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Vsebine

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

znanost, kulturo in šport Republike Slovenije 
pod zaporedno številko 1734. Glasilo brezplačno 

prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Polzela. 
Če glasila niste prejeli na dom, ga prejmete 

brezplačno v TIC Polzela ali na Občini Polzela.
Na voljo je tudi v elektronski obliki na
spletni strani občine www.polzela.si.

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

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

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

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 15. 1. 2021. 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 28. 1. 2021.
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Dragi občanke in občani, predragi otroci!

Življenje je največji čudež. Je dar, če ga živimo v polni 
meri, ustvarjamo, čutimo in ga ne opazujemo od daleč. 

Žal pa vsem ljudem ni omogočeno, da bi ga zajemali s 
polno žlico. Prav je, da te ljudi vidimo, jim prisluhnemo in jim 
poskušamo nevsiljivo podati v pomoč svojo roko.

Pomoč drug drugemu je sporočilo solidarnosti. S tem 
pletemo mrežo zaupanja in hvaležnosti. Pomagati ni vedno 
preprosto in včasih se lahko konča z razočaranjem ali vpra-
šanjem: »Ali sem naredil prav?« Pa vendar je prav, da se na 
stisko odzovemo po svojih najboljših močeh, hkrati pa ohra-
njamo človeško dostojanstvo in spoštovanje.

V naši občini smo v teh letih spletli trdno mrežo sodelova-
nja z vsemi, ki poskušajo z dobrodelnostjo polepšati vsakdan 
mnogim, ki potrebujejo pomoč. Sodelujemo z župnijsko Kari-
tasom, občino, osnovno šolo, društvom upokojencev, civilno 
zaščito in mnogimi posamezniki. 

Veselimo se, ko se v skupino prostovoljcev vtkejo tudi 
mladi, s svežimi idejami, z novo energijo. Niso jim tuje ranljive 
skupine, ni jim tuja samota ljudi in ne pomanjkanje. 

Na Polzeli tke mrežo te vrste projekt Dobra vila, in sicer 
vsako leto decembra. Gre za projekt, ki je nastal pred tremi 
leti na pobudo treh srednješolk. Vsako leto je več vil in vilin-
cev. Letos se je njihovo število kljub nenavadnim razmeram 
povzpelo že na 101.

Božični čas nagovori srce in poveže družino. Čeprav smo 
morda daleč, smo lahko z vso tehnologijo, ki nam je na voljo, 
blizu. Spletimo z dano tehnologijo mrežo. Naj pogovor obu-
di spomine. Poiščimo skupne točke, vrnimo se h koreninam, 
prižgimo luč v svojem srcu ...

Vsak dan je drugačen, vsak dan prinese novi čudež. Spo-
štovani, verjemimo vanj in prebujajmo se vsak dan v letu 2021 
ZDRAVI.

Olga Hočevar

Pomoč drug drugemu         
je sporočilo solidarnosti
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Županovo voščilo

Spoštovani občanke in občani, 

še nekaj dni, pa se bomo poslovili od leta 2020. Prepričan sem, da si ga bomo 
vsi zelo zapomnili. 

Menim, da v leto 2021 odhajamo z novimi izkušnjami, ki nas utrjujejo. Postaja-
mo močnejši in bolj povezani, znamo ceniti, česar morda prej nismo. 

Priznam, da pogrešam praznični utrip, kot smo ga bili vajeni, še posebno bo-
žični koncert v cerkvi sv. Marjete na Polzeli in silvestrovanje na prostem, ko smo 
se srečevali zadnjih nekaj let, si nazdravili, voščili ter izmenjali veliko lepih besed 
in želja. Vem, da vse to še bo. Vem, da se bomo spet družili in veselili. Verjamem, 
da je pred nami doba, ki bo cenila to, kar smo, in ne to, kar imamo. In verujem v 
vse nas z upanjem, da bomo kljub utrujenosti zmogli združiti moči in dojeti, da je 
najpomembneje živeti ter biti in ostati zdrav.

Dragi vsi,

morda je bilo v preteklosti voščilo z željo, da bi bili zdravi, slišati kot fraza. Zdaj, 
ob izteku leta 2020 je to moja iskrena, srčna in največja želja za vse nas. Pazite 
nase in na vse svoje. Pokličite tiste, ki jih ne morete obiskati. Bodite močni, vztrajni 
in odločeni, da je življenje vredno vseh naših naporov in prizadevanj.

In ne pozabite: če se želimo videti, moramo pogledati v ljudi, ki nas obkrožajo 
– oni so naše ogledalo. Ker vedno je tako: smo, kar vidimo v drugih.

Blagoslovljene božične praznike in vse dobro v novem letu vam želim.

Vaš župan Jože Kužnik

VOŠČILO •Obcina Polzela

V letu 2021 vam želimo
vse dobro, zdravja, srece in miru.

Občinska uprava 

� �
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Neži Maurer, častni občanki Občine Polzela,    
za njenih 90 let

Ko so nedavno nazaj Nežo Maurer vprašali, kako pravza-
prav dočakaš 90 let, je z nagajivim nasmeškom odgovorila: 
»Ne smeš prej umret.«

Neža Maurer, pesnica, pisateljica, prevajalka, publicistka, 
urednica, pedagoginja, novinarka, je 22. decembra letos do-
polnila 90 let. V življenju, ki ji ni prizanašalo, ampak jo je moč-
no brusilo in obrusilo, je ustvarila opus, ki neizmerno trajno 
bogati slovensko literarno zakladnico, prevodi njenih pesmi 
v številne jezike, celo v japonščino in švedščino, pa o njej in 
Sloveniji pripovedujejo širom po svetu.

Rodila se je v Podvinu pri Polzeli. Na Polzeli je obiskova-
la osnovno šolo. Po vojni, leta 1946, se je odselila s Polzele, 
vsakokrat pa je čutiti, da se rada vrača. Zalesnikova Nežika 
se razneži, ko obuja otroške in mladostne spomine, v kate-
rih ima posebno mesto njen stari oče. S posebnim ponosom 
pripoveduje o skrinji, polni knjig, ki so jo imeli, čeprav so skro-
mno živeli. Za nič ni bilo denarja, za knjige in revije pa vedno. 
Neguje spomine na mladostne prijatelje, na šolsko pot, ki je 
bila vse prej kot enostavna, zlasti pozimi, ko je bilo snega 
majhnemu otroku čez glavo ... 

Vedno pove, da je bilo lepo, čeprav ni bilo lahko. Spomin 
je njeno zavetje. Vanj se vrača z dobrim občutkom, kar potr-
juje tudi njena izjava za bob leta 2014: »Ne bi menjala svoje še 
tako težke mladosti za današnjo mladost. Mi smo imeli vedno 
perspektivo, verjeli smo, da vedno zmaga dobro.«

Po končani nižji gimnaziji se je vpisala na učiteljišče. Štu-
dirala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, nato na Filozofski 
fakulteti, kjer je diplomirala leta 1960.

V tistem času so na ljubljanski televiziji začeli pripravlja-
ti šolske oddaje. Imela je diplomo in dovolj prakse, da so jo 
sprejeli za prvo urednico šolskih TV oddaj. 

Pozneje je delala kot novinarka, tudi kot tehnična uredni-
ca, v uredništvu Rodne grude ter pri reviji Otrok in družina. 
Posebno blizu ji je bilo delo pri Kmečkem glasu, kjer je ureja-
la kulturno rubriko, istočasno pa je bila terenska reporterka. 
Njeno območje je bilo Kozjansko, sicer pa se je vozila po vsej 
Sloveniji, potovala je po Jugoslaviji, tudi čez mejo. Nastajale 
so odlične reportaže.

Po moževi smrti je kandidirala za glavno urednico lista 
Prosvetni delavec. Bila je sprejeta in ostala sedem let. Nato se 
je zaposlila kot samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju 
za informiranje SR Slovenije, kjer je ostala do upokojitve.

Njena bibliografija je zelo obsežna: obsega pesmi in pro-
zo za otroke in odrasle, dramska besedila, prevode, uglas-
bene pesmi, na podlagi njenih pesmi je bilo posnetih sedem 
kratkometražnih filmov, njene pesmi so prevedene v veliko 
tujih jezikov. Nekaj več kot 80 otroških iger in oddaj so izva-
jale radijske postaje Ljubljana, Zagreb, Novi Sad in Sarajevo. 

Je prejemnica zlatnika poezije za življenjsko delo, nagra-
de za najboljšo pesniško zbirko leta 2010 in mnogih drugih 
nagrad. Je Slovenka leta 2008. 

Občina Polzela jo je leta 1999 imenovala za častno ob-
čanko. 

Pogosto se je selila. Najdlje je živela v Škofji Loki, leto in 
pol je bil njen dom Trubarjev dom v Loki pri Zidanem Mostu, 
zdaj živi v Domu starejših občanov v Preddvoru. Takole pravi: 
»V svojem življenju sem se selila 25-krat. Človek preprosto 
pobere stvari in gre. Prepričana sem, da je ves svet moj.«

PRI NAS SMO VSI LEPI

Nobenega ogledala
pri hiši ni.
Pa se gledamo samo
v mamine oči. 

(Neža Maurer)

V rojstni hiši v Podvinu pri Polzeli

Občinske novice 55
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Kljub poznemu času življenja in kljub smrti, ki je v njeno 
družino tako kruto posegala, ne uporablja besed o smrti, pač 
pa besede o ljubezni in velikem miru, kajti z njuno pomočjo 
kroži okrog sveta. Večina njenih pesmi govori o ljubezni, so 
hvalnica življenju. Pravzaprav ima ljubezen v njeni poeziji ve-
dno svoj dom. 

Neža Maurer je izjemno radoživa in iskriva sogovornica. 
Seje dobro voljo med ljudi. Njena notranja luč je ljubezen. 
Prav ljubezen in dobra volja pa sta tisto, kar vsem tako dobro 
dene in kar vsi tako zelo potrebujemo.

Spomin na dogodke, ki so se pravkar zgodili, ji zdaj že 
včasih ponagaja. Dogodkov izpred mnogo let pa se spominja 
zelo natančno. Vidi ljudi, barve, pokrajino, čuti vonj in dotike. 
Vse opiše podrobno in se ob tem nasmiha, kdaj pa kdaj pa se 
nasmeji od vsega srca.

Pravi, da so jo pesmi obiskovale kar same. Včasih tudi 
sredi noči, zato se je naučila pisati po temi. Svinčnik in kos 
papirja sta bila njena stalna bližina. Kot kakšen bombon ali 
krhelj suhega sadja. 

Neža Maurer pušča neizbrisno sled v slovenskem literar-
nem prostoru. Ta sled je mnogim svetilnik.

Tako kot pušča neizbrisen pečat v slovenskem literarnem 
prostoru, pušča neizbrisno sled v svojem rojstnem kraju. Ve-
dno znova smo je veseli in vsakokratno druženje z njo mine 
čisto prehitro. 

Županu Jožetu Kužniku je podarila svoj doprsni kip.

Obisk Neže Maurer je za nas vedno praznik. Ko nas je obi-
skala 20. decembra 2013, je bil njen obisk v prazničnem de-
cembru posebno darilo vsem, ki jo imamo radi, saj nas njena 
prisotnost bogati, njeni duhovitost in iskrivost pa tako prije-
tno ogrejeta. Uvodoma jo je pozdravil župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, ki ji je za njen 83. rojstni dan podaril njen por-
tret, delo Vida Hanžiča. Zapel ji je Andraški oktet. Njegovo 
ubrano petje jo je tako navdušilo, da se ji je orosilo oko. Po-
sebno presenečenje zanjo je bila torta, darilo Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec. Ko je odhajala domov, je povedala, 
da je bila ta večer srečna in da je bilo prekrasno.

Tudi obiščemo jo radi. Obiskovali smo jo v Škofji Loki, pa 
v Trubarjevem domu, obiskujemo jo tudi zdaj v Preddvoru. 
Kamor se preseli, ji je lepo. Ob obiskih obuja spomine na mla-
dost, pripoveduje o življenjskih izkušnjah, o lepoti bivanja, o 
radosti biti ženska (zlasti po šestdesetem letu je menda naj-
lepše). Odkrito se pogovarja o ljubezni.

Ob srečanju z njo je začutiti milino, nežnost, materinskost 
... S svojo umirjenostjo, prijaznostjo in iskrenim veseljem nas 
je sprejemala v bloku v Škofji Loki, kjer je živela kar nekaj let. 
Ta blok je bil nekaj posebnega. Povedala je, da je na njeno 
pobudo ozaljšan z narisi cvetja na fasadi. 

Častna občanka Občine Polzela je zaklad modrosti in du-
hovitosti. Čas z njo mine v smehu in sproščenem klepetu. 
Skoraj do solz smo se smejali, ko je pripovedovala, kdo je 
njen najljubši filmski igralec. Veliko, veliko je mlajši od nje, 
pa je kljub temu pogledala že skoraj vse njegove filme. Leo-
nardo DiCaprio je tisti, ki jo spravi v dobro voljo, ko jo začne 
najedati otožnost.

Vsake toliko časa je pogladila svoje bele lase in se povr-
nila v občino, kjer se je rodila, preživela otroštvo ter mladost. 
Spontano je prebrala kakšno pesem, ki jo je posvetila Gori 
Oljki, ali pa namenila stavek Podvinu in ljudem tam okoli. S 
posebno nežnostjo se je dotaknila spominov, še zlasti na sta-
rega očeta. 

Neizmerno je bila vesela župana Jožeta Kužnika. Na 
enem izmed obiskov mu je podarila svoj doprsni kip, ki ga 
je izdelal kipar Miha Kač in ki je v njeni omari varno shranjen 
čakal prav na to priložnost. 

V družbi z našo Nežo je bilo v Škofji Loki vedno lepo, čas 
pa je minil hitreje, kot bi si želeli … Ura, dve, tri – vmes ji je pri-
jazna soseda Francka prinesla kosilo. Ko ji je Neža predstavila 
župana, je rekla: »To je pa moj župan, župan moje občine.« 

Njena dobra volja in njen brezmejni optimizem sta nas 
pospremila iz njenega doma. Velik del poti do doma je bil 
namenjen obujanju utrinkov s srečanja in gradnji čudovitega 
mozaika vtisov. Tudi misel na to druženje dobro dene, saj 
kljub razdalji ogreje srce.

Ko smo bili pri njej v Trubarjevem domu, smo se srečali z 
Janezom Furmanom, nekdanjim župnikom v Andražu. Pova-
bil nas je na kavo in obljubil, da se bo potrudil, da bodo kip 
Trubarja pred Trubarjevim domom pristojni dvignili dovolj vi-
soko, da bo viden od daleč. To je močna želja Neže Maurer. 
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ko predmetov umestil v tako majhno 
sobo. Vsi razstavljeni predmeti so last 
Neže Maurer. Nekateri so zanjo posebej 
značilni. Npr. sladkornica, ki jo je imela 
ves čas na dosegu roke. Pa lističi za za-
pisovanje pesmi in svinčnik. Pletenine, 
bomboni, priročniki … 

V spremljajočem kulturnem progra-
mu ob odprtju sobe so Nežine uglas-
bene pesmi zapeli učenci Osnovne šole 
Polzela, Eva Škofič Maurer pa je prebra-
la nekaj maminih pesmi. Z zbranimi je 

Na obisku v Preddvoru

Pravi, da oče slovenskega jezika zasluži, 
da se povzpne visoko nad nas.

Tik preden smo se poslovili, je rekla, 
da je bil ta dan zaradi našega obiska 
zanjo praznik. Kako šele za nas! 

Obiskali smo jo tudi v Preddvoru. 
Večkrat. Nazadnje pred dvema mese-
cema. Tudi, kadar pridemo nenajavljeni, 
nas je vesela. In nikoli ne pozabi naroči-
ti: »Pozdravite vse na Polzeli, ki jih po-
znam.«

Kot rečeno, se je Neža Maurer po-
gosto selila. Ko se je leta 2014 selila iz 
Škofje Loke v Trubarjev dom v Loki pri 
Zidanem Mostu, je njena hči Eva Občini 
Polzela in Medobčinski splošni knjižnici 
Žalec predala dragoceno zbirko Neži-
nih osebnih predmetov: posteljo, nočno 
omarico, pisalno mizo, pisalni stroj, veli-
ko knjig in drobnih osebnih predmetov, 
tudi oblačil, posteljnine, prtov, priznanj 
… Veliko podarjenega je od 11. februarja 
2016 razstavljeno v sobi Neže Maurer, 
ki se nahaja v Občinski knjižnici Polzela, 
nekaj predmetov pa varno shranjenih 
čaka na njeno obnovljeno rojstno hišo v 
Kopanku oz. Podvinu pri Polzeli.

Sobo Neže Maurer je uredil in opre-
mil oblikovalec Jože Domjan. Zelo 
premišljeno in strokovno je tako veli-

delila misli o mamini poeziji in njenem 
pesnjenju. Jože Kužnik je v nagovoru 
izrazil hvaležnost za podarjeno zbirko 
Nežinih predmetov, poudaril pa je tudi 
pomen zbirke za lokalno skupnost.

Ker je pesnica zbolela, ni bila navzo-
ča. Smo jo pa poklicali po telefonu in se 
nasmejali njeni iskrivosti ter duhovito-
sti, ki ju vedno radodarno deli.

Trak pred vhodom v sobo so pre-
rezali Eva Škofič Maurer, Jože Kužnik 
in Jolanda Železnik. Prvi obiskovalci so 
bili navdušeni, hči Neže Maurer pa tudi 
ganjena. Izrazila je veliko hvaležnost, 
ker v Občini Polzela, kjer je Neža Mau-
rer častna občanka, izkazujemo pesnici 
toliko srčne pozornosti.

Poklanjamo se njenemu jubileju. S 
hvaležnostjo, ker jo osebno poznamo in 
se smemo družiti z njo, ji iskreno česti-
tamo in želimo vse dobro.

Ker ob jubileju, njeni 90-letnici, ne 
bomo mogli do nje in jo objeti, smo ji 
pripravili film, ki si ga boste lahko vsi 
ogledali na Savinjski TV in na Youtubu.

Ker pa redno prebira Polzelana, ji 
tudi po tej poti voščimo vse najlepše, 
veliko zdravja in veselja. Želimo, da je 
dobra volja, ki jo deli med vse nas, nikoli 
ne zapusti.

Spoštovana Neža Maurer, draga 
Neža, vse najlepše ob vašem jubileju. 
Radi vas imamo.

Jolanda Železnik

Veliko Nežinih osebnih predmetov je v Občinski knjižnici Pozela na gradu 
Komenda.
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Z novim letom na Polzeli novi pediater in   
otroški zobozdravnik

Aca Mladenovič, dr. med., spec. ped.

Občina Polzela je konec letošnjega 
avgusta objavila dva javna razpisa, in 
sicer za podelitev koncesije za opra-
vljanje javne zdravstvene službe na 
področju pediatrične dejavnosti in na 
področju zobozdravstvenega varstva 
otrok in mladine.

Na javni razpis za pediatra se na 
prvi javni razpis ni prijavil nihče. Šele 
na ponovljen razpis se je javil ponu-
dnik, ki mu je občina podelila konce-
sijo. To je pravna oseba Dispanzer za 
otroke in mladostnike, d. o. o., iz Žal-
ca. Pediatrično dejavnost zdaj opra-
vlja že v ZD Žalec in ZD Prebold.

Andrej Mlakar, dr. med., spec. pedi-
ater, zaposlen kot zdravnik in direktor 
družbe, nam je povedal: »V pediatrični 
ambulanti ZD Polzela bosta v letu 2021 
nadaljevali delo medicinski sestri Ma-
nica Ocvirk in Maja Zupanc. Prav tako 
bo v ambulanti nadaljeval delo zdrav-
nik specialist pediatrije. V januarju se 
bomo predvidoma izmenjevali Vlasta 
Matjaž Mrhar, dr. med., spec. pediatrije, 
Aco Mladenović, dr. med., spec. pedia-
trije, in jaz. Tako bo, če ne bo kakšnih 
večjih sprememb, tudi v drugih mese-
cih prihajajočega leta. Konec drugega 
leta predvidevamo zaposlitev pediatri-
nje. Poleti predvidevamo, v sodelovanju 
z Občino Polzela, prenovo prostorov. 
Urnik ambulante bo ostal v januarju 
nespremenjen, razpored zdravnikov v 
ambulanti bo objavljen na vhodu v am-

bulanto in na spletni strani dispanzerja 
(www.dom-zalec.si). Telefonske števil-
ke bodo predvidoma ostale nespreme-
njene. Vsaka morebitna sprememba bo 
objavljena pred vhodom v ambulanto 
in na spletni strani dispanzerja. V pri-
meru odsotnosti zdravnika bo nado-
meščanje za obravnavo nujnih stanj v 
naši pediatrični ambulanti v Žalcu.«

Tudi dozdajšnja otroška zoboz-
dravnica Silva Galackaj, dr. dent. med., 
se poslavlja od otrok. Na javni razpis 
za zobozdravnika je podalo ponudbe 
pet ponudnikov. Občina je koncesi-
jo podelila Davidu Vizjaku, dr. dent. 
med., iz Galicije. 

David Vizjak, dr. dent. med.

Trenutno je zaposlen še v Zdra-
vstvenem domu Celje in je za Polzela-
na povedal: »Pacienti dr. Galackajeve, 
ki me bodo izbrali za osebnega zoboz-
dravnika, bodo seveda lahko nadaljevali 
obravnavo v moji ambulanti, lahko pa si 
me bodo izbrali tudi drugi otroci. Verje-
tno mi bo nekaj pacientov sledilo tudi iz 
Celja. Velik poudarek dajem preventivi, 
sodelovanju s starši in otroki. Vzamem 
si čas, da jim vse razložim, jim poka-
žem, z asistentko Darjo se trudiva, da 
so obiski čim manj stresni, da so stori-
tve opravljene hitro in strokovno. Upam, 
da bom tudi v novem okolju vzpostavil 
dobro sodelovanje s starši in šolami. Žal 
v teh časih odpadejo redni šolski pre-
ventivni pregledi, za katere upam, da jih 
bomo začeli izvajati takoj po koncu epi-
demije. Obravnaval bom večinoma šo-
larje, zato bo žal neizogiben tudi kakšen 
krajši izostanek od pouka, ker vseh ne 
bo mogoče obravnavati pred poukom 
ali po njem, verjamem pa, da bomo zna-
li dobro uskladiti vse obveznosti. Ordi-
nacijski čas ambulante ostaja predvi-
doma nespremenjen, objavljen bo tudi 
na spletni strani Občine Polzela https://
www.polzela.si/za-obcane/zdravstvo/. 
Upam, da nam koronavirus ne prekriža 
načrtov začeti z normalnim delovanjem, 
kot je bilo to v prvem valu epidemije.«

Bina Plaznik

Podpis koncesijskih pogodb 18. decembra 2020 v sejni sobi Občine Polzela
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Na pragu adventa 2020, ko se 
številke o okuženih s koronavirusom 
(SARS-CoV-2), hospitaliziranih in mr-
tvih zaradi bolezni covida-19 ne sta-
bilizirajo, kaj šele zmanjšujejo, je bila 
gostja cikla pogovorov COVID-19 KOT 
IZZIV dr. Hana Šuster Erjavec, direk-
torica Zdravstvenega doma dr. Jožeta 
Potrate Žalec. Z njo se je pogovarjala 
Jolanda Železnik. Pogovor, ki je pote-
kal v avli Doma II. slovenskega tabora 
Žalec, je snemala Savinjska televizija. 

Razmere zbujajo strah in skrb, javno 
življenje se je ustavilo. Da bi doprinesli 
k zajezitvi virusa, so jo izbrali za gostjo 
pogovorne oddaje, da bi iz prve roke 
dobili ustrezne informacije. Uvodoma je 
dr. Hana Šuster Erjavec predstavila Zdra-
vstveni dom Žalec, njegovo organizacijo, 
število zaposlenih, programe, ki jih izvaja-
jo, razvojne projekte, ambulante, sprego-
vorila je tudi o obremenjenosti zdravnikov 
in povedala, kako si izbrati zdravnika.

Poudarek pa je bil na obvladovanju 
trenutnih razmer, ki jih kroji koronavirus. 
Predstavila je covidno točko, ki v Žal-
cu deluje od 24. septembra 2020. V teh 
dneh odvzamejo povprečno 90 brisov. 
Delež pozitivnih je od 30 do 50 %. Pred-
stavila je delovanje Zdravstvenega doma 

Žalec v času epidemije, kakšen je posto-
pek pred vstopom v zdravstveni dom, 
kateri programi so trenutno ukinjeni. Spo-
mnila je, kateri so najpogostejši simptomi, 
ki kažejo na okuženost s koronavirusom, 
in kako ukrepati, ko sumimo na okužbo 
oziroma je ta že potrjena. Ob koncu po-
govora je poudarila, kako preprečiti oz. 
zajeziti širjenje okužb s SARS-CoV-2, da 
bi bili zadnji decembrski dnevi bolj spro-
ščeni, kot so zdaj. 

Življenje, kot smo ga bili vajeni, naj-
brž ostaja preteklost, a ljudje smo pri-
lagodljiva bitja in se bomo zagotovo 
znašli tudi v spremenjenih razmerah, 
seveda pa moramo najprej vse dati od 
sebe in po svoji moči prispevati k čim-
prejšnji zajezitvi širjenja tega virusa, ki 
nam je tako močno premešal karte in 
prekrižal načrte.

Tone Tavčer

Z dr. Hano Šuster Erjavec, direktorico Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate 
Žalec, se je pogovarjala Jolanda Železnik.

Covid-19 kot izziv

Občina Polzela je z Elektrom Celje dosegla dogovor o kabliranju električnih vo-
dov na več delih občine. 

V teh dneh kablirajo na ulici Pod gradom na Polzeli, že v kratkem pa bodo delo 
nadaljevali v zaselku Topolovec v Andražu nad Polzelo. Zamenjava nosilnih drogov in 
napeljava kablov v zemljo sta pomembni predvsem na tistih področjih, kjer so nosilni 
drogovi električnih vodov moteči za promet, v kmetijstvu, marsikje pa so že v slabem 
stanju.

Občina skupaj z lastniki zemljišč in Elektrom Celje tako nadaljuje majhne projekte, 
ki pa so kljub temu pomembni za občane. 

Tone Tavčer

Elektrika z drogov v zemljo

Delavci Elektra pri polaganju električnih kablov v ulici Pod gradom
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Okužbe v domu se počasi umirjajo. Statistika z dne 21. 
12. 2020 pove, da je okuženih 54 stanovalcev in 8 delavcev. 
Na srečo so okužbe v večini primerov v mili obliki. Zato ni 
nič čudnega, da se tudi stanovalci v rdeči coni počutijo do-
bro. Obiski se izvajajo, priboljške sprejemajo. 

Direktorica Eva Lenko nam je povedala, kako se spopadajo 
z okužbami: »V Domu upokojencev Polzela smo se dolgo uspe-
šno spopadali s preprečitvijo okužbe s covidom-19. V spomla-
danskem valu nam je uspelo, da okužba v dom sploh ni prišla. 
Žal se v drugem, jesenskem valu, okuženosti kljub vsem zašči-
tnim ukrepom, ki smo jih in jih še izvajamo, nismo uspeli izogniti. 
Prvo okužbo smo v dom dobili prek stanovalke iz Splošne bolni-
šnice Celje. Ob prvi okužbi so bili sproženi vsi protokoli, ki smo 
jih imeli pripravljene za primer okužbe. Organizirali smo rdečo 
cono, najprej v prizidku, pozneje ob porastu okuženih pa v Gra-
ščini Šenek. Sivo cono, katere organizacija zahteva enopostelj-
ne sobe, smo organizirali v nadstropju novega prizidka. Pri tem 
sodelujemo tudi s Civilno zaščito Občine Polzela in Civilno za-
ščito Občine Braslovče, ki nam po potrebi priskočita na pomoč, 
za kar smo jim zelo hvaležni in se jim tudi tu zahvaljujemo.« 

Obrnili smo se tudi na Igorja Pungartnika, poveljnika Civil-
ne zaščite Polzela, ki nam je povedal, kako pomagajo v domu: 
»Člani štaba skupaj z gasilci priskočimo na pomoč takrat, ko 
nas pokličejo, in sicer kadar pripravljajo večje akcije. Pomagamo 
pri selitvi stanovalcev in razkuževanju prostorov. Občina Polzela 
je pristopila k nakupu aparata za razkuževanje prostorov. Zato 
lahko sami razkužujemo prostore in tako ne obremenjujemo 
drugih specialnih enot za razkuževanje.« 

Okužbe s koronavirusom tudi v Domu upokojencev 
Polzela

Civilna zaščita med razkuževanjem

Vendarle gre tukaj za starejše ljudi, ki so že tako potisnjeni 
na rob družbe v teh časih. Kako oskrbovanci prenašajo vse 
ukrepe in kakšno je njihovo razpoloženje? Eva Lenko pove: 
»Stanovalci v večini okužbo prenašajo dobro, saj gre v veliki 
meri za asimptomatske okužbe, ki jih sploh ne bi odkrili, če 
ne bi izvajali toliko testiranj. Stanovalci, pri katerih gre za težji 
potek okužbe oziroma imajo še pridružene bolezni, so deležni 
zdravstvene oskrbe v bolnišnici. Prvi večji vdor okužb je bil na 
oddelku z osebnim spremljanjem, kjer smo organizirali t. i. ko-
hortno izolacijo stanovalcev. Naša skrb v primeru okužb je v 
največji meri usmerjena v počutje naših stanovalcev. Zato smo 
že pred vdorom okužbe organizirali stalne ekipe, ki skrbijo za 
njih in jih je našim stanovalcem uspelo prepoznati kljub oseb-
ni zaščiti. Delo poskušamo organizirati v največji možni meri 
tako, kot je bilo pred okužbo. Glede na to, da dom v tem času 
ni bil odprt za obiskovalce, razen za paliativne stanovalce, so 
naši stanovalci lahko imeli stike prek videoklicev in klasičnih 
telefonskih klicev. Zavedamo se, da to ne nadomesti osebnega 
stika, zato naslednji teden odpiramo dom za vnaprej najavlje-
ne obiske, in sicer za stanovalce, ki so nameščeni v beli coni, ali 
pa so covid že preboleli. Vsi zaposleni se zavedamo resnosti 
razmer, zato si prizadevamo, da bi kljub koronačasu naši sta-
novalci občutili prihajajoče praznike in njihov čar. Dom je že 
praznično okrašen, tako kot vsako leto. 

V domu je bilo 11. decembra 2020 87 okuženih, vendar je 
pri tem trebna poudariti, da se je že v nedeljo, 13. decembra 
2020, iz rdeče cone vrnilo večje število naših stanovalcev. Gle-
de na intenzivnost virusa je o napovedih težko govoriti, si pa 
neizmerno želimo, da bi se čim prej vrnili v normalne razmere, 
brez okužb.« 

Ne glede na izredne razmere, smo v prazničnem decem-
bru, mesecu miru, veselja in tudi druženja. Prihaja božič, ki je 
za marsikoga najlepši praznik. »December je čas, ko nas obi-
ščejo praznični možje. Prvi, sv. Miklavž, je svoje delo več kot 
odlično opravil, saj je obiskal vse naše stanovalce, ustrašil se 
ni niti rdeče cone. Trdno verjamemo, da bo s svojim zgledom 
navdihnil tudi dedka Mraza in Božička. Vse naše utrinke za-
pisujemo in objavljamo na naši Facebook strani, obvestila o 
razmerah pa poskušamo kar se da sproti objavljati na spletni 
strani doma. Letošnji prazniki bodo drugačni, vendar nič manj 
praznični, za kar bomo poskrbeli vsi zaposleni, ker nam je še 
kako mar za naše stanovalce. Želimo, da bi naši stanovalci te 
drugačne dni preživeli kar se da lepo in mirno. In da bi bili zdra-
vi. Dom odlično sodeluje tudi s škofijsko Karitas Polzela, ki nam 
pomaga pri osebnih nakupih za naše stanovalce, razveselili pa 
so nas tudi z darili ob Miklavžu. Zahvala tudi vsem donatorjem, 
ki se v teh časih spomnijo na nas, prav tako vsem stanovalcem 
in svojcem. Posebna zahvala tudi vsem zaposlenim, ki se zelo 
trudijo, da bi stanovalci čim manj občutili težavnost razmer, v 
katerih smo se znašli,« je sklenila Eva Lenko.

Bina Plaznik
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učinkovitimi svetilkami z LED-tehnolo-
gijo. V nižinskem delu občine v naseljih 
Polzela, Ločica ob Savinji in Breg pri 
Polzeli, ki trenutno še nimajo omrežja 
javne razsvetljave, pa bo zgrajenih 360 
novih svetilk.

Župan Jože Kužnik je pojasnil, da 
bo investicija v obliki javno-zasebne-
ga partnerstva dražja, kakor če bi se 
občina zadolžila, je pa nujno potrebna 
predvsem z vidika zagotavljanja bolj-
ših bivanjskih pogojev našim občanom 
v nižinskem delu občine. Tako bo lahko 
občina kljub temu v naslednjem letu 
izvajala investicije, ki so za občane nuj-
no potrebne, kot npr. obnova ceste v 
Dobriču. 

Alenka Kočevar 

Seja občinskega sveta prvič na daljavo

V četrtek, 26. novembra 2020, so 
se svetniki in svetnice Občinskega 
sveta Občine Polzela sestali na 13. re-
dni seji, in sicer virtualno prek vide-
okonferenčne aplikacije Zoom, kar se 
je zgodilo prvič v vsej zgodovini delo-
vanja polzelskega občinskega sveta. 
Sprejemanje odločitev in glasovanje 
sta potekali z osebnim izrekanjem, na 
dnevnem redu pa je bilo devet točk.

Po potrditvi dnevnega reda in zapi-
snika prejšnje seje so se svetniki sezna-
nili z Dokončnim poročilom Nadzorne-
ga odbora o opravljenem nadzoru za 
leto 2019. Ugotovitve in priporočila je 
predstavil Janez Tomšič, predsednik 
nadzornega odbora.

Največ razprave je bilo namenjene 
Novelaciji investicijskega programa za 
novogradnjo, energetsko obnovo in 
upravljanje javne razsvetljave v Obči-
ni Polzela in izvedbi tega projekta v 
obliki javno-zasebnega partnerstva ter 
potrditvi poročila strokovne komisije 
za izbiro koncesionarja. Oba sklepa so 
svetniki soglasno potrdili.

Občina Polzela je že maja 2018 za-
čela postopke za izgradnjo javne raz-
svetljave v celotnem nižinskem delu. 
V tem času in vse do oktobra 2020 
je Občina Polzela izvajala postopke 
za izbiro koncesionarja. Med postop-
kom sta bili, zaradi spremembe stanja 
zgrajene javne razsvetljave v prostoru, 
izvedeni posodobitev katastra javne 
razsvetljave in posodobitev projekta 
novogradnje. 

Najugodnejši ponudnik je izved-
bo novogradnje in zamenjave ponudil 
po ceni 850.000 EUR. Financiranje se 
bo izvedlo po modelu javno-zasebne-
ga partnerstva z zapiranjem finančne 
konstrukcije z javnimi sredstvi in sred-
stvi zasebnega partnerja, in sicer tako, 
da zasebni partner vloži 502.612 EUR 
brez DDV, javni partner Občina Polzela 
pa 347.388 EUR brez DDV. 

Z vključitvijo zasebnega partner-
ja se bo zagotovila hitra in učinkovita 

izvedba projekta, za občino kot javne-
ga partnerja pa lažji nadzor nad izva-
janjem projekta. Javna razsvetljava bo 
tako zgrajena v letu 2021.

Z izbranim ponudnikom bo občina 
sklenila koncesijsko pogodbo za deset 
let, v kateri bodo natančno določeni 
pogoji upravljanja in vzdrževanja ce-
lotne javne razsvetljave ter tudi način 
njenega prenosa po končani konce-
sijski dobi. V času trajanja koncesijske 
pogodbe bo občina plačevala stroške 
upravljanja in vzdrževanja v znesku 
91.500 EUR neto. 

Omrežje javne razsvetljave, ki bo 
predmet prenove, trenutno obsega 
588 svetilk. Glavni cilj investicijskega 
projekta je imeti kakovostno, energet-
sko učinkovito in okolju primerno osve-
tljenost vseh naselij v občini. Zato bo 
zamenjanih 161 svetilk, ki so neustrezne 
(niso v skladu z Uredbo in so energet-
sko potratne) s sodobnimi, energetsko 

13. seja občinskega sveta  je potekala prek Zooma.
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V belino odeta Polzela se je v sredo, 2. decembra 2020, v 
večernih urah zasvetila v soju prazničnih luči. Ob tem ni bilo 
druženja, kot smo ga vajeni, pač pa smo se vsak zase poglo-
bili v čarobnost in pravljičnost decembrskega večera ter se v 
mislih sprehodili skozi lepoto prazničnega časa. 

Prižig lučk v decembru vsako leto doda kanček vznemirlji-
vosti in čarobnosti v praznično vzdušje. Letos je poseben čar 
dodala tudi narava, ki je ravno v tistih dneh nasula nekaj snega. 
Ni ga bilo prav veliko, a ravno prav, da smo začetek adventa 
začutili še bolj doživeto.

Prve letošnje snežinke, ki jih je decembrski veter nosil sem 
in tja ter jih nekaj odložil tudi v naši občini, so ustvarile snežno 
idilo, ki je v prvih decembrskih dneh ustvarjala v večernih urah, 
ko so zasvetile praznične luči, pravljično lepo podobo našega 
kraja. Sneg sicer ni dolgo vztrajal, pravijo pa, da ga bo ob bo-
žiču spet nekaj.

Sneg pa seveda ni vedno le radost. Pred nas postavi tudi 
kakšen izziv. Zlasti, če ga čez noč zapade toliko, da so jutranje 
poti v službo ovirane. Z malo potrpljenja in strpnosti smo obi-
čajno kmalu vsi zadovoljni, saj zimske službe, ki jo na območju 
Občine Polzela izvajajo režijski obrat Občine Polzela in pogod-
beni izvajalci, sneg nikoli ne preseneti. Ves čas so v pripravlje-
nosti, žal pa ne morejo biti sočasno na vseh koncih občine. 
Naredijo vse, kar je v njihovi moči, da so v najkrajšem možnem 
času prehodne in prevozne kategorizirane občinske ceste ter 
da so očiščeni vsi pločniki in vsa javna parkirna mesta. Žal je 
treba kdaj kje tudi malo počakati. Hvala, ker ste strpni. Seveda 
pa smo hvaležni vsem, ki sami primete za lopato in očistite 
kakšen kvadratni meter snega. Saj veste: skupaj smo močnejši.

Če vam čas in zdravje dopuščata, vas prijazno vabimo, da 
se kakšen večer sprehodite skozi praznično okrašeno jedro 
naše občine. Morda boste srečali Božička. Mi smo ga že. Pove-
dal nam je, da zanj ni ovir, niti ne potrebuje nobenih dovoljenj 
za prehod državnih in občinskih mej. Pristojni so mu bojda re-
kli, da le naj gre na pot in obdari pridne otroke. Slišal je, da so v 
Občini Polzela vsi otroci pridni, zato nosi s sabo darila za vse, 

Zapadel je prvi sneg, prižgal je srečo v očeh … 

Praznična idila 

veliko daril. Zaupal nam je, da bi bil kakšen centimeter snega 
zelo dobrodošel, da bi mu pri razvozu daril lahko pomagali 
jelenčki, ki bi vlekli sani z darili. Če snega ne bo, bo potreboval 
malo več časa, da bo prišel do vseh pridnih otrok, a zagotovo 
pa bo prišel.

Čeprav pred nami ni čas glasnih praznovanj, ognjemetov 
in množičnih druženj, bodo zadnji decembrski dnevi zagotovo 
zelo lepi. Preživeli jih bomo v najožjih družinskih krogih in z 
najlepšimi mislimi na vse, ki nam veliko pomenijo, pa ne mo-
rejo biti z nami. Še se bomo družili, veselili, rokovali, objemali. 
Še bomo glasno in množično silvestrovali tudi na prostem. Še 
bomo lahko uživali na prazničnih koncertih. Še bomo lahko 
skupaj, če bomo še malo ostali narazen. Vredno se je potruditi, 
vztrajati, tudi potrpeti. Da bomo lahko kmalu začutili toplino, 
ki nas objame, ko dlan seže v dlan. 

Jolanda Železnik
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Avto-moto zveza Slovenije se pridružuje globalni pobu-
di mednarodne avtomobilistične zveze FIA This is my stre-
et, katere namen je spodbuditi aktivnosti, ki bi prispevale 
k večji prometni varnosti in zmanjševanju onesnaženja, ki 
ga povzroča cestni promet. Slovenija sicer glede otrok in 
mladih dosega zavidljivo raven varnosti v prometu, izziv 
pa sta pomanjkljiva infrastruktura za ranljive udeležence 
v prometu ter tudi onesnaženje zaradi prometa. Še zlasti 
v času epidemije, ko so zdravstveni delavci primorani vso 
svojo energijo usmeriti v zdravljenje bolnikov s koronavi-
rusno boleznijo, moramo storiti vse, da preprečimo pro-
metne nesreče, ki bi še dodatno obremenile zdravstveni 
sistem, zato AMZS poziva: Pazimo drug na drugega – tudi 
v prometu!  

Pazimo drug na drugega tudi v prometu   
Varna cesta zate in zame

Za boljšo varnost v prometu in boljšo prometno kulturo 
je ključno medsebojno spoštovanje vseh udeležencev.

Varna in okolju prijazna mobilnost 
Fundacija mednarodne avtomobilistične zveze FIA ko-

ordinira pobudo Iniciativa za zdravje otrok. Ta z Manifestom 
2030 poziva k prenovi mestnih cest in ulic na način, da 
bodo te bolj varne, z nižjimi dovoljenimi hitrostmi in z ustre-
znimi površinami za pešce, kolesarje, skiroiste …, s čimer bo 
mogoče spodbujati okolju bolj prijazne oblike mobilnosti. 
Da bo tovrstna mobilnost varna, so nujne varnejše površine 
za pešce, prehodi za pešce, kolesarske površine, ločene od 
drugega prometa, in znižanje največje dovoljene hitrosti v 
naseljih na območjih, kjer so otroci in vozila na istih prome-
tnih površinah, na največ 30 km/h. 

Varna cesta zate in zame
Dokler infrastruktura za ranljive udeležence v prometu 

ne bo v celoti urejena, si bodo iste prometne površine delili 
različni udeleženci, zato vodja področja za varno mobilnost 
pri AMZS Erik Logar poudarja: »S sporočilom Varna cesta 
zate in zame, kot smo v slovenščino prevedli poziv FIA This 
is my street, želimo v AMZS povezati pešce, kolesarje, mo-
toriste, avtomobiliste in druge voznike ter izpostaviti, da je 
za varnost v prometu in boljšo prometno kulturo ključno 
medsebojno spoštovanje različnih udeležencev v prometu, 
saj si marsikje vsi delimo iste površine. Čeprav mora vsak 
udeleženec v prometu najprej skrbeti predvsem zase, mora-
mo paziti tudi drug na drugega.« Ta poziv je še bolj aktualen 
v času epidemije novega koronavirusa, ko so zdravstveni 
delavci primorani vso svojo energijo usmeriti v zdravljenje 
bolnikov s koronavirusno boleznijo: »Storiti moramo vse, 
kar je v naši moči, da preprečimo prometne nesreče, ki bi 
še dodatno obremenile zdravstveni sistem, zato v AMZS 
upamo, da bomo skrbni ter pazili drug na drugega – tudi 
v prometu!«

Tone Tavčer

V prometnih nesrečah po vsem svetu naj bi letno življe-
nje izgubilo 250 tisoč otrok in mladih. Podobno je število 
smrtnih žrtev zaradi onesnaženega zraka v urbanih obmo-
čjih, h kateremu pomembno prispeva ravno cestni promet. 
Ta je trenutno na svetovni ravni glavni vzrok smrti otrok, 
starejših od pet let, in mladostnikov. Kot izpostavlja med-
narodna avtomobilistična zveza FIA, katere članica je Avto-
-moto zveza Slovenije, nova generacija zahteva ukrepe, s 
katerimi se bo družba spoprijela z nevarnostmi v prometu 
in onesnaženjem, ki ga ta prinaša, ter bodo pripomogli k 
reševanju podnebne krize.
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V sklopu izvedbe projekta »Ureditev 
dovozne javne poti, kot nadomestne 
dovozne poljske poti – ukrep 6, na po-
dodseku od km 0.000 do km 0.320«, 
katerega investitorja sta Direkcija RS 
za infrastrukturo ter Občina Polzela v 
sodelovanju projektanta GHC-projekt, 
d. o. o., sta posebej vključeni izvedba in 
ureditev informacijske točke, pri čemer 
bo predstavljen rimski legijski tabor v 
besedi in sliki, tudi z zanimivimi pogledi 
na območje poveljstva in barak ter 3D-
-modelom tabora. Vabljeni na odprtje in 
ogled v aprilu 2021! 

Mateja Ravnik, univ. dipl. arheologinja, 
konservatorka

Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Celje

Legijski tabor II. italske legije v Ločici ob Savinji, 3. del 

V preteklih prispevkih je bila pred-
stavljena zgodovina raziskav in videz 
oziroma arhitektura rimskega legij-
skega tabora v Ločici. Čeprav se je II. 
italska legija na območju Ločice zadr-
žala sorazmerno kratek čas, je pustila 
za seboj arheološke ostaline in sledi, ki 
pričajo o pomembnosti prostora in le-
gijskega tabora. Izkopavanja v začet-
ku 20. stoletja so dala prve informacije 
o najdišču, ki pa so bile pozneje, z ra-
zvojem stroke in poznavanjem proble-
matike rimskega cesarstva in rimske 
vojske v njem, izdatno dopolnjene in 
so na koncu ne nazadnje pripeljale do 
možnosti predstavitve kulturne dedi-
ščine prebivalcem Občine Polzela.

 
Upamo, da vas je branje prispevkov 

pritegnilo in da ste izvedeli kakšen zani-

miv podatek o tem, kaj se je dogajalo in 
odkrivalo na terasi in poljih ob železnici 
in cesti proti Polzeli. 

A za ohranitev, prepoznavnost in 
oživitev arheoloških najdišč je prav go-
tovo zelo pomembna tudi lokalna sku-
pnost. Del identitete Polzelanov je tako 
tudi rimski legijski tabor v Ločici. 

V izkopavanjih prof. dr. Lorgerja so 
že med davnima letoma 1916 in 1918 za-
gotovo sodelovali tudi Polzelani. Lorger 
namreč poroča, da so bila izkopavanja 
zaradi prve svetovne vojne težka in 
zahtevna. Velikokrat so zato pri izkopa-
vanjih sodelovali tudi otroci, saj so od-
rasli morali poskrbeti za svoje družine. 
Nekateri so bili ujeti na fotografijah. Jih 
morda kdo prepozna?

Fotografije izkopavalcev, ki so pomagali prof. dr. Lorgerju (iz AV 30): sl. 14: zahodni temelj zidu stolpa II, sl. 15: severni 
temelj zidu stolpa I, sl. 16: zahodni temelj zidu stolpa III in sl. 19: severni vogal temeljev zidu stavbe E po Lorgerju, barake II 
kohorte

POLZELANI KOT SODELAVCI PROF. DR. LORGERJA MED ARHEOLOŠKIMI IZKOPAVANJI 1916–1918

Zahvala
Dragi prostovoljni gasilci Občine Polzela in Mestne občine Celje, iskreno se zahvaljujeva za pomoč, ki ste nama jo nudili pri 

odpravi izpusta kurilnega olja iz cisterne.

Z nama ste delili skrb in darovali svoj dragoceni prosti čas. Srčna hvala tudi vašim družinam, ki vas podpirajo v tej humanosti.

Ceniva vas in vam želiva zdravja, ljubezni, čim manj nezgod v letu 2021! 
Edi in Slavica Cehner
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Vsak začetek je težak, in to zagotovo 
velja tako za najstnike kot tudi starejše, 
ki prvič sedejo za volan osebnega avto-
mobila. V cestnem prometu je stopnja 
verjetnosti za povzročitev prometne ne-
sreče zagotovo večja pri voznikih, ki so 
na začetku samostojne vožnje. Vožnja 
voznika mladoletnika oziroma kandidata 
za voznika s tako imenovanim spremlje-
valcem, poleg usposabljanja v šoli vo-
žnje, velja za varen in učinkovit način pri-
dobivanja prometnih izkušenj. Tovrstna 
vožnja je namenjena usposabljanju voz-
nikov za vozniški izpit in ne nadomešča 
usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le 
dopolnjuje oziroma nadgrajuje. Zanima-
nje za vožnjo s spremljevalcem je precej-
šnje, na Upravni enoti Žalec vsako leto 
prejmemo več kot 120 tovrstnih vlog.

Najstniki lahko za volan osebnega av-
tomobila prvič sedejo le, če so starejši od 
16 let, ob prisotnosti spremljevalca, ki ni 
učitelj šole vožnje. Ob tem morata tako 
voznik kot tudi spremljevalec izpolnjevati 
določene pogoje.

Zakon o voznikih določa, da je spre-
mljevalec lahko starš, skrbnik, rejnik ali 
druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in 
ima veljavno vozniško dovoljenje za vo-
žnjo motornih vozil kategorije B najmanj 
pet let, v evidenci izrečenih kazenskih 
točk nima več kot pet kazenskih točk 
in ima prebivališče v Republiki Sloveni-
ji. Kandidata, mlajšega od 18 let, lahko 

spremlja druga oseba pod pogojem, da s 
tem pisno soglašajo njegovi starši, skrb-
nik oziroma rejnik. Spremljevalcev je lah-
ko več in morajo biti vpisani v evidenčni 
karton vožnje. Na tovrstni vožnji mora 
biti vozilo označeno s tablico “L”, ki jo je 
mogoče kupiti v določenih avtošolah.

Na Upravni enoti Žalec lahko vlogo 
za vpis spremljevalca vloži kandidat, nje-
gov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, 
kjer ima kandidat prijavljeno stalno prebi-
vališče. Vlogi, ki je objavljena tudi na sple-
tni strani eUprava (https://e-uprava.gov.
si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3385), 
je treba priložiti evidenčni karton vožnje 
(original), zdravniško spričevalo, lahko 
pa tudi izpis iz evidence kazenskih točk 
(tega sicer lahko pridobi upravna enota 
po uradni dolžnosti). Ob vložitvi vloge je 
treba plačati upravno takso v višini 22,60 
evra. Nato na upravni enoti, ob izpolnje-
vanju pogojev, izvedemo vpis spremlje-
valca v register voznikov in evidenčni 
karton vožnje. Spremljevalcu izročimo 
tudi navodila za vožnjo s spremljevalcem.

Kandidat za voznika lahko vozi oseb-
ni avtomobil s spremljevalcem na obmo-
čju Republike Slovenije, dokler ne opravi 
vozniškega izpita za vožnjo motornih vo-
zil kategorije B, vendar največ dve leti od 
vpisa spremljevalca v register voznikov 
in evidenčni karton vožnje. Kandidat za 
voznika mora na vožnji imeti pri sebi evi-
denčni karton vožnje in veljavno zdravni-

ško spričevalo, spremljevalec pa veljavno 
vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kate-
gorije B. Odgovornost za varno vožnjo in 
za prekršek je na strani spremljevalca.

Hkrati vas obveščamo, da Upravna 
enota Žalec zaradi trenutnih razmer po-
sluje na način naročanja. Izvajamo prete-
žni del nalog, razen tistih, ki jih je Vlada 
Republike Slovenije začasno prepoveda-
la. Med drugim je začasno prepovedano 
tudi izvajanje dejavnosti usposabljanja 
kandidatov za voznike motornih vozil, 
zato se na upravni enoti trenutno ni mo-
goče priglasiti k teoretičnemu ali praktič-
nemu delu vozniškega izpita. 

Skladno z Odlokom o začasnih ukre-
pih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni 
covid-19 upravna enota trenutno ni dol-
žna sprejeti vloge v fizični obliki ali ustne 
vloge na zapisnik, razen vloge, ki se po za-
konu lahko vloži samo pri organu (npr. za 
pridobitev kvalificiranega digitalnega po-
trdila, overitve, osebni dokumenti in tako 
dalje). Vloge lahko stranke vložijo po ele-
ktronski poti tudi brez varnega elektron-
skega podpisa s kvalificiranim potrdilom 
na e-naslov ue.zalec@gov.si ali po navadni 
pošti. Več informacij si lahko preberete na 
spletnih straneh Upravne enote Žalec.

Želimo vam varne poti in veliko zdravja.

Simona Stanter

Vožnja s spremljevalcem

Policijska kronika - november 2020

12. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v nenaseljeni objekt 
na Vrtni ulici na Polzeli. Z ogledom in 
zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, 
da je neznani storilec nasilno vstopil v 
objekt, z razbitjem stekla, ter iz njega 
odtujil motorno žago ter si jo protiprav-
no prilastil in odnesel neznanokam. Po-
licisti še zbirajo obvestila in bodo v zve-
zi s kaznivim dejanjem podali kazensko 
ovadbo na pristojno sodišče.

15. 11. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o poškodovanju stekla na vhodnih 
vratih stanovanjskega bloka na Glavnem 
trgu, in sicer je steklo znani storilec raz-
bil s silo telesa. Zoper znanega storilca 
smo policisti PP Žalec napisali kazensko 
ovadbo na pristojno sodišče.

Policisti PP Žalec smo bili novembra 
obveščeni tudi o prometni nesreči, ki se 
je zgodila pri pekarni na Polzeli, udeleženi 

sta bili tovorno in osebno vozilo. Nastala je 
manjša materialna škoda, policisti pa smo 
zaradi izpolnjenih pogojev za udeležbo 
vozil in voznikov v cestnem prometu od-
stopili od ogleda kraja prometne nesreče. 

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov, povezanih s kaznivimi dejanji 
in prekrški po Zakonu o prekrških zoper 
javni red in mir, na območju Občine Pol-
zela policisti PP Žalec v novembru nismo 
obravnavali. 
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Ureditev, ki jo je za čas med božičnimi in novoletnimi 
prazniki sprejela Vlada Republike Slovenije, določa prepo-
ved prodaje in uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjeme-
tov. Čeprav letos prispevek ni aktualen, pa tudi ne bo odveč. 

Uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov pome-
ni objektivno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje, žrtve 
pa so po navadi otroci. Policisti ugotavljajo, da se ob različ-
nih osebnih praznovanjih, praznovanjih božiča, novega leta, 
velike noči in ob drugih priložnostih množično uporablja-
jo različne vrste pirotehničnih izdelkov. Pri tem prihaja tudi 
do številnih telesnih poškodb, kršitev javnega reda in miru, 
do povzročanja materialne škode ter pritožb občanov nad 
pretirano, nehumano in objestno uporabo petard. Prav tako 
policisti ugotavljamo, da večini otrok, ki na nedovoljeni način 
uporabljajo pirotehnične izdelke, te kupijo njihovi starši, saj jih 
sami ne morejo kupiti na legalen način.

Področje uporabe in prometa s pirotehničnimi izdelki ure-
ja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki raz-
vršča posamezne pirotehnične izdelke v kategorije, določa 
tehnične zahteve za izdelke ter pogoje za uporabo.

Zakon pirotehnične izdelke deli na:
• kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo 

majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa 
in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z 
ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stano-
vanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;

• kategorija 2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno 
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so name-
njeni uporabi na omejenih območjih na prostem;

• kategorija 3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje 
veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na 
velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodlji-
va za zdravje ljudi;

• kategorija 4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko 
nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno 
usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni 
izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni 
škodljiva za zdravje ljudi.

Kdo sme nabavljati in uporabljati pirotehnične izdelke?
Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno 

prodajati osebam, ki so mlajše od:
• 14 let za kategorijo 1,
• 16 let za kategorijo 2.

Ne glede na ta zakonska določila je uporaba ognjemetnih 
izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi osebam, mlajšim od 
14 oziroma 16 let, če so pod nadzorom staršev ali skrbnikov. 
Prodajalec sme od osebe, za katero domneva, da ne izpol-
njuje pogojev za nakup pirotehničnih izdelkov, zahtevati, da 
predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se 
dokazuje istovetnost oseb.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov katego-
rije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (vseh vrst petard), je v 
Republiki Sloveniji prepovedana. 

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova 
uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja.

Fizičnim osebam je prepovedana:
• predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka;
• uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;
• lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
• preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu pirotehničnih iz-
delkov?

Kupci pirotehničnih izdelkov, če že morate, kupite takšne 
izdelke le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovo-
ljenje. Izogibajte se nakupu »pod roko« pri raznih preproda-
jalcih, saj za kakovost teh izdelkov nihče ne jamči.

Ob nakupu od prodajalca zahtevajte:
• potrdilo, da je za konkretni izdelek ministrstvo za notra-

nje zadeve izdalo dovoljenje za uporabo;
• navodila za uporabo izdelka, ki morajo biti napisana v 

slovenskem jeziku in obvezno priložena vsakemu izdelku.

Pred uporabo izdelkov navodila temeljito preberite in jih 
ob uporabi tudi upoštevajte.

Kje je prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov?
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glav-

ni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih 
naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolni-
šnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na povr-
šinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V 
stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovo-
ljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so pro-
izvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo. Uporaba 
pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili 
proizvajalca.

 
Nevarnosti in nepravilnosti pri uporabi pirotehničnih iz-

delkov:
• pri spravljanju petard v žep brez ustrezne embalaže lah-

ko pride do drgnjenja in s tem do aktiviranja petarde;
• aktiviranje in odlaganje v različne predmete (steklenice, 

poštne nabiralnike …);
• aktiviranje petard z združitvijo več izdelkov skupaj (le-

pljenje z lepilnim trakom …);
• nenadzorovano metanje petard v množico;
• ponovno pobiranje petard, ki so »zatajile«, misleč, da ni 

povzročen vžig.
Gorazd Trbovšek

Pred uporabo izdelkov je treba navodila temeljito 
prebrati in jih ob uporabi tudi upoštevati.
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Igor, začela bova na koncu, pri tvoji zadnji funkciji oz. po-
slanstvu. Maja 2019 ti je župan Jože Kužnik zaupal funkcijo 
poveljnika Civilne zaščite Občine Polzela. Najbrž si niti v 
snu nisi predstavljal, kaj vse boš počel v tej vlogi?

Da, res je. K meni je prišel župan z besedami: »Igor, ti imaš 
dovolj časa, bi prevzel funkcijo poveljnika civilne zaščite?« 
Nekako sem se izmikal in ponujal brata Dušana, ker je imel na 
področju delovanja civilne zaščite bistveno več izkušenj kot 
jaz, saj je bil več let poveljnik Civilne zaščite Občine Žalec. 
Pa je župan takole predlagal: »Njemu sem obljubil, da mu ne 
bom nalagal odgovornih funkcij, bo pa član štaba, ti pa boš 
poveljnik.« In tako se je zgodilo. 

To, kar se je začelo dogajati marca letos, je bilo resnič-
no nekaj povsem nepričakovanega. Sreča, res sreča, da je 
bilo novembra 2019 obsežno večdnevno usposabljanje in iz-
obraževanje na Igu pri Ljubljani, kjer so nam dali ogromno 
koristnih napotkov in znanj, kako ukrepati v primeru nesreč. 
Mesec prej, torej oktobra, pa je bila vsesplošna reševalna vaja 
za zahodno štajersko regijo, v kateri je 33 občin s sedežem 
štaba v Celju, ki se je imenovala Potres 2019. Tudi v tej vaji 
smo dobili veliko izkušenj, kako ravnati v primeru naravnih 
nesreč in katastrof širšega pomena.

Seveda takrat nihče niti pomislil ni na razmere, kot smo jih 
začeli doživljati marca letos. V prvem valu nismo imeli v naši 
občini nobene okužbe. Prve okužbe so se zgodile julija, a so 
bile številke zelo majhne, sploh v primerjavi z drugimi sloven-
skimi občinami. Se je pa začelo govoriti o jesenskem valu, ki 
pa naj bi bil po napovedih veliko obširnejši. Na ravni občine 
smo v poletnih mesecih izdelali Načrt zaščite in reševanja v 
primeru nalezljivih bolezni, v katerem so natančno navedeni 
postopki ukrepanja, odgovornosti, naloge, kontakti … Lahko 
rečem, da je to nekakšen učbenik, v katerega je treba pogo-
sto pogledati v novonastalih razmerah.

V času epidemije je bil aktiviran državni načrt zaščite in 
reševanja, ki vključuje civilno zaščito. Kaj to konkretno po-
meni na ravni lokalne skupnosti?

19. oktobra 2020 je bila ponovno razglašena epidemija 
in z njo sprožen alarm, ki je aktiviral civilno zaščito, najprej 
seveda na državni ravni, od tam pa so se aktivacije širile na 
pokrajine in od tam na občine. 

V prvi aktivaciji se je štab v fizični obliki sestal dvakrat. 
Tokrat pa smo se sestali enkrat, saj člani štaba večinoma ko-
municiramo prek telefonov in elektronske pošte.

Sodelovanje s pokrajinskim štabom pa poteka skoraj iz-
ključno prek elektronske pošte, če pa je kaj zelo nujnega in 
potrebuje hitro ukrepanje, pa se poveljniki pogovorimo po 
telefonu. 

Kakšne so aktivnosti civilne zaščite? In kakšne so pristojno-
sti in naloge poveljnika?

Moja najpomembnejša naloga je koordinacija s prvim 
človekom občine, torej županom, potem usklajevanje z vod-
stvom šole in Doma upokojencev Polzela. Spremljam navodi-
la pokrajinskega štaba in razdeljujem ter izpolnjujem naloge.

Kot poveljnik imam zadolžitev, da dnevno pošiljam po-
ročila o aktivnostih v občini, in sicer ne samo o aktivnostih 
civilne zaščite, pač pa tudi poročam o delu gasilcev, občinske 
uprave, režijskega obrata, Karitasa, Rdečega križa ter drugih 
humanitarnih organizacij in združenj. Opišem naloge, ki smo 
jih opravili, in pa dnevno statistiko sodelujočih ljudi.

Med drugim tudi razkužujem prostore. Občina je kupila 
svoj aparat za razkuževanje, da nismo odvisni od drugih služb, 
ki to opravljajo profesionalno. Doslej smo petkrat razkužili 
prostore v domu upokojencev in enkrat prostore na Občini 
Polzela in učilnicah v cerkvi, kjer je bila krvodajalska akcija.

Ob prvem valu – spomladi – sem nekajkrat obiskal štab v 
Celju, kjer smo dobili prve količine zaščitne opreme. Prevze-
mal sem tudi zaščitno opremo za šolo in vrtec. 

Intervju: Igor Pungartnik

V eni izmed svojih pesmi Vlado Kreslin poje: »Nekaj pa 
je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nekaj pa je še takih 
ljudi!« Igor Pungartnik je zagotovo eden izmed takšnih. S svojo 
srčnostjo in nasmehom omreži sogovornika, zato ga je vedno 
lepo srečati. Njegova dobra volja je nalezljiva. Zelo dolgo se 
že poznava, pa se ne spomnim, da bi ga videla slabe volje ali 
celo jeznega. Pa še nekaj je zelo pomembno in izpostavljam 
že uvodoma – Igor nikoli ne pozabi čestitati za rojstni dan, 
voščiti ob prazniku kulture, dnevu splošnih knjižnic in drugih 
praznikih. Pa tudi kadar ni praznik, se pogosto spomni na 
prijatelje in nam napiše kaj lepega, prijaznega, veselega, 
spodbudnega. Nekaj, kar tudi v sivem, žalostnem, napetem 
dnevu privabi nasmeh na obraz. Če ne tistega širokega, ki sega 
od ušesa do ušesa, pa vsaj tistega, ki privzdigne kotičke ustnic.
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Kar pa zadeva aktivnosti civilne zaščite, je tako, da jih 
sproti usklajujemo. Npr. v tem drugem valu smo organizirali 
tudi varstvo otrok tistih staršev, ki varstva nikakor niso mogli 
zagotoviti, doma pa tudi niso mogli ostati. Pomagamo pri 
razdeljevanju in razvažanju brezplačnih toplih obrokov tistim, 
ki so do njih upravičeni (teh je okoli 50) in nimajo možno-
sti osebnega prevzema hrane. Peljemo k zdravniku tiste, ki 
nimajo prevoza, jih počakamo in pripeljemo nazaj domov. 
Pomagamo v Domu upokojencev Polzela pri vzpostavljanju 
rdeče cone in selitvi stanovalcev. Odzovemo se tudi na indi-
vidualne klice tistih, ki ne morejo do trgovine, ker so bodisi 
okuženi bodisi v karanteni in nimajo nikogar, da bi šel zanje v 
trgovino. Pomagamo tudi ostarelim. 

Moram pa pohvaliti pomoč, ki nam jo nudijo gasilci, za-
posleni v režijskem obratu, člani Rdečega križa in Karitasa 
ter drugi prostovoljci … Rdeči križ se je npr. zelo angažiral pri 
oskrbi učencev z računalniki, Karitas je zelo aktiven pri oskr-
bi s hrano. Pred kratkim so razdelili donacijo 1200 jogurtov 
Mlekarne Celeia. 360 so jih dali v Šenek za vse stanovalce 
in zaposlene, preostale pa so razdelili družinam na območju 
občine. S skupnimi močmi so poskrbeli za 220 paketov, ki jih 
je Miklavž namenil stanovalcem Doma upokojencev Polzela. 
Resnično sem ponosen na vse in hvaležen, ker so ljudje tako 
pripravljeni pomagati. Že v prvem valu so se mnogi vpisali na 
listo prostovoljcev, pa tudi zdaj. Pripravljeni so pomagati v 
vseh terminih dneva, tudi ob koncih tedna. Pripravljeni pa so 
tudi priskočiti na pomoč zaposlenim v domu upokojencev. 
Za zdaj jih še nismo aktivirali v tem smislu, seveda pa na njih 
računamo, če bo to potrebno.

V prvem valu so prostovoljke šivale in pakirale maske. V 
prvem in drugem valu pomagajo prostovoljci na triaži pred 
vstopom v Zdravstveni dom na Polzeli. Skratka, aktivnosti je 
veliko, prostovoljcev pa tudi, kar je zelo dober občutek v teh 
kaotičnih razmerah.

Sodelovanje znotraj občine je odlično, povezujemo pa se 
tudi z drugimi občinami v dolini in si izmenjujemo izkušnje 
ter se posvetujemo.

Občini Polzela je bilo dolgo prizaneseno in ni imela ve-
čjega števila okužb, zdaj pa beremo, da imajo v Domu upo-
kojencev Polzela večje število okužb med stanovalci in za-
poslenimi. 

Med razdeljevanjem hrane za šolarje

Trenutna epidemiološka slika je v tem trenutku zelo skrb 
zbujajoča (intervju je nastajal med 8. in 10. decembrom, op. 
p.). Najhuje je v Domu upokojencev Polzela, kjer se je začelo 
z okužbo zaposlene. Razširilo pa se je na stanovalce. Direk-
torica doma je v začetku jeseni poskrbela za selitev stanoval-
cev iz graščine v novozgrajeni prizidek, tako je bil v graščini 
prostor za vzpostavitev rdeče cone, kamor zdaj nameščajo 
okužene stanovalce.

Je zaščitne opreme dovolj?
V prvem valu je ni bilo. Niti ni bilo materiala za šivanje 

mask. Trgovine so bile zaprte, zato smo komaj prišli do elasti-
ke, sukanca itd. Dobro, da so se pojavili donatorji, ki so nam 
podarili materiale za šivanje mask. 

Zdaj je opreme dovolj. Občina je nabavila določeno koli-
čino mask, rokavic in druge zaščitne opreme. Tudi donacij je 
bilo veliko. Še vedno nas pokličejo in ponujajo maske. Vsega 
smo zelo veseli. Vse je skrbno hranjeno v skladiščnih prosto-
rih civilne zaščite, ki so v Domu gasilcev na Polzeli.

Igor, malo za šalo, malo zares: ali spiš s telefonom?
Da, vsekakor. A ponoči mi ne zvoni.

Sicer pa se vrniva na tvoj začetek: Polzelan si že od nekdaj, 
kajne? Kako se spominjaš svojega otroštva, družine?

(Ob tem vprašanju se je zazrl skozi okno in oči so se mu 
zaiskrile, op. p.)

Mama je bila Polzelanka, oče pa je bil z Motnika v Tuhinj-
ski dolini. Spoznala sta se na Vranskem, kjer je bila mama 
zaposlena kot poštarica. Zraven pošte na Vranskem je bil 
včasih lokal, ki se je imenoval Slovan, tam sta se včasih dobi-
la, posledica njunega srečevanja sem bil jaz. Nekaj let (skoraj 
štiri leta) pozneje pa je prišel še moj brat Dušan.

Sprva smo stanovali v hiši, v kateri je bila rojena moja 
mama (včasih Polzela 19, danes Malteška cesta 60). V prvi 
razred leta 1963 sem šel iz te hiše.

Konec leta 1963 smo se preselili v prvi blok na Polzeli (po-
leg Kmetijske zadruge).

Ko sem leta 1971 začel obiskovati srednjo tehnično šolo 
v Krškem, sem se zaradi prostorske stiske preselil nazaj na 
dom moje mame in tu sem še danes s svojo družino. Na me-
stu ob več kot 250 let stari hiši smo uredili nadomestno gra-
dnjo. Z ženo Katjo sva zdaj ostala sama. Prej pa so bili z nami 
še najini otroci: hči Suzana ter sinova Benjamin in Samuel. S 
Katjo imava že sedem vnukov. Najmlajša je Ota, julija je do-
polnila eno leto, najstarejša je pa Maruša, ki je letos dopolnila 
18 let in je po poklicu frizerka. Vmes pa jih je še pet. Hči ima 
poleg Maruše še Žiga in Žano, Benjamin ima poleg Ote še 
Petra, najmlajši sin Samuel pa ima dvojčka Lenarta in Voran-
ca, stara dobri dve leti. 

Kje si bil zaposlen?
Po srednji šoli, maturiral sem leta 1975, sem se zaposlil v 

Gorenju in tam ostal 40 let, torej do upokojitve. Menjal sem 
kraje in enote, ker so bile številne reorganizacije, sicer pa sem 
bil zvest enemu podjetju. Vmes sem bil leta 1976 in 1977 na 
služenju vojaškega roka v Ljubljani. Ker sem podedoval oče-
tovo ljubezen do fotografiranja, sem bil fotograf v kasarni.

Že kot osnovnošolec si se priključil gledališki skupini KUD 
Polzela, kjer si kot desetletnik dobil prvo vlogo v Jurčiče-
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vem Desetem bratu. Odrskim deskam si ostal zvest skoraj 
pet desetletij.

Moj oče je imel dva talenta: bil je amaterski gledališki igra-
lec in pisec govorov. Ljubezen do odrskih desk je prenesel 
name, sposobnost pisanja govorov pa na Dušana.

Že v začetku osnovne šole sem nastopal na mnogih šol-
skih proslavah, leta 1966 pa sem prvič sodeloval s KUD Pol-
zela, in sicer v igri Deseti brat. Jurčič je med drugim opiso-
val grad, v katerem je živel grajski sin Balček, in to je bila 
moja vloga. Izjemno zanimiva izkušnja za otroka. Predstava 
je imela šest dejanj, vsako dejanje je imelo drugo sceno, razen 
zadnjega dejanja, ki je imelo enako sceno kot prvo dejanje. 
Spominjam se neke nedelje, ko smo igrali kar dve predstavi 
v enem dnevu, eno v Motniku in eno v Taboru. Vse bi šlo kot 
po maslu, če ne bi imelo zadnje dejanje iste scene kot prvo. 
Sceno so že med predstavo selili iz Motnika v Tabor. Seveda 
pa prve scene niso mogli, dokler nismo predstave končali. 
Bilo je precej napetosti, zabave, pa tudi smeha.

Kot otrok sem igral še v Divjem lovcu. To je bila predstava 
na prostem v parku Šenek. Še večja predstava v parku Šenek 
pa je bila Velika puntarija, pri kateri pa nisem sodeloval, saj 
sem bil že v srednji šoli.

Po srednji šoli smo začeli igrati v mladinski sekciji. Reži-
ser je bil Jaka Jeršič, njegovo delo je pozneje prevzel njegov 
sin Matjaž Jeršič. Uprizorili smo igre Veriga, Kje je meja, Vaja 
zbora, Ta veseli dan ali Matiček se ženi in še veliko drugih.

Ali pogrešaš odrske deske?
Malo pa jih, da. Čeprav je bilo včasih kar naporno, ko so 

se vrstile predstave druga za drugo. Pa vaje smo imeli trikrat 
na teden vsaj dve uri (z nasmehom doda, da je bilo treba priti 
kakšno uro prej, pa potem še kakšno ostati, če je bila dobra 
družba in dobro razpoloženje, op. p.). In vse to ob službi. 

Običajno po premieri teden dni ni bilo vaj, pa smo se že 
kar začeli pogrešati.

Že kot osnovnošolec si vstopil v pionirske vrste Gasilskega 
društva Polzela. Gasilstvu si ostal zvest vse do danes. Aktiv-
no deluješ v veteranskih vrstah PGD Polzela.

Začel sem v najnižji sekciji v gasilstvu, pri čemer se pripra-
vljaš z ročnimi brizgalkami »brentačami« in v štafetnem teku. 
Bilo nas je devet mladih fantov. Že na prvem tekmovanju smo 
dobili prvi pokal, iz katerega smo tisto nedeljo popoldne, ko 
smo zmagali, pili oro s kislo vodo na Braslovškem jezeru, ka-
mor nas je peljal mentor. Še bolj všeč kot tekmovanja pa so 
nam otrokom bili občni zbori v zgornjih prostorih starega ga-
silskega doma, kjer so vedno bile kranjske klobase. 

Takoj po šolanju sem obiskoval še nekaj seminarjev za 
podčastnike. Zaradi službe sem bil pri gasilcih nekoliko manj 
aktiven, ko pa sem se upokojil, so me povabili v veteranske 
vrste in sem rekel: »Seveda, zakaj pa ne.« 

Leta 2017 smo se veterani pripravljali na medobčinsko tek-
movanje v dveh disciplinah, prilagojenih veteranom. Tekmova-
nje naj bi bilo ravno tisti dan septembra 2017, ko je Slovenija 
postala evropski prvak v košarki. Bil sem povabljen, da bi šel 
tisto nedeljo v Istanbul na zadnjo finalno tekmo, pa sem rekel, 
da ne morem, ker ne morem pustiti na cedilu kolegov gasilcev 
veteranov na gasilskem tekmovanju zaradi košarkarske tekme. 
Fantje so odleteli v Istanbul, mi z gasilci pa na tekmovanje v 
Braslovče, kjer smo po pol ure izvedeli, da tekmovanje odpa-
de, ker je bil teren preveč razmočen zaradi dežja prejšnji dan. 

In smo se obrnili ter se vrnili domov na Polzelo. Zdaj tekmo-
vanj ni, se pa veterani slišimo po telefonu.

V začetku 70. let prejšnjega stoletja si bil med tistimi entu-
ziasti, ki so začeli z igranjem košarke na Polzeli. Od takrat 
naprej se na Polzeli igra košarka neprekinjeno, in to na viso-
ki ravni. V letih 2016–2018 si bil tudi predsednik Košarkar-
skega kluba Hopsi Polzela.

Košarka na Polzeli se je začela, ko »smo« Jugoslovani 
leta 1970 prvič postali svetovni prvaki. Navdušenje je bilo 
izjemno, na vsakem dvorišču, kjer je bilo mogoče postaviti 
koš, se je igrala košarka. Leta 1974 smo se registrirali in začeli 
nastopati organizirano v košarkarski ligi na najnižji ravni, in 
sicer v medobčinski košarkarski ligi. Tekmovali smo z igralci 
iz Nazarij, Mozirja, Velenja, Šempetra, Celja …

Trenerja smo kar določili. Daniju Terglavu smo rekli: »Ti ne 
znaš igrati košarke, boš pa trener.« Resno je pristopil, začel 
se je izobraževati v tej smeri, bil je sošolec Zmaga Sagadina, 
zato je uredil, da nam je Sagadinova družina posodila črno-
-beli film format super 8, v katerem so bili posneti ameriški 
profesionalci iz takratne lige NBA. Ko smo gledali, kako igra-
jo, smo bili vsi navdušeni.

Ko smo začeli, smo igrali zunaj. V vsakem vremenu. Ra-
zen če je bilo hudo neurje, smo šli v telovadnico. Za prvo tek-
mo v ligaškem tekmovanju smo hoteli kar najbolje pripraviti 
igrišče. Zato smo določena mesta (raketi in center) pobarvali 
z oranžno barvo. In prva tekma je bila v dežju in pobarvane 
površine so se spremenile v drsališče. To je bilo smeha.

Košarka na Polzeli se je potem ves čas razvijala in napre-
dovala do tega, kar je danes. Poleg ljubljanske Olimpije je 
Polzela druga z najdaljšim stažem igranja v prvi slovenski ligi. 
Ne samo, da se je obdržala, tudi rezultati Polzele so zavidljivi.

Polzela ima veliko ekip: od najmlajše, v kateri se kalijo 
igralci, do članske – od U9, U11, U13, U15, U17, U19 do članov. 
Vsaka ekipa mora imeti vsaj 10 do 12 tekmovalcev, na trenin-
gih jih je še več. Ni preprosto financirati vseh prevozov na 
tekmovanja, stroškov tekmovanj, obleči vseh igralcev …Velik 
finančni zalogaj je to.

Na letošnji slavnostni akademiji je prejel grb Občine 
Polzela. 
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Morda še omenim, da je na Polzeli začel trenirati tudi Beno 
Udrih. S Polzele je šel k Olimpiji, nato v Maccabi in pozneje v NBA.

Zaradi ljubezni do košarke sem kot zvesti navijač državne 
reprezentance skupaj s štirimi prijatelji obiskal veliko evrop-
skih in svetovnih prvenstev. Od evropskih naj naštejem Srbi-
jo (Beograd) 2005, Španijo (Madrid) 2007, Poljsko (Lodž in 
Katovice) 2009, Litvo (Vilna, Kaunas) 2011 in Hrvaško (Za-
greb) 2015. Leta 2013 je bilo prvenstvo v Sloveniji in bili smo 
na vseh slovenskih tekmah v Celju in Ljubljani. Od svetovnih 
prvenstev pa smo obiskali Turčijo (Istanbul) 2010 in Španijo 
(Barcelona) 2014.

Leta 2008 smo bili tudi v Grčiji (Atene), kjer je reprezen-
tanca igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre na Kitajskem 
(Peking).

Spogledoval pa si se tudi s politiko. Leta 2002 si bil prvič 
izvoljen v Občinski svet Občine Polzela. Občinski svetnik si 
bil kar tri mandate. V letih 2014–2018 ti je župan Jože Ku-
žnik zaupal podžupansko funkcijo.

(Globok izdih, op. p.)
Leta 2002 je prišel k meni sosed in me je vprašal, ali bi 

kandidiral za občinski svet. Rekel sem mu, da nimam nobenih 
ambicij v politiki. Pa je rekel, da bi bil samo napisan na vo-
lilnem lističu. Rekel sem mu: »No, če bom pa samo napisan, 
brez obveznosti, pa bom.«

Bil sem izvoljen in ostal sem v občinskem svetu dva man-
data. V obdobju 2010–2014 nisem bil član občinskega sveta. 
Leta 2014 pa sem ponovno kandidiral na nestrankarski listi 
in bil ponovno izvoljen. Župan me je povabil, da bi opravljal 
funkcijo podžupana. Odgovoril sem: »Če meniš, da sem do-
volj dober, se bom potrudil, kolikor se bom najbolj lahko.« 
Upam, da je bil z mojo pomočjo zadovoljen in da sem bil 
uspešno njegova desna roka.

Nisem v nobeni politični stranki. Moje načelo je: »Ne laži, 
ne kradi in ne ubijaj, pa ni pomembno, katere barve si.«

Od začetka delovanja Ustanove Dobrodelni županov sklad 
si član njenega upravnega odbora.

Tako je. V ta sklad se natekajo sredstva dobrih ljudi, ki jih 
upravni odbor razdeli na podlagi pravilnika. Letos smo pode-
lili šest štipendij. Veliko pa je tudi prošenj za enkratno denar-
no pomoč in pomagamo, kolikor lahko.

Po upokojitvi leta 2016 si vstopil v Društvo upokojencev 
Polzela. Marca 2019 si bil izvoljen za predsednika najšte-
vilčnejšega društva v občini.

Društvo upokojencev Polzela šteje med 520 in 570 čla-
nov. Nasledil sem Gertrudo Terčak, ki je bila predsednica 16 
let. Upam, da njeno delo uspešno nadaljujem.

Spomnim se tudi tvojih druženj z decembrskimi možmi. 
Bilo je leta 2006 ali 2007, ko me je predsednik sindikata v 

Gorenju Tiki vprašal, ali bi bil dedek Mraz v podjetju, in sicer 
za otroke zaposlenih v Ljubljani. Pristal sem. Leta 2008 sem 
bil že dedek Mraz v enoti Gorenja v Srbiji. Prvo leto je prišlo 
sedem otrok. Lani pa že 185, med njimi deklica, stara deset 
dni. Dedek Mraz vsakega otroka vzame v naročje, mu izroči 
darilo in se z njim fotografira.

Kar nekajkrat pa sem bil v vlogi dobrega decembrskega 
moža tudi v lokalnem okolju, nemalokrat tudi na povabilo v 
družinski krog.

Toliko vsega sva omenila. Tudi tvoj dan ima samo 24 ur. 
Kako vse to spraviš vanj?

Zjutraj vstanem dve uri prej (smeh obeh, op. p.).

Tvoje delo je opaženo. Letos si na akademiji, ki je bila na 
predvečer praznika Občine Polzela, prejel grb Občine Pol-
zela. Takole so zapisali v obrazložitev: »Za dolgoletno, pri-
zadevno, predano in uspešno delovanje na področju kulture 
in športa, kar je izjemno pomembno za ugled Občine Polze-
la, ter za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči v času spopadanja z epidemijo nale-
zljive bolezni covid-19 prejme Igor Pungartnik GRB OBČINE 
POLZELA.« Zdaj so se občutki strnili, umirili – kaj ti pomeni 
to visoko odličje?

Zame je bilo veliko presenečenje, ker sem preskočil pla-
keto in takoj prejel grb. Dobro dene. Je močna spodbuda. 
Tako kot do zdaj se bom trudil naprej in naredil, kar je v moji 
moči. 

Prostega časa najbrž nimaš veliko, zlasti zdaj med epidemi-
jo ne. Kako ga sicer preživljaš?

Ne vem, ali bi povedal (smeh, op. p.) … Malo preveč sem 
za računalnikom. Želim ujeti vse informacije, ki jih potrebu-
jem pri svojem delu, in potem naenkrat mine veliko časa. 
Hvaležen sem, ker imam razumevajočo ženo in ne komplicira 
zaradi tega.

Če je le mogoče, se z ženo sprehodiva po Polzeli, največ-
krat do njene mame, ki živi na Bregu. Do nje in nazaj domov 
je lep sprehod. Enkrat greva v smeri urinega kazalca, drugič 
pa v nasprotni.

Urejam okolico hiše in se veselim druženj z vnuki.

V vlogi Božička
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Ali kaj pogrešaš druženja, dogodke, prireditve?
Seveda pogrešam, moram pa povedati, da skoraj ni dne-

va, da se ne slišim s prijatelji na jugu, od Srbov do Črnogor-
cev, Bosancev in Makedoncev. Vse te ljudi sem spoznal v času 
službovanja v Gorenju in sem z njimi ohranil trdne vezi.

Sicer pa ima vsak dan poseben tempo, zato mi ni dolgčas. 
Hitro mine dan. 

Ali je še kaj, česar nisva omenila?
(Sramežljivo, op. p.) O starih časih v nekdanji državi ne 

bi, kajne? 

Zakaj ne, seveda lahko.
Nosil sem zadnjo štafetno palico, ki jo je prevzel Tito. To 

je bilo leta 1979. Štafetno palico je izdelala Železarna Ravne 
na Koroškem. Tam je bil tudi start štafete tisto leto. V Žalcu 
sem bil občinski nosilec. Zdaj je ta palica shranjena na Dedi-
nju v posebnem prostoru. Ko smo bili z otroki tam, sem jim 
ponosno povedal, da sem nosil prav to palico (in potem so se 
vsuli spomini, saj sva ugotovila, da sva oba nosila isto zvezno 
Titovo štafeto, op. p.).

Letošnji advent je zelo drugačen, kot smo vajeni? Kljub 
temu bomo poskrbeli, da nam bo lepo. Kako potekajo vaše 
priprave na božič in na prehod iz starega v novo leto?

Držim se stare tradicije – v naslednjih dneh bomo imeli 
koline. Veselim se tega dogodka.

Seveda pa se skrbno pripravljamo na božič. Nekoč smo 
adventne venčke kupovali, zdaj pa jih z ženo delava sama, 
včasih nama pomagajo vnuki. V spomin na mojo teto, ki je 
umrla na božič leta 1982, se vsako leto snidemo vsa druži-
na. Upam, da bodo ukrepi do božiča že toliko sproščeni, da 
bomo lahko imeli vsi člani družine skupno kosilo.

Novo leto smo veliko let dočakali na prostem pri občinski 
stavbi, kjer sem aktivno sodeloval. Letos tega žal ne bo. Prav 
tako ne božičnega koncerta, ki je vsako leto bil nekaj poseb-
nega. Župan je vsako leto izbral odlične izvajalce. 

Po uri in pol pogovora sem ugotovila, da Igor ni naredil 
niti požirka kave, ki sem mu jo ponudila, preden sva zače-
la pogovor. Ko sem pripomnila, da vidim, da verjame v moč 
mrzle kave, je prostor spet napolnil smeh. Hip zatem sva že 
bila pri kulinariki in srbski »mangolici« (povsem bela slanina, 
debela okoli 5 cm, reže se rahlo zmrznjena, op. p.), ki jo Igor 
obožuje. Kulinarični užitki mu veliko pomenijo. Vso hrano ima 
rad. Trenutek zatem se je spomnil, kako sta z bratom Du-
šanom pekla janeževe upognjence, ko je bil Igor star deset 
let, Dušan pa štiri leta manj. In to medtem, ko staršev ni bilo 
doma. Ker nista imela janeža, sta po njih potrosila kumino.

Lepo in zabavno se je pogovarjati in družiti z Igorjem. 
Seje smeh in dobro voljo, kar je v teh dneh izjemno dobrodo-
šlo. Ampak vsega je enkrat konec. Tako tudi tega pogovora.

Jolanda Železnik

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
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Sestanki od doma – težava ali priložnost? 

Pandemija koronavirusa in zaščitni ukrepi, za katere so 
se odločile vlade, so podjetnike čez noč postavili v novo 
realnost – poslovanje, kot smo ga poznali, se za nekaj te-
dnov (ali mesecev) povsem umika, naše klasične sestanke 
s sodelavci, poslovnimi partnerji in strankami pa naenkrat 
nadomeščajo videokonference. 

Četudi se morda na prvi pogled zdi, da so konferenčni 
klici preprostejši (in celo precej bolj praktični) kot sestanki 
v živo – ne nazadnje lahko sestankujemo v udobju svojega 
doma, lahko si pripravimo vse potrebne materiale, vmes lah-
ko tudi skočimo po kavico v kuhinjo ali kaj na hitro opravimo, 
v resnici še zdaleč ni tako. 

Če klicev ne izvajamo na primeren način (v mislih imamo 
zlasti upoštevanje bontona, povezanega s tovrstno komunika-
cijo), lahko ti povzročijo precej slabe volje, neprijetnih okoliščin, 
nesporazumov in celo izgubo posla. Tehnične nepravilnosti, sla-
ba priprava na sestanek, neustrezna izbira prostora, oblačil in 
opreme, da o nepredvidenih stvareh, ki se lahko zgodijo med 
sestankom, sploh ne izgubljamo besed, lahko povzročijo, da je 
pomemben konferenčni klic prej polomija kakor uspeh. 

Navajamo smernice, ki bodo izboljšale kakovost in učin-
kovitost sestankov na daljavo. 

PRIPRAVA NA SESTANEK 

Vsak sestanek se začne s kakovostnim povabilom za ude-
ležence. Udeleženci naj bodo vedno obveščeni o sestanku 
dovolj zgodaj, kar pomeni vsaj en delovni dan vnaprej. Raz-
misliti je treba o primerni uri, zlasti če imajo ljudje, ki bodo 
udeleženi na sestanku, vrtčevske ali šoloobvezne otroke, za 
katere morajo poskrbeti, preden se lahko udeležijo sestanka. 

Poskrbeti je treba, da vsi vidijo, kdo bo prisoten na se-
stanku, sicer lahko pride do neprijetnosti, zlasti če kdo doda 
k sestanku osebo, za katero prej ni bilo dogovorjeno, da bo 
prisotna. Če se to zgodi, naj tisti, ki je to osebo povabil, to 
pojasni že na začetku sestanka in tudi pove, kaj je bil razlog 
za povabilo. 

Udeležencem je treba poslati dnevni red sestanka, pred-
videno trajanje in napotke, kako je želeno, da se pripravijo na 
sestanek: morajo pripraviti kake podatke, si kaj prebrati itd.

Jasno je treba navesti, ali se med klicem uporablja kame-
ra. Uporabljajo naj jo vsi oziroma je naj ne uporabi nihče, le 
izjemoma se dopušča, da je kak udeleženec nima zaradi teh-
ničnih omejitev (starejši računalnik). Razlog je preprost: tisti, 
ki uporabljajo kamero, se (če so v manjšini) počutijo nekoliko 
»razgaljene«. Če kamero uporabljajo vsi, se to nelagodje zelo 
hitro razblini, češ, »vsi smo v istem položaju«. Poleg tega je 
dokazano psihološka povezanost z ljudmi večja, če jih tudi 
vidimo, in ne le slišimo, da niti ne omenjamo boljše vizualiza-
cije določenih podatkov ali grafov. 

V svojem domu poiščite kar se da miren prostor, v kate-
rem boste opravili klic. To naj bo npr. soba, ki je dobro izoli-
rana in se v njej ne slišijo šumi ter glasovi iz drugih prostorov. 
Pred klicem zaprite tudi vsa okna v sobi, saj boste tako od-
stranili tudi zvoke, ki prihajajo od zunaj. In še namig: prižgite 
kamero in preverite kader, ki ga bodo videli vaši sogovorniki. 
Četudi ste kot nadrejeni zelo profesionalni, vas vaši zaposleni 
ne bodo nikoli več videli v isti luči, če bo zadaj za vami popol-
noma neurejena soba ali še kaj hujšega. Morda ideja: nekateri 
videokonferenčni programi imajo možnost menjave ozadja, 
tako da vaš sestanek deluje profesionalno, četudi sedite na 
kavču ali v dekliški sobi s tapetami samorogov. 

Pred sestankom se primerno oblecite in uredite. Ne po-
zabite: četudi trenutno delate od doma, boste nekoč spet 
stali pred ljudmi, ki vas ta trenutek opazujejo v razvlečenem 
puloverju in z razmršenimi lasmi, ker ste pač »malce pozno 
vstali«. Osebna urejenost prinaša dva velika plusa: vpliva na 
to, kako vas dojemajo drugi (če niste vedeli: naličene ženske 
po raziskavah sogovornikom delujejo inteligentnejše), spre-
meni pa tudi to, kako vi dojemate sebe. Ljudje, ki sestanku-
jejo urejeni (četudi samo do pasu), nezavedno komunicirajo 
bolj profesionalno od tistih, ki so v trenirki zleknjeni na kavču. 

Preden začnete, še ključni poudarek: dogovorite se za 
varstvo otrok (ali hišnih ljubljenčkov), ki bi utegnili zmoti-
ti vaš sestanek. Izkušnje kažejo, da tablice najraje zmrznejo 
prav takrat, ko smo na ključni točki sestanka. 

TEHNIČNI PREGLED 

Preden začnete klic, predlagamo, da odpravite vse more-
bitne tehnične izzive: 
• preverite spletno povezavo, 
• preverite delovanje slušalk in mikrofona, 
• preverite jakost zvoka, 
• preverite delovanje kamere ter 
• natančno spoznajte program, ki ga uporabljate (kako se 

pošlje dokument, kako se deli zaslon  ...). 

Pri sestankih od doma je treba upoštevati bonton, 
povezan s tovrstno komunikacijo.
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Gospodarstvo

Med sestankom uporabite slušalke. Tako vas bodo drugi 
udeleženci bolje slišali, prav tako pa boste tudi vi bolje slišali 
njih. Uporaba slušalk med klicem po raziskavah vpliva na ve-
čjo osredotočenost na klic, slušalke pa tudi nekoliko omilijo 
šume in glasove iz ozadja. 

MED KLICEM 

Bodite točni. Če konferenčni klic gostite vi, bodite na zvezi 
prisotni vsaj pet minut prej. Ko so prisotni vsi udeleženci, ne-
mudoma prekinite klepet, pozdravite vse udeležence in zelo na 
kratko predstavite vsebino sestanka ter predvideno trajanje. 

Ne pozabite na pomen primerne govorice telesa. Precej 
ljudi mrko bolšči v zaslon svojega računalnika, zato drugim 
delujejo odsotni in hladni. Poskrbite za pokončno držo – se-
dite na rob stola, da se zravnate. Nekoliko dvignite računal-
nik, da boste gledali čim bolj naravnost v zaslon (spuščena 
glava povzroča ne le navidezni podbradek, temveč povzroči, 
da delujete bolj utrujeno). Preverite tudi osvetlitev, ki naj bo 
primerno močna, da vas bodo sogovorniki videli, ne pa pre-
močna, da se ne boste mrščili ali boste osvetljeni kot kakšen 
superzvezdnik na odru. Ko vaši sogovorniki govorijo, sem in 
tja kaj pokimajte oziroma z govorico telesa dajte vedeti, da 
pogovoru aktivno sledite. Nikar pa pretirano (in zlasti preveč 
vneto) ne prikimavajte, medtem ko nekdo (zlasti nadrejeni) 
govori, saj ta gesta deluje ponižno in vam znižuje avtoriteto.

 
Bodite pozorni na neprofesionalne geste: praskanje po 

glavi, dotikanje obraza, pačenje, zavijanje z očmi, vtikanje 
ročk očal v usta, igranje s pisalom ali potrkavanje po mizi .... 
Ljudje se ob poslušanju pogosto nezavedno dotikamo obra-
za ali se igramo s kakim predmetom, kar je lahko zelo moteče 
za druge, zato imejte roke pod nadzorom. Če se vam zgodi, 
da ob kakem govorcu (»nakladaču«, »negativcu«, »jamraču« 
...) še posebno težko hranite primerno (berite  pozitivno) 
obrazno mimiko, vam zaupamo odličen trik. Za toplo obra-
zno mimiko imejte v takih trenutkih v mislih črko e. Ko jo 
vizualiziramo in jo v mislih izgovorimo, nezavedno nekoliko 
dvignemo kotičke ust navzgor v rahli nasmešek. 

Za začetek lahko po potrebi na kratko predstavite sebe 
in druge prisotne, pri tem pa se izogibajte pretirano osebnim 
informacijam, dolgovezenju ali komentarjem o sliki, ki jo vidi-
te (na primer: »Matjaža redko vidimo v trenirki, kot na primer 
danes.«).

Kot gostitelj sestanka ste dolžni poskrbeti za moderiranje 
in vodenje celotnega dogodka, razen če se ne domenite dru-
gače. Držite se dnevnega reda. Stvari razlagajte čim prepro-
steje in izpostavite bistvo vsake točke dnevnega reda. 

Poskrbite, da bo sestanek dinamičen; k pogovoru povabi-
te prav vse udeležence. Udeležence sprašujte in jih spodbu-
jajte, naj se s svojim mnenjem odzovejo na vsebino. Da bo šlo 
lažje, postavljajte direktna vprašanja točno določenim ose-
bam, ki jih nagovorite z imeni, da je jasno, na koga se vpra-
šanje nanaša. Ne dopuščajte dolgih monologov posameznih 
udeležencev; tako boste preprečili, da bi se udeleženci začeli 
dolgočasiti ali da bi odtavali z mislimi. Sestanki, na katerih 
govori samo eden, drugi pa le poslušajo, niso učinkoviti. 

Kadar ne govorite, ugasnite zvok. Tudi najmanjši zvok, 
npr. lajež sosedovega psa, je lahko za druge udeležence zelo 
moteč in odvrača pozornost od trenutnega govorca. 

Konferenčne klice vedno snemajte (in na to udeležence 
seveda tudi opozorite). Lahko se zgodi, da kdo izmed članov 
zamuja klic oziroma ga med klicem kdo zmoti (vsi smo ljudje, 
zaposleni, ki imajo (majhne) otroke, pa z enim ušesom stalno 
prežijo, če kje kaj zaropota). Če konferenčni klic posnamemo, 
si zagotovimo, da nihče ničesar ni zamudil, oziroma vedno 
lahko preverimo, o čem smo govorili.

In ko je sestanka konec? Vedno je pametno narediti kra-
tek zapisnik s točkami in nalogami, ki ste jih dorekli na sre-
čanju, za večjo učinkovitost in lažje sledenje pa predlagam, 
da poimenski seznam dogovorjenih nalog pošljete kar vsem 
po elektronski pošti, v kateri so (če je to seveda v vašem pri-
meru primerno) vidni vsi prejemniki – malenkost pozitivnega 
psihološkega pritiska, da bodo udeleženci sestanka čutili ve-
čjo odgovornost do nalog, h katerim so se zavezali. 

Vir: https://www.zdruzenje-manager.si/

Bojana Kralj Kos

Vesel božič 
in srečno novo leto!
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Ostati v obliki obstoječe pravne 
(in davčne) organiziranosti ali pa del 
(ali vse) dejavnosti na kmetiji organi-
zirati v statusni obliki podjetnika (s. 
p.) ali ustanoviti gospodarsko druž-
bo? V katerem primeru nam bo pod 
črto ostalo več? Če letni dohodek 
iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
preseže tri, na območjih z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost pa 
pet povprečnih letnih plač na zapo-
slenega v Sloveniji v preteklem letu, 
nosilec lahko še naprej opravlja do-
polnilno dejavnost, vendar se mora 
preoblikovati v ustrezno statusno-
pravno obliko, kot je podjetnik ali go-
spodarska družba. 

Pri tem si mora postaviti nekaj vpra-
šanj: katere dejavnosti namerava opra-
vljati, koliko kapitala ima za ta poseg na 
voljo in koliko odgovornosti namerava 
prevzeti nase, ali želi dejavnost širiti in 
zaposlovati nove sodelavce ipd. Katere 
razlike med obema oblikama organizi-
ranja podjetij je koristno preučiti pred 
odločitvijo postati podjetnik ali d. o. o.? 

OSNOVNI KAPITAL

Podjetnik: ustanovni vložek ni po-
treben. D. o. o.: potrebujemo ustanov-
ni kapital v višini 7500 evrov (lahko v 
denarju, v sredstvih ali poljubno kom-
binirano). 

USTANOVITVENI STROŠKI 

Podjetnik: ustanovitev opravite 
brezplačno z obiskom e-Vem točke. D. 
o. o.: ustanovitev je brezplačna z obi-
skom e-Vem točke le pri enostavnem 
postopku ob vplačilu ustanovnega ka-
pitala v denarju. Za zahtevni postopek, 
ko je kapital v sredstvih, je potreben 
obisk pri notarju, da sestavi akt o usta-
novitvi, sledi strošek po notarski tarifi. 

OSEBNA ODGOVORNOST 

Podjetnik: obstaja polna osebna 
odgovornost, za obveznosti odgovarja-
te s svojim premoženjem. D. o. o.: usta-
novitelj kapitalske družbe odgovarja le 
z vloženim kapitalom v družbo. 

Podjetnik ali d. o. o. tudi v kmetijstvu? 

� �

Pri dejavnostih na kmetiji je treba razmisliti tudi o primerni statusno-pravni 
obliki.

POSLOVNI RAČUN IN RAZPOLAGANJE 
Z DENARJEM 

Podjetnik: imate lahko osebni ali 
odprete poslovni bančni račun. V obeh 
primerih razpolagate s svojim prislu-
ženim denarjem povsem prosto (dvi-
gujete, polagate, plačujete). D. o. o.: tu 
veljajo stroga pravila glede pologov in 
izplačil sredstev. Z denarjem razpolaga 
družba, poraba je omejena z računo-
vodskimi pravili. 

VODENJE POSLOVNIH KNJIG 

Zakon o gospodarskih družbah 
določa, da morajo družbe in podje-
tniki voditi poslovne knjige ter jih en-
krat na leto zaključiti v skladu z zako-
nom in Slovenskimi ali mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja. 
Načeloma morajo vsa podjetja (tudi 
majhna) voditi poslovne knjige po 
sistemu dvostavnega knjigovodstva 
in voditi temeljne poslovne knjige. V 
73. členu pa ZGD določa izjemo, da 
samostojni podjetniki lahko izberejo 
sistem enostavnega knjigovodstva ali 
se odločijo za uveljavljanje normiranih 
odhodkov, pri čemer način vodenja 
poslovnih knjig in sestavljanja raču-
novodskih izkazov podjetnika ureja 
poseben slovenski računovodski stan-
dard. 

Podjetnik ima naslednje možnosti 
izbire:
 a) T. i. status »normiranca« – za ugota-

vljanje davčne osnove ni treba vodi-
ti poslovnih knjig, temveč le davčne 
evidence. Davčna osnova od do-
hodka se ugotavlja tako, da se od 
ustvarjenih prihodkov odštejejo nor-
mirani odhodki v višini 80 odstot-
kov. Tako lahko ugotavljate davčno 
osnovo le pod naslednjimi pogoji: 
v davčnem letu pred tem davčnim 
letom vaši prihodki iz dejavnosti ne 
presegajo 50.000 evrov ali v davč-
nem letu pred tem davčnim letom 
vaši prihodki iz dejavnosti ne prese-
gajo 100.000 evrov in je bila pri vas 
(velja tudi za vas samega) obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarova-
na vsaj ena oseba za polni delovni 
čas, neprekinjeno najmanj pet me-
secev, in ste pri davčnem organu 
pravočasno opravili priglasitev. To 
velja tudi za podjetnika, ki začne 
opravljati dejavnost. 

b) Voditi poslovne knjige po sistemu 
enostavnega knjigovodstva v skla-
du s posebnim slovenskim računo-
vodskim standardom, če v zadnjem 
poslovnem letu niste prekoračili vsaj 
dveh naslednjih meril: povprečno 
število delavcev ne presega tri, letni 
prihodki so nižji od 50.000 evrov, 
povprečna vrednost aktive ne pre-
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sega 25.000 evrov. Po sistemu enostavnega knjigovod-
stva lahko vodite poslovne knjige tudi v primeru, če ste 
z opravljanjem dejavnosti šele začeli in v prvem letu ne 
zaposlujete povprečno več kot tri delavce. 

c)  Voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigo-
vodstva, kjer se podatki praviloma urejajo dvojno – ča-
sovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku, in 
sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in 
pomožnih knjigah. Tudi v glavni knjigi se vsak dogodek 
prikaže na dveh mestih. Če šele začenjate z opravljanjem 
dejavnosti, morate o izbranem načinu vodenja poslovnih 
knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih 
dneh po začetku poslovanja. Prav tako morate davčni 
organ obveščati o spremembi načina vodenja poslov-
nih knjig med opravljanjem dejavnosti do najpozneje 31. 
decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med 
letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme 
spremeniti. D. o. o. mora voditi poslovne knjige po sis-
temu dvostavnega knjigovodstva, ima pa možnost izbire 
obračuna z upoštevanjem normiranih odhodkov ali po 
dejanskih prihodkih in odhodkih. 

PLAČA 
Podjetnik: dobiček samostojnega podjetnika je hkra-

ti tudi njegova plača; navedeno pomeni, da svoje plače ne 
more uveljavljati kot strošek. D. o. o.: družba ima zaposlene, 
zato plačo obračuna in nakazuje; plača za družbo predsta-
vlja strošek. Plačilo prispevkov: podjetnik je vključen v ob-
vezno zavarovanje kot samozaposleni, pri čemer je osnova 
za odmero prispevkov dobiček s. p. Če je posameznik že 
vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje 
zgolj pavšalne prispevke (t. i. popoldanski s. p.). D. o. o.: če 
je družbenik hkrati poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je 
vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero 
prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne 
funkcije in dela. Družbenik, ki je zaposlen v d. o. o., je vklju-
čen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 
Osnova za odmero prispevkov je plača. Višina prispevkov 
ni odvisna od višine dobička d. o. o. Davek od dohodkov 
pravnih oseb in obdavčitev dobička: ko začnete opravljati 
dejavnost, postanete zavezanec za davek od dohodka iz de-
javnosti. Višina pričakovanega dohodka je pomemben de-
javnik odločitve o tem, ali boste podjetnik ali d. o. o. ter ali 
boste normiranec ali ne. Stopnje obdavčitve dobička med 
podjetnikom in gospodarsko družbo so namreč precej raz-
lične. Vsekakor si preračunajte pravo kombinacijo: koliko 
davka boste plačali, če ste npr. podjetnik in obdavčeni po 
dohodninski lestvici, in koliko kot d. o. o., katerega dobiček 
je obdavčen po stopnji 19 odstotkov. Pri tem računajte tudi 
na izplačilo dividende, ki je obdavčena s 27,5 odstotka (za 
leto 2020). 

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti je odvisna od 
tega, ali davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja-
te na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (imate status 
“normiranca”). 

Podjetnik:
 a)  Za zavezance, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti 

ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov, se dohodnina obračuna po stopnji 20 odstot-
kov. Davčna osnova se ugotovi na način, da se od ustvar-
jenih prihodkov odštejejo normirani odhodki, in sicer v vi-
šini 80 % ustvarjenih prihodkov, vendar ne več kot 40.000 
evrov ali 80.000 evrov, če je bila v davčnem letu, za kate-
ro se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z 
zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas 
neprekinjeno najmanj pet mesecev. Dohodnina od dohod-
ka iz dejavnosti se odmeri po 20-odstotni davčni stopnji in 
se šteje za dokončen davek. Tako lahko ugotavljajo davčno 
osnovo le zavezanci pod naslednjimi pogoji: 
• v davčnem letu pred tem davčnim letom zavezančevi 

prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov ali 
• v davčnem letu pred tem davčnim letom zavezančevi 

prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000 evrov in 
je bila pri zavezancu (velja tudi za zavezanca samega) 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena 
oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet 
mesecev in 

• zavezanec pri davčnem organu pravočasno opravi 
priglasitev. 

Normiranec s prihodki do največ 50.000 evrov letno pla-
ča torej davek v višini 4 odstotkov prihodkov. 

b)  Za zavezance, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti 
ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih 
odhodkov, se pri izračunu akontacije dohodnine upošte-
vajo stopnje dohodnine iz davčne lestvice (v letu 2020: 
16 odstotkov, 26 odstotkov, 33 odstotkov, 39 odstotkov in 
50 odstotkov). D. o. o.: družba plača davek od dohodkov 
pravnih oseb po enotni davčni stopnji 19 odstotkov. Če 
gre za normirani d. o. o., ta plača davek v višini 19 odstot-
kov od davčne osnove, ki znaša 20 odstotkov prihodka. 
Ob izplačilu dobička pa plačate kot fizična oseba davek 
na kapitalski donos, ki v letu 2020 znaša 27,5 odstotka. 

PRIDOBIVANJE KREDITOV IN SREDSTEV NA RAZPISIH 
Podjetnik: načeloma težje dobi kredit pri banki. Prijavi se 

lahko le na razpise, ki to izrecno dopuščajo. D. o. o.: kapi-
talska družba je običajno primernejša oblika za prijavo na 
razpise, predvsem pa načeloma lažje dobi kredit pri banki. 

Pred odločitvijo biti podjetnik ali ustanoviti kapitalsko 
družbo se je vsekakor smiselno posvetovati s (podjetniškim 
in/ali davčnim) svetovalcem, kar sicer nekaj stane. Napačna 
odločitev lahko pripelje do nelikvidnosti, v najslabšem pri-
meru pa celo do osebnega stečaja. Zdrava mera poguma, 
podjetnosti in inovativnih pristopov je pri razvoju vsake, 
tudi kmetijske dejavnosti, gonilo napredka. Zato vam želi-
mo tudi pri odločitvah glede bodoče poslovne organizira-
nosti kar najboljšo presojo in uspešno poslovanje.

Vir: glasilo Zelena dežela 

Blaž Turnšek
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Približuje se novo leto. Za nekatere je to samo še en na-
vaden dan, za druge pa izjemna priložnost, da obrnejo list 
in začnejo pisati novo poglavje v svojem življenju. Mnogo 
ljudi si z novim letom zastavi tudi zaobljube ali cilje, ki si 
jih želijo v prihajajočem letu doseči. Že samo z  željo, da 
si želimo spremembe na bolje, naredimo prvi korak k iz-
boljšanju. Pot do uresničitve je navadno bistveno daljša in 
zahtevnejša, kot si sprva predstavljamo, zato večina ljudi 
svojih novoletnih zaobljub ne izpolni. Da vi ne boste med 
njimi, si preberite in upoštevajte spodnje nasvete.

 

NAJPOGOSTEJŠE ZAOBLJUBE

Ljudje smo si med seboj različni in imamo različne vre-
dnote, vendar se vsi želimo spreminjati na bolje. Nekaterim 
je bolj pomemben zunanji videz, drugim znanje in veščine. 
Na podlagi naših vrednot si navadno postavljamo tudi no-
voletne zaobljube. Z rekom, da je zdravje naše največje bo-
gastvo, se strinja velika večina ljudi, zato si ga želijo tudi iz-
boljšati ali vsaj ohranjati. Največ zaobljub je tako povezanih 
z izboljšanjem življenjskega sloga v različnih oblikah, kot so: 
izguba telesne teže, bolj zdrava prehrana, več gibanja, opu-
stitev kajenja in uživanja alkohola, več kakovostnega spanja, 
izogibanje stresu … Poleg zaobljub za izboljšanje zdravja so 
pogoste tudi želje po: izboljšanju kariere, izobrazbi, kako-
vostnejšemu družinskemu življenju, varčevanju, novih doži-
vetjih … 

USPEŠNO POSTAVLJANJE ZAOBLJUB

Glavni razlog, da velika večina ljudi svojih zaobljub ne 
izpolni, je, da so te že v začetku slabo postavljene. 

Cilj, ki si ga zastavimo, naj bo jasno opredeljen. Če se na 
primer želite naučiti tujega jezika, si lahko določite število 
tujih besed, ki jih želite znati ob koncu leta. Ker je večina 
ciljev dolgoročnih, je pomembno tudi dobro spremljanje 
in merljivost. Da bi ob koncu leta poznali 300 novih besed 
v tujem jeziku, je treba njihovo učenje enakomerno razpo-
rediti. Tako sprva veliko nalogo razdelimo na več manjših, 
kar znese na 25 besed mesečno oz. v povprečju manj kot 
eno besedo dnevno. Cilj tudi dobro časovno opredelite. 
Pri učenju novih besed natančno opredelite dneve in ure 
v tednu, ki jih boste posvetili zaobljubi. Cilji naj bodo do-
segljivi. Nerealno je pričakovati, da se je poleg vseh drugih 
obveznosti v enem letu z lahkoto naučiti tekoče govoriti tri 
tuje jezike. Pomembno vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, 
je tudi, ali ste si postavili zaobljubo, ker si resnično želite 
spremembe, ali pa to od vas pričakujejo drugi. Pogosto si 
postavimo preveč zaobljub naenkrat in nato čutimo, da nam 
te vzamejo preveč časa in energije, zato nehamo z vsemi. 
Večjo uspešnost ima manjše število zaobljub naenkrat, ki 
se jih resnično držimo. Za svoje uspehe se moramo spro-
ti tudi nagraditi. Nagrada ob uspešno doseženih vmesnih 
korakih prinaša zadovoljstvo in motivacijo za nadaljnjo pot 
do zastavljenega cilja. Svoje zaobljube zaupajmo bližnjim in 

ljudem, za katere verjamemo, da nas bodo pri tem podpirali 
in motivirali. Verjemimo vase in ne obupajmo ob najmanjših 
izzivih ali neuspehih! 

Med najpogostejšimi zaobljubami sem izbral tri, ki se mi 
osebno zdijo tudi med najpomembnejšimi za zdravje, in jih 
podkrepil s primeri. 

IZGUBA TELESNE TEŽE

Glede svoje postave in telesne teže imamo ljudje najra-
zličnejša pričakovanja. Mnogi so v izjemno dobri kondiciji 
in se trudijo, da bi jo še izboljšali, drugi pa imajo čezmerno 
telesno težo in tega ne vidijo kot težavo. Zaobljuba glede 
izgube čezmerne teže pri posameznikih navadno izvira iz 
prvotne želje po privlačnejšem videzu, in ne toliko iz želje 
po izboljšanju zdravja. Doseg zadanega cilja lahko izboljša 
samopodobo posameznika, kar pozitivno vpliva tudi na du-
ševno zdravje, velika težava pa so nerealna pričakovanja, ki 
lahko samopodobo še poslabšajo. 

Obstajajo najrazličnejše diete, ki se jih ljudje poslužu-
jemo z namenom izgube odvečnih kilogramov. Pomemb-
no je, da izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza in pri njej 
vztrajamo. Vidni rezultati se navadno pokažejo šele po več 
tednih, zato lahko ob začetku zmotno mislimo, da metoda 
ne deluje. Poleg uravnotežene prehrane z obilo zelenjave je 
pomembna tudi redna fizična aktivnost. Za hitrejšo in učin-
kovitejšo izgubo telesne maščobe je priporočljiva vadba 
za moč, pri kateri z utežmi ali lastno težo obremenjujemo 
mišice do njihovih zmogljivosti. Mišice za svoje delovanje 
namreč porabljajo veliko energije, to pa ob večjih naporih 
črpajo tudi iz telesne maščobe.

PRENEHANJE KAJENJA

(Pre)večkrat dokazano je, da kajenje izjemno škoduje 
zdravju. Je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za ra-
zvoj številnih oblik raka, bolezni dihal, bolezni srčno-žilnega 

V novem letu bom resnično več …

� �
Novo leto je priložnost, da si v življenju postavimo nove 

cilje.
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sistema in praktično vseh ostalih organskih sistemov. V Slo-
veniji je kajenje tobaka med dejavniki tveganja najpomemb-
nejši preprečljivi vzrok smrti. Zaradi bolezni, povzročenih s 
kajenjem, vsako leto umre skoraj 3600 prebivalcev ali skoraj 
10 vsak dan, od teh jih četrtina umre že pred 60. letom staro-
sti. Kadilci si kljub opozorilom radi ustvarijo svojo realnost in 
škodljivost kajenja merijo subjektivno v smislu »poznam veli-
ko ljudi, ki že vse življenje kadijo, pa jim nič ni« in se za opu-
stitev odločijo šele takrat, ko se pri njih začnejo kazati resne 
težave z zdravjem. Če tudi sami kadite in si resnično želite 
prenehati, obstaja nekaj nasvetov, ki vam pri tem pomagajo.

Prepoznajte svoje razloge in okoliščine za kajenje, kot 
so: dolgčas, jeza, sprostitev, užitek, navada, pitje kave ali 
alkohola, družba kadilcev, pritisk v službi … Ko boste pre-
poznali svoje razloge in okoliščine, ki vas vodijo v kajenje, 
se jim poskušajte izogniti, kadar pa to ni mogoče, pa kaje-
nje zamenjajte za drugo aktivnost, kot je recimo žvečenje 
žvečilnih gumijev. Svojo odločitev zaupajte bližnjim, ki vas 
bodo pri tem podpirali. Če je v vašem krogu prijateljev veli-
ko kadilcev, jih prepričajte, da tudi oni opustijo kajenje. Dan, 
ko boste opustili kajenje, določite vnaprej in takrat res pre-
nehajte. Iz svojega okolja odstranite vse tobačne izdelke in 
pripomočke, ki jih povezujete s kajenjem. Verjemite vase in 
se uprite skušnjavi. Na spletu je ogromno strani, ki vam pri 
opustitvi kajenja pomagajo. Obrnete se lahko tudi na oseb-
nega zdravnika ali farmacevta v lekarni, ki vam bo svetoval, 
kako ravnati ob morebitnih večjih odtegnitvenih težavah 
(nemir, slabša koncentracija, suha usta, nespečnost …), ki pa 
navadno minejo že v enem mesecu po prenehanju kajenja. 

IZBOLJŠANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Duševno zdravje je izjemno pomembno, ampak žal 
prepogosto zapostavljeno, čeprav se s telesnim zdravjem 
močno prepleta. Dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje 
posameznika, so izjemno raznoliki (biološki, sociološki, eko-
nomski, socialni, kulturni, verski …). Tako kot za telo, je nujno 
tudi aktivno poskrbeti za duha. Praznični čas in novo leto sta 
idealni priložnosti, da se posvetimo prav temu. V hladnejši 
polovici leta se nam navadno razpoloženje nekoliko poslab-
ša, kar je tudi posledica daljših noči in odsotnosti svetlobe. 
V časih, ko druženje ni dovoljeno, si moramo zato toliko bolj 
aktivno prizadevati za ohranjanje stikov, ki so nam bili prej 
samoumevni. Človek je namreč družabno bitje in za zdravo 
delovanje potrebuje družbo. Pri ohranjanju vašega dušev-
nega zdravja imajo velik pomen medsebojni odnosi, tako 
v družinskem krogu, kakor tudi med prijatelji, sodelavci in 
drugimi znanci. V svoje dobro torej aktivno in iskreno rešite 
spore ali zamere, ki v vas zbujajo občutek nelagodja, saj se 
boste po tem bolje počutili. Izogibajte se stresu, tako na 
delovnem mestu kot doma. Če vam delo predstavlja preveč 
stresa, si ga bolje razporedite ali naložite manj. Uporabite 
lahko tudi različne tehnike sproščanja (meditacija, dihalne 
vaje, sprehodi …). Bodite iskreni do sebe in drugih ter ne 
vztrajajte na silo v situacijah, ki vas bremenijo. Zapisujte si 
dosežke, na katere ste ponosni in se ob njih tudi nagrajujte, 
ne pozabite pa, da ni nič narobe, če nam tudi spodleti. Po-
skrbite za kakovosten spanec, ki naj traja dovolj dolgo, da se 
čez dan ne počutite utrujeni. V svojem urniku brez občutka 
slabe vesti najdite čas za aktivnosti, v katerih uživate.

To so samo nekateri izmed nasvetov, ki lahko pozitivno 
prispevajo k ohranjanju duševnega zdravja. Včasih te tehni-
ke niso dovolj in občutek žalosti kljub trudu ne mine. V takih 
trenutkih ne smemo pozabiti na ljudi okrog nas, na katere se 
lahko obrnemo. Ob tem je vsak občutek sramu odveč, saj je 
ravno stigmatizacija eden izmed glavnih vzrokov, da ljudje 
ne poiščejo ustrezne pomoči pravočasno in da je Slovenija 
po številu samomorov visoko nad evropskim povprečjem. 

»Kjer je volja, tam je pot!«

Avtor: Jan Mogu
Recenzentka: Sanja Zupančič, univ. dipl. psih.

SREČNO IN ZDRAVO NOVO LETO

V novem letu vam želim, da bi bili čim srečnejši in 
zdravi ter da bi dosegli cilje, ki ste si jih postavili sami. 
Zavedati se moramo, da nič izmed tega ne pride samo 
od sebe in da smo sami tisti, ki imamo v rokah škarje in 
platno. 

HVALA ZA ZVESTOBO V 
LETOŠNJEM LETU.

ISKRENO VAS BOMO VESELI 
TUDI V PRIHODNJE.

OPTIKA BP | TUŠ Polzela | 070 571 680

Spoznajmo se v letu 2021.
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20. novembra 2020 smo na OŠ Pol-
zela izvedli celostni naravoslovni DAN 
ZDRAVJA, v sklopu katerega smo za-
znamovali dan slovenske hrane. Na ta 
dan je na pobudo Čebelarske zveze po 
vsej Sloveniji potekal projekt Tradicio-
nalni slovenski zajtrk z geslom: »Zajtrk 
z medom – super dan!«

Kos kruha, na njem pa maslo in med. 
Poplaknjeno z mlekom, za zdravo slad-
kanje pa slovensko jabolko. To so zadnjih 
deset let ob tradicionalnem slovenskem 
zajtrku na OŠ Polzela zajtrkovali otroci. 

Letošnja epidemija covida-19 je one-
mogočila zajtrk v šoli, a ravno v teh časih 
je pomembno zavedanje, da ima lokalno 
pridelana hrana močan potencial, da od-
žene zdravnika stran. Na dan slovenske 
hrane smo bili še posebno pozorni na to, 
kaj imamo na krožniku. 

Učenci so spoznali pomen rednega 
zajtrkovanja in poseganja po lokalnih ži-
vilih. Pogrnili so mize in pripravili zdrav 
zajtrk s »tradicionalnimi« slovenskimi 
sestavinami. Spoznali so pomen čebel, 
ki so ključne za opraševanje in obstoj ra-

stlinskih vrst. Na dan medenega zajtrka 
so vsak na svoji lokaciji zapeli pesem Leti 
moja čebelca skupine Šani Šeni. Postali 
so mladi šefi v kuhinji, preizkusili so se v 
peki slastnih medenjakov in drugih jedi iz 
medu. 

Ker je današnji čas zaznamovan z 
vse manjšo gibalno dejavnostjo, smo del 
dneva namenili gibanju, čuječnosti, plesu 
in igri v naravi.

Doroteja Smej Skutnik

Tradicionalni slovenski zajtrk nekoliko drugače

DAN ZDRAVJA SKOZI OČI UČENCEV

• Naravoslovni dan je bil zelo zabaven. 

Zjutraj sem pomagala pripraviti zdrav zajtr
k 

za vso družino. Namesto mleka smo skuhali 

domači čaj iz bezga in mete. Spekli smo 

domač kruh in nanj namazali domači cvetličn
i 

med, ki ga prideluje moj stric. Ima 

namreč velik panj in čebelice, ki so zelo 

pridne delavke. Narezali smo tudi jabolka. 

Potem sem poslušala pesmico o čebelicah, 

telovadila, nato pa sva skupaj s sestrico 

Tio spekli še slastne medenjake. Bil je zel
o 

lep dan.   Naia Novak, 1. r.

• Bil je čudovit dan. Zjutraj sem vstal. Z 

babico in dedijem smo si privoščili zdrav 

zajtrk – med, maslo in namesto mleka čaj. 

Spekli smo tudi medenjake ter se pri tem 

zabavali. Zraven sta pomagala tudi sestričn
a 

Gea in brat Val. Odšli smo tudi na sprehod 
v 

Slatine, da smo se nadihali svežega zraka. 
 

   Nik Palir, 3. r.

• Danes smo imeli naravoslovni dan. Bilo 

je zabavno in tudi zanimivo. Izvedela 

sem veliko novih stvari o čebelah, ki 

jih prej nisem poznala. Nadvse pa je 

bilo zabavno peči veliko različnih vrst 

hrane, ki vsebujejo med. Nikoli si nisem 

predstavljala, da bi med dodajali tudi k 

mesu in zelenjavi.  Ajša Borovnik, 7. r.

• Svoj dan sem začela s slovenskim tradicionalnim zajtrkom. Imeli smo videoklic, v katerem nam je razredničarka povedala, kaj bomo počeli. Najprej sem si vse prebrala in pogledala videoposnetke, nato pa začela peči medenjake. Testo je moralo počivati in med tem časom sem naredila športne vaje. Po končanih vajah sem testo za medenjake oblikovala v različne oblike, jih okrasila in spekla. Dan sem končala tako, da sem se naučila ples iz Jeruzalema. Naravoslovni dan mi je bil všeč, ker smo lahko pekli kekse in izvajali zanimive športne aktivnosti.    Manca Krašovec, 5. r.

• Danes je bil naravoslovni dan. Bil je dan slovenskega tradicionalnega zajtrka, zato sem jedel kruh, namazan z medom in maslom. Zraven pa sem še popil malo mleka. Ta dan se je pri meni nadaljeval z videokonferenčno uro, potem pa sem se takoj lotil dela. Medenjakov ne pečem, petje mi tudi ni preveč všeč, zato je bila naslednja stvar, ki sem se jo odločil narediti, v povezavi s športom. Izbral sem si vragolijo. Moj pripomoček je bila kuhalnica.  Tadej Vižintin, 9. r.

Naj dan slovenske hrane postane vsak dan!

� �
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Ko ti narava ponudi vse, kar potrebuješ

»V torek, 24. novembra 2020, smo imeli tehniški 
dan. Tema dneva je bila ustvarjanje z naravnimi 
materiali. Spoznala sem, da je mogoče iz različnega 
materiala ustvariti nekaj popolnoma novega. Imela 
sem nekaj spodrsljajev, vendar me to ni ustavilo. 
Dan se mi je zdel zelo zabaven.«
Tako je tehniški dan Izdelki iz naravnih odpadnih materialov 

predstavila petošolka Lana Marie Štefančič. 

Dejavnosti so bile razdeljene v tri sklope, in sicer: DARILNA 
EMBALAŽA, IZDELKI IZ LESKOVIH VEJ in NAMIZNA DEKO-
RACIJA. Nastali so zanimivi in uporabni izdelki. Nekateri med 
njimi so že ustvarili praznično vzdušje.

TEHNIŠKI DAN SKOZI OČI UČENCEV

• Zjutraj smo začeli izdelovati darilno 

vrečko. Ko smo končali, smo začeli 

izdelovati darilno škatlico. Naredili smo 

še smreko iz palčk. Smreko smo okrasili z 

različnimi barvami. Potem smo se šli ven 

gibat.   Sofija Kramer, 2. r.

• Tehniški dan mi je bil všeč, saj sem 

pri ustvarjanju užival. Izdeloval sem iz 

odpadnih materialov. Konec tedna sem v gozd
u 

nabral material za izdelavo. Naredil sem 

dve smrečici – eno sam, drugo pa s pomočjo 

sestre Katje. Pomagal sem tudi pri izdelavi
 

adventnega venca. Na koncu sem izdelal še 

dve škatli za shranjevanje. Najbolj zanimiv
o 

mi je bilo delati škatlice.    

  Jože Ločan, 3. r. POŠ Andraž

• Zjutraj sem se zbudila ob sedmi uri. Z 

očijem sva šla pred hišo, kjer raste leskov
 

grm. Z velikimi škarjami sva odrezala dve 

ravni leskovi palici. Odnesla sem ju v hišo
 

in narezala tri enako dolge palice. Vse tri
 

palice sem na enem koncu z vrvico povezala 

skupaj. Potem sem jih postavila tako, da 

so stale. Nazadnje sem jih še ovila z 

novoletnimi lučkami.   Ana Kapus, 4. r.

Nastali so številni izdelki za bližajoče se praznike.

• Tehniški dan sem začel tako, da sem odšel ven in nabral material za izdelek. Material sem razvrstil po mizi in ga poslikal. Odločil sem se, da bom izdelal božično drevo in venček. Iz stiropora sem izrezal podlago. S škarjami sem na sredini naredil dve luknjici. Vanju sem zapičil dve vejici ciprese. Pred drevo sem postavil par snežakov in lešnike. Na koncu sem okrasil drevo in na vrh privezal pentljo. Spredaj sem nasul modre kamenčke.     Luka Ramšak, 4. r.
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Gremo v naravo

V četrtek, 26. novembra 2020, so se učenci razveselili 
navodil za športno obarvan dan, ki je nosil naslov Gremo v 
naravo. Naši športni pedagogi so pripravili zanimive in pestre 
aktivnosti, učenci pa so po zapisih in fotografijah sodeč v njih 
uživali. 

ŠPORTNI DAN SKOZI OČI UČENCEV

• Danes smo si za zajtrk pripravili ovsene in
 

pirine kosmiče z mlekom, zraven smo dodali 

še banano in malo medu. Po zajtrku smo se 

dobro ogreli z vajami iz posnetka. Potem 

sva z bratom odšla na dvorišče in igrala 

nogomet, bilo je zabavno in mrzlo. Ko sva 

prišla nazaj v hišo, smo pili čaj z limono 

in medom. Do kosila je bilo še nekaj časa, 

ki sem ga porabil za ponavljanje angleščine
. 

Po kosilu smo se odpravili na sprehod v 

gozd. Imeli smo zelo blatne škornje. Danes 

je bil res športni dan.    

   Lovro Posedel, 1. r.

• Ko sem se zbudil, sem pojedel za zajtrk 

kosmiče z mlekom, se preoblekel, obul 

planinske čevlje in šel ven. Vzel sem 

skiro in se odpeljal po ulici, da bi srečal
 

prijatelje. Skupaj smo tekli, se lovili, 

se igrali skrivalnice in tudi plezali po 

drevesih in skakali čez veje, luknje in 

škarpe. Preden sem šel ven, sem popil velik
 

kozarec vode, da ne bi bil žejen. Po kosilu
 

smo se odpravili na sprehod ob Savinji, kje
r 

smo bili tudi zelo aktivni.    

   Luka Zupanc, 4. r.

Gibanje in sveži zrak – brezplačni recept za zdravje

• Šporni dan sem začel s sendvičem za zajtrk. Takoj po zajtrku sem se odpravil na dvorišče in igral nogomet. Po kosilu sem šel v gozd in se obešal po vejah, skakal na štore ... V gozdu sem srečal soseda, s katerim sva se pogovorila o športnem dnevu. Nisem pozabil na varno razdaljo. Na koncu sem šel v hišo na topel čaj. Športni dan ni bil takšen kot do zdaj, saj nismo bili v šoli, a sem se vseeno zabaval.   Luka Radovanović, 6. r.
• Za zdrav zajtrk sem si pripravil koruzne in ovsene kosmiče z mlekom. Pojedel sem tudi jabolko, saj pregovor pravi: »Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran«. Po zajtrku sem se preoblekel v športna oblačila in se dobro ogrel. Ogrevanju so sledile malo težje vaje, pri katerih sem se dobro razmigal. Po opravljeni telovadbi v dnevni sobi sem športni dan nadaljeval v bližnjem gozdu. Opravil sem vse vaje, ki jih je predlagal učitelj Simon. Niso mi predstavljale nobene težave. Športni dan mi je bil všeč, vseeno pa bi mi bilo boljše, če bi ga lahko imel skupaj s sošolci.  Žiga Trbovšek, 8. r.
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Ideje dobijo podobo.

Iskrive ideje za prosti čas    

V času prvega, pomladnega šolanja na daljavo, je v sklopu OŠ Polzela na 
spletu zaživel blog Kotiček za ustvarjalno preživljanje prostega časa. Na njem 
učiteljice oddelkov podaljšanega bivanja dnevno objavljamo iskrive ideje, kako 
ustvarjalno preživeti prosti čas. Do danes se jih je nabralo že več kot 500. K 
obisku bloga vabljeni vsi, ki radi ustvarjate, preizkusite kakšen nov recept, iščete 
nove ideje za branje, pridobivate nova znanja in še in še ...

Do bloga lahko dostopate prek brskalnika, kamor vpišite ime bloga, ali pa s 
pomočjo ikone, ki jo najdete na spletni strani OŠ Polzela. 

Da je blog aktualen in koristen, dokazuje številka vseh, ki so blog že obiskali, več 
kot 34.000. Vabimo vas na obisk, prepričani smo, da se najde nekaj za vsakogar.

Majda Pur

Praznično okrašena šola

Okrasitev šole na daljavo   

Skladno z decembrsko podobo 
Polzele so tudi učitelji in učenci poskr-
beli, da bo šola kljub epidemiji in pou-
ku na daljavo praznično okrašena.

11. decembra 2020 so učenci pri teh-
niških in kulturnih urah z ustvarjanjem 
izdelali okraske in voščila ter še dopol-
nili okrasitev šole ali pomagali ustvari-
ti voščilnice. Svoje izdelke so oddali v 
praznični nabiralnik pred šolo – HVALA 

Vam, dragi učenci in učenke. Hvala tudi 
Urški Juhart, ki je zasnovala in izvedla 
okrasitev. Tako smo šolo letos okrasili na 
daljavo, pri tem pa nas je navdihnila tudi 
častitljiva obletnica naše častne občan-
ke in nam ljube pisateljice, pesnice Neže 
Maurer. Od nas vseh z OŠ in Vrtca Pol-
zela k njej na daljavo pošiljamo iskreno 
in srčno voščilo z njeno mislijo: »Dom 
je tam, kjer je ljubezen!« Dom je v naši 
šoli, vrtcu in dom je v nas vseh. 

V času šolanja na daljavo smo organizirali dve videosrečanji bralnega kluba 
OŠ Polzela. V bralnem klubu se srečujemo tisti, ki radi beremo, se o prebranih 
knjigah pogovarjamo in si predstavljamo nove in zanimive knjige.

Na prvem srečanju smo si ogledali nekaj novih knjig s področja mladinske 
književnosti, sedmošolka Nuša Bohak je zelo doživeto predstavila svojo najljubšo 
knjigo, Diona Leonarda Kje si, Gobi? Razpravljali smo tudi o tem, kje dobimo ideje 
za branje. Strinjali smo se, da so prijatelji, sovrstniki, sploh tisti, ki znajo doživeto 
pripovedovati, dober vir informacij, katero knjigo prebrati.

Na drugem srečanju smo si predstavljali svoje najljubše knjige. V mini anketi 
Kje najraje bereš? smo ugotovili še, da najraje beremo leže v postelji ali sede v 
udobnem počivalniku ali fotelju.  

Alja Bratuša
Ideje dobijo podobo.

Bralni klub na daljavo

VSE NAJBOLJŠE, DRAGA NEŽA! 

Bernardka Sopčič
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Osrednji spomenik z novo ploščo in udeleženci žalne slovesnosti

Preventivni ukrepi za preprečevanje 
širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) so 
posegli v že tradicionalne žalne slove-
snosti ob dnevu spomina na mrtve. 

KO ZB za vrednote NOB Andraž je 
vsako leto 1. novembra pripravila žalno 
slovesnost pri osrednjem spominskem 
obeležju NOB za območje Andraža nad 

Polzelo in Dobriča. Na njej so s kultur-
nim programom sodelovali učenci POŠ 
Andraž nad Polzelo, mladinci, cerkve-
ni pevski zbor in govorniki, ki so nas 
spomnili na naše dostojno življenje in 
opomnili, da takšnih grozot v sedanjem 
času ne smemo več dovoliti. 

 
Letošnjo žalno slovesnost smo za-

radi možnosti druženja samo šestih 
ljudi izvedli člani UO KO ZB za vredno-
te NOB Andraž. Prižgali smo svečke, 
položili venec in se s trenutkom tišine 
poklonili žrtvam. Osrednje spominsko 
obeležje je v tem letu pridobilo novo 
glavno napisno ploščo.

 
Zahvaljujemo se Občini Polzela in 

županu Jožetu Kužniku za dobro sode-
lovanje pri ohranjanju spominskih obe-
ležij preteklega časa.

 
Simon Ograjenšek

Slovesnost pri osrednjem spomeniku v Andražu 
nad Polzelo

Društvo Dvorec vsako leto v grašči-
ni Novi Klošter organizira več kuharskih 
delavnic. Razveseljujejo nas, saj se sre-
čujemo z ljudmi, se pogovarjamo, zaba-
vamo in se naučimo pripraviti novih jedi 
za naše družine. Letos smo zaradi epi-
demije žal izvedli samo eno delavnico. 

Že mesece se ljudje srečujemo prek 
interneta, prilagodili smo sestanke, te-
čaje, šolo ... Zakaj ne bi tudi kuharskih 
delavnic? Skupaj s Klubom Korak iz Lju-
bljane smo izvedli online delavnice za 
otroke od 7. do 9. razreda osnovne šole. 
Glede na dober odziv smo povabili OŠ 
Žalec in OŠ Polzela, da bi se delavnica iz-
vedla tudi pri njih. Ideja je, da bi se otroci 
v sklopu predmeta gospodinjstvo lah-
ko pridružili delavnici. Vsak teden bi se 
zbrali v četrtek ob 17. uri in pripravili jed 
(piškote, pico, torto ...). Par dni prej bi po-
slali seznam potrebnih sestavin, nato bi v 
četrtek pred kamero pripravili načrtovani 

Kuharske delavnice

Za več informacij lahko obiščete Fa-
cebook stran Društva Dvorec ali Insta-
gram Kluba Korak ali pišete na mail: dru-
stvo.dvorec@gmail.com.

 
Carmen Fernandez

recept, ki bi nas ga naučila naša kuharica 
Carolina. Če bo zanimanje, bi imeli sreča-
nje vsak teden, dokler se epidemiološke 
razmere ne spremenijo. 

Lepo vabljeni.   

� �

Zaradi epidemije kuharske delavnice potekajo po spletu.
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Zmagovalca glasbenega natečaja  
glasbene šole Cecilija, KGD Polzela

Letos poleti je glasbena šola Cecilija, KGD Polzela, za učence razpisala glas-
beni natečaj. Žal sta se na razpis prijavila le dva učenca. Oba sta se odlično 
izkazala. Prvo nagrado je osvojil mladi Tim Cizej, nadarjeni pianist, takoj za njim 
pa se je uvrstila nadarjena flavtistka Tina Uratnik.

 
Natečaj je zahteval notirano skladbo, ki je zapisana za kateri koli instrument, zbor 

ali orkester. Timova skladba se imenuje Ufi vu vji ipmohjvipif in je zapisana v tajni 
pisavi. Če ime dešifriramo, dobimo angleško verzijo Ode to The Enlightened, kar v 
slovenščini pomeni Oda razsvetljenim. Skladbo je posvetil ljudem, ki dandanes še ve-
dno razmišljajo s svojo glavo, vendar Tim opaža, da je danes in v trenutnih razmerah 
tega vedno manj. Skladbo je sicer napisal le zaradi natečaja, vendar je ob skladanju 
ugotovil, da mu to postaja vse bolj všeč, zato upa, da bo v prihodnje melodije večkrat 
zlil na papir. Najboljše pri glasbi mu je to, da ne potrebuje besed.

 
 Tina v tem letu obiskuje že sedmi letnik glasbene šole, nadaljnje ukvarjanje z glas-

bo pa bo zagotovo pomemben del njenega življenja tudi v prihodnje. Nikoli ji namreč 
ni manjkalo glasbe, poleg flavte se ukvarja tudi s solopetjem, pili klavirsko znanje, 
odločila pa se je, da z nakupom violine zaviha rokave in te veščine osvoji sama. Na 
natečaj se je prijavila s skladbo Poskočni palček. Zanjo jo je navdihnil koncert simfo-
ničnega orkestra.

Glasbena šola Cecilija, KGD Polzela, je nadvse navdušena nad mladimi nadobudni-
mi glasbeniki, ki si poleg učnih ur in šolskih obveznosti vzamejo čas tudi za glasbeno 
ustvarjanje. V glasbeni šoli to vsekakor spodbujajo, saj ni prvič, da so razpisali glasbeni 
natečaj. Upajo, da jim tudi v prihodnje uspe organizirati še več glasbenih natečajev in 
k sodelovanju spodbuditi še več nadobudnih učencev.

 
Živa Avžner

Tim Cizej

Tina Uratnik

V letošnji izvedbi kampanje EU-pro-
jekt smo se prijavili na Moj projekt 2020. 
V Društvu Dvorec smo že predlani začeli 
širiti novi pristop gostoljubja na obmo-
čju Spodnje Savinjske doline s projektom 
Gostus 2018. Letošnja kampanja je bila 
prvotno predvidena od 9. do 16. maja 
2020. Zaradi prvega vala epidemije smo 
jo prestavili na novi jesenski termin. 

V tem času smo iskali različne mo-
žnosti in upali, da bomo kampanjo v 
omejenem obsegu vseeno izpeljali, da 
predstavimo naš projekt. Pripravili smo 
nekaj delavnic, vendar zaradi okoliščin, 
povezanih s covidom-19, letos žal niso 
bile realizirane. 

 
 

Zato smo se odločili, da bomo pro-
jekt in delavnice o temi gostoljubnosti 
predstavili in izvedli prek spleta ter stik 
vzdrževali z blogom na spletni strani 
www.gostus.org.

Carmen Fernandez

Delavnica Moj projekt

Nagradna križanka
Pri žrebu nagrajenca križanke, ki je bila objavljena v novembrski številki Polzelana, smo upoštevali vse pravilno rešene križanke, 

ki ste jih do 11. decembra 2020 poslali na naslov uredništva. Izžrebana je bila MOJCA ŠOPAR s Polzele,
ki bo prejela dva hamburgerja v kavarni in slaščičarni Bistro Pasijonka na gradu Komenda.

Preostalim se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo več sreče prihodnjič. 
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Rdeča nit pogovora, ki ga je vodila 
Jolanda Železnik, direktorica Medobčin-
ske splošne  knjižnice Žalec, so bili prav 
ti. Strokovnjakinja je razložila, kako spre-
menjene razmere vplivajo na partnerske 
odnose, kaj narediti, če dva zdaj spozna-
ta, da sta si preveč različna, doživljata 
odtujenost in ne vidita več nobenega 
izhoda. Kako premostiti razlike, kako se 
začeti pogovarjati, kaj konkretno lahko 
dva v paru naredita.

 
Ker veliko stisk izhaja tudi iz okoli-

ščin, ki jih povzroča šolanje na domu, je 
bila pozornost pogovora usmerjena tudi 
na to, kako lahko starši najbolj poma-
gajo svojim otrokom glede šole. Kako 
ravnati glede uporabe računalnikov, saj 
otroci veliko časa preživijo pred računal-
niškimi zasloni. Strokovnjaki so že pred 
epidemijo opozarjali o škodljivih posle-
dicah, zdaj pa so računalniki in pametni 
telefoni za otroke edini vir povezanosti z 
drugimi. Koliko je preveč, kaj starši lahko 
naredijo? 

  
Ker prihajajo prazniki, trgovine pa 

so zaprte in ne moremo pričakovati za-
bav in druženj, je doc. dr. Sara Jerebic 
še svetovala, kako se lahko družine or-
ganizirajo za praznike, da bodo vseeno 
prijetni in lepi.   

 
Izjemno zanimiv in aktualen pogovor 

si lahko ogledate na programu Savinjske 
televizije in Youtubu.

 
Tone TavčerS pogovora v avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu

Gostja pogovorne oddaje Covid 19 
kot izziv, s katero se poskuša prispevati 
k zajezitvi širjenja koronavirusa in bla-
ženju njegovih posledic, je bila doc. dr. 
Sara Jerebic, specialistka zakonske in 
družinske terapije, potekal pa je v avli 
Doma II. slovenskega tabora v petek, 11. 
decembra 2020. 

  
Doc. dr. Sara Jerebic je strokovna di-

rektorica Družinskega instituta Bližina. 
Kot docentka sodeluje na magistrskem 
programu Zakonski in družinski študiji 
ter programu za izpopolnjevanje Zakon-
ska in družinska terapija. Vodi individual-
ne, zakonske in družinske terapije, od leta 
2005 pa tudi skupinske terapije za žen-
ske, ki so žrtve nasilja. V letu 2007 je za-

snovala in začela izvajati program Varen 
otrok ter voditi terapevtske skupine za 
posameznike z izkušnjo spolne zlorabe. 

  
Poleg psihoterapevtskega dela obse-

žni del časa namenja preventivnim dejav-
nostim: vodi in izvaja programe Šola za 
starše, Partnerske delavnice, Varen otrok, 
Terapija z otroki, Delavnice za učence in 
dijake, izobraževanja za rejnike. 

 
V drugem valu smo že skoraj dva me-

seca ujeti v epidemiji. Številke so skrb in 
strah zbujajoče. Povečuje se število oku-
ženih, potrebnih bolnišničnega zdravljenja, 
pa tudi mrtvih. Epidemija prinaša številne 
izzive, ki za posameznika predstavljajo vir 
stresa. Na preizkušnji so naši odnosi. 

Mozaik dogodkov

Naši odnosi so na veliki preizkušnji
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Mesec dobrote Karitas

Trmasto vztrajamo na nelahki poti 
ljubezni do bližnjega, ki nam jo je na-
kazal Evangelij Jezusa Kristusa, našega 
Odrešenika Zveličarja.

 
Ljubimo svoje bližnje, čeprav nas 

včasih razočarajo, zmerjajo in grozijo. 
Tudi tiste, ki omalovažujejo naša priza-
devanja in sramotijo nas posameznike 
in skupnost.

 
Skupnosti so zdaj na velikih preiz-

kušnjah, saj se ne bi smeli družiti zaradi 
koronavirusne pandemije. Marsikje se 
družijo v slabem. Družimo se raje mi 
v dobrem, četudi le ‘po dva ali trije v 
mojem imenu’, saj nam je dano srce, ki 
hrepeni po dobrem.

 
Dobrota je smiselni prevod besede 

‘karitas’, ki je temelj naše vere, upanja 
in ljubezni.

Ha, pa smo spet tam: ljubezen je 
tisto, kar nas žene naprej v nova do-
bra dela, zvestoba načelom karitas 
in Božjim zapovedim pa nam kažeta, 
kako dobre sklepe udejanjiti. Pa čeprav 
imam oslabljeno srce, zamašene žile, 
bolečine v trebuhu, sem napol gluh 
ali slep; celo, ko sem že ovirano gibljiv, 
lahko naredim kaj dobrega tudi sočlo-
veku. Seveda, če hočem …

 
Blaž Jelen

Tudi letos nismo razočarali naših 
oskrbovancev v Domu upokojencev 
Šenek. Vsako leto jih razveselimo s 
skromno pozornostjo. Doslej smo 
jih lahko osebno nagovorili, zdaj je 
takšno obiskovanje strogo prepove-
dano. Pa smo se znašli. Možnost, da 
hodimo oskrbovancem nakupovat 
priboljške v trgovino in jim jih dosta-
vimo do vrat doma, se je izkazala za 
odlično potezo. Vsak posebej naroča 
in vsak dobi natančno to, kar je želel. 
Tu ni nobene sebičnosti ali koristolju-
bja. Zadovoljni pa smo sodelavci Kari-
tas in prejemniki. Hvala direktorici Evi 
za to možnost.

Radi jim tudi voščimo in jih razve-
selimo.

 
Ničesar novega ne boste slišali, če 

ste že z materinim mlekom pili ljube-
zen, če ste z očetovo strpnostjo dobili 
moč braniti šibke, če so vas botri z do-
brim zgledom vodili po poteh pravič-
nosti, če ste od duhovnih voditeljev po-
zorno poslušali obilno bogastvo božje 
besede in če ste v svoji družini zgled 
miru in znate tolažiti. Vi ste namreč sol 
zemlje in luč sveta, ki razsvetljujete z 
božansko lepoto ta svet, poln bolezni, 
nasilja in krivic, teme in greha.

Miklavževanja letos ne bo. To pa ne 
pomeni, da pustimo pri miru ljudi v sti-

ski. Če ne smemo do vsakega posebej, 
mu lahko napišemo sms, telefoniramo, 
pošljemo skromno darilce po pošti.

Vse najboljše vsem, ki ste dosegli 
30 let delovanja v dobrodelnosti. Hvala 
vsem, ki ste ostali zvesti ves čas. Hva-
la tudi vsem, ki jih je delo za bližnjega 
prenehalo navdihovati, v času delova-
nja ste bili morda navdih drugim no-
vim sodelavcem! Vse najboljše vodi-
teljem, koordinatorjem in sodelavcem! 
Vse najboljše darovalcem, donatorjem, 
sponzorjem, medijem! Vse najboljše 
Rdečemu križu, Občini, Civilni zašči-
ti, Župniji svete Marjete! Vse najboljše 
molivcem za naše najbolj uboge in ra-
njene bližnje v stiski! 

Delamo. Čeprav epidemija zausta-
vlja javno življenje, množičnost in zdru-
ževanje. Čeprav nekateri nagajajo, na-
mesto da bi pomagali.

 

Pomagamo. Čeprav smo sami v 
stiskah, bodisi bolni, ovirani, nesrečni, 
žalostni, objokani. Za bližnje v stiski se 
vendarle potrudimo.

 
Potrudimo se, čeprav nam včasih 

zmanjka zagnanosti, navdušenja in nas 
mnogi nagovarjajo, da se ne izplača, 
imamo trdno voljo.

 

Mozaik dogodkov

Župnijska Karitas Polzela je varovance Doma upokojencev Šenek tudi letos razveselila s pozornostjo.
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revije Hmeljar, Savinjski občan, Savinjčan, 
Utrip Savinjske doline, Savinjski zbornik, 
Celjski zbornik ter Polzelan. Zbrano gra-
divo želim nato ustrezno interpretirati in 
povezati z že zbranim gradivom, pri tem 
pa ugotavljati, kaj nam ustni viri lahko 
povedo in kakšna je (ne)skladnost med 
ustnimi in arhivskimi viri. V sklopu razi-
skovanja se bom ukvarjala s kolektivnim 
spominom in procesom spominjanja.

Če bi želeli sodelovati in mi pomagati 
pri nadaljnjem raziskovanju, mi lahko po-
šljete sporočilo na elektronski naslov: for-
jan.katja@gmail.com in drustvo.dvorec@
gmail.com.

Katja Forjan

Leta 2018 sem na Oddelku za etno-
logijo in kulturno antropologijo na Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani zagovarjala 
svoje diplomsko delo z naslovom Življe-
nje na dvorcu Novi Klošter po drugi sve-
tovni vojni. 

V sklopu diplomske naloge sem tako 
predstavila okoliščine prihoda na dvo-
rec, tamkajšnje razmere, delitev in or-
ganizacijo dela, življenje otrok v dvorcu, 
prehrano, praznovanje dela prostih dni 
in preživljanje prostega časa, odnose z 
bližnjimi sosedi ter odnose med sosta-
novalci, okoliščine odhajanja z dvorca in 
današnji pogled na takratno življenje. Na 
zagovoru diplomskega dela se je pojavi-

la želja, tudi s strani moje mentorice izr. 
prof. dr. Mateje Habinc, da se raziskova-
nje življenja na dvorcu Novi Klošter po 
drugi svetovni vojni nadaljuje. Cilj magi-
strske naloge je tako uspešno dopolniti 
in nadgraditi moje diplomsko delo iz leta 
2018, predvsem s pomočjo arhivskega 
gradiva. V sklopu raziskovanja se želim 
povezati z institucijami, pri katerih bi lah-
ko našla ustrezno arhivsko gradivo, kot 
so Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše 
zgodovine Celje, Zgodovinski arhiv Celje, 
Pokrajinski arhiv Maribor, Nadškofijski 
arhiv Maribor ter Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec. Pričakujem, da bom mo-
rebitno novo gradivo našla med pregle-
dovanjem periodične publikacije, kot so 

Božičkova pisarna, polna daril za 
pridne otroke

Božiček odposlal darila po 
Božičkovi pošti

Mozaik dogodkov

Božičkova pošta 

Nadaljevanje raziskovanja o življenju na dvorcu 
Novi Klošter po drugi svetovni vojni

Otroški svet je decembra prepojen 
z magičnimi doživetji. Eno izmed njih 
je prav gotovo tudi obisk Božička. Za-
radi epidemije covida-19 se je Božiček 
letos domislil, ker je druženje prepove-
dano, da pridni otroci vendarle dobijo 
darilce, in sicer po Božičkovi pošti.

S pomočjo župana Jožeta Kužnika 
in prijateljev poštarjev je vsem pridnim 
otrokom v Občini Polzela letos odpo-
slal 750 daril. Božiček je letos razmišljal, 
kaj podariti. Odločil se je za družabne 
igre, da se boste lahko igrali s prijate-
lji in družino v teh dneh, ko je časa na 
pretek in ko moramo biti doma. Tudi na 
nekaj sladkega ni pozabil. Druženje in 
bližina naših najdražjih sestavljata čas, 
ki je najdragocenejši. Božiček obljublja, 
da bo menda tudi nekaj snega. Pustimo 
se presenetiti.

Dragi otroci!

Naj bo tako, kot vam je v svojem 
pismu napisal Božiček: »Ne pozabi-
te okrasiti božičnega drevesca, pa na 
peko piškotov in zavijanje daril, ki je eno 
izmed najlepših družinskih opravil. Bo-
dite pridni in ubogajte starše ter dedke 
in babice. Drugo leto pa bo zagotovo 
čas, da se ponovno srečamo v živo. 
Ostanite zdravi.«

Četudi je letos vse drugače, naj ča-
robnost božiča traja in traja...

Lidija Praprotnik
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Predsednik Zveze športnih društev Polzela Ivi Kapitler s 
praporom društva za telesno vzgojo Partizan

Zgodovina športa na Polzeli se dokazuje z lepo ohranje-
nim praporom z začetno letnico 1919. Lahko smo ponosni 
na razvoj in podporo že v času, ko je ta prapor nastal. 

Na palici prapora je zapisanih 54 zlatih, 18 srebrnih in se-
dem bronastih darovalcev, ki so označeni z zvezdo. Takoj v 
začetku 90. let je bila na objektu Partizana Polzela obnova in 
tam so prapor hranili. Po letu 1993 pa ga je kot pomemben 
predmet zgodovine športa hranil Drago Vasle. Njegova želja 
je bila, da se ohrani in je na mestu, kjer se spodobi. Zraven 
sta tudi dva trakova, ki predstavljata Tovarno nogavic Polze-
la, Okrajni ljudski odbor Celje, Sindikalno podružnico Tovarne 
nogavic Polzela in Kmetijsko gospodarstvo Založe–Šempeter.

 
Prapor smo prevzeli zaradi želje, da se obnovi in pozneje 

krasi prostore Zveze športnih društev Polzela.
 

Ivi Kapitler

Z obcestnih plakatov bodo mlade in tudi vse druge 
udeležence v prometu nagovarjali uspešni mladi, med njimi 
tudi odlična plezalka Janja Garnbret.

Pozitivni napredek mladih je spodbudil Zavod VOZIM k 
snovanju četrte sezone iniciative za manj voženj pod vplivom 
alkohola Heroji furajo v pižamah. Ob tem so glavno besedo 
dobili vplivni mladi. Gaja Prestor, Tim Gajser, Janja Garnbret, 
Štefan Hadalin in Blaž Janc so predstavniki mladih, ki v leto-
šnji kampanji svojim sovrstnikom sporočajo: »Mladi si zaslu-
žimo pohvalo, saj skupaj na cestah dosegamo hvalevredne in 
varne rezultate! Gremo še naprej.« 

 
Sodelujoči mladi ambasadorji bodo s svojimi besedami 

mlade pohvalili za vse, kar so dosegli, jim sporočili, da še niso 
na cilju in jih spodbudili, naj še naprej vozijo varno in od-
govorno. Poleg omenjenih pohval mladim letošnja kampanja 
Heroji furajo v pižamah dodeljuje tudi odgovornost. Sodelu-
joči mladi ambasadorji so zato mlade, ki so statistično vzor-
nejši vozniki, pozvali, naj postanejo tudi zgled in vzor vsem 
drugim skupinam voznikov in s svojimi starši ter bližnjimi 
sklenejo dogovor, da bodo vedno vozili varno in odgovorno. 

 
Tokratna akcija je poziv vsem, da se zgledujejo po mladih 

voznikih. Kot pravi Gaja Prestor, pevka in vzornica: »Bodite 
odgovorni. Ne boste kul, če se boste želeli dokazovati svojim 
prijateljem. Odgovornost je kul. Zato spoštujte sebe in spo-
štujte druge udeležence v prometu. Ker tako lahko naredimo 
svet boljši.« 

 
Tone Tavčer

V petih letih se je število smrti, ki so jih povzročili mla-
di vozniki pod vplivom alkohola, zmanjšalo za 60 %. Heroji 
furajo v pižamah že četrto sezono, akcija se je začela 15. 
decembra 2020 in v njej sodeluje tudi Občina Polzela.

 
Spodbuden podatek, da se je med letoma 2015 in 2019 

pri mladih voznikih med 18. in 24. letom za 60 % zmanjšal 
delež smrti, ki so posledica prometnih nesreč, povzročenih 
pod vplivom alkohola, je kazalnik, da so mladi na pravi poti. 

Mozaik dogodkov

Društvo za telesno vzgojo Partizan Polzela (1919–1955)

Heroji furajo v pižamah
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V letu 2020
smo veliko novega spoznali,  

se veliko novega naučili  
in to modrost nesemo s seboj v leto 2021. 

 

Leto 2020 je zaznamovala  epidemija in z njo poveza-
ni številni priporočljivi usmeritveni ukrepi NIJZ. Spoštovali 
smo jih  v želji, da se izognemo bolezni, ki bi lahko doletela 
nas ali naše bližnje. Tudi v sklopu dejavnosti Medgenera-
cijskega društva Mozaik generacij smo priporočene ukrepe 
dosledno izvajali, o njih informirali ter opolnomočali naše 
člane ter z njimi povezane ljudi, pozivali, naj jih spoštujejo 
ter dosledno izvajajo s ciljem preprečevanja širjenja okužb. 

 
Kakor vemo, vsaka sprememba razmer s seboj prinese 

tudi posledice, ki so tako za posameznika kot tudi širše bo-
leče in neprijetne. Tako so številni člani društva skozi vse 
leto sporočali, kako osamljeni in izoliranI se počutijo, izražali 
so nemoč ob spopadanju s prilagojenim življenjem. Zara-
di omejitve fizičnega druženja smo bili še zlasti starostniki, 
ki nismo pogosto vešči uporabe sodobne telekomunikacije, 
prikrajšani za druženja in podporo, ki smo je sicer deležni ob 
naših rednih tedenskih srečanjih v skupinah. 

Z epidemijo zaznamovano leto         

Novo stanje, še posebno v letošnjem prvem valu, je v nas 
prebudilo številna čustva, nas opomnilo na dragocenosti, ki 
jih imamo. Ob podpori soljudi (prek telefona ...) so nam bili 
dani novi pogoji, da smo začeli iskati nove poti za povezo-
vanje, druženje in zadovoljevanje svojih osnovnih nemateri-
alnih ter materialnih potreb.

 
V našem društvu smo se za svoje člane trudili s številni-

mi dejavnostmi, ki jih je izvajalo skoraj 30 prostovoljk, starih 
večinoma tudi več kot 65 let. Naš glavni namen je bil narediti 
nove življenjske okoliščine znosnejše, predvsem pa smo se 
trudili na novo povezati ljudi. Vseskozi se zavedamo pomena 
socialnega povezovanja, a to se je moralo prilagoditi upo-
števanju fizične distance - eni izmed ključnih usmeritev za 
preprečitev širjenja okužbe.

 
Čeprav smo se tudi v vodstvu društva spoprijemali s 

povsem novimi izzivi, se lahko z zadovoljstvom ozrem na 
leto 2020 in rečem: »Uspelo nam je povezovati ljudi. Druga-
če kot običajno, ampak vendarle.  Ob tej priložnosti se za-
hvaljujem vsem prostovoljkam v društvu za vašo prisotnost 
in stik, ki ste ga z nami delile v letu 2020, vsaka v okviru 
svojih zmožnosti. Verjamem in si želim, da bo leto 2021 dru-
gačno od leta 2020, izhajajoč tudi iz dejstva, da nam je pre-
teklo leto prineslo ogromno novih spoznanj in da te izkušnje 
nesemo naprej.« 

 
Za konec pa še misel za praznične decembrske dni leta 

2020 ter za vse prihajajoče dni v letu 2021: ZDRAVJE, MIR, 
ZADOVOLJSTVO, STRPNOST in BLAGOSTANJE naj bodo 
vaši zvesti sopotniki.

Marjana Šmajs

Mozaik dogodkov3838
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Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so nas obve-
stili, da je ponovno zaživel telefon za psihološko podporo 
prebivalcem ob epidemiji covida-19.  

 
NA BREZPLAČNI TELEFONSKI ŠTEVILKI 080 51 00, 

24 UR NA DAN, VSE DNI V TEDNU NUDIJO STROKOVNO 
POMOČ IZKUŠENI PSIHOLOGI, PSIHOTERAPEVTI IN DRU-
GI STROKOVNJAKI S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA.

 
S telefonom želijo zagotoviti podporo ljudem, ki se v 

času epidemije in z njo povezanimi kriznimi ukrepi spopri-
jemajo z različnimi stiskami. Telefon je nastal s sodelova-
njem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdravstvenih 
domov po Sloveniji, Društva psihologov Slovenije, Rdečega 
križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 
Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in dru-
žinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – 
TOM telefon.

 
Aktualna dogajanja in negotove razmere, ki jih s seboj 

prinaša drugi val epidemije, v mnogih ljudeh krepijo občut-
ke negotovosti, nemoči in izgube nadzora. Nekateri ljudje 
se lažje spopadajo z izzivi, nekaterim pa predstavlja trenu-
tni položaj realno grožnjo z vidika izgube zdravja, zaposli-
tve, socialnoekonomskega preživetja. Že obstoječe težave 
lahko postanejo za posameznike v prihodnje še težje ob-
vladljive.

 
Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpo-

re posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi aktualnih 
razmer, so se številne organizacije, ki so že v prvem valu 
ponudile telefonsko pomoč, povezale v telefon s skupno 
številko 080 51 00.

 

Telefon 080 51 00 je namenjen krajšim pogovorom za:
• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze 

in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanimi odzivi;
• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo covid-19;
• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni covid-19;
• podporo ob spoprijemanju z izgubo zaposlitve, čaka-

njem na delo ali težavah, povezanih z delom od doma;
• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obve-

znosti in družinskega življenja;
• podporo pri spoprijemanju z osebnimi stiskami in teža-

vami v medosebnih odnosih v času izolacije;
• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinašajo trenutne razmere. 

Za vsa vprašanja v zvezi s koronavirusom (SARS CoV-2 
oz. boleznijo covida-19) in ukrepi, povezanimi z njim, še vedno 
velja, da se obrnete na klicni center za informacije o novem 
koronavirusu, in sicer na telefonsko številko 080 14 04 ali obi-
ščete spletno stran NIJZ oz. vladno spletno stran.

 
Vir: NIJZ

Ponovno je zaživel telefon za psihološko podporo
ob epidemiji covida-19
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Želimo Vam vesel in  
miren Božič, 
veliko uspeha in  
zadovoljstva  
v prihajajočem letu 2021 
in ostanite zdravi!                                    
  

  

  

Kolektiv kmetijske  

zadruge Polzela..  
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Križanko izrežite na označenem mestu in jo do 15. januarja 2021 s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite na 
elektronski naslov uredništva: urednistvo-polzelan@polzela.si, po pošti ali dostavite na Uredništvo Polzelana, Malteška cesta 28, 
3313 Polzela (Občina Polzela).

Upoštevali bomo križanke, ki bodo imele pravilno izpolnjena vsa polja. Izžrebali bomo nagrajenca, ki bo prejel koruzno punčko, turi-
stični spominek Občine Polzela. Nagrajenca bomo obvestili po telefonu in njegovo ime in priimek objavili v januarski številki Polzelana.

� �
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Ime in priimek:

Naslov:

Telefon: 

Križanka 4141
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Za dva groša fantazije v žepu moraš le imet,
pa že delaš coprnije, da vse lepši je ta svet.

(F. Milčinski – Ježek)

 •
Čuvajte se in ostanite zdravi!

Vesel Božič in Srečno v letu 2021

Upravni odbor DU Polzela

 
 

 
                
 
 
        Božično novoletni prazniki so kot zatočišče,  
        kot tisti mirni kotiček, ki ga vztrajno iščemo 
        skozi vse življenje.  
 
        Pridejo s tihim pišem vetra nas milo pobožajo 
        in ostanejo ravno prav dolgo,  
        da se umirimo, ustavimo vedno hitrejši korak  
        in se zazremo vase ter drug v drugega. 
 
        Želimo vam čim bolj prijazno leto 2021, napolnjeno 
        z dobrimi ljudmi in dobrimi vestmi ! 
                                      
           
 
       Medgeneracijsko društvo mozaik generacij Polzela  
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Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep

kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

ZAHVALA

Hudo nam je, ker nas je nenadoma zapustil
dragi sin, brat, stric, prijatelj

TOMAŽ DOBRIŠEK
(13. 12. 1976–18. 11. 2020)

s Polzele.
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, 
sošolcem, sosedom, prijateljem, Nogometnemu društvu 
Polzela in vsem, ki ste ga poznali, za darovano cvetje ter 

izrečeno sožalje.
Hvala tudi vsem, ki ga boste ohranili v svojem srcu in 

lepem spominu.

Vsi žalujoči

Zapel je zvon, tebi v slovo …
Poln bolečin, ostaja spomin,

ostajajo praznina, molk in tišina …

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, tasta, strica

JOŽEFA SVETA
(14. 3. 1944–24. 11. 2020)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
nekdanjim sodelavcem Garanta, znancem, Balin klubu 

Balinc Polzela za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje 
in svete maše …

Iskrena hvala osebju Doma upokojencev Polzela za nego 
ter zdravniku dr. Klemnu Pozniču za zdravstveno oskrbo.
Zahvaljujemo se tudi županu Občine Polzela za nudenje 
brezplačnega prevoza do doma upokojencev, dekanu 
Mirku Škofleku za opravljen obred ter pogrebni službi 

Morana.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

Žena Slavi, sinova Marko in Tomi z družinama

Ko v krogu življenja pade list na tla,
se vrne h koreninam,

kjer ga čakata mir in tišina,
kjer mine vsaka bolečina.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka

FRANCA OŽIRJA
(30. 10. 1940–9. 12. 2020)

s Polzele

se iskreno zahvaljujemo vsem za izraze sožalja, darovane 
sveče in svete maše.

Žena Neži, hči Tatjana ter sinova Tomi in Matjaž 
z družinami

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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Gre za pametno in trajno naložbo za brezskrbno ogrevanje vašega doma. Sistem je preverjeno najbolj varčen na trgu in deluje optimalno
tudi na objektih s slabšo izolacijo in na objektih večjih kvadratur. Je neodvisen od zunanjih vremenskih razmer, delovanje je tiho, ni
zunanje enote. Stroški ogrevanja se tudi pri slabše izolirani hiši lahko znižajo kar do 80 %.
Investicija je podprta s subvencijo EKO SKLADA. Koristite lahko tudi ugoden EKO KREDIT. Rešitev je namenjena lastnikom
novogradenj ali obstoječih objektov, ki želijo zanesljivo in ugodno ogrevanje. Sistem je primeren za ogrevanje s talnim ogrevanjem ali z
radiatorji. Kako poteka vgradnja? Primer izvedbe in sanacije na stanovanjski hiši v Žalcu - vgradnja za namen zamenjave starega
ogrevalnega sistema na olje. Celoten postopek od ogleda do vgradnje je trajal 20 dni. Samo vrtino z vgradnjo geosonde in dovoda smo
izvedli že v štirih dneh, nato so sledili še montaža geotermalne toplotne črpalke v kotlovnici ter priklop na ogrevalni sistem in zagon.
Slednje je bilo zaključeno v dveh do treh dneh. Vgradnja je torej hitra in brez večjih gradbenih posegov. Zemeljski poseg izvedemo na le
nekaj m2. Naročnik je predhodno porabil 1.600 l olja za ogrevanje svoje hiše (letni strošek okrog 1.300 €), z vgrajenim geotermalnim
sistemom pa bo za ogrevanje potrošil le okrog 350 € letno.  Poskrbimo za celostno storitev na ključ. Imamo več kot 25 let delovnih
izkušenj. Uredimo in pripravimo kompletno dokumentacijo in speljemo celoten postopek za pridobitev dovoljenj ter pomagamo pri oddaji
vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Za vas smo pripravili več paketnih rešitev za ogrevanje z geosondo. Pišite nam na info@vtine-
palir.si ali pokličite na 031 383 668.

3 TOP prednosti
1. Ogreva in hladi z najnižjim stroški.

2. Deluje 24 ur vsak dan, neodvisno od vremena.
3. Ne zahteva vzdrževanja.

Več: www.vrtine-palir.si

Vgradnja geosonde [Najbolj varčen sistem ogrevanja]

Preverite
še več  argumentov in si

oglejte video: 
»Postopek izvedbe«
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