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Vsebine

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

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

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

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

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

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

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

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 12. 3. 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 25. 3. 2021.

Poročevalec Občine Polzela
Številka 2, februar 2021
Datum izida: 25. 2. 2021
Letnik 9

Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos

Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Telefon: 03/703 32 00

E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Jan Korošec, Liljana 

Jarh, arhiv društev Občine Polzela, arhiv OŠ 

Polzela, arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.

Tisk
Studio 55

Naklada
2300 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Jan Korošec

Veliki zvončki spadajo med najzgodnejše in 
najbolj trdožive znanilce pomladi.
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»Kultura ima več plati. Ni, kot na pogled se zdi, sijoč kovanec s cifro in glavo. 
Prej je kot vranec, pobegel v naravo, ki se ne da ga ukrotiti. Iz njenega vrelca da 
se napiti poezije in literature, glasbe, plesa in slikarske strukture. Ponuja nam film, 
pesem, komedijsko zmedo, dramo in lepo slovensko besedo. Kultura ni le košček 
mozaika, ker je njena vrednost prevelika, da bi sama zase bila le nečesa del, kar 
sčasoma odšlo bo v pepel.«

Epidemija koronavirusa je dodobra premešala potek naših vsakdanjih poti. Po-
stavila nas je v položaj, ko smo dejansko začeli razmišljati o pomembnostih malih 
dogodkov, premikov, srečanj, sestankov itd. Stisk roke ali prijateljski objem je samo 
še spomin na neko polpreteklo obdobje in vsej tej negotovosti, ki se je sčasoma 
tiho, a tako zelo učinkovito naselila v nas, ni in ni videti konca. Občutek imamo, da 
so se ustavili gospodarstvo, šport, družabno življenje in kultura. Pa so se res? Smo 
res postali zaskrbljena in apatična družba? Nikakor ne! Seveda smo zaskrbljeni, 
saj so razmere resne. Konec koncev se družbena odgovornost upoštevanja vseh 
predpisov in odlokov kaže kot dejanski pritisk, ali bolje, skrb zase, za svoje bližnje 
in sočloveka. Vsekakor pa smo ostali ali pa celo postali del nekega balončka, v 
katerem se spoprijemamo z vsem naštetim, če si to želimo ali pa ne. Ali bolje; če 
se tega zavedamo ali pa ne. 

»Kultura se vedno znova spoprijema z izzivi, ki jih prinese življenje. Kakšen uda-
rec je za kulturnika ali poeta, ko njegova duša je izpeta, pesmi njegove pa ostajajo 
zaprte? Večkrat tudi prezrte, ker bili takrat so za kulturo težki časi, tako v mestu 
kot na vasi. In če povzamemo takratne in današnje vidike, pravzaprav ni nobene 
bistvene razlike. Že takrat je umetnik hodil strganih hlač in tudi danes ni kulturnik 
kaj dosti več kot le berač. Ampak sonce na koncu vedno posije, objame nas s svojo 
pozitivno toplino in nam začrta nasmeh na obraz. In tudi to je kultura.«

Vsaj z gledišča kulturnega življenja se je seveda veliko spremenilo, nikakor pa 
ne vse. Še vedno je v tesnem stiku z nami. Vsaka oddaja in glasba, ki jo poslušamo, 
vsak film, ki ga gledamo, knjiga, ki jo preberemo, ali dialog, ki ga vzpostavimo, je 
stvar kulture in odnosa do nje. Strinjam se, da je kulturno ustvarjanje in udejstvo-
vanje oteženo, nikakor pa ne prekinjeno, saj je vedno vse odvisno od nas samih. In 
podobno, kot se lahko v tem času posvetimo športu, se lahko tudi kulturi. Glejmo 
na stvar kolikor se da pozitivno; stanje, v katerem smo, bo kmalu samo še slab 
spomin. 

»Naj bo kultura Vaš spremljevalec in sopotnik vsak dan v letu in na vsakem ko-
raku. Kultura ima namreč številne obraze in čeprav trenutno doživlja poraze, bo na 
koncu zmagoslavno vstala. Nikoli se ne bo predala, ker preveč za sabo ima ljudi, ki 
kulturno bogato življenje živi.«

Ostale pa nam bodo malenkosti, ki jih bomo v tem času ustvarili. Risbica, pe-
sem, zgodbica, fotografija, skrb za sočloveka in še kaj. Vse bo še dobro.

Marko Repnik

Kultura in covid
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Županove misli

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, komaj smo se poslovili od leta 
2020, ki je z epidemijo zaznamoval vse 
nas, že smo na pragu pomladi. Skopa 
je bila letošnja zima s snegom, tudi z 
nizkimi temperaturami se ni ravno izka-
zala. Seveda je še ni konec, zato lopat 
za sneg še ne bomo pospravljali. In tudi 

ne bomo presenečeni, če bo marec še 
postregel s snegom in mrzlim pišem 
zimskega vetra. A morebitni marčevski 
sneg zagotovo ne more ostati dolgo, 
kajti pomlad, ki se že čuti povsod po 
zraku, prihaja. Počasi, vendar zanesljivo. 
Prebuja se v svoje razkošje, z barvitimi 
odtenki zvončkov, trobentic in teloha 
lepša speče travnike. Ob sončnih dneh 
že tudi ptički veselo žvrgolijo. Vsak dan 
več jih je slišati. Bližajoča se pomlad jim 
daje moč. 

Težko bi rekli, ali prihaja marec s 
pomladjo ali pomlad z marcem, dej-
stvo pa je, da prideta oba: pomlad in 
marec. In z marcem kar dva praznika, 
namenjena ženskam. Čeprav moški ves 
čas tako mislimo, vam, drage ženske, le 
marca zmoremo najbolj iskreno, čutno 
in toplo povedati, da vas imamo radi, 
da smo hvaležni za vse, kar naredite za 
nas. Priložnost za izpoved naših misli 
nam ponudita oba praznika: dan žena 
in materinski dan. Brez dvoma tako 
mislimo vsak hip, le morda po moško 
preveč skoparimo z besedami, še bolj z 
dejanji. Z besedami in dejanji, s katerimi 
bi vam vse to povedali.

Drage občanke, vesel sem, ker ste v 
naši lokalni skupnosti ženske, ki toliko 
zmorete. Hvaležen sem, ker premorete 
toliko ljubezni za vse nas, ki živimo z 
vami in ob vas. Ponosen sem na vas, ker 
z nasmehom na obrazu in dobro voljo 
dajete občutek, da z lahkoto opravlja-
te toliko del naenkrat, čeprav je resni-
ca zagotovo pogosto ravno nasprotna. 
Občudujem vas, ker znate in zmorete 
sočasno odigrati toliko vlog: ste mame, 
žene, delavke, gospodinje … Znate biti 
pogumne in drzne, pa seveda modre 
in preudarne ter previdne in skrbne, pa 
seveda strpne. 

Take ste ve, spoštovane ženske, 
marčevske slavljenke. Zaslužile bi, da 
bi praznovale vsak dan v letu. Hvala, 
ker ste. Hvala, ker ste z nami in ker se 
čudovito dopolnjujemo. Z vami nam je 
preprosto lepo. Radi smo z vami tukaj 
in zdaj.

Hvaležen za vse vam čestitam in 
vam želim vse dobro.

Vaš župan Jože Kužnik

Občinski svetniki sprejeli rebalans proračuna   
za leto 2021

Zaradi preprečevanja okužbe s ko-
ronavirusom so polzelski svetniki tudi 
14. sejo občinskega sveta izpeljali na 
daljavo, in sicer v četrtek, 18. februarja 
2021. Pred sejo je zasedal tudi kolegij 
občinskega sveta, odbor za gospodar-
stvo, odbor za negospodarstvo, odbor 
za okolje in prostor ter komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ravno tako na daljavo.

Dnevni red je obsegal kar 17 vsebin-
skih točk, najpomembnejša med njimi je 
bila sprejem Odloka o prvem rebalansu 
proračuna Občine Polzela za leto 2021.

Proračun Občine Polzela za leto 
2021 je bil sprejet 9. januarja 2020 na 
deseti redni seji Občinskega sveta. Za-
radi nastanka novih obveznosti, spre-
menjenih gospodarskih gibanj, preno-
sa nekaterih investicij iz leta 2020 ter 
vpliva epidemije covida-19 na proračun 
tega leta je bilo treba pripraviti prvi re-
balans proračuna za leto 2021. S tem se 
prihodki in odhodki proračuna ponov-
no uravnotežijo.

Prihodki leta 2021 znašajo 6.788.298 
evrov, kar je 1.218.523 evrov več kot v 
prvotno sprejetem proračunu. Odhod-

ki po rebalansu pa znašajo 7.285.630 
evrov, in sicer so za 1.674.160 evrov višji 
od odhodkov prvotno sprejetega pro-
računa za to leto.

Prihodki se z rebalansom poveču-
jejo zaradi povečanja dohodnine, ki je 
posledica višje določene povprečnine, 
ki za leto 2021 znaša 628,20 evra. Za-
radi prenosa nerealiziranih investicij iz 
predhodnega leta se za 763.419 evrov 
povečujejo transferni prihodki, saj se je 
s prenosom investicij v leto 2021 prene-
slo tudi njihovo sofinanciranje s strani 
državnega proračuna.

� �
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Na odhodkovni strani je največja sprememba oziroma povi-
šanje pri investicijskih odhodkih, ki se povečujejo za 82 % oziro-
ma 1.485.035 evrov zaradi prenosa investicij iz predhodnega leta.

Povečuje se tudi proračunski primanjkljaj, in sicer za 
497.332 evrov, ter tako znaša 649.332 evrov, kril pa se bo s 
prenosom sredstev iz leta 2020.

Prvega januarja 2021 je začel veljati Zakon o finančni raz-
bremenitvi občin, na podlagi katerega občine ne prejmejo 
več povratnih in nepovratnih sredstev s strani ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo za namen sofinancira-
nja investicij. So pa na podlagi istega zakona upravičene do 
sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v enaki višini, pri 
čemer so vsa sredstva nepovratna in ni treba, da so namenje-
na samo za investicije. Tako se s prvim rebalansom znižujejo 
sredstva za zadolževanje pri državnem proračunu, hkrati pa 
povečujejo sredstva za najem kredita pri poslovnih bankah, 
saj se načrtuje zadolževanje v višini 100.000 evrov za namen 
poplačila investicijskih odhodkov v sklopu projekta Obnova 
lokalne ceste LC 490 331 Dobrič.

Poleg Obnove lokalne ceste v Dobriču v dolžini 1326 me-
trov med največje investicije tega leta spadajo še:

• Izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 1.095,42 metra, 
od tega sklop Breg pri Polzeli 359,42 metra in sklop Pol-
zela 735 metrov s črpališčem (Glavni trg, Cvetlična ulica, 
Pod gradom).

• Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje 
Garant Polzela, s katero bo občina za normalno delo-
vanje obstoječe poslovne cone zgradila komunalno infra-
strukturo ter dostopne poti.

• Obnova rojstne hiše Neže Maurer, ki je spomenik lokal-
nega pomena v lasti Občine Polzela. 

Za izgradnjo komunalne opreme na območju nekdanjega 
Garanta je občina pridobila 450 tisoč evrov evropskih sredstev.

Projekt ukinitve železniškega prehoda pri nekdanjem 
Garantu občina izvaja skupaj s Slovenskimi železnicami.

Obnova se bo izvajala v letih 2021 in 2022 in bo 
sofinancirana s strani LAS SSD v višini 40 tisoč evrov.

• Ukinitev nivojskega železniškega prehoda na predelu 
Polzela 2 v km 16+865, na progi, št. 31, Celje–Velenje, ki 
vključuje razširitev občinske ceste JP 991-451 z nave-
zavo na cesto LK 493-821. Gradnja vključuje razširitev 
javne poti in povezavo s premostitvijo potoka Podvinska 
struga z lokalno krajevno cesto, ureditev odvodnjavanja, 
izvedbo priključka na obstoječi podvoz, dostopov do 
industrijske cone in individualnih priključkov. 

Občinske novice 55
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• Gradnja prizidka k Osnovni šoli Polzela.

• Zamenjava in novogradnja javne razsvetljave, pri čemer 
bo zamenjanih 161 svetilk, ki so neustrezne (niso v skladu 
z Uredbo in so energetsko potratne), s sodobnimi, 
energetsko učinkovitimi svetilkami z LED-tehnologijo. 
V nižinskem delu občine v naseljih Polzela, Ločica pri 
Polzeli in Breg pri Polzeli, ki trenutno še nimajo omrežja 
javne razsvetljave, pa bo zgrajenih 360 novih svetilk.

• Izgradnja pločnika v naselju Breg pri Polzeli na relaciji 
od gostišča Pevec do že zgrajenega pločnika v Ločici ob 
Savinji v dolžini okoli 1500 metrov.

• Energetska sanacija Zdravstvenega doma na Polzeli. 

Za mandatno obdobje 2021–2025 so svetniki za člana 
Sveta Doma upokojencev Polzela – predstavnika lokalne 
skupnosti imenovali mag. Marjana Močnika, Savinjsko na-
brežje 2, 3313 Polzela, za sodnika porotnika Okrožnega so-
dišča v Celju pa za mandatno obdobje 2021–2026 iz Občine 
Polzela, predlagali Leo Pungartnik, Krožna pot 18, 3313 Pol-
zela in Marka Verdeva, Dobrič 79, 3313 Polzela.

Svetniki so potrdili tudi spremembo cene komunalnih sto-
ritev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Občini Polzela, pri čemer se pri 
povprečni porabi vode 12 kubičnih metrov na mesec poveča 
vodarina za 0,24 evra, omrežnina za vodo pri DN ≤ 20 za 1,38 
evra in omrežnina za vodo pri DN ≤ 20 za 0,01 evra.

S sprejetim sklepom o sofinanciranju izdelave Občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov se spremeni delež sofinanci-
ranja, in sicer bo občina od zdaj sofinancirala 30 %, investitor 
pa 70 %.

S potrjeno spremembo pravilnika o sofinanciranju 
objektov kulturne dediščine v Občini Polzela znaša delež 
sofinanciranja občine 80 %. Predmet sofinanciranja so akcije, 
povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito 
objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spo-
menik ali drugo dediščino, restavratorsko in sanacijsko-kon-
servatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno 
vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice. S 
predlagano spremembo želimo spodbuditi zanimanje lastni-
kov objektov, pri čemer bomo tako pripomogli k ohranjanju 
in funkcionalni rabi stavbne dediščine ter s tem sledili cilju 
dolgoročne razvojne strategije Občine Polzela na področju 
kulture.

Nov med pravilniki je Pravilnik o dodeljevanju enkratne de-
narne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč 
iz sredstev proračuna Občine Polzela. Do enkratne denarne 
pomoči bodo upravičeni občani Občine Polzela in pravne ose-
be s sedežem v Občini Polzela, ki so zaradi naravne ali druge 
nesreče utrpeli škodo na nepremičninah, ki ležijo na območju 
Občine Polzela. Enkratna denarna pomoč prizadetim zaradi 
naravne ali druge nesreče se upravičencu dodeli, kadar ocenje-
na vrednost škode presega 10.000 evrov. Dodelijo pa se lahko 
sredstva v višini 30 % ugotovljene škode, vendar ne več kot 
15.000 evrov.

S potrjeno spremembo cenika najema prostorov in ce-
nika poročnih obredov na gradu Komenda se poenoti cena 
najema vseh notranjih grajskih prostorov. V ceniku poroč-
nih obredov v gradu Komenda so ovrednoteni trije različni 
poročni obredi, glede na vključeno vsebino. V Pravilniku o 
spremembah pravilnika o uporabi prostorov na gradu Ko-
menda pa se odpravijo birokratske ovire.

Svetniki so obravnavali tudi Pravilnik o dopolnitvi pra-
vilnika o sprejemu otrok v vrtec. Z dopolnitvijo se v pravil-
nik dodaja pogoj, da morajo imeti vlagatelji poravnane vse 
zapadle finančne obveznosti do vrtca. Osnovna šola Polzela 
je namreč podala predlog za dopolnitev pravilnika v delu, ki 
se nanaša na pogoje za sprejem otrok v vrtec, natančneje 

Gradnja pločnika poteka sočasno z gradnjo optičnega 
tekomunikacijskega omrežja T-2.

Občina bo kandidirala na javnem razpisu za  dodelitev 
evropskih sredstev iz kohezijskega sklada.   

Občinske novice66
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Obvestilo
Gradbena in elektromontažna dela na območju Polzele

Elektro Celje je začel postopke za izgradnjo TP Polzela - Korber (nadomestna), kar je prva faza ureditve tega območja. 
Druga faza, ki sledi, pa je izgradnja nove TP Polzela - obrtna cona. V času gradnje se bodo izvajala gradbena in elektromon-
tažna dela. Na območju gradnje bo občasno moten promet, kar bomo rešili s polovično zaporo cestišča. Dela se bodo pred-
vidoma izvajala od 1. februarja do 31. marca 2021.

Na območju del je z zeleno označena trasa izgradnje novega elektroenergetskega postrojenja.

Magda Cilenšek

Obsežno razpravo so svetniki namenili Sklepu o najmanjšem 
številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati svoj po-
slovalni čas, katerega so soglasno sprejeli. Sklep določa, da je 
najmanjše število otrok, ko je Vrtec Polzela dolžan začeti oziroma 
končati svoj  poslovalni čas, pet otrok. V času jesenskih, novole-
tnih, zimskih in prvomajskih počitnic mora biti v Vrtcu Polzela 
vpisanih najmanj 14 otrok, da vrtec posluje. V juliju in avgustu se 
oddelki v Vrtcu Polzela združijo in se uporabljajo normativi za 
homogene oddelke za otroke prvega  starostnega obdobja in 
normativi za heterogene oddelke drugega starostnega obdobja.

V Vrtcu Andraž pa mora biti najmanjše število otrok, ko 
je dolžan začeti oz. končati svoj poslovalni čas, trije otroci. V 
času jesenskih, novoletnih, zimskih in prvomajskih počitnic 
ter v juliju in avgustu mora biti vpisanih v Vrtcu Andraž naj-
manj osem otrok, da vrtec posluje.

Na koncu seje je tekla še razprava o ustanovitvi pokra-
jin v Sloveniji. Svetniki so zavzeli stališče, da Občina Polzela 
podpira proces oblikovanja pokrajin na podlagi določil Ustave 
Republike Slovenije, vendar je treba ponovno pretehtati ustre-
znost nabora prenesenih nalog iz državne pristojnosti ter pri 
razmejitvi pristojnosti med državo in pokrajinami upoštevati 
določbe Ustave RS, ki se nanašajo na lokalno samoupravo.

Alenka Kočevar

Na gradu Komenda se glede postavitve v prostorih, ki jih oddajajo v najem, prilagodijo željam uporabnika.

na obveznost vlagatelja oziroma starša ali skrbnika otroka, 
ki morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, 
saj javnemu zavodu na račun neplačnikov nastaja čedalje ve-
čji dolg, ki bi dejansko moral predstavljati prihodek javnega 
zavoda. 

Kot pogoj za vpis otroka v vrtec so tudi poravnane vse 
finančne obveznosti do vrtca.
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Javni razpisi Občine Polzela za leto 2021 – 2. del

V tej številki Polzelana objavljamo 
drugi del javnih razpisov, na podlagi ka-
terih Občina Polzela sofinancira vrsto 
pomembnih dejavnosti in projektov. 

1. Javni razpis za sofinanciranje pokro-
viteljstva v Občini Polzela za leto 2021

Občina Polzela je lahko pokrovitelj 
manjših in večjih prireditev, dogodkov, 
projektov ali drugih dejavnosti, ki so v 
organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na 
različnih ravneh. 

Razpis je odprt do porabe sredstev, 
vendar najpozneje do 30. 11. 2021.

2. Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov športa ter vzdrževanje dru-
štvenih objektov in nakup športne 
opreme v Občini Polzela za leto 2021

Občina Polzela objavlja javni razpis za 
sofinanciranje programov športa in vzdr-
ževanje društvenih objektov in nakup 
športne opreme za leto 2021, in sicer za:
•  športne programe v višini 20.000 

evrov,

• vzdrževanje društvenih objektov 
in nakup športne opreme v višini 
19.000 evrov.

Vloge morajo biti oddane najpozne-
je do 12. 3. 2021.

3. Javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov društev v Občini Polzela za 
leto 2021

Občina Polzela bo sofinancirala re-
dno dejavnost registriranih društev, 
organizacij in združenj ter akcije, prire-
ditve oziroma projekte upravičencev, ki 
so pomembni za lokalno in širše okolje, 
in sicer za:
• društva na področju turizma v Obči-

ni Polzela v višini 2.000 evrov,
• druga društva organizacije in zdru-

ženja v Občini Polzela v višini 53.620 
evrov.

Vloge morajo biti oddane najpozne-
je do 12. 3. 2021.

4. Javni razpis za sofinanciranje objek-
tov kulturne dediščine na območju 
Občine Polzela v letu 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje 
projektov, povezanih z adaptacijo, pre-
novo, zaključnimi deli in zaščito objek-
tov kulturne dediščine, ki so razglašeni 
za kulturni spomenik ali drugo dedišči-
no, restavratorski in sanacijsko-konser-
vatorski posegi na objektih kulturne de-
diščine ter redno vzdrževanje objektov 
kulturne dediščine in njihove okolice.

Višina razpisanih sredstev je 6.000 
evrov.

Razpis je odprt do porabe sredstev 
oziroma najpozneje do 30. 11. 2021.

Celotno besedilo javnih razpisov 
in vsa razpisna dokumentacija sta ob-
javljena na spletni strani http://www.
polzela.si, v rubriki Aktualni razpisi in 
objave ter v Uradnih objavah, številka 
2/2021.

Alenka Kočevar 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv
za predlaganje kandidatov

za nadomestnega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Polzela 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja poziva vse politične stranke, nestrankarske liste in vso 
zainteresirano javnost, da podajo predloge za imenovanje 
nadomestnega namestnika člana v Občinsko volilno komi-
sijo Občine Polzela.

Predsednik in člani volilne komisije ter njihovi name-
stniki so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in imajo 
stalno bivališče v Občini Polzela.

Vse zainteresirane pozivamo, da nam predloge kan-
didatov in izjave posredujte na naslov: Občina Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: 
alenka.kocevar@polzela.si. Obravnavani bodo predlogi, ki 
bodo prispeli do ponedeljka, 8. 3. 2021, do 15. ure.

Obrazec je dostopen na spletni strani občine. 

Felix Skutnik,
predsednik
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Na ekološki otok le tisto, kar spada tja

Ekološki otok na Bregu v bližini nekdanje trgovine Puck-
meister že nekaj časa ne služi več svojemu prvotnemu name-
nu – ločevanju odpadkov. Nekateri posamezniki ob zabojni-
kih odlagajo mešane komunalne in kosovne odpadke, ki ne 
spadajo na to mesto. Njihovo ravnanje je nerazumljivo, ker je 
za vse uporabnike Simbia na voljo več različnih, dobro orga-
niziranih odlagališč po vsej Spodnji Savinjski dolini.  Ekološki 
otok sta si v začetku meseca ogledala inšpektor z medob-
činskega inšpektorata Sandi Krivec in Aleš Založnik s Simbia.

Tamkajšnji prebivalci na odpadke okoli ekološkega otoka 
opozarjajo že dlje časa. Nevestni posamezniki ob njega od-
lagajo škatle in vreče z mešanimi komunalnimi odpadki, ki jih 
veter in živali raznosijo po vsej okolici. Ob zabojnikih se znaj-
dejo kosovni odpadki, ki jih nekateri pripeljejo z avtomobili in 
prikolicami, ne glede na to, da ima občina za takšne primere 
na voljo zbirni center v Andražu nad Polzelo. V sezoni pikni-
kov se okoli otoka znajdejo ostanki plastičnega pribora, hrane, 
pločevink in celo razbitih steklenic, zaradi česar zaudarja več 
metrov naokoli. Velika težava so glodavci, ki se med izpraznje-
vanjem zabojnikov razbežijo po okolici.

Obisk inšpektorja
Okoliški prebivalci, ki s svojih vrtov dnevno pobirajo razno-

šene smeti, nevestne uporabnike prijazno opomnijo na njihovo 
neprimerno početje, a so z njihove strani deležni verbalnih na-
padov. Med smetmi pred zabojniki se na naslovnicah revij, ku-
vertah, celo vpisnih listih za študij ali kakšnih drugih podobnih 
dokumentih nahajajo imena in priimki ljudi. Tamkajšnji prebivalci 
se večkrat obrnejo na inšpekcijo, ki ji predložijo fotografije s pi-
snimi dokazi. V začetku meseca sta si ekološki otok ogledala 
inšpektor z medobčinskega inšpektorata Sandi Krivec in Aleš 
Založnik s Simbia. Strinjala sta se, da lokacija ekološkega otoka 
v neposredni bližini hiš – od najbližje je oddaljen zgolj slabih 
deset metrov – ni najprimernejša in da bi bilo smiselno poiskati 
novo. Tamkajšnji prebivalci predlagajo, da bi bila ta nekoliko od-
maknjena od hiš, a še vedno dobro dostopna ob osrednji cesti 
in na očeh ljudi. Kot eno izmed takšnih vidijo veliko parkirišče 
nekdanje tovarne nogavic, ki je v zadnjih letih povsem prazno. 
Zagotovo bi se na njem našlo nekaj kvadratnih metrov za posta-
vitev ekološkega otoka in kakor se spominjajo nekateri starejši 

občani, so tam zabojniki za odpadke nekoč že stali. »Potrudili 
se bomo, kolikor je v naši moči, da rešimo to problematiko, ki je 
resnično potrebna tehtnega premisleka,« je še dodal inšpektor.

Na voljo veliko možnosti
S pomladjo prihaja čas čiščenja domov. Ne pozabite, da 

je možnosti, kam pravilno odložiti kosovne in druge odpadke 
iz vaših kleti in podstrešij, kar nekaj. Vsako soboto med 8. in 
12. uro jih lahko odpeljete v zbirni center pri kamnolomu Eko-
plan v Andražu nad Polzelo. Za občane Polzele je prav tako na 
voljo zbirni center v Vrbju v sosednji žalski občini. Gre za so-
dobno urejeno odlagališče, ki je zaradi prilagojene postavitve 
zabojnikov prijazno tudi starejšim. Med tednom je odprto med 
9. in 16. uro, ob sobotah med 7. in 13. uro. Ne nazadnje je vsa-
ko gospodinjstvo v Občini Polzela enkrat na leto upravičeno 
do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, za kar poskrbijo 
občinski režijski delavci. Storitev naročite na občini.

Špela Ožir, Novi tednik

Neodgovorni posamezniki okrog zabojnikov odlagajo 
mešane komunalne in kosovne odpadke, ki nikakor ne 
spadajo na to mesto.

Obvestilo
o nujnih vzdrževalnih delih na podvinsko-žalski strugi

Obveščamo vas, da bo zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del investitorja Direkcija Republike Slovenije za vode na 
akvaduktu na Polzeli zmanjšan pretok podvinsko-žalske struge. Začetek del je predviden v ponedeljek, 15. 2. 2021. Dela se 
bodo opravljala približno šest tednov. Ves čas opravljanja bomo zagotovili biološki minimum, to je 300l/s.

NIVO EKO, d. o. o.
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Velik uspeh za lokalno skupnost - več kot polovica 
sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko so 27. januarja 2021 izdali težko pričakovano odločitev 
o podpori za operacijo Odvajanje in čiščenje v porečju Sa-
vinje - občine Braslovče, Polzela in Žalec, s katero bomo vse 
tri občine za projekt v vrednosti 2.120.235,21 evra pridobile 
54,4 odstotka oz. 948.713,44 evra sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR in proračuna Republike 
Slovenije.

Sodelujejo Občina Braslovče, ki je vodilna partnerica in 
podpisnica pogodbe, ter občini Polzela in Žalec. 

Projekt obsega tri sklope, v okviru katerih bomo s kana-
lizacijo opremili: prvi sklop - Občina Braslovče (izgradnja ka-
nalizacije v Orli vasi in Parižljah); drugi sklop - izgradnja kana-
lizacije v Občini Polzela (na Polzeli in Bregu pri Polzeli); tretji 
sklop - Občina Žalec (izgradnja kanalizacije v Šempetru (VI. 
faza) - vzhod in Šempetru (VI. faza) - SIP). 

Rezultat operacije bo izgradnja kanalizacije v skupni dol-
žini 3450 metrov in 245 novih priključkov. 

Dela se bodo v vseh treh občinah začela že spomladi. Obči-
ni Braslovče in Polzela bosta projekt končali v tem letu, Občina 
Žalec pa konec leta 2023. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je že začela postopke odpiranja NRP in skle-
panja sofinanciranja pogodb. Trenutno že poteka izbor izvajalca 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v sklopu javnega naročila. 

Za lokalno skupnost pomeni pridobitev sredstev izjemno 
velik uspeh, saj bi s samo lastnimi sredstvi s kanalizacijskim 
omrežjem bistveno težje in pozneje zagotovili svojim pre-
bivalcem primerno oskrbo odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, saj investicijskega denarja žal vedno primanjkuje. 

Tone Tavčer 

Z leve proti desni župani Jože Kužnik, Tomaž Žohar in 
Janko Kos ob podpisu pogodbe za izgradnjo projekta

V znak podpore razsvetlili Komendo

Mednarodni dan boja proti otroškemu raku zaznamujemo 
vsako leto 15. februarja. Junaki 3. nadstropja so ob tej prilo-
žnosti tudi letos pozivali, da smo si pripeli zlato pentljo in tako 
pomagali ozaveščati o tej bolezni. 

Dnevu so se pridružile tudi nekatere občine, ki so v znak 
podpore pomembne zgradbe osvetlile z zlato barvo. 

Občina Polzela je ob tej priložnosti v zlato-rumene odtenke 
za nekaj dni odela grad Komenda in s tem izkazala podporo 
otrokom in mladostnikom, ki so zboleli za rakom. Akciji so se ne 
nazadnje po poročanju Novega tednika priključile tudi nekatere 
sosednje občine. V Braslovčah so osvetlili grad Žovnek in v Žal-
cu graščino Novo Celje ter obrambni stolp v središču mesta. V 
Sloveniji za rakom zboli od 70 do 80 otrok na leto, vsak teden 
raka na novo odkrijejo pri enem ali dveh. V razvitem svetu je 
otroški rak drugi (za poškodbami) najpogostejši vzrok smrti, pri 
otrocih, starih od 5 do 14 let. V Sloveniji zaradi raka vsako leto 
umre od 10 do 15 otrok.

Špela Ožir, Novi tednik

Grad Komenda je bil v sredini februarja odet v rumeno-
zlate odtenke v podporo otrokom in mladostnikom, ki so 
zboleli za rakom.  

Občinske novice1010

Št. 2, februar 2021
� �



Parkiranje pod Goro Oljko

Goro Oljko (733 m) v vseh letnih časih zaradi njene izpo-
stavljene lege blizu urbanih območij obiskuje veliko rekrea-
tivcev in izletnikov. Cilj večine je vrh, nekaterim pa bolj ustre-
zajo položnejši okoliški predeli. Obiskovalci Gore Oljke so 
predvsem pohodniki, pa tudi kolesarji, izletniki, organizirane 
skupine, obiskovalci gostinskega lokala v planinskem domu, 
romarji, šolske skupine, jezdeci, motoristi … Ocenjujemo, da je 
letni obisk vrha Gore Oljke od 6.000 do 10.000 ljudi, kar Goro 
Oljko ob Celjski koči in Mrzlici zadnja desetletja uvršča med tri 
najbolj obiskane pohodniške cilje v dolini.

Velik obisk prinaša tudi posledice. Občina Polzela je zato 
pristopila k urejanju območja na način, da se izboljša življenje 
tudi domačinom, ki za ta prostor skrbijo. Projekt se imenuje 
kratko - Gora Oljka, zajema pa širše območje: poleg Gore Oljke 
tudi naselje Dobrič in del naselja Andraž nad Polzelo, hrib Vim-
perk ter neposeljene nižinske Slatine.

Velik obisk pa prinaša tudi težave. V gozdovih poteka go-
spodarska dejavnost, sečnja in spravilo lesa. Gozdovi so lastni-
kom vir dohodka. Obiskovalce zato vabimo, da se deloviščem 
v gozdu zaradi motenj delovnega procesa in varnosti izogibajo. 
Treba je tudi razumeti, da so gozdna delovišča odprta pozimi 
tudi več mesecev in da je normalno, da gozd v času del ni ure-
jen, veje ne zložene, gozdne vlake pa ne nujno prehodne. Tudi 
parkiranje na običajnih mestih zaradi dela v gozdu ni vedno 
mogoče. Šele ko se delovišče konča, se uredijo vlake ter po-
spravijo veje, skladno z gozdarskimi predpisi.

Zavedati se je treba tudi, da kmetje na svoje travnike gleda-
jo drugače kot obiskovalci. Večkrat na leto jih kosijo in spravlja-
jo travinje, s travnikov pobirajo kamenje, mogoče pasejo. Tudi 
travniki so vir dohodka. Obiskovalci pa si pridejo v območje le 
občasno »prezračit glavo«, zanje so pogledi na urejeno pokraji-
no le dobrodošla kulisa. Zaradi rednega dela lastnikov zemljišč 
je območje takšno, zaradi njih so razgledi, slikoviti gozdni ro-
bovi, cvetoči travniški sadovnjaki. Če ne bi bilo redne košnje, bi 
območje zarasel gozd.

Moteče dejavnosti obiskovalcev so parkiranje na dovozih do 
hiš ali priključkih gozdnih vlak. Moteče je prekinjanje delovnega 
procesa sečnje in spravila lesa. Moteča in tudi prepovedana je 
vožnja z vozili v naravnem okolju, torej zunaj cest. Moteči so 
spusti s kolesi po gozdnih vlakah ali planinskih poteh, to je zunaj 
uradnih in dogovorjenih »downhill« poligonov. Vsako zemljišče 
ima lastnika, ljudje so različni, eni so obisku naklonjeni, drugi 
motenja ne marajo. Skoraj vse pa moti puščanje smeti. A raz-
veseljuje dejstvo, da je smeti ob velikem številu obiskovalcev 
le malo. Obisk območja je torej najmanj moteč, ko se hodi po 
označenih poteh, kolesari po cestah in parkira na parkiriščih.

V zadnjem času smo na Občini Polzela začeli reševati naj-
nujnejše, urejati parkirišča za obiskovalce pod Goro Oljko. Ob 
tem bi se želel javno zahvaliti lastniku že končanega parkirišča 
Bojanu Uratniku, ki je odstopil del svojega zemljišča za ureditev 
parkirišča. Parkirišče se je dobro uveljavilo, ob koncih tedna je 

polno zasedeno in kaže se potreba po dodatnem. Drugo parki-
rišče se ta čas ureja nasproti kapelice Kužno znamenje. Zahva-
ljujemo se lastniku zemljišča Francu Fajdigi za njegov prispevek 
pri rešitvi težave s parkiranjem. V načrtu je še kakšno, v nižjem 
delu območja. Upamo, da bo z ureditvijo parkirišč pod Goro 
Oljko odpadlo tudi nekaj voženj na sam vrh.

Pohodnike bi radi spomnili, da je prav tako lepa pot od par-
kirišč navzdol proti Vimperku. Pot navzdol je manj obiskana in 
je precej položna. Pot lahko začnete na križišču pri tabli Dobro-
došli v Dobriču, po ozki makadamski cesti in nato po markirani 
gozdni poti v smeri Vimperka.

Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom Dobriča, Podvina in 
Andraža nad Polzelo, ki včasih brez besed poberejo smeti in 
razumejo, da tudi ljudje, ki ne živijo sredi narave, za svoje zdravje 
in dobro počutje potrebujejo gibanje v naravi. In ki razumejo, 
da je območje okrog Gore Oljke predvsem zaradi izpostavljene 
lokacije že od nekdaj tudi kraj rekreacije številnih obiskovalcev.

Želimo si, da bo Gora Oljka s svojimi naravnimi lepotami še 
naprej miren dom domačinom in prijetno okolje za sprostitev 
obiskovalcem. Na Občini Polzela se bomo potrudili, da bo ob-
močje postalo še lepše in da bodo različni interesi v prostoru 
čim bolj usklajeni.

 
Damjan Jevšnik

Območje urejanja
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Pogovori o Tovarni nogavic Polzela

V prejšnjem Polzelanu smo objavili vabilo za zbiranje zgodb iz življenja To-
varne nogavic Polzela za namen muzeja o zgodbi lastovke. Veseli smo bili veli-
kega odziva. V petek, 5. februarja 2021, smo opravili ločene pogovore s sedmimi 
nekdaj zaposlenimi.

Izvedeli smo veliko novega o vpe-
tosti tovarne v razvoj kraja, spoznali 
dogodivščine ob pustu …, predvsem 
pa smo dobili občutek o veliki pripa-
dnosti zaposlenih tovarni in njihovi 
nekdanji povezanosti. Ravno to je po 
našem mnenju tisto, kar bi želeli pred-
staviti, torej tisto najlepše, kar ostaja v 
spominu.

Damjan Jevšnik
Nit pogovorov je bila pripadnost tovarni in povezanost s krajem.

Urejanje poti v parku Šenek

Na Polzeli imamo čudovit park iz druge polovice 19. stoletja. Zasnoval ga je du-
najski krajinski arhitekt Swensson. Šenek je eden izmed najlepših drevesnih parkov 
v Savinjski dolini. Žal pa park večino časa sameva, obiskujejo ga redki sprehajalci. 
Ko pomislimo, zakaj je tako, se pojavi vprašanje urejenih poti, primernih za vse, za 
starejše, pa tudi za mamice z otroškim vozičkom. Manjka tudi parkirišče ob vstopu 
v park. In če pomislimo še na pomanjkanje otroških igrišč na Polzeli, bi obiskovalce 
v park pritegnila tudi igrala.

Občina Polzela, ki je lastnik in ure-
jevalec parka, je naročila izdelavo na-
črta krajinske arhitekture. Načrt bo 
omogočil utrditev obstoječih poti po 
parku, predvidel manjše parkirišče v 
spodnjem delu in postavitev nekaj igral. 
Park bi želeli odpreti tudi na severno 
stran, skozi občinski gozd v smeri proti 
Slatinam. Seveda so vse naše ideje in 
načrti povezani s financami in soglasji.

Ena izmed nujnih izboljšav v par-
ku je ureditev pešpoti skozi gozd od 
glavne ceste. Urejanje te poti smo že 
začeli. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
članom Karate kluba Polzela in Power-
lifting kluba Polzela za njihovo sodelo-
vanje na prostovoljni delovni akciji, ki je 
bila v soboto, 13. februarja 2021.

Bomo videli, kaj prinese to leto par-
ku Šenek. Nekaj izboljšav gotovo.

Damjan Jevšnik

Park Šenek je lep v vseh letnih časih.

Verjamem, da obstajajo še druge 
zanimive zgodbe, dogodki iz 

tovarne, kakšen lep, morda smešen 
ali vesel spomin, ki bi bil zanimiv 

tudi za druge. Radi bi naredili 
muzej zanimiv tudi za vas, nekdaj 
zaposlene. Pokličete nas lahko na 
041 657 628 (od 8. do 16. ure), da 

se dogovorimo za pogovor.
Zdaj je čas, da skupaj oblikujemo 

vsebino muzeja.
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Delo Upravne enote Žalec med epidemijo covida-19 

Z izbruhom covida-19 nas je preteklo leto tako ali dru-
gače dodobra pretreslo in zaznamovalo za vse čase. Z raz-
ličnih strani prihajajo sporočila, da nič več ne bo tako kot 
prej. Če je sploh kaj dobrega v tem, je spoznanje, kako smo 
v nesreči toliko bolj potrebni drug drugemu. Zato smo si na 
Upravni enoti Žalec vse od izbruha epidemije v letu 2020 
še posebno prizadevali, da ohranimo kakovost storitev s čim 
manjšim tveganjem za stranke in zaposlene. Zaradi ukrepov 
za zajezitev širjenja okužb se pri organizaciji dela dosledno 
ravnamo po priporočilih stroke ter pristojnih organov drža-
ve. Pri dodatnih delovnih obremenitvah, ki so neizogibna 
posledica nastalih razmer, pa si medsebojno pomagamo s 
požrtvovalnostjo in solidarno delitvijo delovnih obremeni-
tev. V prvem valu epidemije smo izvajali le nujne naloge. Od 
oktobra 2020 pa je za obisk upravne enote potrebna pred-
hodna najava obiska po telefonu. Strankam svetujemo, da 
spremljajo tudi spletne strani upravne enote, kjer objavljamo 
vse pomembne informacije o našem poslovanju.

Kljub negotovim razmeram, zaradi katerih bi pričakovali 
kvečjemu padec števila vlog, smo imeli v letu 2020 v pri-
merjavi z letom poprej povečan obseg zadev, tako da smo 
v različnih zadevah vodili kar 19.025 upravnih postopkov. Ob 
tem smo se spoprijemali še s povečano odsotnostjo z dela, 
predvsem zaradi višje sile oz. epidemije. Z enim in drugim, se 
pravi z večjim številom postopkov in negotovimi razmerami 
zaradi covida-19, se je povečalo tudi tveganje pri opravljanju 
storitev. Pri tem nam je bilo v veliko pomoč izkustvo z obvla-
dovanjem tveganja iz prejšnjih let. Tokrat so se nam napori 
na tem področju iz prejšnjih let obrestovali, saj nam je ob 
vsej nevzdržnosti razmer uspelo ves čas vzdrževati primerno 
raven medosebnih odnosov in profesionalnosti do strank. V 
določenih upravnih postopkih (področje gradnje in tujcev) 
pa se je kljub vsemu podaljšal čas reševanja. Zaradi tega je 
bila upravičeno slaba volja pri kakšni stranki, vendar se okoli-
ščinam, ki so do tega privedle, žal ni dalo izogniti.

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo v prete-
klem letu izdali 520 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. 
Glede na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legaliza-
cijo nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, smo 
legalizirali 279 objektov. Tudi v tem letu pričakujemo veliko 
število vlog za legalizacijo objektov. Zato vlagateljem svetu-
jemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in 
strokovno podporo. V tem letu pričakujemo večje spremem-
be Gradbenega zakona, o tem, kaj bodo prinesle, pa je še 
prezgodaj pisati.

Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2020 največ 
odločali o veteranskih dodatkih (234 zadev) in zdravstvenem 
varstvu vojnih veteranov (90 zadev). Še vedno prejemamo 
vloge strank za priznanje statusa vojnega veterana (lani 39), 
ker so v času agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 opra-
vljale različne dolžnosti (kot pripadnik teritorialne enote, po-
licist ali delovni obveznik). Ob tej priložnosti vabimo vse voj-
ne veterane, da nam pravočasno sporočijo spremembe, ki bi 
lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo 

zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo transak-
cijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske 
člane. Konec leta je bila sprejeta pomembna novost za vojne 
veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, ob pogoju, 
da so dopolnili 50 let (do zdaj 55 let), saj jim od januarja 2021 
spet pripada pravica do zdraviliškega in klimatskega zdra-
vljenja. 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 
2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi 
potrebami omogočajo večjo kakovost življenja in samostoj-
nost. S tem se preprečuje in odpravlja tveganje diskriminaci-
je invalidov. Na razpolago imajo več pravic, ki jih lahko uve-
ljavljajo na upravni enoti, na primer uveljavljanje tehničnega 
pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika 
in pridobitev EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2020 
smo tako odobrili nakup 23 tehničnih pripomočkov in pri-
lagoditev vozil ter izdali 39 vrednotnic. Zaznali smo veliko 
povečanje vlog za pridobitev evropske kartice invalidov (93 
vlog).

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer 
za osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice 
lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V prete-
klem letu smo jih izdali 206.

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, 
društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, oseb-
nega imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa, itd. je 
predmet najpogostejših in najbolj raznovrstnih postopkov. 
Število teh zadev je v preteklem letu preseglo 17.000 zadev. 
Že drugo leto imamo povečano število vlog tujcev, v letu 
2020 smo prejeli kar 1598 vlog. Veliko število tovrstnih vlog 
se je v preteklem letu nanašalo na tujce, ki so se zaposlili v 
Velenju na območju Gorenja v sklopu nove družbe Hisense 
Europe Electronic. V področje upravno-notranjih zadev spa-
da tudi prijava prebivališča s postopki ugotavljanja stalnega 
in začasnega prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov 
(295) je posledica nastalih razmer, osebnih in finančnih stisk 
ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo oko-
liščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več pozornosti in 
potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, 
da jim v okviru svojih pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere 
stranke kljub temu nestrpne in žaljive. 

V letu 2021 pričakujemo zamenjavo večjega števila oseb-
nih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4761 oseb-
nim izkaznicam in 1193 potnim listinam, katerih imetniki imajo 
stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med njimi, 
svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjavo 
osebnega dokumenta, kajti vsak polnoletni državljan je dol-
žan imeti veljaven osebni dokument. Prav tako v tem letu 
poteče veljavnost večjemu številu vozniških dovoljenj - kar 
2171. Vsem imetnikom rožnatih vozniških dovoljenj, ki jih še 
niste zamenjali za polikarbonatno kartico, sporočamo, da jih 
morate zamenjati najpozneje do 19. januarja 2023.
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Kot prekrškovni organ smo na upravni enoti v preteklem 
letu bili primorani po uradni dolžnosti izdati 96 plačilnih na-
logov lastnikom motornih vozil zaradi prekrškov, povezanih 
s potekom veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih 
podatkov v prometnem dovoljenju ali prenehanja veljavnosti 
zavarovalne police. Vsakdo izmed nas pa ima možnost, da 
se prekršku in prekrškovnemu postopku preprosto izogne, 
samo zakon je treba spoštovati.

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z 
različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna 
upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih 
evidenc, kot tudi sprememba prebivališča. Skupno število 
drugih upravnih nalog Upravne enote Žalec v letu 2020 zna-
ša natanko 38.889 zadev. Zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije je Vlada RS že v prvem valu epidemije spomladi in 
tudi v drugem prepovedala gibanje zunaj občine stalnega ali 
začasnega prebivališča, kar je občutno vplivalo na povečanje 
sprememb oziroma prijav stalnih in začasnih prebivališč. Iz-
raženo v številkah: v letu 2020 smo na Upravni enoti Žalec 
izvedli kar 6797 prijav in odjav. Zraven je še nadvse spodbu-
dno in razveseljivo število poročnih obredov, teh smo imeli 
kljub izrednim razmeram v prejšnjem letu natanko 141. 

Na področju upravno-notranjih zadev so v tem letu pred-
videne spremembe nekaterih zakonov. S spremembo Zako-
na o prijavi prebivališča želi Vlada RS urediti zlorabe fiktivnih 
prijav prebivališč. Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o osebnih izkaznicah naj bi uvedel nove biometrične 
osebne izkaznice 2. avgusta 2021. Zakon o tujcih naj bi do-
polnil pogoje za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in 
pogoje za združevanje družine. Spremembe so predvidene 
tudi na področju Zakona o orožju, med drugim naj bi uprav-
ne enote obdobno preverjale, ali so imetniki orožnih listin 
(še) upravičeni do orožja.

Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti naše 
delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v 
letu 2020 zarisali 862. Kot vsako leto od konca januarja do 
začetka maja na upravni enoti potekajo preverjanja in ure-
ditve GERK-ov za kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo 
zbirnih vlog za subvencije na Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije. Nosilce kmetijskih gospodarstev prijazno vabimo, 
da v roku za oddajo zbirne vloge kontaktirajo upravno eno-
to za urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev. 
Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem 
pregledovalniku RKG.

Malo manj smo zadovoljni z rezultati na področju denaci-
onalizacije, saj si že več let skupaj z udeleženci teh postop-
kov prizadevamo za dokončanje treh denacionalizacijskih 
zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionalizirane-
ga premoženja. 

Na koncu, a ne nazadnje velja poudariti, da je k dobrim 
rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi 
v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi dr-
žavnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi usta-
novami, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih 
notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, zavoda za 
zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč 
in državnega odvetništva. Seveda gre posebna zahvala mojim 
dragim sodelavkam in sodelavcu ter njihovi predanosti delu, ki 
ga opravljamo na UE Žalec. 

Simona Stanter

Človekov najboljši prijatelj naj bo pod nadzorom, 
saj ima kosmata ušesa

V zadnjem času se po družabnem omrežju Facebook 
pojavljajo objave sprehajalcev, ki se na različnih območjih 
Polzele počutijo ogroženi zaradi spuščenih ali pobeglih 
psov, ki vladajo ulici in morda niso primerno socializirani. 
Pes je v rokah odgovornih lastnikov lahko najprijaznejše bi-
tje na svetu. Za socializacijo psa poskrbi njegov lastnik.

Socializiran pes namreč, po navedbah v strokovnih član-
kih, ne pozdravlja in ne sili v vsa živa bitja, ki jih sreča, ampak 
se tak pes zna obnašati v urbanem okolju, v katerem živi in se 
ne odziva pretirano na dražljaje, s katerimi pride v stik. Naj-
pomembnejše točke, ki jih zajema socializacija so: navajanje 
na druge pse, odnos do drugih ljudi in odnos do drugih živali. 
Za vse to pa je odgovoren skrbnik psa. Vsak skrbnik živali naj 
bi z ustrezno vzgojo in šolanjem ter drugimi ukrepi poskrbel, 
da ta ni nevarna okolici.

Kako naj ravna človek, če mu med sprehodom po ulici ali 
cesti v domačem kraju, na pot priteče lajajoč pes, ki se zaga-
nja vanj ter v njegovega psa na povodcu in nič ne kaže, da je 
prijateljsko razpoložen? 

Če pogledamo pravni red Republike Slovenije ugotovimo, 
da skladno z 11. členom Zakona o zaščiti živali morajo biti 
vsi psi na javnem mestu na povodcu, za kar mora poskrbeti 
skrbnik psa. Skrbnik pa je vsakdo (pravna ali fizična oseba), 
ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali za-
njo le skrbi. Javno mesto je vsak prostor, ki je brezpogojno 
ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, razen površin, 
kjer ni pričakovati večjega števila ljudi. 
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Psi brez lastnikovega nadzora

Posebej so določena pravila glede nevarnega psa, torej 
psa, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti, oziroma 
kaže svoje napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil člo-
veka ali žival. V tem primeru je zadeva še nekoliko strožja. 
Področje ureja 12. člen Zakon o zaščiti živali, ki navaja: »Skrb-
niki živali morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali.
Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov 
na enega izmed naslednjih načinov:da so psi na povodcu in 
opremljeni z nagobčnikom, da so zaprti v pesjaku ali objektu, 
da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki 
je na vhodu označena z opozorilnim znakom.«

Boris Pesičer, pomočnik komandirja s Policijske postaje 
Žalec, je povedal: »Sankcija za lastnika, ko pes prvič napade 
človeka ali drugega psa, je 400 evrov, ko pa je pes prepo-
znan in uradno zabeležen kot nevaren pes, pa je sankcija 800 
evrov.« Kako torej ravnati, če se počutimo ogroženi in je nas ali 
našega psa takšen izpuščen pes že napadel. In to potem, ko ne 
pomaga niti odprt pogovor z lastnikom te živali, saj ti po na-
vadi zamahnejo z roko in smejoč se pojasnijo: »Saj moj pes pa 
ni nevaren. Nič vam ne bo naredil!« Pesičer je komentiral: »Ni-
koli ne vemo, kako se bo kakšna žival odzvala. Žival se namreč 
odzove intuitivno. V primeru ogroženosti zaradi spuščenega 
psa naj ljudje mirno pokličejo številko 113 ali direktno na lokal-
no policijsko postajo. Takšne prijave obstajajo. Ne morem reči, 
da jih je veliko ali malo. So. In na vsako prijavo se odzovemo. 
Preverimo prijavo. Izdamo odločbo. Občani, ki so ogroženi, ko 
jih napade pes, naj takoj pokličejo! Dlje časa bo preteklo od 
dogodka, manj možnosti bo za izsleditev lastnika psa.«

Pogosto se ljudje po več srečanjih z napadalnim ali vsi-
ljivim psom, ki se prosto sprehaja, obrnejo tudi na zavetišča. 
Matic Lenko, vodja zavetišča Zonzani, nam je povedal: »Po-
znamo nekaj primerov izpuščenih psov s Polzele. Po nava-
di je postopek tak, da če pokličete v zavetišče, pridemo in 
psa odpeljemo. S tem naredimo v zavetišču zaznamek, da je 
bil najden pes. Psa vrnemo lastniku in lastnik mora poravna-
ti vse stroške omenjenega postopka. Če je tak kuža večkrat 
izpuščen in brez nadzora lastnika ter se prosto sprehaja po 
javnih površinah in je še napadalen do mimoidočih, se lah-
ko v naslednji stopnji poda prijava na Upravo za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo rastlin, včasih znano kot Vurs, ali 
veterinarsko inšpekcijo. Vendar s tem še ničesar ne rešimo. 
Najbolje je, da ogroženi pokliče policijo in tudi ta naredi ura-
dni zaznamek. Na splošno želim poudariti, da smo zavetišča 
in društva za zaščito živali nemočna in da imajo še največjo 
moč zbrani dokazi, kot so fotografije teh psov, ki se prosto 
sprehajajo, ter čim več uradnih zaznamkov. Če pa se zgodi 
ugriz ali prometna nesreča, se stvari še bolj zapletejo, vendar 
se takrat začnejo tudi razpletati. Žal mi je, da nekateri lastniki 
ne premorejo dovolj odgovornosti do svojega psa in da sploh 
prihaja do tovrstnih težav.«

Še vedno velja, da je pes človekov najboljši prijatelj. In 
pasje življenje že dolgo ni več prispodoba za slabo življe-
nje. Večini se dandanes dobro godi. Ampak pes je pes, ima 
kosmata ušesa in je lahko tudi nepredvidljiv ter nevaren. Če 
povzamemo: lastniki, psa na povodec! Kužki naj bodo pod 
nadzorom, saj so drugače izgubljeni in prepuščeni sami sebi, 
pa še okolica je prestrašena.

Bina Plaznik

RAZMIŠLJANJE NAŠEGA OBČANA 
BLAŽA JELENA

»Pejsji drjek«
Ne le psi, tudi lastniki psov potrebujejo vzgojo 

V prispevku Pasji iztrebki spadajo v koš, objavljenem 
v prejšnji številka Polzelana, je lepo vljudno opisano, kako 
ravnati s pasjimi iztrebki na javnih površinah. Žal nekateri 
sprehajalci na Poti ob Savinji ne vedo, da so za ta namen 
pokončno postavljene tudi betonske cevi, in sicer poleg 
zeleno pobarvanih kovinskih košev. Med mostovoma v 
Parižljah in Ločici je novi koš za nekdanjim Garantom. 
Kovinskemu košu pri podhodu pod ločiškim mostom 
je spoj stebrička razjedla korozija, da je »omagal«. Nek-
do ga je potem spet nataknil, a je popolnoma predrt in 
trenutno neuporaben. V kratkem času bo zamenjan. Na 
tej prijetni poti, ki je namenjena vsem prebivalcem in je 
zelo primerna tudi za mirne sprehode starejših, bolnih in 
invalidnih ljudi, se vedno bolj množično pojavljajo tudi 
sprehajalci s psi. Pot je na nekaterih mestih zelo ozka, 
ponekod ni vzdrževana, zato se pasjim iztrebkom težko 
izogneš, če ostajajo na pohodni površini. Lepo bi bilo, če 
bi vsi vodniki psov pobirali iztrebke svojih hišnih prijate-
ljev, ki so v času epidemije resnično potrebna in koristna 
družba osamljenim. Verjamem, da bi se živali veliko bolj 
higiensko obnašale, če bi imele možnost »iti na stranišče 
z izplakovanjem«. Ker te možnosti še ni, tudi jaz priporo-
čam dosledno pobiranje in odstavljanje iztrebkov v koše 
in cevi, namenjene za to. Režijski obrat Občine Polzela 
se izjemno trudi, da odpadke redno odvaža. Vsa pohvala 
tistim, ki iztrebke svojih ljubljenčkov pobirate in jih boste 
tudi v prihodnje! To bo prispevalo k vašemu boljšemu 
občutku, saj boste tako prispevali k čistejšemu in bolj 
zdravemu okolju, vaši psi pa bodo deležni prijaznih po-
gledov mimoidočih.

 
Blaž Jelen
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V požaru uničena Zajčeva domačija dobiva novo 
podobo 

Kako malo je treba, da se nam življe-
nje obrne na glavo, je 20. januarja 2021 
popoldne spoznal Janez Tajnšek iz An-
draža nad Polzelo. Povsem nič hudega 
sluteč je zakuril v štedilnik in se odpravil 
na obisk k sosedu. Med tem časom se je 
ogenj iz štedilnika razširil na vso kuhinjo 
in mu jo povsem uničil. Na srečo se požar 
zaradi zaprtih vrat ni razširil na vse dru-
ge prostore, a so ti zaradi saj in gostega 
dima, ki se je vil po vsej hiši, prav tako 
postali povsem neprimerni za uporabo. 

li, zbrusili in zbelili ter se lotili polaganja 
keramičnih ploščic. Koordinator obnove, 
strokovni sodelavec za infrastrukturo na 
Občini Polzela Rok Železnik, ocenjuje, 
da naj bi bila groba gradbena dela kon-
čana že v teh dneh. 

Hvaležen za pomoč
Janeza Tajnška, ki po smrti partne-

rice že nekaj let živi sam, veseli, da v 
takšni nesreči ni ostal sam. Še posebno 
je hvaležen županu Jožetu Kužniku, ki si 
je osebno prišel ogledat požarišče, za-
gotovil takojšnjo pomoč pri obnovi in s 
tem pokazal velik čut za občane, ki so 
se zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin 
znašli v stiski. »Iskreno se mu zahvalju-
jem za vse, kar je storil zame. Ni mi na-
mreč pomagal zgolj pri obnovi mojega 
doma, temveč tudi širše. Zagotovil mi 
je vse pogoje za moje novo poglavje v 
življenju. Za to sem mu, tako kot vsem 
preostalim, ki so mi priskočili na pomoč, 
iskreno hvaležen,« še pravi Tajnšek. Ob-
čina je dozdajšnjo obnovo financirala s 
pomočjo lastnih sredstev, donacij in pri-
spevkov Krajevne organizacije Rdečega 
križa Andraž, pri čemer ima še posebno 
veliko zaslug domačin Marko Verdev. 
Tajnškova nizka pokojnina namreč skoraj 
ne zadošča niti za osnovne življenjske 
stroške, kaj šele za obnovo po požaru 
uničene hiše. Zato je še kako hvaležen 
za kakršno koli vašo pomoč. 

Špela Ožir, Novi tednik

Požar je povsem uničil bivanjske 
prostore v hiši Janeza Tajnška iz 
Andraža nad Polzelo. Zgorela je vsa 
oprema in inventar.

»Po navadi, ko sem prispel domov 
na dvorišče, me je že na daleč pozdra-
vil lajež mojega psa Edija. Takrat je bilo 
vse tiho. Odprl sem vrata in vame so 
dobesedno puhnili gost dim in saje,« se 
tistega usodnega popoldneva spominja 
Janez Tajnšek, ki se je hitro lotil gašenja 
in obenem poklical na pomoč gasilce. 
Ogenj je v kuhinji ugasnil sam od sebe, a 
se je medtem že razširil na nekaj desk na 
podstrešju. Na srečo so gasilci prispeli 
pravočasno in uspelo jim je pogasiti po-
žar, ki bi sicer uničil tudi ostrešje, ki je 
edino ostalo skoraj nedotaknjeno. Jane-
zu Tajnšku, ki je tako zgolj v nekaj urah 
ostal brez strehe nad glavo, so poleg 
Občine Polzela nemudoma na pomoč 
priskočili še prostovoljci in sosedje. Me-
sec dni po neljubem dogodku v požaru 
povsem uničena notranjost hiše dobiva 
novo, prenovljeno podobo. 

Od kanalizacije do elektrike
Obnova požarišča se je začela že ta-

koj naslednji dan. Hišo je bilo treba naj-
prej izprazniti in uničene predmete od-
peljati v zbirni center. Režijski delavci so 
zaradi padavin povsem razmočeno dvo-
rišče nasuli s peskom in ga utrdili ter se 
lotili izkopavanja kanalov za napeljavo 
vodovoda in kanalizacije. Požar ni bil pri-
zanesljiv niti do dimnika in stare električ-
ne napeljave z omarico, ki bo po novem 
nameščena zunaj hiše. Notranje stene so 
oblekli z mavčnimi ploščami, jih zakita-

Janez Tajnšek v svojih prostorih, ki 
bodo kmalu dobili končno podobo. 
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Pred in med vožnjo nikoli ne pijmo alkohola.

Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo dojemanje 
sveta, saj zmanjšuje njegovo sposobnost samonadzora. Na 
začetku alkohol povzroči dvig aktivnosti, zato se lahko po-
sameznikovo vedenje kaže kot bolj pogumno, tvegano. Nato 
sledi upad ter številne težave pri funkcioniranju posameznika. 

Učinki alkohola, pomembni za varno sodelovanje v prome-
tu in varno vožnjo, so:
• vid: zoženje vidnega polja, zmanjša se odpornost na 

bleščanje, oslabi se sposobnost prepoznavanja različnih 
odtenkov svetlobe, zmanjša se zmožnost očesne leče za 
prepoznavanje barv – posledično tako vpliva na zaznava-
nje gibanja, globine, dojemanje oddaljenosti/bližine,

• motorika: upočasni se hitrost odzivanja in spremeni doži-
vljanje časa,

• samodojemanje: samoprecenjevanje, odsotnost uvida v 
oslabljeno delovanje čutil, občutek poguma in vsemogoč-
nosti pri obvladovanju stvari, ki se jih človek loti v opitem 
stanju,

• čustvena stanja: spodbudi se negativno doživljanje, ki je 
ob dolgotrajnem pitju stopnjevano do resnih in globljih 
čustvenih težav, tj. običajno znatno povišano doživljanje 
depresivnosti, ki ima pomemben učinek na posamezniko-
vo funkcioniranje.

Koncentracija alkohola pri posamezniku je odvisna tudi od 
telesne teže, spola, hrane, ki se prebavlja, časa trajanja pitja in 
količine popitega alkohola (glede na različne tipe alkoholnih 
pijač).

Koncentracije alkohola v krvi merimo prek:
• analize količine alkohola v izdihanem zraku, ki jo merimo 

z etilmetrom in indikatorjem – alkotestom, ter
• analize krvi, odvzete preizkušancu s tako imenovanim 

strokovnim pregledom.

Alkohol zelo zmanjšuje posameznikovo sposobnost so-
delovanja v prometu, zato policisti opozarjamo, da temeljito 
premislite, če boste pod vplivom alkohola sedli za volan. Po-
sledice so lahko zelo hude.

Jakob Udrih

Policijska kronika - januar 2021

24. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem deja-
nju poškodovanja tuje stvari na škodo Društva za zaščito konj v 
Orovi vasi. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec poškodoval 
tri njihove table ter s tem društvu povzročil materialno škodo. 
Policisti smo opravili razgovor s prijaviteljico – predstavnico dru-
štva ter napisali kazensko ovadbo v skrajšanem postopku. 

27. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem dejanju 
zatajitve, ki ga je na PP Žalec prijavila oškodovanka, in sicer je na 
bankomatu na objektu Tuša na Polzeli dvignila denar ter ga po-
zabila v reži bankomata. Njeno nepazljivost je izkoristil neznani 
storilec, ki je denar vzel iz reže bankomata ter si ga tako proti-
pravno prilastil. V zvezi z opisanim kaznivim dejanjem policisti 
še zbiramo informacije, o kaznivem dejanju pa bomo napisali 
kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Celju. 

V januarju smo policisti PP Žalec na območju Občine Polzela 
obravnavali tudi dva hujša prekrška v cestnem prometu, in sicer 
sta bila dvema voznikoma zaradi vožnje brez vozniških dovoljenj 
odvzeta osebna avtomobila, zoper njiju pa je bil napisan obdol-
žilni predlog na sodišče za prekrške v Celju. Obveščeni smo bili 
tudi o prometni nesreči z udeležbo divjadi – srne. 

Policisti PP Žalec smo bili januarja na območju Občine 
Polzela obveščeni tudi o dveh dogodkih, in sicer padcu ko-
lesarja na gozdni poti na območju Dobriča, ki se je v nesreči 
huje poškodoval, in kuhinjskem požaru v Andražu nad Polze-
lo. V obeh primerih smo policisti po zbranih obvestilih napi-
sali poročilo na ODT Celje.

Na območju Občine Polzela je bila na Policijsko postajo 
Žalec prijavljena kršitev javnega reda in miru, in sicer z glasno 
glasbo. Kršitelja smo opozorili. Policisti PP Žalec smo januar-
ja obravnavali še ugriz psa, ki se je zgodil na območju Brega 
pri Polzeli, in sicer je pes neznanega lastnika na poti ob Savi-
nji ugriznil oškodovanca, nato pa je pobegnil. 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov, povezanih s 
kaznivimi dejanji ali prekrši po javnem redu in miru na območju 
Občine Polzela, policisti PP Žalec januarja nismo obravnavali. 

Policisti v zadnjem času opažamo povečano prisotnost 
alkohola pri voznikih med vožnjo v cestnem prometu, kar je 
skrb zbujajoče.

Težave pri vožnji pod vplivom alkohola se pojavijo, ko pride 
do toksičnih učinkov alkohola na posameznika. Alkohol vpliva 
na voznikovo ravnanje tudi pri majhnih količinah. V raziskavah, 
ki so jih naredili v tujini, so ugotovili, da že s prvim kozarcem 
alkoholne pijače začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podalj-
šuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev. 
Z večanjem koncentracije pa se negativne posledice poveču-
jejo. Dogovorjena meja za običajne voznike je 0,24 g alkohola 
na liter izdihanega zraka ali 0,5 grama alkohola na kilogram 
telesne teže, za začetnike, poklicne voznike in druge posebne 
skupine voznikov pa je zahtevana popolna treznost.
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Iskreno vam čestitam. Je dober občutek biti opažen tudi v 
lokalnem okolju?

Lepo se vam zahvaljujem za čestitke. Seveda je dober 
občutek, da je moje strokovno delo opaženo tudi v lokalnem 
okolju; ne nazadnje je v dobršni meri povezano s Spodnjo 
Savinjsko dolino in Polzelo.

Ste že kot otrok vedeli, kaj boste postali, ko boste odrasli? 
Kako se spominjate svojega otroštva?

Preteklost me je zanimala od nekdaj, zato izbira pokli-
ca zame ni bila težka. Pri študiju arheologije pa sem kmalu 
ugotovil, da me dejansko najbolj zanima arheologija mlajših 
obdobij (od srednjega veka do današnjih dni), in sicer iz dveh 
razlogov. Prvič zato, ker za to obdobje poleg materialnih ob-
stajajo tudi številni drugi viri (npr. pisni, ustni), ki jih je pri 
raziskavah mogoče soočiti z materialnimi, drugič pa zato, ker 
gre za kulturo, ki je vsaj okvirno sorodna naši kulturi oz. kul-
turi »naših dedkov in babic« in jo je posledično vsaj deloma 
mogoče tudi razumeti. Vstop v miselni svet starejših kultur se 
mi zdi bistveno težji in bolj špekulativen. 

Odraščal sem v Parižljah, skupaj s starši, starejšo sestro 
in mlajšim bratom, že od malega pa so me privlačile knjige, 
ki jih je bilo doma veliko, pravzaprav kar za manjšo knjižnico. 
Brati sem se naučil že pred vstopom v osnovno šolo, zgodnje 
branje knjig pa mi je zelo koristilo pri poznejšem šolanju, štu-
diju in pisanju strokovnih sestavkov. 

Pri omembi otroških let ne smem pozabiti omeniti, da je 
bila zadnjih deset let svojega življenja članica naše družine 
tudi mamina teta Olga Repnik, znana Polzelanka, ki so jo sta-
rejše generacije na Polzeli poznale kot »teto Olgo«. Dočakala 
je skoraj 95 let, do zadnjega v dobri psihofizični kondiciji, z 
odličnim spominom ter občutkom za pripovedovanje do-
godkov iz preteklosti. Že v osnovni šoli, še bolj pa v gimnaziji, 
sem prepoznal vrednost njenega pripovedovanja, zato sem 
kar nekaj let zapisoval njene spomine ter različne spominske 
utrinke o nekdanjem življenju na Polzeli in okolici. Takrat se 

mi je zdelo pomembno le, da ohranim njene pripovedi za pri-
hodnost, danes pa se šele prav zavedam, kakšno bogastvo 
predstavljajo ti zapisi. V njih se zrcali vse dogajanje na Polzeli 
v prvi polovici 20. stoletja, hišna in ledinska imena, ljudski 
običaji, spomini na zanimive osebnosti … Ko sem pozneje 
pisal sestavke o preteklosti Polzele, sem ugotovil, da bi bili 
brez upoštevanja podatkov iz teh zapisov sestavki bistveno 
osiromašeni, saj sorodnih prvoizpovednih virov o življenju na 
Polzeli žal ne poznamo. 

 
Ste sicer iz Pariželj, ki so del Občine Braslovče, a vaše ko-
renine segajo v sosednjo občino, torej v Občino Polzela. 
Kakšna je ta vez?

Moji predniki po mamini strani prihajajo iz znane polzel-
ske družine Repnik, ki so bili »stari Polzelani«. Tako nekate-
ri starejši domačini še danes označujejo tiste družine, ki so 
živele na Polzeli že pred prvo svetovno vojno. Moj praded 
Franc Repnik je bil leta 1899 med ustanovitelji polzelskega 
kulturnega društva, takrat se je imenovalo bralno društvo, 
s katerim se je začela kulturna dejavnost na Polzeli. Danes 

Intervju: dr. Blaž Podpečan

Na osrednji proslavi Občine Polzela ob slovenskem 

kulturnem prazniku 2021, ki smo jo posneli na gradu 

Komenda na Polzeli, je bil tudi letos podeljen Prešernov 

cekin. Za izjemen doprinos k ohranjanju zgodovinskih 

dejstev, še zlasti na območju Občine Polzela, ga je prejel 

dr. Blaž Podpečan iz Pariželj.
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si težko predstavljamo, kaj je takrat pomenila ustanovitev 
takšnega društva, ki je poleg kulturne ozaveščenosti med 
podeželskim prebivalstvom pomagalo krepiti tudi sloven-
sko narodno zavest. Tudi s pomočjo tega društva so začeli 
Polzelani množično naročati publikacije Mohorjeve družbe in 
različne slovenske časopise, s čimer sta se širili bralna kultura 
in splošna razgledanost. Moj stari oče, dolgoletni polzelski 
učitelj Polanc, se je prav tako prostovoljsko udejstvoval na 
kulturnem področju kot režiser in igralec v številnih gleda-
liških predstavah, obenem pa je deloval tudi na športnem 
področju, kjer je bil pri polzelskem Sokolu vaditelj (danes bi 
rekli trener) sokolske mladine. Kot učitelj je prvi prepoznal li-
terarni talent pesnice Neže Maurer in tudi likovni talent slikar-
ke Darinke Pavletič Lorenčak ter ju spodbujal k nadaljnjemu 
izobraževanju, kar sta umetnici večkrat poudarili v intervjujih. 

Tradicija kulturnega udejstvovanja se je nadaljevala: moja 
mama je bila slavistka, doktorica literarnih znanosti, ki je pi-
sala razprave o sodobni slovenski dramatiki, amatersko pa 
se je tako kot njen oče ukvarjala z režijo gledaliških predstav. 
Lahko rečem, da s svojim delom nekako nadaljujem kulturno 
poslanstvo prednikov na Polzeli, četudi tu nisem nikoli živel. 
Zadnjih nekaj let z velikim spoštovanjem do prednikov obna-
vljam staro Repnikovo hišo na Polzeli. Obnova seveda poteka 
počasi, ker je hiša zaščitena kot kulturnozgodovinski spome-
nik, obnovitvena dela pa financiram izključno z lastnimi sred-
stvi. Nekaterih manjših obrtniških del pa se lotim kar sam. 

Z Občino Polzela precej sodelujete. Za kakšna sodelovanja 
gre? 

Moje strokovno sodelovanje z Občino Polzela se je zače-
lo leta 2013, in sicer v povezavi z urejanjem pokopališča na 
Polzeli. Ker sem se poklicno specializiral prav za proučevanje 
pokopališč in nagrobnikov, sem posebej pozoren na vsakršne 
informacije v zvezi s to tematiko. Do mene je prišla – pozneje 
se je pokazalo, da ne povsem točna – informacija, da bodo v 
spominskem parku ob neogotski kapelici na polzelskem po-
kopališču uredili raztrosno mesto, pri čemer bodo odstranili 
stare »šeneške« nagrobnike, ki so se nahajali v parku ob ka-
pelici. Ob takšni informaciji seveda nisem mogel ostati rav-
nodušen, zato sva s kolegom Brankom Cimpermanom iz Ob-
čine Braslovče, ki je velik ljubitelj lokalne kulturne dediščine, 
odšla na teren preverit točnost informacije. Pri tem sva imela 
srečo, da sva v parku srečala takratnega podžupana Občine 
Polzela, dr. Jožefa Korberja, s katerim smo se zapletli v po-
govor. Tudi dr. Korber, čeprav je rojen Polzelan, ni poznal vse 
zgodovine, povezane z nastankom polzelskega pokopališča 
in ohranjenimi »šeneškimi« nagrobniki v parku. Strinjal pa se 
je, da je treba ta del naše preteklosti ohraniti, in me pova-
bil na sestanek na Občino Polzela v zvezi z ureditvijo poko-
pališča. Na tem sestanku je bil prisoten tudi župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, ki je po moji predstavitvi zadeve prav 
tako prepoznal potencial spominskega parka in se zavzel za 
njegovo ohranitev in ureditev. Hkrati z ureditvijo parka smo 
po mojem predlogu v delu parka uredili tudi lapidarij starih 
nagrobnikov s pokopališča. V letih, kar obiskujem polzelsko 
pokopališče, sem namreč opazil, da so mnogi stari in zanimi-
vi nagrobniki čez noč »izginili«, ker so jih lastniki opustili ali 
nadomestili z novimi. S tem se je izgubljal dragocen del naše 
dediščine, saj so na sicer starem pokopališču vedno bolj pre-
vladovali serijski izdelki brez kulturnozgodovinske vrednosti. 

S pomočjo Občine Polzela smo v lapidarij prestavili starejše 
nagrobnike, ki so že bili v občinski lasti, nekatere pa so la-
stniki Občini Polzela odstopili za lapidarij. Moram reči, da se 
je ideja lapidarija odlično uresničila in je Polzela s tem dobila 
čudovit spominski park; sploh, ko se je obnova pokopališča 
še nadaljevala in dobila današnjo obliko. Pozneje je Občina 
Polzela uredila lapidarij tudi na pokopališču v Andražu nad 
Polzelo, polzelski zgled z lapidarijem pa so posnemali tudi v 
Občini Braslovče. 

V sklopu urejanja polzelskega pokopališča sem pozne-
je sodeloval tudi pri strokovni obnovi neogotske kapelice 
– mavzoleja družine Pongratz, ki je izjemen spomenik brez 
primere v celotni Spodnji Savinjski dolini, s čimer je Polzela 
pridobila novo turistično znamenitost, ter pri idejni zasnovi 
izgradnje žarnega zidu. 

Občasno tudi objavljate v Polzelanu, poročevalcu Občine 
Polzela. Imate dovolj gradiva za še kakšno številko?

Za moje prispevke v Polzelanu je pravzaprav najzaslu-
žnejši že omenjeni dr. Korber, ki me je ob obnovi spomin-
skega parka na pokopališču prosil, da bi za revijo Polzelan 
pripravil sestavek o družini Pongratz iz graščine Šenek, saj 
mlajše generacije Polzelanov o tem večinoma ne vedo niče-
sar. Izziv sem sprejel, pri pripravi sestavka pa sem se odlo-
čil, da ne bom zgolj povzemal podatkov iz že znanih virov, 
temveč bom prispevku poskušal dodati tudi nove, širši jav-
nosti neznane informacije. Pri tem se mi je posrečilo razre-
šiti desetletja star »misterij«, ki je v mnogo različicah krožil 
po Polzeli, in sicer, kakšna je bila usoda nekdanje šeneške 
»kontese«, potem ko je po poroki odšla v Ameriko. Kmalu po 
izidu prvega članka je bila stoletnica začetka prve svetov-
ne vojne in s tem spet priložnost za nov prispevek. Navdih 
sem dobil v gradivu »tete Olge«, saj so bili štirje njeni bratje 
vojaki v prvi svetovni vojni (in se vsi srečno vrnili domov), 
najmlajši Albert pa je bil tudi eden izmed zadnjih slovenskih 
Maistrovih borcev. Zelo pozitivni odzivi bralcev na oba pri-
spevka so me spodbudili, da pisanje sestavkov o preteklosti 
Polzele nadaljujem. Iz spominskega gradiva »tete Olge« sem 
imel pripravljenih še veliko tem, za katere sem vedel, da bodo 
za bralce Polzelana zanimive, toda kot raziskovalcu so mi ti 
podatki predstavljali zgolj dragocene temelje za nadaljnjo 
gradnjo. Vsakega prispevka sem se lotil na znanstven način, 
pri čemer sem podatke iz gradiva »tete Olge« soočil z vsemi 
obstoječimi tiskanimi in drugimi viri, da sem tematiko pred-
stavil čim bolj objektivno in celostno. V nekem obdobju sem 
za Polzelana pripravil sestavek skoraj vsak mesec, potem pa 
mi je za pisanje zmanjkalo časa. V nekaterih prispevkih sem 
obravnaval tudi občutljive tematike, denimo iz obdobja dru-
ge svetovne vojne, pri čemer je bilo še zlasti treba paziti na 
zgodovinsko točnost in nepristranskost. Vesel sem, da sem 
od veliko Polzelanov osebno ali po telefonu prejel čestitke in 
zahvale za posamezne prispevke, še posebno pa zato, ker 
so prispevki razveselili mnoge starejše občane, nekatere tik 
pred njihovim slovesom. 

Gradiva za nadaljnje sestavke mi ne manjka, manjka pa mi 
prostega časa, ki bi ga lahko posvetil temu delu. Načrtujem, 
da bi v prihodnosti pripravil knjigo o posameznih drobcih 
iz preteklosti Polzele, v kateri bi na bralcem prijazen način 
predstavil svoja strokovna spoznanja. 
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Seveda pa vaše raziskovalno delo ni omejeno zgolj na Pol-
zelo oz. Spodnjo Savinjsko dolino. Kaj bi posebej izposta-
vili?

Zanima me preteklost celotnega slovenskega ozemlja, 
predvsem od srednjega veka do danes v širokem obsegu, 
tako lokalna zgodovina, vpetost posameznika v različne 
zgodovinske dogodke, ustna zgodovina (angl. oral history), 
ljudsko izročilo ter seveda materialna kultura. Vse to v svo-
jem prostem času izvajam z obiskovanjem slovenskih stole-
tnikov in drugih starih ljudi ter z zbiranjem ustnega, pisnega 
in materialnega gradiva. Poklicno pa kot strokovni sodelavec 
sodelujem pri številnih raziskavah nacionalnega pomena po 
vsej Sloveniji; seveda mnoge od njih niso ožje povezane z 
mojo strokovno specializacijo. Občasno sodelujem tudi pri 
popularizaciji slovenske kulturne dediščine. Tako sem deni-
mo strokovno sodeloval pri pripravi scenografije za Noč Mo-
drijanov 2018 z naslovom Tu smo doma, kjer je bil poudarek 
na stavbni in siceršnji etnološki dediščini s celotnega sloven-
skega ozemlja. K sodelovanju me je povabil pevec ansambla 
Modrijani Blaž Švab, s katerim sva bila nekaj časa sodelavca 
na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgene-
racijsko sožitje. 

Doktorirali ste leta 2013, in sicer na Oddelku za arheolo-
gijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z doktorsko 
nalogo Novoveški nagrobnik kot vir arheoloških podatkov. 
Tudi sicer se precej ukvarjate z raziskovanjem nagrobnikov. 
Zakaj?

Pokopališča in z njimi nagrobniki so neizčrpen vir podat-
kov o preteklosti. Ker sporočajo toliko različnih informacij, 
se z njimi ukvarja mnogo strok – od arheologije, etnologi-
je, slovstvene zgodovine, umetnostne zgodovine in drugih. 
Tudi sicer ljudje pokopališč že dolgo ne dojemajo več kot 
zgolj mesta pokopa in komemoracije, temveč tudi kot me-
sta sprehoda, meditacije in tudi kot turistično znamenitost. 
Že od nekdaj sem rad obiskoval pokopališča, še posebno 
polzelsko, kjer so pokopani moji predniki. Ko sem se začel 
s pokopališči in nagrobniki ukvarjati tudi v strokovnem smi-
slu, sem kmalu ugotovil, da kljub pogosti uporabi nagrobnika 
kot vira podatkov različnih strok ne obstaja temeljna študija, 
v kateri bi bil predstavljen razvoj nagrobnikov in pokopališč 
na slovenskem ozemlju od srednjega veka do danes; še zla-
sti ne na način celostne interpretacije vseh podatkov, ki jih 
sporoča nagrobnik v svojem kontekstu. Ta manko sem vzel 
kot strokovni izziv in ga udejanjil v obliki diplomske naloge, 
za katero sem prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Kot 
vir proučevanja sem uporabil nagrobnike na pokopališčih v 
Spodnji Savinjski dolini. Diplomsko delo je izšlo kot znanstve-
na monografija z naslovom Nagrobnik, podoba živih (2006). 

Medtem ko sem v diplomski nalogi poskušal razložiti, kaj 
nam nagrobniki sporočajo skozi čas, sem v doktorski diser-
taciji razvil sistem za njihovo dokumentiranje. Za to delo sem 
potreboval kar deset let. V Sloveniji takšen sistem do takrat 
ni obstajal. S pomočjo sorodnih obrazcev in računalniških 
podatkovnih baz iz tujine sem utemeljil klasifikacijo, vredno-
sti in pomen podatkov, ki jih sporočajo nagrobniki in poko-
pališča, ter na ta način vzpostavil izviren obrazec za njihovo 
dokumentiranje s 63 različnimi podatki. Nisem pa se ustavil 
zgolj pri obrazcu v pisni obliki, temveč sem s pomočjo bra-
ta, ki je droktor računalništva, raziskovalec na Inštitutu Jožef 

Stefan (IJS), razvil računalniško podatkovno bazo, pri čemer 
sem vzpostavljeni obrazec uporabil kot vmesnik baze, kar je 
bila sploh novost v svetovnem merilu. Delo pa se tudi tukaj 
ni končalo. V nadaljevanju sem v doktorski disertaciji prika-
zal praktično uporabnost baze, pri čemer sem vanjo vnesel 
podatke iz skoraj 1000 nagrobnikov, ki sem jih prej sam te-
rensko dokumentiral, po vnosu pa sem s kompleksnimi ana-
lizami prikazal potencial teh podatkov. Po vsem povedanem 
si lahko okvirno predstavljate, kako dolgotrajno in zamudno 
je bilo vse to delo. Disertacija je izšla kot znanstvena mono-
grafija Govorica tišine (2017). Podatkovna baza je dostopna 
na spletu, in vanjo v okviru inštituta Herodot, v katerem sem 
strokovni vodja, v različnih projektih vnašamo nagrobnike iz 
pokopališč po Sloveniji. Moja želja je, da bi bili v prihodnosti 
v bazo vneseni vsi starejši nagrobniki na slovenskih poko-
pališčih, da bi na ta način baza predstavljala zbirnik, iz ka-
terega bi črpali informacije tako strokovnjaki različnih strok 
kot tudi ljubitelji preteklosti in rodoslovja. Zadnjih nekaj let v 
okviru projektov Ministrstva za kulturo RS dokumentiramo 
in vnašamo v bazo nagrobnike Kočevarjev, nekdanje etnične 
skupnosti na širšem območju Kočevskega. 

Zbirate in ohranjate ljudsko izročilo. V vaši bibliografiji se 
najde tudi zbirka 470 folklornih pripovedi Têdi ni blo tək ko 
dôns. Gre za zbirko folklornih pripovedi in pričevanj, ki so 
zapisana v dialektu »hmeljarjev« in »hribovcev«. Ohranjate 
t. i. srednjesavinjsko narečje, kar je za to dolino izjemnega 
pomena. To je bilo veliko in zahtevno delo, kajne?

Na to knjigo sem zelo ponosen; predvsem zato, ker gre 
za zbirko pripovedk in pričevanj o preteklosti iz Spodnje Sa-
vinjske doline, ki jih danes ni več mogoče zapisati. Ljudsko 
izročilo, pravljice, pripovedke, vraže, ljudski pregovori – vse 
to me je zanimalo že od otroštva, prve pripovedke pa sem 
zapisal kot gimnazijec od »tete Olge« in drugih starejših, da-
nes že dolgo pokojnih domačinov. Ko se mi je nabralo že 
precej gradiva, sem obiskal ddr. Marijo Stanonik na Inštitutu 
za slovensko narodopisje ZRC SAZU, urednico zbirke Glaso-
vi, v kateri izhajajo folklorne pripovedi iz različnih slovenskih 
pokrajin. Zbrano gradivo jo je navdušilo in povabila me je k 
sodelovanju pri zbirki, saj Spodnja Savinjska dolina še ni bila 
zajeta. Ddr. Marija Stanonik mi je ob obisku povedala, da je 
Spodnja Savinjska dolina za zbiranje ljudskega izročila zelo 
trd oreh; več strokovnjakov je v preteklosti že povabila k so-
delovanju, a so po kratkih poskusih zbiranja odnehali, češ da 
v teh krajih na terenu ni mogoče izvedeti nič uporabnega. 
Temu mnenju sem se lahko le nasmehnil, saj sem v pogovorih 
s starejšimi domačini doživljal vse kaj drugega. Po obisku na 
ZRC SAZU sem se lotil dela sistematično in po svojih kri-
terijih: vključiti sem želel čim več krajev v Spodnji Savinjski 
dolini, iz vsake fare vsaj nekaj pripovedovalcev, obiskoval pa 
sem samo najstarejše domačine. Vse pripovedke sem zapisal 
v narečju, kot sem jih slišal od pripovedovalcev, saj sem bil 
mnenja, da bi z zapisom v knjižnem jeziku zgodbe izgubile 
svoj čar. Obiski pri starih ljudeh so mi bili v veselje; ni mi bilo 
žal ne časa ne stroškov, ko sem »vandral« po hribih in dolinah 
ter pri tem doživel marsikaj zanimivega. Knjiga z naslovom 
Têdi ni blo tək ko dôns je bila kmalu razprodana. Veseli me, 
da zbrano gradivo s pridom uporabljajo znanstveniki različ-
nih strok ter tudi dijaki in študentje pri pisanju seminarskih, 
diplomskih in doktorskih nalog. Kot zanimivost naj omenim 
še, da imajo knjigo tudi v Kongresni knjižnici v Washingtonu.
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Prostega časa najbrž nimate veliko. Se pa v njem ukvarjate 
z raziskavami stoletnikov. Orjete ledino pri raziskavi stole-
tnikov pri nas. Z njimi se pogovarjate in zapisujete njihove 
zgodbe. Kaj vas je navdušilo za tovrstno raziskovanje?

Izjemno stari ljudje so prvovrstni pričevalci o dogodkih iz 
preteklosti, o nekdanjem načinu življenja, o skrivnostih dol-
goživosti, pa še o marsičem. Pogovori z njimi so me nav-
duševali že od nekdaj. Ko sem »izčrpal« vse takšne ljudi v 
lokalnem okolju, se mi je zdelo škoda, da ne bi dela nadalje-
val na območju celotne Slovenije. S terenskimi raziskavami 
sem začel leta 2009, ko je takrat najstarejša Slovenka, gospa 
Katarina Marinič, praznovala 109. rojstni dan. V nekaj letih 
sem nato obiskal in posnel na magnetofonski trak več kot 
150 slovenskih stoletnikov, tako na njihovih domovih kot v 
domovih za stare ljudi. Posnetki, ki so nastali ob teh sreča-
njih, so neprecenljive vrednosti, saj v njih stoletniki razgrinjajo 
svojo osebno udeležbo v zgodovinskih dogodkih in procesih 
20. stoletja na celotnem slovenskem ozemlju ter tudi v tujini. 
Potencial pridobljenih podatkov sem nameraval predstaviti 
prek raziskovalnega projekta o dejavnikih dolgoživosti na 
Agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS), a pri kandidatu-
ri skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje žal nismo bili uspešni. 

Kaj mi svetujete – kako naj živim, da bom dočakala sto let 
(v smehu, op. p.)?

Rimski zdravnik Galen je pred skoraj dva tisoč leti zapisal, 
da so za dolgo in zdravo življenje pomembni trije dejavniki: 
vedrina, počitek in zmernost. Kljub ogromnemu napredku 
medicine v nadaljnjih dveh tisočletjih se zdi, da vsa spozna-
nja o dolgoživosti predvsem nadgrajujejo to staro modrost. 
Mogoče mi jo bo nekoč uspelo tudi znanstveno potrditi z 
izsledki iz mojih raziskav. V tem primeru vam seveda takoj 
sporočim (smeh, op. p.). 

In za konec še: kaj sporočate bralcem Polzelana?
Na Polzeli ima kultura bogato tradicijo in želim si, da bi 

se žlahtna dediščina preteklosti še naprej prenašala iz roda 
v rod.

Dr. Blaž Podpečan, še enkrat iskrene čestitke. Zahvaljujem 
se vam za ta pogovor in vam želim veliko uspeha pri vašem 
znanstvenoraziskovalnem delu na vseh področjih vašega de-
lovanja. Veselimo se vaših novih raziskav, dognanj in mono-
grafij.

Jolanda Železnik
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Dobila je novega lastnika

Večnamenska zgradba v središču 
Polzele, v kateri med drugim domu-
je supermarket Tuš, je v prvi polovici 
januarja dobila novega lastnika. To je 
postalo podjetje Tobs nepremičnine. 
Trgovina in drogerija Tuš ostajata dol-
goročni najemnici.

»V Tušu imamo v lasti nekaj nepre-
mičnin, v vseh drugih smo dolgoročni 
najemniki. Nepremičnino na Polzeli smo 
v skladu s finančnim prestrukturiranjem 
Skupine Tuš in v sklopu monetizacije 

nepremičnin prodali s hkratno vzposta-
vitvijo dolgoročnega najema za vse ob-
stoječe najemnike v centru,« je za Novi 
tednik pojasnila Anja Marjetič in dodala, 
da je odprodaja nepremičnin predvide-
na v sklopu finančnega prestrukturira-
nja in zmanjšuje zadolženost Skupine 
Tuš. »V vseh letih od začetka finančnega 
prestrukturiranja smo zmanjšali zadol-
ženost za več kot 300 milijonov evrov. 
Hkrati vsako leto vztrajno izboljšujemo 
poslovni rezultat podjetja s pomočjo 
zagotavljanja najboljše nakupovalne iz-

Trgovina in drogerija Tuš v centru ostajata dolgoročni najemnici.

kušnje za naše kupce v vseh pogledih. 
Osredotočenost na strateško dejavnost 
trgovine je glavna in najpomembnejša 
dejavnost Skupine Tuš.« Zgradba, v ka-
teri domujejo Tuš supermarket Polzela, 
banka in pošta ter še več manjših naje-
mnikov, je bila zgrajena leta 2006. Sa-
mopostrežno trgovino so nato ob njeni 
desetletnici obnovili in posodobili. Njen 
kolektiv je ne nazadnje pred nekaj leti v 
internem izboru trgovin Tuš postal »naj 
kolektiv« omenjene trgovske verige.

Špela Ožir, Novi tednik

Letos le šest prostih dni in 255 delovnih

Že nesrečno leto 2020 je imelo pet 
dela prostih prazničnih dni manj kot 
leto 2019. Leto 2021 je v tem pogle-
du še manj radodarno, saj bo še več 
praznikov na soboto in nedeljo. Tako 
se lahko veselimo le šestih prostih dni. 

Dela prosti praznični dnevi, ki pride-
jo na delovne dni, velikokrat prekrižajo 
naše načrte glede dopusta - večini na-
mreč ustreza, da se dela prosti praznič-
ni dnevi povežejo s koncem tedna. Prvi 
malce podaljšani konec tedna smo imeli 
že z vstopom v leto 2021, saj je bil 1. ja-
nuar petek, 2. januar, ki je dela prost dan 
v le redkih državah, pa sobota. V febru-
arju je bil še en podaljšani konec tedna, 

ko smo Prešernov dan, 8. februar, pra-
znovali v ponedeljek. Praznik velike noči 
je v nedeljo, tokrat bo 4. aprila. Ponede-
ljek, ki ji sledi, pa je dela prost dan.

Prve počitnice, ki si jih mnogi radi 
privoščijo, so med prvomajskimi prazni-
ki, ko 1. in 2. maj, če se le da, povežejo 
z državnim praznikom, dnevom upora 
proti okupatorju, 27. aprila. Letos bo to 
torek, 1. in 2. maj pa bosta sobota in ne-
delja, kar je za načrtovanje daljšega od-
diha precej neuporabno. Zato pa nam 
bo letos možnost podaljšanega konca 
tedna ponudila trideseta obletnica sa-
mostojnosti, dan državnosti. 25. junij bo 
namreč v petek. Eden izmed največjih 

krščanskih praznikov Marijino vnebov-
zetje, ki ga praznujemo 15. avgusta, bo 
letos v nedeljo. Nedelja pa je tudi 31. ok-
tober, ko v času krompirjevih počitnic 
praznujemo dan reformacije. Prvi no-
vember, dan spomina na mrtve, pa bo 
na ponedeljek. Božično-novoletni pra-
zniki in med njimi še dan samostojnosti 
in enotnosti prav tako ne bodo ponudili 
veliko dela prostih dni, saj bodo vsi med 
vikendom. Božič bo na soboto, dan sa-
mostojnosti oziroma obletnica plebi-
scita pa na nedeljo. 1. in 2. januar 2022 
bosta, kot že rečeno, sobota in nedelja.

Tone Tavčer
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Varno delo v času epidemije: delo na domu

Epidemija ne popušča in kot kaže, bomo še kar nekaj časa 
delali v njenem objemu. Delo in delovne procese je zato treba 
v kar največji meri prilagoditi aktualnim razmeram in zaposle-
nim zagotoviti varno delovno okolje. Prilagoditve pa so zno-
traj številnih priporočil in zakonskih obveznosti seveda zelo 
inovativen proces, ki je za vsako podjetje precej poseben. 

DELO NA DOMU JE POMEMBEN UKREP

Že vse od marca 2020 delo na daljavo oziroma od doma 
opravljajo številni zaposleni in kot kaže, bo ta ukrep lahko trajal 
še kar nekaj časa, ponekod pa bo ostal celo stalna praksa. Res 
pa je tudi, da je v jesenskem drugem valu epidemije dela na 
domu manj, kot ga je bilo spomladi. Ker je delo na domu po-
memben ukrep za omejevanje širjenja okužb, bi ga v delovnih 
procesih veljalo vpeljati povsod, kjer se le da, s tem pa v najvišji 
možni meri preprečiti druženje ljudi iz različnih okolij ali danes 
popularnih »mehurčkov«.

KAJ JE DELO NA DOMU?

Za delo na domu se skladno z navodili resornega ministr-
stva šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v pro-
storih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca, 
ter delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacij-
ske tehnologije. Poleg pravnih obveznosti delodajalci ne smejo 
pozabiti na obveščanje inšpektorata RS za delo prek portala 
SPOT – eVEM, pri čemer je bil s 4. 12. 2020 spremenjen način 
obveščanja ter obveznost delodajalca za zagotovitev varnosti 
in zdravja pri tovrstnem načinu dela.

OBVEZNOSTI PRI DELU NA DOMU

Delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje var-
nosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih pro-
storih, kot tudi za delavca, ki dela na domu ali drugi lokaciji zu-
naj lokacije delodajalca. Zakonodaja v zvezi z delom na domu 
namreč ne predvideva nobenih izjem, ne glede na njegove po-
sebnosti. Pri tem mora biti pozoren predvsem na delovno oko-
lje, delovno opremo, stres in duševno počutje, dejstvo, da de-
lavec dela sam, in druga tveganja na delovnih mestih na domu, 
kot so možnost zdrsa in padca, ročno premeščanje bremen, 
nevarnost električnega toka in drugo.

KAJ SE LAHKO DELA NA DOMU?

Na domu se sme opravljati samo delo, ki ni zdravju škodlji-
vo, najpogosteje gre za delo za računalniškimi zasloni. Načina 
ugotavljanja ustreznosti zagotavljanja varnega in zdravju ne-
škodljivega dela na domu zakonodaja s področja varnosti in 
zdravja pri delu izrecno ne predpisuje. Mogoči so različni na-
čini preverjanja ustreznosti delovnih pogojev z vidika varnosti 
in zdravja pri delu, kot so ogled delovnega mesta, fotografije 
delovnega mesta na domu, vprašalniki, ki jih delavec izpolni po 
navodilih delodajalca, in podobno.

ODLOČITEV O DELU NA DOMU

Odločitev o tem, kako bo delodajalec ugotavljal ustreznost 
delovnih pogojev dela na domu, je torej prepuščena delodajal-
cu samemu, ki se bo pri tem odločal na podlagi vrste delovnih 
nalog, ki jih bo ta delavec izvajal na svojem domu. V vsakem 
primeru pa mora delodajalec narediti vse, kar je v njegovi moči, 
da zagotovi varnost in zdravje delavca pri delu na domu. De-
lodajalcem zato svetujemo, da z enim ali več načinov preverijo, 
ali ima delavec ustrezne pogoje, da bo opravljal delo od doma, 
in se tako izognejo morebitnim težavam v prihodnje. Če dela-
vec nima ustreznih pogojev, je bolje, da mu delodajalec dela 
na domu ne odobri. Usmeritve in priporočila za ureditev in iz-
vajanje dela na domu z vidika varnosti in zdravja pri delu so 
opredeljena v dokumentu Opravljanje dela na domu z vidika 
delovnega prava in varnosti in zdravja pri delu.

Vir: Obrtnik podjetnik, 1/2021 

Bojana Kralj Kos
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Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letu 2020 
izbral najskrbnejše lastnike gozdov. Prejemnike priznanj za 
skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake izmed 14 območnih 
enot ZGS, želijo izpostaviti zaradi njihovega zglednega go-
spodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z goz-
dom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamen-
ske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi 
za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposablja-
nje na področju gozdarstva.

Izbor najskrbnejših lastnikov gozda, ki je v letu 2020 po-
tekal že dvaindvajsetič, je zaradi epidemije koronavirusa po-
tekal v prilagojeni obliki. Ker tradicionalne podelitve priznanj 
najskrbnejšim lastnikom gozda ni bilo mogoče organizirati, so 
se najskrbnejšim lastnikom gozda zahvalili pisno, na spletnih 
straneh ZGS pa so objavili elektronsko publikacijo, v kateri so 
predstavili razloge, zaradi katerih izbrani lastniki gozdov izsto-
pajo s svojo skrbjo za gozd. Ko bodo epidemiološke razmere 
omogočale, bodo izbrane lastnike obiskali na domovih ter jim 
predali priznanja in simbolične nagrade za skrbno gospodar-
jenje z gozdom. 

Najskrbnejši lastnik gozda z območja ZGS, Območna eno-
ta (OE) Celje, za leto 2020 je Darko Uratnik, doma v Podvinu 
v Občini Polzela, z gozdovi pa gospodari na pobočjih Gore 
Oljke. Darko je že od rojstva neločljivo povezan s kmetijo in 
gozdom. Od svojega 18. leta je zaposlen na domači kmetiji, 
kjer skupaj z družino skrbi za 13 hektarjev obdelovalne zemlje 
in 18 hektarjev gozda. Že kot mlad fant je sodeloval pri sečnji v 
domačem gozdu, saj je dobiček od prodaje lesa pri preživetju 
na hribovski kmetiji predstavljal pomemben vir dohodka.

Ko je delo v gozdu začelo preraščati okvire domače kmeti-
je, je opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za sečnjo in spra-
vilo lesa, saj se je zavedal, da pri tako nevarnem delu novih 
znanj in izkušenj ni nikoli preveč. Pri gozdnih opravilih veliko 
časa posveti tudi negi mladega gozda, saj se kot dober go-
spodar zaveda, da se bo vloženo delo obrestovalo naslednjim 
rodovom. Odlično sodeluje z ZGS in pri delu v gozdu upošteva 
nasvete revirnega gozdarja.

Darko se zaveda, da smo ljudje neločljivo povezani z na-
ravo. Zna ji prisluhniti in upoštevati njene zakonitosti. Zato ne 
preseneča, da so v njem sovaščani in lastniki gozdov v šir-
ši okolici prepoznali kakovostnega in zanesljivega izvajalca 
gozdnih del. Tako letno poleg dela v svojem gozdu za druge 
naročnike opravi še sečnjo in spravilo približno 800 kubičnih 
metrov lesa, kar predstavlja poleg dela na kmetiji kar precej-
šen zalogaj.

Aktiven je tudi kot član Društva lastnikov gozdov Spodnje 
Savinjske doline, saj se udeležuje izobraževanj, strokovnih ek-

Darko Uratnik s Podvina pri Polzeli je najskrbnejši 
lastnik gozda za leto 2020 na območju Zavoda za 
gozdove Slovenije, Območna enota Celje

skurzij in delavnic, ki so povezane z opravili v gozdu. Uspešen 
je tudi na tekmovanjih lastnikov gozdov v veščinah z motorno 
žago, saj je bil že dvakrat izbran v ekipo ZGS OE Celje za dr-
žavno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov v Gornji Radgoni.

Delo v gozdu za Darka predstavlja ne le pomemben vir do-
hodka, ampak tudi način življenja, zato je lahko zgled marsika-
teremu lastniku gozda.

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za 
gozdove Slovenije, je ob tej priložnosti povedal: 

»V Sloveniji je več kot 413.000 lastnikov gozdov, ki se med 
seboj razlikujejo po velikosti gozdne posesti, starosti, spolu, 
ekonomskem položaju in drugih značilnostih – vsak peti Slove-
nec je lastnik gozda. Tri četrtine slovenskih gozdov so v zasebni 
lasti, z njimi pa gospodarijo lastniki gozdov v sodelovanju z jav-
no gozdarsko službo, ki jo opravlja Zavod za gozdove Slovenije.

Najskrbnejši lastniki in lastnice gozda, po eden iz vsake 
izmed 14 območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, so z 
gozdom tesno življenjsko povezani, skrbijo za izvedbo del v 
gozdu, razumejo in spoštujejo večnamensko vlogo gozdov ter 
izvajajo in se stalno usposabljajo za varno in strokovno delo v 
gozdu. Kot taki predstavljajo zgled in primer dobre prakse za 
vse lastnike gozdov, predvsem pa za tiste, ki se s pravicami in 
dolžnostmi lastništva gozda šele spoznavajo. V 22 letih smo 
izbrali že več kot 300 najskrbnejših lastnikov gozdov, kar potr-
juje dejstvo, da je v Sloveniji mnogo odličnih lastnikov gozdov.«

Tone Tavčer

Za dobro delo so pomembni dobra motorna žaga, traktor 
in traktorska vitla.

��

2525

Št. 2, februar 2021
� �



Najlepše je, če lahko v trenutkih, 
ko si zaželimo okusiti sladkobo sade-
žev, preprosto odidemo na vrt in si z 
dreves naberemo želeno količino. Do-
mače sadje je ne le prosto škropiv in 
drugih škodljivih snovi, temveč je tudi 
delo naših rok in zato še toliko slajše, 
saj to dejstvo v nas vzbuja posebno 
zadovoljstvo. Z nekaj več truda sko-
zi vse leto si lahko skuhamo domačo 
marmelado, kompot in druge dobrote. 
Tako bomo imeli košček narave na kro-
žniku tudi pozimi.

Ker ima skoraj vsak Slovenec, ki živi 
v svoji hiši, poleg vrta tudi kakšno sa-
dno drevo, je prav, da tokrat spoznamo 
nekaj osnov obrezovanja. Seveda o tem 
mnogo več vedo strokovnjaki agrono-
mi, ki večkrat prirejajo tudi praktične 
prikaze s priporočljivo udeležbo, pa 
vendarle.

NAMEN OBREZOVANJA

Sadna drevesa bi navsezadnje rastla 
brez obrezovanja in treba je priznati, 
da bi morda obrodila še prej. Vendar 
bi se te drevnine vse prehitro iztroši-
le. Poganjki bi se povesili in nastalo bi 
zelo malo novih, kar bi sčasoma vodilo 
v propad. Obrezovanje sadnega drevja 
je zato izjemnega pomena.

Zakaj obrezovati sadno drevje

Obrezovanje mladega drevesa

Redno obrezovanje sadnih dreves 
namreč spodbuja razvoj vitalnega in 
zdravega rodnega lesa, obenem pa po-
skrbi tudi za to, da v notranjost krošnje 
prihaja dovolj svetlobe ter zraka, zara-
di česar drevnine ostajajo zdrave. Prav 
tako zmanjša ali celo odpravi potrebo 
po uporabi kemičnih škropiv, ker obre-
zovanje sadnega drevja zagotovi pravo 
mero presvetljenosti krošnje, kar vodi 
v večjo odpornost. Velja se zavedati, 
da glivične okužbe napadejo drevesa 
s pregostimi krošnjami, kjer se zadržu-
je vlaga. Poleg tega imajo neobrezana 
drevesa nepredvidljivo rodnost, njihovi 
sadeži so majhni, ne dobijo prave barve 
in so zato kisli. Pri obrezani drevnini se 
rodni les razvije vzdolž vej in po podalj-
šanem deblu, ne pa le pri vrhu drevesa, 
kot je to značilno za neobrezano drevje.

OBREZOVANJE SADNIH DREVES

Rast bi najbolje spodbudilo obre-
zovanje sadnih dreves v zimskem času, 
vendar je večina drevnin takrat v dobi 
mirovanja, zato poškodovanih mest ne 
morejo zapreti. V splošnem velja, da je 
najprimernejši čas za obrezovanje sa-
dnega drevja takoj, ko oberemo plodo-
ve, čeprav je ta odvisen od posamezne 
drevesne vrste in vzgojne oblike ter na-
čina gojenja. Kljub temu ne bomo pre-

Obrezovanje stare jablane

tirano zgrešili, če se ravnamo v skladu 
s pravilom, da pečkarje obrezujemo 
pozimi, medtem ko je pri koščičarjih naj-
primernejši čas za obrezovanje sadnega 
drevja poleti, čeprav pri mladih drevesih 
obrez lahko opravimo tudi zgodaj spo-
mladi. Oglejmo si najpogostejše sadne 
vrste in priporočeno skrb zanje.

OBREZOVANJE DREVES: JABLANE IN 
DRUGI PEČKARJI

• Jablane
Jablane cvetijo od sredine pomladi 

do njenega izteka, zato jih obrezujemo 
v času, ko najhujši mraz že upade, sredi 
zime ali v pozni zimi. Obrezovanje sa-
dnega drevja poleti je v primeru jablan 
primerno za vzgajane oblike, kajti te 
obrezujemo vnovič, da bi z omejeva-
njem rasti ohranili njihovo obliko.

• Hruške
Ker hruške običajno bogato obro-

dijo, je priporočljivo redčenje cvetov 
in plodičev. Občasno odstranimo tudi 
večjo vejo, da bi imela mlada rast več 
prostora. Obrezovanje dreves – hruške 
so poleg jablan najpogostejši pečkarji – 
opravimo pozimi in z njim razredčimo 
brstiče, zapletenejše vzgojne oblike še 
poleti, da omejimo rast in ohranimo 
obliko.
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OBREZOVANJE DREVES: MARELICE IN DRUGI KOŠČIČARJI
• Slive

Gre za občutljiva drevesa, ki bi se zaradi obrezovanja 
pozimi lahko okužila s sadno svetlikavostjo ali rakom, 
zato starejša odrasla drevesa obrezujemo sredi poletja, 
medtem ko sicer izvedemo obrezovanje sadnega drevja 
spomladi, najbolje zgodaj. Obolele in poškodovane dele 
je dobro odstraniti takoj, ko jih opazimo.

• Češnje
Mrtvo, bolno ali poškodovano rast je treba odstraniti ta-
koj. Češnje so dovzetne za sadno svetlikavost, zato jih 
obrezujemo spomladi, ko se odpirajo brsti, odrasla dre-
vesa običajno poleti.

• Višnje
Obrezovanje sadnega drevja je v primeru višenj najbolje 
opraviti spomladi ali poleti, ko se brsti odprejo. Tudi vi-
šnje so dovzetne za sadno svetlikavost.

• Breskve in nektarine
Breskve in nektarine rad napade bakterijski rak, prav tako 
je precejšnja možnost za sadno svetlikavost, zato obliko-

valno rez opravimo zgodaj spomladi, ko se odprejo brsti, 
medtem ko obrezovanje sadnega drevja poleti izvedemo 
izključno na odraslih drevesih.

•  Marelice
Ko se odprejo brsti, je najprimernejši čas za obrezova-
nje sadnega drevja, marelice pa so še zlasti dovzetne za 
okužbe, zato jih nikoli ne obrezujemo pozimi. Ustrezna je 
pomlad, za odrasla drevesa tudi poletje.

Obrezovanje sadnega drevja je torej izjemno pomemb-
no, prav tako čas, v katerem ga izvedemo, a ne le zaradi 
možnih okužb in napadov bolezni, temveč tudi zato, ker se 
nekaterim vrstam ob zgodnjem obrezovanju še isto leto raz-
vijejo novi poganjki s cvetnimi popki, kar bi pomenilo, da bi ti 
pomrzli. Poznejši obrez zagotovi celjenje ran, novi poganjki 
pa se nimajo več časa razviti in navsezadnje s poletnim ob-
rezovanjem umirjamo rast.

Tako, čas za rez je nedvomno primeren, zdaj pa hitro v 
eno roko škarje, v drugo žago in veselo na delo.

Blaž Turnšek
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Velika izbira različnih sort in pakiranj.  
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Telo za rast in pravilno delovanje potrebuje ogromno raz-
ličnih snovi. V večini hrane, ki jo zaužijemo, je poleg vode, 
ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in mineralov tudi 
posebna skupina organskih snovi, ki jih imenujemo vitamini. 
Ko govorimo o vitaminih, jih še posebno v zimskih mesecih 
največkrat omenjamo v zvezi z imunskim sistemom. Katere 
naloge pa v resnici opravljajo vitamini? Kaj se zgodi, če jih je 
premalo in ali jih je lahko tudi preveč?

VITAMIN C 

Naloge: vitamin C oz. askorbinska kislina je vodotopni vita-
min. V telesu sodeluje pri tvorbi kolagena, ki je eden izmed po-
membnih gradnikov kože, kosti, hrustancev in dlesni. Ker de-
luje kot antioksidant, ima pomembno vlogo pri zaščiti telesa 
pred oksidativnim stresom, prispeva pa tudi k boljši absorpciji 
železa. Pomaga pri delovanju živčnega sistema, kar zmanjšuje 
utrujenost, nepogrešljiv pa je za normalno delovanje imunske-
ga sistema.

Potreba, zaloga in viri: ob dolgotrajnem pomanjkanju vi-
tamina C se razvije bolezen skorbut. Njeni glavni znaki so: ne-
zmožnost celjenja ran, pokanje sten drobnih žil in izpadanje 
zob. V razvitem svetu je zdaj izjemno redka, včasih pa je bila 
pogosta med mornarji, ki dalj časa niso uživali sveže zelenjave 
in sadja. Priporočen dnevni vnos vitamina C za odraslo osebo 
je 80 mg, več pa ga potrebujejo osebe, ki kadijo, uživajo alko-
hol, so izpostavljene stresu ali večjim fizičnim naporom ter ob 
okužbah. Z uravnoteženo prehrano, ki vsebuje dovolj sadja in 
zelenjave, je vnos v večini primerov več kot zadovoljiv. Ker je 
topen v vodi, se vitamin C izloča z urinom in se ne skladišči v 
telesu, zato so tudi zaloge vitamina C v telesu glede na potre-
be izjemno majhne in ga moramo s hrano ali dodatki vedno 
znova vnašati. Čeprav je veliko vitamina C v pomarančah in 
limonah, so živila, ki so najbogatejša z vitaminom C: črni ribez, 
rdeča paprika in brstični ohrovt. Ker je v naši prehrani krompir 
količinsko precej zastopano živilo, tudi z njim v telo vnesemo 
velik del vitamina C. 

Kljub mnogim pozitivnim učinkom pa lahko ima vitamin 
C ob čezmernem vnosu – predvsem v obliki prehranskih do-
polnil z visokimi odmerki (šumeče tablete, vitaminski napitki, 
zrnca askorbinske kisline, bomboni, tablete … – tudi negativ-
ne učinke, kot so slabost, bruhanje in diareja. Ko je optimalna 
koncentracija vitamina C enkrat dosežena, njegovega učinka 
ne moremo več povečati, kljub dodatnemu vnosu.

VITAMIN D

Naloge: glavna vloga vitamina D je pomoč pri absorpci-
ji in uravnavanju kalcija v telesu, kar je ključnega pomena za 
pravilno tvorbo kosti v času rasti in obnavljanju ter ohranjanju 
primerne kostne gostote v odrasli dobi. Vitamin D ima tudi 
pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, še poseb-
no v povezavi s preprečevanjem in lajšanjem okužb dihal.

Potreba, zaloga in viri: vitamin D se v primerjavi z vitami-
nom C precej razlikuje. Prva razlika je ta, da vitamin D ni topen 
v vodi in se zato ne izloča z urinom, kar omogoča telesu, da 
lažje ustvari zalogo. Količinske potrebe po vitaminu D so v 
primerjavi z vitaminom C mnogo manjše (priporočljiv dnevni 
vnos je 20 mikrogramov). Pri zdravem človeku je v jetrih zalo-
ga vitamina D, ki zadostuje za 2 do 4 mesece brez dodatnega 
vnosa s hrano. Glavni vir vitamina D je biosinteza v koži. Pod 
vplivom UV-žarkov v koži namreč iz holesterola nastaja vita-
min D, količina nastalega vitamina pa se med letom spreminja. 
Poleti ga zaradi sončnega vremena in visokega UV-indeksa 
nastane dovolj, med zimo pa je potreben tudi vnos s hrano. 
Živila, bogata z vitaminom D, so predvsem ribe in jajca. 

Pomanjkanje vitamina D vodi v rahitis pri otrocih in oste-
omalacijo pri odraslih. Značilnost obeh bolezni je nepravilna 
tvorba kostnine zaradi pomanjkanja kalcija. V koži pod vpli-
vom UV-žarkov nastaja vitamin D, vendar se zmožnost tvorbe 
razlikuje glede na polt. Koža ljudi s temnejšo poltjo prepušča 
manj UV-žarkov, kar preprečuje poškodbe celic in nastanek 
kožnega raka, ampak hkrati tudi otežuje nastajanje vitamina 
D. Ker naj bi  človek evolucijsko izviral iz Afrike in imel prvotno 
temno polt, je ob selitvah na druge dele sveta s hladnejšim 
podnebjem in manj sončnih dni skozi generacije tudi izgubljal 
pigment – ravno zaradi potrebe po vitaminu D, ki je v teh raz-
merah v zadostnih količinah nastajal le v svetlejši koži.

VITAMIN K

Naloge: vitamin K sodeluje pri reakcijah strjevanja krvi, 
zato lahko njegovo pomanjkanje pomeni večje tveganje za 
krvavitve.

Potreba, zaloga in viri: vitamin K se kot prehransko do-
polnilo uživa izjemno redko, saj je dobro zastopan v zeleni 
zelenjavi, tvorijo pa ga tudi bakterije v črevesju. Najranljivejša 
skupina za pomanjkanje vitamina K, kar lahko pogosto vodi 
v krvavitve, so novorojenčki. Da bi se temu izognili, ob roj-

Abeceda vitaminov
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Vitamini so bistvenega pomena za življenje, rast in zdravje.
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stvu prejmejo večji odmerek vitamina K v obliki injekcije v 
zadnjično mišico, ki zadostuje za več tednov. Ob neustrezni 
prehrani in hkratnemu jemanju zdravil, predvsem antibiotikov 
(ki negativno vplivajo tudi na črevesne bakterije), lahko tudi 
pri odraslih pride do pomanjkanja vitamina K, ki pa se kmalu 
po spremembi diete preneha. 

VITAMIN A

Naloge: vitamin A je pomemben predvsem za delovanje 
vida, normalno rast, delovanje imunskega sistema in delitev celic.

Potreba, zaloga in viri: tudi potrebe po vitaminu A zado-
stimo z uravnoteženo prehrano. Je v hrani živalskega izvora, v 
zelenjavi pa je predstopnja vitamina A, ki pa ga telo ustrezno 
pretvori in uporabi. Živila, bogata z vitaminom A, so jetrca, 
jajca, korenje, buče in marelice. Ob pripravi teh živil je pripo-
ročljiva uporaba maščob, ker se vitamin A raztaplja v maščo-
bah in z njimi tudi lažje absorbira v telo. Pri skladiščenju tega 
vitamina imamo ogromne rezerve, saj je v jetrih zdravih posa-
meznikov dovolj zaloge za približno eno leto brez dodatnega 
vnosa s hrano. Pomanjkanje vitamina A je pri nas zelo redko, 
v nerazvitem svetu pa pogosto, predvsem na območjih, kjer 
je prehrana enolična in temelji na rižu. To težavo so ponekod 
že rešili z gojenjem gensko spremenjenega »zlatega riža«, ki 
ima umetno dodan gen za tvorbo betakarotena, iz katerega v 
telesu nastaja vitamin A. Posledica pomanjkanja vitamina A je 

barvna ali celo popolna slepota, saj je ta vitamin sestavni del 
barvnih pigmentov v očesu. 

VITAMIN E

Naloga: vitamin E služi kot antioksidant in ščiti telo pred oksi-
dativnim stresom ter ima zaščitno vlogo za srčno-žilni sistem.

Potreba, zaloga in viri: vitamin E je predvsem v živilih ra-
stlinskega izvora, bogatih z maščobami, kot so oreščki, seme-
na in olja. 

SKLEP

Vitamini so koristni za naše zdravje, vendar morajo biti za 
optimalen učinek v telesu prisotni v zadostni količini. Pri ne-
katerih je to dokaj preprosto, saj nastajajo v telesu iz drugih 
snovi, za druge pa moramo poskrbeti z ustrezno prehrano. 
Pri izbiri prehranskih dopolnil moramo posvetiti pozornosti 
odmerkom in priporočenemu dnevnemu vnosu, saj si lahko s 
prevelikimi odmerki povzročimo dodatne težave. Kljub pozi-
tivnim in nepogrešljivim učinkom vitaminov je zmotno misliti, 
da so to edine »čarobne« snovi, zaradi katerih ostajamo zdra-
vi, saj so za ohranjanje in krepitev zdravja nujno potrebni tudi 
redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana ter izogiba-
nje kajenju, uživanju alkohola in stresu.

Jan Mogu

Letos bo žalsko območno združenje Rdečega križa (RK) 
v sodelovanju s Transfuzijsko službo Splošne bolnišnice Ce-
lje in Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medi-
cino (ZTM) Ljubljana ter krajevnimi organizacijami RK Pol-
zela, Žalec, Prebold, Šempeter in Vransko pripravilo deset 
krvodajalskih akcij. 

Letos bo v naši dolini deset krvodajalskih akcij,   
na Polzeli dve

Akcije bodo potekale: 24. marca v veroučni učilnici Župnije 
Polzela (od 7. do 12. ure), 1. aprila v Hotelu Žalec (od 7. do 12. 
ure), 6. marca v Gasilskem domu Šempeter ali ECE Šempeter 
(od 7. do 10. ure), 10. junija v Hotelu Prebold ali Gasilskem domu 
Prebold (od 10. do 12. ure), 22. julija v Kulturnem domu Vransko 
(od 7. do 10. ure), 9. septembra v Gasilskem domu Šempeter 
ali ECE Šempeter (od 7. do 10. ure), 22. septembra v veroučni 
učilnici Župnije Polzela (od 7. do 12. ure), 21. oktobra v Hote-
lu Prebold ali Gasilskem domu Prebold (od 7. do 10. ure), 24. 
novembra v Hotelu Žalec (od 7. do 12. ure) in 2. decembra v 
Kulturnem domu Vransko (od 7. do 10. ure).

Tudi letos bodo k darovanju krvi vabili z SMS-sporočili in 
vas prosili, da pokličete Transfuzijsko službo Splošne bolnišnice 
Celje ali ZTM Ljubljana ter se naročite na uro odvzema.

Kontaktni številki:
• Transfuzijski center Celje, od 7.30 do 15. ure, telefon: 

03/423 35 97,
• ZTM Ljubljana, od 7.30 do 15. ure, telefon: 051 389 325.

Krvodajalcem se zahvaljujejo za odziv, razumevanje in upo-
števanje vseh zaščitnih ukrepov.

Tone Tavčer

Zdravstvo

Na zadnji lanski krvodajalski akciji na Polzeli, ki je bila 
19. novembra, je kri darovalo 80 krvodajalcev.
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Vitamin D je osrednji del več presnovnih procesov v 
telesu. Prispeva k normalnemu delovanju imunskega siste-
ma, vzdrževanju normalne funkcije kosti, mišic, zdravih zob, 
opravlja pomembno vlogo v procesu delitve celic.

Tvori se v koži pod vplivom navpičnih sončnih žarkov, ki jih 
je od aprila do septembra največ med 10. in 16. uro. Za zado-
stnost vitamina D v tem času je dovolj, če del kože, ki pa takrat 
ne sme biti premazana z zaščitno kremo, soncu izpostavimo 
za 15 minut, pri čemer pazimo, da z izpostavljanjem kože son-
cu ne pretiravamo. Dejstvo je, da človek v jesenskem in zim-
skem času vitamina D ne dobi dovolj, četudi veliko časa prebije 
zunaj. Vitamin D, pridobljen s prehrano, igra majhno vlogo, saj 
se nahaja samo v določenih hranilih v majhnih količinah, zato 
je le s prehrano skoraj nemogoče zadostiti dnevnim potrebam.

Pomanjkanje je izrazitejše pri ljudeh, ki preživijo večino 
dneva v zaprtih prostorih zaradi dela ali zaradi bolezenskih 
težav. Pri starejših ljudeh koža slabše tvori vitamin D, pri po-
sameznikih s preveliko telesno težo pa se ta vitamin skladišči 
v maščobnem tkivu. Do pomanjkanja pride tudi pri posame-
znikih z boleznimi jeter, ledvic ali prebavil, pa tudi pri bolni-
kih, ki jemljejo glukokortikoide ali zdravila proti epilepsiji.

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., opozarja, da je raziskava 
na reprezentativnem vzorcu zdravih Slovencev, starih od 18 
do 74 let, pokazala, da je pomanjkanje vitamina D resnično 

zelo veliko, predvsem v zimskem času. Ko so ljudem, ki jim 
primanjkuje vitamina D, tega dodajali, so ti redkeje zbolevali 
za gripo in prehladnimi obolenji, če pa so že zboleli, je bil 
potek bolezni blažji. Prav tako tudi v smislu zaščite pred 
hudimi posledicami okužb z novim koronavirusom.

Španska interventna randomizirana raziskava iz leta 
2020 je prvi neposredni dokaz, da dodajanje vitamina D3 
pri covidnih bolnikih močno zmanjša potrebo po hospitali-
zaciji v enoti intenzivne terapije in zmanjša možnost za tve-
gan potek bolezni covida-19. 

Slovenska priporočila za nadomeščanje vitamina D3 v 
obdobjih respiratornih okužb in za nadomeščanje vitamina 
D3 pri posameznikih s covidom-19 priporočajo v preventi-
vi odraslih od 800 do 2000 I.E. vitamina D3 na dan, med 
zdravljenjem covida-19 pa 14.000 I.E. na dan prve štiri dni, 
nato 2000 I.E. na dan.

Vitamin D3 v odmerkih, priporočenih v smislu preven-
tive in terapije, ima neznatne možnosti za pojav neželenih 
učinkov, razen pri obolenjih obščitnice, hiperkalcemiji ali pri 
ledvičnih kamnih.

Vir: www.zdravstveniportal.si
 www.endodiab.si

 www.woerwagpharma.com 

Vitamin D
dokazano učinkovit v boju z novim koronavirusom

Zavijte se v 
sončne žarke 
skozi celo leto

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

V TELESU VITAMIN D PRISPEVA PRI: 

Normalni funkciji imunskega sistema
Vzdrževanju normalnega delovanja
kosti, mišic in zob. 
Zdravi ravni kalcija v krvi 

Odmerjanje 1 tableta vsak drugi dan.

Vaš vitamin D

Pakiranje
zadostuje
za 100 dni.

NEMŠKA 
KVALITETAwww.woerwagpharma.si

Brez laktozeBrez glutena

Brez barvilBrez konzervansov
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Kultura v vrtcu
Tudi vrtčevski otroci so takoj po vračanju v redno varstvo v vrtec pohiteli s pri-

pravami ter zaznamovali slovenski kulturni praznik s priložnostno proslavo. 

Ob slovenskem državnem prazniku smo pripravili proslavo, na kateri so se pred-
stavili vsi oddelki vrtca z deklamacijami naše častne občanke in jubilantke Neže Ma-
urer, nagovor pa sva dodala tudi župan Občine Polzela Jože Kužnik in ravnateljica 
Bernardka Sopčič. Dogajanje smo posneli v »mehurčkih« in tako je nastal čudovit 
mozaik kulturnega ustvarjanja ter dogajanja v oddelkih na splošno. Posnetek so si 
ogledali vsi otroci, dogajanja v oddelku pa so bili deležni tudi njihovi starši, ki so si lah-
ko ogledali predstavo prek vrtčevskega Youtube kanala (https://www.youtube.com/
watch?v=xh4jCnyBYZY). Tako smo se na častitljiv način in skladno z razmerami po-
klonili slovenski kulturi – na daljavo. Hvala vsem za pomoč pri soustvarjanju!

Bernardka Sopčič

O dečku, ki je pisal pesmi
Tudi v vrtcu se otroci spoznavajo s 

kulturo in kulturnimi dogodki, spozna-
vajo dela pesnikov in pisateljev. Kot 
vsako leto smo tudi ob letošnjem kul-
turnem prazniku poskušali otrokom 
predstaviti pesnika dr. Franceta Prešer-
na na njim prijazen, zanimiv način. 

Ob slikanici Mojiceje Podgoršek O 
dečku, ki je pisal pesmi so otroci izvedeli 
zanimivosti o njegovem otroštvu, življe-
nju, najboljšem prijatelju ... Vas zanima, 
kaj jim je ostalo v spominu?

Najbolj so si zapomnili, kako je prija-
teljem nosil klobase, ter o figah in doktor-
ju Figu. Prisluhnili so branju Prešernovih 
pesmi, tudi sami so bili pesniki izpod klo-
buka in iskali rime. Vam povemo, da so 
že pravi mojstri. V srce jim je sedel tudi 
Povodni mož, ki smo ga s pomočjo knji-
ge, animiranega filma ter podoživljanja z 
risbo dodobra spoznali.

Seveda smo se ob prazniku poklonili 
tudi jubileju domačinke Neže Maurer in 
se njej v čast naučili tudi njeno pesem 
Desna, leva. 

Mi se imamo radi, radi, radi, radi …
V tednu pričakovanja praznika valentinovo smo čas v naši skupini namenili po-

govoru o prijateljstvu, o tem, koga imamo radi. 
Igrali smo se veliko socialnih iger, pri 

katerih smo krepili prijateljske odnose, se 
med seboj še bolj povezali, se spozna-
vali. Za simbol prijateljstva smo v jutra-
njih krogih uporabili »srce pogovora«, ki 
ga je držal tisti, ki je želel povedati, koga 
ima rad, zakaj ga ima rad, na kakšen na-
čin pokaže nekomu, da ga ima rad. Lotili 
smo se tudi izdelave valentinovih srčk-
ov iz kartona. Preizkusili smo se v ročni 
spretnosti »šivanja« z otroško šivanko in 
volno. Nastali so čudoviti izdelki, ki smo 
jih razstavili v garderobi vrtca.

Otroci oddelka 7 z Matejo in Doris

Otroci oddelka 12 s Petro in Saro 

��
Utrinek s proslave na daljavo

Prešernov Povodni mož izpod 
prstkov vrtčevskih otrok

Valentinova srčeca za vse, ki jih imamo radi.

3131

Št. 2, februar 2021
� �



V torek, 26. januarja 2021, so se v šolske klopi presreč-
ni vrnili otroci 1. triletja, torej učenci od 1. do 3. razreda. 

Vsak izmed njih ima drugačno mnenje, kaj jim je bolje; 
šola na daljavo ali šola v živo, kakšna so nova pravila v 
šoli oz. kakšna se jim zdijo, zaupali pa so mi tudi, kaj se 
v šoli učijo.

Nuša Bohak, šolska dopisnica

Kako je spet v šoli? •	 Ko	smo	šli	na	začetku	leta	v	šolo,	je	bilo
	

»fajn«,	saj	smo	se	lahko	družili,	kar	se	z
daj,	

žal,	ne	smemo.	Če	gremo	iz	razreda,	moramo
	

nositi	maske.	Je	pa	po	drugi	strani	dobro,
	da	

smo	v	šoli.	Ko	smo	delali	na	daljavo,	smo	
bili	

veliko	na	računalniku,	kar	pa	ni	zdravo,	s
aj	se	

ti	lahko	poslabša	vid.	Najraje	bi	računaln
ik	

vrgli	kar	skozi	okno.	Pogrešamo	našo	skupn
o	igro	

na	igrišču.	Moti	nas,	da	si	moramo	za	vsak
o	

pikico	umivati	roke	in	bi	najraje	koronavi
rus	

kar	frcnili	stran,	da	ga	ne	bi	več	bilo.		
	

	 Anže,	Jakob,	Filip,	Urban	in	Inaja,	3.	r.

•	 V	šoli	mi	je	všeč,	ker	spet	vidim	prijatel
jice	

in	tudi	zato,	ker	imamo	razlago.	Maske	mi	
gredo	

malce	na	živce,	a	se	da	potrpeti,	da	si	le
	lahko	

skupaj	s	prijatelji.	Seveda	mi	je	bolj	vše
č	v	

šoli	kot	v	šoli	na	daljavo.		 		Sofija,	2.	
r.

•	 V	šoli	je	»fajn«.	Igramo	se	in	veliko	smo	
zunaj	

pred	šolo.	Delamo	malo	nalog.		Zyrefee,	1.
	r.

•	 Super	je,	da	smo	spet	v	šoli	in	da	se	lahk
o	spet	

igramo.		 	 	 Živa	in	Ula,	1.	r.

•	 Malo	se	igramo	notri	in	malo	zunaj,	v	šoli
	je	

boljše	kot	doma,	ampak	doma	je	tudi	»fajn«
.	

Najboljša	stvar	v	šoli	je,	da	se	lahko	sku
paj	

igramo.		 	 	 Filip,	1.	r.

•	 Pri	matematiki	se	učimo	deljenje	in	množen
je,	

vadimo	poštevanko,	danes	smo	ponavljali	

večkratnike	števila	4.	Šola	v	živo	je	bolj
ša,	

saj	dobimo	razlago	in	se	lahko	igramo.		
	

	 	 	 	 Ema	in	Ula,	3.	r.

•	 Šola	na	daljavo	mi	je	bila	bolj	všeč,	ker	
sem	z	

delom	za	šolo	prej	končal.		 	 Mark,	3.	r.

Tehniški dan za osmošolce – fizikalna eksperimentalnica
Veliko naravoslovnih pojavov je človeka pripe-

ljalo do tehniških dosežkov. Če človek ne bi opa-
zoval strele in jo poskušal »uloviti«, mogoče ne bi 
imeli sodobne elektrotehnike. 

Naravoslovje in tehnika sta povezana predme-
ta, saj nam celostno približata naravo. Pri razisko-
vanju vzrokov in pojavov nekih dogodkov pridemo 
do spoznanj, da se naravoslovje ukvarja predvsem 
z raziskovanjem narave, medtem ko se tehnika in 
tehnologija ukvarjata s spreminjanjem narave. 

Človek gre skozi različne razvojne stopnje, v 
vsakem obdobju pa nas žene naprej hotenje po 
spoznavanju novega, mogoče tudi raziskovanju. 
Dojenček se čudi svojim rokam, prstom, ki jih lahko 
premika; malček ure in ure gradi gradove iz peska …

V času šolanja tako učence spodbujamo k raz-
iskovalnemu učenju, ki sloni na predpostavkah, da 
je učenje učinkovitejše, kadar učenec samostojno 
išče dejstva in povezave med njimi, pridobiva ne-
posredne izkušnje, preizkuša in rokuje s predmeti, 
išče podatke in informacije ter izvaja eksperimente. 

Cilj tehniškega dne je bil, da učenci z eksperi-
menti spoznavajo osnovne naravoslovne pojme in 
pojave, poglabljajo razumevanje, povezujejo znanje 
in razvijajo eksperimentalno-raziskovalne veščine. 
Svoja nova znanja in spoznanja so morali razložiti 
prek eksperimentov. 

Tehniški dan je bil sicer zasnovan tako, da bi 
osmošolci pripravili eksperimente in jih izvajali sku-
paj z učenci nižje stopnje. Dane razmere nam tega 
v celoti niso omogočile. So pa osmošolci raziskova-
li, iskali informacije, preizkušali, izvajali eksperimen-
te v domačem okolju in prek videoposnetkov pred-
stavili znanost na poljuden način mlajšim učencem. 
Cilj dneva je bil dosežen. Učenci so presegli priča-
kovanja, večina jih je izziv opravila kot pravi mladi 
raziskovalci. 

S takšnimi dejavnostmi želimo približati zna-
nost učencem in tudi odraslim, ki smo se pozabili 
čuditi nad vsakdanjimi naravnimi pojavi.

Jerica Rajšek

Vrtec in šola

Med valjenjem kep za šolo smo si zapeli: »Mi 
delamo snežaka …« 

Eksperimenta 
»Raketa na 
vodni pogon« in 
»Čarobno jajce«

3232

Št. 2, februar 2021
� �



Kulturni dan malo drugače
V petek, 5. februarja 2021, smo učenci in učitelji OŠ Polze-

la zaznamovali slovenski kulturni praznik oz. Prešernov dan. 

Mlajši učenci so ga praznovali v šoli, učenci od 4. razreda 
naprej pa na daljavo. Četudi je bil tokratni kulturni dan dru-
gačen, še ne pomeni, da ni bil odličen.

Učenci od 1. do 3. razreda, ki so fizično že v šoli, so si ogledali 
proslavo in se pogovorili o Francetu Prešernu. V tednu kulturnega 
praznika so obiskali šolsko knjižnico, kjer so si ogledali Prešernove 
knjige, še posebej slikanici Zdravljica in Povodni mož, se pogo-
varjali o kulturnih ustanovah, tretješolci pa so se preizkusili tudi v 
kvizu o Francetu Prešernu. Knjige o Prešernu so jim bile tudi nav-
dih, da so našega pesnika pri urah likovne umetnosti celo narisali. 

obarvana – glasba, imitacija in seveda branje Prešernovih pe-
smi. Ker pa smo v decembru praznovali tudi skupaj z Nežo 
Maurer, smo delček predstave namenili tudi njej. Za piko na i 
so poskrbeli še mladi dopisniki in novinarji z mentorico Kar-
men Zupanc, saj so izdali posebno številko šolskega spletnega 
časopisa, ki so jo namenili prav Neži Maurer. Poimenovali so 
jo »Nežinih 90«. V njej so zbrana številna literarna, likovna in 
fotografska poustvarjanja, nastala ob Nežinih pesmih. 

Zaključek tokratne spletne pred-
stave je pripadal ravnateljici Bernard-
ki Sopčič. Ob prijaznem nagovoru je 
razglasila tudi rezultate fotografsko-
-literarnega natečaja, ki je bil razpisan 
ob tednu otroka (oktobra 2020) z na-
slovom Odgovor je pogovor. Podelje-
ne so bile pohvale in pohvale z nagra-
do. Pohvale na fotografskem natečaju 
so prejeli Nuša Bohak, Tay Leo Kralj in 
Lana Turnšek. 3. nagrada je odhitela k 
Urbanu Kogelniku, 2. nagrado je pre-
jela Izabela Veber, 1. nagrade pa se je 
razveselila Neža Saksida.

Drugi učenci smo si že vnaprej pripravljen posnetek (pro-
slava ob slovenskem kulturnem prazniku je bila namreč po-
sneta) ogledali skupaj na videokonferenci. Nastopili so učenci 
izbirnega predmeta gledališki klub (7. in 8. r.) pod mentor-
stvom Kristine Jeraj, mladi gledališčniki (5. do 7. r.) pod men-
torstvom Dobrile Vučenovič in mladi glasbeniki (od 4. razreda 
naprej) pod vodstvom Mije Novak. Proslava je bila res kulturno 

Na literarnem natečaju so pohvale prejeli Andraž Kužnik, 
Anja Kužnik, Neža Saksida, Ula Trauner, Ambrož Uršič in Iza-
bela Veber, pohvale s knjižno nagrado pa so šle v roke Loriane 
Turnšek, Ajde Čremožnik, Nuše Bohak in Robin Lokar Radkovič.

Kulturni dan je bil drugačen, a vseeno zanimiv. Vsi smo 
lahko ponosni nase, da lahko kot šola dokažemo, da znamo 
in zmoremo tudi v teh koronačasih na daljavo stopiti skupaj 
ter pokazati odnos do slovenskega kulturnega praznika. In 
konec koncev, da zmoremo biti tudi v teh časih kulturna šola. 

Nuša Bohak, šolska dopisnica

27. januarja 2021 je potekalo tekmovanje v ekoznanju, 
na katerem so se pomerili učenci 6., 7. in 8. razredov. Tek-
movanje je potekalo prek spleta, v sklopu mreže Ekošol.

V tem šolskem letu so učenci razširili znanje na področjih: 
odgovornost do hrane, ogljični odtis, krožno gospodarstvo 
in energija. 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Rok Mogu, Aydin 
Ibralić Durić, Neli Stankovič, Izabela Veber, Ana Marie Kuder, 
Nastja Kolman, Katarina Bašnec in Matija Štemberger. 

Iskrene čestitke tekmovalcem in veliko uspeha na držav-
nem tekmovanju.

Mentorica Doroteja Smej Skutnik

POSTANI EKOFACA – tekmovanje EKOKVIZ

Vrtec in šola

Na spletni proslavi 
se je govorjena beseda 
prepletala z glasbo. 

»Vse bo še 
dobro« – nagrajena 
fotografija Neže 
Saksida

Naša tekmovanja potekajo v novi podobi – na daljavo.
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400 srčkov za valentinovo

14. februar, dan zaljubljencev. Dan vseh ljudi, ki se imajo 
radi. Valentinovo.

Valentinovo je praznik, ki se pri nas vedno bolj 
uveljavlja. Je še eden izmed praznikov, ki smo jih 
povzeli iz tujih držav. Valentinovo namreč izvira iz 
Anglije, najbolj pa se je uveljavilo v Ameriki. Sv. Va-
lentina sicer pri nas poznamo že dolgo, prva t. i. va-
lentinova srca pa so se pri nas prvič pojavila leta 1991.

Do zdaj so se v zgodovini pojavili trije sv. Valen-
tini, velja pa, da je Valentin zaščitnik zaljubljencev. 
Ljudje so si že pred 500 leti izmenjevali pisma, raz-
glednice in darila, imenovana kar valentini. Obstaja 
nešteto legend, kako in zakaj sta sv. Valentin in lju-
bezen povezana, saj si to ljudje v različnih delih sveta 
različno razlagajo (v Angliji velja ena legenda, v Ame-
riki spet druga …).

Kaj pa ptički? Se ženijo na gregorjevo ali na valenti-
novo? Pri nas bi rekli, da se na gregorjevo (12. marca), si-
cer pa so bili že ljudje v srednjem veku prepričani, da se 
ptički ženijo in da z njimi prihaja pomlad. O tem pričajo 
številne pesmi raznih avtorjev, najimenitnejši dokaz pa 
naj bi bila pesem Ptičji parlament angleškega pesnika 
Geoffryja Chaucerja iz leta 1380. Precejšen del Evrope 
meni, da se ptički ženijo na valentinovo, saj je tako po 
gregorijanskem koledarju 
(z gregorijanskim kole-
darjem se je gregorjevo 
premaknilo nazaj in gre-
gorijanski koledar velja 
še danes), po starejšem, 
julijanskem koledarju, ki je 
bil »počasnejši« od grego-
rijanskega, pa velja, da se 
ptički ženijo na gregorjevo.

Ljubezen in kako se je valentinovo uveljavilo v naših krajih

•	 Ljubezen	je,	da	se	fant	in	dekle	ljubita	in
	se	potem	

zaljubita.	Ljubezen	pomeni,	če	imata	kakšna
	gospod	

in	gospa	kužka	in	se	imajo	vsi	skupaj	radi.
	Tudi	

kužek	in	kužika	se	imata	rada,	se	poročita	
in	potem	

imata	mladičke.	Ljubezen	je	tudi	to,	da	če	
ima	fantek	

kužka,	da	lepo	skrbi	zanj.	Živa,	1.	r.

•	 Ljubezen	je,	da	se	dva	zaljubita	in	sta	par
.	Držita	

se	za	roke	in	se	»lubčkata«.	Po	telefonu	si
	pošiljata	

srčke.	Beno,	1.	r.

•	 Ljubezen	je	zame	to,	da	imaš	nekoga	odkrito
	rad.	

Sofija,	2.	r.

•	 Ljubezen	je	to,	da	se	imamo	radi,	solidarno
st,	da	si	

pomagamo.	Jakob	in	Anže,	3.	r.

•	 Ljubezen	je,	da	se	imata	dva	človeka	rada.	
Pri	nas	

v	razredu	smo	tudi	že	zaljubljeni	(smeh).	E
ma,	Ula,	

Sara,	3.	r.

•	 Ljubezen	je,	da	se	imamo	radi	v	družini	in	
da	imaš	

rad	svojega	hišnega	ljubljenčka.	Živa,	4.	r
.

•	 Ljubezen	mi	pomeni	to,	da	pomagamo	drug	dru
gemu	in	da	

se	imamo	radi,	četudi	imamo	slab	dan	ali	na
s	je	nekaj	

razjezilo	in	razžalostilo.	Nosimo	jo	v	srcu
,	kjer	je	

prostor	za	vse	ljudi,	tudi	tiste,	ki	so	raz
lični	od	

nas.	Zato	ljubezen	premaga	vse	ovire,	tudi	
ko	smo	

oddaljeni	drug	od	drugega.	Izabela,	7.	r.

•	 Ljubezen	je	zelo	močno	čustvo.	Največkrat	j
e	v	navdih	

kakšnim	umetnikom	in	se	ga	v	bistvu	ne	da	o
pisati.	

Ana	Marie,	7.	r.

•	 Menim,	da	si	mora	za	ljubezen	vsakdo	poiska
ti	

svojo	definicijo	oziroma	mora	vsak	sam	vede
ti,	kaj	

mu	pomeni,	ker	ni	nekega	splošnega	pravila.
	Meni	

osebno	ljubezen	predstavlja	pomembno	čustvo
	ali	celo	

vrednoto,	med	različnimi	ljudmi,	stvarmi	..
.	Menim,	

da	če	gre	za	ljubezen	med	ljudmi,	mora	vsak
do	vračati	

tolikšno	ljubezen,	kot	jo	prejema,	ki	jo	iz
raža	z	

dejanji	in	gestami,	in	ne	darili.	Katarina,
	9.	r.

Ljubezen nima meja, za vsakega posameznika ima drugačen po-
men in vsak si ta pojem drugače razlaga, tudi mnenje o njem se s sta-
rostjo spreminja, poglejmo pa, kaj o ljubezni pravijo učenci naše šole:

V mesecu februarju praznujemo v Sloveniji kar tri praznike: praznik kultu-
re, valentinovo in najmlajšim najljubši pust. 

Zadnja dva, valentinovo in pustovanje, smo letos otroci iz oddelkov podalj-
šanega bivanja praznovali doma, saj sta prišla praznika naokrog med počitni-
cami, a praznikom smo se z veseljem posvečali že v šoli. Posebno pozornost 
smo namenili valentinovanju – izdelali smo namreč skoraj 400 srčkov, ki smo jih 
podarili stanovalcem in zaposlenim v Domu upokojencev Polzela. Srčke smo 
izrezovali, gubali, šivali, nanje risali, pisali po slovensko in angleško. Z njimi smo 
vsem v našem domu sporočili, da mislimo nanje in jih pogrešamo. Upamo, da 
jih bomo lahko kmalu obiskali in z njimi praznovali rojstne dni.

Majda Pur

Nuša Bohak, šolska dopisnica
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Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasnih 
omejitvah pri izvajanju športnih programov (Odlok), ki 
omogoča vrnitev naših mlajših kategorij na igrišča.

Treninge bomo predvidoma začeli v ponedeljek, 22. fe-
bruarja 2021. Do takrat pa nas spremljajte na našem FB-pro-
filu in na spletni strani Košarkarskega društva Hopsi Polzela, 
kjer vas bomo sproti obveščali o terminih treningov.

Upamo, da se naši najmlajši vrnejo v čim večjem številu, 
še vedno pa se lahko treningom pridružijo tudi novi nadobu-
dni košarkarji vseh kategorij.

Več o Odloku in navodilih s strani KZS si lahko preberete 
na povezavi: https://bit.ly/3jHQxvC

Matej JelenMladi se veselijo treningov.

OSNOVNA ŠOLA POLZELA, ENOTI VRTEC POLZELA IN ANDRAŽvabi k
VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Vpis novincev predšolskih otrok in evidenčni vpis že vpisanih predšolskih otrok
bosta zaradi spremenjenih razmer potekala

od ponedeljka, 22. marca 2021, do vključno petka, 2. aprila 2021, v elektronski obliki.

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

PRIJAVNICO ZA VPIS najdete na spletni strani vrtca (http://www.vrtec-polzela.si/) in osnovne šole (http://www.
osnovna-sola-polzela.si/). Nove prijavnice bodo objavljene od 15. marca dalje. Prijavnica vključuje tudi podatke: 
EMŠO otroka in obeh staršev ter telefonske številke, na katerih so starši dosegljivi, zato prosimo, da navajate točne 
in ažurne podatke. Pri podpisu prijavnice sta potrebna podpisa obeh staršev.

Načini oddaje vloge:
• Prijavnico v pdf obliki natisnete, jo ročno izpolnite, podpišete ter skenirano, fotografirano posredujete na elek-

tronski naslov vrtecpolzela.vpis@gmail.com. Pazite, da je vaša pisava čitljiva.
• Prijavnico v wordovi obliki izpolnite elektronsko, jo izpišete, podpišete in skenirano, fotografirano posredujete na 

elektronski naslov vrtecpolzela.vpis@gmail.com.
• Če nimate nobene izmed omenjenih možnosti, lahko pokličete v sredo, 24. marca, ali v sredo, 31. marca 2021, 

med 8. in 12. uro na telefonski številki 03/703 31 00 ali 041 620 729. Ob klicu potrebujete podatke o otroku in 
starših (glej zgoraj). Prijavnico bo izpolnila sodelavka vrtca, ko pa boste utegnili, jo boste v času vpisa in uradnih 
ur skladno z dogovorom prišli še podpisat.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2020/21, pa vaš otrok ni bil sprejet v vrtec in vloge niste uma-
knili, morate po Pravilniku o vpisu otrok v vrtec ponovno oddati vlogo. Isto velja tudi za starše, ki ste vlogo za vpis 
otroka za šolsko leto 2021/22 že oddali pred uradnim vpisom.

EVIDENČNI VPIS že vpisanih otrok bo potekal istočasno prek aplikacije eAsistent, pri čemer boste poleg obvestila 
prejeli tudi prijavnico v pdf in wordovi obliki. Vrnete jo na podoben način kot pri vpisu novincev na elektronski na-
slov vrtecpolzela.vpis@gmail.com ali pa jo prinesete in predate vzgojiteljici. 

Evidenčni vpis morate opraviti tudi tisti starši, ki ste oddali vlogo za odlog šolanja. 

Dneve odprtih vrat bomo izpeljali v poletnem času.
Prijazno  vabljeni.  

Vrtec in šola

Na vidiku začetek vrnitve mladih na igrišča
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V župnijski cerkvi sv. Andreja v Andražu nad Polzelo sta v 
družinskem krogu praznovala 60 let zakonske zveze, diaman-
tno poroko, Marija in Anton Blagotinšek, doma iz Andraža 
nad Polzelo. Najprej je bila sveta maša, ki jo je bral župnijski 
upravitelj, dekan braslovške dekanije, župnik v Preboldu Da-
mjan Ratajc, nato pa še civilni obred, ki ga je opravil polzelski 
župan Jože Kužnik.

Diamantna zakonca Blagotinšek       
iz Andraža nad Polzelo

Sončno zimsko soboto, 11. februarja 1961, sta se v Andražu 
nad Polzelo poročila takrat 24-letni Anton Blagotinšek in 18-le-
tna Marija Blagotinšek, rojena Meklav. 

Skupno pot sta začela na Zagorčnikovi kmetiji, ki jo je An-
ton podedoval po daljnem sorodniku, ki je bil brez naslednikov. 
Maja 1962 sta se razveselila sina Zvoneta, oktobra 1963 pa še 
hčerke Ide. Kmalu sta ugotovila, da je potreben še dodatni de-
nar za obnovo kmetije, zato se je Anton zaposlil v Premogovni-
ku Velenje, Marinka pa je skrbela za otroka in gospodinjstvo. V 
življenju sta se razveselila petih vnukinj: Natalije, Veronike, Blan-
ke, Petre in Anastazije, zdaj pa že imata tudi pet pravnukov: 
Tinkaro, Gala, Matijo, Jakoba in Ajdo. Sin in hčerka z družinama 
živita v bližini, tako sin Zvone z družino obdeluje kmetijo in še 
vedno mu pri manjših opravilih pomagata starša. Na pomoč 
priskoči tudi hčerka Ida z možem. 

Ker pa je obdobje korone, je bilo praznovanje v najožjem 
družinskem krogu v domači dnevni sobi. V bodoče si želita 
samo zdravja in upata, da bo kmalu toplejše vreme, da gresta 
v vinograd, kjer gojita 600 sadik vinske trte. Želita si tudi, da 
koronadoba čim prej mine, da se bosta lahko odpeljala na krajši 
izlet po bližnji okolici.

Tone Tavčer
Zakonca Blagotinšek nazdravljata 60-letnici svoje 

zakonske zveze.

Članice bralne skupine Mravljice so svoje občutke izlile na srčke, ki bodo krasili kroniko petletnega obdobja delovanja skupine.

Lani spomladi smo se članice bralne skupine Mravljice 
še sproščeno družile, pogovor smo bogatile na različne na-
čine iz zanimivih raznovrstnih virov, tudi iz knjig.

Kljub razmeram v zvezi s koronavirusom pa smo se je-
seni, ko je bilo še dovoljeno, spet srečale, a z maskami na 

obrazih. Pod njimi so bili skriti naši nasmeški, samo oči so se 
veselo lesketale v pričakovanju boljših časov. Podelile smo si 
individualne občutke trenutnega čustvenega stanja in tako 
so nastale optimistične izjave na srčkih, ki bodo krasili kroni-
ko petletnega delovanja naše skupine.

Danica Palir

� �

Ne, ne damo se koroni
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V pesmih je moje življenje

Neža Maurer ob prebiranju prvega 
izvoda, ki sta ji ga na rojstni dan podarili 
avtorica Liljana Jarh in urednica Milena 
Pivec.

V pesmih je moje življenje.
Ne kakor se je zares dogajalo, 
temveč kakor sem ga občutila.

Neža Maurer

O Neži Maurer smo že veliko zapisali 
in veliko prebrali. Veliko smo o njej izve-
deli, kadar nas je obiskala, ko je z nami 
delila drobce svojega življenja. Življenje 
je njeno osebnost z mnogo preizkušnja-
mi ostrilo in jo naredilo trdno, pa vendar 
čutno, toplo in ljubečo osebo.

Drobce življenja o pesnici, pisateljici, 
publicistki, novinarki, pedagoginji, Slo-
venki leta 2008, častni občanki Občine 
Polzela in še bi lahko naštevali, predvsem 
pa ženski z velikim in odprtim srcem, je 
v literarni biografiji »V pesmih je moje ži-
vljenje« strnila Liljana Jarh. 

Avtorica Liljana Jarh je z Nežo Maurer 
stkala posebno prijateljstvo, čeprav pri-
padata različnim generacijam. Bralec to 
obojestransko globoko naklonjenost ob-
čuti tudi skozi besedila, ki razkrivajo mej-
nike v Nežinem življenju. Ne zgolj skozi 
podatke in dogodke, ampak življenje vidi 
in začuti skozi njene oči in srce. 

Literarna biografija je pri Založbi Pi-
vec izšla na pesničin 90. rojstni dan, 22. 
decembra 2020. Nežino življenje spozna-
vamo skozi njene pesmi, na katerih pisa-
teljica gradi pogovor, v katerem pesnico 
spominja na trenutke in dogodke njene-
ga življenja in ji pripoveduje zgodbo, kot 
jo je videla ona.

Avtorica Liljana Jarh je v uvodu knji-
ge zapisala: »Izbor pesmi in literarna bio-
grafija Neže Maurer sta poklon poeziji in 
pesnici, njenemu zaupanju v moč ljubezni 
ter iskanju svobode, ki ustvarja prostor za 
umetnost.

Pisanje v knjigi ni kronološko in ne 
linearno. Jezik pesništva se izmenjuje z 
izrečenimi ali zabeleženimi opisi, spomin, 
ki je veliko bolj krhek, pomanjkljiv in neza-
nesljiv, kot bi si hoteli priznati, z literarnim 
ustvarjanjem. Resničnost barva ozadje, 
na katerem spomin spreminja doživeto in 
se razglasi za novega avtorja življenjske 
izkušnje. Tako postane pripoved le ena 
izmed različic, osebni pogled, ki vpliva 
na vsebino ter občuteno še enkrat (ne)
namerno preoblikuje. Kot naše videnje 
vedno prevlada nad dejanskim in čas ni 
sklenjen, opredeljen ali zavezan preverja-
nju podatkov, so tudi vsebine notranjega 
sveta prepuščene svobodni kreaciji. 

Zapisi ob pesmih približujejo detajle 
v življenju pesnice, osvetljujejo duševno 
sorodstvo in najino dragoceno prijatelj-
stvo ter se povezujejo z verzi, da skupaj 
močneje spregovorijo o njej.«

Knjiga je doživeto in tankočutno zapi-
sana. Tudi če življenjsko zgodbo Neže Ma-
urer poznamo, nam ponuja vpogled v nje-
no življenje s povsem nove perspektive.

Manuela Mlakar Podgoršek

Spoštovane članice Društva upokojencev Polzela,
spoštovane občanke Občine Polzela!

Ob Vašem prazniku,
8. marcu, Vam iskreno ČESTITAMO.

Društvo upokojencev Polzela
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Koronavirus, ki je bil lani ob tem času za nas še nekaj 
povsem nepredstavljivega, nas je ohromil, veliko nam je 
vzel, marsikaj je spremenil. Prepovedal je druženja, zapove-
dal je utrip življenja, ki si ga niti v snu nismo nikoli predsta-
vljali. A življenje gre dalje. Kljub vsemu in vsemu navkljub. 
Je kot reka, ki vedno najde pot. Našel jo je tudi Jože Kužnik, 
župan Občine Polzela, odločen, da slovenska kultura zaslu-
ži poklon. Če so obstale proslave, kot smo jih bili vajeni do 
zdaj, nismo obstali ljudje. Pretekla leta smo se družili v kul-
turnih domovih, letos pa smo prišli k vam domov. Osrednjo 
proslavo Občine Polzela ob slovenskem kulturnem prazniku 
smo posneli na gradu Komenda na Polzeli. Grajsko okolje je 
že samo po sebi prostor privlačnosti, piko na i pa je s pre-
tanjenim občutkom za scensko dovršenost postavila Lidija 
Praprotnik, strokovna sodelavka na TIC Polzela.

Slavnostni govornik je bil Igor Pungartnik, dolgoletni so-
ustvarjalec kulturnega utripa v Občini Polzela. Kulturni pro-
gram so oblikovali čutna plesalka Maša Veler in glasbeno 
nadarjena družina Štih - oče Zmago, mama Diana in hči Iza. 

Nekaj besed je kulturi in vsem nam namenil tudi Jože 
Kužnik, župan Občine Polzela, ki je v svojem nagovoru sledil 
pobudi Skupnosti občin Slovenije, naj bo izpostavljena tema 
ob slovenskem kulturnem prazniku 2021 kultura dialoga. Ni 
namreč ostalo neopaženo, da kultura dialoga v napetih časih 
epidemije pada, kar še zlasti zaznamo na družbenih portalih, 
kjer ljudje v imenu pravic ali poti za doseganje svojih interesov 
vedno bolj uporabljajo sovražne in žaljive besede. Tudi Občina 
Polzela je sprejela to pobudo, podano v imenu vseh naših ve-
likih mož in žena iz preteklosti, ki so se rodili in delovali pri nas 
in so ravno z lepo slovensko besedo pripomogli k ohranitvi 
našega naroda. Kultura dialoga je naša moč in naša prednost. 
V teh tako drugačnih, za vse nas novih časih, še posebno.

Na proslavi, ki je prišla v vaše domove virtualno, je župan 
podelil Prešernov cekin. Za izjemen doprinos k ohranjanju 
zgodovinskih dejstev, še zlasti na območju Občine Polzela, 
ga je prejel dr. Blaž Podpečan, doma iz Pariželj. V svojem 
raziskovalnem delu ohranja zgodovinska dejstva, ki so po-
membna tudi za Občino Polzela. Njegova strokovnost, strast 
in predanost gradijo dragoceno zbirko zgodovinskih dejstev. 
Posebno pomembno je spominsko gradivo Olge Repnik kot 
vir za zgodovino Polzele z okolico v prvi polovici 20. stoletja, 
ki je pomemben vir poznavanja življenja v tistem obdobju. Pa 
knjiga z naslovom Tedi ni blo tk ko dôns, v kateri so zbrane 
folklorne pripovedi iz Spodnje Savinjske doline, ki govorijo o 
življenju teh krajev v preteklosti. Napisane so v izvirni narečni 
obliki, v srednjesavinjskem narečju. Dragoceno zgodovinsko 
gradivo sta tudi knjigi Govorica tišine: nagrobnik kot vir po-
datkov in Nagrobnik, podoba živih. Dr. Blaž Podpečan je bil 
tudi pobudnik lapidarijev na pokopališčih na Polzeli in v An-
dražu nad Polzelo, pomemben je tudi njegov prispevek pri 
obnovi neogotske kapelice na pokopališču na Polzeli.

S proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku                   
letos kar na dom

Mozaik dogodkov3838
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S proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku                   
letos kar na dom

Proslavo, ki sem jo vodila Jolanda Žele-
znik, so oplemenitila likovna dela, ki krasijo 
avlo gradu Komenda, ustvarili pa so jih likov-
niki KUD Polzela, in sicer so upodobili vsebino 
Prešernovih pesmi. Nekatere so bile na pro-
slavi tudi prebrane.

Proslavo Občine Polzela ob slovenskem 
kulturnem prazniku je posnela Savinjska te-
levizija. Prvič ste si jo lahko ogledali na pred-
večer praznika na omenjeni televiziji, od 8. fe-
bruarja 2021 pa si jo je mogoče ogledati tudi 
na Youtubu, povezava do nje pa je na spletni 
strani Občine Polzela.

Spoštovani občanke in občani, kultura gre 
svojo pot. Kakor luč je. Večna je in povsod je. 
Hvala, ker segate po njej in sobivate z njo. In 
hvala, ker ste se ji poklonili tudi z ogledom te 
proslave. Tokrat seveda iz udobja domačega 
ambienta.

Jolanda Železnik

Kljub epidemiji smo v vaš dom prinesli delček 
kulture.
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Pisatelj Peter Zupanc, Polzelan, živi v kitajskem mestu Nanning v provinci 
Guangxi že deset let. Kitajsko se je učil na tamkajšnji univerzi, do nedavnega je 
služboval kot učitelj angleščine na jezikovni šoli Better English, na Kitajskem je 
spoznal tudi svojo ženo. Piše predvsem o Kitajski, knjige pa izhajajo pri sloven-
skih založbah. Leta 2013 je pri Formi 7 izšla knjiga Obešanje zmajeve glave, leta 
2018 pri Antiki Kitajska, dežela razdalj, in jaz. Zadnja je bila leta 2019 ena izmed 
treh nominirank za nagrado krilata želva, najboljši slovenski književni potopis.

Pravkar pa je pri Formi 7 izšla njegova najnovejša knjiga Leto podgane ali kako 
sem preživel covid-19 na Kitajskem. Po besedah urednice založbe Neve Brun je 
knjiga dragoceno pričevanje o dogajanju in izkušnjah leta 2020 na Kitajskem. Ose-
ben, iskren in praktičen opis spopadanja z epidemijo je obogaten z uvidi v različ-
nost in raznolikost Kitajske. Pogumno in prodorno je analiziral in primerjal kitajski, 
evropski in ameriški model reševanja koronakrize, a ne zato, da bi posnemali Kitaj-
ce, ampak z vročo željo, da bi virus lažje in hitreje premagali. V vsebino je vključil 
več drobnih zanimivosti iz Kitajske. Veleposlanica Republike Slovenije v Pekingu 
Alenka Suhadolnik je povedala, da knjiga vabi k nadaljnjemu branju in spoznavanju 
po številu prebivalcev največje države sveta. 

Knjiga je na voljo za izposojo tudi v vseh enotah Medobčinske splošne knjižni-
ce Žalec.

V imenu avtorjeve mame Hede Zupanc zapisala Irena Štusej,
Občinska knjižnica Polzela.

Leto podgane ali kako sem preživel covid-19   
na Kitajskem

Polzelan Peter Zupanc, pisatelj

V zadnjem tednu januarja 2021 sta 90. rojstni dan praznovali kar dve člani-
ci Društva upokojencev Polzela. V ponedeljek, 25. januarja, je praznovala Mira 
Serdoner iz Ločice ob Savinji, v torek, 26. januarja, pa Fanika Rovšnik s Polzele. 
Obema slavljenkama je naša članica Marica Hribernik po pošti poslala voščili, 
predsednik društva pa ju je poklical po telefonu.

Z gospo Miro smo se dogovorili, da bomo rojstnodnevno srečanje pripravili v 
spomladanskih mesecih, ko bodo zunanje temperature ugodnejše za posedanje 
pred hišo. Gospo Faniko pa sta obiskala poverjenica Ida Rančigaj in predsednik 
društva ter ji ob krajšem srečanju podarila simbolično darilo.

Gospo Faniko so obiskali in ji voščili tudi predstavniki krajevnega odbora Rdeče-
ga križa Polzela in Karitas Polzela.

Z obema slavljenkama smo se dogovorili tudi to, da se bomo ob praznovanju 
70-letnice Društva upokojencev Polzela ponovno srečali. Takrat bo druženje za-
gotovo varnejše.

Našima slavljenkama še enkrat želimo VSE NAJBOLJŠE in še na mnoga leta.

Igor Pungartnik

Praznovali sta 90 let

Fanika Rovšnik s hčerkama Branko 
in Romano
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Pustni čas v Sloveniji je vesel, šegav 
in pester. V številnih krajih in mestih 
vsako leto potekajo pustne prireditve in 
sprevodi, kjer se zberejo pustne maske, 
ki odražajo aktualno družbeno stanje. 
Ponekod se že stoletja ohranjajo pustni 
običaji in liki, ki se prenašajo iz genera-
cije v generacijo. 

Letos je bilo vse drugače. Tudi ku-
rentov, ki so vsako leto z nami, ni bilo 
nikjer ne slišati ne videti.

Občina Polzela v sodelovanju s 
Turističnim društvom Občine Polzela 

letos zaradi epidemiološke slike ni iz-
vedla tradicionalnega pustovanja, zato 
smo se odločili za virtualni način pra-
znovanja.

V prejšnji številki Polzelana smo 
objavili javni natečaj za najlepšo pu-
stno masko. Prispelo je precej foto-
grafij. Tričlanska strokovna komisija 
je v sredo, 17. februarja 2021, izbrala 
najlepše. Na podlagi izvirnosti, domi-
selnosti, truda in atraktivnosti je bila 
komisija enotna, da nagrade prejmejo:
UBOGA STARKA, PRIVLAČNA SNE-
GULJČICA in BLEŠČEČI VITEZ.

Nagrajence čakajo praktične nagra-
de na TIC Polzela vse delovne dni v te-
dnu od 8. do 16. ure.

Veseli smo, da ste najpogumnejši 
svojo izvirnost podelili z nami, mi pa vaš 
trud delimo z bralci časopisa Polzelan.

Želimo si, da naslednje leto norča-
vi pustni čas spet preživimo tako kot v 
preteklih letih.

Lidija Praprotnik

Uboga starka Privlačna Sneguljčica Bleščeči vitez

Še nekaj prikupnih in izvirnih mask

Pustne šeme prinašajo pomlad, tokrat od doma –  
rezultati natečaja za najlepšo pustno masko

Mozaik dogodkov 4141
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Načrtovanje poroke se začne z izbiro lokacije za obred in slavje. 
Okolje gradu Komenda, ki na gričku sredi Polzele ohranja 

skoraj 500-letno zgodovino malteških vitezov, je gotovo 
posebna lokacija za poseben dogodek.

Tako pomembna odločitev si zasluži skrbno načrtovanje. Ker 
se želimo čim bolj približati željam mladoporočencev, smo na 
TIC Polzela pripravili nove poročne protokole. Poroka je lahko 

minimalistična ali razkošna, elegantna ali povsem sproščena. 
Nekaj idej, kako ustvariti dan kot iz sanj, vam ponujamo mi.

--

--
Uporaba poročne dvorane in grajskega dvorišča gradu Komenda kot 
uradnega prostora je za sklenitev zakonske zveze oproščena takse. 

Doplačilo pa je potrebno za organizacijo dogodka in za stroške 
najema opreme.

K osnovni ponudbi lahko dodamo tudi druge pozornosti, ki bodo 
vajino zgodbo naredile še bolj osebno in nepozabno, le zaupati nam 

jih morate. Na gradu je tudi grajski Bistro, kavarna in slaščičarna 
Pasijonka, kjer lahko po želji nadaljujete svoje poročno slavje. 

Prepričani smo, da bo zaradi posodobljene in na novo opremljene 
grajske poročne dvorane in bližnjega lepo urejenega parka Šenek, 

nadvse primernega za poročno fotografiranje, zanimanje še 
večje, zato ne odlašajte z ogledom in rezervacijo datuma.

Za vse informacije smo na gradu Komenda Za vse informacije smo na gradu Komenda 
dosegljivi po telefonu 03/703 32 28, dosegljivi po telefonu 03/703 32 28, 

lahko pa se v času odprtosti TIC lahko pa se v času odprtosti TIC 
Polzela oglasite osebno.Polzela oglasite osebno.

Veseli vas bomo.Veseli vas bomo.

Protokol 1:
v poročni dvorani ali na grajskem dvorišču gradu Komenda

(100 €/poroko).
Vključuje poročno mizo, preprost cvetlični aranžma, bele fotelje 
za mladoporočenca in priči v poročni dvorani oz. črni usnjeni 
stoli na grajskem dvorišču, zastave, predvajanje dveh ali treh 

skladb po vaši izbiri, grajske svečnike, pripravo prostora, 
čiščenje in obratovalne stroške.

Protokol 2:
v poročni dvorani ali na grajskem dvorišču gradu Komenda

(300 €/poroko).
Poleg opisanega v Protokolu 1 vključuje še: po želji postavitev 

stolov tudi za svate, postreženo Malteško penino za 
mladoporočenca in priči, možnost fotografiranja kjer koli na 

gradu Komenda (fotograf ni vključen v ceno), predvajanje dveh, 
treh skladb ali živa glasba v sodelovanju z glasbeno šolo.

Protokol 3 – VIP-poroka na gradu Komenda:
v poročni dvorani ali na grajskem dvorišču gradu Komenda

(1000 €/poroko).
Poleg opisanega v Protokolih 1 in 2 vključuje še: uporabo 

grajskega salona za pripravo neveste in ženina (ob tem voda in 
prigrizki), del grajskega dvorišča v ekskluzivno uporabo - 
6 ur, najem elegantnih belih poročnih stolov, odpiranje 
Malteške penine s sabljo, po želji gugalnica na platani 

in postavitev poročnega cvetličnega loka.

Mozaik dogodkov4242
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Novo obdobje, nove priložnosti

SREDA, 3. 3. 2021
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

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

ČETRTEK, 4. 3. 2021
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 5. 3. 2021
9.30–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

SREDA, 10. 3. 2021
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

PETEK, 12. 3. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

SREDA, 17. 3. 2021
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 18. 3. 2021
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 19. 3. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

SREDA, 25. 3. 2021
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

PETEK, 26. 3. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

SREDA, 31. 3. 2021
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

Vlada RS rahlja določene omejevalne 
ukrepe. Ponovno je dovoljeno zbiranje 
do deset ljudi (ob upoštevanju navodil za 
zajezitev novega koronavirusa). 
Nove okoliščine nas navdajajo z upanjem, 
da se bomo lahko ponovno srečevali 
v živo v medgeneracijskem centru na 
dogodkih po programu. 
Ostanimo zdravi, ohranjajmo prijateljstvo, 
pogovor in povezanost!

Vsi skupaj smo vstopili v januar 2021 
z novimi željami in pričakovanji, da bo v 
tem letu drugače, da bo lahkotneje. 

Pa je res tako čutiti, potem ko je prvi 
mesec leta 2021 za nami?   

Vsak zase ve, kako se počuti. In dan ni 
enak dnevu. Vsak dan zase prinaša novo 
priložnost, da ga načrtujemo drugače.

Zvončki, znanilci pomladi 

Da si že zjutraj ali pa morda večer 
prej zastavimo načrt, kaj si želimo v na-
slednjem dnevu početi. Pri tem so nam 
vodila vprašanja:
• kako poskrbeti za gibanje, 
• kako poskrbeti za zdravo prehrano, 
• koga poklicati, 
• kaj prebrati, 
• katere oddaje pogledati,
• kako poskrbeti za svoje rastline, živa-

li, za svoj dom ...

Mesec februar prinaša tudi priložno-
sti za nove začetke. Kitajci 3. februarja 
2021 praznujejo začetek novega leta. In 
po Dao pratiki 2021 je za Kitajce leto 2021 
leto kovinskega bivola. 

Po kitajski tradiciji predstavlja mejnik 
med starim in novim. Predstavlja konec 
zime in upanje na pomlad. Bivol je v svoji 
naravi zelo vzdržljiv in nas uči, kako najti 
najboljše v sebi, ko stvari postanejo naj-
težje. Umirjeno sporoča, da ko ti je naj-

huje, si že pred ciljem. Vzdrži! Prednostne 
naloge so skrb za zdravje, prehrano, ze-
mljo, tehnološki napredek in trajnostni 
zdrav razvoj zemlje.

Zato naj bodo v letu 2021 še posebej 
poudarjene in živete vrednote, kot so: pri-
jaznost, iskrenost, zaupanje, zanesljivost, 
skrbnost, odgovornost, potrpežljivost, 
marljivost, umirjenost, odločnost, vode-
nje, skromnost, tradicionalnost, vztrajnost, 
samozaupanje, samoodgovornost, unika-
tnost, dostojanstvenost, ustvarjalnost ...

Tako vam vsem skupaj kot vsakemu 
posebej želim, da zrete v prihodnost z 
upanjem in vedenjem, da ima v življenju 
vsako obdobje svoj smisel, poslanstvo in 
pomen. Naj vas predlagane vrline kitaj-
skega leta bivola spremljajo na vaši poti, z 
željo da bomo ostali skupaj zdravi, pove-
zani ter drug drugemu v oporo in pomoč.

Marjana Šmajs

Medgeneracijski center - marec 2021

Mozaik dogodkov 4343
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Križanko izrežite na označenem mestu in jo do 13. marca 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 Prešernove fige. Nagra-
jenca bomo obvestili po telefonu in njegovo ime in priimek objavili v marčevski številki Polzelana.

� �
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Ime in priimek:

Naslov:

Telefon: 

Križanka 4545
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Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 

www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek 
 

  
 

OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 
 
 

NOVI MODELI ŽE NA POLICAH! 
 

Čevlji priznanih proizvajalcev: 
CICIBAN- FRODDO-ARA-IMAC-RIEKER- 

LIZARD,TAMARIS-JOMA-SUPERFIT. 
In še veliko drugih. 

 
 

Tel: 041 634 229, ali 03 7000 350. 
 
 

VABLJENI! 

Nagradna križanka
Pri žrebu nagrajenca križanke, ki je bila objavljena v januarski 

številki Polzelana, smo upoštevali vse pravilno rešene 
križanke, ki ste jih do 15. februarja 2021 poslali na naslov 

uredništva. Izžreban je bil VLADIMIR MARJETIČ s Polzele,
ki bo prejel Malteško penino. Preostalim se zahvaljujemo za 

sodelovanje in želimo več sreče prihodnjič. 

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)

03 777 14 23 ali 051 665 566 
www.uniforest.si

• AUTOMOWER-jev
• MOTORNIH ŽAG in KOS
• KOSILNIC
• VRTNIH TRAKTORJEV

HITER in  
UGODEN SERVIS

4646
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Zdaj ne trpiš več, draga mama.
Zdaj počivaš.

Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen za nas, 

odkar te več med nami ni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame, 
babice, sestre in prijateljice

MAJDE MOŽINA

se iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem. Posebna 

zahvala svakinji Jožici, sosedi Mileni, sestrični Pavli in 
gospe Dragici Sternad Pražnikar za vso podporo ob 

premagovanju bolezni. Najlepše se zahvaljujemo Martini 
Hrovat, dr. med., fizioterapevtu Davidu, osebju Bolnišnice 
Topolšica in socialnim oskrbovalkam doma Nine Pokorn 

Grmovje za strokovno pomoč pri oskrbi. Hvala tudi 
duhovniku Jožetu Kovačcu za opravljen obred, gospodu 

Bojanu Pustinku za prebrane poslovilne besede in 
pogrebni službi Morana. 

Hvala vsem, ki jo boste ohranjali v lepem spominu, postali 
ob njenem grobu in ji prižgali svečko.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mame 
in babice

ANDREJE FLORJANC
 

se vam iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, 

darovane sveče in maše. Posebna 
zahvala gospodu župniku Jožetu 

Kovačcu za izrečene tople besede.
Hvala tudi vsem, ki ste jo poznali 
in bili v mislih z nami v trenutku 

slovesa.

Žalujoči: mož Bojan, hči Urška z 
družino

Življenje naše je kot knjiga,
za listom list, za dnevom dan,
nihče ne ve, kdaj bo roman,
kdaj bo zaprta zadnja stran.

ZAHVALA

Ob bolečem slovesu od drage mame, tašče, stare mame, 
prababice, sestre in tete

ANGELE DUŠIČ
(17. 5. 1926–17. 1. 2021)

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, tolažilne besede 
ter podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in cerkev.

Posebej se zahvaljujemo gospodu dekanu Damjanu 
Ratajcu za opravljen pogrebni obred in sveto mašo, 
organistu gospodu Jožetu Kužniku, govornici gospe 
Magdi Šalamon, pevcem družine Zupan za odpete 

žalostinke ter pogrebni službi Ropotar za organizacijo 
pogreba.
Vsi njeni

Ni te več na polju, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,

če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

AVGUST LIKEB
(7. 7. 1932–15. 1. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, vaščanom 
in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče ter svete 
maše. Zahvala gospodu župniku 

Jožetu Kovačcu za lepo opravljen 
obred, pevcem, županu gospodu 

Jožetu Kužniku, cvetličarni Emi, po-
grebnemu zavodu Ropotar in Petru 
Križniku, KZ Polzela, ZSŠAM Savinj-
ska dolina, Zvezi vojnih veteranov, 

Društvu upokojencev Polzela.
Hvala vsem, ki ste se z lepo mislijo 
poslovili od njega in ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi najdražji

V SPOMIN

4. marca bo minilo dvanajst let,
odkar nas je po hudi bolezni zapustil

ZVONKO TURNŠEK
(3. 2. 1952–4. 3. 2009)
Glavni trg 11, Polzela

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v 
lepem spominu.

V času bolezni, težav in žalosti
spoznaš prave prijatelje.

Njegovi

��
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Vabljeni vsi občani Občine 
Polzela, da se nam pridružite,
da ohranimo našo pokrajino 
čisto in prijetno.

»
SOBOTA

20. 3. 2021

od 8. do 15. ure

VREČE ZA SMETI, ZAŠČITNO OPREMO IN MALICO 
LAHKO PREVZAMETE V SOBOTO OD 7. URE DALJE V 
PROSTORIH REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE POLZELA - 
STARI PROSTORI ŽUPNIJSKE KARITAS.

VES ČAS ČISTILNE AKCIJE BO OD 8. DO 15. URE 
ODPRT KAMNOLOM V ANDRAŽU NAD POLZELO, 
KAMOR LAHKO ODVAŽATE SVOJE ODPADKE.

Za odvoz zbranih odpadkov pokličite
070 678 512 - Klaudio

Svojo udeležbo s številom udeležencev in lokacijo čiščenja, 
prosimo, sporočite na e-naslov lidija.praprotnik@polzela.si 
najpozneje do torka, 16. marca 2021.

Hvala ker vam/nam je mar, ostanimo zdravi.

Vaš župan  Jože Kužnik

»Očistimo
ČISTILNA AKCIJA

Občino Polzela
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