
Poročevalec Občine Polzela

4/2021
29

. a
pr

il 
20

21
Po

št
ni

na
 p

la
ča

na
 p

ri
 p

oš
ti 

33
13

 P
ol

ze
la

Uradne objave 4/2021

AprilApril

� �



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 14. 5. 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 27. 5. 2021.

Poročevalec Občine Polzela
Številka 4, april 2021
Datum izida: 29. 4. 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, Planet TV, 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: Bina Plaznik 

Za kilogram medu morajo čebele obleteti 
štiri milijone cvetov in preleteti štiri dolžine 
ekvatorja.

UVODNIK

OBČINSKE NOVICE

GOSPODARSTVO

KMETIJSTVO

ZDRAVSTVO

VRTEC IN ŠOLA

MOZAIK DOGODKOV

KOLEDAR DOGODKOV

ZAHVALE, V SPOMIN
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20. maja letos bomo četrtič praznovali svetovni dan čebel. 20. decembra 2017 
je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije s pomočjo Republike Slovenije, Organizacije združenih narodov za 
hrano in kmetijstvo ter široke mednarodne podpore razglasila 20. maj za svetovni 
dan čebel.

20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše, rojenega v kraju Breznica na Go-
renjskem (1734–1773), ki velja za pionirja sodobnega čebelarstva in enega izmed 
največjih strokovnjakov za to področje v tistem času. Bil je prvi učitelj sodobnega 
čebelarstva na svetu, ki ga je cesarica rimskega cesarstva Marija Terezija imenova-
la za stalnega učitelja na novi šoli za čebelarstvo na Dunaju. Zaznamovanje svetov-
nega dneva čebel, ki so simbol pridnosti, vztrajnosti, gospodarnosti in modrosti, 
poteka prav v mesecu maju zato, ker je na severni polobli to čas najbujnejšega 
razvoja čebel, takrat so čebele najštevilčnejše in se začnejo razmnoževati, potrebe 
po opraševanju pa so največje. Na južni polobli je takrat jesenski čas spravila če-
beljih pridelkov in z njimi povezan čas medu.

Na ta dan bodo strokovnjaki, čebelarji in drugi, ki se zavedajo pomena čebel 
in drugih opraševalcev, opozarjali na pomembnost ohranjanja čebel, na njihov po-
men za vse človeštvo, pozivali bodo h konkretnim dejavnostim za njihovo ohra-
njanje. Podatki Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo kažejo, 
da imajo čebele in drugi opraševalci neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju sve-
tovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina 
vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. Za primer: čebela 
mora za kilogram medu obiskati štiri milijone rož in preleteti štirikratno razdaljo 
okoli sveta.

Kot ambasadorke čistega okolja so čebele temelj človeškega prehranjeva-
nja, saj se rastline brez njih ne bi mogle razmnoževati. Zaradi uporabe pestici-
dov, onesnaževanja okolja, čezmernega elektromagnetnega sevanja, podnebnih 
sprememb in naraščanja svetovnega prebivalstva so vedno bolj ogrožene. Najve-
čji sovražnik čebel smo ljudje, ki se premalo zavedamo pomembnosti njihovega 
obstoja, prav tako tudi problematike velike onesnaženosti okolja, ki zelo vpliva na 
zdravje ljudi, rastlin in živali. Ta dan je predvsem opozorilo, da imamo le en svet, le 
en planet, zato bi morali z njim ravnati previdnejše, skrbnejše in preudarnejše, saj 
smo do njega in njegovih drugih prebivalcev, tudi čebel, vse preveč brezbrižni in 
neodgovorni. Že Albert Einstein je nekoč dejal, da ko bo umrla zadnja čebela, člo-
veštvo ne bo živelo več kot štiri leta. Ko ni čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, 
ni več živali, ni več ljudi.

Tudi člani Čebelarskega društva Polzela se trudimo ohranjati čisto okolje, saj 
čebelarji že opažamo in opozarjamo, da narava in podnebje nista več takšna, kot 
sta bila nekoč. Pravi kazalnik za to so naše čebele, saj imajo vsako leto slabši ra-
zvoj in manjši doprinos medu. Posledično so čebele manj odporne proti boleznim, 
zaradi katerih včasih odmrejo celotne čebelje družine. Čebelarji čebelarskega dru-
štva sodelujemo pri več dejavnostih Občine Polzela, predvsem pa v vrtcu, osnovni 
šoli in čebelarskem domu izvajamo predavanja ter izobraževanja o čebelah.

In še enkrat: glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje javnosti o 
pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo v luči prehranske varnosti ter 
globalne odprave lakote in skrbi za okolje.

Naj medi!
  Radivoj Verbnjak

Ob 20. maju, svetovnem dnevu čebel
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Občina Polzela po 10 letih sprejela spremembe in 
dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Na 15. seji občinskega sveta, ki je bila 
20. aprila 2021, so svetnice in svetniki so-
glasno potrdili težko pričakovani Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Polzela 
(OPN SD2).

Spremembe in dopolnitve OPN SD2 
ohranjajo osnovne cilje prostorskega ra-
zvoja Občine Polzela, zapisane v veljav-
nem OPN. V veljavnem OPN opredeljene 
razvojne potrebe občine so ohranjeni: širi-
tev poselitvenih območij, razvoj turističnih 
dejavnosti in razvoj gospodarske javne in-
frastrukture (ureditev prometne in okoljske 
infrastrukture). Spremembe omogočajo ši-
ritev poselitve, a jo hkrati tudi racionalizira-
jo, omogočajo razvoj gospodarstva, ome-
jujejo njegove vplive, omogočajo razvoj 
turizma, ga usmerjajo v trajnostne oblike, 
omogočajo posodobitev infrastrukture, a 
hkrati zagotavljajo ohranjanje obstoječih 
vrednot prostora in okolja. OPN je temeljni 
prostorski dokument, zato poleg razvoja 
postavlja tudi omejitve ter s tem zagotavlja 
trajnostni razvoj in kakovost bivanja. OPN 
SD2 bo v celoti objavljen v spletni različi-
ci Uradnih objav Občine Polzela 29. aprila 
2021, veljati pa bo začel 14. maja 2021.

Na seji je bil sprejet tudi Zaključni 
račun Občine Polzela za leto 2020. Pro-
račun Občine Polzela za leto 2020 je bil 
sprejet v začetku januarja 2020, pozneje, 
v septembru 2020, pa je bil sprejet še re-
balans proračuna, s katerim se je zaradi 
spreminjajočih se dejavnikov skozi leto 
proračun ponovno uravnovesil. Prihod-
ki Občine Polzela so v letu 2020 znašali 
5.890.963 evrov. Glavni vir financiranja 
občine je bila tako kot vsako leto doho-
dnina, ki je znašala 3.752.308 evrov. Na 
drugi strani so odhodki leta 2020 znašali 
5.518.883 evrov in so bili od sprejetega na-
črta nižji za 11 %. Največji delež v strukturi 
odhodkov pade na investicijske odhodke, 
ki so bili realizirani v višini 1.905.232 evrov. 
Občina Polzela se je v letu 2020 dodatno 
zadolžila, in sicer za namen financiranja 
projekta Obnova lokalne ceste Založe–
Podsevčnik v prvi fazi v višini 290.950 
evrov. Za namen financiranja istega pro-
jekta je bil v letu 2020 najet tudi kredit 
pri ministrstvu za gospodarski razvoj in OPN SD2 bo začel veljati 14. maja 2021.
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tehnologijo na podlagi 23. člena ZFO v 
višini 46.386 evrov. Če upoštevamo šte-
vilo prebivalcev Občine Polzela na dan 1. 
7. 2020 (6346 prebivalcev), stanje dolga 
na prebivalca Občine Polzela na dan 31. 12. 
2020 znaša 268,87 evra.

Na komunalnem področju je občinski 
svet sprejel dva odloka. Najprej Odlok o 
podlagah za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Polzela, katerega 
namen je uskladitev posameznih določb 
obstoječega odloka z novim Zakonom o 
urejanju prostora in Uredbo o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč. Ob upošte-
vanju novih izhodišč in glede na vrednost 
zgrajene komunalne infrastrukture se ko-
munalni prispevek v osnovi poveča za okoli 
10 %, končni izračun pa je odvisen ob bruto 
tlorisne površine novega objekta, površine 
gradbene parcele ter dejanskih priključkov 
na komunalno in cestno infrastrukturo. 

Odlok o komunalnem prispevku za 
novo komunalno opremo na nepozida-
nih stavbnih zemljiščih na območju Ob-
čine Polzela pa je novi odlok, katerega 
sprejem določa Zakon o urejanju prosto-
ra, ki nepozidana stavbna zemljišča razvr-
šča v več razvojnih stopenj, pri čemer sta 
zlasti pomembni dve, in sicer tretja razvoj-
na stopnja, pri kateri gre za neopremlje-
no zemljišče in še ni zgrajene komunalne 
opreme, in četrta razvojna stopnja, pri 
kateri gre za urejeno zazidljivo zemljišče. 
Ta odlok določa odmero Komunalnega 
prispevka na neopremljenih nepozidanih 
stavbnih zemljiščih in je za okoli 20 % višji.

V zasnovi OPPN Ločica V je predvidena umestitev 21 stavb.

Kot zadnji dokument je občinski svet 
sprejel še Odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu za EUP MO LS 
11 v naselju Ločica ob Savinji z oznako 
LOČICA V. Obravnavano območje leži 
v naselju Ločica ob Savinji, severoza-
hodno od lokalne ceste 493891 (Oto-
repec–Cepin). Območje predstavlja ob-
stoječe nepozidano stavbno zemljišče 
na vzhodnem robu naselja. Območje 

OPPN leži znotraj naselja Ločica in se 
prometno navezuje na obstoječo lokal-
no cesto LC 493891 (Otorepec–Cepin), s 
katere je predviden dostop na ureditve-
no območje OPPN. Za napajanje obmo-
čja je predviden novi cestni priključek 
na LC 493891. Obravnavana zemljišča 
predstavljajo zaokrožitev in zapolnitev 
naselja ter omogočajo izgradnjo in do-
polnitev  stanovanjske gradnje.

Urejanje poti okrog parka Šenek

Z urejanjem bo sprehajalna pot postala položnješa in 
tako vsakomur dostopna.

V preteklih dneh so potekala gradbeno-vzdrževalna dela 
v občinskem gozdu ob parku Šenek. 

Urejajo dodatne sprehajalne poti v gozdu zunaj zavaro-
vanega območja parka. Ko bodo dela gotova, bodo te poti 
dopolnitev parka in možnost dostopa vanj z več strani. Obno-
vljena je tudi obstoječa pešpot v Šenek od glavne ceste. Zdaj 
je pot položnejša in s tem dostopna vsakomur.

Vabimo vas, da park obiščete večkrat.
Damjan Jevšnik

Alenka Kočevar
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V projektu, vrednem več kot dva milijona evrov, 
sodelujejo občine Braslovče, Polzela in Žalec

V dvorani Doma kulture v Braslovčah so v sredo, 31. marca 
2021, na novinarski konferenci predstavili projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine Braslovče, 
Polzela in Žalec, ki bo trajal od aprila letos pa vse do septem-
bra 2023. Operacija je sofinancirana s strani Republike Slo-
venije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu 
sodelujejo tri občine Spodnje Savinjske doline, in sicer Občina 
Braslovče kot nosilka projekta, Občina Polzela in Občina Žalec. 

Pogodbo so podpisali župani občin Braslovče, Polzela in 
Žalec ter direktorji izvajalcev projekta.

Operacija predstavlja izgradnjo komunalne infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno s slovensko in 
evropsko zakonodajo. Tako prispeva k varovanju in zaščiti vo-
dnih virov ter zmanjšanju vplivov na okolje. V sklopu projekta 
bo izvedena investicija za dograditev javne kanalizacije v dolžini 
3.450,38 metra in izgradnjo dveh črpališč na območju aglomera-
cije ID 8235 Polzela (aglomeracija nad 2000 populacijskih enot), 
ki leži na območju občin partneric. Ob tej priložnosti so župani 
občin podpisali pogodbe z izvajalci gradbenih del, izbranih na 
javnih razpisih. Tako bodo tri podsklope gradili različni izvajal-
ci. V Braslovčah, kjer bodo dela začeli najprej, predvidoma sredi 
meseca aprila, bo kanalizacijo v neto vrednosti 295.570,12 evra 
gradilo podjetje AGM Nemec, d. o. o. Letos bo tako na območju 
Orle vasi in Pariželj zgrajenih 1650 metrov kanalizacijskih vodov. 
Drugi podsklop je predstavil župan Občine Polzela Jože Kužnik. 
Povedal je, da so na razpisu izbrali podjetje Nivig, d. o. o., ki bo na 
območju Brega pri Polzeli in v centru Polzele zgradilo 1095 me-
trov kanalizacije v vrednosti 281.386,37 evra. Tudi v Občini Žalec 
se zavedajo pomena takšnih investicij. Po besedah župana Janka 
Kosa bodo morale občine v prihodnje za te namene investirati 
še kar nekaj lastnih sredstev in sredstev Evropske skupnosti. Na 
območju Občine Žalec bo 704 metrov dolg kanalizacijski vod v 
vrednosti 168.340,54 evra gradilo podjetje Tegar, d. o. o. 

V občinah Polzela in Žalec projekt zajema tudi izgradnjo 
dveh črpališč. Pogodbe s strani izvajalcev so podpisali v imenu 
podjetja AGM Nemec, d. o. o., direktorica Maja Nemec, Luka Pe-
trak, direktor podjetja Nivig, d. o. o., in s strani podjetja Tegar, d. 
o. o., direktor Tomo Ilijaš. Skupno se bo tako na novo kanalizacij-
sko omrežje, ki bo v letu 2023 povezano z že obstoječo komu-
nalno infrastrukturo, ki je speljana do centralne čistilne naprave 
v Kasazah, priključilo večje število gospodinjstev, skupaj 245 
prebivalcev na območju projekta Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode v porečju Savinje – občine Braslovče, Polzela in Žalec. 

Tone Tavčer 

Kot je na novinarski konferenci uvodoma povedal župan 
Občine Braslovče Tomaž Žohar, je celoten projekt vreden 
2.120.235,21 evra z davkom na dodano vrednost. Na razpisu 
jim je uspelo pridobiti nepovratna državna sredstva ter sred-
stva Evropske unije. Ministrstvo za okolje in prostor bo pri-
spevalo 189.742,68 evra, Evropski sklad za regionalni razvoj 
pa 758.970,75 evra. 

 3. maja 2021 začetek gradnje kanalizacije na Polzeli

Občina Polzela je 12. aprila 2021 izvedla uvedbo v delo 
z izbranim izvajalcem del – podjetjem Nivig, d. o. o., iz Šo-
štanja, in sicer za dograditev še manjkajočih odsekov ka-
nalizacijskega omrežja v naselju Polzela in Breg pri Polzeli 
znotraj aglomeracije Polzela. 

Izvedba projekta poteka v sklopu skupnega projekta Od-
vajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – občine 
Braslovče, Polzela in Žalec, za kar je predvideno sofinancira-
nje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 60 
% upravičenih stroškov. Po opisanem projektu je predvidena 

izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 1095,41 metra, od tega 
sklop Breg pri Polzeli 359,42 metra in sklop Polzela 735,00 me-
tra s črpališčem (Glavni trg, Cvetlična ulica, Pod gradom). Po-
godbena cena za opisana dela znaša 281.400 evrov brez DDV.

Izvajalec bo skladno s pogodbeno določbo pripravil še po-
drobnejšo časovnico, v prvi fazi pa bo 3. maja 2021 začel delo 
v naselju Polzela, na Cvetlični ulici. Nadzor nad gradnjo bo za 
celoto izvajalo mariborsko podjetje Peter Ograjenšek, s. p.

Magda Cilenšek
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Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave, št. 5/16, 12/18 in 7/19), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov 
za nadomestnega člana Nadzornega odbora 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 člana v Nadzorni odbor Občine Polzela.

Član nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. sto-
pnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računo-
vodskega ali pravnega področja.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Polzela, 
Malteška cesta 28. 3313 Polzela ali posredujte na e-naslov 
obcina.polzela@polzela.si do petka, 14. maja 2021. Predlo-
gu je treba priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlo-
gom oz. imenovanjem v nadzorni odbor. 

Obrazec je dostopen na spletni strani občine. 

Felix Skutnik, predsednik

Na podlagi 42. in 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 
86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 
– ZIUPOPDVE) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Na podlagi Zakona o sodiščih predsednik višjega sodi-
šča imenuje sodnike porotnike pri okrožnih sodiščih. Man-
dat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno 
imenovani, kar pomeni, da je kandidat za sodnika porotni-
ka lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo, pod pogo-
jem, da izpolnjuje zakonske pogoje.

Za sodnika porotnika je skladno z 42. členom Zakona o 
sodiščih lahko imenovan:
• državljan Republike Slovenije,
•  ki je dopolnil 30 let starosti,
• ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki 

se preganja po uradni dolžnosti, in 

• ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udelež-
bo pri izvajanju sodne oblasti ter 

• aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo predložiti izjavo kandidata, ki je 
objavljena na spletni strani Občine Polzela www.polzela.si.

Vse zainteresirane pozivamo, da nam predloge kan-
didatov in izjave posredujete na naslov Občina Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov 
obcina.polzela@polzela.si. Obravnavani bodo predlogi, ki 
bodo prispeli do petka, 14. maja 2021.

Felix Skutnik, predsednik

Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne 
objave, št. 5/16, 12/18 in 7/19), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov 
za nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
poziva vso zainteresirano javnost, da podajo predloge za 
imenovanje nadomestnega člana Sveta lokalnih skupnosti 
CSD Savinjsko-Šaleška.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Polzela, 
Malteška cesta 28. 3313 Polzela ali posredujte na e-naslov 

obcina.polzela@polzela.si do petka, 14. maja 2021. Pre-
dlogu je treba priložiti izjavo kandidata o strinjanju s pre-
dlogom oz. imenovanjem za nadomestnega člana Sveta 
lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška.

Obrazec je dostopen na spletni strani občine. 

Felix Skutnik, predsednik
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Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga zaznamujemo 7. aprila, 
je bil posvečen trenutno najaktualnejši javnozdravstveni temi: 
kako naš svet po kovidni krizi vrniti v sprejemljive tirnice življe-
nja tako, da bo pravičnejši za vse ter da bomo vsi uživali več 
zdravja in blaginje, kot posamezniki in družba. Ob tej priložno-
sti smo preverili, kako zdravi smo občani Občine Polzela. Naci-
onalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) namreč vsako leto pripra-
vi statistične podatke o zdravju za vseh 212 slovenskih občin.

Glede na državno povprečje so spodbudni podatki glede 
odzivnosti občanov Občine Polzela v presejalnih programih, 
a glede na to, da gre za dejavnosti, ki lahko marsikomu rešijo 
življenje, bi morali biti odstotki še bistveno višji. Odzivnost v 

Odziv občanov Občine Polzela na presejalne 
programe nad državnim povprečjem

Programu Svit (presejanju za raka debelega črevesa in danke) 
je bila v Občini Polzela 68,9 odstotka, na ravni celotne Sloveni-
je 64,6 odstotka. Presejanost v Programu Zora (presejanju za 
raka materničnega vratu) je bila pri nas 77,5 odstotka, medtem 
ko na ravni celotne Slovenije 71,7 odstotka. 

Več bolniške odsotnosti  
Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v Občini Pol-

zela je glede na podatke v študiji, ki je bila objavljena aprila lani, tra-
jala povprečno 18,3 koledarskega dne na leto, v Sloveniji 16,4 dne. 
Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila med Polze-
lani 2,3 na tisoč prebivalcev, starih od 35 do 74 let, v Sloveniji 2,1. Pri 
starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 2,4 na tisoč, v Sloveniji kar 6,5. Delež ljudi, ki 
so prejemali zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu 
slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako. 

Nadpovprečno samomorov
Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na sto tisoč 

prebivalcev, v Sloveniji 19. Nad slovenskim povprečjem je Občina 
Polzela prav tako glede deleža uporabnikov marihuane ali haši-
ša, starih od 15 do 64 let. Glede na Nacionalno raziskavo o toba-
ku, alkoholu in drugih drogah, ki jo je opravil Nacionalni inštitut 
za javno zdravje leta 2018, kaže, da je omenjeni drogi vsaj enkrat 
v življenju poizkusilo 27,7 odstotka občanov, medtem ko na ravni 
savinjske statistične regije le nekaj več kot 15 odstotkov. Podatek 
za državo znaša 20,7 odstotka. Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v prometnih nesrečah je bila 1,7 na tisoč prebi-
valcev, v Sloveniji 1,4. Delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi 
povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.

Špela Ožir

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev 
v Občini Polzela je glede na podatke v študiji, ki je bila 
objavljena aprila lani, trajala povprečno 18,3 koledarskega 
dne na leto, v Sloveniji 16,4 dne. Foto: Pexels

Vsi tisti, ki ste morda podrobno spremljali HBO-jev do-
kumentarec »Dan, ko je šport obstal«, v katerem so ameriški 
športniki spregovorili o njihovem doživljanju začetka epide-
mije, ste bili zagotovo prijetno presenečeni. Med nizanjem 
praznih stadionov se je v družbi svetovnih velikanov znašla 
tudi fotografija polzelskega igrišča. 

Celovečerni dokumentarec sicer prinaša zgodbo o edin-
stvenem zastoju športnih dogodkov marca lani in tistem, kar 
mu je sledilo. Z emmyjem nagrajeni režiser Antoine Fuqua opa-
ža nenadno prekinitev športnih dejavnosti, pomembno vlogo 
športnikov pri kulturnem ozaveščanju rasnih krivic, kar se je 
stopnjevalo med epidemijo koronavirusa, ter zapleteno vrnitev 
k tekmovanjem lani poleti in jeseni. Dokumentarec prinaša širo-
ko paleto mnenj in izkušenj ter raziskuje, kako je premor zaradi 
pandemije vplival na športne kariere, pa tudi to, kako je njihova 
življenja spremenil na dramatične in presenetljive načine.

Špela Ožir

Polzelsko igrišče med ameriškimi velikani

V ameriškem celovečernem dokumentarcu »Dan, 
ko je šport obstal« se je za nekaj trenutkov pojavila slika 
polzelskega športnega igrišča.

Občinske novice88

Št. 4, april 2021
� �



Zgornja Sevškova rupa navdušuje,     
Tajna jama ostaja zaprta

Odnašali aragonitne ježke
Zaradi preprečitve uničevanja in odnašanja jamskega inven-

tarja, predvsem sadre in aragonita, so leta 2007 z vgrajenimi vra-
ti zaprli Tajno jamo, ki leži na pobočjih Gore Oljke. Gre za jamo, ki 
je z dolžino 1300 metrov in globino 30 metrov najdaljša raziska-
na vodna jama na širšem območju štajerskega dela kraške Slo-
venije. V tako imenovani ponorni jami podzemno nadaljuje svoj 
tok manjši potoček, ki je imel pomembno vlogo pri oblikova-
nju več etaž. Izjemnost in posebnost so meandersko oblikovani 
podzemni rovi, bogato kapniško okrasje, nahajališče aragonita 
in sadre. Jama je tudi življenjsko okolje ogroženih in zavarovanih 
vrst netopirjev. V njej najdemo še posebno dragoceno naravno 
dediščino – aragonitne ježke, ki so jih, kot je pojasnila članica 
Šaleškega jamarskega kluba Podlasica Topolšica Alenka Jelen, 
nekateri celo prodajali na Bolhi. Vse to in to, da je Tajna jama za-
radi svojega vodnega značaja precej nevarna za raziskovanje za 
neizkušene, je pripeljalo tako daleč, da je vanjo dovoljen vstop le 
usposobljenim za znanstvenoraziskovalno delo. 

Kadavri ne spadajo v jamo
Čeprav so jame odprte in lahko dostopne, se vanje po be-

sedah Pavričeve ne odpravimo, ne da bi to komu prej poveda-
li. Zelo pomembna je tudi primerna jamarska oprema, ki mora 
obvezno vsebovati čelado in svetilko. Vanje je glede na obču-
tljiv kraški ekosistem strogo prepovedano odlagati odpadke. 
Štajerski jamarji zato vsako leto organizirajo vsaj eno večjo či-
stilno akcijo, s katero očistijo katero izmed jam. Prizori, ki so v 
zadnjih letih zelo pogosti in jamarje še posebno žalostijo, so v 
jami odvržene polivinilaste vrečke z živalskimi kadavri. »Gro-
zen občutek je, ko stopimo na vrečo in pod nogami pokajo 
kosti. Zvok v ušesih ostane še nekaj časa,« opozarjata jamarki, 
ki upata, da bo tega z ozaveščanjem vsako leto manj. Onesna-
ževalci se namreč ne zavedajo, da vsa voda, ki nižje priteče iz 
vodnih zajetij in vodnjakov, potuje skozi razvejan podzemni 
sistem, tudi mimo odpadkov, ki tako onesnažujejo pitno vodo.

Štajerski jamarji med počitkom v Rakunovem breznu, ki 
so ga velenjski jamarji odkrili leta 2000. Dolgo je 180 metrov 
in globoko 30 metrov. (Foto: Blog Štajerski jamarji)

Mednarodna speleološka zveza je tekoče leto razglasila 
za leto jam in krasa. Na območju Občine Polzela je trenutno 
registriranih kar 35 jam in brezen. Med jamarji je še posebno 
priljubljeno brezno Zgornja Sevškova rupa, medtem ko je 
Tajna jama zaradi preprečevanja odnašanja jamskega inven-
tarja zaprta od leta 2007. Čudovit kapniški svet je prav tako 
v Rakunovem breznu v Založah.

Ložniško gričevje, kamor med drugimi spadajo tudi po-
bočja Gore Oljke in Sevčnika, velja za območje osamelega 
krasa s številnimi podzemeljskimi in površinskimi kraškimi 
oblikami. Nekateri poznavalci v zadnjih letih celo menijo, da 
v primeru Savinjske doline niti ne moremo govoriti o osa-
melem krasu, temveč o predalpskem ali celo alpskem tipu. 
Gre namreč za večje zaplate karbonatnih kamnin s številnimi 
kraškimi pojavi, medtem ko so ti v primeru osamelega krasa 
redkejši in manjši. 

Kot nalašč za vrvno tehniko
Med 35 registriranimi jamami na območju polzelske ob-

čine je za jamarje trenutno najzanimivejše brezno Zgornja 
Sevškova rupa, ki je med mnogimi bolj poznano pod imenom 
Ravbarjeva jama. Dolgo je 220 metrov in globoko 78 me-
trov. Njegovo dno so prvi dosegli preboldski jamarji, medtem 
ko ga v zadnjih letih še posebno radi raziskujejo jamarji z 
Vranskega in Topolšice ter svoja opažanja objavljajo na blo-
gu Štajerski jamarji. »Vanj redno zahajamo, ker ima vse tiste 
elemente, ki se jih mora jamar pri uvajanju v vrvno tehniko 
naučiti,« je pojasnila jamarka Lea Pavrič iz Centra jamskih do-
živetij z Vranskega ter dodala, da so njihovi podzemni pod-
vigi v Savinjski dolini – tudi v primeru Zgornje Sevškove rupe 
– poplačani z bogatim kapniškim svetom. »V jamah Ložniške-
ga gričevja in Dobrovelj najdemo vse kapniške oblike, od sta-
lagmitov, stalaktitov do stebrov, zaves, sigovih kop in orglic. 
Mene še vedno najbolj očara pestrost kamnin.« Podobno je v 
Rakunovem breznu v Založah. 

V Zgornjo Sevškovo rupo jamarji redno zahajajo, ker ima 
vse tiste elemente, ki se jih mora jamar pri uvajanju v vrvno 
tehniko naučiti. 

Špela Ožir
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Osebno dopolnilno delo in vrednotnice:   
utrjevanje načela, da vsako delo šteje

Podjetna Tjaša ni želela tvegati z odprtjem espeja, ko se 
je s svojimi ročno narejenimi izdelki odločala za prvi vstop 
na trg. »Bolj smiselno se mi je zdelo prej potipati teren prek 
osebnega dopolnilnega dela,« je povedala. Kaj je to? Kdo 
lahko dela in kaj lahko prodaja? Je primerno tudi za doda-
tne zaslužke? Morda se tudi vam ob branju tega prispevka 
utrne kakšna prava ideja za delo.

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno na-
tančno določa, kaj spada k osebnemu dopolnilnemu delu. 
Prav tako je zakonsko določeno, da to delo lahko opravljajo 
le fizične osebe, in sicer zaposleni, brezposelni, upokojeni, 
študenti in dijaki, starejši od 15 let, ter tujci, ki imajo na podla-
gi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela. 
Bistveno je, da posameznik sam opravlja priglašena osebna 
dopolnilna dela.

Na seznamu osebnega dopolnilnega dela sta dve skupi-
ni. V prvo skupino spadajo občasna pomoč v gospodinjstvu, 
pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdr-
ževanje pripadajočih zunanjih površin in občasna pomoč pri 
kmetijskih delih. V to skupino spada tudi občasno varstvo 
otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu ter 
spremstvo ljudi, ki potrebujejo nego. Na seznam so vključene 
občasne inštrukcije, kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali 

študijskih obveznosti, občasno prevajanje ali lektoriranje, ob-
časno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin 
ob zasebnih dogodkih ter občasna pomoč pri oskrbi hišnih 
živali na domu lastnika živali. Pozor: zgoraj navedena dela se 
ne smejo opravljati za pravno osebo, tuji pravni subjekt ali 
samozaposleno osebo.

Druga skupina zajema izdelovanje in prodajo izdelkov 
domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni zaužitju, ter 

zemnih voda na tem območju Slovenije za preteklo leto 
določile slabo kemijsko stanje, kar pomeni, da je glede na 
priporočila v njej še vedno preveč nitratov. 

Slabo kemijsko stanje glede na podatke Arsa ima podtal-
na voda na savinjskem, podravskem in pomurskem obmo-
čju. Glavni vir nitrata v podzemni vodi še vedno predstavljajo 
kmetijstvo, gosta poseljenost in industrija. V Spodnji Savinj-
ski dolini so mejne vrednosti vsebnosti presežene na polovici 
merilnih mest. Torej je od dvanajstih voda z nitrati onesna-
žena na šestih mestih. A kljub vsemu si lahko Polzelani vsaj 
deloma oddahnemo. Kakovost podtalne vode na merilnem 
mestu na Bregu, ki je tudi edino v naši občini, je namreč z 
vidika nitratov povsem neoporečna in celo v primerjavi z 
drugimi merilnimi mesti po dolini najboljša. Ob tem je analiza 
trendov za leto 2019 pokazala, da vsebnost nitrata pada na 
skoraj vseh mestih v Spodnji Savinjski dolini. Ne glede na to 
je njihova vsebovanost še vedno krepko previsoka v Levcu, 
Medlogu, Parižljah, Šempetru, Trnavi in Žalcu. 

Strokovne službe so glede na nadzorno spremljanje 
podzemnih voda v tem delu Slovenije za preteklo leto 
določile slabo kemijsko stanje. Foto: Pixabay

V podtalnici še vedno preveč nitratov

Špela Ožir

Pomoč starejšim kot osebno dopolnilno delo

Zadnji podatki Agencije Republike Slovenije za okolje 
(Arso) za Spodnjo Savinjsko dolino niso preveč spodbudni. 
Strokovne službe so glede na nadzorno spremljanje pod-
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izdelovanje, popravilo in prodajo izdelkov, ki niso namenjeni 
zaužitju in jih je mogoče izdelovati na domu pretežno ročno 
ali po pretežno tradicionalnih postopkih. Poleg tega za oseb-
no dopolnilno delo štejejo tudi nabiranje in prodaja gozdnih 
sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki ter mletje žita, žga-
nje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Osebno dopolnilno delo lahko opravljajo posamezniki, 
ki se registrirajo prek spletnega portala pri Agenciji Repu-
blike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) 
(https://www.ajpes.si/sodd/prijava.asp) ali osebno pridejo 
na Upravno enoto Žalec, kjer uredimo registracijo na Ajpes. 
To lahko stranke uredijo tudi na kateri koli drugi upravni enoti 
v Republiki Sloveniji ali krajevnem uradu, saj ni krajevne pri-
stojnosti. Iskalci oziroma potencialni naročniki tovrstnih del si 
lahko ogledajo seznam posameznikov s kontaktnimi podatki, 
ki opravljajo osebno dopolnilo delo, na Ajpesovih spletnih 
straneh. (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Oseb-
no_dopolnilno_delo).

Podatki, povezani z vrednotnico, gredo samodejno na 
pristojno ministrstvo, plačilo samodejno na Finančno upravo 
RS (Furs), s Fursa pa na Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Ena vrednotnica bo izvajalcu prinesla približno en dan po-
kojninske dobe.

Vrednotnica za posameznega izvajalca osebnega do-
polnilnega dela velja za koledarski mesec. Naročnik mora 
za posameznika, ki mu denimo večkrat na mesec čisti hišo, 
kupiti eno vrednotnico, če bo imel v koledarskem mesecu 
več različnih izvajalcev, pa bo moral za vsakega izmed njih 
kupiti svojo vrednotnico. Izvajalec, ki čisti hiše pri različnih 

17. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu in ta-
tvini v Kmetijski zadrugi Polzela, in sicer je neznani storilec z 
uporabo sile vlomil v prostore Kmetijske zadruge ter iz skla-
diščnega prostora odtujil več vreč semenske koruze. Policisti 
še zbiramo obvestila in bomo na Okrožno državno tožilstvo 
podali kazensko ovadbo. 

19. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju nasilništva, in sicer sta se na Polzeli sprla moški in 
ženska, pri tem pa je moški pretepel žensko. Znani storilec je 
bil pridržan, zoper njega pa je bila napisana kazenska ovadba 
na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

Na območju Občine Polzela sta se marca zgodili tudi dve 
prometni nesreči, in sicer obe 25. 3. Prva se je zgodila na 
regionalni cesti Polzela–Velenje, zunaj naselja Založe, v ka-
teri sta z ogledali trčili dve tovorni vozili. Ker so bili v danem 
primeru izpolnjeni pogoji za odstop od ogleda, so policisti 
to tudi storili. 

Druga prometna nesreča se je zgodila v Podvinu, in sicer 
sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in kolesar. 
Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, 
da jo je zakrivila voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila 
prednost kolesarju, ta pa v prometni nesreči ni dobil hujših 
poškodb. Voznici so policisti izdali plačilni nalog.

Policisti PP Žalec smo marca na območju Občine Polzela 
obravnavali tudi dva travniška požara, in sicer v Dobriču in 
Andražu nad Polzelo, pri tem večje materialne škode ni bilo, 
saj sta pogoreli samo podrast in trava.

V marcu smo policisti PP Žalec obravnavali tudi štiri kr-
šitve javnega reda in miru, ki so se zgodile tako v zasebnem 
prostoru kakor tudi na javnem kraju. Vsi kršitelji so bili kazno-
vani z globo.

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

Pomoč pri vzdrževanju kot osebno dopolnilno delo

naročnikih, bo pridobil več vrednotnic, od vsakega naročnika 
za vsak koledarski mesec svojo. V primerih, ko je zavezanec 
za nakup vrednotnice izvajalec sam, bo dolžan kupiti le eno 
vrednotnico za koledarski mesec.

Za opravljeno delo je treba izdati račun v dveh izvodih, 
od katerega enega prejme kupec. Za občasno pomoč v go-
spodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske 
stavbe in vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin izdate 
račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu. Pri 
prometu z izdelki, sadeži ali zelišči se izda račun ob prodaji. 
Kopije računov se hranijo deset let.

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

Simona Stanter
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Policisti vas ob vse lepših dneh opozarjamo na nevar-
nosti, ki vam pretijo v cestnem prometu. Tako bomo v na-
daljevanju opozorili na eno izmed najranljivejših kategorij 
udeležencev v cestnem prometu, to so kolesarji in vozniki 
koles z motorji, mopedov in motornih koles. 

Kolo je eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. 
Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje upo-
rabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. Vendar pa 
moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo varnost, 
saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavlje-
na skupina prometnih udeležencev.

S kolesarjenjem kot zelo preprostim in ekološkim nači-
nom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu okolju, spo-
mladi in poleti oziroma v toplejših mesecih pa je to tudi ena 
izmed najprijetnejših športnih dejavnosti na svežem zraku, s 
katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. Pri-
speva namreč k večji vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, obe-
nem povečuje moč.

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot 
polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogoste-
je povzročijo prometne nesreče zaradi:

• nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba 
vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto 
povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola, 

• vožnje pod vplivom alkohola, 

• neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križi-
ščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji znak »stop« ali znak 
»križišče s prednostno cesto« velja tudi zanje, in ne le za 
voznike motornih vozil, 

• neprilagojene hitrosti, ki bi ustrezala stanju in lastnostim ce-
ste, še zlasti na posameznih odsekih cest z večjim naklonom. 

Kolesarji so tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem 
prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto njihovo vožnjo ovirajo nepravilno 
parkirana vozila.

Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem prome-
tu ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki namreč kažejo, 
da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starej-
ši kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo 
pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in se 
počasneje ustrezno odzovejo. Starostne spremembe vklju-
čujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih po-
škodbah. To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje ne 
smejo kolesariti. Vendar pa svetujemo:

• naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobno-
sti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so 
resnično sposobni varne udeležbe v cestnem prometu;

• naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se njihov vid poča-
sneje prilagaja temi; posamezne vožnje naj bodo krajše; 
izogibajo naj se tudi vožnjam po cestah, kjer se razvijajo 
večje hitrosti; predvsem pa naj se izogibajo cestam, na 
katerih ni kolesarskih stez.

Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej sami 
poskrbeli za svojo varnost in se ne bomo sami spravljali v nevar-
ne in/ali kritične okoliščine, bomo uživali v koristnem, prijetnem 
in zelo zdravem načinu gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.

Gorazd Trbovšek

V letu 2021 bo državna preventivna akcija Varnost kolesarjev potekala od 17. do 30. maja.
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Pekarno Roter prevzela četrta generacija

Znani savinjski pek Vanek Roter se je letošnjo pomlad 
po 40 letih dela v domači pekarni upokojil. Vodenje je 
prevzel njegov sin Marko Roter Grlica.

Znani savinjski pek Vanek Roter se je letošnjo pomlad 
po štiridesetih letih dela v domači pekarni upokojil. Vode-
nje je prevzel njegov sin Marko Roter Grlica. Načrtov za v 
prihodnje, kot pravi, ne manjka. Zagotovo je eden izmed 
večjih nadzidava njihove pekarne v Šentrupertu, kjer bo 
svoje mesto našla tudi krušna peč. Gradbena dela bodo 
začeli takoj po pridobitvi potrebne dokumentacije. Poleg 
pekarne s trgovino v Šentrupertu bodo izdelki še naprej na 
voljo tudi v njihovih trgovinah na Polzeli in Gomilskem.

Začetki te znane pekarne segajo v čas po prvi svetovni voj-
ni. Vanekov ded Miroslav Roter starejši je svojo prvo delavnico, 
v kateri je celo sam izdelal prvo štajersko peč, ki je bila zelo po-
dobna kmečki peči, le večja, postavil na Gomilskem. »Tisti čas je 
bilo delo v celoti ročno, zato je kar sam izdelal mešalni stroj. Bil 
je pravi inovator na svojem področju. Po specializaciji v vzhodni 
Nemčiji se je vrnil z recepturami, ki jih uporabljamo še danes, in 
z novimi vizijami o svoji dejavnosti,« pripoveduje Vanek Roter 
in dodaja, da je njegov ded, ki je bil mimogrede tudi ustanovni 
član Obrtne zbornice Žalec, dejavnost nehal seliti leta 1923, ko 
je zgradil svojo delavnico v Šentrupertu ob regionalni cesti Ma-
ribor–Ljubljana, kjer je sedež podjetja še danes. Z ženo Antonijo 
sta takrat uradno ustanovila družinsko obrt, ob kateri sta se, 
ker se ni dalo živeti zgolj od prodaje kruha, ukvarjala še s hme-
ljarstvom in drugim kmetijstvom. »Kruh je najprej dostavljal kar 
peš ali s kolesom, s košem na rami, pozneje s konjem in vozom, 
včasih tudi mopedom. Prvi kombi DKV je pekarna dobila leta 
1957,« dodaja njegov vnuk.

KLJUČNA IZNAJDLJIVOST

Obrt je nato leta 1962 prevzel njegov oče Miroslav mlajši, ki je 
prav tako za tri leta odšel na specializacijo v Nemčijo, kjer je dobil 
kar nekaj idej za izboljšavo in širjenje domače obrti. Pekarna je 
dobila delilni stroj, stroj za zavijanje testa in kombi VW. Njegovo 
vodenje na žalost ni trajalo dolgo. Zaradi zgodnje smrti je moral 
pekarno čez noč leta 1983 prevzeti Vanek, ko je bil star komaj 18 
let. »Prvih nekaj let je bilo zelo napornih. Delal sem vse dneve in 
noči. Ko so se krize končale in se je začel v Sloveniji razvoj tržišča, 
se je pekarna začela razvijati. Nekoč je bilo za dobro poslovanje 
dovolj že, če je obrtnik veliko delal, danes žal ni več tako. Poleg 
pridnosti je pri poslovanju treba imeti veliko iznajdljivosti.« 

NOČNI DELAVNIK NEKAJ VSAKDANJEGA 

Vanek, ki se je po štiridesetih letih dela v domači pekarni 
pravkar upokojil, sina Marka podpira pri njegovih idejah. Obe-
nem še vedno, čeprav v delo ni več profesionalno vpet, rad pri-
skoči na pomoč. Kot pove, se kot upokojenec počuti odlično. 
Nekaj težav mu dela zgolj nočno spanje. Kako močno mu je 
v vsem tem času nočni delavnik zlezel pod kožo, je spoznal 
namreč šele po upokojitvi. Zvečer, ko se namesto v pekarno 
lahko odpravi v posteljo, se mu velikokrat zgodi, da zaradi več 
desetletij prebedenih noči preprosto ne more zaspati in gleda 
televizijo pozno v noč. 

Špela Ožir
Poleg pekarne s trgovino v Šentrupertu so njihovi izdelki 

na voljo tudi v trgovinah na Polzeli in Gomilskem.

V pekarni poleg rezancev delajo tudi naravni sladoled in 
različne vrste peciva.
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Pomladanska napoved gospodarskih gibanj   
za leto 2021

Po lanskem globokem upadu gospodarske dejavnosti 
za letos predvidevamo 4,6-odstotno rast bruto družbenega 
proizvoda. Okrevanje naj bi se ob predpostavkah izboljša-
nja epidemioloških razmer in postopoma večje preceplje-
nosti prebivalstva začelo v drugem četrtletju in se v drugi 
polovici leta pospešilo – takšne so tudi predpostavke osre-
dnjih napovedi za glavne trgovinske partnerice.

Predvsem zaradi izboljšanih obetov v mednarodnem okolju 
in manjše prizadetosti izvoznega dela gospodarstva in gradbe-
ništva v drugem valu epidemije je napoved nekoliko višja, kot 
smo predvideli v zimski napovedi (4,3 %). Gospodarsko okre-
vanje bo še naprej diferencirano po posameznih dejavnostih.

Predvidevamo, da se bo rast v predelovalnih dejavnostih 
in gradbeništvu ter z njimi povezanimi storitvami nadaljevala. 
Podobno pričakujemo tudi razmeroma visoko rast investicij, 
zlasti infrastrukturnih in stanovanjskih. S postopnim odpi-
ranjem storitvenih dejavnosti se bo od pomladi krepila tudi 
zasebna potrošnja; poleg rasti razpoložljivega dohodka bo k 
temu prispevalo tudi sproščanje prihrankov in s tem posto-
pno zmanjševanje stopnje varčevanja gospodinjstev. 

Nadaljevala se bo tudi rast mednarodne menjave, zlasti 
blaga in postopoma tudi večine segmentov storitev, najpo-
časnejše in tudi dolgotrajnejše pa bo okrevanje storitev, po-
vezanih s turizmom.

Zaposlenost bo letos ob umirjanju epidemioloških raz-
mer postopoma okrevala, brezposelnost pa bo v povprečju 
leta ostala na podobni ravni kot lani. Pri tem pričakujemo, da 
bodo vladni ukrepi, zlasti v prvi polovici leta 2021, še naprej 
blažili negativne posledice koronakrize na trgu dela in bodo 
le postopoma umaknjeni.

Gospodarsko okrevanje se bo v naslednjih dveh letih nada-
ljevalo, v letu 2022 naj bi bila rast bruto družbenega proizvoda 
podobna letošnji (4,4 %), leta 2023 pa bo znašala 3,3 %. Rast 
zaposlenosti se bo ob predvidenem nadaljevanju okrevanja 
gospodarstva še nekoliko okrepila, a bo povprečno število 
brezposelnih leta 2023 ostalo višje kot v letu 2019.

Epidemiološke razmere ostajajo negotove, s tem pa so 
povezana tudi največja tveganja za uresničitev napovedi, ki 
bo močno odvisna od nadaljnjega poteka epidemije in izva-
janja strategije cepljenja v Sloveniji ter drugih državah. Med 
tveganji, ki so nekoliko bolj uravnotežena kot lani, sicer še 
vedno prevladujejo negativna. Zelo pomembno bo tudi po-
stopno in premišljeno umikanje ukrepov za blaženje posledic 
epidemije in prehod na njihovo razvojno komponento v sklo-
pu načrta za okrevanje in odpornost ter večletnega finanč-
nega okvira. To so ključne ugotovitve pomladanske napovedi 
gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroe-
konomske analize in razvoj (Umar).

Turizem je med panogami, ki jih je pandemija in z njo 
povezani ukrepi najbolj prizadela.

Gospodarsko okrevanje bo diferencirano in različno hitro 
po posameznih dejavnostih. Razpoložljivi hitro frekvenčni 
podatki in kazalniki zaupanja kažejo, da se pozitivna gibanja 
v dejavnostih, vpetih v mednarodno menjavo, ki so se začela 
že v drugi polovici preteklega leta, nadaljujejo tudi v prvih 
letošnjih mesecih.

Ob nekoliko izboljšanih gospodarskih obetih v medna-
rodnem okolju letos tako pričakujemo nadaljnjo rast izvoza 
in uvoza, zlasti blaga, in postopoma tudi večine segmentov 
storitev.

Tudi predelovalne dejavnosti in gradbeništvo ter z njimi 
povezane storitve bodo letos rasle in večinoma že dose-
gle predkrizno raven iz leta 2019. Izkoriščenost proizvodnih 
zmogljivosti v predelovalnih dejavnostih, ki je bila na začetku 
leta že višja od dolgoletnega povprečja, in izboljšana priča-
kovanja podjetij o izvozu nakazujejo postopno krepitev nji-
hove investicijske aktivnosti. 

Pričakujemo predvsem močno okrepitev infrastruktur-
nih investicij, prav tako tudi nadaljnjo rast stanovanjskih in-
vesticij.

Storitve, ki jih je epidemija bolj prizadela, bodo letos šele 
začele okrevati in bi svojo predkrizno raven večinoma lahko 
dosegle do leta 2023. Po lanskem globokem upadu se bo 
s postopnim odpiranjem storitvenih dejavnosti od pomladi 
krepila tudi zasebna potrošnja. Poleg rasti razpoložljivega 
dohodka bo k temu prispevalo tudi sproščanje prihrankov in 
s tem postopno zmanjševanje stopnje varčevanja gospodinj-
stev, ki pa bo predvidoma še precej presegala raven iz leta 
2019. Na trošenje gospodinjstev bo pozitivno vplivalo tudi 
predvideno unovčevanje turističnih bonov. 
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Gospodarstvo

V naslednjih dveh letih se bo gospodarsko okrevanje na-
daljevalo. Leta 2022 naj bi bila rast podobna letošnji (4,4 %), 
gospodarska dejavnost pa naj bi dosegla predkrizno raven 
iz leta 2019, k čemur bo prispevalo tudi ohranjanje nekaterih 
ukrepov za blažitev posledic epidemije v tekočem letu. Pri 
tem predvidevamo, da bodo (zlasti v 2022) določeni zaščitni 
ukrepi še vedno prisotni in bodo omejevali popolno okreva-
nje določenih storitvenih dejavnosti (npr. potovanj). Po dveh 
letih razmeroma visokih rasti za leto 2023 napovedujemo 
3,3-odstotno rast bruto družbenega proizvoda.

Največje tveganje za uresničitev napovedi je še naprej 
povezano z epidemiološkimi razmerami v Sloveniji in najpo-
membnejšimi trgovinskimi partnericami.

Dolgotrajno vztrajanje zaostrenih epidemioloških razmer, 
morebitni strožji omejitveni ukrepi ob novih valovih okužb, 
tudi kot posledica novih in bolj nalezljivih mutacij koronavi-
rusa in/ali počasnejšega cepljenja, ter ponovna večja zaprtja 
gospodarstev bodo še naprej predstavljali največje tveganje 
za stabilno okrevanje. To bi še bolj prizadelo predvsem stori-
tvene dejavnosti, v primeru obsežnejšega zaprtja dejavnosti 
pa bi posledice občutila tudi industrija. Tudi prehitro umika-
nje ukrepov za blaženje posledic epidemije bi ob zaostrenih 
gospodarskih razmerah lahko privedlo do povečanja brez-
poselnosti, stečajev in težav večjega števila gospodarskih 
subjektov pri opravljanju njihove dejavnosti. Vse skupaj bi 
vplivalo tudi na počasnejše okrevanje.

Vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Bojana Kralj Kos

Maja peta dražba »Polzela«

Nekoč uspešna Tovarna nogavic Polzela čaka na novega 
lastnika.

dnji mesec. Izklicna cena bo predvidoma znašala malo manj 
kot 2 milijona evrov (prva dražba 2,8 milijona), kar pomeni 
70 odstotkov ocenjene likvidacijske vrednosti tovarne.

Napovedana dražba, ki bo že peti poskus prodaje tovar-
niškega kompleksa, sestavljenega iz več zgradb in zemljišč v 
skupni izmeri 52.400 kvadratnih metrov, bo maja. Čeprav si je 
nepremičnine v preteklih štirih letih ogledalo več morebitnih 
kupcev, takšnega, ki bi bil zanje pripravljen plačati več kot dva 
milijona evrov, na Polzelo še ni bilo. 

Tovarna nogavic na Polzeli je šla v stečaj nekaj dni pred bo-
žičem leta 2016, stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec je potem še 
leto in pol ohranjal proizvodnjo. Čeprav je bil pri tem zelo uspe-
šen, je tovarno v skladu z zakonodajo moral zapreti. Tudi zato, 
ker mu kljub več poskusom premoženja ni uspelo prodati kot 
celote, torej vseh zgradb in opreme. Po ustavitvi poslovanja je 
Hohnjecu na dražbi uspelo prodati večji del zaloge in blagovno 
znamko Polzela. Za malo manj kot 390 tisoč evrov ju je kupilo 
trgovsko podjetje iz Estonije. Upravitelj je tudi že prodal večino 
strojev in opreme. Prodaja največjega premoženja, tovarniškega 
kompleksa, ki ga deloma oddaja v najem, pa nikakor ne uspe. 

Tone Tavčer

Stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec je pripravil novi pre-
dlog prodaje polzelske tovarne nogavic. Tovarniški kom-
pleks in še nekaj preostale opreme bo dal na dražbo priho-
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Pozeba v sadovnjaku, posledice in domače rešitve

KAKO UGOTOVIMO, ČE JE CVET 
POZEBEL?

Pozeba v začetni fazi ni takoj vidna. 
Najlažje jo opazimo, če pogledamo pe-
stič, ki je v sredini cveta. Če je pestič 
steklen, rjav ali črn, je pozeba opravila 
svoje delo.

Vsak vrtičkar lahko cvet prereže na 
pol in preveri plodnico v spodnjem delu 
cveta. Če je plodnica rjava ali črna, je 
cvet pozebel. To lahko naredimo z vsa-
kim majhnim in ostrim nožem. 

� �NASVETI

Nekaj nasvetov, kako prepoznati, 
kaj je pozeblo oziroma kaj je v takem 
primeru treba ali mogoče narediti.

Vas skrbi, da je pozeblo tudi vaše 
sadno drevje? Je pozeba pobrala ves 
pridelek ali je škoda majhna? Najbolj 
poškodovani so cvetovi marelic, bre-
skev, sliv in češenj. Nekoliko manj pa 
jablan in hrušk. Pokazali vam bomo, 
kako ugotoviti, če je sadno drevje 
pozeblo in kako ukrepati v domačem 
vrtu za dober pridelek.

POZEBA MARELIC, BRESKEV, SLIV IN 
POŠKODBE CVETOV

V letih, ko so zime tople in imamo 
pozimi spomladanske temperature, se 
zgodi, da sadno drevje spomladi hitro 
zacveti. Če imamo v času cvetenja zelo 
nizke temperature, so v domačem sa-
dovnjaku hitro težave. Nizke tempera-
ture, ki padejo pod ledišče v času cve-
tenja, niso dobrodošle. Cvet sadnega 
drevja, ko se začne odpirati, lahko po-
zebe že pri temperaturi –1 do –2 °C.

V NIŽJIH IN NEUGODNIH LEGAH JE 
POZEBA HUJŠA

Pestič v cvetu je v času cvetenja 
zelo nežen in hitro zmrzne. Pozeba je 
hujša, če je zjutraj hladno in vlažno vre-
me. V dolinah, kjer se zadržujeta hladen 

zrak in vlaga, je pozeba opazna že pri 
–2 °C. Lahko je višje v krošnji pri istem 
mrazu škoda manjša. Prav tako je ob 
rahlo vetrovnem vremenu, ker veter 
preprečuje zadrževanje vlage, škoda po 
pozebi manjša.

KJE JE ŠKODA ZARADI POZEBE 
NAJVEČJA?

Odprti cvetovi breskev hitro po-
zebejo. V tem primeru pomrznejo 
plodnica, pestič in prašniki. Enako se 
zgodi pri marelici, ki cveti. Ravno tako 
pozebejo odprti cvetovi češenj in sliv. 
Pri češnjah so poškodovani celo zaprti 
brsti. Pojavlja se tudi škoda pri jabla-
nah in hruškah, ki so v fazi rdečega 
balončka.

Pri jablanah in hruškah je zaradi po-
zebe najbolj prizadet srednji cvet, ki s 
cvetenjem prehiteva druge cvetove.
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SO POZEBLI VSI CVETOVI ALI JE 
TAKŠNIH LE NEKAJ?

Kako močna je pozeba, lahko ugo-
tovimo, če določimo deset naključnih 
cvetov ali brstov na drevesu in preveri-
mo stanje pestiča in plodnice. Postopek 
smo opisali v prejšnjem odstavku. Če je 
pozeblo od pet do deset cvetov na dre-
vesu, je pozeba 50-odstotna. V doma-
čem vrtu je treba preveriti več sadnih 
vrst in sort, ker škoda na vseh ni enaka.

Če pozeba ni velika, je celo koristna, 
saj opravi naravno redčenje plodov že v 
času cvetenja. 

POZEBA BRESKEV, MARELIC, SLIV IN 
UKREPANJE V VELIKIH SADOVNJAKIH

V velikih nasadih proti pozebi ukre-
pamo z oroševanjem. Ukrep začnemo 
izvajati takoj, ko temperatura pade pod 
ledišče. Orošuje se ves čas, ko imamo 
problematične temperature, oziroma 
toliko časa, dokler se ves led ne stopi.

V trenutku, ko kapljica vode z oro-
ševanjem pade na brst med zamrzo-
vanjem, odda toploto in tako vzdržuje 
višjo temperaturo v brstu, da marelice, 
breskve, slive in drugo sadno drevje ne 
pozebejo.

POZEBA IN UKREPI V DOMAČEM 
SADOVNJAKU

Če drevesa niso velika, jih pokrijemo 
z zimsko vrtno tkanino. Tako s pokri-
vanjem ustvarimo mikroklimo, ki lahko 
prepeči pozebo. Temperatura je za 1 do 
2 °C višja kot v okolici in sadno drev-
je je lahko rešeno, če temperature niso 
prenizke.

POKRIJMO TUDI MARELICO OB ZIDU

Marelica cveti zelo zgodaj. Če je 
posajena ob domačem zidu, je tudi to 
marelico priporočljivo pokriti z debelej-
šo vrtno tkanino. Zid se čez dan ogreje 
in ponoči oddaja toploto. Tako lahko 
preprečimo večjo škodo. Pokrivanje 
marelice je koristno tudi takrat, ko v 
času cvetenja dežuje. Takrat prepreči-
mo omočenost cvetov in pojav cvetne 
monilije.

KAJ ŠE ODLOČA O POZEBI SADNEGA 
DREVJA?

Pozebo bolje prenesejo drevesa, ki 
so bila v prejšnjem letu v dobri kondiciji 
in so primerno prehranjena. Proti poze-
bi lahko krepimo rastline tudi tako, da 
jih nekaj dni do najmanj en dan pred 
nizkimi temperaturami poškropimo s 
pripravki za krepitev rastlin pred poze-
bo na osnovi alg in aminokislin. Tako je 
potem lahko nekoliko manj škode.

ŠKROPLJENJE BRESKVE, SLIVE, 
MARELICE, ČEŠNJE IN VIŠNJE V ČASU 
CVETENJA

Če se v času cvetenja pojavlja vla-
žno vreme, dež ali jutranje megle, je tre-
ba poskrbeti za škropljenje proti cvetni 
moniliji. Za ta namen uporabljamo iz-
ključno pripravke proti cvetni moniliji, 
ki so primerni za škropljenje v cvet in 
niso strupeni za čebele. Škropimo ve-
dno zvečer ali zelo zgodaj zjutraj, ko ne 
piha veter in čebele ne letajo, da jih ne 
motimo.

KAJ PREPREČIMO S ŠKROPLJENJEM 
V CVET?

Tako preprečimo okužbo in s tem 
uničenje cvetov, ki je večje v vlažnem 
vremenu, dežju. Posledično preprečimo 
tudi propadanje poganjkov. Če cvetje 
in poganjki propadajo več let zapored, 
lahko propade celotno drevo. Pri košči-
čarjih poskrbimo tudi za škropljenje v 
času cvetenja in vlažnega vremena.

Treba je vedeti, da prvi davek po-
bira pozeba, drugi davek na češnjah, 
breskvah, marelicah in drugih koščičar-
jih pa pobira vlažno in deževno vreme. 
Prvič škropimo, ko je odprtih do 30 % 
cvetov, in drugič, ko so odprti vsi cveto-
vi. Samo tako lahko pričakujemo doma-
če sadje tudi v neugodnih letih.

Upajmo, da nam je letošnja poze-
ba v naši občini naredila kar najmanj 
škode. V naši občini verjetno nimamo 
sadjarja, ki je stoodstotno odvisen od 
pridelave sadja. Tistim, ki pa to so, pa 
bi bilo prav, da jim država s sredstvi po-
maga premostiti ta hudi udarec narave.

Blaž Turnšek
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Največja izbira sadik zelenjave in 
balkonskih  rož. 

Del andraških sadovnjakov podlegel pozebi 

Pozeba v začetku aprila, ki je bila že šesta v zadnjih de-
setih letih, je po ocenah ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano povzročila med 40 in 50 milijonov evrov 
škode. Primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 
in 2017, ko je dosegla približno 45 milijonov evrov. Po bese-
dah domačega sadjarja Konrada Brunška je ogromna tudi 
v sadovnjakih v Andražu nad Polzelo, a na srečo tamkajšnji 
sadjarji od teh niso življenjsko odvisni. 

»Kolikor mi je do zdaj uspelo pregledati sadovnjak, je ško-
da na določenih sadnih vrstah stoodstotna. To je bilo tudi pri-
čakovati. Temperature so se namreč v noči s 6. na 7. april na 
določenih mestih spustile kar med -5 in -7 stopinj Celzija,« je 
povedal izkušeni andraški sadjar Konrad Brunšek. Pozeba je 
v Andražu nad Polzelo največ škode povzročila na češnjah, 
breskvah in hruškah. Vsaj polovica izmed omenjenega je bila 
v času pozebe že v polnem razcvetu. »Pridelek jablan, ki so 
bile v fazi rdečega balona, je prav tako uničen, medtem ko se 
je poznim sortam na srečo uspelo izogniti pozebi,« še doda-
ja sogovornik, ki se je približno pred tremi desetletji odločil, 
da bo obnovil bogastvo starih sort, ki so nekoč uspevale po 
andraških bregovih. Špela Ožir

Andraški sadjarji na srečo niso ekonomsko odvisni 
izključno od pridelka v sadovnjakih, pa vendar je pogled 
na pozeble cvetove vse prej kot spodbuden. Fotografija je 
simbolična. 
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Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi

Hörmann Slovenija, d.o.o.
Petrovče  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana  T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor  T. +386 (0)2 48 00 141

www.hormann.si
info@hormann.si

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno 
z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih 
zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2021.
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Na vprašanje, katera je najnevarnejša gozdna žival pri 
nas, bi bili pogosti odgovori verjetno medved, ris, volk in 
divji prašič. Čeprav so te divje živali velike in močne, je 
naključno srečanje z njimi zelo malo verjetno, če pa jih že 
srečamo, se nam bodo hitro umaknile. Žival, ki nam lah-
ko povzroči največ težav, ki so nemalokrat izjemno hude in 
puščajo trajne posledice, je majhna in skoraj neopazna. Ker 
je pomlad že dobro ogrela tla, so se v naravi poleg cvetov 
začeli pojavljati tudi ti členonožci, ki jih ne uvrščamo med 
žuželke, temveč v skupino pajkovcev oz. natančneje pršic 
– to so klopi. 

ZAKAJ JE KLOP NEVAREN?

Klop je zajedavec, ki sam po sebi ni nevaren in razen 
draženja kože ob ugrizu navadno ne povzroča pretirane 
škode telesu. Klopov ugriz je lahko nevaren, če je ta okužen 
z mikroorganizmi – povzročitelji bolezni, ki jih klop prena-
ša. Najpogostejši bolezni, ki sta posledica ugriza okuženega 
klopa, sta klopni meningoencefalitis ter borelioza. Obe bo-
lezni sta pri nas v primerjavi z drugimi državami v Evropi 
zelo pogosti.

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS

Beseda meningoencefalitis izhaja iz starogrških besed 
»meningea« (možganska ovojnica) in »encephalon« (mož-
gani) ter pomeni vnetje možganov in njihovih ovojnic. 

Povzročitelj
Povzročitelj bolezni je virus klopnega meningoence-

falitisa (KME). Virus okuženemu klopu ne povzroča težav, 
zato lahko virus z vsakim ugrizom širi dalje. Glavni gostitelji 
klopov (organizmi, ki so vir hrane zajedavcu) so glodavci, 
srnjad, ježi, lisice, krave, koze, psi, mačke ter mnogi drugi 
sesalci, lahko pa tudi ptiči. Gostitelj je seveda tudi človek, 
vendar se v večini primerov klopova pot s tem konča. Za 
klopnim meningoencefalitisom pri nas v povprečju zboli 
250 ljudi na leto. Kako pa se klop sploh okuži z virusom? 
Ko že okužen klop začne zajedati na svojem gostitelju, npr. 
srnjaku, ta nanj prenese virus. Vsi klopi, ki se v prihodnosti 
hranijo na istem srnjaku, se bodo okužili tudi sami. Odrasel 
klop izleže jajčeca, v katerih je prav tako prisoten virus KME, 
okužba pa se med klopi prenaša tudi med parjenjem.

Simptomi in znaki bolezni
Bolezen se pojavi po inkubacijski dobi (čas od okužbe 

do pojava prvih simptomov), navadno od 7 do 14 dni po 
vbodu klopa, in poteka v dveh korakih. Na začetku se okuž-
ba kaže kot vročinska bolezen z utrujenostjo, bolečinami v 
mišicah in slabostjo. Po 2 do 4 dneh ti simptomi izzvenijo in 
nastopi obdobje brez težav, ki traja od nekaj dni do tri te-
dne. V drugi fazi pride do prizadetosti centralnega živčnega 
sistema, ki se kaže kot visoka vročina, hudi glavoboli, sla-
bost in bruhanje, lahko pa celo nezavest in smrt. Praviloma 
je potek težji pri starejših, ki imajo tudi po preboleli okužbi 

pogosto trajne posledice, kot so težave s spominom, mo-
tnje govora in ravnotežja ter glavoboli. Smrtnost bolnikov s 
klopnim meningoencefalitisom je 0,5 % do 2 %.

Zdravljenje 
Pravega zdravila pri okužbi z virusom klopnega menin-

goencefalitisa še ne poznamo, zato je na voljo le podporno 
zdravljenje, ki blaži simptome bolezni. Pri lažjih potekih so 
to predvsem protivnetna zdravila, ob težjem poteku in ve-
čji prizadetosti centralnega živčnega sistema pa je včasih 
potrebno tudi umetno predihavanje bolnikov. Kadar zaradi 
okvare živčevja pride do ohromitve, se izvaja fizioterapev-
tska rehabilitacija. 

Preprečevanje
Najučinkovitejši način za preprečevanje bolezni je ce-

pljenje. Cepivo proti KME je inaktivirano oz. »mrtvo«, kar 
pomeni, da ne vsebuje živih organizmov in ne more povzro-
čiti bolezni. Cepivo je varno in učinkovito v več kot 95 %. Za 
zaščito so potrebni trije odmerki cepiva, ki jih oseba prejme 
po določeni shemi v roku enega leta, nato pa še poživitveni 
odmerek na tri in pozneje na pet let. Cepljenje po dogo-
voru poteka pri izbranem zdravniku, priporočljivo pa je, da 
se prvi odmerek prejme že v zimskih mesecih, saj se tako 
imunost razvije že pred pojavom prvih klopov v tisti sezoni. 
Cepljenje je prostovoljno, razen za osebe, ki so poklicno bolj 
izpostavljene, npr. gozdarji, lovci, geodeti … V sklopu obve-
znega zdravstvenega zavarovanja je cepljenje brezplačno 
za odrasle, stare 49 let, in otroke, stare 3 leta, za preostale 
pa je cepljenje samoplačniško. 

Pomemben ukrep za preprečevanje okužbe je tudi pre-
kuhavanje mleka, saj se lahko virus prenaša tudi z uživanjem 
svežega mleka živali, ki jo je z ugrizom okužil klop.

Najnevarnejša gozdna žival

� �
Klopi prenašajo dve izjemno nevarni bolezni: klopni 

meningoencefalitis in lymsko boreliozo.
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BORELIOZA 

Povzročitelj
Lymska borelioza je bolezen, ki jo povzročajo bakterije 

iz družine spirohet. Prenaša se z ugrizom okuženega klopa, 
ki je podobno kot pri KME postal kužen z zajedanjem oku-
ženega gostitelja, nato pa bakterijo širi naprej na naslednje 
gostitelje. V Sloveniji odkrijemo več kot 3000 primerov na 
leto in se s tem uvrščamo na evropski vrh.

Simptomi in znaki bolezni
Okužba navadno poteka v treh fazah. V prvi fazi (nekaj 

dni do 1 mesec) po okužbi se na koži pojavi značilna rdečina 
v obliki kolobarja okrog mesta ugriza. Pomembno je, da to 
rdečino razlikujemo od majhne rdečine, ki nastane kot reak-
cija na klopovo slino in spominja na srbeč izpuščaj po piku 
komarja. Redko se zgodi tudi, da se rdečina kljub okužbi ne 
pojavi. V drugi in tretji fazi, ki sledi več mesecev ali let po 
okužbi, se začnejo pojavljati znaki prizadetosti različnih or-
ganov, najpogosteje kože, živčevja, mišic, sklepov, oči in srca. 

Zdravljenje
Ker je borelioza bakterijska bolezen, jo lahko za razliko 

od klopnega meningoencefalitisa zdravimo z antibiotiki. Če 
je okužba ugotovljena pravočasno, se bolezen praviloma 
zelo dobro ozdravi in ne pušča trajnih posledic. Kljub ozdra-
vitvi lahko ob ponovnem ugrizu okuženega klopa ponovno 
zbolimo, kar pa je pri KME izjemno redko. Cepivo proti bo-
reliozi ne obstaja, zato je izjemno pomembno pravočasno 
odkrivanje prvih simptomov. 

Preprečevanje 
Najbolj pomembna ukrepa za preprečevanje bolezni sta 

preprečevanje ugriza ter čim hitrejše odstranjevanje, če do 
njega že pride. Bakterija, ki povzroča borelijo, se v telesu 
klopa obnaša nekoliko drugače kot v telesu gostitelja. Ko 
klop začne sesati kri, je to signal za bakterijo, da bo lahko 
vstopila in okužila novega gostitelja, za kar se mora nekoliko 
preobraziti in iz prebavnega sistema klopa preiti v njegove 
žleze slinavke. Ker to zahteva svoj čas, do okužbe ne pride 
takoj ob ugrizu klopa, ampak šele približno 24 ur po njej. Če 
klopa pravočasno odstranimo, lahko na ta način preprečimo 
bolezen tudi v primeru, če je bil klop okužen z borelijo. 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE UGRIZA

Tveganje za ugriz klopa in potencialno okužbo lahko 
zmanjšamo z ukrepi, kot so:
• nošenje svetlih oblačil, ki pokrivajo kožo,
• uporaba sredstev za odganjanje klopov,
• takojšnje preoblačenje po zadrževanju v gozdu ali na 

travniku,
• temeljit pregled telesa, ki zajema tudi poraščene dele, 

pazduhe, kožne gube, dimlje, zadnjico, lasišče in uhlje.

PRAVILNO ODSTRANJEVANJE KLOPA

Poleg čimprejšnjega odstranjevanja je pomembno tudi, 
da se postopka lotimo na pravilen način. Ko odkrijemo klo-
pa, mesta ugriza ne polivamo z razkužilom, oljem ali dru-
gimi mazili, saj lahko na ta način povzročimo pospešeno 
izločanje njegove sline. Klopa primemo s špičasto pinceto 

čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Po-
membno je, da ne uporabljamo pincet, ki imajo veliko povr-
šino, saj med odstranjevanjem iztiskamo slino. Če se zgodi, 
da del klopa ostane v koži, tudi tega takoj odstranimo. Po 
odstranitvi kožo umijemo, si zapomnimo ali zapišemo datum 
in okolico vboda opazujemo še vsaj naslednje tri tedne.

VARNO V NARAVO

Kljub večji izpostavljenosti klopom so aktivnosti v naravi 
zelo koristne tako za naše telo kot za naše misli, zato je pretiran 
strah pred klopi in izogibanje gozdu odveč, nikoli pa ni odveč 
previdnost. Tudi če se sprehajamo po parku, pokošenem trav-
niku, igrišču ali hribih nad 600 metrov ali drugih zelenih površi-
nah, kjer klopov mogoče ne bi pričakovali, se je treba po vrnitvi 
domov pregledati in zamenjati oblačila, tudi če niso umazana. 
Klop lahko namreč ostane na obleki in se na nas prisesa nasle-
dnjič, ko jo oblečemo. Pri pregledovanju naj nam ne bo nerodno 
in za pomoč pri pregledu delov telesa, ki jih sami ne vidimo, za-
prosimo za pomoč družinskega člana ali prijatelja. Če pa v na-
ravo s sabo vzamemo naše hišne ljubljenčke, je treba pozornost 
posvetiti tudi njim, saj so tudi oni potencialni gostitelji klopov. 

Uživajte v toplih mesecih, ki sledijo, sklenil pa bom z be-
sedami: »Bolje, da se med sprehodom vi usedete na klop, kot 
da se klop na vas.«

Jan Mogu
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Marčevske dogodivščine oddelka 9

Čistilna akcija 2021
V petek, 19. marca 2021, smo vsi otroci in zaposleni v Vrtcu Polzela in Andraž 

izvedli čistilno akcijo ter se tako pridružili občinski čistilni akciji. 

Podali smo se na čiščenje okolice vrtca. Otroci so za čiščenje pokazali veliko za-
nimanja. Pobrali smo veliko smeti. Ob koncu čiščenja smo bili zelo ponosni, saj smo 
brez kakršnih koli težav opravili še kako pomembno delo. Vsaka skupina je v svojem 
»mehurčku« upoštevala vsa priporočila NIJZ.

Andreja Bohnec

Vseslovenski čistilni akciji smo se 
pridružili tudi vsi oddelki podaljšanega 
bivanja na OŠ Polzela in tudi v Andra-
žu, in sicer skupaj z Občino Polzela, ki 
je poskrbela za rokavice, vrečke ter na 
koncu še za sladko presenečenje.

Vsaka čistilna akcija se seveda začne 
s skrbjo za naše zdravje. Učiteljice smo 
otrokom razdelile rokavice in vrečke za 

smeti. Navdušeni in varno opremljeni 
smo se podali na lov za odpadki. Razpo-
redili in razdelili smo se v mehurčke za či-
ščenje igrišča in okolice šole. Veseli obra-
zi učencev, ko so se jim vrečke polnile s 
smetmi, so nam povedali veliko. Najslajše 
pa je seveda prišlo na koncu, ko so se 
učenci lahko posladkali s sladkimi dobro-
tami. Za iskrice v otroških očeh se najlep-
še zahvaljujemo županu Občine Polzela.

Naša narava nam je hvaležna, da 
skrbimo za njo, in tudi lepo je vide-
ti majhne glavice, ki tako vztrajno in z 
veliko zavzetostjo pobirajo smeti in se 
veselijo vsakega odpadka, ki ga vrže-
jo v vrečko. Da, na mladih svet stoji in 
naj tako tudi ostane, da bodo znova in 
znova skrbeli za čisto okolje, v katerem 
živimo.

Tanja Sadnik

� �

Ana Vrabič in Amanda Hribernik

Kar se Janezek nauči, Janez zna.

2222

Št. 4, april 2021
� �



Živim zdravo tudi na daljavo        
ter z zdravo prehrano in         
gibanjem do boljšega         
zdravja

Ker nam veliko pomenijo varnost, dobro počutje in 
zdravje otrok, smo na OŠ Polzela v času zaprtja šol ko-
ordinatorji projekta Zdrava šola pripravili celostni nara-
voslovni dan z naslovom Živim zdravo tudi na daljavo. 

Za učence prvega in drugega triletja smo pripravili 
vsebine s področja skrbi za zdravje in zdrave prehrane 
ter to začinili z izzivom za učence, da si po svojem re-
ceptu pripravijo zdrav napitek. V tretjem triletju so imeli 
učenci predavanje o zdravstveni vzgoji, pri čemer sta se 
jim pridružili Daliborka Novakovič in Anamarija Romih, 
usklajevalki pri Centru za krepitev zdravja Žalec. Dan so 
nadaljevali z obravnavo tem o škodljivih posledicah kaje-
nja. Med vsebinami tega dne so bile tudi vaje za čuječ-
nost in predstavitev projekta Varno s soncem. 

Naš cilj je bil, da na ta dan prepletemo tudi gibalne in 
miselne izzive in s tem otroke spodbudimo k reševanju 
zabavnih bralnih nalog med gibalno dejavnostjo. Bralno-
-gibalni izzivi so bili namreč ena izmed akcij letošnjega 
meseca knjig in branja. Z veseljem ugotavljamo, da se je 
veliko učencev odločilo sprejeti dodaten izziv in se poda-
lo na pohod v okolico Polzele (hiša Neže Maurer, Vimperk, 
Gora Oljka, Novi klošter, Sevčnik, pot ob Savinji ...), na cilju 
pa so prebrali kakšno poglavje iz svoje najljubše knjige. Če 
za konec povzamem misli učencev in interpretiram njiho-
ve prejete fotografije, lahko rečem, da je bil dan sprošču-
joč, zabaven ter poučen. Vsakemu posamezniku je po-
nudil možnost, da postori nekaj zase in za svoje zdravje. 

Barbara Hudoklin, vodja Zdrave šole

•	 Zobke	si	umivam	redno	vsak	večer,	zjutraj	pa	včasih	pozabim.	Pri	umivanju	sem	natančen.	Hrane	ne	jem	vse.	Obožujem	sladkarije.	Ko	sem	telovadil,	sem	občutil,	kako	mi	je	narasel	srčni	utrip.	Tako,	da	mi	je	srce	skoraj	ven	poskočilo.	Na	koncu	sva	z	mamico	še	pripravila	moj	najljubši	smuti.	Notri	sva	dala	mleko,	banane	in	cimet,	da	je	dobro	dišalo.	Tega	imam	najraje.	Babica	pa	mi	ga	včasih	pripravi	tudi	z	drugim	sadjem	in	zelenjavo.	Bor	Sajovic,	1.	r. 
•	 Današnji	naravoslovni	dan	mi	je	bil	zelo	všeč,	saj	sem	se	naučila	veliko	novega	o	umivanju	zob	in	hrani.	Zabavala	sem	se	tudi	med	izvajanjem	bralnih	in	športnih	izzivov.	Naravoslovni	dan	pa	sem	sklenila	s	sadnim	smutijem.	V	posodo	sem	dala	pol	banane,	pet	jagod,	pol	hruške	in	pest	malin.	Vse	skupaj	sem	zmešala,	nato	pa	sem	si	privoščila	smuti.	Sofija	Kramer,	2.	r.
•	 V	petek	smo	se	razgibali	in	spoznali	prehransko	piramido.	Najpomembnejše	je	gibanje	in	pitje	vode.	Pripravila	sem	tudi	vitaminski	smuti,	popoldne	pa	smo	z	družino	kolesarili.	V	soboto	smo	odšli	na	Vinski	vrh.	Vso	pot	je	pihal	veter.	Na	vrhu	smo	po	tleh	pogrnili	odejo	in	počivali	ob	poslušanju	zgodbe	Anica	in	grozovitež.	Ob	vračanju	z	Vinskega	vrha	smo	tekli	in	se	zabavali.	Ela	Bašič	Fekonja,	3.	r.
•	 Naravoslovni	dan	si	bom	najbolj	zapomnila	po	pripravi	popolnoma	mojega	napitka.	Največ	novega	sem	se	naučila	o	srcu,	srčnem	utripu	in	prehranski	piramidi.	Za	svoj	zdravi	način	življenja	bi	se	morala	še	več	gibati,	se	morda	vključiti	v	kakšno	športno	dejavnost	in	pojesti	kakšno	sladkarijo	manj.	Doma	nismo	imeli	špinače,	zato	sem	za	napitek	uporabila,	kar	smo	imeli.	Smuti	sem	pripravila	iz	dveh	banan,	štirih	kivijev,	kumkvata	in	ingverja.	Za	tekočino	sem	uporabila	donat	in	dve	žlici	grškega	jogurta.	Smuti	je	bil	zelo	okusen	in	zdrav.	Katerina	Fidler,	4.	r.
•	 Najbolj	mi	je	bilo	všeč	delanje	napitka.	Naučil	sem	se,	da	lahko	med	šolskimi	odmori	izvajaš	vaje	za	sproščanje.	Ko	sem	delal	napitek,	sem	vanj	dal	mleko,	med	in	banane.	Bil	je	zelo	okusen!	Jutri	grem	s	svojo	psičko	do	rojstne	hiše	Neže	Maurer.	Ambrož	Uršič,	5.	r.,	POŠ	Andraž

•	 Današnji	dan	mi	je	bil	zelo	zanimiv	in	hkrati	zelo	poučen.	Opozoril	nas	je,	da	samo	zato,	da	bi	izpadli	frajerji,	ne	smemo	početi	stvari,	ki	so	zelo	nevarne	(na	primer	kajenje).	Menim,	da	se	na	splošno	mi	mladi	premalo	zavedamo,	kako	pomembna	je	zaščita	pred	soncem	in	kaj	vse	nam	lahko	sonce	tudi	povzroči.	Prav	tako	menim,	da	je	bila	videokonferenca	o	samopodobi	poučna	ter	zanimiva	in	da	nam	je	predavanje	prišlo	zares	prav,	saj	se	dandanes	najde	ogromno	takšnih,	ki	te	zafrkavajo	in	ti	s	tem	ničijo	samopodobo.	Zara	Ledinšek,	6.	r.
•	 Zjutraj	smo	imeli	kratko	videokonferenco,	da	nam	je	učiteljica	razložila,	kako	naj	bi	potekal	današnji	dan.	Pogledala	in	prebrala	sem	si	navodila	ter	začela	opravljati	delo.	Ko	sem	končala	s	prvim	delom,	sem	si	prebrala	gradivo	z	naslovom	Varno	s	soncem.	Ob	10.45	smo	imeli	predavanje	o	samopodobi.	Vse	odgovore	sem	si	sproti	zapisovala	na	list	papirja.	Sledili	so	bralni	izzivi.	Najbolj	smešen	se	mi	je	zdel	zadnji,	saj	se	ti	med	branjem	res	lomi	jezik.	Jutri,	ko	bomo	imeli	čas,	pa	gremo	z	družino	na	sprehod.	Ema	Kapus,	7.	r.
•	 Naravoslovni	dan	mi	je	bil	zelo	všeč.	Obnovili	smo	nekatera	znanja	o	zdravem	življenju	in	si	skupaj	pogledali	nekaj	zelo	zanimivih	vaj,	ki	jih	je	priporočljivo	izvajati	vsak	dan.	Sami	smo	si	ogledali,	kako	zdravju	škodujejo	cigarete.	Uničujejo	nam	pljuča,	vplivajo	na	zobe	in	nam	postarajo	videz.	Elektronske	cigarete	so	še	bolj	rakotvorne.	Imeli	smo	tudi	vaje	čuječnosti,	pri	katerih	je	seveda	pomembno	dihanje.	Prebrali	smo	si,	da	je	lahko	za	nas	nevarno	tudi	sonce,	če	se	mu	preveč	izpostavljamo,	saj	nas	lahko	zelo	opeče.	Posledice	so	lahko	vidne	takoj	ali	pa	čez	vrsto	let.	Seveda	se	lahko	pred	njim	zaščitimo	s	sončno	kremo,	pokrivalom	...	in	se	ne	sončimo	namerno.	Imeli	smo	še	sedem	izzivov.	Bili	so	zelo	zabavni.	Za	konec	naravoslovnega	dne	smo	z	družino	odšli	na	sprehod.	Katarina	Bašnec,	8.	r.
•	 Danes	sem	se	najprej	udeležila	dveh	videokonferenc.	Ko	se	je	to	končalo,	sem	vzela	knjigo	in	se	s	sestro	odpravila	v	Šenek,	kjer	sva	brali,	slikali,	poslušali	glasbo	in	se	sprehajali.	Hodili	sva	vsaj	dve	uri	in	raziskali	nekaj	mest,	ki	jih	prej	nisva	poznali.	Altina	Krasniqi,	9.	r.

Vrtec in šola

Naše dejavnosti za duševno in telesno zdravje

2323

Št. 4, april 2021
� �



Učenke in učenci OŠ Polzela pod mentorstvom učiteljev 
vsako leto sodelujejo v projektu Evropska vas, katerega na-
men je spoznavati države članice Evropske unije. 

Vsako leto šola spoznava drugo državo, letos pa smo 
imeli čast še podrobneje spoznati in raziskati našo domovino 
Slovenijo. 31. marca 2021 je bil dan, ko smo skupaj zadihali 
kot eno in prav vsi od prvega do devetega razreda ustvarjali, 
raziskovali, plesali in peli v duhu naše domovine. Ponovno 
smo spoznali, kako bogata je naša zakladnica in kako pono-
sni smo lahko na svoj narod. Z veseljem se bomo predstavili 
na sklepni prireditvi, ki bo predvidoma meseca maja v Celju.

Simon Krumpak

Projekt Evropska vas

4. marca se je z državnim tekmovanjem v poznavanju 
okoljskih vsebin končalo tekmovanje v ekokvizu. 

Neli Stankovič je v kategoriji sedmih razredov osvojila 
srebrno priznanje. Neli si je s srebrnim priznanjem prislužila 
tudi organizirani ogled interaktivnega multimedijskega cen-
tra Svet energije, jedrske elektrarne in Centra za ravnanje z 
odpadki v Krškem. Rok Mogu, Izabela Veber in Matija Štem-
berger pa so na državnem tekmovanju osvojili bronasta pri-
znanja. Iskrene čestitke vsem udeležencem državnega tek-
movanja. 

Mentorica Doroteja Smej Skutnik

Srebrni na državnem tekmovanju v ekokvizu

Vrtec in šola

Slovenija, ali te poznam?

Bodi eko. Bodi kul. Raziskuj in v Ekokvizu sodeluj!

2424

Št. 4, april 2021
� �



Tekmovanje iz znanja angleščine

V ponedeljek, 8. marca 2021, je na Osnovni šoli Polzela 
potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za učence 
osmih razredov na temo Slovenske pripovedke, miti in le-
gende, angleško Slovenian tales, myths and legends. 

Udeležilo se ga je šest tekmovalcev. Bronasto priznanje 
so prejeli osmošolci Estera Kužnik in Brina Butinar z doseže-

nimi 85 % ter Aleksej Benjamin Derča z doseženimi 83 %. Vsi 
trije so dosegli uvrstitev na državno tekmovanje, kjer bo tek-
movalo le 500 najboljših učencev in učenk iz vse Slovenije.

Vsem trem čestitamo za dosežen uspeh in držimo pesti 
na državnem tekmovanju, ki bo aprila.

Kulturna dediščina

Z učenci smo v sklopu projekta Dnevi evropske kulturne 
dediščine v našem kraju spoznavali dvorec Šenek. 

Spoznavali smo njegovo zgodovino, namen ter videz v 
preteklosti. Seveda pa nas je tudi zanimalo, kako je videti in 
čemu je dvorec namenjen danes. Učenci so zavzeto razisko-
vali ter pozneje na to temo tudi ustvarjali. Ob koncu projekta 
je nastala tudi maketa dvorca Šenek. 

Učenci OPB 8 in Sanja Kolšek

Pomlad v drugem razredu

Ker vsi nestrpno čakamo, da se začne lepo vreme, smo 
si drugošolci pomlad pričarali kar v razredu.

Ob ustvarjanju smo zelo uživali. Menimo, da so nam ris-
bice resnično lepo uspele. Nekaj vam jih ponujamo kar tukaj, 
več pa si jih lahko ogledate v spletnem albumu OŠ Polzela.

Prišla je pomlad.

Učiteljice drugih razredov

Mentorica Mojca Vidmajer

Vrtec in šola

Mladi raziskovalci ob maketi
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Lan Podpečan v družbi klubskih funkcionarjev

V soboto, 20. marca 2021, je na Polzeli potekalo člansko 
državno prvenstvo v karateju. Ob upoštevanju protikoron-
skih ukrepov so Karate klub Polzela zastopali trije mladi 
člani: Nika, Nuša in Lan. 

Vsi trije so pokazali dobro pripravljenost. Lan je osvojil prvo 
mesto, Nuša drugo mesto, Nika pa je stopila na tretjo stopnič-
ko. Dober rezultat smo nadgradili s klubskim rezultatom, v sku-
pnem seštevku vseh klubov smo osvojili odlično tretje mesto.

1. mesto - Lan Podpečan (člani -75 kg)
2. mesto - Nuša Žerjav (članice -68 kg)
3. mesto - Nika Šenica (članice -68 kg)

Čestitamo!
Luka Deberšek

Državno člansko prvenstvo 2021 na Polzeli

� �

Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije je namenjena 
vsem, ki želijo besedilo bolje razumeti.

Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije

Ustava Republike Slovenije je krovni pravni akt, ki ureja 
vse naše najpomembnejše pravice in obveznosti. Napisana je 
v pravniškem jeziku, ki je marsikateremu državljanu nedosto-
pen, zato smo jo celovito priredili v lahko berljivo obliko. V Lah-
ko berljivi Ustavi Republike Slovenije najdete vseh 176 členov 
ustave, ki so prirejeni v lahko branje in tudi dodatno vsebinsko 
razloženi s konkretnimi primeri. V knjigi najdete tudi razlage 
težjih besed ali besednih zvez, ki se pogosto pojavljajo v bese-
dilu ustave, kot so na primer: državni zbor, državni svet, pravice, 
zakon, državljan, sodnik ipd. Knjiga je namenjena vsem, ki želite 
Ustavo Republike Slovenije bolje razumeti.

Pri projektu prirejanja ustave v lahko berljivo obliko je sode-
lovalo 34 ljudi: člene so prirejali študenti specialne in rehabilita-
cijske pedagogike ljubljanske Pedagoške fakultete v sklopu Štu-
dentske sekcije Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
Slovenije, pregledali pa so jih vrhovni sodnik svetnik, strokovnja-
kinja za lahko branje in testni bralci. Projekt je potekal v sodelo-
vanju z Zvezo Sožitje in invalidskim podjetjem Želva. Knjiga je 
plod več kot 10.000 ur prostovoljnega dela in omogoča, da je 
najpomembnejši pravni dokument v državi zdaj dostopen vsem. 

Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije je dokaz, da je 
mogoče še tako zahtevne informacije narediti dostopne. Ele-
ktronska različica je dostopna na spletni strani Zveze Sožitje 
(povezava: http://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.
html), tiskana izvoda pa bosta na voljo tudi v Občinski knjižnici 
Polzela in šolski knjižnici Osnovne šole Polzela.

Vabljeni k branju!
Nika Bedek

Branje ljudem omogoča, da smo neodvisni od drugih in 
sodelujemo v družbenem življenju. Pogosto pa ne pomisli-
mo, da nekateri potrebujejo informacije v drugačni obliki.

Lahko branje je način, kako napišemo informacije, da jih 
vsi lažje razumemo. Namenjeno je vsem ljudem, predvsem pa 
bralcem, ki trajno potrebujejo gradivo v obliki lahkega branja 
(ljudem z disleksijo, motnjami v duševnem razvoju, motnjo 
pozornosti, motnjo avtističnega spektra …), pa tudi bralcem z 
omejenim jezikovnim znanjem (npr. tujejezičnim priseljencem). 
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Lan Podpečan v družbi klubskih funkcionarjev

V četrtek, 18. marca 2021, je bil tehnični pregled traktorjev na dvorišču Kmetijske 
zadruge Polzela.

Z željo, da bi bila kmetijska opra-
vila varna in uspešna, so lahko kmetje 
tudi letos opravili tehnične preglede 
traktorjev in traktorskih priklopnikov v 
bližini doma.

Podjetje Avto Velenje je v sodelo-
vanju z Avtokontrolom Žalec in pod 
okriljem skupine AS Slovenj Gradec na 
terenu izvajalo tehnične preglede za 
traktorje, pri katerih konstrukcijsko do-
ločena hitrost ne presega 40 km/h, in 
traktorske priklopnike do 3500 kg naj-
večje dovoljene mase. 

Lokacije pregledov so bile Kmetija 
Flis Hramše, PGD Ločica pri Vranskem, 
KZ Gotovlje, KZ Polzela, KZ Petrovče, 
Kmetija Povše Podlog, Aliansa Trna-
va in parkirišče Športne dvorane Vrani 
Vransko.

Tone Tavčer

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa so otroci pravljico poslušali na 
zelenici pred knjižnico.

31. marca 2021, dan pred zaprtjem javnega življenja v Sloveniji, smo v Med-
občinski splošni knjižnici Žalec pripravili pravljični maraton za vrtčevske skupi-
nice otrok. Razmeram ustrezno smo otroke povabili na zelenico pred knjižnico, 
kjer so v varni razdalji s pripovedovalko Ireno Štusej poslušali njeno avtorsko 
pravljico Čebelica, kaj delaš.

Čebela je brala med

Dve skupinici otrok sta druga za 
drugo poslušali zgodbico o čebelici, ki 
iz urbanega čebelnjaka na strehi knji-
žnice zaide na papirnato cvetje pod 
lipo, kjer deklica bere knjigo. Pripoved 
je dopolnjeval pisan čebelnjak, ki ga je 
knjižnica pridobila prek projekta Lo-
kalnih akcijskih skupin Slovenije Čebe-
la BERE med, v katerem sodeluje. Ob 
2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig 
za otroke, smo tako vsaj dve skupinici 
otrok po dolgem času gostili v okolju 
knjig in sončnega dne. 

Po sprostitvi ukrepov v zvezi z zaje-
zitvijo širjenja virusa bomo k poslušanju 
povabili še druge skupine vrtčevskih 
otrok, saj je znanje o čebelah, urbanih 
čebelnjakih, medovitih rastlinah ter bra-
nju knjig in branju medu še posebno v 
tem času pomembno.

Irena Štusej

Mozaik dogodkov

Tehnični pregledi traktorjev tudi na Polzeli
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Aaron Carver (24), ki je bil v polzelski ekipi z 29 točkami 
najboljši na tekmi pri Zlatorogu.

Zmaga Hopsov v gosteh pri Zlatorogu

V košarkarski ligi Nova KBM so Hopsi s Polzele v šestem 
kolu v sredo gostovali pri ekipi Zlatorog Laško in zmagali z 
rezultatom 98 : 73.

Košarkarji Hopsov s Polzele so se v Laško oziroma Hra-
stnik (zaradi prenove dvorane Tri lilije) podali z misijo ujeti 
domačo ekipo po številu zmag in resno konkurirati za za-
dnje mesto, ki še vodi v četrtfinale Lige Nova KBM. Kljub po-
membnosti tekme sta ekipi prvi polčas odigrali zelo napa-
dalno, ekipa s Polzele je dosegla celo 50 točk. A v drugem 
polčasu so gostje nadaljevali z visokim odstotkom zadetih 
metov (met Hopsov iz igre na koncu 62 %), Laščanom pa se 
je igra v napadu popolnoma ustavila.

V drugem polčasu je Zlatorog dosegel le 26 točk in na 
zmago preprosto ni mogel več računati, saj so bili Hop-
si napadalno preprosto preveč razpoloženi in so na koncu 
zmagali z visoko razliko. Pri Hopsih je Aaron Carver odigral 
vrhunsko tekmo, saj je 29 točkam dodal še 12 skokov. Josip 
Mikulić je dosegel 26 točk. 

Tone Tavčer

Mozaik dogodkov

Darovati kri je plemenito dejanje, ki rešuje življenja.

Na Polzeli 71 krvodajalcev

V veroučni učilnici polzelske župnije je 24. marca 2021 
potekala prva letošnja krvodajalska akcija. Izvedel jo je Za-
vod za transfuzijsko medicino Ljubljana s sodelovanjem 
Območne organizacije RK Žalec in Občinske organizacije 
RK Polzela. Kri je darovalo kar 71 krvodajalcev. 

Kot so povedali organizatorji in izvajalci akcije, so bili z 
njo zadovoljni. Tudi ta krvodajalska akcija je zaradi epidemije 
potekala na prilagojen način. Krvodajalci so predhodno pre-
jeli SMS-sporočilo s prošnjo, da pokličejo transfuzijski center 
in se naročijo na točno uro odvzema. Na odvzem krvi so pri-
hajali na pet minut, s čimer so organizatorji poskrbeli, da ni 
bilo gneče v prostoru. Krvodajalci so tako kri oddali varno in 
brez čakanja v vrsti. Pred vhodom v prostore, kjer je potekal 
odvzem krvi, so preverjali ustreznost darovalcev in izmerili 
njihovo telesno temperaturo. 

Tone Tavčer
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Mavrična gora je ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v Peruju.

boto, 27. marca 2021, ko smo se videli na 
Zoomu. Verjamem, da smo bili vsi nav-
dušeni, še zlasti nad Mavrično goro, ki je 
ena izmed najbolj priljubljenih destinacij, 
ki si jih je treba ogledati na potovanju po 
Peruju. Vsebinsko bogat program, poln 
znamenitosti in posebnosti kulture, nam 
je prikazal tudi s pomočjo spletnega ze-
mljevida, zato si je bilo vso to raznolikost 
dežele še lažje predstavljati.

Lev, hvala! 

Po predstavitvi Peruja in njegovi bo-
gati zgodovini ter raznoraznimi arheolo-
škimi ostanki je zanimanje za potopisna 
predavanja zelo veliko, zato bomo tovr-
stne predstavitve nadaljevali ter vas po-
peljali v najbolj pestre dele sveta. 

Trenutne epidemiološke razmere vse 
načrte postavljajo pod vprašaj, zato bomo 
čim več dogodkov poskusili organizirati 
prek spleta.

Natja Kapitler

Lev Podbregar je pred dvema leto-
ma s svojo družino obiskal Peru, kjer 
jih je na vsakem koraku spremljala 
zgodovina Inkov, ki so le ena izmed 
mogočnih pestrosti perujske kulture. 

Slikovito naravo in razgiban relief, 
skrivnostni Machu Picchu, Limo, slavni 
kanjon, velikanskega andskega kondorja 
ter mnogo več nam je Lev predstavil na 
potopisnem predavanju, ki ga je z Mla-
dinskim društvom Polzela izvedel v so-

Mozaik dogodkov

Z Levom Podbregarjem do Peruja

Uporabniki VDC Muc so rokavčke pomagavčke 
podarili varovancem Doma upokojencev Polzela.

V Varstveno-delovnem centru Muc smo se odločili za sodelovanje v projektu 
Rokavčki pomagavčki, pri čemer izdelujejo rokavčke za ljudi z demenco.

VDC Muc podaril rokavčke pomagavčke

Rokavčki pomagavčki pri ljudeh z 
demenco zmanjšujejo stres, stimulirajo, 
izboljšajo zaznavanje in jih sproščajo. 
Ko so dementni ljudje izgubljeni, jim na-
denejo rokave, oni pa se z njimi igrajo, 
zaposlijo, umirijo.

Ker naše uporabnice rade ustvarja-
jo, kvačkajo in pletejo, smo se odločili, 
da tudi mi naredimo nekaj koristnega 
in lepega ter to podarimo našim pri-
jateljem v Domu upokojencev Polzela, 
s katerimi smo že večkrat sodelovali. 
Predvsem smo jim polepšali dneve z 
nastopi. Rokavčke smo jim osebno do-
stavili, bili so jih veseli in upamo, da jim 
bodo koristili.

Da naše uporabnice lahko ustvarja-
jo, pa se najlepše zahvaljujemo dobrim 
ljudem, ki nam darujejo material.

Urška Pipan
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Mozaik dogodkov

Marinka in Ivo As, zakonca iz Sladkega Vrha, člana likovne sekcije KUD Pol-
zela, sta ljubiteljska slikarja, ki si čas zapolnjujeta s čopičem, akrilnimi barvami, 
snežno belim platnom, vmes pa se najde tudi kakšno v drugačnih tonih, tudi 
črno.

V simbiozi vsega naštetega ustvarjata podobe, s katerimi odstirata drobce 
svojih duš in brezmejne domišljije. Svoje slike sta postavila na gradu Komenda 
26. aprila. Razstava bo na ogled do 21. maja 2021.

Prijazno vabljeni!

Sonja Jezernik

Marinka in Ivo As: »Najini stili«

Zakonca Marinka in Ivo As

Velikonočni prazniki so ne glede na 
veroizpoved pomemben družinski pra-
znik. So tudi čas za skupno ustvarjanje 
in obdarovanje z doma narejenimi iz-
delki. Velikokrat ob tem nastanejo pra-
va umetniška dela, zato nam je na pri-
mer pobarvana jajčka včasih kar težko 
razbiti in zavreči sliko na njihovi lupini.

Barvanje pirhov, peka potice, šun-
ka, hren. Same dobrote, ki smo jih ve-
dno radi jedli doma, pa tudi pri babici 
in dedku ter sosedih. Letos smo morali 
ponovno ostati doma in uživati v kro-
gu najožjih družinskih članov, zato smo 
imeli veliko časa, ki smo ga sicer pora-
bili v vrtcu, šoli, službi ali na potovanjih, 
počitnicah in službenih poteh. 

Na naše povabilo, da svojo izvirnost 
delite z nami, ste se množično odzvali, 
za kar se vam lepo zahvaljujemo. Poslali 
ste nam zares lepe in ustvarjalne pisani-
ce. Komisija na TIC Polzela je med vse-
mi izbrala najlepše in najizvirnejše. 

Prve tri nagrade prejmejo: 

1. nagrada: pirhek na lokostrelsko 
temo, 

2. nagrada: pirhi s čudovitimi 
pletenimi kapicami,

3. nagrada: pirhi z naravnimi barvami 
in izvirnimi motivi.

Vse nagrajence vabimo, da se po 
nagrade oglasijo na TIC Polzela na grad 
Komenda, vsem preostalim pa želimo 
obilo uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju 
in jih vabimo k sodelovanju na še ka-
kšnem javnem natečaju.

Najizvirnejše pisanice

1. mesto 2. mesto 3. mesto 

Lidija Praprotnik
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BO!jevci so pred leti že nastopili na 
Polzeli in privabili ljubitelje rokovske 
glasbe od blizu in daleč. Zdaj jim je 
uspelo priti pod okrilje Založbe kaset 
in plošč RTV Slovenija.

Na spletni strani založbe so o njih 
zapisali: »Po albumih Dirka za notranji 
mir (2012), Okrogli svetovi (2014) in 
King Kong (2018) je zdaj skupina BO! 
pred izidom četrte plošče.

BO!jevci so bend s kilometrino: 
skupaj so že desetletje, prihajajo iz Sa-
vinjske doline, kjer imajo v normalnih 
okoliščinah vaje, studio in bendovska 
druženja. Nase so v zadnjih letih opo-
zorili s številnimi koncerti, samostojno 
ali kot predskupina ob boku sloven-
skim rokerskim legendam Siddharti in 
Dan D. Jure Longyka je na Izštekanih 
njihov nastop pospremil z naslednjimi 
besedami: 'Energičen in sodoben zvok 
z neprevzetnim rokom in jasnim sporo-
čilom.'

Člani Društva Dobra ideja na poti k uresničitvi 
mladostniških sanj 

Singl Mostovi je uvertura v četrti album 
z naslovom Modra. Nastal je v času kolek-
tivne izolacije, karanten, številnih prepove-
di in najbolj zlorabljene besedne zveze pre-
teklega leta – nove normale. 'V teh čudnih 
časih smo vsi na preizkušnji. Prepovedi so 
družbo razdelile, občutili pa smo jih tudi 
sami. Naše ustvarjanje se je bistveno spre-
menilo, nas spravilo pred zaslone in od nas 
zahtevalo drugačne pristope. Virtualna re-
alizacija glasbenih idej je zahtevna, zaslon 
in spletne povezave pa filtri tehnoloških 
razsežnosti,' svojo glasbeno ustvarjalnost v 
času covida-19 komentirajo BO!-jevci.

Kot večina sotrpinov iz glasbenega 
sveta si letos želijo predvsem dolgo po-
letje z manj omejitvami, igranje na odrih 
in novo muziko, ki bi jo lahko poslušali 
v živo. To leto je kljub omejitvam iz BO! 
izvabilo le najboljše. Glasba je nastaja-
la v drugačnih okoliščinah, a nič manj 
intenzivno. Frontman in pisec besedil 
Boštjan Meh je prvo polovico leta kot 
medicinski tehnik delal z najranljivejšo 
skupino v domu za ostarele, kar je po-
menilo izolacijo v najstrožjem pomenu 
te besede. Člani benda se več kot pol 
leta niso družili, k temu so pripomogle 
tudi občinske prepovedi in dejavni-
ki, povezani z njimi. Glasbene ideje so 
delili virtualno, basist Jurij Žohar se je 
posvetil miksu in produkciji, vodja ben-
da in kitarist Robi Kugler pa je študiral 
nove pristope h glasbi.

Kljub prepovedim, ki razdvajajo, 
mostovi ljubezni vlečejo skupaj. Vedno 
in za zmeraj. Mostovi so tako prvi singel 
četrte plošče Modra, ki izide prihodnje 
leto.«

Bina Plaznik

Mozaik dogodkov

Pridne roke so izdelale čudovite 
butare.

V Karitas Polzela smo izdelovali cvetje iz papirja in 
butarice

V Župnijski Karitas Polzela so tudi 
letos prizadevne roke izdelovale pra-
znične butare za cvetno nedeljo. Ne-
katere so bile okrašene zgolj s suhim 
cvetjem iz barvastega kreppapirja, ne-
katere tudi s svežim zelenjem.

Ves teden je vsak dan od 9. do 17. 
ure pridno delalo od šest do osem pro-
stovoljk. Njihovi izdelki so bili na voljo 
pred domačo cerkvijo tri nedelje po 
vseh mašah, v soboto pred cvetno ne-
deljo pa še na ploščadi ob Supermar-
ketu Tuš. 

Denar, ki smo ga zbrali, bo deloma 
porabljen za nakup obutve našim me-
sečnim prošnjikom ter za šolske po-
trebščine osnovnošolskim otrokom in 
dijakom v srednjih šolah, deloma pa ga 
bomo namenili za nakup hrane in higi-
enskih potrebščin za družine v stiski in 
starejše ljudi. Nekaj ga bo ostalo za re-
zervo za plačilo položnic ali pomoč ob 
nenadnih dogodkih.

Blaž Jelen
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Mozaik dogodkov

23. april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Že sedmo leto zapored 
si ta dan podarjamo knjigo in cvet. Branje nam je zadnji dve leti še posebno v 
uteho, saj knjiga kljub omejitvam življenja kot voda najde pot do bralca. Četudi 
je le drobna odprtinica, bo knjiga šla skozi s platnicami in listi ali pa kot e-knjiga. 
Kjer je volja, je pot za knjigo, in kjer je knjiga, je uteha.

Svetovni dan knjige se na večer običajno prevesi v Noč knjige, v bogato dogajanje 
pozno v noč. Tudi v Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo vsako leto pripravili pri-
reditev raznovrstnega dogajanja s knjigo. Letos se selimo v domove, naravo, prostor 
interneta in družabnih omrežij. Sanjamo svet, kot ga še ni, ali Sanjam kraljestvo brez 
kralja, kot je zapisal Srečko Kosovel. Kosovel je letošnji avtor, ki naj nam ta dan napolni 
ure branja in razmišljanja.

Irena Štusej

Podarimo knjigo in cvet

Projekt Savinjčani beremo, ki k 
branju spodbuja odrasle, poteka že 14. 
sezono.

Nemogoče je mogoče. V tem slo-
gu je potekala tekma končnice Držav-
nega prvenstva 2020/21 v odbojki za 
članice za končno tretje mesto med 
Novogoričankami in odbojkaricami 
Odbojkarskega kluba (OK) Sip Šem-
peter. Z zmago so si odbojkarice Sipa 
zasluženo priigrale tretje mesto v 
Sportklub prvi odbojkarski ligi in se 
veselile bronastega odličja, kar je iz-
jemen uspeh, saj so dekleta prikazala 
kakovostno odbojko skozi celotno se-
zono 2020/21.

Sezona, ki so jo odbojkarice več kot 
odlično zaključile, je bila specifična za-
radi epidemije covida-19, a kljub vsem 
preprekam, zamikom tekmovanj in dve-
ma prekinitvama jim je uspelo in so po-
novno osvojile bron.

Odbojka je lep šport, ki ni kontakten 
in je zato malo resnih poškodb, vendar 
je na začetku tehnično morda zahtev-
nejša od drugih iger z žogo. OK Šem-
peter dokazuje, da je vztrajnost in delo 
pri vseh selekcijah prava pot k uspehu, 
zato vabi v svoje vrste otroke, ki bi že-
leli trenirati ta šport. 

Predsednik OK Sip Šempeter, mag. 
Boštjan Pražnikar, se je zahvalil ekipi, 
trenerjem vseh selekcij, vsem igralkam 
in igralcem ter strokovnemu timu kluba, 

Odbojkarski klub Sip Šempeter je zgodba o uspehu

Odbojkarski klub Sip Šempeter

ki dokazuje, da je z delom na dolgi rok 
brez popuščanja mogoče priti v sam vrh 
v državi. To pa seveda ni mogoče brez 
podpore pokroviteljev, saj v vrhunskem 
športu brez povezave in podpore špor-
tu naklonjenega gospodarstva in lokal-
nih skupnosti ne gre. V klubu so veseli 
močnih selekcij pri otrocih, kajti odbojko 
trenirajo tudi otroci iz Občine Polzela, 
hkrati pa so že po tradiciji odbojkarice 

in odbojkarji s Polzele uspešni v članskih 
ekipah. In tega si klub želi tudi v priho-
dnje, saj je čas, ko slavimo velike zmage, 
tudi pravo obdobje za pogled v priho-
dnje sezone. Upamo, da bo sezona, ki 
prihaja, spet tista športno »normalna«, 
veselimo se polnih igrišč in podpore s 
polnih tribun naših zvestih navijačev.

Petra Udrih
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Krajevna organizacija Rdečega 
križa Polzela je vse od začetka 
epidemije marca lani in do sredine 
letošnjega aprila učencem in dijakom 
iz Občine Polzela razdelila 19 
računalnikov. 

Polzelski Rdeči križ podaril 19 računalnikov

Številnim otrokom je največjo te-
žavo pri šolanju na daljavo povzročalo 
pomanjkanje primerne tehnične opre-
me. Krajevna organizacija Rdečega 
križa Polzela je prepoznala njihovo 
stisko in jim priskočila na pomoč. Vse 
od začetka epidemije marca lani in do 
sredine letošnjega aprila je učencem 
in dijakom iz Občine Polzela razdelila 
19 računalnikov. 

Računalnike so polzelskemu Rde-
čemu križu poleg posameznikov po-
darila še podjetja BSH Nazarje, Odelo 
in Ograje Kočevar. Prostovoljec Uroš 
Čotar s Polzele je nato zamenjal more-
bitne nedelujoče komponente in poso-
dobil programsko opremo. »Zelo smo 
hvaležni tako donatorjem kot Urošu 

Čotarju, ki si je vzel čas in poskrbel, da 
so računalniki, ko smo jih predali, brez-
hibno delovali. Rezervne dele, ki so v 
povprečju za vsak računalnik znašali 
med 60 in 100 evrov, smo kupili s po-
močjo denarja, ki smo ga člani Rdeče-
ga križa zbrali sami ali so ga prispevali 
različni donatorji, med njimi tudi Ob-
čina Polzela,« je pojasnila predsedni-
ca krajevnega odbora Rdečega križa 
Olga Hočevar, ki kot nekdanja dolgo-
letna pomočnica ravnateljice ve, kako 
pomembno je, da ima učenec oziroma 
dijak dobre pogoje za učenje. Učencem 
brez lastnih računalnikov je na pomoč 
priskočila tudi Osnovna šola Polzela, ki 
jim je za čas šolanja na daljavo posodila 
v zadnjem letu nepogrešljivi elektronski 
pripomoček. 

Špela Ožir 
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Mozaik dogodkov

Sedmega aprila 2021 smo prazno-
vali svetovni dan zdravja. V naših po-
govorih smo razmišljali o tem, da je 
zdravje bogastvo, za katero moramo 
skrbeti skozi vse življenje. Zraven gi-
banja in prehrane je za dobro zdravje 
ključnega pomena primeren življenjski 
slog, ki ga živimo od dneva do dneva. 

 
V aprilu nismo praznovali le sve-

tovnega dneva zdravja, temveč tudi 
velikonočne praznike, ko je bila naša 
miza obložena s hrano, ki je povezana 
s tradicijo praznovanja omenjenih pra-
znikov. Mnogi smo se pri hrani pregre-
šili, občutili v telesu več kilogramov kot 
doslej, tudi nelagodje, napihnjenost, ki 
je pogosto zvesta spremljevalka čez-
mernega uživanja hrane. 

Danes z vami delim razmišljanje, ki 
me je navdihnilo ob pogovoru s prijate-
ljico, ki me je napotila na prečiščevalne 
dni. Spomnila me je, da je pomlad oziro-
ma pozna pomlad čas, ko se telo preda 

čiščenju in odloži nepotrebne snovi, ki 
neugodno vplivajo na naše počutje. In ob 
tem sem se spomnila, da v našem med-
generacijskem društvu na Polzeli deluje 
tudi zeliščarska skupina, v kateri skozi 
pogovore oživljajo številna starodobna 
in novodobna znanja ter z radostjo delijo 
med seboj številne dobrobiti, ki jih prina-
šajo posamezne rastline. Saj poznate rek, 
da za vsako težavo rož'ca raste. 

Odločila sem se, da z vami delim 
razmišljanja Marije Treben, ki v svoji 
knjigi Zdravje iz božje lekarne predstavi 
tudi regrat, za katerega meni, da poma-
ga pri delovanju jeter in žolča, ima pa 
tudi številne druge dobrobiti. Zdravilni 
so vsi deli rastline. Gospa pravi, da tako 
kot mnogi med nami pripravi opoldne 
regrat kot solato ali zvečer kot samo-
stojno jed. Več o tej rastlini in mnogih 
drugih si lahko preberete v že omenje-
ni knjigi, v kateri je predstavljena tudi 
predvsem starejšim ljudem znana šved-
ska grenčica oziroma švedska zeliščna 

Zdravje je naše največje bogastvo

Regrat je vsestransko zdravilen.

mešanica, ki pomaga pri številnih zdra-
vstvenih težavah in tegobah. Knjiga je 
bogat vir znanja o rastlinah, njihovih 
učinkih ter tudi vodnik v primeru posa-
meznih zdravstvenih težav. 

Želim vam veliko ljubezni do sebe, 
svojega telesa, soljudi, živali in narave, 
ki nas skozi vse leto spremlja in obdar-
ja s številnimi dragocenimi darili, tudi v 
obliki rastlin.

Marjana Šmajs

Igrišči na Polzeli in v Andražu nad 
Polzelo sta urejeni ter pripravljeni na 
novo sezono.

Ureditev teniških igrišč 

Vsaka zima na teniškem igrišču 
zmehča igralno površino in dvigne 
črte. Pod vodstvom Vlada Travnerja 
so uredili igrišča na Polzeli, pod vod-
stvom Francija Hriberška pa v Andražu 
nad Polzelo. 

Igrišča so zdaj pripravljena na za-
četek sezone igranja zunaj. Na Polzeli 
je poleg igrišča v gradnji tudi nova zu-
nanja kuhinja, ki bo dokončana maja. 
Prostor bo mogoče najeti za piknike, 
rojstnodnevne zabave in podobno, ko 
bo to dovoljeno, seveda. Franci Hriber-
šek se spozna tudi na fotografijo - desni 
posnetek je ujel z dronom.

Trenutne razmere lahko igranje te-
nisa tudi zaustavijo, zato upamo, da se 
stanje kmalu izboljša in bodo igrišča 
spet polna tenisačic in tenisačev.

Ivi Kapitler
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Okolica jezera v Založah je lepo urejena, prostor pa je 
mogoče tudi najeti.

Kot smo že poročali, smo preteklo leto tudi v Založah 
uspeli urediti svoj prostor, kamor Založani radi zahajamo. 
Na Tajhtu smo člani krajevnega odbora s pomočjo naših 
krajanov in občine uspešno dokončali manjši lesen objekt s 
kuhinjo in vso opremo, ki spada zraven. Ravno končujemo 
tudi sanitarije. 

Uredili smo okolico in pot okoli jezera, v tem času pa so 
zacveteli še tulipani. Okolica jezera je pravi raj za sprehode in 
nabiranje nove energije.

Upamo, da bomo v tem letu lahko izvedli športne igre, ki 
se jih krajani radi udeležujemo. Načrtujemo jih zadnjo nedeljo 
v juliju (25. julij 2021). Založane obveščamo, da je mogoče 
prostor tudi najeti.

Sergej Zabukovnik 

Krajevni odbor Založe

Komisija pri ocenjevanju vin

Zlate diplome tudi za polzelske vinarje: Rudija Divjaka, 
Adolfa Sevčnikarja in Emila Medveška.

Društvo savinjskih vinogradnikov je na izletniški kmetiji Pri 
mlinarju v Gotovljah tudi letos pripravilo ocenjevanje vin, letnik 
2020 in starejši. Člani so na ocenitev prinesli 48 vzorcev, kar je 
nekaj več kot lani. Večina vin je bila normalne trgatve, ocenjene 
so bile tudi štiri penine, dve od teh sta bili vrhunske kakovosti.

Komisija petih ocenjevalcev pod vodstvom Tadeje Vodov-
nik Plevnik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor je bila 
precej zadovoljna nad kakovostjo vin lanskega letnika, saj jih 
je kar 29 ocenila z zlato, 18 pa s srebrno diplomo. Bronastih 
diplom ne podeljujejo. Usmeritev komisije je, da dobra vina na-
gradijo, slaba izločijo. Tokrat je bil izločen le en vzorec. 

Povprečna ocena vin brez posebnih kakovosti je 18,05, 
enako kot lani (18,10 in več je ocena za zlato diplomo). Največ 
je bilo belih zvrsti in modrih frankinj. Najboljšo belo zvrst je pri-
delali Ivan Zagožen (18,23) in najboljši kerner (18,30), najbolj-
še vino rdeče zvrsti je pridelal Jože Veber (18,10), Silvo Marič 
je pridelal najboljši zweigelt (18,00), najboljši šardone (18,30) 
ter najboljši penini, letnik 2019 (18,23) in letnik 2018 (18,20), 
Rudi Divjak najboljšo modro frankinjo (18,20), Jože Drame naj-
boljši beli pinot (18,10), Aleš Božjak najboljši sivi pinot (18,23), 
Emil Medvešek najboljši laški rizling (18,27), Adolf Sevčnikar 
najboljši renski rizling (18,30), Simon Arnšek najboljši sovinjon 
(18,30), Miroslav Mikša najboljši traminec (18,20), Krašovčevi 
pa najboljši rumeni muškat (18,27). 

Na društvenem ocenjevanju 29 vin z zlato diplomo 
in dve penini

Ocenjeno je bilo tudi vino roze trte nikolaje, ki raste pred 
obrambnim stolpom v Žalcu. Dobilo je oceno, ki zadošča za 
srebrno diplomo, in sicer 17,87, kar je za sorto modra kavčina 
dokaj visoka ocena.

Ocenjevanje vin je tokrat potekalo brez navzočnosti vino-
gradnikov. Priznanja bodo podelili ob prazniku vina, takoj ko 
bodo razmere to dopuščale. 

Tone Tavčer
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Avtizem je hitro naraščajoča mo-
tnja, ki ne prizadene samo otroka, am-
pak vso družino, saj je življenje družin 
z avtističnim otrokom pogosto zelo 
drugačno od življenja družin z otro-
kom brez avtizma.

Epidemija koronavirusne bolezni je 
razkrila in še poglobila mnogo očitnih 
neenakosti po vsem svetu, zlasti glede 
razdelitve bogastva, dostopa do zdra-
vstvenega varstva, zakonske zaščite in 
politične vključenosti. Ljudje z avtiz-
mom se že dolgo srečujejo z mnogimi 
izmed teh neenakosti. 

V podporo vsem, ki morajo živeti 
z avtizmom, je Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec v sklopu pogovorov 
Covid-19 kot izziv, ki jih pripravlja v so-
delovanju s Savinjsko TV, povabila Sa-
bino Korošec Zavšek, terapevtko, pro-
fesorico defektologije in predsednico 
Zveze nevladnih organizacij za avtizem 
Slovenije, ki si že več let prizadeva za 
izboljšanje življenjskih, izobraževalnih 
in zaposlitvenih pogojev otrok, mlado-
stnikov in odraslih z avtizmom in nji-
hovih družin. Z njo sem se pogovarjala 
Jolanda Železnik. 

Zveza nevladnih organizacij za av-
tizem Slovenije je tudi ob letošnjem 
svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, 
katerega geslo je bilo »Lahko se učim, 
lahko delam«, v poslanici opozorila, da 
se težave ljudi z avtizmom v času pan-
demije povečujejo, poleg tega pa se s 
strani odločevalcev na področju skrbi za 
boljše življenje teh ljudi od lani ni nare-
dilo nič. Sabina Korošec Zavšek je tudi 
tokrat opozorila na področja, ki jih je tre-
ba urediti. Povedala je: »Na Švedskem, 
kjer je avtizem veliko bolje obravnavan, 
odrasli z avtizmom dobijo v uporabo 
stanovanje in mentorja, ki jih redno obi-
skuje, preverja, ali so plačali položnice, 
ali imajo dovolj hrane v hladilniku, hodijo 
v službo ... Švedska se zaveda, da družbi 
vsestransko koristi, če v njej vsi izkoristi-
jo svoje potenciale.« Po besedah sogo-
vornice razvitosti in kulture družbe ne 
spoznamo po višini bruto družbenega 
proizvoda, pač pa po tem, kako ravna s 
svojimi skupinami s posebnimi potreba-
mi, najšibkejšimi in ranljivimi ljudmi.

2. april - svetovni dan zavedanja o avtizmu

Sabina Korošec Zavšek (levo) o avtizmu z Jolando Železnik

Sabina Korošec Zavšek je idejna 
vodja in ustanoviteljica neprofitnega 
zavoda, ki deluje v javnem interesu 
Centra za pomoč otrokom in staršem 
Žalec. Izvajajo individualne terapije za 
otroke z razvojnimi primanjkljaji in za-
ostanki. Učijo starše, kako spodbujati 
otrokov razvoj. Uporabljajo različne 
pristope, za katere so znanje pridobili 
v Sloveniji, večinoma pa v tujini (Šved-
ska, Islandija, Norveška, Hrvaška, Srbi-
ja, ZDA). Poleg individualnih terapij za 
družine izvajajo delavnice za učenje 
socialnih veščin, delavnice za pripravo 
predšolskih otrok na šolo, poletne ta-
bore za otroke z avtizmom … Usposa-
bljajo strokovne delavce vrtcev, šol in 
centrov za socialno delo za delo z otro-
ki s posebnimi potrebami. 

Skozi pogovor sta bili predstavljeni 
tudi knjigi o avtizmu. Naslov prve, kate-
re avtorica je Sabina Korošec Zavšek, je 
Mihec in živali. Gre za tako imenovano 
pametno knjigo, v kateri je mogoče s 
pomočjo QR kod dostopati do risanke, 
ki otrokom z avtizmom olajša razume-
vanje zapisanega v slikanici. 

Naslov druge knjige je Moj prijatelj 
Oli: zgodbica o kužku, ki se je moral na-
učiti biti. Avtorica knjige Mateja Tomin-
šek Perovšek je zapisala: »Zgodbo sem 
napisala iz veselja do pisanja – zase 
predvsem v ustvarjalnem smislu, za sina 
Florjana in njegove sošolce zaradi vse-
bin, ki bi olajšale stisko vseh vpletenih, 

zaradi nepoznavanja in nezmožnosti 
dojemanja motenj avtističnega spektra, 
ki so zmotile ritem ustaljenega in priča-
kovanega. Na poti spoznavanja sinove 
drugačnosti in srečevanja z njo smo se 
v družini seznanili z vsebinami in proce-
si diagnostike, izobraževanja in drugih 
dejavnosti, prilagojenih za otroke s po-
sebnimi potrebami. Proces še ni končan 
in bo trajal vse življenje. Ob vsem tem 
srečujemo čudovite ljudi, ki nas na naši 
poti odprto sprejemajo in spodbujajo z 
ljubeznijo, razumevanjem ter različno 
podporo. Namen knjige je spodbujanje 
bralčeve samozavesti in samozaupanja 
na njegovi življenjski poti, za pogum pri 
premagovanju različnih strahov pred 
neznanim, za razmislek o našem po-
slanstvu in z njim povezanimi vredno-
tami, ki nam narekujejo odgovornost 
do sebe, sveta in soljudi, za osvobajanje 
od raznovrstnih prirojenih ali pridoblje-
nih vezi in z njimi povezanimi miselnimi 
vzorci in za skupno pot v bolj čaroben, 
prijazen, topel in ustvarjalen način spre-
jemanja življenja v vseh svojih oblikah 
čudovitega in neponovljivega bivanja.«

Avtizem je drugačnost v različnih 
odtenkih. Vsak odtenek je pomemben. 
Nekateri avtisti so zelo samostojni, eni 
pa potrebujejo pomoč vse življenje. Vsi 
pa potrebujejo našo podporo in našo 
srčnost. 

Jolanda Železnik
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Mozaik dogodkov

Življenjska doba oblačil se je zaradi 
vpliva hitre mode močno skrajšala. V 
Sloveniji smo leta 2019 zavrgli kar 12,3 
kilograma oblačil na prebivalca. Teks-
tilna industrija ne onesnažuje le oko-
lja, temveč tudi krati delavske pravice. 
Strokovnjaki celo ocenjujejo, da je kar 
60 odstotkov otrok, ki so vključeni 
v prisilno delo, v tekstilni industriji. 
Okoljske in humanitarne organizacije 
si zato prizadevajo, da bi bila življenj-
ska doba oblačila čim daljša. S tem na-
menom so 23. april razglasile za dan 
v rabljenih oblačilih. Ob tej priložnosti 
smo preverili, kako je s ponovno upo-
rabo rabljenih oblačil v Občini Polzela. 

Vse bolj priljubljena postaja prodaja 
rabljenih oblačil na spletu. Poleg že nekaj 
časa uveljavljenih spletnih strani za pro-
dajo in nakup je v zadnjih letih tovrstno 
»barantanje« vedno živahnejše na Face-
booku, kjer lahko zgolj z nekaj kliki v tre-
nutku prodate ali kupite rabljena oblačila, 
čevlje ali kakšno drugo stvar. Kupec vam 
nakaže denar, vi le še zapakirate predmet 
in ga oddate na pošto. Za vse tiste, ki še 
vedno prisegate na neposredni stik, so 
občanom Polzele najbližje trgovine z ra-
bljenimi oblačili, kjer jih lahko prodajate 
ali kupite, in sicer v Žalcu in Mozirju. Če 
se vam s tem ne da ukvarjati, lahko še vse 
dobro ohranjene kose oblačil, ki bi jih z 
veseljem nosili tudi sami, pa ne pridejo na 
vrsto zaradi prepolne omare ali kakšnega 
kilograma preveč, oddate kateri izmed 
domačih humanitarnih organizacij. Hva-
ležna vam ne bo le vaša omara, temveč 
tudi njihovi novi lastniki. 

Dan v rabljenih oblačilih: kam z njimi na Polzeli?

V zabojnik za zbiranje oblačil, 
ki stoji za občinsko stavbo in nad 
katerim bdi Krajevna organizacija 
Rdečega križa Polzela, spadajo čista 
in še uporabna oblačila. 

Skladišče domača garaža
Predsednica Krajevne organizacije 

Rdečega križa Polzela Olga Hočevar 
ugotavlja, da je največ povpraševanja 
za otroška oblačila. Zbirajo jih na raz-
lične načine. Še dobro ohranjena lahko 
predate članicam polzelske krajevne 
organizacije ali jih oddate v zabojnik za 
občinsko zgradbo na Polzeli. Kar nekaj 
jim jih odstopi tudi bližnji otroški butik 
z rabljenimi oblačili. »Lani je naša veri-
ga prostovoljcev v skladu z vsemi var-

nostnimi predpisi razdelila kar tri tone 
otroških oblačil, ne le v polzelski občini, 
temveč tudi širše. Zanimanje za ta obla-
čila je veliko, prav tako je veliko tudi lju-
di, ki nam jih odstopijo,« je zadovoljna 
Hočevarjeva, ki je za skladišče odsto-
pila kar domačo garažo. Viške predajo 
Območnemu združenju Rdečega križa 
Žalec, medtem ko gredo neuporabna 
oblačila v predelavo. 

Nekritično prinašali gore oblačil 
Še pred dvema letoma je rabljena 

oblačila na široko sprejemala Župnij-
ska Karitas Polzela, a so se po besedah 
njene dolgoletne članice Zdenke Jelen 
odločili, da to nekoliko omejijo. »Ljudje 
so povsem nekritično prinašali gore 
oblačil, ne glede na to, ali so bila upo-
rabna ali ne. Dobivali smo namreč tako 
raztrgane kot umazane kose gardero-
be.« Bistvo zbiranja oblačil pri Karitas 
in tudi drugih dobrodelnih organizaci-
jah namreč ni, da se posameznik znebi 
krame, temveč pomaga ljudem v stiski. 
»Po novem vsa oblačila pregledamo in 
če niso primerno ohranjena, jih vrnemo 
lastniku. Vsa dobro ohranjena nato pre-
damo Škofijski Karitas Celje,« še dodaja 
Jelenova, ki je članica Župnijske Kari-
tas Polzela že vse od njenega začetka. 
Delovati je začela leta 1990 ob velikih 
poplavah Savinje, uradno so jo nato 
ustanovili leto pozneje, ko so začeli po-
magati beguncem.

Špela Ožir

Mali oglasi

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

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

PEDIKURA – medicinska ali 
estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 
254 640 (Mojca)
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Medgeneracijski center - maj 2021

SREDA, 5. 5. 2021
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 6. 5. 2021
8.30 –10.00 Bralni krožek MRAVLJICE
(Julijana Veber)

PETEK, 7. 5. 2021
9.30–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

SREDA, 12. 5. 2021
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir )

17.00–18.30 
Delavnica Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk) 

ČETRTEK, 13. 5. 2021
14.30–19.30 Regijsko izobraževanje 
voditeljev SKUPIN

PETEK, 14. 5. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

TOREK, 18. 5. 2021
16.00–17.30 Delavnica šivanja
(Sonja Ramšak)

SREDA, 19. 5. 2021
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk) 

ČETRTEK, 20. 5. 2021
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

16.00–17.30 Pletenje za vse generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

PETEK, 21. 5. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 21. 5. 2021
18.00–20.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

SREDA, 26. 5. 2021
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 27. 5. 2021
16.00–17.30 Pletenje za vse generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

PETEK, 18. 5. 2021
8.30–9.30, Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

Dogodki po programu bodo potekali 
ob upoštevanju navodil in priporočil 
Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, z namenom preprečevanja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Ostanimo zdravi, ohranjajmo 
prijateljstvo, pogovor in povezanost!

� �

Sreda, 5. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Četrtek, 6. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Kolesarjenje

Petek, 7. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Sreda, 12. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Četrtek, 13. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Kolesarjenje

Petek, 14. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Sreda, 19. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Četrtek, 20. maj 2021, od 16. do 18. 
ure 
Kolesarjenje

Petek, 21. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Sreda, 26. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Četrtek, 27. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Kolesarjenje

Petek, 28. maj 2021, od 16. do 18. ure 
Pikado, rusko kegljanje, metanje 
kovinskih obročev

Društvo upokojencev Polzela - maj 2021
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Čas je ne rani,
ostala je z nami,

MISEL hvaležna na te!

V SPOMIN 

 V mesecu aprilu mineva deset let, 
odkar je prag večnosti prestopil in 

nas zapustil naš dragi 
  

ANTON SITAR
(29. 4. 1940–1. 4. 2011)
iz Andraža nad Polzelo

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem 
spominu in postojite ob njegovem 

grobu.

Vsi njegovi

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina.

Umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

V SPOMIN

DANIJEL VIDMAJER
(5. 6. 1947–18. 4. 2012)

ROZALIJA VIDMAJER
(7. 4. 1920–19. 4. 2011)

RUDOLF VIDMAJER
(14. 4. 1917–25. 8. 1983)

Iskrena hvala vsem, ki z lepo mislijo 
postojite ob njihovem grobu, jim 
prižigate svečke in jih ohranjate v 

lepem spominu.

Za vedno boste v naših srcih.

V šumenju vetra slišim tvoj glas.
V šopku cvetja vidim tvoj obraz.

V senci spomina in bolečine
srce nas opomni, da vse hitro mine …

ZAHVALA

Ob bolečem preranem slovesu 
drage

DARJE VRŠNAK

se iskreno zahvaljujemo vsem 
sosedom, prijateljem in znancem 
za pomoč, izrečena pisna in ustna 

sožalja in tople besede.
Prav tako se zahvaljujemo vsem, 

ki ste se od nje poslovili in jo 
pospremili na zadnji poti. 

Hvala tudi vsem, ki jo boste ohranjali 
v lepem spominu, postali ob njenem 

grobu in ji prižgali svečko.
Vsi njeni

»Najlepših stvari na svetu ne vidimo,
niti se jih ne moremo dotakniti –

moramo jih čutiti v srcu.«
Helen Keller

ZAHVALA

DAMJANA 
DUCMAN

Ob boleči izgubi 
drage žene, 

mamice, hčerke, 
sestre, tete in 

prijateljice se iz 
vsega srca zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vsa izrečena iskrena 
sožalja, za darovano cvetje, sveče, 

svete maše in druge darove.
Iskrena hvala dekanu Mirku Škofleku 
za opravljen obred, hvala pogrebni 

službi Morana za vse opravljene 
storitve, pevskemu zboru Oljka in 
govorcu Bojanu. Hvala tudi gospe 
Renati, ki nam je ob najbolj težkih 

dnevih stala ob strani ter nam vliva 
novo upanje in vero v življenje.

Vsem in vsakemu posebej, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti, 

iskrena hvala.
Žalujoči vsi njeni

Je čas, ki da, in je čas, ki vzame.
Pravijo, da je tudi čas, ki celi rane.

Je pa tudi čas, ki nikoli ne mine, ko se 
zasanjaš v spomine.

V SPOMIN

JOŽE FLORJANC

3. 4. 2021 sta minili dve leti,
odkar je za vedno odšel.

Vsi njegovi

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag.

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega očeta, 
dedka, strica

JANKO ŠTORMAN 
– PLETARJEV JANKO
(2. 3. 1934–6. 4. 2021)

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

cvetje.
Hvala tudi vsem, ki ste ga poznali 
in bili v mislih z nami v trenutku 

slovesa.
Žalujoči vsi njegovi

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

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

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

Več: www.vrtine-palir.si

Vgradnja geosonde [Najbolj varčen sistem ogrevanja]

Preverite
še več  argumentov in si

oglejte video: 
»Postopek izvedbe«
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