
Vabljeni k  
sodelovanju!

 031 346 470
obcina@velika-polana.si

O B Č I N A  V E L I K A  P O L A N A

SODELUJOČI
OŠ Miška Kranjca Velika Polana
ŠTRK Slovenija
Kolesarski klub Biciklin
Društvo čebelarjev Velika Polana
Kulturno društvo Miško Kranjec Velika Polana
Športno društvo Velika Polana
Gasilska zveza OVP
PGD Velika Polana
PGD Mala Polana
PGD Brezovica
Župnijska karitas
Društvo vinogradnikov Velika Polana
Društvo upokojencev Velika Polana
Združenje borcev za vrednote NOB
Lovska družina Velika Polana
Mali klub Velika Polana

PARTNERJI
Natura VePo d. o. o.
Saubermacher & Komunala Murska Sobota d. o. o.
CERO Puconci d. o. o.

Zeleni teden
8.–14. april 2019

OČIŠČEVALNA 
AKCIJA

PRAVLJICA Z 
DELAVNICAMI

DAN  
ZDRAVE ŠOLE

OBISK
ČEBELARJA

KLAČIMO S  
KK BICIKLIN  
IN PÜCKAMI

TEKMOVANJE OŠ  
IN VRTCA V ZBIRANJU 

ODPADKOV

PREDSTAVITEV 
PROGRAMOV DORA, 

ZORA IN SVIT

OBISK ČEBELARJA
IN OGLED KMETIJE PRI 

COPEKOVEM MLINU

ZBIRANJE 
ODPADKOV

RAZREDNE 
DELAVNICE

TEE BALL

OKOLJSKO 
OSVEŠČANJE

TEHNIŠKI  
DAN

AKTIVNOSTI  
VRTCA

LIKOVNI in LITERARNI
NATEČAJ

ZDRAV NAČIN 
ŽIVLJENJA

Vožnja bo potekala v nedeljo, 14. 4. 2019, ob 14. uri.

Vabljeni k sodelovanju!
031 346 470, obcina@velika-polana.si

Zeleni teden bomo tako zaključili z očiščevalno akcijo, 
ki jo tako kot vsako leto organizira Občina Velika Polana v sodelovanju  

z OŠ Miška Kranjca Velika Polana in društvi. 

OČIŠČEVALNA AKCIJA BO POTEKALA 
V SOBOTO, 13. APRILA 2019, OD 9. DO 12. URE.

Vabljeni, da se nam pridružite in naredite tudi vi nekaj za naš lepši kraj. Prijavite se pri predstavniku kateregakoli 
društva ali pokličete na občinsko upravo Občine Velika Polana na tel. št.: (02) 577 67 50 ali 031 346 470. 

Za rokavice, vreče in malico (Prireditveni center Poljana) bo poskrbljeno.

Zaključek Zelenega tedna s podelitvijo zahval vsem sodelujočim društvom  
bo ob 11.30 na Prireditvenem centru Poljana.  

Prosimo, da se zaključka udeležijo vsi predstavniki društev.

Očiščevalna akcija

ZELENI TEDEN 8.–14. april 2019
Ponedeljek, 8. 4. Torek, 9. 4. Sreda, 10. 4. Četrtek, 11. 4. Petek, 12. 4. Sobota, 13. 4. Nedelja, 14. 4.

Likovni in literarni natečaj »Sožitje s čebelicami« Zdrav način 
življenja 

Pravljična ura o 
reševanju gozda OČIŠČEVALNA 

AKCIJA
Zaključek Zelenega 
tedna s podelitvijo 
zahval sodelujočim

Kolesarjenje  
s KK Biciklin  

in Pücki
Tehniški dan Obisk čebelarja 

Štefana Šemna 
iz Melinec

Razredne 
delavnice

EKO risanka Obisk čebelarja v Veliki 
Polani in ogled kmetije 

pri Copekovem mlinu
Pravljica / 
pesmica z 

delavnicami

Dan zdrave šole TEE BALL ZBIRANJE ODPADKOV
TEKMOVANJE V ZBIRANJU PAPIRJA

Predstavitev 
programov 

DORA, ZORA in 
SVIT

16.00–18.00 8.00–17.00 8.00–15.00 9.00–12.00 11.30 14.00
Dvorana Doma 

krajanov v Veliki 
Polani

Zbirni center pri čistilni napravi Območje celotne 
občine Velika 

Polana

Prireditveni center 
Poljana

Dežela štorkelj

KLAČIMO 
S KK BICIKLIN  
IN PÜCKAMI

»Idemo k mlijni«. 
Zbrali se bomo v parku 
Dežela štorkelj, nasproti 
domačije pisatelja Miška 
Kranjca. Kolesarili bomo po gozdnih poteh mimo 
logarnice v Mali Polani, izvira vode v Penovjeh do 
»kmetije«, kjer sledi druženje ob »pajanem« kruhu 
in žlahtni kapljici iz Miškovih goric. Vabljeni vsi, 
ki imate voljo »klačiti« in se družiti s starimi ali z 
novimi »biciklinami«. 

MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA
MY COUNTRY - BEAUTIFUL AND HOSPITABLE

2017

Ljubljana
oktober 2017

Predsednik TZS
Peter Misja
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Turistična zveza Slovenije
podeljuje

priznanjeVeliki Polani

za 1. mesto
v kategoriji izletniški kraji

Association Européenne pour le
Fleurissement et le Paysage / aisbl (AEFP)

2014

Velika Polana
achieved a standard of excellence which merits a

Gold Award
Presented at the Prize Giving Ceremony in Százhalombatta, Hungary September 26th, 2014.
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TEHNIŠKI  
DAN 8. april

TEE BALL 
10. april

V ponedeljek, 8. 4. 2019 bo za pred-
metno stopnjo organiziran 
TEHNIŠKI DAN na temo Sožitje 
z naravo. K sodelovanju smo po-

vabili Zavod za gozdove, gozdar-
ja, učenci bodo izdelali valilnice in krmil-

nice, narisali talne igre na šolskem igrišču, 
uredili šolski vrt in izdelali čebelnjak.

V sredo, 10. 4. 2019 bo 
športno tekmovanje v 
TEE BALL-u.

V okviru Eko šole kot načina življenja in programa Zdrave šole po-
magamo učencem odkrivati pomembnost narave, da jo bodo ču-
tili in vzljubili z vsem srcem. Usmerjamo jih k zdravim potem ter 
spreminjanju kulture obnašanja in ravnanja do okolja ter narave. 
Vse navedeno uresničujemo tako, da:
• skrbimo za zdrav način življenja.
• urejamo eko kotičke, šolsko okolico in prostore.
• vrtnarimo v učilnici na prostem.
• ločujemo odpadke.
• varčujemo z električno energijo, vodo in s papirjem.
• zbiramo odpadni papir, plastične zamaške, kartuše in odpadne 

baterije.
• sodelujemo v različnih projektih, natečajih in akcijah.
• vključujemo starše in sovaščane v eko akcije.
• razvijamo pozitivne medsebojne odnose.
• uresničujemo zeleni turizem.

V ponedeljek, 8. 4. 2019 bodo za učence razredne 
stopnje organizirane eko delavnice s pravljico na 
temo »ČEBELICE – NAŠE PRIJATELJICE«. 

V ponedeljek, 8. 4. 2019 bodo za učence razredne 
stopnje organizirane eko delavnice s pravljico na 
temo »ČEBELICE – NAŠE PRIJATELJICE«. 

OKOLJSKO 
OSVEŠČANJE

»Sožitje s čebelicami«
Komisija natečaja:
Andreja Kavaš, Bernarda Žalik, Valerija Dravec 
Donša, Lidija Smej in Tilen Matej Červek.
Natečaj bo potekal od ponedeljka, 8. 4. 2019 do 
srede, 10. 4. 2019.
Nagrajen bo najboljši likovni in literarni izdelek 
vsake triade. 
Najboljši izdelek prejme praktično nagrado.

Jakob Vuk: STAVKA

Enega lepega večera je
s pena prišla čebela.
Šla je v jamo, ka skrega 
medvedovo mamo.

Medved je včera do pena šel 
in preveč meda je pojel.
Poškodoval jim je panj, 
tak, ka je roko rival vanj.

Čebela je piknola medveda,
ampak se je rajši držala reda.
Prišla je do medveda in 
za pravico
ga je udarila z levico.

Mama je nagnala čebelo 
in medvedi zela želo.
Medved je ostal celo leto doma,
ker roka ga je bolela.

Kot ZDRAVA ŠOLA skozi različne 
dejavnosti skrbimo za promocijo 
zdravja. Prizadevamo si za 
zdravo prehrano, več gibanja 
in krepimo duševno zdravje. 
V torek, 9. 4. 2019 bomo tem trem področjem še posebej 
posvetili pozornost. Katja Lebar, diplomirana medicinska 
sestra bo izvedla jogo za otroke in Janja Bradač Raj, 
diplomirana medicinska sestra vaje sproščanja.

Učenec 6. razreda, Jakob Vuk, je pri poustvarjanju pri 
slovenščini napisal navedeno nadvse domiselno pe-
sem, ki je nekoliko hudomušna in nagajiva. Pa je res?
Če se nekoliko zamislimo, kaj hitro lahko potrdimo nje-
gove besede in misli ter zaključimo, da naša preljuba 
narava resnično razmišlja o stavki, da že vrsto let opo-
zarja nase in išče pravico. Pa jo ima?
SEVEDA. Res pa je, da naša dolžnost, da ji omogočimo 
zdravo in zeleno življenje ter še naprej živimo z njo v 
sožitju, ki nam ga nudi. 

OBISK ČEBELARJA ŠTEFANA ŠEMNA 
IZ MELINEC 9. april

Ker smo bili pri pripravi Slovenskega tradicio-
nalnega zajtrka nagrajeni z obiskom čebelarja 
Štefana Šemna iz Melinec, bomo s pomočjo nje-
ga spoznavali pridnost čebel. Učenci predmetne 
stopnje si bodo v torek, 9. 4. 2019 ogledali čebel-
njake in njegovo ponudbo na Melincih. 

DAN ZDRAVE 
ŠOLE 9. april

LIKOVNI IN 
LITERARNI NATEČAJ

8.–10. april

PRAVLJICA Z  
DELAVNICAMI 8. april

• pesmica z delavnicami: KOŠEK ZA SMETI, 
• likovni natečaj »Sožitje s čebelicami«,
• ustvarjanje iz odpadnih materialov,
• DAN ZDRAVE ŠOLE za predšolske otroke (joga),
• ogled risanke o ločevanju odpadkov,
• pravljična ura Reševanje gozda,
• sodelovanje na zbiralni akciji papirja,
• očiščevalna akcija in urejanje okolice vrtca.

V torek, 9. 4. 2019 bo Zdravstveni dom Lendava v sodelovanju z NIJZ OE Murska 
Sobota na stojnici predstavil preventivne programe DORA, ZORA, SVIT. Istočasno se 
bodo izvajale meritve visceralne maščobe in krvnega pritiska s svetovanjem.  
Vljudno vabljeni vsi občani.

AKTIVNOSTI 
VRTCA

PREDSTAVITEV PROGRAMOV 
DORA, ZORA, SVIT 9. april

V sredo, 10. 4. 2019 bodo učen-
ci deležni mnogih dejavnosti 
med poukom, spoznavali bodo 
kulinariko, se preizkušali v zele-
ni matematiki, ustvarjali recikli-
rano poezijo …

RAZREDNE 
DELAVNICE 10. april

V petek, 12. 4. 2019 bo svoj zaklad znanja o čebelah, ki so simbol 
marljivosti, vztrajnosti in izrednega pomena pri širitvi rastlinske-
ga sveta, delil med učence razredne stopnje izkušen čebelar, g. Emil 
Tkalec. Učenci razredne in predmetne stop-
nje si bodo ogledali tudi »KMETIJO« pri 
Copekovem mlinu.

V okviru letošnje akcije zbiranja odpadkov 
boste lahko v četrtek, 11. 4. 2019 in petek, 12. 
4. 2019 vsi, ki ste vključeni v organiziran od-
voz odpadkov, BREZPLAČNO oddali različ-
ne vrste odpadkov. Vključenost v organizirani 
odvoz odpadkov bomo preverjali na osnovi 
vključenih gospodinjstev. Pogoj za oddajanje 
od odpadkov so plačani vsi zapadli računi 
za zbiranje in odvoz odpadkov. Oddali bos-
te lahko kovine, papir, embalažo, kosovne od-
padke, nevarne odpadke in odpadne gume 
(brez platišč, brez večjih nečistoč-blato, silos). 
Platišča boste lahko oddali ločeno. Vsako go-
spodinjstvo lahko preda le 5 gum.

KOSOVNI ODPADKI
Med kosovne odpadke sodijo oblazinje-
no pohištvo, vzmetnice, preproge, leseno in 

stavbeno pohištvo, sanitarna opre-
ma, kovinski predmeti, športna opre-
ma, večji kosi različnih posod, večji le-
seni, kovinski in plastični predmeti, 
tekstil, …

NEVARNI ODPADKI
Med nevarne odpadke sodijo:
• onesnažena embalaža pršil (prazna 

embalaža barv, lakov, lepil, pestici-
dov, olj …),

• absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lo-
patice …),

• barve, laki, impregnirana sredstva, 
premazi,

• odpadna olja (motorna, hidravlična, 
mazalna olja …),

• razredčila, odpadna topila,

• odpadna zdravila,
• kisline, lugi, belila, čistila, specialna 

čistila, lepila, kemikalije …,
• živosrebrni termometri in drugi ži-

vosrebrni instrumenti,
• odpadna jedilna olja in 

maščobe,
• odpadna fitofarmacevtska sredstva 

(škropila in druga zaščitna sredstva 
vseh vrst s področja sadjar-
stva, vinogradništva, vinarstva in 
poljedelstva),

• baterije, akumulatorji vseh vrst (ba-
terijski vložki, baterijski gumbi, av-
tomobilski, kamionski, traktorski 
akumulatorji),

• neonska svetila (cevi) in halogen-
ska svetila.

Hkrati bo v teh dneh zbiranja odpadkov potekalo tudi tekmovanje učencev in 
razredov v količini zbranih odpadkov (papirja). V ta namen se bo papir posebej tehtal 
in beležil. Izkupiček od prodaje zbranih surovin (papirja in kovin) se bo namenil v 
šolski sklad. Nagrajen bo tudi učenec, ki prinese največ odpadkov (papirja).

OBISK ČEBELARJA IN OGLED 
KMETIJE PRI COPEKOVEM MLINU 

12. april

TEKMOVANJE  
OŠ IN VRTCA V  

ZBIRANJU ODPADKOV

ZBIRANJE 
ODPADKOV 
11. in 12. april

ZDRAV NAČIN 
ŽIVLJENJA 11. april

Za učence predmetne stopnje bo v četrtek, 11. 4. 
2019 Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
vodilo brezplačne delavnice o zdravem na-
činu življenja.


