPO Polzela Lado Košec s skorajda 
popolno postavo gasilcev gasilskega poveljstva Občine Polzela, prav tako 
množica Polzelanov.

delno pot. Njegovo letošnje prevozno 
sredstvo je kvadrocikel.

V ospredju akcije je dobrodelnost. 
Izkupiček akcije je namenjen otrokom 
iz socialno šibkih družin, da bodo lahko 
tudi letos odšli na počitnice, ki si jih vsak 
otrok zasluži.  

Deželak na svoji vseslovenski poti 
obišče številne vasi, kraje in mesta, kjer 
se mu lahko vsakdo pridruži s kolesom 
ali samo s ploskanjem in navijanjem. 
Letos se je ustavil tudi sredi Polzele. 
Na kvadrociklu ga je del poti pospre-
mila tudi naša slavna občanka Tinkara 
Fortuna. Tretjo etapo vesele karavane 
akcije »Deželak je junak« je pozdravil 
poveljnik GPO Polzela Lado Košec s 
skorajda popolno postavo gasilcev ga-
silskega poveljstva Občine Polzela, prav 
tako množica Polzelanov. Vzdušje je bilo 
nepozabno. Veliko prisotnih se je pred 
nadaljevanjem poti obiskovalcev z ve-
seljem fotografiralo z glavnim akterjem 
dobrodelne akcije. 

 
Bina Plaznik

V spomin na pokojnega predsedni-
ka Planinskega društva Polzela Zorana 
Štoka je prvo junijsko soboto potekal 
že tretji tradicionalni pohod na Goro 
Oljko.

Pohodniki so se zbrali pred Občino 
Polzela, bilo jih je kakih 50, nato pa jih 
je pot vodila proti Gori Oljki. Med potjo 
so obujali spomine na planinske poho-
de, ki jih je organiziral, na delo društva 
… Na cilju, v Planinskem domu na Gori 
Oljki, pa so se nato pohodniki okrepčali 
s slastnim golažem.

Tone Tavčer

Del pohodnikov na Gori Oljki  

Voditelj znanega jutranjega progra-
ma na slovenskem komercialnem radiu 

Miha Deželak se je 12. junija 2020 že 
šesto leto zapored podal na  dobro-

Mozaik dogodkov

Deželak junak pozdravil Polzelane

3. Zoranov   
pohod na   
Goro Oljko
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V Andražu nad Polzelo je v soboto, 20. junija 2020, na 
prireditvenem prostoru potekala osrednja prireditev, s ka-
tero je Občina Polzela v sodelovanju s Kulturnim društvom 
Andraž nad Polzelo zaznamovala dan državnosti in konec 
šolskega leta. 

V pozdravnem nagovoru je podžupan Mihael Frankovič 
med drugim poudaril: »Slovensko ustavo moramo spošto-
vati vsi in jo tudi uresničevati. S svojo prisotnostjo ste do-
kazali, da vam je mar za našo lepo domovino Slovenijo.«

Vabilu župana Jožeta Kužnika se je odzval tudi slavno-
stni govornik dr. Ernest Petrič, nekdanji ustavni sodnik, ve-
leposlanik v Indiji, ZDA in Avstriji, danes pa je svetovalec 
v Uradu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
»Lahko smo veseli, da imamo svojo državo in da tako o svo-
ji usodi odločamo sami, smo samostojen in dozorel narod. 
Slovenci smo uspeli veter ujeti v svoja jadra v pravem da-
nem trenutku, zato je prav, da svobodno mislimo in odgo-
vorno ravnamo.«

Letošnji dogodek je dobil tudi posebno noto, saj je žu-
pan Občine Polzela Jože Kužnik ob tej priložnosti povabil 16 
odličnih devetošolcev Osnovne šole Polzela, da jim ponosno 
seže v roko. Podelil je knjižna darila najboljšim: Maruši Krk, Zari 
Kočevar, Martinu Verdevu, Trini Posedel, Evi Jesenko, Gašperju 
Maku, Žani Marie Štefančič, Evi Štemberger, Maši Šuster, Hanni 
Turnšek, Maju Zabukovniku, Ajši Čoklc Džumhur in Lari Zdouc. 
Tokratne podelitve se zaradi drugih obveznosti niso utegnile 
udeležiti: Živa Šalej, Kaja Riosa Novak in Rima Posedel, prav 
tako odlične devetošolke. 

Izvedena je bila podelitev tudi Kristjanu Turnšku, učencu 
Glasbene šole Risto Savin Žalec, ki je na področju glasbe nizal 
vidnejše uspehe. Županova priznanja bodo zaradi odsotnosti 
prejeli še  Loriana Turnšek in Tilen Riosa Novak z mentoricama.

Odlični devetošolci v družbi župana, ravnateljice in razredničarkEminentna osebnost dr. Ernest 
Petrič med slavnostnim nagovorom

Kvartet Oljka

Sklepno besedo sta najboljšim namenila ravnateljica OŠ 
Polzela Bernardka Sopčič in ravnatelj GŠ RS Žalec Gorazd 
Kozmus, ki sta ob koncu šolskega leta izrazila veselje nad 
uspehi dobitnikov ter jim zaželela veliko uspehov pri nadalj-
njem šolanju.

 Povezovalka prireditve Nina Pižorn se je zahvalila vsem 
sooblikovalcem prireditve: orkestru Kulturno-glasbenega 
društva Cecilija, Kvartetu Oljka, Nataši Zupan in Irini Milivo-
jević, ki sta večer sklenili z venčkom slovenske pesmi. Slo-
vesnost smo zaokrožili z odhodom praporščakov, ki so tudi 
letos bili nepogrešljivi del prireditve. V počastitev domovini 
smo simbolno prižgali tudi kres. 

“O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema 
rokama in je rekel: 

‘Tod bodo živeli veseli ljudje!‘” (Ivan Cankar)

Lidija Praprotnik

Mozaik dogodkov

Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te s seboj! 
Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija!
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Sprejem novorojenčkov na gradu Komenda.

Mozaik dogodkov

Sadika češnje in knjiga uspavank za novorojenčke

V Občini Polzela posvečamo po-
sebno skrb tudi novorojenčkom in 
njihovim staršem. Tako je župan Jože 
Kužnik v sredo, 17. junija 2020, to-
krat zaradi epidemije več kot mesec 
dni pozneje,  na dogodek povabil 56 
najmlajših občanov, rojenih od 1. 1. do 
31. 12. 20219, od tega 30 deklic in 26 
fantkov. Letošnjega sprejema se je 
udeležila dobra večina povabljenih, 
poudariti velja, da je novorojenčkov iz 
leta v leto več (leta 2018 49 otrok), kar 
je zelo razveseljivo za Občino Polzela.

Poleg denarne nagrade v višini 180 
evrov, ki jo občina nameni že ob rojstvu 
otroka, je župan vsakemu novorojenč-
ku podaril simbolno darilo: uspavanko 
Hitro pod odejo avtorice Sabine Pose-
del in sadiko medovite rastline – češnje, 
ki jo bodo najmlajši lahko zobali, že ko 
bodo prestopili šolski prag. Ta pa bo za-
gotovo v trajen spomin celotni družini, 
ko bodo čez nekaj let lahko v senčki se-
deli pod domačo češnjo.

 
Z glasbenimi vložki je dogodek po-

pestrila učenka GŠ Risto Savin Žalec 
Estera Kužnik. Po obdarovanju in če-
stitkah posameznim staršem so izbrani 
naredili skupno fotografijo z županom, 
nato pa kramljali in se sladkali ob grajski 
sladici, za katero je poskrbel Atelje Q, 
ki bo odslej na gradu Komenda razvajal 
tudi vaše brbončice.

Lidija Praprotnik

Župan je v svojem nagovoru izrazil 
veselje, da so se tako številčno odzvali 
vabilu. Med drugim je dejal: »Tega do-
godka se vedno veselim. Veselim se, ko 
lahko nagovorim starše, ki ste pripelja-
li na sprejem svoje otroke, ki so veliko 
bogastvo za občino, največje pa za vas 
starše, ki ste osrečeni s starševstvom. 
Zavedamo se, da imate starši z otroki 
veliko skrbi, najtežje delo pa vas šele 
čaka, to je vzgoja otrok. «
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Za spodbujanje domačega turizma bo vsak polnoletni slo-
venski državljan prejel vavčer za 200 evrov in mladoletni za 
50 evrov, ki ga bo lahko izkoristil za plačilo nastanitve oziroma 
nastanitve z zajtrkom v hotelih, počitniških domovih, kampih, 
na turističnih kmetijah in drugih turističnih nastanitvenih obra-
tih. Kako so Polzelani sprejeli idejo o vavčerjih in kje jih bodo 
porabili, smo povprašali nekaj mimoidočih.

VAM JE VŠEČ IDEJA O TURISTIČNIH VAVČERJIH?
ŽE IMATE IDEJO, KJE IN KAKO GA BOSTE UPORABILI?

Anketa o vavčerjih

Bina Plaznik

Irena Turnšek

Ideja se mi ne zdi ne dobra ne sla-
ba. Prvič zato, ker bodo le nekateri 
imeli nekaj od tega. Gostinstvo ne bo 
imelo od tega nič. Mi bomo vavčerje 
koristili. Imamo že kar nekaj idej v mi-
slih. Za to vrednost si bomo privoščili 
krajši izlet po Sloveniji, ne bo pa to bi-
stveno vplivalo na naše dopustovanje. 
Skratka, bodo prišli prav.

Matija Kumer

Ne predstavljam si še, kaj bo iz tega 
nastalo, nimam pravega zaupanja v to. 
Poleg tega pa mora moja žena hoditi 
v bolnišnico in ne vem, kako bova iz-
peljala nočitev in zajtrk. Če vavčerjev 
ne bova koristila midva, ju bom podaril 
vnuku ali pa našim sorodnikom. Popol-
noma ničesar še ne morem reči, kako 
bo, saj imam občutek, da je vse še zelo 
nedorečeno.

Ida Rančigaj

So kar v redu ideja tile vavčerji. Tudi 
za tiste, ki nikoli ne gredo nikamor, ki si 
dopusta mogoče ne morejo privoščiti. 
Tudi za starejše, recimo. Dvesto evrov 
sicer ni ne vem kakšen znesek, ampak 
za kakšno nočitev in spremembo oko-
lja pa bo. Za zdaj si sama še nisem ni-
česar rezervirala, ker po navadi hodim 
na dopust na Hrvaško, saj imam tam 
prijatelje in lahko koristim bivanje pri 
njih. Morda si bom letos za vavčerje privoščila še kakšno no-
čitev v Sloveniji.

Ditka Cizej

Verjetno vavčerja ne bom upora-
bila, ker pač ne hodim na dopust. Če 
ga bom morala porabiti, ga bom naj-
brž komu podarila. Nisem razmišljala o 
tem, kako je to z vavčerji pametna ideja, 
saj obstaja ogromno informacij o vsem 
skupaj, tako da res ne vem, kaj naj si 
mislim.

Franci Uratnik

Vavčerji se mi zdijo dobra pote-
za vlade, ki bi se je lahko spomnili že 
prej, ne samo v tem času. Ti vavčerji ne 
bodo vplivali na to, da bi kaj drugače 
dopustoval. Bo tako kot po navadi, kar 
v Sloveniji. Najbrž ga bom uporabil po-
leti v kakšnem zdravilišču, da združim 
prijetno s koristnim.

Petra Udrih

To se mi zdi v redu ideja. Ne bo bi-
stveno vplivalo na naše dopustovanje, 
bomo kljub temu šli tudi v tujino. Bomo 
pa zaradi tega raziskovali tudi Sloveni-
jo. Smo bili v zadnjem času veliko po 
Sloveniji in smo opazili, da je Sloveni-
ja resnično lepa, pa četudi se odpraviš 
samo do Braslovškega jezera. Smo šli 
okrog jezera in bili navdušeni, kaj vse 
imamo tik pred nosom. Vavčerji bodo 
pomagali odkrivati lepote Slovenije.

Milisav Babić

Ne vem. Nisem najbolj navdušen 
nad temi vavčerji. Bi bilo veliko bolje, 
če bi nam dali gotovino, da lahko nare-
dim s tem kar koli želim. Najverjetneje 
jih bom dal svojim fantom, da jih poko-
ristijo. Imam hišo v Bosni, ki je nismo 
mogli obiskati kar osem mesecev. Zdaj 
gremo tja na dopust za dva meseca.

��
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Julij 2020

SREDA, 1. 7. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
20. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2019/20
Športno društvo Andraž

ČETRTEK, 2. 7. 2020, od 16. do 18. ure
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 4. 7. 2020, ob 5. uri 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
Pohod v visokogorje – Ledinski vrh
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 4. 7. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
21. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 5. 7. 2020, ob 10. uri 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
3. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 5. 7. 2020, od 15. do 21. ure 
Andraž nad Polzelo
Kmečke igre z zabavnim pridihom
Kulturno društvo Andraž

PONEDELJEK, 6. 7. 2020, ob 17. uri
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
270. lunohod: Polzela–Liboje–Šmohor
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 11. 7. 2020, od 9. do 13. ure
Igrišče v Andražu nad Polzelo
Gorski tek na Goro Oljko
Planinsko društvo Polzela 
Sandi Mlakar, 041 371 828

SOBOTA, 11. 7. 2020, od 15.00 do 
23.55 
Andraž nad Polzelo
Biergajbenlauf 2020
Kulturno društvo Andraž

SOBOTA, 11. 7. 2020, od 15.00 do 
18.30 
Dvorec Novi Klošter
Tortno tekmovanje
Društvo Dvorec za kulturo in 
izobraževanje

SOBOTA, 11. 7. 2020, ob 17.15
Igrišče v Andražu nad Polzelo
22. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2019/20
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 18. 7. 2020, od 8. do 13. ure
Gora Oljka
Izobraževanje – ekskurzija članov 
GMD Polzela
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

SREDA, 22. 7. 2020, od 8. do 13. ure 
Avto poligon v Ločici ob Savinji
1. pohod ob spominskih obeležjih 
Občine Polzela
Društvo upokojencev Polzela in 
Krajevna organizacija ZZB za vrednote 
NOB Polzela

SOBOTA, 25. 7. 2020, ob 15. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
5. ur malega nogometa VZHOD – 
ZAHOD
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 25. 7. 2020, ob 15. uri
Tajht in blagoslov križa pri Novem Kloštru
Odprtje ceste, družabnega prostora
Občina Polzela in Krajevni odbor 
Založe

NEDELJA, 26. 7. 2020, ob 14. uri
Družabni prostor Tajht
Vaške športne igre Založanov
Krajevni odbor Založe

Medgeneracijski center - julij 2020

SREDA, 1. 7. 2020
8.00–10.00  NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

SREDA, 8. 7. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

SREDA, 15. 7. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

SREDA, 22. 7. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

SREDA, 29. 7. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na oglasni 
deski in na Facebook strani.

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com, GSM: 
031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Zvon bo zapel,
tebi v slovo …
Poln bolečin,

ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina …

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame

MARIJE KOTNIK
(1936–2020)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
in prijateljem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovano 
cvetje in sveče. Hvaležni smo vam, da v najtežjih trenutkih 

nismo bili sami. Hvala gospodu župniku, govorniku, pevcem 
in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti. 

Hvala tudi osebju Zdravstvenega doma Polzela, 
patronažni sestri, dežurnim zdravnikom in Bolnišnici Celje 

za skrbno nego in pomoč.
Bili ste del njenega življenja.

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

V 97. letu starosti nas je zapustila draga mama in babica

TEREZIJA VOUK
(15. 10. 1923–7. 6. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
znancem za ustne in pisne izraze sočutja, za darovano 

cvetje, sveče in maše.
Posebna zahvala dr. Slavku Jernejšku in patronažni sestri 

Martini.
Hvala pogrebni službi Morana in vsem, ki ste jo pospremili 

na zadnji poti.

Hči Sonja z družino

Ko nekoga za vedno izgubiš, 
ko odnese s seboj del tebe,

šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.

V SPOMIN

Mineva šesto leto žalosti, odkar nas je zapustila 

MILENA BLAGOTINŠEK, 
po domače Andrejčekova Milena 

iz Dobriča 40

Iskreno se želimo zahvaliti vsem, ki postojite ob njenem 
grobu, ji prižgete svečo ter se v mislih
in molitvi spominjate lepih dni z njo.

Hvala, saj kar je neskončno dragoceno, je večno in nikdar 
ne more umreti.
Njeni najdražji
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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)

Drva suha bukova, razžagana na 33 cm. 
Dostava na dom. 
Cena klaftre: 280 EUR. GSM: 041 522 560.
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