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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 13. 11. 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 27. 11. 2020.
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Spoštovani občanke in občani, ce-
njeni bralke in bralci Polzelana,

2. oktober je praznik naše občine, 
Občine Polzela. Za nami je prazno-
vanje, ki je potekalo drugače kot do 
zdaj, a vseeno lepo in slovesno. Koro-
navirus nam je prekrižal mnoge načrte 
in prireditve, kroji nam način življenja, 
spremljamo ga s strahospoštovanjem. 
Slavnostna akademija je potekala pod 
šotorom na avtopoligonu v Ločici ob 
Savinji v prijetnem vzdušju, v ponos 
vsem občanom.

Nagovor župana, predstavitev opra-
vljenega dela in smeli načrti za lepšo 
in boljšo prihodnost vseh nas, žame-
tni glas voditeljice, ki ti poboža dušo 
z izbranimi besedami in mislimi, ter 
ubrani glasovi članic skupine MJAV so 
prispevali k slovesnosti, ki se je bližala 
podelitvi letošnjih občinskih priznanj. Z 
velikim veseljem in ponosom sem spre-
jel obvestilo, da sem tudi sam med leto-
šnjimi nagrajenci.

Sem rojen Andražan, tu sem si 
ustvaril dom in družino. Svojo mladost 
sem preživel ob očetu, ki je bil udeleže-
nec v NOB, in mami, ki je bila med voj-
no aktivistka, skupaj z bratom in sestro. 
Po končani osnovni šoli, ki sem jo obi-
skoval v Andražu nad Polzelo in Polzeli, 
sem šolanje nadaljeval na Srednji strojni 
šoli v Velenju, se zaposlil v Premogovni-
ku, kjer sem v letu 2000 izpolnil pogoje 
za upokojitev.

Že zelo zgodaj sem se vključil v 
delovanje različnih društev. Nadaljeva-
li smo izgradnjo skakalnic, tekmovali v 
smučarskih skokih in prirejali razna tek-
movanja tudi na državni ravni. Opravil 
sem izpit za državnega sodnika smu-
čarskih skokov. Z ustanovitvijo Športne-
ga društva Andraž in izgradnjo igrišča 

smo začeli igranje ženskega rokometa. 
Kot eden izmed trenerjev sem z ekipo 
nastopal v prvi republiški ligi. Skozi vsa 
leta sem si prizadeval in sodeloval pri 
napredku in razširitvi športne ponud-
be v kraju. Ob odhodu v pokoj sem se 
priključil andraškim upokojencem, kjer 
sem več let skrbel za športno udejstvo-
vanje članov in en mandat tudi vodil 
društvo. Aktiven sem pri delu Pokrajin-
ske zveze Društva upokojencev Celje in 
v Turističnem društvu Občine Polzela. 
V letu 2018 sem prevzel vodenje Kra-
jevne organizacije za vrednote NOB. 
Skupaj z drugimi člani želimo ohranja-
ti spominska obeležja in negovati tra-
dicijo NOB. Sem član večine društev v 
Andražu nad Polzelo. Ob razvoju kraja 
sem sodeloval pri izgradnji vodovoda, 
podružnične osnovne šole, izgradnji ka-
nalizacije in postavitvi panoramske plo-
šče severnega dela občine in kažipotov 
na vpadnicah v Andraž nad Polzelo. En 
mandat sem bil predsednik krajevnega 
odbora. V prostem času zelo rad obi-
ščem Goro Oljko ali si ogledam kakšno 
športno ligaško tekmovanje.

Dovolite, da se ob tej priložnosti 
zahvalim predlagateljem in vsem, ki ste 
opazili moje prostovoljno delo od mla-
dosti do danes. 

Želim, da se kot občani čim bolj ak-
tivno pridružite delovanju v kakšnem 
izmed društev, sodelujete kot posame-
znik pri soustvarjanju napredka in tudi 
tako pripomorete k boljši in lepši priho-
dnosti naše občine. Možnosti je veliko.

V koronačasu doživite čim manj 
stresnih trenutkov, sprostite se v naravi, 
kajti le ta pozdravi in poživlja, ne glede 
na leta in letni čas.

Ostanite zdravi.

Praznik Občine Polzela

Jože Krk
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Županove misli

Spoštovani občanke in občani, 

tako rad bi vas nagovoril ob kakšni 
bolj prijetni situaciji. A življenje ni le 
veselje. Je tudi žalost. Je tudi resnica, 
ki nam kdaj ni ljuba, a se moramo spo-
prijeti z njo. Zato vas zdaj z vso resno-
stjo vabim in spodbujam: prav je, da vsi 
dojamete in razumete, da je situacija 
resna, težka in nevarna. Moramo upo-
števati ukrepe, ki so nujni za prežive-
tje. Ključni so trije: vzdrževanje razdalj, 
umivanje in razkuževanje rok ter upo-
raba zaščitnih mask. Tudi na prostem. 
Prosim, presodite, kdaj je to. Če boste 
sami sredi gozda in ne bo daleč nao-
krog nikogar, potem si na vso moč pri-
voščite vdihovanje svežega zraka brez 
maske. A imejte jo pri roki in si jo na-
denite takoj, ko se vam bo kdo približe-
val. Situacija je resna in lahko se zgodi, 
da bodo ljudje, ki spoštujejo ukrepe in 
bodo zaradi epidemije prizadeti, npr. s 
smrtjo bližnjega, iskali krivca, zakaj je 
nekdo izmed njihovih bližnjih umrl. 

Za zdaj še imamo občutek, da smo 
v tej deželi varni. Če bi se število oku-
ženih, ki potrebujejo zdravniško pomoč, 
začelo izrazito povečevati in bi bolnišni-
ce začele zavračati ljudi, bi nastala pa-
nika. Odgovornost vsakega izmed nas 
je, da naredi vse, da se virus zajezi vsaj 
toliko, da lahko vsak izmed nas dobi 
bolniško posteljo, ko je to potrebno. 
Bodisi kot bolnik z boleznijo covid-19 
bodisi kot onkološki bolnik ali kot bol-
nik s katero koli drugo diagnozo. Za vse 
mora biti poskrbljeno. 

To, kar doživljamo zdaj, smo v mi-
lejši obliki doživljali že spomladi. Tistih 
sedem tednov, ko se je življenje skoraj 
povsem ustavilo, smo se več ali manj 
vsi dosledno držali ukrepov. Ko smo 
koronavirus zajezili, smo poleti zaživeli, 
kot da ga ni več med nami, čeprav so 
strokovnjaki ves čas opozarjali, da se ga 
ne bomo rešili, dokler ne bo zanj cepi-
va ali zdravil. Ta virus, tako pravijo stro-
kovnjaki, je še posebno trdovraten, ker 
mu nič ne pride do živega. Niti visoke 
poletne temperature ne. Tudi ne prista-
ne na imunost – če smo že bili okuženi, 
smo menda lahko ponovno. Številke, s 

katerimi se soočamo v dneh, ko pišem 
tale prispevek (pišem pa ga zadnjo ne-
deljo v oktobru), me zelo skrbijo. Sam 
bom naredil vse, kar je v moji moči, da 
se širjenje virusa zajezi. Prosim, naredi-
te to tudi vi. Tudi če se vam zdi kakšen 
ukrep neumen. Tudi če vas ima kdo za 
ovco. Pomislite nase in na svoje najbliž-
je. S tem virusom se ne gre šaliti. Bit-
ka z njim ni vaja. Vse je zares. Tukaj in 
zdaj. Vsak izmed nas že pozna koga, ki 
je zbolel. 

V prvem valu smo bili zelo uspešni. 
Zdaj nam gre nekoliko slabše. Trenutna 
situacija v naši občini sicer ni razlog za 
paniko ali preplah, je pa vredna temelji-
tega razmisleka in doslednega ukrepa-
nja. Vem, da nam bo uspelo, ker smo 
solidarni in odgovorni. 

Zagotovo pa je situacija, v kateri 
smo, zelo stresna. V stresnih situacijah 
se različno odzivamo. Nekateri iščejo 
rešitve preudarno in umirjeno, drugi 
se odzovejo nestrpno in iščejo krivce, 
ker niso sposobni sprejeti tega, da tudi 
sami kdaj prispevajo k situaciji, ki jim 
ni všeč. V teh časih ni preprosto misliti 
pozitivno, čeprav vsi vemo, da so do-
bre misli naša velika podpora in opora. 
Skoraj v vsako našo misel se v teh časih 
naseli negotovost, strah. Zapovedano 
nam je, kako naj ravnamo. Kljub temu 
vas vabim, da v svojih mislih ohranimo 
hvaležnost. Več bo prostora za hvale-
žnost, manj bo v nas slabe volje in ne-
zadovoljstva. 

Želim, da bi razumeli, da vse, kar 
počnemo na občini, počnemo iz želje 
delati dobro za vse nas. Tako je z vse-
mi aktivnostmi na vseh področjih, od 
družbenih dejavnosti do investicij. Tako 
je tudi z aktivnostmi za umirjanje pro-
meta, katerim je večina vas naklonjenih. 
Seveda pa računamo s tem, da nikoli ni 
vse dobro za vse. Enim se zdijo kontro-
le hitrosti povsem odveč (zanimivo – 
večinoma tistim, ki jih prekoračijo), dru-
gim se zdi odveč preštevilčenje hišnih 
številk, tretjim se zdi neumno, ker smo 
cesto A sanirali prej kot cesto B … In še 
bi lahko našteval … Prosim, razumite, da 
poskušamo vselej delati tako, kot ustre-

za večini. V sklopu razpoložljivih finanč-
nih sredstev izvajamo aktivnosti, ki so 
potrebne, strokovno utemeljene, kolikor 
se da, pa upoštevamo tudi vas ter vaše 
želje, potrebe in pobude. Zagotavljam 
vam, da bomo tudi v teh težkih korona-
časih delali po svojih najboljših močeh. 
Res je, da smo stike na občini omejili, 
smo pa vsekakor dosegljivi. Pišite nam 
ali nas pokličite v času uradnih ur.

Občanke in občani, mi vsi smo Ob-
čina Polzela. Vsi želimo, da nam bo bi-
vanje v njej v veselje. Menim, da večina 
vas lahko potrdi, da je čut za sočloveka 
v naši občini izostren. Prav tako spošto-
vanje in pravičnost. Pa tudi za ljubezen 
nam je mar. Zato vas še enkrat prosim: 
imejte radi življenje, ker ima tudi življe-
nje rado vas. Nosite maske, vzdržujte 
razdalje in razkužujte si roke … Če bo to 
edina cena, ki jo bomo »plačali« v boju 
s koronavirusom, bomo prišli poceni 
skozi. Vsak zase lahko naredi le malo, 
skupaj zmoremo ogromno. 

In za konec morda še ena spodbu-
da: čim manj razmišljajmo o tem, česa 
ne smemo narediti, in čim več o tem, 

� �
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Stopimo skupaj in upoštevajmo navodila stroke

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, 

krepko smo že zakorakali v jesen. 
Kazalce na uri smo že premaknili, še 
malo, pa bomo našim jeklenim konjič-
kom zamenjali »obutev« in jih tako pri-
pravili na zimske razmere. Ni pa to edi-
na stvar, ki se nas je dotaknila to jesen. 

Žal se je uresničilo to, kar so stro-
kovnjaki napovedovali že konec spo-
mladi. Upali smo, da se njihove napove-
di ne bodo uresničile, a so se. V še hujši 
obliki kot spomladi.

Vsakodnevno nas obveščajo o za-
strašujoče velikem številu okuženih 
državljank in državljanov. Pozitivnih na 
prisotnost koronavirusa je žal veliko 
tudi med nami, občankami in občani 
Občine Polzela.

V spomladanskem času in tudi v 
začetku jeseni je naša občina veljala za  
»občino brez okuženega«, v zadnjem 
času pa ni več tako. 

Zakaj ne? Verjetno zato, ker smo vsi 
premalo naredili za to, da se virus ne 
bi širil. 

Res je, da glede na število prebival-
cev v naši občini število »pozitivnih« še 
ni alarmantno, vendar to še ne more biti 
razlog, da ne bi dojeli, da je situacija, v 
kateri smo se znašli, zelo resna. 

Zavedati se moramo, da imamo 
v naši občini Dom starejših občanov 
(DSO) Šenek, kjer je na enem mestu 
zelo veliko število ljudi, ki predstavljajo 
najranljivejšo skupino za bolezen co-
vid-19. Vsi se še verjetno spomnite, kako 
hudo je bilo v Metliki, v Šmarju pri Jel-
šah, na Koroškem in še kje, ko se je med 
oskrbovanci in zaposlenimi zasidral ta 
virus. Seveda si na Polzeli tega nikakor 
ne želimo, zato vas prosim, da poskrbi-
mo, da do tega ne bi prišlo. Kako? 

Spoštujmo navodila in priporočila, 
ki nam jih dnevno predstavlja stroka, 
posredno pa tudi politika. Verjemite, 
da nas zdravstveno osebje, ki je v tem 
trenutku najbolj obremenjeno, ne pro-
si brez razloga, naj upoštevamo njiho-
va navodila glede uporabe zaščitnih 
sredstev, razkuževanja rok in vzdrže-
vanja razdalj. Velik del svojega življenja 
so namenili šolanju, izobraževanju in 
specializacijam, da nam lahko s svojim 
znanjem ter izkušnjami pomagajo, ko 
smo njihove pomoči potrebni. Verjemi-
mo in zaupajmo jim, pa tudi sami sebi. 
Bodimo prepričani, da je tudi ta virus 
»ukrotljiv«. To so nam dokazali tisti, pri 
katerih se je najprej pojavil. Do nedav-
nega smo mislili, da Kitajci živijo zelo 
daleč od nas, a ni tako. Virus je od njih 
prišel tudi v Evropo, v Slovenijo in tudi 
na Polzelo. 

Dovolite mi, spoštovani občanke in 
občani, da vas kot vaš sovaščan, soob-
čan in poveljnik Občinskega štaba Ci-

vilne zaščite Polzela tudi tokrat prosim, 
da stopimo skupaj in upoštevamo na-
vodila stroke. Ostanimo doma ter s tem 
obvarujmo sebe in ljudi okoli nas. Tudi 
to bo mimo. Takrat bo čas za veselje, 
druženje, objemanje, rokovanje ...  

Vsi, ki v teh dneh in tednih ponovno 
izvajamo takšne in drugačne aktivnosti 
za preprečevanje širitve virusa SARS-
-CoV-2, smo ponosni nase in na svoje 
delo, ki ga opravljamo tudi za vas. Po-
magajte nam - PAZITE NASE - VZDR-
ŽUJTE RAZDALJE, RAZKUŽUJTE SI 
ROKE, NOSITE MASKE! 

IN OSTANITE ZDRAVI!

Igor Pungartnik,
poveljnik Civilne zaščite Občine Polzela

kaj lahko, smemo, zmoremo in moramo. 
Vem, da mnoge utesnjuje tudi omejitev 
gibanja med 21. in 6. uro. Prepoved, ki 
je izrazito stresna, spremenimo v prilo-
žnost, da lahko počnemo stvari, ki jih si-
cer ne bi – rekreacija, dober film, branje 
knjig, druženje z bližnjimi, poslušanje 

glasbe, pripovedovanje zgodb – vse to 
so aktivnosti, ki pomenijo kakovostno 
preživljanje časa.

Dragi občanke in občani, ostanite 
zdravi. Ne izgubljajte energije za nepo-
trebne stvari. Združimo jo, povežimo 

se v mislih in namerah. Le tako bomo 
uspešni. Če nam bo uspelo, da bomo 
kdaj pa kdaj odložili telefon, nam bo šlo 
še bolje.

Bodimo dobro, mislimo dobro,

Vaš župan Jože Kužnik

Občinske novice 55
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Žlahten poklon Občini Polzela

Občina Polzela praznuje svoj praznik 2. oktobra. Na akade-
miji, ki je bila na predvečer praznika prilagojena razmeram, ki 
jih kroji koronavirus, je bilo kljub vsemu slovesno.

 
Slavnostni govornik je bil župan Jože Kužnik. Povedal je, kaj 

vse je bilo narejeno od zadnjega občinskega praznika, predstavil 
pa je tudi načrte za leto, ki je pred nami. Čeprav je koronavirus 
zelo posegel na vsa področja, je bilo narejenega veliko. Občina 
Polzela je obnovila kar nekaj kilometrov lokalnih cest, uredila je 
igrišče za nogomet z umetno travo v Športnem centru Polzela 
ter okolico Doma krajanov v Andražu nad Polzelo. Odkupila je 
dotrajane objekte pri cerkvi sv. Marjete na Polzeli ter jih porušila, 
da bo uredila nova parkirna mesta in postaje za električna kolesa. 
Geodetska uprava je na podlagi občinske pobude začela prešte-
vilčenje stavb - Orova vas in Dobrič že imata nove hišne številke. 
Obnovljen je bil vodovod na delu Cvetlične ulice ter zgrajen pove-
zovalni vodovod med Ločico in Bregom. Uredili so javno razsve-
tljavo Ob progi in na Rožni cesti ter začeli izgradnjo komunalne 
opreme v PC Garant, ki je trenutno največji projekt. 

 
Župan je nadaljeval: »Polzelsko pokopališče je dobilo novo 

živo mejo, lepo smo uredili park Šenek z učno potjo in pridobili 
prostor za muzej nogavičarstva, ki bo edinstven v tem delu Evro-
pe. Polzela se lahko pohvali s kompleksom novih stanovanj Mal-
teški dvori. Vzpostavili smo mrežo prvih posredovalcev. Imamo 
dva nova defibrilatorja. Prejeli smo naziv Branju prijazna občina. 
Dopolnjen OPN je pri koncu. Kljub vsem birokratskim oviram bo 
ta sprejet še pred koncem tega leta. In ne nazadnje – ker odlično 
sodelujemo, se učinkovito spopadamo s koronavirusom. Za zdaj 
nam kaže dobro in upam, da bo tako tudi ostalo. V tem trenut-
ku si izposojam misel našega občana prof. dr. Alojza Ihana in jo 
vsem nam polagam v srce: 'Moč solidarnosti je v tem, da z zelo 
malimi vložki posameznika dosežemo velike učinke – če smo so-
lidarni vsi.'«

 
Dodal je: »Pogosto nam primanjkuje denarja, idej nikoli. Prav 

tako ne volje, delavnosti in vztrajnosti, zato vem, da bomo s sku-
pnimi močmi še veliko naredili. Občani Polzele smo že velikokrat 
dokazali, da znamo stopiti skupaj. Zmoremo se prilagajati raz-
ličnim razmeram, torej tudi tem, ki jih ustvarja novodobni virus. 
Zmoremo in znamo biti solidarni. Vsi. Vemo, da je veriga močna 
le toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.« 

 
Bil pa je tudi kritičen: »Morda me tu in tam preseneti kakšen 

grob, nestrpen, tudi žaljiv odziv na socialnih omrežjih, a to sprej-
mem kot besedno nespretnost. Vse, ki imate kakršne koli predlo-
ge in pripombe, vabim, da nam jih naslovite na uradni elektronski 
naslov občine ali pa se najavite na pogovor. Smo zbiralci idej, ki 
pa naj bodo realne in uresničljive. Vsakomur radi prisluhnemo, a 
na način, ki izraža spoštovanje in strpnost.«

 
In sklenil: »Zdaj je čas, da se ne ustavimo ob jezi, ki se je na-

grmadila, ker nam je koronavirus prekrižal mnogo načrtov, pač 
pa je čas, da razmišljamo, kako z njim živeti. Prepričan sem, da to 
sobivanje, ki nam ni niti malo ljubo, ne bo večno, zagotovo pa bo 
še trajalo nekaj časa. Vidim, da gre mnogim že 'dobro od rok', ker 

so spoznali, da se samo od sebe ne zgodi nič. Življenje nam vča-
sih odreže kakšno vejo samo zato, da bi dojeli, da lahko letimo.«

Ko je govoril o načrtih za prihodnost, je izpostavil, da skrbno 
sledijo Strategiji razvoja Občine Polzela. Ta dokument je njihova 
strateška smernica. Zavedajo se prednosti  geografske lege, zato 
bodo krepili dejavnosti, ki jih bodo vrisale na zemljevid najbolj 
zaželenih, obetavnih in hitro rastočih občin. Predpogoj so vseka-
kor urejene ceste, zato bodo intenzivno obnavljali lokalne ceste, 
posebej šolski krog, in nadaljevali aktivnosti, da se dokončno in 
v celoti obnovi cesta Polzela-Velenje. Nadaljevali pa bodo tudi 
pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Malteške ce-
ste s pločnikom proti Podvinu ter Ločiške ceste s prehodom za 
pešce in pločnikom v t. i. stari Ločici. 

 
Projektni dokumentaciji bodo namenili posebno pozornost, 

in sicer za prizidek k osnovni šoli, za energetsko sanacijo Zdra-
vstvenega doma Polzela in POŠ, komunalno infrastrukturo v po-
slovni coni Lastovka, skate park … 
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Telekomunikacijsko podjetje T-2 gradi trenutno prvo fazo 
optičnega omrežja, da bi čim več uporabnikom omogoči-
li hitrejši dostop do svetovnega spleta. Sočasno z gradnjo 
omrežja pristopa Občina Polzela h gradnji pločnika v t. i. 
Gmajni, ki bo zagotavljal večjo varnost pešcev v prometu.

 
Pripravljenih  je kar nekaj projektov, s katerimi se bodo 

potegovali za evropska sredstva. Tukaj je zagotovo na pr-
vem mestu novi kulturni center - KIMC Polzela. Nadaljevali 
bodo rekonstrukcijo lokalnih cest, tokrat v Dobriču, ukinjanje 
železniških prehodov, gradnjo parkirišč … V celotnem nižin-
skem delu občine bodo z zasebnim partnerjem uredili javno 
razsvetljavo. Postopek izbire zasebnika je tik pred koncem. 
Tudi na dobrodelnost ne bodo pozabili. Županov dobrodelni 
sklad ne pozna koronavirusa - tudi letos so podelili šest šti-
pendij.

 
Župan Jože Kužnik je na akademiji podelil občinska pri-

znanja.

Županovo priznanje so prejeli: Marko Cizej, in sicer za pri-
spevek v mozaik turistične ponudbe v Občini Polzela s tradi-
cijo gostinske ponudbe na Polzeli; Dejan Glavnik za turistič-
no ponudbo, ki jo ustvarja v idiličnem okolju Dobriča, s tem 
pa Občini Polzela uspešno utira pot na zemljevid butičnih 
destinacij; prof. dr. Alojz Ihan za izjemen prispevek k zajezo-
vanju epidemije nalezljive bolezni COVID-19, saj svoje znanje 
in izkušnje s področja klinične mikrobiologije in imunologije 
širi med ljudi odločno, jasno, razumljivo in odmevno.

 
Plakete Občine Polzela so prejeli: Jadralno društvo Mal-

tezer za deset let aktivnega delovanja, izvajanja dobrodelnih 
akcij in uspešno razvijanje športne dejavnosti v Občini Pol-
zela; Vera Ožir za prizadevno delo na društvenem področju 
ter dobrodelno in humanitarno dejavnost v Občini Polzela; 
Servacij Pižorn za prizadevno delo na društvenem področju 
in področju prostovoljstva v Občini Polzela.

Podeljena sta bila tudi dva grba Občine Polzela. Prejela 
sta ju Jože Krk, in sicer za dolgoletno, prizadevno, preda-
no in uspešno delovanje na društvenem področju, ki zajema 
ohranjanje zgodovine in razvoja kraja Andraž nad Polzelo, 
kar je izjemno pomembno za ugled Občine Polzela, ter Igor 
Pungartnik za dolgoletno, prizadevno, predano in uspešno 
delovanje na področju kulture in športa, kar je izjemno po-
membno za ugled Občine Polzela, ter za požrtvovalno in 
uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v 
času spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. 

 
Letos je bil podeljen tudi naziv častni občan Občine Pol-

zela. Za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge pri 
vzpostavitvi lastne muzejske zbirke starih traktorjev, ki po-
menijo izjemen prispevek k razvoju turizma, ugledu in uve-
ljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednaro-
dnem področju, ga je prejel Ernest Obermayer. V njegovem 
imenu je na oder stopila in se zahvalila njegova hči Andreja 
Obermayer Temlin.

 
Podelitvi odličij je sledil podpis častnih občanov v proto-

kolarno knjigo Občine Polzela.

Slavnostno akademijo, ki sem jo vodila Jolanda Železnik, 
so sooblikovali: Godba Liboje, Mažoretna skupina Liboje in 
Glasbena skupina MJAV, ki jo sestavljajo Ani Frece Križanič, 
Maša Uranjek Frece in Jasmina Šmarčan. Pečat slovesnosti 
so dodali praporščaki pod poveljem Roka Bastla.

Čeprav je bilo zelo drugače, kot smo bili vajeni do zdaj, 
je bila akademija žlahten poklon občini ter vsem občankam 
in občanom.

 
Jolanda Železnik
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Ukinitev nivojskega prehoda, obnova dovozne 
ceste in preusmeritev prometa

Oktobra 2018 je bil med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastruktu-
ro in Direkcijo RS za infrastrukturo sklenjen Sporazum o sofinanciranju izvedbe 
ukinitve nivojskih prehodov preusmeritev prometa in nadgradnje podsistema 
zavarovanja na regionalni železniški progi, št. 31, Celje-Velenje. Občina Polzela 
in Direkcija nastopata kot soinvestitorja oz. sofinancerja. 

Za t. i. Ukrep 6 je bila investicija s 
strani Ministrstva za  infrastrukturo po-
trjena v letu 2019. Glavni namen inve-
sticije je ureditev in ukinitev nivojskega 
prehoda prek regionalne železniške 
proge, št. 31, Celje-Velenje, preusmeri-
tev prometa in ureditev dovoznih poti.

Skladno z dogovorom je bila Občina 
Polzela naročnik projektne dokumenta-
cije, izvedla je postopek izbora izvajal-
ca, gradnjo pa financira Ministrstvo za 
infrastrukturo. Investicija bo v višini 11,9 
% financirana iz proračunskih sredstev 
Občine Polzela, 88,1 % pa iz sredstev dr-
žavnega proračuna.

Gradnjo v vrednosti 111.752,37 evra 
izvaja družba Rafael, gradbena dejav-
nost, d. o. o. Rok za dokončanje je dva 
meseca po začetku del. Zaradi pogojev 
Zavoda za kulturo, ker gradnja poteka 
na območju Ločice ob Savinji - legijski 
tabor II. italske legije,  pa se bo rok za 
dokončanje verjetno podaljšal. Za iz-
vedbo načrtovanega zgornjega ustroja 
ceste so namreč potrebne ugodne vre-
menske razmere.

Magda CilenšekObmočje ureditve v Ločici ob Savinji

Legijski tabor druge italske legije v Ločici ob Savinji

Položaj za postavitev legijskega 
tabora je bil skrbno izbran, predvsem 
zaradi svoje strateške lege, da ubrani 
rimsko cesarstvo pred vedno pogo-
stejšimi vdori »barbarov« s severa.

Pomembno vlogo pri odkrivanju 
tabora je imel na začetku prof. dr. Fran 
Lorger, a šele rezultati geofizikalnih 
raziskav, ki jih je vodil Stefan Groh iz 
Avstrijskega arheološkega inštituta, so 
pokazala pravo razsežnost in posebno-
sti legijskega tabora v Ločici.

Tabor je bil zasnovan v obliki pra-
vilnega pravokotnika z obzidjem in 
stolpi, znotraj katerega je bila začrtana 
potrebna infrastruktura (potek cest, iz-
toki glavnih kanalov) in zgrajeni najpo-
membnejši objekti v taboru. A zadnje 
raziskave so pokazale, da legijski tabor 
morda ni bil zgrajen do konca in je bil 
lahko v uporabi tudi kot bolnišnica za 
okoliško prebivalstvo. 

Prof. Lorger je v grobem začrtal ob-
močje legijskega tabora, določil je tudi 

lego posameznih večjih stavb, a večini 
objektov funkcije ni razbral. Raziskal 
je lokacije vrat v tabor in obrambnega 
sistema z obzidjem in stolpi ter obstoj 
velikega odtočnega kanala/kloake, pod 
vhodnimi vrati na severu in jugu. 

Na podlagi rezultatov in interpre-
tacije geofizikalnih raziskav pa lahko 
tabor veliko bolje predstavimo. Na na-
črtu so tako vidne številne zanimivosti, 
detajli in način gradnje. Legijski tabor je 
bil opasan s širokim obzidjem s kar 38 

2. DEL – PODOBA LEGIJSKEGA TABORA
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Levo rezultati geofizikalne raziskave z vidnimi arhitekturnimi ostanki (temnejše linije predstavljajo temelje zidov) ter desno 
načrt tabora, kot ga je interpretiral g. Groh.

stolpi (1). V tabor se je vstopalo skozi 
štiri mogočne vhode s stolpi, notranjost 
je bila s sistemom cest razdeljena na 
območja, znotraj katerih so bile razpo-
rejene zgradbe, pomembne za funkci-
oniranje tabora. Kar je bilo znotraj ta-
bora v kratkem času njegovega obstoja 
zgrajeno, je bila glavna stavba tabora – 
poveljstvo, dva sklopa vojaških barak za 
I. in II. kohorto, veliko skladišče in pro-
storna bolnišnica, kopališče ter latrina 
ob glavnem vhodu. Na načrtu bode v 
oči veliko nepozidanega prostora, kjer 
bi morale biti postavljene preostale vo-
jaške barake, manjkajo pa tudi stavbe 
za poveljnika legije, za vodje posame-
znih enot, delavnice, dokončati bi bilo 
treba tudi kopalni del term. Prav tako ni 
bil nikoli zgrajen sistem obrambnih jar-
kov in nasipov pred vojaškim taborom. 
Ob raziskavah ni bilo odkritih niti tlako-
vanih cest, pa tudi kanalizacijski sistem 
ni bil dokončan. 

Na stičišču taborskih cest je bila 
zgrajena najpomembnejša stavba ta-
bora -  poveljstvo/principia (2), ki je 
merila kar 102 x 77,5 m. Ima veliko dvo-
rišče, verjetno s pokritim notranjim ho-
dnikom, s prečno veliko dvorano oz. 
sprejemnico/basilico ter vrsto prosto-
rov ob glavni dvorani, ki so služili admi-
nistraciji (npr. pisarjem, prostoru za se-
stankovanje), ter s prostori za hrambo 
simbolov legije (prapor, orel, itd., verje-
tno tudi zakladnica). 

Za principio sta bila postavljena dva 
sklopa vojaških barak (3). Oba bloka je 
sestavljalo šest barak, po dve obrnjeni 

navznoter, tako da so na notranji strani 
tvorile manjše dvorišče. Vsaka baraka je 
bila nato dodatno razdeljena tako, da je 
imela na krajnih koncih večje prostore, 
morda za konje, osrednji del pa je se-
stavljen iz nanizanih sklopov preddver-
ja in skupne sobe za po 8 do 10 vojakov.

Tik ob severnih vratih je bilo zgra-
jeno veliko skladišče/horrea (4), na 
požarno varnem območju, blizu med-
zidja, in ob vhodu. Velikost nakazuje 
na gradnjo v kriznih časih, saj bi lahko 
s skladiščnimi zalogami oskrbeli 1400 
vojakov za kar 3,3 leta.

Ob skladišču se razprostira ogro-
mna stavba bolnišnice/valetudinaria 
(5), ki je očitno bila edina zgrajena v 
celoti, na kar kažejo tudi velike količine 
opečnih strešnikov, odkritih med izko-
pavanji prof. Lorgerja. Okoli osrednjega 
objekta s 24 sobami ter notranjim dvo-
riščem, se razprostira koridor z doda-
tnimi 68 sobami. V osrednjem objektu 
so bili tudi prostori za administracijo 
in kopalnice. Dimenzije in zmogljivosti 
bolnišnice v Ločici močno presegajo 
potrebe le dveh prisotnih kohort, zato 
bi bila lahko bolnišnica uporabljena tudi 
kot osrednja točka namestitve pacien-
tov v času krize (ranjenih vojakov in 
okuženih bolnikov).

Nasproti bolnišnice je bil v nastaja-
nju kompleks kopališča/thermae (6), 
katerega gradnje niso nikoli dokonča-
li, saj mu v celoti manjka termalni del 
z bazeni in prostori ob njih; zgrajen je 
bil le osrednji prostor z dvoriščem in 

dvema prostoroma ob strani. Posebno 
zanimiv, a nič  manj pomemben prostor 
manjših dimenzij, je postavljen tik ob 
vhodna vrata/porta pretoria in je opre-
deljen kot sanitarije/latrina (7). 

Strokovnjaki menijo, da legijski ta-
bor ni bil nikoli dokončan, saj se je le-
gija okoli leta 172 premaknila na skrajne 
severne meje imperija – na Donavski 
limes. Lahko pa je bil tabor zasnovan 
za čas trajanja markomanskih nevarno-
sti in je gradnja obsegala le najnujnejše 
objekte, vojaki pa so bivali v šotorih oz. 
lesenih barakah. Ne glede na to legijski 
tabor v Ločici ponuja izvrsten vpogled 
v način zasnove in izgradnje legijskih 
taborov ter s sicer redkimi drobnimi 
arheološkimi najdbami predstavlja tudi 
način vojaškega življenja v kratkem ča-
sovnem obdobju. Pomemben je za ra-
zumevanje takratne geopolitične situ-
acije, vojaških premikov legij, obrambe 
imperija, nezanemarljiva pa je tudi vlo-
ga tabora kot bolnišnice, saj je v tistem 
času po rimskem imperiju razsajala t. i. 
antoninska kuga.

Sledi – v prihodnjem prispevku bo-
ste lahko videli, kakšna je bila vloga 
Polzelanov pri arheoloških raziskavah 
prof. Lorgerja med letoma 1916 in 1918.

Mateja Ravnik, 
univ. dipl. arheologinja, konservatorka

Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Celje

Občinske novice 99

Št. 10, oktober 2020
� �



Vabilo k izpolnitvi ankete
Poraba energije v Občini Polzela

Občina Polzela je v skladu z ve-
ljavno zakonodajo pristopila k spre-
jemu novega lokalnega energetskega 
koncepta (v nadaljevanju LEK). Gre 
za dokument, ki je podlaga za sku-
pno podnebno in okoljsko politiko ter 
je v skladu z zdajšnjimi podnebnimi 
razmerami po svetu postal obveza 
vsake občine. Omenjeni dokument 
omogoča tudi prijave na razpise EU, 
pri tem pa je mogoče črpati nepovra-

tna sredstva za obnovo in izgradnjo 
javnih objektov.

Enden izmed pomembnejših po-
datkov v omenjenem dokumentu je 
podatek o rabi energije v gospodinj-
stvih. Brez vaše pomoči, cenjeni so-
meščani, ne bomo mogli ovrednotiti 
tega podatka. Zato vas prosimo za 
pomoč, da izpolnite spletno anketo. 
Naj povemo, da je zagotovljena po-

polna anonimnost. Anketa vam bo 
vzela samo nekaj minut vašega časa, 
nam pa bo v veliko pomoč.

Za sodelovanje se vam vnaprej 
zahvaljujemo.

Spletna povezava do ankete za 
stanovanjske hiše: https://www.1ka.
si/a/296935

i

S preventivne akcije Pešec

Preventivna akcija Pešec

V torek, 6. oktobra 2020, so se v sklopu nacionalne preventivne akcije Pe-
šec, ki je letos potekala med 5. in 18. oktobrom, tudi v Občini Polzela dogajale 
dejavnosti za ozaveščanje pomembnosti zadostne vidnosti pešcev pri večanju 
njihove varnosti v prometu. Pri akciji, ki je potekala pred občinsko stavbo in na 
območju zdravstvenega doma, so sodelovali člani Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Savinjske doline ter člani občinskega Sveta za vzgojo in preventivo 
v cestnem prometu. 

Sodelujoči prostovoljci so mimoidočim razdeljevali zloženke, kresničke in od-
sevne trakove ter jih opozarjali, kako pomembno je upoštevati cestnoprometne 
predpise ter biti viden v prometu. Zadnje še posebej velja za pešce, ki so tokrat 
bili ciljna skupina preventivne akcije, saj spadajo med ranljivejše udeležence v ce-
stnem prometu. 

Želimo si, da bi vsi udeleženci v prometu bili vidni oziroma preVidni. 

Rok Železnik

Obvestilo
Občinske uprave

Spoštovani, 

obveščamo vas, da zaradi epide-
mije do nadaljnjega na Občini Polzela 
ni uradnih ur. 

Do preklica je zaprta tudi občin-
ska blagajna.

Z nami lahko stopite v stik prek:
• telefona: 03/703 32 00,
• elektronske pošte:   

obcina.polzela@polzela.si in
• navadne pošte: Občina Polzela, 

Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Prijazno vas prosimo, da vloge 
oddajate elektronsko. Dostopne so 
na spletni povezavi: https://www.pol-
zela.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/

Za prevzem hišne tablice nas pokliči-
te na telefonsko številko 03/703 32 00.

Alenka Kočevar

i

Petra Siter
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Občani Občine Polzela oddali 801 kg nevarnih 
odpadkov

Simbio, d. o. o., Družba za ravnanje z odpadki Celje, je v septembru in okto-
bru pripravila letos že drugo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstva 
v 12 občinah celjskega območja. Skupno je bilo v drugi letošnji akciji na varno 
spravljenih 19 ton nevarnih odpadkov, ki jih je oddalo 2000 uporabnikov.

 
V občinah Spodnje Savinjske doline je 501 uporabnik zbral 6,304 kg nevarnih od-

padkov (lani 4,918 kg). Med njimi so po teži prevladovala odpadna motorna olja, nato 
jedilna olja in za njimi električna in elektronska oprema, skupina premazov, lepil, smol … 

V Občini Polzela je skupaj 71 občanov oddalo 801 kg nevarnih snovi, od tega 
največ 240 kg zavržene električne in elektronske opreme, ki vsebujejo nevarne 
snovi, 128 kg premazov, lepil in smol, 102 kg odpadnega motornega olja, 68 kg 
jedilnega olja in maščob, 64 kg embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, itd.

V Občini Polzela so nevarne odpadke zbirali na treh lokacijah: v Andražu nad 
Polzelo, na Polzeli in v Ločici ob Savinji.                          

Tone Tavčer

Med nevarnimi odpadki v občinah 
Spodnje Savinjske doline so po teži 
prevladovala odpadna motorna olja.

Kratek pregled problematike navideznih prijav 
prebivališč 

Zadnje čase so mediji in družbena 
omrežja ponovno polni novic o proble-
matiki navideznih prijav stalnih in zača-
snih prebivališč, zlasti tujcev. V ospredju 
so večinoma  ugotovitve Upravne enote 
Maribor. Gre za problematiko neresnič-
nih, neobstoječih, lažnih ali t. i. fiktivnih 
prijav, kar je samo po sebi nezakonito 
početje. Sicer pa lahko zadevno proble-
matiko spremljajo še druga, prav tako 
problematična, protipravna dejanja, od 
različnih poskusov prikrivanja dejstev 
do ponarejanja listin, kar so spet lahko  
pripravljalna ali že kar dokončana kazni-
va ravnanja. Vse to  ima določene posle-
dice tudi v smislu oškodovanja javnega 
interesa in državnega proračuna s fi-
nančnimi malverzacijami, saj so s podro-
čjem  prijav prebivališča povezane  še 
različne upravne in druge pravne zade-
ve, pravice in obveznosti, npr. od davkov 
do socialnih transferjev. V nadaljevanju 
sledi kratek pregled, katere pristojnosti 
na tem področju imamo upravne enote. 

Upravne enote smo na podlagi Za-
kona o prijavi prebivališča pristojne 

za vodenje postopkov s prijavami, kar 
zajema ugotavljanje stalnega in zača-
snega prebivališča ter preverjanje re-
sničnosti prijav. V skladu z zakonom 
upravne enote ne smemo zavrniti pri-
jave prebivališča osebi, ki izkazuje pra-
vico bivati na določenem naslovu (npr. 
izkazano lastništvo, najemna pogodba, 
soglasje lastnika), tudi ko je na tem na-
slovu že prijavljenih večje število oseb. 
Če podvomimo o resničnosti prijave, 
smo dolžni uvesti postopek preverjanja 
resničnosti prijave prebivališča (več o 
tem v nadaljevanju). Zato že  v uvodu 
pripominjam, da smo  problematiko na-
videznih prijav na Upravni enoti Žalec  
zaznali že v preteklem obdobju. O tem 
smo redno poročali tudi v naših letnih 
poročilih. Za nas je torej primer Uprav-
ne enote Maribor, ki je bila pri proble-
matiki prijav prebivališča v zadnjem 
času medijsko najbolj izpostavljena, le 
še potrditev naših prejšnjih ugotovitev 
in ocen, da gre za sistemski problem, ki 
ga ni mogoče  reševati niti na ravni kon-
kretnih postopkov niti po posameznih 
upravnih enotah.

Postopki ugotavljanja prebivališč po-
tekajo v dveh fazah. Če upravna enota 
dvomi o resničnosti prebivanja osebe na 
določenem naslovu, začne predhodni po-
stopek preverjanja. Osebo o tem pisno 
obvestimo.  Z obvestilom  še ni uveden 
postopek ugotavljanja prebivališča, ki bi 
imel kakršne koli posledice. Šele v nada-
ljevanju, če se oseba ne odzove in ne iz-
polni svoje prijavno-odjavne obveznosti, 
upravna enota uvede postopek ugotavlja-
nja stalnega ali začasnega prebivališča. V 
postopku najprej z vabilom povabimo 
stranko, da v zvezi s svojim prebivanjem 
na zapisnik poda svojo izjavo, v nadaljeva-
nju pa zbiramo še druga dejstva in dokaze 
(npr. zaslišimo priče), ki so potrebni za od-
ločitev v predmetnem postopku.    

Opažamo, da osebe, za katere prever-
jamo resničnost prijave prebivališča, po 
tem, ko dajo izjavo na zapisnik, da prebiva-
jo na določenem naslovu, pred odločitvijo 
upravne enote, ko ta še zbira in preverja 
dokazila, prijavijo prebivališče na drugem 
naslovu. V večini primerov gre za tujce, ki 
imajo v Republiki Sloveniji izdano enotno 
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dovoljenje za prebivanje in delo. Formalno so zaposleni pri slo-
venskem delodajalcu, delo pa opravljajo v tujini. To  je za upravno 
enoto še dodatna potrditev, da oseba dejansko ne prebiva na na-
slovu, ki ga prijavlja. Primeri, o katerih od časa do časa poročajo 
celo tuji mediji, ko so ljudje fiktivno prijavljeni v Sloveniji, dejansko 
pa jih delodajalec napoti na delo v drugo državo, pri čemer so ne-
kateri povrhu žrtve kršitev njihovih delavskih pravic, kažejo, kako 
se lahko prijave prebivališč prepletajo z vrsto drugih vprašanj. 

Postopki ugotavljanja stalnega in začasnega prebivališča 
so vedno bolj zahtevni tudi zaradi neprimernega oz. nedostoj-
nega, včasih celo žaljivega obnašanja prijaviteljev kot strank 
v postopku. Do tega prihaja predvsem takrat, ko je postopek 
uveden kot posledica (zavestne) opustitve prijavno-odjavne 
obveznosti. Tako prijavitelji v vlogi stranke kot priče v postopku 
se na vabilo upravnega organa pogosto niti ne odzivajo.

V obdobju zadnjih treh let, odkar je stopil v veljavo novi za-
kon o prijavi prebivališča, na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, 
da se število obvestil in pobud za ugotavljanje prebivališč pove-
čuje. V letu 2017 smo prejeli 241 predlogov, leto pozneje 281, v 
letu 2019 pa 290. Na podlagi naših obvestil o obveznosti prijave 
prebivališča, kot že opisano, se odzove polovica strank. Za pre-
ostale stranke, ki se ne odzovejo, na upravni enoti uvedemo po-
stopek ugotavljanja prebivališča. V letu 2017 smo obravnavali 
145 postopkov, leto pozneje 106, v letu 2019 pa 127. Trenutno 
obravnavamo 200 postopkov.

Celovit pregled prijav stalnega in začasnega bivališča po 
zadnjih podatkih Ministrstva za notranje zadeve kaže, da ima 
na območju UE Žalec stalno prebivališče prijavljenih nekaj manj 
kot  1300 tujcev, začasno prebivališče pa  skoraj 1100 tujcev. 
Prednjačijo državljani tretjih držav (BiH, Kosova, Srbije).

V registru stalnega prebivalstva, ki ga vodimo oziroma vanj 
vnašamo določene podatke o prebivališčih, je z namenom prepre-
čevanja t. i. fiktivnih prijav nameščena informacijska rešitev pregle-

da števila oseb oziroma prijav stalnih in/ali začasnih prebivališč na 
določenem naslovu. Register je povezan z evidencami Geodetske 
uprave Republike Slovenije, ki uradni osebi  omogoča vpogled v 
velikost stanovanja na naslov, na katerega se oseba  prijavlja. 

Upravne enote same nimamo možnosti, da bi pridobile izpis 
oziroma podatke, koliko je (največ) prijavljenih v eni stanovanj-
ski enoti oziroma podatke o stanovanjih oziroma naslovih, kjer 
je prijavljenih npr. več kot 20, 50 ali 100 oseb. Za  te podatke 
zaprosimo pristojno službo na Ministrstvu za notranje zadeve. 
Zadnji pridobljeni podatki Centralnega registra prebivalstva za 
območje Upravne enote Žalec kažejo, da imamo en izstopajoč 
naslov, kjer je trenutno stalno in začasno prijavljenih 75 oseb na 
65 kvadratnih metrih. 

Pri ugotavljanju in obravnavi zadevne problematike  do-
sledno ravnamo v skladu z našimi zakonskimi pristojnostmi 
pri vodenju konkretnih postopkov s prijavami prebivališča. Sis-
temskega nadzora in naključnega sledenja osebam po prijavah 
prebivališča pa upravna enota ne more izvajati. Če  med po-
stopkom ugotovimo, da je na določenem naslovu prijavljenih 
več oseb,  postopek poteka v skladu z veljavno zakonodajo in   
vključuje tudi lastnike  objektov. 

Upravna enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki 
krši prijavno-odjavno obveznost, izreče tudi globo v višini 200 
do 600 evrov. Pri sumu tovrstnih kršitev  zgledno sodelujemo s 
Policijsko postajo Žalec.

V preteklosti smo tako v sodelovanju s policijo uvedli večje 
število postopkov ugotavljanja stalnih ali začasnih prebivališč 
za osebe, ki so bile prijavljene na naslovih z večjim številom pri-
javljenih oseb. Policija pa je ob ugotovitvah ponarejanja listin 
oz. dokazil o prijavi prebivališča že podala več ovadb zaradi  
storitve kaznivih dejanj overitve lažne vsebine.

Simona Stanter

Obvestilo
Zdravstvene postaje Polzela

19. oktobra 2020 smo začeli cepiti proti sezonski gripi. Ce-
pljenje je letos brezplačno za zavarovane osebe. Zavarovanci 
se lahko cepijo pri svojem izbranem zdravniku. Za cepljenje se 
je treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti 
(telefonske številke in elektronske naslove najdete tudi na sple-
tni strani Občine Polzela). Prosimo, da  dosledno upoštevate 
dan in uro, ko ste naročeni na cepljenje. Prav tako prosimo, da 
upoštevate vse ukrepe za preprečevanje okužbe s koronaviru-
som pri vstopu v zdravstveno postajo (obvezno nošenje ma-
ske, upoštevanje medsebojne razdalje, razkuževanje rok). 

Na cepljenje lahko pridejo le zdrave osebe, ki v zadnjih 
14 dneh niso imele znakov respiratorne okužbe (povišana 
temperatura, kašelj, bolečine v grlu, žrelu, znaki prehlada, 

bolečine v mišicah), prav tako pa okužbe niso imele osebe, s 
katerimi živijo v istem gospodinjstvu.

Zaradi razglasitve epidemije vas prosimo za dosledno 
upoštevanje ukrepov za preprečevanje okužbe s koronaviru-
som. Na pregled k zdravniku in zobozdravniku se morate ob-
vezno naročiti. Upoštevajte termine, v Zdravstveno postajo 
Polzela pridite največ pet minut pred naročenim pregledom. 
Upoštevajte navodila, ki jih dobite pri vhodu. V popoldan-
skem ordinacijskem času počakajte pred vhodom, da pride-
mo po vas. Bodite strpni. Čuvajte sebe in druge. Le s sku-
pnimi močmi bomo uspešni pri premagovanju koronavirusa. 

Slavko Jernejšek

i
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5. 9. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v poslovni objekt na 
območju industrijske cone Ločica ob 
Savinji, in sicer je neznani storilec vlo-
mil v prodajne prostore ter odtujil več 
predmetov. Sledi zbiranje obvestil in 
kazenska ovadba na Okrožno državno 
tožilstvo (ODT) v Celju.

7. 9. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini kmetijskega traktorja 
v Andražu nad Polzelo. Istega dne je bil 
najden na območju Andraža nad Polze-
lo. Za neznanimi storilci policisti še poi-
zvedujejo in bodo po končani preiskavi 
na ODT Celje podali kazensko ovadbo. 

7. 9. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o poskusu vloma v stanovanjsko 
hišo na območju Brega pri Polzeli, in si-
cer je neznani storilec nasilno poskušal 
priti v stanovanjsko hišo skozi terasna 
vrata, vendar mu to ni uspelo. Sledi zbi-
ranje obvestil in kazenska ovadba na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju.

7. 9. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o tatvini denarja v bistroju Pinky 
in pekarni Fortesa na Polzeli, in sicer je 
storilec odtujil denar in si ga protiprav-
no prilastil. Sledi zbiranje obvestil in ka-
zenska ovadba na ODT v Celju.

11. 9. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini goriva iz delovnega 
stroja pri nekdanji tovarni nogavic. Z 
zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, 
da je neznani storilec na silo odprl re-
zervoar goriva na delovnem stroju in iz 
njega odtujil večjo količino goriva. Sledi 
zbiranje obvestil in kazenska ovadba na 
ODT v Celju.

Policisti PP Žalec smo bili v sep-
tembru obveščeni tudi o dveh kršitvah 
javnega reda in miru z glasno glasbo v 
naselju Breg pri Polzeli, in sicer 12. in 19. 
9., v obeh primerih pa je bilo kršiteljema 
izrečeno opozorilo.

Prav tako smo policisti PP Žalec v 
septembru na območju Občine Polzela 
obravnavali tri  prometne nesreče prve 
kategorije (brez telesnih poškodb). 
Dve sta se zgodili na območju Polze-

Zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kleti, je zaradi 
možnosti povišane, zdravju škodljive koncentracije plinov lahko smrtno nevarno.

le (na parkirišču), ena pa v Podvinu pri 
Polzeli (udeležba divje živali).

Na območju Vimperka smo policisti 
PP Žalec 27. 9. obravnavali dogodek, 
v katerem je bil udeležen motorist, ki 
se je vozil po gozdni poti, pri tem pa 
padel in se lahko telesno poškodoval. 
Izdan mu je bil plačilni nalog. 

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov policisti PP Žalec v septem-
bru na območju Občine Polzela nismo 
obravnavali. 

Policisti vam v tem jesenskem času 
svetujemo, da ste vsi tisti, ki se v tem 
času ukvarjate s pridelavo mošta in 
kuhanjem sokov, še posebej previdni 
pri predelavi izdelkov, saj to zahte-
va zadrževanje v neprezračenih pro-
storih, kot so vinske kleti. Možne so 
namreč povišane, zdravju škodljive 
koncentracije plinov. Prav tako ne po-
zabite na varnost v cestnem prometu, 
zato vam svetujemo, da ne vozite pod 
vplivom alkohola.

Pri vrenju mošta nastaja večja ko-
ličina ogljikovega dioksida, ki zmanj-
ša koncentracijo kisika v zraku, zato 
je lahko zadrževanje v neprezračenih 
vinskih kleteh takrat smrtno nevarno.

Svetujemo, da prostore, v katerih 
uporabljate grelna telesa za kuhanje 
sokov, še posebej pozorno zračite, 
tako da večkrat na dan naredite pre-
pih, predvsem pa tega opravila nikoli 
ne izvajajte sami.

Ob vsem tem ni odveč omeniti, da 
je čas trgatev tudi čas, ko za volan na 
žalost sede še več vinjenih ljudi kot 
sicer. Če ste pod vplivom alkohola ali 
drugih psihoaktivnih snovi, ne sedite 
za volan. Če greste v trgatev k soro-
dnikom in prijateljem, poskrbite, da 
bo vozil nekdo, ki ni pil, ali pa se pre-
prosto dogovorite, da tam prespite. 

Gorazd Trbovšek

Policijska kronika - september 2020
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Z Ernestom Obermayerjem sva se osebno spoznala šele 
pred nekaj meseci. Seveda sem prej o njem že veliko slišala. 
Pripovedovali so mi o njegovi muzejski zbirki traktorjev, ki si 
jo pridejo pogledat z vseh koncev Slovenije. Težko si predsta-
vljaš zbirko, dokler je ne vidiš. Ko pa se odprejo vrata muzeja, 
te notranjost dobesedno posrka. Četudi traktorji niso tvoja 
strast, začneš hoditi od enega do drugega, se jih dotikati, 
pravzaprav gladiti in se čuditi lepoti starodobnikov, ki te ob-
dajajo. Zdi se, kot da so bili pravkar zloščeni. Vsi, brez izjeme. 
Na nobenem ni prstnih odtisov, na nobenem ni kančka prahu. 
Podatki na tablicah pred njimi so zgovorni in povedo veliko 
o njih. A poseben pečat doda vodenje lastnika po razstavi. 
Gospodu Obermayerju se vidi, da je ta zbirka njegova strast, 
njegova ljubezen. Hodi od traktorja do traktorja in pripove-
duje o njem. Ko se utrudi, sede, da si malo spočije, in spet 
nadaljuje z žarom, ki je vreden občudovanja.

Zadnji mesec mu je zdravje nekoliko ponagajalo, zato mu 
je župan Jože Kužnik v odsotnosti podelil naziv častni občan. 
V njegovem imenu je ponosno in hvaležno na oder stopila 
njegova hči Andreja Obermayer Temlin. 

Okrevanje mu gre dobro. Z veseljem je privolil v intervju in 
tako z bralci Polzelana prijazno deli svojo življenjsko zgodbo 
in občutja, ki ga spremljajo ob prejemu naziva častni občan 
Občine Polzela.

Gospod Ernest Obermayer, od 1. oktobra 2020 ste častni 
občan Občine Polzela. Žal vam je zdravje ponagajalo in ni-
ste mogli biti prisotni na slavnostni akademiji, zagotovo pa 
smo bili v mislih povezani ves večer. Vem, da so vam vaši 
domači povedali, da aplavza kar ni bilo konec, ko je bilo 
razglašeno, da postaja Ernest Obermayer častni občan Ob-
čine Polzela. Dober občutek, kajne, ko je čutiti, da je bila 
odločitev, kdo postane častni občan, pravilna in povsem na 
mestu? Kaj vam pomeni ta naziv?

Res je dober občutek, ko začutiš, da tudi drugi občani pre-
poznajo pomen mojega dolgoletnega dela, ki je bilo vloženo 
v restavriranje traktorjev. Na naziv častni občan sem izjemno 
ponosen, saj predstavlja resnično priznanje mojemu delu.

Vaša hči Andreja je stopila na oder in se zahvalila v vašem 
imenu. Vidno ganjena je iz rok župana Jožeta Kužnika prevze-
la priznanje, namenjeno vam. Kako vam je opisala dogodek?

Prevzem priznanja je opisala kot zelo čustven. Ob apla-
vzu je dojela veličino moje zbirke in izjemen ponos name. 

Začela sva na koncu. Zdaj pa se vračava na začetek. Vi niste 
Polzelan po rodu, kajne? V to občino ste se preselili. Kako 
se spominjate svojega otroštva?

Rojen sem v Hrastniku, kjer sem preživel prvih pet let ži-
vljenja. Nato smo se z družino preselili na Kozjansko, kjer sem 
preživljal brezskrbna otroška leta na veliki kmetiji. Takrat sem 
v Jurkloštru, kamor sem hodil v šolo, občudoval traktor na 
lesni plin. Verjetno se je že tam rodila ljubezen do traktorjev. 

Traktorji in tovornjaki so vas kmalu prevzeli. Že kot otrok 
ste se navdušeno spogledovali z njimi. Vendar si takrat naj-
brž niti v snu niste predstavljali, da boste imeli nekoč svojo 
muzejsko zbirko?

Niti v sanjah si nisem predstavljal. Restavriranja sem se 
lotil iz čiste ljubezni do njih.

Intervju: Ernest Obermayer,       
častni občan Občine Polzela

Na slavnostni akademiji, ki je vsako leto na predvečer praznika Občine Polzela, je vrhunec slovesnosti po-
delitev priznanj tistim, ki izstopajo iz povprečja ter s svojimi dejanji krepijo ugled in prepoznavnost občine. 
Najvišje odličje, in sicer naziv častni občan Občine Polzela, je letos prejel Ernest Obermayer.
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Na Polzelo vas je pripeljala ljubezen oziroma ste se pri-
peljali sami – kako drugače kot s tovornim avtom – in ste 
se prepustili toku ljubezni, ki vaju je z Erno Štefančič leta 
1964 pripeljal v zakon. Ste se na Polzeli kmalu počutili 
doma?

Polzelo sem zelo kmalu vzel za svoj novi dom.

Leto 1964 je bilo za vas prelomno. Kot rečeno, ste se tistega 
leta poročili, zbrali pa ste tudi pogum in šli med podjetnike. 
To je bila zagotovo ena izmed precej drznih in redkih odlo-
čitev za tisti čas?

V tistih časih je bilo podjetništvo nekaj nezaželenega, 
zato sem potreboval precej poguma, da sem stopil na to pot. 
Takrat sem bil četrti samostojni prevoznik v takratni Občini 
Žalec.

Ko ste se konec osemdesetih let upokojili, ste se posvetili 
svoji prvi ljubezni – traktorjem. Enega za drugim ste začeli 
obnavljati v gospodarskem poslopju, ki ga je po očetu na-
sledila žena. Kako je to bilo videti?

Prvi nakup traktorja (Man) je bil pravzaprav za domače 
potrebe, za obdelavo njiv. Potem pa je želja po novih in novih 
traktorjih pripeljala do zdajšnje zbirke. Pri restavriranju Mana 
sem bil še aktivni šofer in nisem imel primernega prostora, 
niti časa za restavriranje. Po upokojitvi sem prodal tovornjak 
in tako je nekdanja garaža postala idealen prostor za resta-
vriranje. Poleg tega pa sem imel obilico prostega časa, ki sem 
ga vložil v tisto, kar me je najbolj veselilo – traktorji.

Nabralo se jih je 21. Pravite, da bi z vsemi opravili tehnični 
pregled?

Seveda. Vsi brezhibno delajo.

Večino traktorjev ste kupili v Sloveniji. Po »amerikanca« ste 
šli na Muto na Koroškem. V zvezi z njim je anekdota. Jo 
delite z nami, prosim?

»Amerikanca« sem prvič videl, ko sem se kot šofer pe-
ljal proti Slovenj Gradcu. Z njim so na travniku nalagali seno. 
V oči mi je padel, ker sem takšen traktor občudoval že kot 
otrok. Ko sem bil že v pokoju, mi je o »amerikancu« pripove-
doval takratni predsednik Veteran kluba Maribor. Šel sem v 
akcijo za njim in ga po dveh dneh aktivnega iskanja našel na 
Muti, na kmečkem odpadu v zelo slabem stanju.

Ste vse traktorje obnovili sami ali ste kdaj potrebovali ka-
kšno pomoč?

Večino dela sem opravil sam. Pri opravljanju strojnih del 
pa sem potreboval pomoč znancev.

Na kaj pa ste najbolj ponosni v svoji zbirki?
Vsak ima svoje mesto v mojem srcu. Če pa se moram od-

ločiti na katerega sem najbolj ponosen, sta to »amerikanec« 
in Fordson, po katerega sem šel v Francijo in letos praznuje 
100-letnico.

V obnovo traktorjev ste vložili veliko znanja, časa in ne na-
zadnje tudi denarja. Vem, da je za vas zbirka neprecenljiva, 
a vendar, koliko, ocenjujete, je vredna?

Zame je neprecenljiva.

Ernest Obermayer z županom Jožetom Kužnikom ter 
vnukinjama Nežo in Živo

Ali ste kdaj beležili, koliko ur ste porabili za popravilo vaših 
starodobnikov?

Ne, nikoli. Če bi to počel, bi verjetno kmalu odnehal.

Vaš muzej je prava atrakcija. Zanj je vedno večje zanimanje. 
Leta 2014 ste ga predali v upravljanje Občini Polzela. Zakaj 
ste se tako odločili?

Zaradi svojih let in bolezni nisem mogel biti vsakokrat na 
razpolago za oglede muzeja. Zato je bila ideja župana Jožeta 
Kužnika, da svojo zbirko predam v upravljanje Občini Polzela, 
na mestu.

Traktorji so vam v veliko veselje. Prav tako pa tudi vaši vnu-
ki Lovro, Neža in Živa. Zagotovo so vam kdaj priskočili na 
pomoč. Kako?

Ko je zbirka nastajala, so bili še majhni in so se vključevali 
bolj iz otroške radovednosti. Zdaj pa priskočijo na pomoč pri 
delih, ki jih sam ne morem več opraviti.

Na akademiji smo si ogledali kratek film o vas. Ste ga že videli?
V enem tednu že velikokrat. Zame zelo lep in ganljiv pri-

kaz mojega dela.

Gospod Ernest Obermayer, najlepše se vam zahvaljujem 
za ta pogovor. Želim vam, da čim prej okrevate in se kmalu 
spet sprehodite med svojimi traktorji ter obiskovalce  muzeja 
obdarite z zgodbami o njih.

Jolanda Železnik
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Prodajalna na Polzeli

Novi lastnik blagovne znamke »Polzela« širi 
trgovine po Sloveniji in podarja otroške nogavice

Polzela je 7. oktobra odprla novo trgovino v Ljubljani, 
že šesto v Sloveniji. Z njo legendarna blagovna znamka 
»Polzela«, ki že skoraj sto let kljubuje začasnosti, napove-
duje novo renesanso in kaže svojo družbeno odgovorno 
naravnanost; trgovina Polzela na Tavčarjevi 6 v Ljubljani 
bo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana oktobra po-
klonila 2000 nogavic otrokom iz socialno manj spodbu-
dnih okolij.  

� � Kdo je novi lastnik? 

Gordijski vozel negotovega položaja v času tranzicije, ko 
so podjetje pestile proizvodne težave in stečaj, je presekal 
novi investitor, estonsko podjetje Sirekar Hulgi OÜ. Kot zna-
ni in priznani dobavitelj tekstilnih izdelkov blagovnih znamk 
visoke kakovosti s svojimi 20-letnimi izkušnjami na baltskih 
trgih in prisotnostjo na večini vzhodnih trgov razvija vse 
možne razvojne in tržne potenciale prepoznavnih nogavic 
Polzela, obenem pa slovenskemu potrošniku daje možnost 
širše ponudbe izdelkov vrhunskih italijanskih nogavic Bellis-
sima, najbolj priljubljenega španskega spodnjega perila Sele-
na, športnega spodnjega perila in nogavic Fila in oblačil za 
moške Caterpillar ter visokokakovostnega spodnjega perila 
Galeb po dostopnejših cenah. Vse našteto zastopa podjetje 
Sirekar Hulgi OÜ.

Tone Tavčer

Do leta 2021 namerava Sirekar Hulgi OÜ podjetje, ki je 
pred dvema letoma odkupilo blagovno znamko Polzela, pre-
noviti še štiri trgovine v Sloveniji in eno v Zagrebu ter se z 
odprtjem novih približati ljudem na njihovih  nakupovalnih  
mestih. Načrt naslednjega triletnega obdobja je razcvet bla-
govne znamke Polzela in širjenje njenega slovesa v vse bal-
kanske države.  

Saša Toplišek, vodja 
prodaje: »Vsi na Polzeli se 
veselimo novega poglavja 
v Ljubljani, na splošno pa 
tudi novih in odgovornih 
spodbud s strani lastnika. 
Najbolj pa nas razvese-
ljuje možnost, da lahko v 
vrednosti pet tisoč evrov 
omogočimo toplo jesen 
malčkom iz socialno šibkih 
okolij iz Ljubljane. Nogavič-
ke bodo ob nakupu izbrali 
kupci, ki nas bodo obiskali 
v oktobru, ne glede na vre-
dnost njihovega nakupa.« O
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OPTIKA BP POLZELA - tel.: 070 571 680
Tuš center Polzela, Malteška cesta 38

Dragi  
sokrajani! 

TO NI PRODAJNI OGLAS
Je čas za akcije, je čas za pospeševanje prodaje, je 

čas novih kolekcij in ponudbe.

Vse to lahko sedaj počaka, vse to vam bomo 
ponudili takoj, ko bo to varno.

To COVID krizo moramo prebroditi skupaj, le tako 
bomo uspešni. Nekaj časa moramo biti narazen, 

da bomo čimprej skupaj.

DO TAKRAT PA VSEM KRAJANOM  IN 
PREBIVALCEM SAVINJSKE DOLINE TER 
VSEM SODRŽAVLJANOM ŽELIMO, DA 

OSTANETE ZDRAVI!

Vaše zdravje je najbolj 
pomembno... 

SREČNO
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Gospodarstvo

Kontaktirajte nas za rezervacijo: 
03 777 14 23 ali 051 665 566 
www.uniforest.si

Zaupajte nam  
Automower®  

čez zimo!

Paket vsebuje:
1. Jesenski prevzem
2. Zimski servis
3. Spomladansko dostavo

Avtomatska  
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

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

TZ-AZ-EP2020-178x120mm-SL.indd   1 5/03/20   12:54
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SERVIS

MONTAŽA
STORITVE

Marko Kužnik s. p.
041 783 745
Andraž nad Polzelo 126
3313 Polzela

Za vaše vozilo 
opravljamo 
premontažo 
pnevmatik
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Sladkorna bolezen je ena izmed najstarejših diagnosti-
ciranih bolezni, saj so prvi zapisi o simptomih stari že okrog 
3500 let. Je tudi ena izmed najbolj razširjenih kroničnih bo-
lezni, število bolnikov pa se vsako leto povečuje.

 

KAJ JE SLADKORNA BOLEZEN 

Sladkorna bolezen (diabetes mellitus) je skupina bolezni, 
katerih skupna značilnost je previsoka koncentracija glukoze 
v krvi, kar poljudno imenujemo povišan krvni sladkor. Med 
najpomembnejšimi hormoni, ki uravnavajo koncentracijo 
glukoze v krvi, je hormon inzulin, ki ga proizvaja trebušna 
slinavka. Ta omogoča vstop glukoze iz krvi v celice. Če pride 
do nezadostnega izločanja inzulina ali pa se telo nanj več ne 
odziva, koncentracija krvnega sladkorja poraste nad normal-
no mejo, kar vodi v številne zaplete.

TIPI SLADKORNE BOLEZNI

Izmed tipov sladkorne bolezni je najpogostejša sladkorna 
bolezen tipa 2, ki so jo včasih imenovali starostna sladkorna 
bolezen. Zanjo sta ključna dva mehanizma: zmanjšana obču-
tljivost tkiv na inzulin, pozneje pa tudi zmanjšana sposobnost 
izločanja inzulina iz trebušne slinavke.

Sladkorna bolezen tipa 1 se po navadi pojavi že v mla-
dosti in je posledica popolnega uničenja celic beta trebušne 
slinavke, ki proizvajajo inzulin. 

Poznamo še nosečniško sladkorno bolezen, ki predsta-
vlja tveganje za nastanek zapletov v nosečnosti in večino-
ma izzveni po porodu. Kljub temu pa se verjetnost razvoja 
sladkorne bolezni tipa 2 pri teh ženskah pozneje v življenju 
poveča. Motena toleranca za glukozo in mejna bazalna gli-
kemija (povišan nivo krvnega sladkorja, ki pa še ni dovolj vi-
sok, da bi govorili o sladkorni bolezni), pa sta predstopnji, 
ki ob nespremenjeni dieti in pomanjkanju telesne aktivnosti 

pogosto preideta v sladkorno bolezen. Če v krvi izmerimo 
koncentracijo glukoze 6,1 do 6,9 mmol/l na tešče, govorimo 
o mejni bazalni glikemiji. V tem primeru opravimo še oralni 
glukozni tolerančni test, kar pomeni, da testirana oseba po-
pije kozarec vode v katerem je raztopljenih 75 g glukoze. Če 
se po dveh urah vrednost glukoze v krvi giblje med 7,8 in 11,0 
mmol/l, gre za moteno toleranco za glukozo. 

GLAVNI VZROKI ZA POJAV BOLEZNI

Marsikdo misli, da je glavni razlog za pojav te bolezni 
čezmerno uživanje sladkorja, kar pa ne drži popolnoma. Za 
razliko od sladkorne bolezni tipa 1, ki je avtoimunska bolezen 
in se pojavi zaradi pretiranega odziva imunskega sistema na 
celice trebušne slinavke, je za pojav sladkorne bolezni tipa 
2 odgovornih več dejavnikov. Na genetske predispozicije ni-
mamo vpliva, lahko pa vplivamo na dejavnike tveganja, kot 
sta čezmeren kalorični vnos ter premalo telesne dejavnosti. 

»IZHOD V SILI«

Ob čezmernem kaloričnem vnosu se presežek hranil 
(ogljikovih hidratov in maščob) v telesu kopiči v obliki ma-
ščob, ki služijo kot zaloga energije. Če telo ni dovolj dejavno, 
da bi te zaloge porabljalo sproti, nastopi debelost, ki se ob 
nespremenjeni dieti le še stopnjuje. Čezmerna telesna masa 
je veliko breme za vse organske sisteme, zato bi lahko re-
kli, da je pojav sladkorne bolezni tipa 2 pri pretežkih ljudeh 
kot »izhod v sili« za telo, saj zaradi sladkorne bolezni bolniki 
izgubljajo telesno maso. Kljub nadaljnjemu visokemu vnosu 
kalorij se te ne morejo skladiščiti v maščobne celice, ki so ne-
odzivne na inzulin. Tudi večina drugih celic ob pomanjkanju 
inzulina za vir energije porablja maščobne zaloge, kar vodi v 
izgubo telesne mase. Čeprav bolniki, ki se ne zdravijo, izgu-
bijo odvečno maščobo, ta način »hujšanja« terja velik davek. 
Čeprav se telo razbremeni svoje mase, se ob nespremenje-
nem življenjskem slogu sladkorna bolezen ne izboljša, ampak 
vodi v hujše zaplete in smrt.

ZNAKI SLADKORNE BOLEZNI

Med najpogostejše simptome in znake sladkorne bolezni 
spadajo pogostejše uriniranje, povečana žeja, izguba telesne 
mase, utrujenost, občutek lakote, lahko pa tudi motnje vida 
in izguba občutka v stopalih. Sladkorna bolezen tipa 2 pogo-
sto napreduje počasi, zato se ti simptomi razvijajo postopo-
ma in so bolj prikriti.

Zaradi povišane koncentracije glukoze v krvi se odvečna 
glukoza izloča preko ledvic. Glukozi, ki je prisotna v urinu, 
sledi tudi voda, kar vodi v dehidracijo, ta pa v občutek žeje. 
Sladkor v urinu predstavlja hranilo za naravno prisotne bak-
terije in glive, ki se lahko čezmerno namnožijo. To lahko vodi 
do različnih okužb sečil, ki povzročajo srbečico in pekoče od-
vajanje vode. 

Sladko življenje z grenkim priokusom

Glavna dejavnika tveganja za pojav sladkorne bolezni 
tipa 2 sta čezmeren kalorični vnos in premalo telesne 
dejavnosti.

� �
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Zaradi pomanjkanja inzulina je kljub visoki koncentraciji 
glukoze v krvi ta celicam nedostopna. Ker celice za opravlja-
nje svojih funkcij potrebujejo energijo, se presnova prilagodi 
tako, da se porabljajo zaloge maščob ter beljakovin v miši-
cah. To vodi v izgubo telesne mase in utrujenost. Povišan 
nivo sladkorja v očesni tekočini lahko vodi do sprememb 
očesne leče, iz tega pa izhaja sprememba v lomnosti svetlob-
nih žarkov, kar povzroči motnje vida. Ker sladkorna bolezen 
prizadene tudi žile in živce, pride do slabše prekrvavljenosti 
in izgube občutka v stopalih. 

ZDRAVLJENJE

V začetni fazi sladkorne bolezni tipa 2 pogosto zadošča 
že sprememba življenjskega sloga. Z uravnoteženo prehrano 
in telesno dejavnostjo lahko pojav bolezni vsaj preložimo na 
poznejše obdobje. Ko pa sprememba življenjskega sloga ni 
dovolj, se uvede farmakološko zdravljenje z različnimi vrsta-
mi zdravil v obliki tablet. V pozni fazi sladkorne bolezni, ko je 
okvara trebušne slinavke že tako obsežna, da inzulina ne pro-
izvaja več, se uvede tudi zdravljenje z inzulinom. Ker inzulin 
po svoji kemijski sestavi spada v skupino beljakovin, ga lahko 
v telo vnašamo le z injekcijami. Če bi inzulin pojedli, bi se ta v 
prebavnem traktu spremenil in razgradil na manjše molekule 
ter tako ne bi imel učinka.

Pri sladkorni bolezni tipa 1 je že na začetku potrebno 
zdravljenje z inzulinom, saj je lastna produkcija inzulina po-
polnoma prekinjena.

HIPOGLIKEMIJA

Pri sladkornih bolnikih se lahko pojavijo zapleti, ki so ob 
neustreznem ukrepanju tudi smrtno nevarni. 

Hipoglikemija je stanje, ko je koncentracija glukoze pod 
normalno vrednostjo. Vzrok je navadno prevelik odmerek 
inzulina oz. premočan učinek zdravil ali pa zaužitje nezado-
stnega obroka hrane in prevelika telesna dejavnost, pri kateri 
je poraba glukoze povečana. Bolniki občutijo padec sladkorja 
v krvi kot tresenje, znojenje, slabo počutje in lakoto. Ob blagi 
hipoglikemiji si lahko bolnik pomaga sam z zaužitjem slad-
korja v čisti obliki ali sladke pijače, ki se absorbira hitreje kot 
kompleksna živila, ki vsebujejo tudi maščobe, na primer čo-
kolada. Ko se koncentracija glukoze v krvi normalizira, mora 
bolnik zaužiti dodaten obrok. Ob hujših simptomih, kot so 
motnje zavesti ali diabetična koma, hrana in pijača nista več 
primerni za pomoč bolniku, saj lahko s tem tvegamo zaduši-
tev. V takšnem primeru pokličemo reševalce. 

KRONIČNI ZAPLETI

Sladkorno bolezen spremljajo zapleti na mnogih organ-
skih sistemih. Praviloma velja, da se pri bolje uravnavani kon-
centraciji glukoze v krvi zapleti pojavijo redkeje. 

Diabetično stopalo je zaplet, ki vodi v izgubo občutka, 
gibalnih sposobnosti ter celjenja ran, ki pa so ravno zaradi 
izgube občutka precej pogoste. Velik pomen pri preprečeva-
nju hujših zapletov imajo redno samopregledovanje, skrb za 
higieno in primerna izbira obuval.

Pogost zaplet je tudi diabetična retinopatija – zapleti na 
očeh. Povišan krvni sladkor poškoduje drobne žile, kar vodi 
v nastanek novih, bolj krhkih žil, iz katerih bolnik pogosteje 
krvavi. Pomembni so redni pregledi, saj lahko s pravočasno 
obravnavo močno zmanjšamo tveganje za hudo okvaro vida. 

Bolniki s sladkorno boleznijo imajo tudi večje tveganje za 
nastanek srčno-žilnih zapletov. Ateroskleroza nastopi mno-
go hitreje in v večjem obsegu kot pri zdravi populaciji. Ko-
ronarna srčna bolezen, možganska kap in bolezen perifernih 
arterij so skupni vzrok za smrt 75 % sladkornih bolnikov.

Sladkorna bolezen prizadene tudi živce, kar imenujemo 
diabetična nevropatija. Najpogosteje so prizadeta živčna 
vlakna spodnjih okončin. Zaradi prizadetosti živčevja orga-
nov lahko prihaja tudi do motene regulacije krvnega tlaka 
in motene srčne frekvence, motene prilagoditve na svetlo-
bo, zastoja ali uhajanja urina, zaprtosti ali driske ter motnje 
erekcije. 

ZANIMIVOSTI

• V antiki so sladkorne bolnike prepoznali po mravljah, ki 
jih je privabljal z glukozo bogat urin. 

• Prvi uporabljeni inzulin je bil izoliran leta 1922 iz pasje 
trebušne slinavke. 

• Normalna koncentracija krvnega sladkorja je 3,6–6,0 
mmol/l. Pri koncentraciji 7,0 mmol/l na tešče ali 11,1 
mmol/l kadar koli že govorimo o sladkorni bolezni. 
Najvišja izmerjena koncentracija krvnega sladkorja pri 
človeku, ki je bil zaradi sladkorne bolezni pripeljan v 
bolnišnico in preživel, pa je 147,6 mmol/l. 

Avtor: Jan Mogu
Recenzent: asist. Viljem Pohorec, dr. med.

DOPOLNITEV

V intervjuju v Polzelanu, št. 8-9/2020, ki je bil objavljen 
na str. 20 z naslovom »Maska za zaščito dihal pod mikro-
skopom«, je Olga Hočevar o sestavi tipične kirurške maske 
povprašala našo sorojakinjo, dr. Andrejo Jelen, univ. dipl. 
inž. graf. teh. 
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Vsako leto v jesenskem času ob 
Malteškem teku in Šport špasu v so-
delovanju z Zvezo športnih društev 
Občine Polzela, Osnovno šolo Polze-
la in Občino Polzela v Vrtcu Polzela 
pripravimo prireditev »Vrtec teče do 
medalje«. 

Zaradi trenutnih razmer v državi smo 
to leto dogodek izpeljali nekoliko druga-
če. V Evropskem tednu mobilnosti (od 

16. do 23. septembra 2020) smo v do-
poldanskem času izvedli gibalni poligon 
v telovadnici in na prostem, pri čemer 
smo upoštevali vsa pravila preprečeva-
nja širjenja novega koronavirusa. Starše 
smo o dogajanju obveščali prek plakatov, 
ki smo jih izdelali skupaj z otroki in prek 
spleta. Vključeni so bili otroci prvega in 
drugega starostnega obdobja. Poligon 
se je končal s tekom. In kaj se je zgodi-
lo ob prihodu na cilj? Posladkali smo se 

s sladoledom Foksi, s katerim sta nas 
presenetila Ivi Kapitler (predsednik ZŠD 
Polzela) in ravnateljica Bernardka Sopčič 
pod okriljem Olimpijskega komiteja Slo-
venije in Ljubljanskih mlekarn. Preživeli 
smo čudovit in zdrav teden, s poklonom 
zdravemu gibanju in slovenskemu špor-
tu, zato se iskreno zahvaljujemo donator-
jem ter vsem, ki so pripravili dejavnosti. 

Otroci Vrtca Polzela in tim za FIT

Vrtec teče do medalje

Čudovit teden gibanja, športa in druženja v naravi

Učenke in učenci OŠ Polzela so v 
tednu mobilnosti izvajali številne de-
javnosti v sodelovanju z Občino Pol-
zela. Z dejavnostmi smo skupaj ozave-
ščali trajnostni način življenja, skrb za 
čistejši zrak, poskrbeli za zdravje in se 
družili ter učili.

Vsak dan smo se skupaj v šolo odpra-
vili peš, se učili o prometu ob vožnji štiri-
kolesnikov, obiskali smo knjižnico na gra-
du Komenda, izvajali kolesarski poligon, 
ustvarjali na temo mobilnosti pri pouku, 
pregledali ustreznost naših koles, risali s 
kredami na prazna parkirišča ...

Letošnji Evropski teden mobilnosti 
je potekal pod geslom »Izberi čistejši 
način prevoza«, ki smo mu tudi sledili 
in z združenimi močmi dosegli svoj na-
men. Veseli nas, da se nam pri dejav-
nostih vsako leto pridruži več otrok, ki 
skrbijo za svoje okolje.

Evropski teden mobilnosti na OŠ Polzela

Gibanje = zdravje
Simon Krumpak
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Dan slovenskega športa

• Doma sem uredil vse … no ja, samo pozabil se
m se 

napršiti za klope. Mislim pa, da se me ni no
beden 

prijel. Ko sem prišel v šolo, sem še nekolik
o 

zamudil, saj nisem videl risanke, ki nam jo 
je 

dala učiteljica, da bi lažje dočakali malico
. Ko 

smo prišli iz šole, smo nekaj časa čakali pr
ed 

njo, nato pa se je dogodivščina začela. Šli 
smo 

mimo šolskega igrišča po poti, kjer smo prej
šnje 

leto tekli na 400 metrov. Hodili smo po trav
i in 

potem še po cesti. Nato smo hodili še po hri
bih. 

Nekateri so tarnali, da jih bolijo noge, a m
eni 

se je to zdelo preveč dojenčkasto. Čez nekaj
 časa 

smo prispeli v gozd. Še vedno je bilo strmo,
 a 

meni je bilo veliko lepše. Potem smo prispel
i na 

Lovski dom, kjer smo jedli in se igrali. Ko 
smo 

prišli nazaj v šolo, smo kósili. Lepo mi je 
bilo.   

    Filip Runjak, 3. r.

• V sredo smo se odpravili v Založe. Šli smo
 do 

Lovskega doma. Peli smo Kekčevo pesem. Tam
 smo 

se nadivjali. Hodili smo dve uri, tja in n
azaj. 

Zelo veliko smo se tudi pogovarjali. Oprta
l sem 

si nahrbtnik in skupaj s sošolci in učitel
jicami 

odšel proti šoli.   Maks Košec. 3. r

 
• Pot na Vimperk je bila zelo zanimiva. Všeč

 mi je 

bilo, ker smo se lahko med potjo pogovarja
li. 

Lahko smo hodili tudi s kom, ki ni iz naše
ga 

razreda. Večkrat smo se ustavili in nekaj 
spili. 

Obiskali smo tudi rojstno hišo Neže Maurer
 in 

tam srečali konje. Ko smo prišli do vrha, 
nas 

je čakalo malo počitka, nato pa smo se odp
ravili 

nazaj v šolo. Zelo je bilo zanimivo. 

          Lana Marie Štefančič, 5. r.

• Športni dan smo začeli ob 8.20, ko smo se zbrali v učilnici. Pogovorili smo se, kako se moramo obnašati med pohodom. Potem smo vzeli malico ter se ob 8.45 odpravili na pohod na Goro Oljko. Začeli smo pri šoli, pot pa nadaljevali proti Šeneku. Sprehodili smo se po travi, nato nadaljevali po cesti proti Slatinam. Pot se je po Slatinah kar zavlekla, ampak s pogovorom je čas hitro mineval. Na poti smo srečali tudi mlajšo generacijo, in sicer peti razred. Pozdravili smo se in odšli naprej po gozdu. Pot v gozdu je bila precej vlažna, zato je tudi dokaj drselo. Prispeli smo do Podvina in se spet malo sprehodili po cesti. Imeli smo tudi nekaj počitkov, zato je pohod do našega cilja trajal približno dve uri. Pred ciljem smo prišli čez gozd na cesto pri Dobriču. Ker so fantje spredaj velikokrat hodili pred učiteljem, si jih je gospod Krumpak malo privoščil. Ker zelo radi tekmujejo, jih je učitelj pripravil, naj tekmujejo, kdo je hitrejši. Ko so tekli v hrib, smo mi hodili naravnost in se tam ustavili. Ko so prišli fantje nazaj, so bili malo razočarani, a vsaj malico smo takrat pojedli. Pot nazaj do šole ni trajala tako dolgo, saj smo šli hitreje, ker je bil hrib navzdol, in po drugi, krajši poti. Kmalu smo se vrnili in hitro stekli na kosilo. Športni dan je bil zelo zanimiv, smešen, zabaven in tudi malo utrujajoč.       Mia Arh, 8. r.

23. septembra 2020, na dan slovenskega športa, je OŠ Polzela samevala. Učenci in učitelji smo se odpravili v naravo, kot se za 
ta dan spodobi. Kolone so se vile v različne smeri, prav vsem pa je bilo skupno, da smo uživali v pohodniških trenutkih.

Karmen Zupanc s šolskimi novinarji

Aktivno v naravo na dan slovenskega športa
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Konec septembra in v tednu otroka smo na šoli priredili 
več kulturnih dni. 

Prvo- in drugošolci so imeli 23. in 24. septembra 2020 
kulturni dan Beremo skupaj. Osrednji del dneva je bil name-
njen pogovoru o najljubših knjigah in  pripovedovanju prve 
knjige za bralno značko. Obiskali smo tudi občinsko knjižni-
co, kjer smo prisluhnili knjižničarki Ireni Štusej, v šolski knji-
žnici pa so učenci spoznavali slovenske knjižne junake. 

Podoben kulturni dan, ki so ga poimenovali Dan zlatih 
knjig, so imeli 30. septembra tudi učenci na podružnični šoli 
v Andražu nad Polzelo.

Tretješolci so se 1. oktobra podali na odkrivanje kulturnih 
ustanov in spomenikov na Polzeli. Privoščili smo si dva daljša 
postanka v knjižnici na Komendi, kjer nas je sprejela knjižni-
čarka Renata Novak, in v gostilni Cizej, kjer nas je pogostil 
Marko Cizej. 

Kulturni dnevi v znamenju ustvarjanja, branja in 
kulturnih ustanov

Utrinki kulturnih dni prvega triletja in POŠ Andraž

• Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo del
ali 

kitaro iz škatel in lončkov. Bilo mi je na
jbolj 

vseč, ko smo igrali na kitaro.   Sven, 3. 
r.

• Bilo mi je všeč, ker ni bilo pouka in nalo
ge. 

Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko smo
 

poslušali glasbo in gledali filme. Delali 
smo 

boben iz gline. Bilo je super.    Anka, 4.
 r.

• Najbolj všeč mi je bilo risati z ogljem, k
er 

je vsak narisal, kar je hotel. Delali pa s
mo 

zvončke, risali z ogljem in brali.  Taja, 
6. r.

• Prvo uro smo brali glasbeno pravljico in ob 
njej 

narisali svoj bralni kotiček, bilo nama je z
elo 

všeč. Pozneje smo izdelovali ropotuljice v p
arih 

in druga glasbila iz škatel za jajca. Zelo r
ada 

bi še to ponovila, ker je bilo zelo zanimivo
, 

ustvarjalno in zabavno delo. Sofia in Tias, 
2. r.

• Dan smo začeli s koncertom glasbene šole i
n dveh 

balerin. Po ogledu smo se odpravili v razr
ed, 

prižgali glasbo in ob njej risali. Izdelal
i 

smo tudi dve glasbili, in sicer kitaro ter
 

ropotuljice. Glasbili smo izdelali iz kart
ona, 

palčk od lučk, gumic in zrn. Najboljši stv
ari 

dneva sta bili glasba in izdelovanje. Bilo
 nama 

je tudi zelo zanimivo ter ustvarjalno. Men
iva, 

da bi lahko kakšen podoben dan še izvedli.
 Poleg 

tega pa sva se tudi naučila par novih stva
ri.  

    Ema in Tian, 6. r.

• Na kulturnem dnevu mi je bilo najbolj všeč izdelovanje glinenih zvončkov. Zabavala sem se predvsem ob ustvarjanju ob glasbi. Nastop glasbene šole mi je bil prav tako všeč. Zagledala pa sem se v baletki. Ta dan mi je minil zelo hitro. Bil je zabaven in odličen.       Tajda, 7. r.
• Mi smo najprej poslušali glasbo in risali po melodiji. Pogledali smo si navodila, kako narediti kitaro. Na koncu smo izdelali kitare in ropotuljice. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo naredili koncert in ustvarjali ter poslušali glasbo in zraven risali.   Naya, 5. r.
• Imel sem se super, saj smo ustvarjali glasbila in ker imam rad glasbo. To ni bil navaden dan. Redko imamo takšne dneve.  Lyen, 3. r.
• Zelo mi je bilo zanimivo, ker zelo rada izdelujem. Najbolj sem si zapomnila koncert, saj sem spoznala veliko glasbil, ki jih še nisem poznala. Zelo mi je bil všeč nastop s kitarami, sama pa sem tudi pri pouku izdelala kitaro.       Neža, 4. r.

Za vse učence od 1. do 9. razreda pa smo 6. oktobra 2020 
priredili celostni kulturni dan Glasbeno-likovna ustvarjalnica, na 
katerem smo se pogovarjali tudi o pomenu branja. S svojim raz-
mišljanjem smo se pridružili nacionalnemu mesecu skupnega 

branja in mednarodnemu mesecu šolskih knjižnic. Učenci so – 
tokrat na varni razdalji – prisluhnili koncertu Glasbene šole Risto 
Savin iz Žalca, v nadaljevanju pa izdelovali glasbila in likovno 
ustvarjali ob glasbi. Ob koncu so v učilnicah priredili koncert in 
razstavo svojih izdelkov.

Alja Bratuša
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O kulturnem dnevu smo posneli tudi dokumentarni film, ki bo na ogled na spletni strani šole.

Likovna kolonija prijateljstva
V soboto, 19. septembra 2020, je na Gori Oljki potekala 

že tradicionalna 30. likovna kolonija prijateljstva v organi-
zaciji KUD Polzela in JSKD Žalec. Vsakoletnemu povabilu 
se z veseljem odzovemo tudi učenci OŠ Polzela. Koronačas 
nam tudi tokrat tega ni onemogočil.

Na koloniji je sodelovalo osem učencev 7. in 8. razreda. 
Učenci na takem dogodku spoznajo nov, drugačen način likov-
nega izražanja, ko ustvarjajo na pravih slikarskih platnih v družbi 
odraslih, lokalnih in drugih slikarjev, pri katerih lahko spoznajo 
različne načine, tehnike in pristope k likovnem ustvarjanju.

Urška Juhart
Naši likovniki s svojimi umetninami

Praznovali smo evropski dan jezikov
Znano je že, da na Osnovni šoli Polzela vsako leto bogato 

zaznamujemo evropski dan jezikov.

Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo tako. Učiteljice angleščine 
in nemščine smo pripravile dejavnosti na temo Odkrivajmo svet 
prek jezikov in počeli smo prav to. Vsak razred je raziskoval državo 
in njen jezik, od Velike Britanije, Italije, Francije, Nemčije, Norve-
ške, Španije, Nizozemske, Rusije in celo do Kitajske. Spoznali smo 
glavne značilnosti države in njen jezik, poslušali glasbo ter igra-
li besedne igre v teh jezikih. Povsod pa smo končali večjezično, 
raziskovali besede in besedne zveze v različnih jezikih ter ustvarili 
plakate in posneli kratke filmčke. Dogajanju so se priključile tudi 
učiteljice glasbene umetnosti in slovenščine. 

Mojca Kacjan Več si lahko preberete na blogu https://edjnapolzeli.
blogspot.com in se tudi sami jezikovno preizkusite.

ZAGODEL JO JE UREDNIŠKI ŠKRAT
V septembrski številki Polzelana je bilo ob prispevku o prvem šolskem dnevu na OŠ Polzela mogoče prebrati tudi pesem 

MOJA BESEDA. Žal se je tiskarski škrat poigral s podatkom o avtorstvu. NEŽI SAKSIDA iz 7. r., mladi pesnici in avtorici pesmi 
MOJA BESEDA, se za to iskreno opravičujemo. 
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Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenija iz Rima, in Jolanda 
Železnik, direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec 

Vsi poznamo legendarni rek »Vse poti vodijo v Rim«. Iz-
raz izvira iz časa Rimskega cesarstva, ko so zgradili več kot 
400 poti v skupni dolžini več kot 70 tisoč kilometrov, ki so 
povezovale oddaljene kraje z Rimom. S tem pregovorom 
običajno izrazimo prepričanje, da lahko zastavljen cilj do-
sežemo na različne načine, po različnih poteh. Dobesedno 
pa je pot vodila v Rim gosta Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec Janka Petrovca, dopisnika RTV Slovenija iz Rima. Z 
njim sem se v petek, 31. julija 2020, v Občinski knjižnici Pre-
bold pogovarjala Jolanda Železnik, direktorica knjižnice.

Osrednjo pozornost sva namenila njegovemu knjižnemu 
prvencu »Karantena. Rim.«, ki je julija letos izšel pri novome-
ški založbi Goga. Gre za knjigo, ki jo prebereš na mah, a o njej 
dolgo razmišljaš. Nikogar ne pusti ravnodušnega.

Uvodoma je Janko Petrovec obujal spomine na leta otro-
štva in mladosti, ki jih je preživel v Preboldu. Mlad je odšel 
zdoma. Najprej na United College of the Adriatic v italijan-
skem Devinu, sledil je študij angleškega jezika s književnostjo 
ter primerjalno književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljublja-
ni. Pozneje je opravil sprejemne izpite za študij dramske igre 
in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in 
televizijo v Ljubljani ter tam leta 1997 diplomiral. Leto pozne-
je je postal član igralskega ansambla Slovenskega stalnega 
gledališča v Trstu, kjer je deloval do leta 2008, ko se je redno 
zaposlil na Radiu Slovenija. Z javno RTV Slovenija je sicer so-
deloval že v času študija. Soustvarjal je oddaje (Ne)obvezno 
v nedeljo, urejal je oddajo Sotočja, vodil je delo Uredništva za 
kulturo in Uredništva razvedrilnega programa … Sicer pa je že 
kot dijak sodeloval z NT-RC.

Kot prostovoljec je nekaj časa preživel v Lesoti v Afriki.

Od leta 2016 je dopisnik RTV Slovenija iz Rima in Vatika-
na, kjer je zamenjal Mojco Širok.

Ukvarja se tudi s prevajalstvom iz angleščine in italijanšči-
ne. Do zdaj je prevedel 10 knjig.

Za vlogo Semjona Semjonoviča Podsekalnikova v pred-
stavi »Samomorilec« je leta 2008 prejel Borštnikovo nagra-
do. Izstopa tudi novinarska nagrada Cristiana Matano, ki jo 
v Italiji podeljujejo za novinarska dela na temo Sredozemlja, 
imenuje pa se po novinarki, ki je julija 2015 izgubila bitko s 
hudo boleznijo. Petrovec si je nagrado prislužil z dokumen-
tarnim filmom »Malta – temni obraz« skokovite gospodarske 
rasti, ki ga je posnel za oddajo Globus. V filmu je razkril pra-
nje denarja in politično korupcijo ter podeljevanje državljan-
stev v zameno za visoke naložbe.

Knjiga »Karantena. Rim.« ima dva obraza – z enim se joče, 
z drugim pa smeji. Gre za dnevniške zapiske iz karantene, iz 
časa novega koronavirusa, iz Rima – prestolnice prvega žari-
šča epidemije v Evropi. Samota in stiska pa sta sprožila tudi 
spomine na druge nesreče – iz mest, ki so jih porušili potre-
si, z ladij, ki rešujejo begunce. Osebne stiske avtor popisuje 
s humorjem, nesreče, ki prizadenejo druge, pa z globokim 
sočutjem. Z veliko žalostjo in sočustvovanjem se spominja 
katastrof, ki jih je doživel kot dopisnik in glasno brnijo v njem. 
Že prvi teden, ko je prišel v Rim, je poročal o trčenju dveh 
vlakov severno od Barija, ko je bilo mrtvih 24 ljudi. Kmalu je 
sledil teroristični napad v Nici, ko je na dan Bastilje džihadist 
s tovornjakom ubil 86 ljudi. Avgusta 2016 je Italijo stresel po-
tres, najhuje je bilo v gorskem mestecu Amatrice. Sledila je 
zrušitev viadukta v Genovi, pa snežni plaz, ki je zasul hotel in 
vzel življenja 20 ljudi … Sledile so suše in požari. Katastrof kar 
ni hotelo biti konec. Z veliko žalostjo se spominja epohalne 
sredozemske migracije. Dva tedna je preživel na krovu ladje 
Aquarius v nevarnosti naskoka piratov ali nepredvidljive libij-
ske mornarice. Priča je bil štirim akcijam reševanja migrantov. 
V spominu so mu ostale podobe sestradanih, dehidriranih, 
garjavih, mrtvih … V ospredje spomina sili usoda mlade Eri-
trejke, ki je bila noseča več tednov zaprta v nekem skladišču 
blizu libijske obale. Ko je njena sestra nakazala denar, so ji 
tihotapci dovolili oditi. Ker je tako oslabela, je v vmesnem 
času rodila mrtvega otroka. V noči pred izplutjem pa je tudi 
sama umrla. Tisti, ki so bili v ujetništvu z njo, so sklenili, da 
jo pokopljejo v krščanski zemlji, zato so njeno truplo vzeli na 
čoln, s katerim so odšli proti Evropi.

 
Prestopno leto 2020 pa je zaznamoval koronavirus, ki za 

sabo pušča veliko žalosti in je imel evropsko žarišče prav v 
Italiji. Prvega okuženega so zaznali 20. februarja v Lombar-
diji. Dva dni pozneje je bilo okuženih že 132, mrtva sta bila 
dva. Osmega marca je bilo okuženih že 6000 ljudi, mrtvih pa 
233. Deseti marec je bil prvi dan omejitve gibanja. Najhuje je 
bilo v Bergamu. Petrovec pravi: »To ni bila nočna mora, vse je 
bilo res.« Krste so se kopičile v cerkvah, kapelah in kdove kje. 
Mrtvih jim ni uspelo sproti pokopavati. Sami so bili na poti 
do groba, šli so brez nagovorov o vrlinah in junaštvih, brez 
zadušnic, brez solza. 

� �
Brez maske z Jankom Petrovcem
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Glasbeno obarvano odprtje bistroja Pasijonka, 
kavarne in slaščičarne na gradu Komenda

V petek, 2. oktobra 2020, so na gradu Komenda ponov-
no odprli gostinski lokal. Odprtje je potekalo v velikem slo-
gu, s priljubljeno slovensko pevko Neisho, ki je nastopila z 
bendom.

Najemnica lokala bistro Pasijonka, kavarna in slaščičarna, 
Nena Kajtner prihaja iz Celja in pove, da je bistro in kavarno 
zasnovala skupaj še z dvema poslovnima partnerjema, Uro-
šem Kajtnerjem in Ervinom Podbregarjem. Njihova želja je, da 
prinesejo polzelskim občanom nekaj novega, svežega. Njena 
partnerja sta oba kuhinjska šefa z dolgoletnimi izkušnjami, 
zato so ob odprtju združili moči in gostom pripravili pijačo 
dobrodošlice, predstavitveno domačo naravno sladico brez 
umetnih praškov in tapase. Poleg tega so osvežili notranjost 
kavarne in bistroja. Zunaj so teraso okrasili z romantičnimi 
lučkami. V načrtu imajo organizacijo koncertov ter ob koncih 
tedna otroške urice s pravljicami, animacijami in igralnicami. 

Glasbena gostja Neisha je povedala, da je prvič nastopila 
na Polzeli. Pohvalila je čudovit grad in zelo odzivno publiko 
ter povedala, da so z bendom uživali. S pozitivizmom gleda 
naprej, ker je v tem edinstvena in ji to zagotavlja svoje mesto 
pod soncem. V teh negotovih časih je hvaležna za vsako po-
vabilo na nastop. 

Vzdušje ob odprtju je bilo sproščeno, veselo, dvorišče 
gradu Komenda je ponovno zaživelo, glasba Neishe z ben-
dom je postavila piko na i dobri zabavi v kombinaciji z oku-
sno hrano, pijačo in druženjem obiskovalcev.

 
Bina Plaznik

Odprtje novega lokala na gradu Komenda z Neishinim koncertom

Sledilo je zapiranje pokrajin, športnih centrov, lokalov, od-
povedane so bile maše … Po Rimu in drugih krajih, kjer je nek-
daj mrgolelo ljudi, je zavladala puščoba. Za naslovnico knjige 
je izbral fotografijo Španskih stopnic, ki prikazujejo praznino 
večnega mesta.

Družine, ki se ukvarjajo s turizmom in gostinstvom, so na 
robu preživetja. Seveda tudi mnoge druge dejavnosti.

Janko Petrovec pravi, da je to čas, ko potrebujemo po-
trpežljivost, zdravo pamet, nekaj malega odrekanja in tudi 
ubogljivosti. Sprašuje se: »So zadnji meseci sploh povzročili 
dovolj trpljenja, da bomo znali v prihodnjih okrepiti medse-
bojne vezi?« In se obenem boji, da bi se življenje zadušilo, 

poti pa bi ostale samo za nekatere. Upa, da ne bo obveljala 
izjava Michela Houllebecqa: »Zanesljivo se bomo vrnili v nor-
malnost, kot smo jo poznali, samo da bo slabša.«

Petrovec je novinar s srcem, čustvi, empatijo. Ustvarja 
zgodbe. Novinarskim prispevkom dodaja zaledje, prepleteno 
z osebno noto. Približuje nam nov svet. Čeprav se lov za re-
snico včasih sprevrže v lov za novico, ki prerase lastno vest, 
ni eden izmed tistih mrhovinarjev, ki kljuvajo in kljuvajo, četu-
di včasih zelo boli.

Pravi: »Tu sem zato, ker imajo ljudje pravico vedeti.« 
 

Jolanda Železnik
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Sončno in prijetno ohlajeno sep-
tembrsko nedeljo smo planinci PD Pol-
zela izkoristili za nič kaj nedeljski spre-
hod po visokem grebenu med Vršičem 
in Tamarjem. Ob svitu smo se že vzpe-
njali z Vršiča proti Slemenovi špici. 

Med potjo do sedla Vratica smo 
občudovali okoliške vrhove, kako so 
drug za drugim zasijali v prvih sončnih 
žarkih. Na sedlu Vratica se je naša pot 
odcepila od poti za Slemenovo špico in 
zavila na melišče pod mogočno ostenje 

Na vrhu Male Mojstrovke

Društvo Dobra ideja je Polzelane 
razveselilo s premiero zabavne in po-
učne otroške predstave Gospodične 
Mici z naslovom »Voda je naše največje 
bogastvo«.

Bina Plaznik iz gledališke sekcije 
Društva Dobra ideja je v petek, 18. sep-
tembra 2020, v vlogi Gospodične Mici 
uprizorila premiero predstave »Voda je 
naše največje bogastvo«. Mici v zgodbi 
na zabaven način otrokom pokaže, kako 
dragocena je voda, za katero se nam 
sicer zdi popolnoma samoumevno, da 
bo pritekla iz pipe. Toda kaj pa storiti, ko 
nekega dne vode zmanjka ... Pri izvedbi 
predstave so Bini Plaznik pomagali Ju-
rij Žohar kot tehnična podpora in avtor 
glasbe Micine pesmi ter asistentki Maša 
Mihelič in Mala Mici Goja Lajlar.

 
Pika Pilko

Ples z Gospodično Mici ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ

Male Mojstrovke, do vstopa v Hanzovo 
pot. Hanzova pot na Malo Mojstrovko je 
bila opremljena z varovali že leta 1928 
in spada med najlepše in najstarejše 
zavarovane plezalne poti pri nas. Ne 
moremo je primerjati z modernimi fe-
ratami, saj sama pot sledi najlažjim pre-
hodom preko stene na vrh Male Moj-
strovke. Najlepši je zgornji del poti, ki je 
malo manj varovan in poteka po razgle-
dnem grebenu vse do vrha. Po krajšem 
postanku na vrhu smo se odpravili po 
brezpotju na Veliko Mojstrovko, ki je le 
streljaj stran. Od tu smo sledili grebenu 
in možicem vse do vrha Zadnje Moj-
strovke. Ves čas smo uživali v razgledu 
pred nami, na Jalovec, Mangart, greben 
Ponc in globoko pod našimi nogami na 
dolino Tamar s planiškimi skakalnica-
mi v ozadju. Od tu smo se spustili na 
melišče Velike Dnine in iskali najlepše 
prehode med balvani vse do Vratc, kjer 
smo se priključili markirani poti, ki nas 
je pripeljala nazaj na Vršič.

 
Uroš Lešnik

Mozaik dogodkov

Mala Mojstrovka, po Hanzovi poti in greben Mojstrovk

Premiera otroške predstave Gospodične Mici
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Mozaik dogodkov

V soboto, 19. septembra 2020, smo se v Mladinskem 
društvu Polzela na občnem zboru zbrali nekateri člani dru-
štva. Dosedanji predsednik društva Luka Deberšek je vsem 
prisotnim povedal, da ne bo ponovno kandidiral za pred-
sednika društva in da svojo funkcijo predaja mlajšim gene-
racijam.

Z leve proti desni: Lan Podpečan, Luka Deberšek in 
Natja Kapitler

Predstavil je dnevni red, podal finančno poročilo in poro-
čilo dosedanjega dela, nato pa smo začeli s predstavitvami 
novih kandidatov za funkcije Mladinskega društva Polzela 
(upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija) ter 
volitvami. 

Za novega predsednika je bil izvoljen Lan Podpečan, ki je 
predstavil sebe in svojo vizijo, pričakovanja, prihodnje pro-
jekte, načrt dela in kako se bomo spoprijeli s trenutnimi raz-
merami. Novi podpredsednik je postal Bor Kunstelj, ki se je 
pridružil že izrečenim besedam predsednika. Izvolili smo tudi 
novo tajnico društva Natjo Kapitler, blagajnika Žana Bizjaka, 
predsednika nadzorne komisije Svita Podpečana in predse-
dnika disciplinske komisije Leva Podbregarja ter dodatne 
člane komisij.

Veselimo se projektov, izzivov, dogodivščin in lepih ter 
predvsem zabavnih spominov, ki jih bomo skupaj ustvarjali. 
Zavedamo se, da smo trenutno v zelo resnih razmerah, da ni 
pravi čas za druženje ter izvajanje dogodkov, zato bomo s 
tem počakali. Ko se bo koronavirus polegel, pa bomo poskr-
beli za odlične projekte in vesela druženja.

Natja Kapitler

V soboto, 3. oktobra 2020, je Karate zveza Slovenije v 
Ljutomeru organizirala letošnje ekipno državno prvenstvo 
v katah in borbah, in sicer za vse starostne kategorije. So-
delovalo je 34 slovenskih klubov s svojimi ekipami. Karate 
klub Polzela je zastopalo šest ekip, ki so domov prinesle 
naslov državnih prvakinj, drugo mesto in dve tretji mesti. 
Prav tako sta na tekmi sodelovala Nika Šenica in Tilen Riosa 
Novak, ki sta posegla po odličjih.

Prvo mesto je zasedla ekipa mlajših kadetinj v zasedbi 
Aneja Jesenek Rojšek, Lara Kramberger, Tija Janžekovič, dru-
go mesto so zasedli mlajši kadeti v športnih borbah v zased-
bi Aleksej Derča, Žiga Trbovšek in Nik Borovnik, tretje mesto 
pa je šlo v roke ekipi mladink v sestavi Nuša Žerjav, Laura 
Bergant in Lara Salkič ter kategoriji borbe deklice v sestavi 
Julija Rožič, Zala Kramberger in Nejla Mašič. Ekipa TVD Lju-
tomer, v kateri je nastopala tudi Nika Šenica, je zasedla tretje 
mesto v kategoriji borbe članice. Tilen Riosa Novak je z ekipo 
iz Trbovelj zasedel odlično drugo mesto v kategoriji borbe 
mladinci.

Luka Deberšek
Zmagovalna ekipa mlajših kadetinj

Občni zbor Mladinskega društva Polzela

Ekipno državno prvenstvo v katah in borbah 
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pridobitev Občine Polzela. Nova cesta v 
dolžini 2000 metrov je ena izmed poti 
v svet. Na videz majhna, a za domačine 
velika pridobitev. Besedo je uvodoma 
imel domačin in predsednik Krajevnega 
odbora Založe Sergej Zabukovnik, ki se 
je zahvalil občini za velik finančni vlo-
žek. Zahvalo in hvaležnost je delil tudi 
župan Jože Kužnik. Blagoslov ceste in 
obnovljenega križa je opravil župnik 
Mirko Škoflek. 

V občini je veliko dogodkov, ko 
združeni dosežemo več. Tudi ta pri-
poveduje o tem, kako pomembno je 
v življenju, da človek deluje v družbi 
z namenom uresničevati cilje v dobro 
vseh. Po odprtju obeh pridobitev je sle-
dil sprehod do prireditvenega prostora 
pri Tajhtu.

Dogodek je povezovala Brina Zabu-
kovnik Jerič, za glasbo pa so poskrbeli: 
na prečni flavti Julija Zabukovnik, na har-
moniki pa Nika Gračner in Matej Dušič.

Lidija Praprotnik
Trak so prerezali (z leve proti desni): Jože Grobelnik, Sergej Zabukovnik, 

župan Jože Kužnik in Erna Satler.

Cesta olajša naša potovanja in 
povezavo z drugimi naselji in ljudmi, 
hkrati pa olepša kraj in privabi obisko-
valce. 

Odprtje ceste Založe-Podsevčnik in 
blagoslov obnovljenega križa, ki sta bila 
v soboto, 26. septembra 2020, pred-
stavlja le kamenček v mozaiku letošnjih 

Lepa jesenska nedelja, 4. oktobra 
2020, je bila idealna za ribiško tek-
movanje, ki je potekalo v organizaciji 
Zveze športnih društev Polzela. 

Ribnik Preserje je odlična destinacija 
za polzelske ribiče. Tudi letos, ko je bilo 
tekmovanje že četrtič, se jih je zbralo 
veliko. Tokrat je prvo mesto osvojil Zlat-
ko Žurbej, ki je ulovil največjega krapa, 
drugi je bil lanski zmagovalec Bojan Le-
nart in tretji Marjan Uršič. 

Vsem, ki ste si vzeli čas za tovrstni 
športni dogodek, se zahvaljujemo za 
udeležbo in se veselimo srečanja v na-
slednjem letu. 

Ivi KapitlerEkipa polzelskih ribičev 

Ribiško tekmovanje za pokal Občine Polzela

Mozaik dogodkov

Odprtje ceste in blagoslov obnovljenega križa   
v Založah
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Na lepo in sončno dopoldne so se 
tretješolci z razredničarkami in knjižni-
čarko podali na odkrivanje kulturnih 
ustanov in spomenikov na Polzeli. 

Daljši postanek so si privoščili na 
gradu Komenda, kjer so izvedeli ne-
kaj zanimivosti o zgodovini gradu. Več 
časa so se zadržali v Občinski knjižni-
ci Polzela, kjer sem jih sprejela knjižni-
čarka Renata Novak. Predstavila sem 
knjižnico in povedala, kje vse na Polzeli 
je v preteklosti domovala knjižnica  ter 
kdo je skrbel zanjo. Učenci so spoznali 
domačine, ki so izjemno veliko prispe-
vali k razvoju kulture in umetnosti v 
Občini Polzela ter širše. Ogledali so si 
sobo pesnice in pisateljice Neže Maurer 
ter spominek Občine Polzela, koruzno 
punčko, ter poklepetali z njeno avtorico 
Ido Jevšnik. Obisk knjižnice so sklenili z 
ogledom filma o Komendi, ki so ga po-
sneli učenci OŠ Polzela. 

 
Renata Novak

Tretješolci so pozorno prisluhnili.

Brez maske z Bronjo Žakelj

V sklopu pogovorov BREZ MASKE … PreBrano in IzBrano v knjižnici … smo 
v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 15. septembra 2020 gostili Bronjo Žakelj, 
avtorico knjige Belo se pere na devetdeset, prejemnico nagrade Kresnik 2019. 

Od izida knjige sta minili že dve leti, 
pa je zanjo še vedno veliko zanimanje, 
zato so v knjižnicah še dolge čakalne 
vrste. Bronji Žakelj življenje ne prizana-
ša. Veliko bolečin ji je že zadalo, a se 
ima vsakokrat voljo in moč dvigniti - 
kot ptič feniks iz pepela. Njena zgodba, 
v kateri se prepletata žalost in humor, 
pritegne od prve do zadnje strani. Med 
branjem se marsikateremu bralcu, še 
zlasti pa bralki, orosi oko.

Pogovor, ki sem ga vodila Jolanda 
Železnik, je zaradi ukrepov za zajezitev 
širjenja koronavirusa spremljalo malo 
ljudi, ga je pa snemala Savinjska tele-
vizija, zato si ga je mogoče ogledati na 
programu omenjene televizije, posne-
tek pa je dostopen tudi na Youtubu in 
spletni strani knjižnice. 

 
Jolanda Železnik

Bronja Žakelj (levo) v pogovoru z Jolando Železnik

Mozaik dogodkov

Kulturne ustanove in spomeniki na Polzeli
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Trgatev grozdja na potomkah najstarejše trte na svetu 
je končana.

Potomka najstarejše trte na svetu rase ob gradu Komen-
da na Polzeli od leta 2017. Grozdje sorte modra kavčina, ki 
smo ga obrali v petek, 9. oktobra 2020, je bilo letos sladko, 
izmerjena je bila sladkorna stopnja 17 Oe. 

Trgatev je bila tudi pri župnijski cerkvi v Andražu nad Polze-
lo, kjer potomka stare trte rase že od leta 2009. Oskrbnik obeh 
je Rudi Cevzar iz Andraža nad Polzelo, ki zanju vzorno skrbi 
skozi vse leto. Ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusa, so 
žal omejili množično druženje, ki običajno spremlja trgatev. 

Nekaj sladkih grozdov je ostalo za pokušino obiskoval-
cem gradu. 

Damjan Jevšnik

30 let likovnega prijateljevanja

Slovenskim likovnim ustvarjalcem je dobro poznana 
likovna kolonija  prijateljstva, ki že trideset let poteka na 
Gori Oljki. Jubilej, torej 30 let neprekinjenega delovanja, 
smo praznovali prilagojeno razmeram, a kljub temu lepo.

Pretekla leta se je zbralo na Gori Oljki neomejeno števi-
lo ljubiteljskih slikarjev, letošnji ukrepi, ki preprečujejo širje-
nje okužbe s koronavirusom, pa so druženje zelo omejili. Na 
dvodnevni koloniji 19. in 20. septembra je večina prijavljenih 
slikarjev slikala doma, v domačem okolju. Udeležencem  na  
Gori Oljki je bil v pomoč mentor, strokovni spremljevalec To-
maž Milač, osmim učencem Osnovne šole Polzela pa mento-
rica Urška Juhart. Za pomoč in nasvete, da je bila dvodnevna 
likovna kolonija izvedena v skladu s koronapredpisi, so po-
skrbeli  na JSKD Velenje. 

Pretekla leta smo se na odprtju razstave, ki vsako leto so-
vpada z občinskim praznikom, zahvalili vsem, ki so nam po-
magali pri izvedbi kolonije. Ker je koronavirus prekrižal mnogo 
načrtov in tako tudi uradno odprtje razstave, se tu zahvaljuje-
mo organizatorjem in sponzorjem. Hvala Občini Polzela, Jav-
nemu skladu za kulturne dejavnosti Žalec (letos Velenje), Kul-
turno-umetniškemu društvu Polzela in podjetju GaOk-Gajšt, 
ki je s slikarskimi potrebščinami razveselilo pet udeležencev.  

Likovniki KUD Polzela verjamemo, da po vsakem dež-
ju posije sonce in da bomo koronavirusu kos z doslednim 
spoštovanjem predpisov in priporočil, zato se doma pripra-
vljamo na naslednje projekte. Delamo v prepričanju »Slikam, 
torej sem!«.

Mojca Korošec
Vse slike 49 odraslih slikarjev in osmih osnovnošolcev 

so postavljene na ogled na gradu Komenda do 1. decembra 
2020. Vabljeni na ogled.

Mozaik dogodkov

Potomki najstarejše trte dali 30 sladkih grozdov

Trgatev smo opravili (od leve proti desni): Damjan 
Jevšnik, vodja TIC Polzela, Rudi Cevzar, oskrbnik stare trte, 
in Jože Kužnik, župan Občine Polzela.
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Veronika Randl, ki sicer živi v Šempe-
tru v Savinjski dolini, je pri svojih starših 
na Bregu pri Polzeli v soboto, 10. oktobra 
2020, pripravila mini bučijado. Starša sta 
posadila nekaj semen in zraslo je  več 
buč, ki jih je Veronika pripravila za ogled. 

V največji, težki več kot 200 kilogra-
mov, je upodobila  ameriškega predse-
dnika Trumpa, na ogled pa je postavila še 
nekaj manjših buč. Vse je izrezljala sama 
in ustvarila nekaj zanimivih podob. Vse-
kakor je bila za svoje delo občudovana. 

Bučijada je bila omejena zaradi vseh 
novih ukrepov, povezanih s koronaviru-
som, vendar so se kljub temu imeli za-
bavno. Sorodniki in sosedje so preživeli 
prelep skupni večer. 

Tone Tavčer         
Pogled na mini bučijado

Vaška bučijada 

V septembru, ko se je poletje poslavljalo, ko so se jutranje meglice počasi 
dvigovale proti nebu, smo se pohodniki planinske sekcije Športnega društva 
Andraž spet odpravili na pohod. 

 

Pohodniki planinske sekcije Športnega društva Andraž

Pohod na Pršivec

Tokrat nas je pot vodila na Pršivec, 
razgledno goro nad Bohinjskim jezerom. 
Razgled je razkošen na vse strani. Lepo se 
vidi Triglav in gore okrog njega, na drugi 
strani pa se pod njim lepo vidi Bohinjsko 
jezero in nad njim Spodnje Bohinjske gore. 

Pot, ki smo jo začeli s planine Vo-
gar, je vodila skozi strnjen smrekov 
gozd. Višje je gozd postajal vse redkej-
ši, smrekam pa so se pridružili macesni, 
ki v jesenskem času s svojimi barvami 
očarajo vsakega planinca. 

Še naprej strma pot je postopoma 
prešla na razgledni in izpostavljen greben 
ob robu prepadne stene, po katerem smo 
se vzpenjali. Pot po grebenu nam je ponu-
jala lep razgled, le občasno nam je pogled 
zastrla megla, ki se je dvigovala z Bohinj-
skega jezera. Ko smo prispeli na vrh, smo 
se okrepčali, nato pa smo pot nadaljevati 
proti planini Viševnik in naprej do koče 
Vogar, kjer smo končali naš pohod. Doži-
veli smo še en lep dan v planinski naravi.

Martina Ograjenšek

Mozaik dogodkov 3131
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Pohoda na Smrekovec se je udeležilo rekordno število mladih planincev.

Kot vsa leta do zdaj smo tudi v tem šolskem letu povabili 
učence k interesni dejavnosti Mladi planinci. 

Odziv je bil rekorden, saj se je prijavilo okoli 90 učencev od 2. 
do 9. razreda, ki imajo radi naravo in vse živo v njej, ki radi hodijo in 
spoznavajo naravne in družbene znamenitosti naše lepe domovine. 
Skupaj s Planinskim društvom Polzela,  ki nam sofinancira prevoz in 
omogoča vodenje z izkušenimi vodniki,  smo pripravili načrt in tako 
izvedli že prvi pohod na Smrekovec.

Vtise s pohoda je zapisala naša dolgoletna planinka Nuša Bohak.

Martina Ograjenšek

JESENSKI POHOD 
 
V soboto, 3. oktobra 2020, na oblačen in 
vetroven dan, smo se mladi planinci skupaj 
z mentoricama in vodniki Planinskega 
društva Polzela podali na 1577 metrov 
visoki Smrekovec.

Z avtobusom smo se odpeljali do Belih Vod 
nad Šoštanjem, nato pa smo pot nadaljevali 
peš. Sredi naše poti pa se je ohladilo in 
začelo močno pihati. Bali smo se, da bi se 
ulilo, ampak na srečo je vreme zdržalo in 
smo po dobrih treh urah hoje prispeli do 
koče na Smrekovcu. Dvajset mladih planincev 
se je odločilo, da gre v spremstvu vodnikov 
na vrh, ki je bil oddaljen še pol ure, 
vendar se je skupinica že čez pet minut 
vrnila nazaj v kočo, kjer smo ostali vsi 
preostali planinci, saj se je ulilo kot iz 
škafa. Tako smo se na srečo pred dežjem 
skrili v planinsko kočo, kjer smo dobro uro 
malicali in izpolnili planinske dnevnike. 
Starejši planinci smo dnevnike izpolnili 
tudi mlajšim. Pohoda se nas je udeležilo 
kar 51 mladih planincev. 

Ob dogovorjeni uri nas je pri koči počakal 
avtobus, tako da smo suhi in prijetno 
utrujeni prispeli nazaj na Polzelo.

Nuša Bohak, 
mlada planinka in šolska dopisnica

Mozaik dogodkov

Mladi planinci spet aktivni

Kljub koronačasu smo se v Društvu upokojencev Andraž v 
tem letu kar nekajkrat zbrali na prostem. Na Športnem igrišču 
Andraž nad Polzelo smo se družili  ob metanju krogov in pi-
kadu, streljanju z zračno puško in kegljanju s kroglo na vrvici.

Tako je bilo tudi v četrtek, 8. oktobra 2020, na našem za-
dnjem letošnjem športnem druženju. Koronavirus nam je pre-
križal veliko tekem in mnogo načrtov, kljub temu pa ohranjamo 
upanje, da bo naslednje leto boljše.

Poskušali bomo ostati športno aktivni, seveda ob upošteva-
nju priporočil in navodil NIJZ.

 
Tone Mešič

Andraški upokojenci in 
rekreacija v koronačasu

Poletno druženje športnikov Društva upokojencev 
Andraž nad Polzelo
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Pri izvedbi prireditev in dogodkov v Občini Polzela je treba upoštevati ukrepe Vlade Republike Slovenije in priporočila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program se temu primerno prilagaja. Ažurirani podatki so objavljeni na spletni 
strani Občine Polzela: polzela.si in na portalu Mojaobčina.si: www.mojaobcina.si/polzela/dogodki/.

Obvestilo

Mozaik dogodkov

V času, ko je potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), 
ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom, smo člani 
Društva upokojencev Polzela v sodelovanju z Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije (ZDUS), Agencijo za varstvo v 
prometu (AVP), Policijsko postajo Žalec in Občino Polzela 
pripravili delavnico Pešci v prometu.

Delavnica je potekala v prostorih VIT-točke Ekomuzeja na 
gradu Komenda v skladu z navodili NIJZ in na Malteški cesti, 
kjer smo dobili tudi praktična navodila. Predstavljene teme 
so bile zelo zanimive in poučne, še posebno za nas starejše, 
ki smo dnevno udeleženi v prometu kot pešci. Po končani 
delavnici sta nas ZDUS in AVP obdarila s praktičnimi nagra-
dami. Žal pa je obisk bil pod pričakovanji.   

 
Igor Pungartnik

Delavnica Pešci v 
prometu

Udeleženci delavnice so praktične napotke dobili na 
terenu.

Kljub razmeram, ki jih kroji koronavirus, smo se člani 
balinarskega kluba Balinc Polzela letos udeležili kar nekaj 
ligaških tekmovanj in turnirjev, na katerih smo bili uspešni.

V zimski ligi Posavja v Trbovljah je tekmovalo deset ekip, pred-
vsem iz Zasavja in Posavja ter mi, Savinjčani. Na koncu smo zasedli 
drugo mesto, liga pa se je zaradi koronavirusa končala šele v maju.

Letos smo že 12. leto nastopali v Štajerski ligi upokojen-
cev, kjer je nastopalo 13 ekip, razdeljenih v prvo in drugo ligo. 
Mi tekmujemo v prvi ligi, torej za naslov zmagovalca Štajer-
ske lige, kar nam je letos uspelo že sedmič.

Udeležili smo se tudi turnirjev, in sicer smo bili v Topolšici, Tr-
bovljah in Žalcu. Kot organizatorji smo se preizkusili v treh manjših 
turnirjih, žal pa je glavni turnir v čast praznika naše občine odpadel.

Karli Korber in Boris Turk

Dejavnosti Balin kluba Balinc Polzela v letu 2020

Uspešna ekipa balinarskega kluba Balinc Polzela
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Novi ukrepi usmerjajo v to, da skupaj poiščemo in raz-
vijamo poti za negovanje medosebnih odnosov, ki pa jih ni 
nujno enačiti z osebnim, fizičnim stikom, ki je v tem obdobju 
odsvetovan. Pomembno je, da vsak starejši najde poti po-
vezovanja z njemu pomembnimi ljudmi, ki ga podpirajo, ga 
razumejo, so mu v pomoč ter pripomorejo k razbremenitvi 
stisk. Spopadanje s stiskami je pogosto. Z njimi se srečuje 
vsak izmed nas.

Sama sem razmišljala, koliko mi pomeni druženje, kaj z 
njim pridobim zase. Ugotovila sem, da mi predstavlja po-
memben element, ki tvori moje dobro psihofizično poču-
tje, v meni krepi pozitivno samopodobo in identiteto ter mi 
predstavlja pomembno polje za učenje, pridobivanje novih 
informacij ter možnost za razvoj veščin, da se izrazim in zase 
poiščem pomoč, ki jo potrebujem v različnih življenjskih oko-
liščinah, s katerimi se kot starejša oseba vsakodnevno spo-
prijemam.

Zato sem se odločila, da bom redno skrbela za gibanje v 
naravi, redne telefonske stike s svojimi dragimi, elektronsko 
komunikacijo s prijatelji, ki uporabljajo e-pošto, se družila na 
socialnih omrežjih ... 

Skozi omenjeno se bom povezala z ljudmi, ki so mi po-
membni in pomembno prispevajo k večji kakovosti  življenja. 
Prijazno vas vabim, da premislite sami pri sebi, kaj vas veseli, 
kdo je za vas pomemben, kdo vam je v pomoč in brez koga si 
težko predstavljate življenje. Nato se skupaj, z vam pomemb-
nimi ljudmi pogovorite, kako se boste povezovali, družili. Sle-
dite svojemu načrtu. Saj veste, načrt je že pol poti. 

 Srečno in pazimo nase ter na druge in ostanimo zdravi.

Marjana Šmajs
Nordijska hoja, gibanje v naravi

Jesen 2020 je poseben čas v tem posebnem letu 2020, 
ko se ponovno spopadamo s porastom števila okuženih s 
koronavirusom in številnimi ukrepi z namenom preprečitve 
njegovega širjenja. 

Nove usmeritve in ukrepi so ponovno posegli v druženje 
starejših ljudi, ki so v tem času še posebno izpostavljena ranljiva 
skupina.

Druženje v dvoje ali druženje v skupini je med starejšimi 
zelo priljubljena oblika sodelovanja, povezovanja in učenja. Je 
pa tudi pot k razbremenjevanju stisk, s katerimi se starejši ljudje 
spoprijemamo.

Kako kot starostnik poskrbeti zase v jeseni 2020
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Obvestilo
Društva upokojencev Polzela

Spoštovani,            
širjenje koronavirusa po državi poskuša vlada zajeziti s 

svežnjem novih ukrepov. Z razglasitvijo epidemije velja po 
vsej Sloveniji splošna prepoved prireditev, shodov, porok, 
verskih obredov ... 

Zato tudi Društvo upokojencev Polzela do nadaljnjega 
odpoveduje vsa naša druženja: kolesarjenje, pikado, meta-
nje kovinskih krogov in kegljanje na vrvici. 

Ostanite zdravi.
Igor Pungartnik
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Ob ličkanju koruze so oživeli spomini na mladost.

Ličkanje koruze, sodelovalo kar 50 stanovalcev doma

Tudi letos so se v Domu upokojencev na Polzeli odločili, 
da izvedejo že tradicionalni običaj ličkanja oziroma kožuha-
nja koruze, ki se ga starejši prav radi spominjajo. 

Kot je povedala delovna terapevtka Petra Kos, je tokrat 
druženje potekalo malce drugače kot prejšnja leta. Člani Po-
deželske mladine s Polzele so pred dom pripeljali traktorsko 
prikolico, polno koruze, pri kožuhanju pa zaradi znanih ukre-
pov niso smeli sodelovati. Ličkanja se je udeležilo več kot 50 
stanovalcev, ki so komaj čakali ta dan. Prav vsi so zavihali 
rokave in pridne roke so hitele ličkati. 

Kot na vsakem pravem kožuhanju pa ni manjkalo starih 
ljudskih pesmi in ne igranja na harmoniko. Tokrat je meh raz-
tegnil stanovalec Ivan, ki razigrano razveseljuje na vseh po-
dobnih prireditvah v domu. Ko so delo končali, so se seveda 
še okrepčali in poveselili. Domske  kuharice so spekle  doma-
čo orehovo potico, ni pa manjkalo domačega jabolčnika, ki 
so ga dobili v dar in zahvalo za opravljeno delo od polzelske 
podeželske mladine.  

Tone Tavčer

KDO SMO?
Smo gasilci iz Občine Polzela. Gasilsko poveljstvo Občine 

Polzela sestavljajo društva Andraž nad Polzelo, Ločica ob Sa-
vinji in Polzela. 

Gasilstvo v Sloveniji ne pozna meja. Smo prostovoljni ga-
silci, ki svoj čas namenjamo pomoči tistim, ki jo potrebujejo. 
Naše geslo je: »SEBI V PONOS, BLIŽNJEMU V POMOČ!«

V naših društvih veliko pozornosti posvečamo mladim. Od 
6 do 12 let so pionirji, od 12 do 16 let so mladinci in od 16 do 18 
let so pripravniki. Pionirji in mladinci hodijo na tekmovanja ter 

na njih urijo svoje znanje in spretnosti. Pripravljajo se, da po-
stanejo pripravniki in nato člani. Pripravniki lahko sodelujejo v 
intervencijah, ampak le v spremstvu mentorja, ki jim ga določi 
njihova gasilska enota. 

Člani opravljajo razne naloge. Hodijo na intervencije, na 
katerih se bojujejo z ognjenimi zublji, udeležujejo se tekmo-
vanj in raznih prireditev, na katerih zastopajo gasilstvo v uni-
formi. Veterani so člani, ki štejejo več kot 55 let (ženske) oz. 
63 let (moški), ki ne opravljajo več operativnega dela, tem-
več izvajajo le še naloge na organizacijskem, preventivnem in 
vzgojnem področju.

VPIS V DRUŠTVA V OBČINI 
POLZELA

Le kdor ima srce in voljo čvrsto, stopi 
naj v gasilsko vrsto. Vpišeš se lahko ve-
dno, le pokliči na telefonsko številko:

PGD Polzela:
041 783 221 (Aleksander Koler)

PGD Andraž nad Polzelo:
031 503 621 (Iztok Drobež)

PGD Ločica ob Savinji:
051 651 561 (Mateja Ločičnik)

Vljudno vabljeni!

Prostovoljna gasilska društva Občine Polzela vabijo k vpisu
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Jesen je s sabo prinesla osmo sezono branja predšolskih 
otrok »Mali Savinjčani beremo«. Še vedno je projekt, ki ga enote 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec izvajajo z vrtci Spodnje 
Savinjske doline, namenjen otrokom, starim od štiri do šest let.

Otroci bodo s starši izbirali iz raznovrstnega nabora knjig, 
ki jih vsebuje najnovejši katalog z naslovnicami in kratkimi vse-
binskimi oznakami. Dovolj bo branja za bližino, učenje jezika, 
čustva, odzive, pogovor.

Navodila so podobna kot vsa leta do zdaj, najdete jih na 
spletnih straneh žalske knjižnice. 

V vrtcih in knjižnici 
se veselijo zaključnih 
prireditev naslednje 
leto, a previdno do-
dajajo: »Pustimo času 
čas, da prežene me-
glice prek ravnice in 
prikliče sonce.«

https://www.zal.sik.si/mali-savinjcani-beremo-2020-21/ 

#malisavinjčaniberemo #knjiznicazalec #bralniprojekt

Mali Savinjčani beremo 2020/2021

Mozaik dogodkov

Članska ekipa Hopsov je po dveh porazih, v tretjem krogu 
1. SKL, v Športni dvorani na Polzeli po velikem preobratu z 
rezultatom 84 : 79 premagala Šenčur.

Gostje so v prvem polčasu vodili že za 21 točk, Hopsi pa 
so fantastično odigrali drugih 20 minut in ob bučni podpori 
domačih navijačev povsem zasluženo prišli do prve zmage v 
prvenstvu. Domači so po trojki kapetana Žana Kosiča 50 se-
kund pred koncem povedli z rezultatom 78 : 77, zmago pa so 
z zabijanji potrdili Jan Copot, Iztok Goltnik in Američan Aa-
ron Carver. V domači vrsti je blestel Žan Kosič, ki je iz šestih 
poskusov zadel pet trojk in dosegel 20 točk ter dodal še štiri 
skoke in štiri podaje. Aaron Carver je bil le točko oddaljen od 
novega dvojnega dvojčka, Američan v dresu Hopsov je zbral 
12 skokov in dodal devet točk. Jan Copot je v svojo statistiko 
vpisal 13 točk in štiri skoke, Žiga Jurček je dosegel 13 točk in 
dodal šest skokov in tri podaje. Mladi Iztok Goltnik je dodal 
osem točk in sedem skokov, v zaključku tekme pa je povsem 
zaustavil najboljšega igralca gostov Dina Murića.

Polčas za zgodovino

S tekme Hopsi : Šenčur

Kadeti U-17 Hopsi Polzela

Kadeti U-17 Hopsi Polzela so v četrtem krogu 1. SKL pro-
slavili drugo zmago. Varovanci trenerja Vladimirja Rizmana so 
na Polzeli z rezultatom 73 : 60 premagali Rogaško. Najboljša 
strelca Polzelanov sta bila z 19 točkami Vid Borišek in Šimen 
Jelen, Tristan Štiglic pa je dodal 17 točk. Neuspešni so bili mla-
dinci U-19 in ekipa U-15. Mladinci so morali priznati premoč 
gostom iz Slovenske Bistrice, končni izid je bil 64 : 74, najučin-
kovitejši v vrstah Hopsov pa je bil Nace Jošt, ki je dosegel 23 
točk. Ekipa U-15 je z rezultatom 75 : 66 izgubila proti Vojniku, 
Aljaž Šuster je dosegel 22 točk, Maj Žura pa je dodal 14 točk.

HOPSI USPEŠNI V POKALU ŠPAR 
Hopsi so na povratni tekmi Pokala Špar v Športni dvorani 

na Polzeli visoko, z 98 : 71, premagali Krško in se zanesljivo, 
s skupnim izidom 202 : 51, uvrstili v nadaljevanje pokalnega 
tekmovanja. V vrstah Hopsov je na povratni tekmi Blaž Habot 
dosegel 24 točk, Žiga Jurček je dosegel 17 točk, od tega štiri 
trojke, novinec Josip Mikulić pa je dodal 15 točk.

Tomaž Satler
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Cilje trajnostnega razvoja lahko do-
sežemo le skupaj, v partnerstvu. Zato 
je tudi letos potekalo tradicionalno sre-
čanje, namenjeno izmenjavi in ogledu 
dobrih praks ter razvijanju novih načr-
tov na področju trajnostnega razvoja 
sosednjih občin, ki se ga je udeležil tudi 
celotni sestav TIC Polzela. 

Srečanje, ki sta ga organizirala UPI 
ljudska univerza Žalec in Regionalna 
agencija Savinja Žalec, je v prijetnem 
vzdušju in spoznavanju znamenitosti 
Občine Prebold potekalo v četrtek, 24. 
septembra 2020. Po jutranjem pozdra-
vu ob kavici v stari gostilni Filijalka sta 
sledila predstavitev in ogled vsebinsko 
bogate Muzejske zbirke Prebold. V njej 
je zbrana in lepo predstavljena kulturna 
dediščina kraja, krajevna zgodovina iz 
časa obeh svetovnih vojn in iz osamosvo-
jitvene vojne. Sledil je ogled Zeliščnice in 
tržnice z ekološkimi domačimi izdelki ter 
ogled prostorov in dejavnosti Medge-
neracijskega centra Prebold. Dan smo 
nadaljevali z ogledom geopunkturnega 

Udeleženci tedna izobraževanja za trajnostni razvoj ob jutranji kavici

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj    
v Občini Prebold

kroga na razglednem griču pod Homom 
v Šeščah, kjer so nam med drugim pred-
stavili izdelavo glasbil iz kamna v sklopu 
umetniške kolonije. Program smo sklenili 
s predstavitvijo dejavnosti Centra za kre-
pitev zdravja SSD. Pri Ribniku Drušković 
je sledila še predstavitev projektov za pri-

hodnje s primeri dobrih praks. Vsi priso-
tni smo srečanje enotno sklenili z mislijo, 
da smo videli in se naučili veliko novega. 
Veselimo se snidenja, ki naj bi prihodnje 
leto potekalo v Žalcu. Izobraževanje je 
bilo izvedeno v skladu s priporočili NIJZ. 

Spoštovani, 

do nadaljnjega so vrata knjižnic za 
uporabnike zaprta. Vstop v knjižnice ni 
mogoč, se bomo pa potrudili, da boste 
v najkrajšem možnem času vsi prišli do 
gradiva, ki ga potrebujete. Dovoljen je 
osebni prevzem knjig na vhodu pred 
knjižnico, in sicer v običajnem času od-
prtosti naših enot. 

Želeno gradivo lahko naročite na na-
slednje načine:
• prek aplikacije Moja knjižnica,
• na elektronski naslov   

skzal@zal.sik.si in
• po telefonu: 

03/712 12 52 – enota Žalec, 
03/703 84 22 – enota Braslovče, 
03/703 32 04 – enota Polzela, 

03/705 35 40 – enota Prebold, 
03/703 20 92 – enota Tabor in 
03/703 12 80 – enota Vransko.

Takoj, ko bo gradivo pripravljeno, ga 
boste lahko prišli iskat. Knjižničarki/knji-
žničarju boste od daleč pokazali člansko 
izkaznico, nato pa boste prevzeli vrečko 
s svojim gradivom.

Tudi vračila gradiv bodo potekala 
nemoteno. Pred vsakim vhodom bo za-
boj, v katerega boste odložili gradivo, ki 
ga vračate. Ko bomo vaše gradivo odpi-
sali, vas bomo poklicali, če bomo ugoto-
vili, da niste vrnili vsega gradiva, ali če je 
ob vračilu nastala zamudnina.

Že izposojenega gradiva ne bomo 
avtomatsko podaljšali, saj ga lahko pra-

vočasno vrnete ali podaljšate prek tele-
fona oz. spleta. 

Vabimo vas, da vstopite tudi v našo 
e-knjižnico. Dokupili smo veliko novih li-
cenc. Do nje lahko dostopate s člansko 
številko in geslom. Če boste naleteli na 
težave, pokličite našega informatika Bo-
jana Uranjeka (040 361 953). Z veseljem 
vam bo pomagal.

Spremljajte našo spletno stran www.
zal.sik.si. Na njej bodo redno osvežena 
vsa obvestila. Hitre informacije vas ča-
kajo tudi na našem Facebook profilu in 
Instagramu.

Ostanite zdravi.

Jolanda Železnik 

Obvestilo Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Lidija Praprotnik

Mozaik dogodkov 3737

Št. 10, oktober 2020
� �



Križanko izrežite na označenem mestu in jo do 13. novembra 2020 s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite 
po pošti ali dostavite na Uredništvo Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 Polzela (Občina Polzela).

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon: 

Upoštevali bomo križanke, ki bodo imele pravilno izpolnjena vsa polja. Izžrebali bomo nagrajenca, ki bo prejel knjigo Kako so 
nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela. Nagrajenca bomo obvestili po telefonu in objavili v novembrski številki Polzelana.

� �
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Tiho zdaj si odšel,
kot lepa misel,

ki mine in nam pusti le spomine.

ZAHVALA

PAVEL ARH
(30. 1. 1936–20. 9. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vse izraze sožalja, cvetje, sveče 

ter svete maše.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,

še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti brez njega.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mame, babice, tašče, prijateljice

SILVE ARZENŠEK
(7. 11. 1952–25. 9. 2020)
z Zelene ulice 5, Polzela

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje,

darovane sveče in rože ter svete maše.

Žalujoči: vsi njeni

Ni sol. 
Je slana solza bolečine, 

ki lega čez in čez, 
čez vse soline. 

(Tone Pavček: Solza)

ZAHVALA

Ob prezgodnji in boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedija, sina in brata

ZLATKA KRONOVŠKA
iz Pariželj

(31. 7. 1963–14. 10. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sošolcem, sodelavcem in vodstvu Sipa Šempeter, po-
sebej še sodelavcem mehanske obdelave, sindikatu SKEI iz Sipa, 
kolektivoma in vodstvu OŠ in Vrtca Polzela, obema sindikatoma, 
učencem 8. a-razreda, Občini Polzela in Občini Braslovče, PGD 
Parižlje - Topovlje, VDC Muc Preserje, kolektivu Spara Šempe-
ter ter Sožitju Žalec. Vsem se zahvaljujemo za izkazano srčno 

pomoč, vse lepe misli in besede tolažbe, darovano cvetje, sveče, 
svete maše in druge darove.

Hvala osebnemu zdravniku dr. Slavku Jernejšku, Bolnišnici To-
polšica in Splošni bolnišnici Celje.

Hvala nadškofu dr. Antonu Stresu za lepo opravljen obred, deka-
nu Mirku Škofleku in župniku Jožetu Kovačcu, kvintetu Lastovka, 
govorniku Bojanu Pustineku, pogrebni službi Morana in vsem, ki 

ste ga skupaj z nami pospremili na prerani zadnji poti. 
Vsem in vsakemu posebej izrekamo prijazno zahvalo.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo
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Pri nas dobite vse za ureditev grobov. 
Sveča 
Mojca 

1,10€ 
- Velika izbira peskov vseh barov in granulacij 

(25kg že od 2,90€) 
- Velika izbira substratov in zemlje za grobove. 

 Solarna sveča 

Sveti 2 leti 

Krizanteme 

3,90€ 
Resje 

Različne barve 

1,60€ 

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

Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), 
maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, 
permanentno lakiranje in gel nohti.
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
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V telesu VITAMIN D prispeva pri: 

Normalni funkciji imunskega sistema

Vzdrževanju normalnega delovanja

kosti in mišic

Vzdrževanju zdravja zob

Zdravi ravni kalcija v krvi 

Brez laktozeBrez glutena

Brez barvilBrez konzervansov

Zavijte se v 
sončne žarke 
skozi celo leto

Vaš vitamin D

Na voljo v vaši lekarni.
cca. 7,90 EUR.

1 tableta vsak drugi dan.

www.woerwagpharma.si

Pakiranje zadostuje za 100 dni.

NEMŠKA 
KVALITETA
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