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 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.siwww.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 
11. 2. 2022. 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 24. 2. 2022.
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Uvodnik 3

 Kot je že utečeno, vas pozdravljam v prvi številki v novem 
letu. Najprej želim vsem vse dobro, najboljše v letu 2022. 
Predvsem pa, da bi bili zdravi. Iskreno in iz srca je to moja 
največja želja za vse nas. 

 
Ne vem, če Polzelan kaj prispeva k vašemu zdravju, 

prepričana pa sem, da je v teh koronačasih, ko se še vedno 
ne družimo, kot smo bili vajeni, naša močna vez. V njem 
pišemo o tekočem dogajanju v občini. Informiramo vas o 
vsem, kar se dogaja. Trudimo se, da so vsebine primerne za 
različne ciljne skupine. Mislimo na vse generacije. 

Vaši odzivi nam pomagajo, da zadovoljimo vedno več 
občank in občanov, zato smo jih resnično veseli. Nekateri 
sporočate, da komaj čakate zadnji četrtek v mesecu, ko pride 
Polzelan v vaše domove. Pravite, da že prvi dan preberete 
vse, od začetka do konca. Nekateri tudi kaj predlagate. 
Poskušamo upoštevati vse vaše predloge in pobude, zato vas 
spodbujam: pišite nam in nam zaupajte, o čem bi radi brali. 
Dobrodošel bo vsak namig. Le z vašo pomočjo bo Polzelan 
vse bolj vaš. 

Tudi v letu 2021 smo izdali vse številke, ki smo jih 
načrtovali. Vsebine so bile aktualne in zato zanimive. Tako 
pravite. V vsaki številki smo pokušali čim bolj ujeti utrip časa. 
Ker pa so spremembe edina stalnica, stopamo v leto 2022 
z novo podobo. Upam, da vam je všeč. Članom uredniškega 
odbora je. Ocenjujemo, da je pregledna in privlačna. 

Spoštovani vsi, 
 

 Polzelan ohranja naše sledi, beleži naše poti, piše 
zgodovino Občine Polzela in vseh, ki jo ustvarjamo. Sama 
sem nanj ponosna in se zahvaljujem vsem, ki ga ustvarjajo 
in omogočajo. Morda se v tem trenutku niti ne zavedamo 
njegove vrednosti in njegovega pomena, a čez leta bo to 
pomemben verodostojen dokument, ki bo pripovedoval 
o občankah in občanih čudovite občine v osrčju Spodnje 
Savinjske doline, Občine Polzela. Nič, kar je zapisano, ne bo 
pozabljeno, zato je Polzelan tako zelo dragocen. Za nas, ki 
smo tukaj in zdaj, še bolj pa za tiste, ki prihajajo za nami.

Veliko bralnih užitkov in prijetnih trenutkov vam 
privoščim, obenem pa vam tudi v imenu župana in občinske 
uprave iskreno čestitam ob slovenskem kulturnem prazniku.

Žal letos v Občini Polzela ne bo proslave, a kljub temu 
ne bo zdrsel mimo nas. Na poseben način se bomo poklonili 
slovenski kulturi in o tem pisali v naslednji številki. Praznujte 
prešerno. 

Alenka Kočevar, 
glavna in odgovorna urednica

Spoštovani občanke in občani,  
bralke in bralci Polzelana!
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O
Kljub omejitvam za nami razgibano leto

Zakorakali smo v super volilno leto 2022, ko bomo na volišča odšli kar trikrat. Najprej bomo 
spomladi volili novi državni zbor, zgodaj jeseni izbrali novega predsednika republike, na koncu – 20. 
novembra – še župane in občinske svetnike. Le upamo lahko, da bo epidemija mesece, ki prihajajo, 
zaznamovala manj kot preteklo leto. A ne smemo pozabiti, da je leto 2021, kljub vsem ukrepom za 
preprečevanje virusa, v Občini Polzela postreglo s kar nekaj pomembnimi dogodki in pridobitvami. 

Zagotovo ena izmed spodbudnejših novic 
lanskega januarja je bila, da je župan Jože Kužnik 
skupaj z županom Občine Šmartno ob Paki na 
prelomu leta poskrbel za namestitev zunanjega 
defibrilatorja na Planinskem domu na Gori Oljki, ki 
ga vsako leto obišče več tisoč obiskovalcev.

V znamenju kulture
Slovenski kulturni praznik je zaznamoval 

februarsko dogajanje. V letih pred epidemijo smo 
se ob tej priložnosti družili v kulturnih domovih, 
lani je duh kulture v naši občini s pomočjo sodobne 
tehnologije prišel kar v domove. Ustvarjalci so 
osrednjo proslavo posneli v gradu Komenda. 
Slavnostni govornik je bil dolgoletni kulturni 
ustvarjalec Igor Pungartnik. Župan Jože Kužnik 
je Prešernov cekin podelil dr. Blažu Podpečanu 
iz Pariželj. Prejel ga je za izjemen doprinos k 
ohranjanju zgodovinskih dejstev, še zlasti na 
območju Občine Polzela. 

Če je bil februar v znamenju kulture, je marca 
občane povezala čistilna akcija. V njej je sodelovalo 
skoraj tisoč udeležencev. Zbrali so okoli 110 kubičnih 
metrov mešanih odpadkov.

Po desetih letih sprejet občinski prostorski  
načrt
Polzelski svetniki so aprila po desetih letih 

sprejeli spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta, temeljnega prostorskega 
dokumenta, ki poleg razvoja postavlja tudi omejitve 
ter s tem zagotavlja trajnostni razvoj in kakovost 
bivanja. Spremembe omogočajo širitev poselitve, 
a jo hkrati tudi racionalizirajo, omogočajo razvoj 
gospodarstva, omejujejo njegove vplive, omogočajo 
razvoj turizma, ga usmerjajo v trajnostne oblike, 
omogočajo posodobitev infrastrukture, a hkrati 
zagotavljajo ohranjanje obstoječih vrednot prostora 
in okolja. 

Do denarja za obnovo kulturnega spomenika 
Maja je Občina Polzela pridobila 139.000 evrov 

nepovratnega denarja za obnovo rojstne hiše Neže 
Maurer. Za nepovratni denar si je prizadevala vrsto 
let, lani pa je bila uspešna kar na dveh razpisih. 
Kulturni spomenik, ki je do zdaj propadal, in njegovi 
prostori, ki so bili zdaj neizkoriščeni, bodo po obnovi 
doprinesli h kulturno-turistični ponudbi v občini 
ter obenem postali temelj za razvoj literarnega 
turizma. Obnovitvena dela so v polnem teku, njihov 
predviden zaključek pa je v začetku letošnjega 
poletja. 

Poklonili smo se tridesetletnici države  
Osrednja proslava ob dnevu državnosti, 

posvečena 30-letnici samostojnosti države, je 
bila na kresni večer v parku Šenek. Osrednji 
govornik je bil minister za obrambo mag. Matej 
Tonin. Nekaj dni prej sta Zveza športnih društev 
Polzela in občina pred gradom Komenda pripravili 
športno prireditev, na kateri sta devetim zaslužnim 
športnikom podelili priznanja za pomembne uspehe 

Špela Ožir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rojstna hiša Neže Maurer          
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O
Poslovil se je dolgoletni župnik 
S težkim srcem smo se poleti poslovili od 

dolgoletnega župnika Jožeta Kovačca, ki jo po 
več kot tridesetih letih službovanja v naši občini 
odšel na novo delovno mesto. Poslovilno mašo je 
imel zadnjo julijsko nedeljo. Župnijo Polzela je z 
začetkom avgusta prevzel duhovnik Urban Lesjak iz 
Šentjurja, ki je zadnji dve leti služboval v Vitanju. 

Konec avgusta je bila spominska slovesnost ob 
77-letnici strmoglavljenja ameriškega bombnika 
B-17. V Andraž nad Polzelo so bile ta dan uprte 
oči vse slovenske javnosti. Proslave se je namreč 
udeležil slovenski politični vrh. Poleg predsednika 
Boruta Pahorja in predsednika vlade Janeza 
Janše so se spominu na ameriške pilote poklonili 
še brigadir general Jason E. Bailey, minister za 
obrambo Matej Tonin in minister za notranje zadeve 
Aleš Hojs.

Dobili novo častno občanko 
Prvega oktobra, na predvečer praznika občine, 

je bilo ponovno slovesno. Na slavnostni akademiji 
se je zbralo veliko občanov, ki so se s svojo 
navzočnostjo poklonili občinskemu prazniku. Naziv 
častne občanke je prejela predsednica Krajevne 
organizacije Rdečega križa Polzela Olga Hočevar in 
se pridružila častni skupini občanov, ki so oziroma 
še vedno pomembno zaznamujejo življenje v naši 
občini. 

Na žalost je leto 2021 prineslo tudi slovo od 
častnega občana Ernesta Obermayerja. Spomin 
nanj bo vedno ostal med nami po zaslugi njegove 
zavidljive zbirke starodobnih traktorjev.

Komenda desetletje po obnovi  
Ne nazadnje je lani minilo deset let od 

končane obnove gradu Komenda, ki je v teh letih 
postal pomembno kulturno in družabno središče 
naše občine. Danes v gradu domujejo občinska 
knjižnica s spominsko sobo pesnice in pisateljice 
ter častne občanke Neže Maurer, glasbena šola, 
poročna in večnamenska dvorana, razstaviščni 
prostor, stara hmeljska sušilnica, butična kavarna 
in turističnoinformacijski center. Kljub sodobnemu 
utripu je za grajskimi stenami še vedno mogoče 
čutiti pridih malteških vitezov, ki so živeli in 
gospodarili s Komendo več stoletij. Lani se je 
v gradu oziroma pred njim poročilo 15 parov, 
kar je polovica manj kot v času pred epidemijo, 
ko je za prizorišče poroke Komendo izbralo 34 
mladoporočencev. Upamo, da tudi letos ne bo imela 
pri tem glavne besede epidemija. 

7.

10.

11.
8.

9.

na športnem področju za leto 2020 ter posebno 
priznanje in plaketo za življenjsko delo. Plaketo 
zveze je za življenjsko delo in izjemen prispevek k 
razvoju športa v občini prejel Evgen Tominšek.

Poslovna cona Garant         Grad Komenda     

Poslovna cona Garant v novi preobleki 
Velik korak naprej je preteklo leto prineslo pri 

zagotavljanju spodbudnega gospodarskega okolja. 
Občina je zgradila infrastrukturo in dostopne ceste 
znotraj obstoječe Poslovne cone Garant, s čimer 
je zagotovila pogoje za razvoj podjetij, ki imajo 
visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo 
verigo vrednosti na svojem področju ter so hkrati 
pomembni zaposlovalci na lokalni ravni. Vrednost 
projekta je znašala nekaj več kot 703.000 evrov, od 
tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 
nekaj več kot 337.000 evrov.
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O
Leto 2021 v številkah 

V Občini Polzela je imelo na dan 31. december 2021 stalno prebivališče 6235 ljudi, medtem ko 
začasno dodatnih 619 ljudi. V občini je torej živelo 6854 občanov, kar je za nekaj manj kot 100 ljudi 
več kot leta 2020. 

Špela Ožir

Lani se je rodilo 61 otrok, ki so imeli prvo prebivališče po rojstvu na 
območju Občine Polzela.          

Lani se je rodilo 59 otrok s stalnim prebivališčem v 
Občini Polzela in dva z začasnim prebivališčem v naši občini. 
Zanimivo je, da je bilo v primerjavi z letom prej manj rojstev. 
Leta 2021 se je glede na podatke ministrstva za notranje 
zadeve v naši občini rodilo 61 otrok, leto prej 69. V primerjavi 
s preteklimi leti je bilo manj tudi porok na gradu Komenda. 
Lani jih je bilo 15, leta 2018 kar 34. Iz centralnega registra 
prebivalstva je razvidno še, da je lani umrlo 73 občanov s 
stalnim prebivališčem v naši občini, predlani 65. 

Precepljenost nad povprečjem 
In kakšna je bila precepljenost v naši občini v sredini 

januarja letos? Z vsemi odmerki je bilo v Občni Polzela 
cepljenih 69,7 odstotka občanov, starih 18 let in več, medtem 
ko je bilo takšnih z enim odmerkom skoraj 73 odstotkov. Tako 
v prvem kot drugem primeru je naša občna nad državnim 
in regijskim povprečjem. Na ravni države je bilo z vsemi 
odmerki cepljenih 67,3 odstotka državljanov, starih 18 let in 

več. Z enim odmerkom je bilo takšnih 70 odstotkov. V regiji 
je bila precepljenost še nižja. V savinjski statistični regiji je 
z vsemi odmerki bilo cepljenih 66 odstotkov ljudi, z enim 
odmerkom 68,7 odstotka.  

Ustanova Dobrodelni županov sklad  
podelila še tri štipendije

Blažka Klemenčič

V šolskem letu 2021/22 bodo tako 
štipendije v znesku 120 evrov na 
mesec prejemali tudi Hana Govek, 
Mihael Pospeh in Hanna Turnšek.

Vsem štipendistom iskreno 
čestitamo in jim želimo uspešno 
šolanje. Prav tako pa se zahvaljujemo 
vsem, ki ste s svojimi prostovoljnimi 
prispevki omogočili, da bo štipendijo 
to šolsko leto prejemalo šest 
štipendistov.

Sredstva Ustanove se bodo 
tudi v letu 2022 zbirala izključno 
na prostovoljni bazi, predvsem z 
donacijami in prostovoljnimi prispevki 
fizičnih in pravnih oseb in z izkupičkom 
organizacije različnih prireditev 
in dogodkov. Želimo si, da bomo 
letos lahko preživeli par nedeljskih 
uric v družbi glasbe in umetnosti 
na Dobrodelnem koncertu ter tekli 
za dober namen na Dobrodelnem 
malteškem teku. 

Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela  je v decembru 2021 objavila razpis za dodelitev 
dodatnih treh štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2021/22. Možnost dodatnega 
razpisa se je pojavila, ko se je ob koncu leta 2021 na transakcijskem računu ustanove nabralo še 
kar nekaj denarnih sredstev.
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O
V javni razpravi sta proračuna za leti 2022 in 2023 

Občinski svet Občine Polzela je na 21. redni seji, ki je bila v četrtek, 20. januarja 2022, obravnaval 
in potrdil Predlog Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2022 in Predlog Odloka o proračunu 
Občine Polzela za leto 2023, v prvi obravnavi.

Alenka Kočevar

Občina Polzela v predlogu proračuna za leto 2022 načrtuje 
prihodke v višini 7.154.157 evrov in odhodke v višini 7.631.948 
evrov. Kritje proračunskega primanjkljaja se predlaga z 
zadolževanjem v višini 490.000 evrov. Načrtovano odplačilo 
dolga znaša 251.000 evrov, pri čemer je predvidena višina 
stanja sredstev na koncu leta 2021 238.791 evrov. Investicijski 
odhodki v letu 2022 so predlagani v višini 3.087.704 evrov, 
investicijski transferi pa v višini 680.813 evrov.

Občina Polzela v predlogu proračuna za leto 2023 
načrtuje prihodke v višini 7.138.044 evrov in odhodke v 
višini 7.169.437 evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj 
se pokrije s predlaganim zadolževanjem v višini 180.000 
evrov. Odplačilo dolga je načrtovano v višini 279.000 evrov, 
pri čemer je predvidena višina stanja sredstev na koncu 
leta 2022 130.393 evrov. Investicijski odhodki v letu 2023 so 
predlagani v višini 3.106.337 evrov, investicijski transferi pa v 
višini 275.730 evrov.

Največje investicijske projekte v prihodnjih dveh letih 
predstavljajo:

• dokončanje Obnove lokalne  ceste  LC 490 331 Dobrič, 
• rekonstrukcija ceste lokalne ceste LC 490371 
 Založe–Podsevčnik – II. faza,
• obnova lokalne ceste LC 490501 Andraž nad Polzelo 
 in gradnja pločnika, 
• dokončanje projekta javno-zasebnega partnerstva
 obnove in novogradnje javne razsvetljave, 
• gradnja obvozne ceste pri PC Garant, ki je del
 projekta ukinitve nivojskega prehoda Polzela 2 v km 
 16+865 na regionalni progi št 31. Celje–Velenje 
 z gradnjo obvozne ceste, premostitvenega objekta
 preko potoka Podvinska struga z lokalno krajevno
 cesto, ureditev odvodnjavanja, izvedba priključka na
 obstoječi podvoz, dostop do industrijske cone,
 ureditev individualnih priključkov in ureditev pešpoti
 ob železnici,
• gradnja kanalizacijskih priključkov znotraj aglomeracije
 Polzela (v naseljih Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob
 Savinji, Orova vas), 
• obnova vodovoda v okviru projekta Varna oskrba s pitno 
 vodo v Spodnji Savinjski dolini,
• energetska sanacija Zdravstvene postaje Polzela,
• gradnja prizidka k Osnovni šoli Polzela,

• gradnja parkirišča pri gradu Komenda in
• gradnja Muzeja nogavičarstva.

Vsi našteti projekti so tudi del Dolgoročne razvojne 
strategije Občine Polzela za obdobje 2018–2028, ki jo je 
občinski svet sprejel marca 2018.

Trasa lokalne ceste LC 490371 Založe–Podsevčnik, kjer vozi šolski 
avtobus.        

Predloga Odlokov o proračunu Občine Polzela za leti 
2022 in 2023 sta podana v 30-dnevno javno razpravo, 
to je do 20. februarja 2022. V času javne razprave lahko 
zainteresirani podajo pripombe in predloge na predlog 
proračuna ter jih pošljejo na Občino Polzela po pošti ali 
prek elektronske pošte: obcina.polzela@polzela.si. 
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V Občini Polzela na obisku minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek

Na povabilo župana Občine Polzela Jožeta Kužnika je občino obiskal minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek s sodelavci. Delovnega zajtrka so se udeležili tudi 
poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Aleksander Reberšek, predsednik Kmetijske 
zadruge Polzela Gregor Jezernik ter predstavnika občinskega sveta Občine Polzela in kmetovalca 
Aljaž Košec in Blaž Turnšek. 

Tone Tavčer

Župan je najprej vse prijazno pozdravil in jim zaželel 
dobrodošlico, nato pa izpostavil problematiko slovenskega 
kmetijstva, ki se najbolj odraža v subvencioniranju 
kmetijstva, premalo ekološko pridelane hrane ter ugašanju 
malih kmetij in zaraščanju hribovitih območij. 

Minister je v razgovoru povedal, da je ključ do dolgoročne 
uspešnosti slovenskega kmetijstva v povezovanju sorodnih 
dejavnosti, in ne v povečanem subvencioniranju. Zadruge 
s krovno Zadružno zvezo morajo pri tem odigrati ključno 
vlogo, saj lahko s skupnimi močmi postavljajo cene na trgu. 

Izpostavil je dejstvo, da zadruge v Sloveniji odkupijo več 
kot 90 odstotkov vsega mleka. Glede na to bi morali jasno 
postavljati pravila igre na trgu. Minister je podal tudi nekaj 
izhodišč za delovanje ministrstva v prihodnje, z namenom 
urejanja področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. 

Minister Podgoršek je obisk nadaljeval na kmetiji 
Flis v Zgornjih Grušovljah, na Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije v Žalcu, sklenil pa ga je na kmetiji 
Čretnik v Pernovem.  

Sestanek je potekal v sejni sobi Občine Polzela.  
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Spletni pregledovalnik iObčina 
iObčina je spletni pregledovalnik, ki je namenjen javnosti za vpogled v občinske prostorske podatke, 
zato vam ga želimo na kratko predstaviti. 

Magda Cilenšek

OO
Kot občani lahko dostopamo do javnih občinskih, 

regijskih in državnih prostorskih evidenc. Na portal lahko 
dostopamo kot anonimni neregistrirani uporabniki ali pa 
se registriramo. V primeru registracije si lahko shranjujemo 
različne uporabniške informacije, rišemo svoje lastne 
informacije (točke, linije in poligone), izvažamo podatke in 
tiskamo karte ter smo obveščeni o novostih. 

Registriramo se lahko z nekaj preprostimi koraki. Najprej 
v brskalnik vpišemo https://www.iobcina.si/, nato kliknemo 
na gumb »Vstopi v GIS«, kjer izberemo želeno občino. Odpre 
se nam nova stran z imenom in grbom občine, kamor 
se vpišejo vpisni podatki za vstop na portal. Če se želimo 
registrirati, poiščemo na isti strani povezavo Registracija 
novega uporabnika. Ko izpolnimo vse potrebne informacije, 
na elektronski naslov prejmemo sporočilo, v katerem je 
povezava, s katero dokončamo registracijo.

Po prijavi v iObčino lahko začnemo raziskovati podatke. 
Na sredini okna imamo karto, kjer se prikazujejo vse 
vsebine, ki jih lahko izbiramo na levem meniju pod zavihkom 
»Vsebine«. Na desni strani pa so »Orodja«, ki nam pomagajo 
izbirati elemente, meriti razdalje in površine, natisniti karto 
itd. Za lažje raziskovanje podatkov si lahko pomagamo tudi z 
iskalnim oknom »Hitro iskanje«, ki je na sredini naslovnega 
rdečega traku. Tukaj lahko vpišemo številko parcele, hišni 
naslov, številko ceste, ime naselja in pojavi se nam spustni 
seznam z vsemi zadetki. Po kliku na ustrezni zadetek se nam 
ta prikaže na karti, označen z oranžno barvo.

Ena izmed najpogostejših informacij, ki jih občani iščejo, 
je namenska raba zemljišč. Da pridemo do ustreznega 
rezultata, si moramo najprej prikazati podatke o občinskem 
prostorskem načrtu. To najlažje storimo tako, da v prvem 
koraku na spustnem seznamu »Izberi tematike« obkljukamo 
tematiko z imenom [O.01.OBČ] – Občinski prostorski načrt 
– OPN. Prikaže se nam karta podrobne namenske rabe na 
območju občine. Drugi korak je, da v okence »Hitro iskanje« 
vpišemo številko parcele in ime ali številko katastrske 
občine. S spustnega seznama zadetkov izberemo pravo 
parcelo, ki se nam prikaže na karti. V tretjem koraku pri 
možnosti »Orodja« na desni strani izberemo orodje »Info o 
pokazani točki ali območju«. 

Četrti korak je, da z miško kliknemo na označeno parcelo 
ali območje, ki nas zanima. Odpre se nam okno »Podatki 
pod pokazano točko/območjem«. Ker nas zanimajo podatki o 
»Podrobni namenski rabi«, v petem koraku kliknemo na ikono 
»Izpis« poleg omenjene vsebine. V šestem koraku se nam 
pojavi okno z informacijami, ki se na izbrano namensko rabo 
navezujejo. Razberemo lahko enoto urejanja prostora, člene 
iz občinskega prostorskega načrta, ki se nanjo navezujejo, 
in kakšna je njihova vsebina. Na enem mestu imamo zbrane 
informacije o vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih 
gradenj, velikosti in zmogljivosti dopustnih objektov in 
oblikovanju njihove zunanje podobe ter še mnogo več.
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Sprejet prvi akcijski načrt občine po meri invalidov 
Občina Polzela v sodelovanju z vsemi invalidskimi društvi ter drugimi društvi in zavodi v občini 
sodeluje pri pripravi in izvedbi dejavnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju in uresničevanju enakih 
možnosti invalidov ter drugih ogroženih skupin v Občini Polzela.

Jasna Gregorc

Občinski svet Občine Polzela je na januarski seji sprejel 
prvi akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Polzela za obdobje 2022–2025, 
ki predvideva raznovrstne ukrepe. K izvedbi teh ukrepov se 
je ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter finančnih in 
drugih možnosti zavezala Občina Polzela. 

V akcijskem načrtu so vsi ukrepi vsebinsko opredeljeni, 
navedeni so odgovorni nosilci za izvedbo ukrepov, določeni 
so viri financiranja in časovni okvir za izvedbo ukrepov. 
Ukrepi so razdeljeni na 16 vsebinskih sklopov.

Dejavnosti, ki so navedene v akcijskem načrtu, se bodo 
nenehno razvijale in dopolnjevale, zato se bo tudi akcijski 
načrt sčasoma dopolnjeval ter zajemal še več področij 
delovanja. Trenutno je akcijski načrt pripravljen od leta 2022 
do leta 2025, vendar pa so nekatere dejavnosti že v izvajanju, 
nekatere pa se bodo dolgoročno izvajale še naprej. 

Dodatna zanimiva funkcija je med drugim tudi 
»Informativni izračun komunalnega prispevka«. Tega 
najdemo v spustnem seznamu »Ostala poročila«, ki je v 
glavnem meniju na vrhu strani. Po kliku na »Komunalni 
prispevek« se nam odpre novo okno z obrazcem za 
informativni izračun.

Najprej izpolnimo podatke o lokaciji, nato pa o 
načrtovanem objektu in končamo s klikom na gumb 
»Informativni izračun«. Ta nam generira obrazec s karto 
lokacije in vsemi postavkami ter skupnem informativnem 
znesku komunalnega prispevka.

To je samo kratka predstavitev dveh funkcionalnosti 
iObčine. V zavihku »Info center« je tudi uporabniški priročnik, 
s katerim se lahko še bolje seznanimo z uporabo portala za 
pregled prostorskih podatkov. 

Eden izmed ukrepov je osvežitev parkirišč za invalidne osebe.       
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Kaj prinaša prenovljeni gradbeni zakon?

Novi gradbeni zakon, ki je začel veljati konec preteklega leta, uporabljati pa ga bomo začeli  
1. junija 2022, prinaša precej sprememb zlasti na področju pridobivanja uporabnih dovoljenj in 
legalizacij že izvedenih gradenj.

Novi zakon poenostavlja 
postopke

Zakon prinaša določene 
novosti oziroma poenostavitve 
v postopku redne pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Na primer 
možnost začetka gradnje na lastno 
odgovornost po dokončnosti (in ne 
več pravnomočnosti) gradbenega 
dovoljenja ter manjšo rekonstrukcijo, 
ki presega vzdrževalna dela (na primer 
prizidava zunanjega stopnišča ali 
vgradnja dvigala), brez gradbenega 
dovoljenja, le na podlagi pisnega 
mnenja pooblaščenega strokovnjaka 
(na primer inženirja gradbeništva ali 
arhitekta).

Po novem bodo imeli podjetniki 
možnost postavitve začasnega 
skladiščnega objekta ob obstoječih 
proizvodnih objektih za največ tri 
leta, prav tako brez gradbenega 
dovoljenja, in sicer zgolj na podlagi 
prijave začetka gradnje. Seveda pod 
pogojem, da bo objekt v montažni 
izvedbi ali objekt proizvod, medtem 
pa si bo lahko podjetje za tovrsten 
objekt pridobilo gradbeno dovoljenje. 
V zvezi z začasnimi skladiščnimi 
objekti je pomembno poudariti še 
prednost, ki jo prinaša novela zakona. 
Za vse tovrstne obstoječe objekte,  
ki bodo postavljeni do 1. 6. 2022 
in zanje ni bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, od tega dne začne teči 
triletni rok za pridobitev tega. 

Med spremembami pogojev za 
pridobitev gradbenega dovoljenja je 
za bodoče investitorje pomembna 
še ena novost. Plačilo komunalnega  
prispevka ni več pogoj za izdajo  

 
gradbenega dovoljenja, kot to določa 
zdajšnja ureditev. Po novem lahko 
investitor od 1. 1. 2024 zaprosi za 
odmero komunalnega prispevka tako 
rekoč tik pred prijavo začetka gradnje.

   
Gradbeno dovoljenje za 

odstranitev objekta in prijava 
začetka gradnje

Med novostmi je zakonska 
določba, da je treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje tudi za odstranitev 
zahtevnega ali manj zahtevnega 
objekta, ki se dotika objekta na 
sosednji nepremičnini ali je od njega 
oddaljen manj kot meter. Gradbeno 
dovoljenje za ta namen do zdaj ni  
bilo potrebno. Za vse druge odstranitve 
tovrstnih objektov bo še naprej 
zadoščala prijava začetka gradnje.

Bistvena novost za investitorje 
enostavnih stavb (na primer 
nadstrešnic, garaž, drvarnic, lop in 
podobno, s površino največ 20 m2 

in višino ter nosilnim razponom 
največ 4 m) in za postavitev začasnih 
skladiščnih objektov je obveznost, 
da morajo prijaviti začetek gradnje 
na pristojni občini, in ne na upravni  
enoti. Za vse druge prijave začetka 
gradnje smo pristojne upravne  
enote.

Simona Stanter

Do uporabnega dovoljenja brez 
fasade

Na podlagi dosedanjih izkušenj 
s strankami in njihovih povratnih 
informacij menimo, da bodo na največje 
odobravanje gotovo naletele novosti, 
povezane s pridobivanjem uporabnega 
dovoljenja za enostanovanjske stavbe. 
Namesto dokazila o zanesljivosti 
objekta bo treba po novem poleg 
projektne dokumentacije izvedenih 
del predložiti le izjavo nadzornika in 
vodje nadzora, da so dela končana v 
skladu z gradbenim dovoljenjem in  
da objekt izpolnjuje bistvene zahteve. 
Ob tem je pomembna še ugodnost, 
lahko ji rečemo še eno darilo 
zakonodajalca, ki se nanaša na izjavo 
nadzornika. Ta bo lahko predložena 
tudi, če stavba (sploh) ne bo imela 
izvedenega toplotnega ovoja (fasade). 
V takih primerih bo moral investitor 
opraviti zahtevana dela vsaj v treh 
letih po izdaji uporabnega dovoljenja. 
Ker pridobitev uporabnega dovoljenja 
še vedno ostaja pogoj za pridobitev 
hišne številke, ta pa je po veljavni 
zakonodaji pogoj za prijavo stalnega 
prebivališča, je možnost vselitve v 
novozgrajeni objekt vsekakor ena 
izmed rešitev za vse tiste, ki se pri 
urejanju stanovanjskega vprašanja 
srečujejo s tovrstno problematiko.

Uporabno dovoljenje za hiše, ki 
so bile zgrajene pred 1. 6. 2018

Ena izmed največjih ugodnosti 
novega gradbenega zakona je  
zagotovo predpostavka pravna 
domneva (fikcija) izdanega uporabnega 
dovoljenja za vse enostanovanjske 
stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi 
gradbenega dovoljenja pred 1. 6. 2018, 
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kar mora z izjavo potrditi pooblaščeni 
strokovnjak. Stavba mora biti vpisana 
v kataster nepremičnin. Na zahtevo 
lastnika objekta bo upravna enota 
izdala odločbo, da ima stavba 
uporabno dovoljenje po samem zakonu.

Podobno velja za obstoječe 
objekte daljšega obstoja, ki so 
zgrajeni pred 1. 1. 2005 skladno z 
gradbenim dovoljenjem. Za takšne 
objekte ali dele objekta se na zahtevo 
investitorja ali lastnika objekta izda 
uporabno dovoljenje pod pogojem, da 
je ta vpisan v kataster nepremičnin. 
Zahtevi morata biti priložena izjava 
pooblaščenega strokovnjaka ter 
dokazilo, da je objekt izveden skladno 
z gradbenim dovoljenjem (za tovrsten 
objekt ne sme biti izrečen inšpekcijski 
ukrep v zvezi z nevarno gradnjo).

Novosti na področju legalizacije
Določbe o pogojih in postopkih 

tako imenovanih »izrednih« legalizacij 
ostajajo glede pravic in obveznosti 
lastnikov obstoječih nelegalnih 
objektov v osnovi enake. Uvajajo se 
dodatne možnosti za vse tiste primere, 
ki po trenutno veljavnem gradbenem 
zakonu nimajo pravne podlage. Tako 
bo po novem mogoče legalizirati tudi 
del nelegalnega objekta, ki se ga lahko 
jasno loči od njegovega legalnega 

dela. Izdaja odločbe o legalizaciji bo 
po novem mogoča le za del objekta. 
Objekt oziroma del objekta mora 
biti zgrajen do 17. 11. 2017, vsaj do 
faze grobih gradbenih del. Zahtevo 
bo treba vložiti na upravni enoti 
do 1. 6. 2027, torej v roku 5 let od 
začetka uporabe novega zakona. Med 
pogoji so še dokončanost objekta 
do izdaje dovoljenja, zagotovljenost 
minimalne komunalne oskrbe objekta, 
mnenja pristojnih mnenjedajalcev 
(občina, državni organ ali nosilec 
javnega pooblastila izda mnenje 
k dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja), plačan 
komunalni prispevek, nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo ter vpis 
stavbe v kataster nepremičnin. Zahtevi 
se priloži še izjemno poenostavljena 
dokumentacija za legalizacijo.

Za objekte ali dele objekta po obeh 
opisanih vrstah izrednih legalizacij 
(tako za tiste, ki imajo odločbo o 
legalizaciji kot za objekte daljšega 
obstoja) se šteje, da niso nelegalni 
ali neskladni in da imajo uporabno 
dovoljenje po zakonu.

Še bolj kot opisana vrsta 
legalizacije je za lastnike ugodna 
in preprosta legalizacija objektov 
daljšega obstoja. Z novim zakonom je 

časovnica izgradnje tovrstnih objektov 
prestavljena bližje v sedanjost, in sicer 
iz leta 1998 v leto 2005, kar pomeni, da 
bodo lahko objekte legalizirali vsi tisti, 
ki po zdajšnji ureditvi tega pogoja niso 
izpolnjevali. Pred izdajo dovoljenja 
za objekt daljšega obstoja bo treba 
plačati še komunalni prispevek in 
nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo ter predložiti posnetek 
obstoječega stanja in elaborat za vpis 
v kataster nepremičnin, če objekt še 
nima vpisa. Zaradi poenostavljenosti 
postopka in ohlapnih pogojev ima 
dovoljenje za objekt daljšega obstoja 
pogojno veljavnost, kar pomeni, da 
se lahko izjemoma, če je to nujno 
potrebno zaradi varovanja javnega 
interesa, razveljavi na zahtevo 
vlade ali občine, brez odškodninske 
odgovornosti.

Za konec poudarjamo, da obstoječe 
normativne rešitve omogočajo, da 
se investitorjem z začetkom uporabe 
novega gradbenega zakona nabor 
ugodnosti širi, pri čemer se jim pravice 
po zdaj veljavnem zakonu ne ukinjajo. 

Novi zakon namreč izrecno določa, 
da se bodo lahko (na izrecno željo 
investitorjev) postopki, ki bodo v teku 
pred 1. 6. 2022, končali po določbah 
novega zakona. 
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Policijska kronika – december 2021

Gorazd Trbovšek

2. decembra smo bili policisti PP 
Žalec obveščeni o treh vlomih v kleti 
stanovanjskega bloka na Glavnem trgu 
na Polzeli. V vseh primerih je storilec 
nasilno vstopil v prostore, jih pregledal 
in nekaj predmetov odtujil. Policisti za 
storilcem še zbirajo informacije, zoper 
njega pa bo napisna kazenska ovadba 
na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

22. decembra smo bili policisti PP 
Žalec obveščeni o kaznivem dejanju 
zatajitve, in sicer je v danem primeru 
oškodovanec osumljenemu posodil 
harmoniko, a mu ta ni bila vrnjena 
v dogovorjenem roku, niti mu je ni 
plačal, zato je bila zoper osumljenega 
napisana kazenska ovadba na Okrožno 
državno tožilstvo v Celju.

V decembru smo bili policisti 
PP Žalec obveščeni tudi o dveh 
nedovoljenih vstopih v objekte 
nekdanje Tovarne nogavic Polzela, 
od koder so neznanci odtujili več 
inventarja oziroma predmetov. 
Policisti za neznanim storilcem še 
zbirajo informacije, zoper njega pa bo 
napisna kazenska ovadba na Okrožno 
državno tožilstvo v Celju. 

Na območju Občine Polzela so se 
decembra zgodile tudi štiri prometne 
nesreče, in sicer ena z udeležbo 
divje živali – srne na regionalni cesti 
Polzela–Andraž nad Polzelo, druge, ki 
so bile le z materialno škodo, pa na 
javnih cestah Občine Polzela.

Prav tako smo policisti PP Žalec v 
decembru na območju Občine Polzela 
obravnavali tri prekrške po javnem 
redu in miru ter eno kršitev po Zakonu 
o nalezljivih boleznih.

25. decembra smo policisti PP Žalec 
obravnavali tudi požar na stanovanjski 
hiši v Ločici ob Savinji, in sicer na 
lesenem nadstrešku hiše, pri tem pa 
je nastala večja materialna škoda. 
Policisti smo z ogledom v danem 
primeru izključili tujo krivdo, zato smo 
s poročilom o požaru obvestili Okrožno 
državno tožilstvo v Celju.

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

Ker je v zimskem času povečano 
število prometnih nesreč, saj se 
stanje na vozišču spreminja (dež, 
sneg, poledica …), vam policisti v 
nadaljevanju svetujemo.

Kot udeleženci v cestnem prometu 
moramo s svojim ravnanjem storiti 
vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti 
za nastanek prometne nesreče. Kadar 
do nesreče že pride, bodisi da smo v 
njej udeleženi sami bodisi kdo drug, 
pa moramo vedeti, kaj storiti oziroma 
kako ustrezno ukrepati, da bi bile 
posledice nesreče čim blažje.

Vaša dolžnost je, da v primeru 
prometne nesreče pomagate 
udeležencem v okviru svojega znanja 
ter zavarujete kraj nesreče, če tega 
ne morejo sami. S tem opozorite 
druge udeležence v prometu in 

preprečite nastanek novih nesreč. 
Presodite okoliščine, v katerih ste 
našli udeležence, zlasti če sami niste 
videli nesreče ali če je poškodovanec 
v nezavesti, ter vključite druge, ki so 
na kraju nesreče. Presodite stanje 
poškodovanca (zavest, dihanje, srčni 
utrip, videz in barvo kože, telesno 
temperaturo, krvavitve, nevarnost 
poškodbe hrbtenice, morebitno 
bljuvanje ...). Obvestite policijo oziroma 
pokličite interventno številko policije 
113.

Če je kdo v nesreči umrl ali je bil 
telesno poškodovan, morate takoj 
obvestiti najbližjo policijsko postajo 
oziroma poklicati številko 113 (policija 
posreduje naprej tudi obvestilo za 
reševalce). Počakati morate na kraju 
nesreče in do konca ogleda kraja 
nesreče ne smete uživati alkoholnih 
pijač. Izjemoma smete kraj nesreče 
zapustiti zaradi pomoči poškodovanim 
v nezgodi in zaradi obveščanja 
policije. Ko to opravite, se morate 
takoj vrniti na kraj nesreče. Če ste 
udeleženi v prometni nesreči, v kateri 
je nastala samo materialna škoda, pa 
drugi udeleženec ni navzoč (npr. na 
parkirnem prostoru), morate o tem 
takoj obvestiti najbližjo policijsko 
postajo ter jim sporočiti svoje osebne 
podatke in podatke o poškodovanem 
vozilu. Če imate pri sebi fotografski 
aparat ali kamero, kraj nezgode 
posnemite iz več položajev, da bi 
pozneje laže ocenili nezgodo. Če ste 
udeleženi v prometni nesreči, v kateri 
je nastala samo manjša materialna 
škoda, morate vozilo takoj odstraniti s 
ceste in izmenjati osebne podatke ter 
izpolniti in podpisati evropsko poročilo 
o prometni nesreči. Svetujemo, da ga 
izpolnite ob vsaki prometni nesreči, saj 
boste na podlagi evropskega poročila 
laže uveljavili povrnitev škode. 

Občinske novice
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Inflacija in deflacija

V tržnem gospodarstvu se cene izdelkov in storitev lahko vedno spremenijo. Nekatere se zvišajo, 
druge znižajo. Do inflacije pride, če se cene vseh izdelkov in storitev na splošno zvišajo, ne le 
cene posameznih izdelkov. To pomeni, da lahko danes za evro kupite manj kot včeraj. Z drugimi 
besedami: inflacija zmanjšuje vrednost valute skozi čas.

Pri izračunavanju povprečnega zvišanja cen imajo cene 
izdelkov ali storitev, za katere potrošimo več (na primer 
električna energija), večjo utež od cen tistih izdelkov ali 
storitev, za katere potrošimo manj (na primer sladkor ali 
poštne znamke).

   
Različni ljudje kupujejo različne stvari
Gospodinjstva imajo različne potrošniške navade: 

nekatera imajo avto in jedo meso, druga uporabljajo le javni 
prevoz ali so vegetarijanci. Povprečne potrošniške navade 
vseh gospodinjstev skupaj določajo, kakšno utež imajo 
posamezni izdelki in storitve pri merjenju inflacije.

Pri tem se upoštevajo vsi izdelki in storitve, ki jih trošijo 
gospodinjstva, kot so:

• vsakodnevne dobrine (na primer hrana, časopisi in  
 bencin),

• trajne dobrine (na primer obleke, osebni računalniki  
  in pralni stroji),

• storitve (na primer frizer, zavarovanje in najem  
 stanovanja).

Cena nakupovalne košarice v primerjavi s prejšnjim  
letom

Vsi izdelki in storitve, ki jih gospodinjstva trošijo med 
letom, so zajeti v »košarici«. Vsak izdelek ali storitev v tej 
košarici ima ceno, ki se lahko sčasoma spreminja. Medletna 
stopnja inflacije je cena skupne košarice v določenem 
mesecu v primerjavi s ceno v istem mesecu pred enim letom.

Inflacija v evroobmočju
V evroobmočju se inflacija cen življenjskih potrebščin 

meri s »harmoniziranim indeksom cen življenjskih 
potrebščin«, ki se običajno navaja kot kratica HICP. Izraz 
»harmoniziran« pomeni, da vse države v Evropski uniji 
uporabljajo enako metodologijo. S tem je mogoče podatke 
za eno državo primerjati s podatki za druge države.

S tem merilom lahko dobro spremljamo, kako se cene v 
gospodarstvu spreminjajo. Je kot zemljevid, ki je v Evropski 
centralni banki v pomoč pri sprejemanju pravih odločitev.

Naša naloga je vzdrževati stabilnost cen. V ta namen 
skrbimo, da inflacija – stopnja, po kateri se s časom 
spreminjajo cene izdelkov in storitev – ostaja nizka, stabilna 
in predvidljiva: 2 % v srednjeročnem obdobju.

Bojana Kralj Kos

INFLACIJA ali splošno zvišanje cen
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Deflacija je pravzaprav nasprotje inflaciji: splošen in 

konstanten upad cen skozi daljše časovno obdobje, ki ga po 
navadi povzroči pomanjkanje denarja v ekonomiji (v obtoku) 
oziroma pomanjkanje ponudbe pri kreditih in posojilih.

MANJ RAZPOLOŽLJIVEGA DENARJA

MANJ KUPCEV

NIŽJE CENE

Deflacijo lahko sproži kakršno koli zmanjševanje državne, 
zasebne ali kapitalske potrošnje. Padajoče cene se na prvi 
pogled zdijo atraktivne za potrošnike, toda deflacija je v 
resnici destruktivna. Deflacija lahko pripelje do začaranega 
kroga zmanjševanja potrošnje in povečanja brezposelnosti. 
Ob trendu padajočih cen ljudje po navadi čakajo, da izdelki 
in storitve postanejo cenejši, preden se odločijo za nakup. 
Posledično se potrošnja zmanjša, ker kupci svojo odločitev 
za nakup vedno prestavljajo in s tem ustvarjajo dodatne 
deflacijske pritiske. Zato se zaradi manjšega povpraševanja 
po izdelkih in storitvah ter zaradi manjše proizvodnje število 
nezaposlenih povečuje (več ljudi izgubi službo), posledično 
je razpoložljivega denarja v obtoku vedno manj.

Skratka, če je deflacija dolgotrajnejša, lahko ustvari 
škodljivo spiralo negativnih učinkov, kot so padajoči dobički, 
zapiranje proizvodnih procesov, zmanjševanje števila 
zaposlenih in razpoložljivih prihodkov. Poveča se tudi 
število tistih, ki svojih finančnih obveznosti ne morejo več 
izpolnjevati.

Razlog, zakaj so ekonomisti veliko bolj zaskrbljeni nad 
deflacijo kot inflacijo, je v tem, da je deflacijo težje odpraviti. 
Če inflacija raste, ni omejitev, do kod lahko centralne 
banke zvišajo obrestne mere in s tem kontrolirajo potrošnjo. 
Toda pri deflaciji ta limit obstaja, ker obrestne mere lahko 
znižajo le do 0 % . Za boj proti deflaciji centralne banke po 
navadi povečajo količino denarja v obtoku, s čimer namerno 
povzročijo dvig cen. Več denarja na voljo in manjše število 
izdelkov in storitev ima za posledico višje cene, kar je torej 
inflacija. Rastoče cene so ključni element pri okrevanju 
gospodarstva v deflaciji.  

Vir: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.sl.html, 
http://www.financnislovar.com/definicije/deflacija.html

DEFLACIJA
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Pripravite psa na zimo in zimske razmere 

Zima, sneg, mraz. Izvrsten letni čas, ki ga lahko izkoristite za zimske 
dejavnosti in s svojim psom na snegu izvajate vragolije ter se imate lepo. 
Veliko psov obožuje sneg in polarne pasme (na primer samojed, malamut, 
haski) so vsekakor tiste, ki pozimi pridejo na svoj račun, saj jih topel kožuh 
ščiti pred mrazom, vetrom in niso občutljive na zunanje vplive.

Blaž Turnšek

Vsekakor pa zimskega časa ne smemo podcenjevati.  
Zima psu povzroča tudi sitnosti in tegobe, česar se  
mora zavedati vsak lastnik. Psi se lahko prehladijo, dobijo 
vnetje mehurja, ozebline, na dlako se jim sprimejo kepe snega,  
zaradi soli se jim vnamejo blazinice, lahko se podhladijo,  
dobijo drisko, se poškodujejo. Kako zoprna je lahko zima  
za psa, je odvisno tudi od njegove starosti, dolžine in gostote 
dlake ter psihofizične kondicije.

 
 

  1. Pes naj spi na toplem
Če imate možnost, imejte psa v notranjih prostorih. 

To zlasti velja za mladičke in starejše pse, saj nimajo tako 
učinkovitega termoregulacijskega sistema za uravnavanje 
telesne temperature in se zato lahko še hitreje prehladijo ter 
dobijo vnetje mehurja.

Tudi psom, ki imajo poddlako, dobro prenašajo mraz in so 
navajeni bivati zunaj, pripravite zunanje bivališče prijetno in 
poskrbite za zavetje. Pasja koča naj bo dobro izolirana, vhod 
vanjo pa zaščitite pred vetrom. Psu na tla koče položite tudi 
kakšno odejo ali slamo. Kadar je zunaj zares zelo mrzlo in 
temperature padejo precej pod ničlo, svetujemo, da poiščete 
prostor v notranjih prostorih in svojega psa tam začasno 
namestite.

 2. Hrana naj bo bogata z beljakovinami
Psi zaradi mraza porabijo več kalorij kot ob običajnih 

temperaturah. Energijo porabljajo, da grejejo svoje telo. To 
velja tako za zunanje kot hišne pse. Zato je vsekakor treba 
poskrbeti za večji vnos kakovostne pasje hrane oziroma psu 
dati hrano z večjo vsebnostjo beljakovin. Vendar pri tem ne 
smete pretiravati in morate upoštevati zdrav razum.   
 Pes, ki biva v hiši, bo hitro začel kopičiti zalogo hrane in se 
posledično začel rediti. Debel pes ni zdrav pes. In če s psom 
ne boste dovolj aktivni in bodo sprehodi namenjeni zgolj 
temu, da pes opravi osnovne potrebe, potem takšen pes ne 
bo potreboval dodatne hrane.

 
 3. Mrzla voda za pitje ni primerna

Psu omogočite, da popije dovolj vode. Mrzla ali ledena 
voda vsekakor ni primerna zanj. Lahko povzroči razdraženost 

želodca in tudi prehlad. Psom, ki bivajo zunaj, bo voda v pasji 
posodi zaradi nizkih temperatur tudi zmrznila. Zato poskrbite, 
da bo vaš pes dobil svežo mlačno vodo večkrat na dan. Če 
boste s psom na sprehodu zelo aktivni, bo tudi tam potreboval 
svežo vodo. Ne dovolite, da pes jé sneg. Sneg povzroča prehlad 
želodca in posledično lahko privede do razdraženega črevesja 
oziroma driske. Preprečite to vedenje, če se le da.

  4. Zaščitite psa pred mrazom
Mraz najbolj občutijo mladički, kratkodlaki in starejši psi. 

Zato je treba poskrbeti, da jih primerno zaščitite. Kadar je pes 
aktiven in v gibanju, mraz ni ovira. Velika težava nastane, 
ko miruje in se telo začne ohlajati. Če bo pes dlje časa 
izpostavljen nizkim temperaturam, se lahko prehladi in tudi 
podhladi.

Nikoli ne puščajte psa zunaj ali v avtu daljši čas, ko je 
zunaj mraz. Kadar se temperature spustijo pod ledišče, pes pa 
leži v avtu in ni primerno zaščiten, lahko pride do podhladitve. 
To resno ogrozi zdravje in življenje psa. Primerna zaščita je 
pasji plašček, ki ga lahko kupite v vsaki specializirani pasji 
trgovini. Izbrati morate le primerno velikost, da psa ne ovira 
pri gibanju in se v njem dobro počuti ter tako služi svojemu 
namenu.

Kepe snega z dlake najlažje odstranite z mlačno vodo in brisačo.
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5. Prehodi s toplega na mrzlo
Tako kot mi so tudi psi občutljivi na hiter padec ali dvig 

temperatur. Psu, ki je vso noč spal na prijetnih 20 °C ali se grel 
ob kakšni peči, ne bo prijetno, če ga boste zjutraj odpeljali 
ven, kjer je –10 °C. Njegovo telo bo doživelo šok in posledično 
se lahko prehladi. Zato je dobro, da za psa naredite prehod 
s toplega na mrzlo. Psa za približno 15 do 20 minut pustite 
v hladnejšem prostoru, da se postopoma navadi na nižjo 
temperaturo, šele nato ga odpeljite ven.

6. Na prostem bodite s psom aktivni
Poskrbite, da boste psa redno sprehajali in se z njim 

aktivno ukvarjali. Zima ni namenjena zimskemu spanju in 
neaktivnosti. Če ste si omislili psa, potem je vaša obveznost, 
da zanj poskrbite in ga odpeljete na sprehod tudi ob slabem 
in mrzlem vremenu. S psom lahko tudi pozimi počnete veliko 
stvari: tek na smučeh, nordijska hoja, metanje in iskanje 
žogice v snegu, skrivanje, sprehod po globokem snegu … 
Razmislite, kaj bi bilo za vas in vašega psa najprimernejše in 
pri katerih stvareh najbolj uživata.

7. Poskrbite za dolgo dlako
Dolga pasja dlaka je vsekakor dober ščit pred vetrom in 

mrazom, ampak lahko postane za psa precej neprijetno, ko se 
na dlako sprime sneg in nastanejo kepe. Prizor psa s kepami 
je precej smešen in zabaven, vendar je psu sila neprijetno. 
Pes s kepami težko hodi in se premika, lahko pride tudi do 
prehlada in podhladitve, če mu kep ne odstranimo.

Da preprečite nabiranje snega in nastanek kep na dlaki, 
lahko dlako na tistih predelih skrajšate. Dolgodlake pasme, 
na primer irski seter ali afganistanski hrt, ki se ne strižejo, 
lahko zaščitite tako, da dlako namažete z oljem, ki ga dobite 
pri specializiranih pasjih frizerjih. Sneg se bo manj oprijemal 
dlake in psu boste lažje odstranili snežne kepe. Kepe najlažje 
odstranite z mlačno vodo in brisačo. Ne trgajte jih stran, 
saj boste psa cukali in mu povzročali bolečino, hkrati pa 
poškodovali dlako. Sneg se lahko sprime tudi na dlako med 
blazinicami, kar psa zelo moti in žuli pri hoji. Dlako med 
blazinicami postrizite in s tem ne bo imel težav.

8. Nega pasjih blazinic
Posebno skrb in nego morate posvetiti tudi pasjim tačkam 

in blazinicam. Ceste in pločniki, kjer sprehajate svojega psa, 
so zaradi zapadlega snega in zmrzali posuti s soljo, to pa 
draži blazinice in kožo med prsti. Razpokane blazinice psu 
povzročajo bolečino in pekoč občutek, zato bo začel šepati, 
se upirati sprehodom in izogibati potem, ki so posute s soljo. 

Blazinice lahko zaščitite tudi s pasjimi čeveljčki ali 
zaščitnimi copati. Dobite jih v pasjih trgovinah. Če pes ni 
navajen nošenja copatkov, se v njih prav gotovo ne bo počutil 
dobro. Zato ga je treba na to predhodno navaditi in priučiti.

9. Pazite na poškodbe
Zdrsi in padci so lahko tudi pri psih precej zoprni in usodni. 

Pri hoji in teku lahko psu zaradi spolzke podlage spodrsne in 
si posledično natrga noht, se udari, pride do izvina okončin … 
Zelo nevarno je, če pes hodi po zamrznjeni površini vode (na 
primer jezera) in led popusti pod težo psa. Padec v ledeno 
vodo je velik šok za pasje telo in pride lahko do podhladitve 
ali še česa hujšega.

Zato bodite pozorni na okolico, kjer sprehajate svojega 
psa in ste z njim aktivni. Izogibajte se predelom, za katere 
menite, da so nevarni tako za vas kot vašega psa. Psa 
imejte pod popolnim nadzorom in poskrbite, da ne pride do  
poškodb. 
Vir: revija Alfakan.
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Lahko s cepljenjem preprečimo raka?

V povezavi z epidemijo vsakodnevno poslušamo o cepljenju, okužbo s 
covidom pa primerjamo z drugimi, bolj ali manj hudimi boleznimi. Ker se 
informacije v sodobnem svetu širijo zelo hitro, se prepogosto zgodi, da 
se med ljudmi pojavijo zelo preproste primerjave, ki sicer niso pravilne, so 
pa zaradi svoje narave dosti lažje razumljive. Ena izmed najpopularnejših 
primerjav, ki sem ji bil priča in jo še vedno srečujem na družbenih omrežjih, 
je: »Cepivo proti covidu je bilo narejeno v enem letu, cepivo proti raku pa še 
vedno ne obstaja.« 

Kaj je rak?
Pri boleznih, za katere obstaja cepivo, je cepljenje 

najučinkovitejši ukrep preprečevanja posledic okužbe, kar 
v nekaterih primerih pomeni tudi preprečevanje nastanka 
raka.

Znano pa je, da je za približno polovico vseh rakov 
odgovoren življenjski slog. Kajenje, uživanje alkohola, 
čezmerno sončenje, prehrana in izpostavljenost rakotvornim 
snovem so pomembni dejavniki tveganja, ki močno 
pripomorejo k nastanku bolezni. 

Rak in cepivo
S cepljenjem telo pripravimo na obrambo pred 

mikroorganizmi, s katerimi se bo v prihodnosti potencialno 
srečalo. Do pojava bolezni tako ne bo prišlo ali pa bo ta 
potekala v mnogo blažji obliki. Kakšno povezavo pa ima 
cepljenje sploh z rakom, če je rak bolezen naših lastnih celic? 

Pred nekaj desetletji so znanstveniki prišli do spoznanja, 
da povod za nastanek raka nista samo dednost in zunanji 
dejavniki, temveč tudi okužbe. Leta 1967 sta Anthony Epstein 
in Yvonne Barr po mnogih neuspelih poskusih kot prva 
odkrila virus (Epstein-Barr virus), ki je povzročal tumorske 
celice. Leta 1965 je bil odkrit hepatitis B, ki je skupaj s 
hepatitisom C po svetu odgovoren za približno 80 % vseh 
primerov raka na jetrih. Nekaj let pozneje je bil iz tumorskih 
celic raka na materničnem vratu izoliran virus HPV, za 
katerega danes vemo, da povzroča več kot 90 % primerov 
raka na materničnem vratu. Leta 1996 je bila bakterija 
Helicobacter pylori dokazana kot povzročitelj peptičnih 
razjed želodca in z njimi povezanim nastankom raka na 
želodcu.

Hepatitis B (HBV)
Hepatitis B (HBV) je virusna nalezljiva bolezen, ki 

prizadene jetra. Ocenjuje se, da je bila napredovala okužba s 
HBV, ki je vodila v cirozo jeter in jetrni rak, v letu 2019 razlog 
za okoli 800.000 smrti po svetu. 

Prenos hepatitisa B
Virus se pri okuženih posameznikih nahaja v krvi, slini, 

urinu, semenski tekočini, vaginalnem izločku in mleku 
doječe matere, zato je prenos mogoč preko vseh teh telesnih 
tekočin. V manj razvitih državah, kjer je tudi pojavnost virusa 
mnogo večja, je najpogostejši prenos s spolnimi odnosi. 

Zdravljenje in preprečevanje hepatitisa B
Akutni hepatitis B (vnetje jeter) zdravimo podporno 

ali s protivirusnimi zdravili, v najhujši obliki bolezni pa je 
zaradi odpovedi jeter potrebna transplantacija. Zdravljenje 
kroničnega hepatitisa je dolgotrajno in tudi v razvitem svetu 
ne nujno uspešno, zato se pred boleznijo borimo s preventivo 
– cepljenjem, ki je tako kot v drugih razvitih državah obvezno 
in vključeno v nacionalni program v sklopu sistematskih 
pregledov že v predšolskem obdobju. 

Humani papiloma virus (HPV)
Skupino humanih papiloma virusov sestavlja več kot sto 

različnih različic virusa. Čeprav je okužba v večini primerov 
asimptomatska in izzveni brez težav ali dolgotrajnih posledic, 
so nekateri izmed sevov visoko rizični in lahko povzročijo rak 
na materničnem vratu, grlu, anusu in spolovilu.

Prenos HPV
HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba na 

svetu in pri nas. Večina spolno aktivnih ljudi se vsaj enkrat 
v življenju okuži s HPV. Posamezniki navadno pridejo v 
stik s HPV že kmalu po začetku spolne dejavnosti, zato 
je pogostost okužb najvišja pri mladostnikih in mlajših 
odraslih.

Zdravljenje in preprečevanje HPV
Zdravila za okužbe nimamo, v primeru zapletov v obliki 

nastanka genitalnih bradavic ali predrakavih in rakavih 
sprememb pa se poslužujemo kirurškega odstranjevanja teh. 

Zaplete uspešno preprečujemo s cepljenjem že od leta 
2006, ko je bilo razvito prvo učinkovito cepivo proti visoko 

Jan Mogu
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rizičnim sevom HPV. V Sloveniji je cepljenje od leta 2009 
vključeno v nacionalni program. Je prostovoljno in se izvaja 
na sistematskem pregledu v šestem razredu osnovne šole, 
v tem šolskem letu pa so v program cepljenja poleg deklic 
prvič vključeni tudi dečki. 

Statistika 
Približno 90 % primerov raka na materničnem vratu je 

posledica okužbe s HPV. Rak materničnega vratu je drugi 
najpogostejši rak pri mlajših ženskah (15–44 let) v Evropi, 
kjer se vsako leto odkrije približno 34.000 novih primerov, 
13.000 pa jih za rakom letno tudi umre. V Sloveniji deluje 
program za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu 
Zora, zaradi katerega se mnogo primerov bolezni odkrije v 
fazi, ko je ta še dobro ozdravljiva. Kljub temu vsako leto za 
rakom še vedno zboli približno 120 žensk, do 50 pa jih umre. 

Cepivo proti HPV
V Sloveniji je trenutno na voljo 9-valentno cepivo, ki 

ščiti pred sedmimi visoko rizičnimi sevi, ki povzročajo 
rakave spremembe, in dvema nizko rizičnima, ki povzročata 
genitalne bradavice. Pomembno je poudariti, da cepivo ščiti 
le pred nastankom sprememb, ne zdravi pa že obstoječih. Za 
ustrezno zaščito sta do starosti 15 let potrebna dva odmerka, 
v primeru cepljenja po 15. letu pa trije odmerki. Za deklice, 
ki so v šolskem letu 2009/10 obiskovale šesti razred osnovne 
šole (letnik rojstva 1998) in mlajše, je cepljenje brezplačno, 
saj se stroški krijejo iz zdravstvenega zavarovanja. Za 
dekleta, rojena pred letom 1998, in dečke, ki so šesti razred 
osnovne šole že opravili, pa je cepljenje samoplačniško in 
znaša približno 70 evrov za dozo cepiva.  

Če se deklica ni cepila na sistematskem pregledu v 
osnovni šoli in se za to odloči pozneje, se lahko za cepljenje 
dogovori z osebnim zdravnikom, cepljenje pa je tudi v tem 
primeru brezplačno.

Cepivo proti HPV je učinkovito in izjemno varno. Odkar 
se izvaja cepljenje, je bilo v Sloveniji razdeljenih več kot 
180.000 odmerkov cepiv. V register je bilo zabeleženih 200 
blagih in prehodnih neželenih učinkov (bolečina na mestu 
vboda, oteklina, povišana temperatura, slabost …). 

Sklep
Že ista bolezen ima lahko pri dveh različnih posameznikih 

popolnoma drugačen potek, zato moramo biti pri primerjanju 
različnih bolezni med seboj še toliko bolj pazljivi, saj hitro 
pridemo do napačnih sklepov. Čeprav se v izobilju in poplavi 
najnovejše tehnologije zdi, da človeštvo ve že vse, to še 
zdaleč ni tako. Virologija – veda, ki se ukvarja z virusi, se je 
lahko začela intenzivno razvijati šele po izumu elektronskega 
mikroskopa v letu 1931, saj zaradi svoje velikosti s klasičnim 
svetlobnim mikroskopom virusov ni mogoče opaziti. Kljub 
ogromni paleti znanja in tehnologije, s katero razpolagajo 
sodobni znanstveniki, je rak bolezen, proti kateri se tako 
bolniki kot njihovi zdravniki še vedno težko borijo. Četudi 
učinkovitost nikoli ni stoodstotna, je pri boleznih, za katere 
obstaja cepivo, cepljenje še vedno najučinkovitejši ukrep 
preprečevanja posledic okužbe. V nekaterih primerih to 
pomeni tudi preprečevanje nastanka raka. 

Pri boleznih, za katere obstaja cepivo, je cepljenje najučinkovitejši 
ukrep preprečevanja posledic okužbe, kar v nekaterih primerih 
pomeni tudi preprečevanje nastanka raka.
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Praznični december v vrtcu

V pravljično čaroben in praznični 
december so nas popeljale snežinke.

Okrasili smo igralnice, postavili 
smrečice, prižgale so se male, 
nagajive lučke … Nestrpno smo čakali, 
da nas obiščeta dedek Mraz in gospa 
Božičkova, da jima zapojemo pesmico, 
se z njima fotografiramo … Dedek 
Mraz nam je povedal vse svoje prigode 
na poti k nam. In, veste, oba sta nas 
tudi obdarila.

K nam pa je na svoji metli z 
velikimi očmi in usti, ki se smejejo, 
priletela mala čarovnica. Ona je kriva, 
da je nastala dramska igra z naslovom 
»Kje imaš metlo, mala čarovnica?«. 

Otroci so si igrico lahko skupaj s 
starši ogledali prek posnetka, saj nam 
še vedno nagaja »koronaškrat«. Ampak 
v vsem se vedno izkaže nekaj dobrega. 
Na ta način je praznično vzdušje iz 
vrtca pokukalo tudi v domove »naših« 
staršev in otrok. 

Natalija Skornšek

Zabavna igrica v čarobnem decembru 

Joj, že prišel je med nas, stari dobri dedek 
Mraz!             

Iz oddelka 8 vam želimo veliko toplih objemov in srečno ter zdravo v novem letu 2022.  
                                                                                                                                              

Anija Kokot Anja Obranovič 

Tudi v našem oddelku se je v mesecu decembru dogajalo 
veliko čudovitih stvari. Najprej nam je tetka Zima poslala 
nekaj snega, na katerem smo vsakodnevno uživali, izdelovali 
snežake in se igrali različne igre. Ker smo opazovali ples 
snežink z neba, nas je nekega zimskega dopoldneva 
presenetila svetlobna vila ter priplesala v naš vrtec. Ker 
pa je bilo dovolj snega in smo bili vse leto prijazni drug do 
drugega, nas je obiskal tudi dedek Mraz s svojo pomočnico, 
gospo Božičkovo. Skupaj smo zapeli pesmice in si izrekli lepe  
želje. 

December je bil za nas zares čaroben. Pripravili smo 
praznično dekoracijo, okrasili igralnico ter si vsak teden 
privoščili praznično čajanko z okusnim čajem in piškoti. 
Mmm, kako je dišalo! Sami smo odigrali tudi praznično 
dramatizacijo »Pod medvedovim dežnikom« in pri tem 
neizmerno uživali. Ob koncu meseca nas je obiskal dedek 
Mraz, ki smo se ga še posebno razveselili, saj nam je prinesel 
darila in si vzel čas za pogovor z nami. 
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Vsi na tekaške smuči

Decembrsko petkovo dopoldne 
smo si v oddelku 12 popestrili z zabavo 
v pižamah, ki so jo otroci imenovali 
kar »pižama party«. Po zajtrku smo 
se vsi preoblekli v pižame in v krogu 
prijateljstva drug drugemu najprej 
predstavili oziroma opisali svojo 
pižamo ter se sprehodili, zavrteli 
kot manekenke in manekeni. Nato 
smo zaplesali ob praznični glasbi in 
mavričnih barvah disko krogle. Zabavo 
smo si popestrili še z ogledom risanke 
»Srečko – božični okrasek« in si za 
kino, kot se spodobi, izdelali vstopnice. 
Po vseh dogodivščinah in doživetjih so 
naši trebuščki postali že lačni, zato 
smo si pripravili »pižama piknik« na 
blazinah. Otroci so predlagali in bili 
enotni, da na piknik zabavi ne sme 
manjkati kokic, piškotov in seveda tudi 
jabolk, ki jih radi jemo vsak dan. Žejo 
smo gasili s čajem ali vodo. Zabavno 
dopoldne v pižamah je kar prehitro 
minilo, vmes smo naredili tudi nekaj 
fotografij za spomin. 

V današnjih zelo spremenljivih 
okoliščinah je skrb za učinkovito 
gibanje na prostem pomembnejša 
kot kadar koli prej. Zato smo se v 
Vrtcu Polzela priključili projektu 
»Vsi otroci na tekaške smuči«. 

Težko smo pričakovali prve 
snežinke, a jih ni in ni bilo. Zato smo 
najprej vadili kar v notranjosti vrtca. 
Ko pa je sneg pobelil igrišče, smo 
pripravili tekaško progo in se pognali 
v tek. Imeli smo se odlično in vsi smo 
usvojili prve tekaške korake. Zato se že 

NAŠA KEPA

Zima se še ni dobro začela,
že nam je nasula veliko snega.

Vsi smo se ga razveselili,
zato po snegu smo se kotalili.

Kar naenkrat v dva tabora smo se 
razdelili,tako smo od vzgojiteljic 

nalogo dobili:
»Deklice in dečki, pozor!
Skotalite največjo kepo,

takšno – okroglo in lepo.«

In tako se tekma je začela,
med delom, nevede, 
se pesmica je pela.

Mokre so postajale rokavičke,
tu in tam pa tudi kakšne nogavičke.

Nič za to, smo si rekli,
pomembno je, da skupaj smo stopili

in se do konca kot skupina borili.

Končna nagrada za nas je bila,
da smo se iz srca nasmejali, kar se da.

Spremljala sta nas veselje in sreča,
iz nosu pa tudi kakšna majhna sveča.

Kakšni smo na cilju bili,
si poglejte tudi vi. 

Oddelek 13 z Emo Kotnik in 
Mihaelo Romih

Oddelek 10 z Niko Koren in Doris Herman

Oddelek 12 s Simono Brglez in Matejo Stražar

Zima je prišla … 
                                                                                                                                              

Naša zabava v pižamah

Tek na smučeh za zdravje in veselje

zelo veselimo ponovne pošiljke snega 
in novih tekaških dogodivščin. 
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Ko se v šoli zaiskrijo prazniki

Pravljično v veselem decembru

V predprazničnem času so vsi 
učenci od 1. do 5. razreda prisluhnili 
pravljicama iz projekta »Naša 
mala knjižnica«. Učencem od 3. 
do 5. razreda, tudi učencem POŠ 
Andraž, je knjigo Medvedovanje 
prebrala ravnateljica Bernardka 
Sopčič. Branje je tokrat zaradi 
zagotavljanja mehurčkov potekalo 
prek videopovezav. Po branju so učenci 
reševali naloge iz Ustvarjalnika, na 
vratih učilnic pa jih je pričakalo tudi 
sladko presenečenje. Ravnateljica je 
s pripovedovanjem razveselila tudi 
prvošolce in drugošolce.

Učenci od 1. do 3. razreda pa so 
obiskali še šolsko knjižnico, kjer jih je 
pričakala pravljica Uho. Ob nenavadni 
pravljici smo se igrali igrico »Tok, tok, 
je uho doma?«, se pogovarjali, reševali 
naloge v Ustvarjalniku, si izposodili 
kakšno knjigo za počitnice, na koncu 
pa je srečnež prejel nekaj nalepk s 
podobami sovic, ki so simbol bralnega 
projekta. 

V veselem decembru se je v 
oddelkih podaljšanega bivanja OŠ 
Polzela in POŠ Andraž dogajalo veliko 
zanimivega in zabavnega. Poleg čajank 
smo učiteljice oddelkov podaljšanega 
bivanja že tradicionalno pripravile 
igrico za učence. Letos smo se odločile 
za zgodbico Hišica iz kock, saj to leto 
mineva sto let od rojstva priljubljene 
pisateljice Ele Peroci. K ogledu smo 
povabile učence od 1. do 5. razreda ter 
učence in otroke iz vrtca v Andražu. Po 
odzivih otrok, ki so po koncu igrice kar 
obsedeli in rekli »Še!«, je tudi tokrat 
naša igrica vse razveselila in jim 
polepšala predpraznične dneve v šoli.

Učenci izbirnega predmeta 
gledališki klub so s pomočjo mentorice 
Marije Kronovšek ter snemalke in 
montažerke Lucije Cestnik posneli 
dramske prizore Božičkove skrbi, ki 
so si jih zadnji dan pouka v razredih 
ogledali vsi učenci. 

   

Učiteljice OPB OŠ Polzela in POŠ Andraž ter Alja Bratuša

Pestro predpraznično dogajanje

Snemanje predstave Božičkove skrbi 
je bilo zelo zabavno. Med snemanjem 
smo se veliko smejali. Učiteljica je 
poskrbela za obleke in rekvizite. Vsi 
smo bili dobro pripravljeni. Zelo je bilo 
zanimivo na premieri. Vesela sem, da 
sem lahko bila del take predstave, s 
katero sem dobila veliko izkušenj. 
 
Neja Janković, 7. r.
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Šola ima talent 2021 na OŠ Polzela

Že skoraj desetletje na naši šoli vsako leto pred novoletnimi počitnicami starejši učenci 
skupaj z ravnateljico organizirajo prireditev Šola ima talent. Cilj prireditve je, da vsak 
razred predstavi svojo točko ter da se učenci pri njeni pripravi, dogovarjanju in izvajanju 
povezujejo, učijo drug od drugega in se družijo. Predlansko leto prireditve, ki je hkrati 
tudi tekmovanje, zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izpeljati, preteklo leto, v 
petek, 24. decembra 2021, pa se je Šola ima talent vrnila … Žal tokrat ne v telovadnico, 
ampak na šolske računalnike v obliki videokonference, ki jo je tisti dan spremljala vsa šola.

Zbrali smo se predstavnice in 
predstavniki 8. in 9. razredov ter dva 
sedmošolca skupaj z ravnateljico 
Bernardko Sopčič. Organizatorji 
prireditve smo se poimenovali kar O. 
O. oziroma organizacijski odbor. Malo 
več kot teden pred prireditvijo smo se 
zbrali na prvem sestanku in si razdelili 
delo. Žal smo morali sprejeti odločitev, 
da bo prireditev zaradi razmer potekala 
videokonferenčno. Za vse nas je bil 
velik izziv prireditev Šola ima talent 
pripraviti in izpeljati na takšen način.

Zbrali smo vse posnetke, jih 
pomagali poslati, razdelili smo 
glasovnice … Nato pa smo nekaj dni 
pred finalom izpeljali še avdicijo, na 
kateri smo organizatorji s še nekaj 
učiteljicami izglasovali točke, ki so se 
nam zdele najboljše. Ogledali smo si 
vse poslane videoposnetke, izbrane pa 
smo potem v petek na finalu predvajali 
prek videokonference.

Predstavilo se nam je veliko točk. 
Nastopajoči so peli, plesali hiphop, 
balet, manjkalo ni harmonike, igranja 
na klavir in gimnastike. Prvič se je na 
talentih predstavil tudi Beno Bohak 
iz 2. b-razreda, ki se je predstavil z 
avtorsko pesmijo. Povedal nam je: 

»Zelo sem ponosen, da sem lahko pel 
na talentih, saj sem najprej zmagal 
na 2. b ima talent, nato pa sem bil 
za finale izbran še na avdiciji. Moja 
pesem je govorila o ljubezni v drugem 
razredu.« Ko smo se prebili skozi vse 
točke, se je začelo glasovanje. Kako 
glasovati, sva gledalcem razložila 
voditelja Šola ima talent 2021 
osmošolka Nuša Bohak in devetošolec 
Vid Čremožnik. Vid o vodenju pravi: 
»Bilo je fajn, ker so talenti tokrat prvič 
bili prek spleta. Užival sem v vodenju 
talentov, ker so to bili moji zadnji 
talenti na tej šoli.« Vsak razred je lahko 
glasoval za svoje prvo, drugo in tretje 
mesto ter za najizvirnejšo in najbolj 
smešno točko. Med glasovanjem smo 
prisluhnili božičnim pesmim, ki sta jih 
za gledalce pripravila in predvajala DJ 
Mali Sven in Veliki Vid, devetošolka 
Iva Čurkovič pa je med štetjem glasov 
gledalce pozabavala s svojim govornim 
nastopom o kaktusih.

Nagrado za najbolj smešno točko je 
dobil Miha Zabukovnik iz 7. c, ki nam je 
zapel in še zaplesal ter tako navdušil 
gledalce. Nagrado za najizvirnejšo 
točko so dobili vsi mali plesalci iz 1. c, 
ki so nam zaplesali ples o palačinkah in 
se posebej za ples preoblekli v kuharje.

Nuša Bohak, šolska novinarka

Zmagovalci prireditve Šola ima talent

Tretje mesto je zasedla Iva 
Čurković, predstavnica 9. c, ki je zapela 
pesem Skyfall pevke Adele. Drugo 
mesto je pripadlo Tajdi Štorman, 
predstavnici 8. a, ki se je predstavila 
s prav posebno plesno točko. »V 
koreografiji, ki sem jo ustvarila, sem 
združila balet, ki ga treniram že osem 
let, ter nekaj gimnastičnih elementov, 
saj je ples moja največja strast in pri 
tem resnično uživam,« je povedala ob 
prejemu nagrade.

Zmagovalec Šola ima talent 2021 pa 
je bil Lukas Dušič iz 1. b, ki je zaigral na 
svojo harmoniko. Pravi, da je to njegov 
najljubši inštrument. 

Vsi nagrajenci so prejeli lepe 
nagrade, ki jih je posebej za njih 
pripravila ravnateljica. Naše pridne 
kuharice so spekle torto za zmagovalni 
razred 1. b.

Tako smo leto 2021 v šoli sklenili s 
proslavljanjem in veselim druženjem v 
naših razredih. Le glejte, da boste tudi 
vi v tem letu odkrili kakšen nov talent. 
Če ga ne boste, nič zato. Vsak je talent 
zase, če se le zaveda, kako pomembno 
je, da si to, kar si. 
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041 620 729. Ob klicu potrebujete 
podatke o otroku in starših (glej 
zgoraj). Prijavnico bo izpolnila 
sodelavka vrtca, ko pa boste 
utegnili, jo boste v času vpisa in 
uradnih ur skladno z dogovorom  
prišli še podpisat.

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

 
 EVIDENČNI VPIS že vpisanih otrok 
bo potekal istočasno prek aplikacije 
eAsistent, kjer boste poleg obvestila 
prejeli tudi prijavnico v PDF-obliki in 

Uspešne mlade biologinje

Zlato Proteusovo priznanje sta 
prejeli devetošolka Patricija Dušič in 
osmošolka Neli Stankovič. Srebrno 
Proteusovo priznanje sta osvojili 
osmošolki Izabela Veber ter Nuša 
Bohak.

Dekletom iskreno čestitamo za 
odlične rezultate in ogromno znanja, ki 
so ga dokazala ob uspešnem reševanju 
zahtevnih tekmovalnih pol.  

3. decembra 2021 je potekalo državno tekmovanje iz biologije na temo 
Pajkovci. Naše učenke so odlično zastopale OŠ Polzela, kajti osvojili smo kar 
dve zlati ter dve srebrni Proteusovi priznanji. 

Doroteja Smej Skutnik

Osnovna šola Polzela z enotama vrtec Polzela in Andraž  
vabi k 

vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2022/23

Vpis novincev predšolskih otrok 
in evidenčni vpis že vpisanih 
predšolskih otrok bo, zaradi 
spremenjenih razmer, potekal od 
ponedeljka, 21. marca 2022, do 
vključno petka, 1. aprila 2022, v 
elektronski obliki.

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

PRIJAVNICO ZA VPIS najdete na 
spletni strani vrtca (http://www.vrtec- 
polzela.si/) in osnovne šole (http:// 
www.osnovna-sola-polzela.si/). 

 
 Nove prijavnice bodo 
objavljene od 16. marca dalje. 
Prijavnica vključuje tudi podatke: 
EMŠO-številka otroka in obeh 
staršev ter telefonske številke, na 
katerih so starši dosegljivi, zato 
prosimo, da navajate točne in ažurne 
podatke. Pri podpisu prijavnice sta 
potrebna podpisa obeh staršev.

Načini oddaje vloge:
• Prijavnico v PDF-obliki natisnete, 

jo ročno izpolnite, podpišete ter 
skenirano, fotografirano posredujete 
na elektronski naslov vrtec@osnovna 
-sola-polzela.si. Pazite, da je vaša pisava 
čitljiva.

• Prijavnico v Wordovi obliki 
izpolnite elektronsko, jo izpišete, 
podpišete in skenirano, fotografirano 
posredujete na elektronski naslov 
vrtec@osnovna-sola-polzela.si.

• Če nimate nobene izmed 
omenjenih možnosti, lahko pokličete 
v sredo, 23. marca, ali v sredo,  
30. marca 2022, med 8. in 12. uro na  
telefonski številki 03 703 31 00 ali  

Wordovi obliki. Vrnete jo na podoben 
način kot pri vpisu novincev na 
elektronski naslov vrtec@osnovna-
sola-polzela.si ali pa jo prinesete in 
predate vzgojiteljici. 

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

 
 Dneve odprtih vrat bomo izpeljali v 
poletnem času.

Prijazno vabljeni.

Otrok, ti mi prinašaš v srce klepet 
vetra in vode, neizrečenih skrivnosti 
cvetlic, sanje oblakov, nemi, začudeni 
pogled jutranjega neba. (Tagore)

Dobitnice Proteusovih priznanj            
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Savinjska železniška proga praznovala 130 let

Koronaleto, leto mask, a tudi leto upanja na boljše čase. In v tem letu se je zgodila lepa obletnica, 
obletnica Savinjske železniške proge. V ponedeljek, 27. decembra 2021, je minilo natanko 130 
let, odkar se je po Savinjski železniški progi od Celja do Velenja prvič zapeljal vlak. Gre za razdaljo, 
dolgo 38 kilometrov. 

Bilo je leto 1891. Naše prababice 
in pradedje so leto poprej morda 
modrovali in ugibali, kaj jih čaka v 
naslednjem letu, ko bo črna pošast 
z železno kačo sopihala iz Celja 
proti Velenju. In zgodilo se je …

Praznovanje okrogle obletnice 
27. decembra se je začelo v Celju, ko 
so potniki (med njimi tudi župani in 
podžupani občin) natanko ob 10.52 
vstopili na najmodernejši vlak Stadler 
in se z njim odpeljali na posebno 
vožnjo. Potniki so na vlak stopili tudi 
na železniških postajah Žalec, Polzela, 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. 
Na Polzeli se je drugim potnikom 
pridružila lepa druščina Polzelanov s 
podžupanom Milošem Frankovičem na 
čelu in popeljali so se z najsodobnejšim 
vlakom lep kos poti po železni cesti.

Ko je dr. France Prešeren leta 1895 
v Kmetijskih in rokodelskih novicah 
objavil pesem Od železne ceste, je v 
prvi kitici zapisal: »Bliža se železna 
cesta, nje se, ljub’ca, veselim; iz 
Ljubljane v druga mesta kakor ptiček 
poletim.« Pesnik prihoda prvega vlaka 
v prestolnico ni dočakal. Ob jubileju ga 
je poosebljal Marko Lesjak, ki je kot 
statist in recitator pesmi Od železne 
ceste pozdravljal vse obiskovalce vlaka 
na polzelski železniški postaji, saj je 
Prešeren k nam na Polzelo velikokrat 
zahajal k takratnemu župniku Antonu 
Muhovcu, ki je bival v Komendi.

V Šmartnem ob Paki je v Martinovi 
vasi potekala tudi osrednja slavnostna 
prireditev, ki so jo poimenovali »Že 
dneve in tedne ... Že 130 let!«. Na 
njej je zapel Oto Pestner, dogajanje 

Lidija Praprotnik

pa so popestrili s praznično tržnico 
ob Martinovi vasi, kjer se je poleg 
drugih s svojimi turističnimi produkti 
predstavil tudi TIC Polzela. Vlak Stadler 
je nekaj minut čez 15. uro nadaljeval 
svojo pot s potniki proti Celju, kjer 
jo je malo pred 16. uro tudi končal.

Dodati velja, da trenutno na tej trasi 
vozijo vlaki, stari povprečno 47 let. Zato 
si župani vseh okoliških občin želijo 
predvsem posodobitve voznega parka. 

Slovenske železnice nameravajo do 
konca prihodnjega leta kupiti 52 novih 
vlakov znamke Stadler, 21 na dizelski 
pogon. Za posodobitev te proge bo 
država v letih 2023-2028 namenila  
90 milijonov evrov.   

Še pomnite? Stara vozovnica za vlak z jubilejno podobo

Podžupan Občine Polzela Mihael Frankovič 
z Markom Lesjakom, ki v vlogi Prešerna 
recitira pesem Od železne ceste.



Poročevalec Občine Polzela • Številka 1, januar 2022

26

M
Mozaik dogodkov

Božična bajka v Mozirski gaj obiskovalce 
privablja že šesto leto.

Oglas ni lektoriran

Vse je žarelo
Članice bralne skupine Mravljice iz Medgeneracijskega društva Mozaik 
generacij Polzela smo želele slovesno skleniti leto 2021, ki nam ni dovolilo, 
da bi se pogosteje družile brez omejitev. Julijana se je domislila, kako lepo 
je v Mozirskem gaju poleti in kako vznemirljivo vabeče zdaj, ko je praznično 
okrašen.

Prispele smo v Mozirje. Presenetilo 
nas je, koliko obiskovalcev je že 
prihajalo, ko je še sijalo sonce, in 
preden se je stemnilo, je bil še čas 
za kavico. Potem nas je resnično 
očaralo, kako je ves gaj žarel v 
mavričnih lučkah. Imele smo občutek, 
da smo v nebesih. Več kot dve 
uri smo občudovale to veličastno 
podobo. Lahko samo občudujemo 
trud in ustvarjalnost oskrbovalcev 
božično-novoletnega srčnega darila  
 
 

 
 
 
številnim obiskovalcem. Omogočili so 
nam enkraten “rajski” užitek.

Ob koncu smo si privoščile še 
kozarček kuhanega vina. Zadovoljne in 
vesele smo prispele domov. Tudi naša 
Polzela je lepo žarela v prazničnih 
lučkah. Škoda, da nam je strah pred 
virusom preprečil, da bi se ogleda 
udeležile bolj polnoštevilno. 

Hedvika Zupanc
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Rudarski oktet na Polzeli pripravil  

božično-novoletni koncert

Prazniki v ljudeh obudijo otroško sanjarjenje in nas navdajo s spomini iz 
preteklih let. Utrip prazničnega razpoloženja nam je ob koncu prejšnjega 
leta, v torek, 21. decembra 2021, v cerkvi sv. Marjete na Polzeli pričaral 
Rudarski oktet Velenje, ki je pripravil nabor božično-novoletnih pesmi.

Rudarski oktet Velenje je bil 
ustanovljen leta 1979 z namenom 
negovanja lepe slovenske pesmi, 
predvsem rudarske. Pozneje je svoj 
repertoar obogatil še z narodnimi, 
domovinskimi, sodobnimi, izvaja pa 
tudi črnske duhovne, sakralne in 
nabožne, popevke in celo narodno-
zabavne pesmi. Zaradi prehojene poti 
in dosežkov si je oktet postopoma 
pridobil ugled doma in tudi v tujini, saj 
je nastopil že na številnih gostovanjih. 
Zdajšnji člani Rudarskega okteta 
Velenje so: Boštjan Oštir in Marko 
Ranzinger (prvi tenor), Samo Frankovič 

in Marko Krenker (drugi tenor), Simon 
Klinc in Marko Meža (bariton) ter 
Domen Frankovič in Branko Klinc (bas). 
Umetniški vodja okteta je Matjaž Kač.

Člani okteta so na koncertu 
nastopili oblečeni v slovesne rudarske 
uniforme, na katerih je 28 zlatih 
gumbov. Število simbolizira leta, ki jih 
je dočakala sveta Barbara, zavetnica 
rudarjev. Njen god smo praznovali 
4. decembra. Poslušalce je v zimski 
večer ponesla pesem Sveta noč, ki 
je prevedena v več kot 300 jezikov 
in je najbolj izvajana skladba vseh 

Tadeja Jegrišnik

časov. Napisana je bila leta 1816, 
prvič so jo v Sloveniji zapeli leta 1871 
v Tržiču, torej smo lani praznovali že 
150 let od prve slovenske izvedbe.

Da amaterski pevski sestav zveni 
tako dobro, kot smo lahko slišali, niso 
dovolj le vaje, nastopi in koncerti. Člane 
morajo voditi ljubezen do petja, volja  
in vztrajnost, predvsem pa je treba 
stkati in negovati prijateljstvo med 
pevci, kar članom okteta uspeva že 
več kot 40 let. Želimo jim, da bi jim še  
dolgo. 

 

Iz cerkve sv. Marjete na Polzeli
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Trikraljevsko koledovanje  

za dober namen 

Trikraljevsko koledovanje, ki je od lani vpisano v register nesnovne kulturne 
dediščine, je star ljudski običaj, ki v Občini Polzela še vedno živi. Mladi 
koledniki pod mentorstvom katehetinje Jelke Plevnik so tudi letos v začetku 
januarja obiskali številne domove, prinesli veselo sporočilo božičnega časa 
in zaželeli srečo v novem letu. Obenem so zbirali darove za misijone in 
povezovali ljudi v župniji. 

Špela Ožir

O božičnih kolednikih je prvi 
poročal že Primož Trubar leta 1575. 
Božično, novoletno in trikraljevsko 
koledovanje se je nato pred prvo 
svetovno vojno začelo spajati v 
trikraljevsko. Po drugi svetovni 
vojni je bilo prepovedano, zato je 
začelo zamirati. Koledovanje, kot ga 
poznamo danes, ko otroci, preoblečeni 
v kostume, pojejo kolednice in 
uprizarjajo kratke dramske prizore, se 
je začelo po osamosvojitvi Slovenije. 
Na pobudo Misijonskega središča 
Slovenije ga spremlja trikraljevska 

akcija, s katero zbirajo denar za 
misijone. Letošnji zbrani darovi bodo 
namenjeni za gradnjo dodatnih 
učilnic na misijonu na Madagaskarju, 
sanitarnih prostorov v šoli v Adami 
Tullu v Etiopiji, izgradnjo novih hiš v 
Gramshu v Albaniji in šole v Senegalu. 
Denar bo obenem porabljen še za 
gradnjo sanitarij, nakup opreme 
za knjižnico v Mozambiku, obnovo 
otroškega igrišča v Kazahstanu in 
v potresu poškodovane cerkve sv. 
Polikarpa v Turčiji. 

Po Občini Polzela sta letos hodili dve skupini kolednikov. Eno izmed njiju so sestavljali  
(od leve proti desni) Pia Štiglic, Nejc Hudournik in Manca Možina.

Na tekmi se je najbolj izkazal Miha Vašl 
(številka 19), ki je na tekmi dosegel 31 točk.

Derbi Polzelanom
V 13. kolu Lige Nova KBM so Hopsi 

s Polzele doma v lokalnem derbiju 
premagali ekipo Zlatoroga Laško z 
rezultatom 98 : 87. Tako Laščani ostajajo 
pri eni zmagi in na dnu lestvice.

Dvoboj so bolje začeli varovanci 
Aleša Pipana, ki so Hopsom v prvi 
četrtini nasuli 31 točk in vodili za 
12. Toda domačini so se že v drugi 
četrtini oddolžili in na odmor odšli 
z minimalno prednostjo 53 : 52. V 
drugem polčasu je bilo dogajanje na 
parketu sprva bolj izenačeno, moštvi 
pa sta se večkrat izmenjali v vodstvu. 
V zadnji četrtini so najprej Hopsi z 
delnim izidom 8 : 0 povedli za sedem, 
štiri minute pred koncem pa prišli do 
dvomestne prednosti 86 : 75. Razliko 
so varovanci Vladimirja Rizmana nato 
vmes še nekoliko povišali, dvoboj pa 
sklenili z 11 točkami prednosti.

Ob šesti zmagi Hopsov v sezoni se 
je vnovič najbolj izkazal tretji strelec 
lige Miha Vašl, ki je igral vseh 40 minut 
in dosegel 31 točk. Z 22 točkami se je 
izkazal tudi Jan Rizman. Pri gostih so 
trije igralci tekmo končali z 19 točkami, 
in sicer Miha Lapornik, Matic Grušovnik 
ter Dennis Tunstall mlajši. 

V naslednjem kolu bodo Hopsi 
prihodnjo soboto gostovali pri 
Šentjurju.  

Tone Tavčer
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Narisali nasmehe na obraze

Dobre vile in vilinci so v času božično-novoletnih praznikov obdarili 206 
otrok iz občin Spodnje Savinjske doline. Prostovoljci Krajevne organizacije 
Rdečega križa Polzela z vodjo projekta Lizo Hočevar se vsem zahvaljujejo 
za sodelovanje pri tej zdaj že tradicionalni dobrodelni akciji Dobra vila.

»Žal se zaradi epidemioloških 
razmer v državi z otroki nismo 
smeli družiti, zato smo jim pakete z 
zagotovljeno varnostjo dostavili na 
vnaprej določene postojanke ali pa 
kar na dom,« je pojasnila prostovoljka 
Liza Hočevar. Poleg paketov, ki so jih 
skrbno in ljubeče pripravili dobre vile 
in vilinci, so s pomočjo donatorjev 
obdarili tudi dve ranljivi skupini, 21 
varovancev Varstveno-delovnega 
centra Muc in šest stanovalk 
Materinskega doma Mozirje. Pakete so 
jim dostavili v njihove prostore. 

»Čudeži se zgodijo, ko vsi 
sodelujemo kot eno,« ob koncu še 
pravijo člani polzelskega Rdečega 
križa in dodajajo, da lahko že majhna 
pozornost nekomu prinese veliko 
sreče. 

Špela Ožir

Prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Polzela z vodjo projekta Lizo Hočevar  
(v sredini) se vsem zahvaljujejo za sodelovanje pri dobrodelni akciji Dobra vila.

Vabilo novim članom

Turistično društvo vabi v svoje vrste nove člane, da nam s svojimi idejami in  

znanjem pomagate pri turistični prepoznavnosti občine.

Naše društvo deluje že 23 let in v tem obdobju smo s svojim prostovoljnim 

delom naredili dobre začetke turizma v naši občini.  

Pripravili smo nekaj prireditev, ki so postale tradicionalne:

• sejmi, na katerih so se predstavile kmetije s svojimi izdelki, 

• otroška maškarada,

• čarobučijada,

• okrasitev novoletne jelke,

• izdelava koruznih punčk, ki so protokolarno darilo občine.

Zdaj si želimo novih izzivov in bomo veseli, če se nam boste pridružili  

s svežimi idejami.

Za informacije pokličite: 031 697 290 (Zdenka)
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Darujte kri na krvodajalskih akcijah

V Žalcu, Šempetru, Preboldu ter na Polzeli in Vranskem bodo izvedli 13 
krvodajalskih akcij. 

RKS - OZ Žalec

V zadnjih dveh letih je žalsko območno združenje 
RK s krajevnimi organizacijami RK ter transfuzijskima 
službama ZTM Ljubljana in SB Celje organiziralo terenske  
krvodajalske akcije zaradi koronavirusa na prilagojen  
način. Tako bodo nadaljevali tudi letos. Transfuzijske službe 
morajo zagotavljati nemoteno zdravljenje s krvjo, zato  
je darovanje krvi nujna zdravstvena storitev in  
krvodajalcem ni treba izpolnjevati PCT-pogoja.  

Če ste se cepili s cepivom mRNA (Pfizer/BioNTech - 
Comirnaty in COVID-19 Vaccine Moderna) ali vektorskim 
cepivom (AstraZeneca - Vaxzevria, COVID-19 Vaccine 
Janssen), lahko darujete kri že naslednji dan (24 ur),  
če niste imeli neželenih učinkov po cepljenju (bolečin  
na mestu cepljenja, povišane telesne temperature,  
utrujenosti …). Če nimate informacije o vrsti cepiva, lahko 
kri darujete čez 4 tedne.

Če ste preboleli covid-19, lahko kri darujete 28 dni po 
prvih znakih okužbe oz. 14 dni po popolni ozdravitvi (razen 
simptomov, kot so na primer izguba vonja, okusa, kašelj ..., 
ki lahko ostanejo dlje časa po bolezni). Počutiti se morate 
zdravi.

Virus SARS-CoV2 spada med koronaviruse, ki za svoj 
razvoj potrebujejo celice sluznice dihal. Je virus, ki se s krvjo 
ne prenaša. Prav tako se s krvjo ne prenaša cepivo, saj vse 
nukleinske kisline v cepivih (na osnovi mRNK, adenovirusov, 
plazmidov) obstanejo v krvnem obtoku le začasno, toliko 
da sprožijo tvorbo protiteles in s tem imunski odziv telesa, 
kar pomeni zaščito pred okužbo oziroma težjim potekom 

bolezni. Cepiva proti covidu-19 se v telesu kmalu razgradijo 
in se s krvjo ne prenašajo.

Stanje zalog krvi in druge novosti na področju 
krvodajalstva spremljajte na spletni strani: http://www.ztm.si/.

Krvodajalske akcije organizirajo:
• v Žalcu in na Polzeli za ZTM Ljubljana;
• v Šempetru, Preboldu in na Vranskem za 
 Transfuzijski center SB Celje.

Naročanje za darovanje krvi:
• ZTM Ljubljana: 051 389 270 ali 030 716 796, med tednom, 

  od 7. do 15., ali krvodajalec@ztm.si;

• Transfuzijski center SB Celje: 03 423 35 97, med tednom 
  od, 7. do 15., ali narocanjekrvodajalcev@sb-celje.si.

Krvodajalce prosimo, da se odzivate na vabila Rdečega 
križa in transfuzijskih služb, nas pokličete in se dogovorite o 
dnevu in uri prihoda ter pridete na odvzem ob  dogovorjenem 
času.  

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter 
upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov. V skrbi za 
zdravje vseh bomo še naprej izvajali vse zaščitne ukrepe za 
preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19. 

Hvala vam, ker življenje zaradi vas teče dalje …
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Hvaležni za blagostanje:  

prihaja novo obdobje, prihaja pomlad
Z velikim veseljem delim z vami ponos, ki ga čutim kot predsednica društva 
Mozaik generacij Polzela do naših prostovoljk, članov naših skupin in članov, 
ki se udeležujejo izobraževalnih in družabnih dejavnosti, ki jih organizira naše 
društvo.

Potrditev za moje občutenje zgoraj 
zapisanega je bilo tudi srečanje 
prostovoljk ob koncu leta, ko smo se 
zbrali ob upoštevanju vseh usmeritev 
za zajezitev širjenja koronavirusa. 
Na srečanju je bilo mogoče začutiti 
zahvalo za to darilo, saj smo se 
v zadnjih dveh letih navadili na 
osamitev, izolacijo. Spoznali smo, 
koliko nam pomenijo odnosi, ugotovili, 
da prav odnosi delajo naša življenja 
kakovostnejša in dajejo poseben 
smisel našemu življenju.

Ponovno je prišlo na plan zavedanje 
o vrednosti našega prostovoljskega 
dela, tako za druge kot tudi za nas 
same. Skozi pregled dejavnosti v letu 
2021 smo ugotovili, da nam je kljub 
zunanjim omejitvam uspelo uresničiti 
srečanja v skupinah, izobraževanje 

Marjana Šmajs

za prostovoljce, strokovne ekskurzije 
za prostovoljce in tudi člane društva, 
cikel izobraževalnih srečanj o uporabi 
sodobne tehnologije, tudi za starejše, 
se odzvati na sodelovanje v društvih 
na državni ravni ter tudi na pobudo 
predsednika države. Vse to in še 
mnogo več je bilo storjeno. 

Mislim, da smo kot celotna ekipa 
našega društva ponosni na svoje delo 
in naš prispevek v lokalni skupnosti ter 
tudi širše, za kar se vsaki prostovoljki 
posebej še enkrat zahvaljujem. In 
verjamem, da bomo to ustvarjeno in 
povezovalno energijo, skupaj prenesle 
tudi v leto 2022. 

Prvega februarja 2022 vstopamo 
v kitajsko leto vodnega tigra. In kaj 
so pozitivne kakovosti in značilnosti 

tega leta? Povzeto po Dao pratiki  
2022 so to moč, pogum, drznost, 
živahnost, dinamika, navdih, 
spodbuda, ustvarjalnost, iskrenost, 
naklonjenost, ljubečnost, človeko-
ljubnost, radodarnost, nežnost, takt- 
nost, strateškost, iznajdljivost, 
svojeglavost, samonadzor, izvirnost, 
hitro prilagajanje, svoboda, nezani- 
manje za preteklost, usmerjenost 
naprej, gibanje, modrost …

Želim vam, da ste v letu 2022 
obdarjeni in opolnomočeni ter 
živite v blagostanju. Naj bodo 
zgornje kakovosti in značilnosti vaši 
vsakodnevni spremljevalci, tako v 
osebnem kot tudi prostovoljskem, 
profesionalnem življenju. 

Raptors Rock Band smo mlada glasbena skupina, ki jo sestavljamo  
basist Jošt in trije bratje, kitarist Dominik, bobnar Matija ter  

klaviaturist Tomaž. 
 

Kljub svoji mladosti že nekaj let zapored nastopamo na samostojnih 
koncertih z zelo kakovostno izvedbo rokenrol glasbe legendarnih 
skupin Bon Jovi, Bryan Adams, Eagles, Whitesnake, Toto, Europe, 

Guns N’ Roses, Skid Row in drugih. 

Na Facebook strani skupine si je mogoče ogledati naše posnetke.  
Prijave lahko oddate na e-naslov: mladi.igrajo.rock@gmail.com

    Nagradna križanka

Pri žrebu nagrajenca križanke, 
ki je bila objavljena v decembrski 
številki Polzelana, smo upoštevali vse 
pravilno rešene križanke, ki ste jih do  
15. januarja 2022 poslali na naslov 
uredništva.

Izžrebana je bila Nina Butinar 
s Polzele, ki bo prejela praktično 
nagrado. Preostalim se zahvaljujemo 
za sodelovanje in želimo več sreče 
prihodnjič. 

Iščemo pevca 
oz. pevko 

za rokovsko 
glasbeno skupino
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Pohod Zdravju naproti na Goro Oljko po navodilih NIJZ
Vsako tretjo soboto v januarju Planinsko društvo Polzela organizira pohod 
Zdravju naproti na Goro Oljko. To je v času, ko goduje sveta Neža - 21. 
januarja. Ker kokoši v prosti reji po tem datumu začno nesti jajca, je veljal 
pregovor, da “sveta Neža kuram rit odveže”. Zato so vsi pohodniki, ki so ta 
dan prišli na Goro Oljko, prejeli trdo kuhano jajce. Zaradi ukrepov za zajezitev 
koronavirusne bolezni je pohod v letu 2021 odpadel, nekaj planincev pa je 
kljub temu prišlo na Goro Oljko.

Kako je bilo letos, je povedal predsednik Planinskega 
društva Polzela Mirko Jegrišnik: »Ker razmere v letu 2022 
še vedno ne dopuščajo množičnega druženja, smo se v 
našem društvu odločili, da množičnega pohoda ne bomo 
organizirali, bomo pa potrjevali kartončke pohodnikov, ki 
bodo prihajali v manjših skupinah.

Lep dan je privabil precejšnje število ljudi, ki pa so 
upoštevali navodila NIJZ. Na Goro Oljko so prihajali ves dan 
in ni bilo nikjer gneče. Društvena aktivista sta potrjevala 
kartončke in popisovala udeležence. Med njimi jih je nekaj 
prejelo diplomo za 10 in 20 pohodov. 

Pohoda se je udeležil tudi Polzelan Ferdo Glavnik, ki je 
bil na tem dogodku tudi lani. Tako je edini, ki bi si prislužil 
priznanje za 40. pohod, prejel pa ga bo naslednje leto.« 

Tone Tavčer

Predsednik Planinskega društva Polzela Mirko Jegrišnik

JAVNI RAZPIS

Na podlagi 6. člena Pravilnika o priznanjih Zveze športnih društev Polzela  
z dne 31. 1. 2020 Zveza športnih društev Polzela objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Zveze športnih društev Polzela za leto 2021

Priznanja zveze so: priznanja za športne dosežke, priznanja za pomemben prispevek pri razvoju športa 
v Občini Polzela in jubilejna priznanja. Za športne dosežke se podelijo: zlata plaketa zveze, srebrna plaketa 
zveze, bronasta plaketa zveze in priznanje zveze. Za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini 
Polzela se podeli zlata plaketa zveze. Za jubileje se podelijo: zlati znak zveze, srebrni znak zveze in 
bronasti znak zveze. 

Priznanje se podeli posameznikom, ekipam in društvom ali drugim organizacijam za dosežene športne 
uspehe, dolgoletno delo na področju športa in izjemne prispevke k razvoju in popularizaciji športa v Občini 
Polzela. Za posamezno priznanje lahko kandidate predlagajo športna društva ali druge organizacije, organi, 
zveze, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Polzela ter posamezniki. Predlog za 
podelitev priznanja se pošlje na predpisanem obrazcu z zahtevanimi podatki na Zvezo športnih društev 
Polzela, na e-naslov: kapitlerivan@gmail.com ali po klasični pošti na naslov: 
Zveza športnih društev Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, do 25. februarja 2022.

Celotno besedilo javnega razpisa, obrazec Predlog za podelitev priznanja Zveze športnih društev Polzela 
in Pravilnik o priznanjih Zveze športnih društev so dostopni na spletni strani Občine Polzela.

      Zveza športnih društev Polzela
      Ivi Kapitler, predsednik 
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Koledar dogodkov - februar 2022

Torek, 1. 2. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 1. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Kegljanje s kroglo na vrvici,  
 metanje kovinskih obročev,  
 pikado
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 4. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 5. 2. 2022, ob 7. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Pohod: Pristava nad Stično
 Športno društvo Andraž
 
Od ponedeljka, 7. 2.,  
do torka, 1. 3. 2022
 Grad Komenda
 Razstava likovne sekcije KUD  
 Polzela: Giuseppe Tartini v 
 likovni podobi
 Kulturno-umetniško društvo   
 Polzela

 

Torek, 8. 2. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo  
 na vrvici, metanje kovinskih 
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 11. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 15. 2. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 15. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na 
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

 
 

 
Petek, 18. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 22. 2. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 22. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 25. 2. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na   
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

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)

MALI OGLASI

Oglas ni lektoriran
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Program medgeneracijskega centra za februar 2022 

Medgeneracijski center

Torek, 1. 2. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek,  
 Mihelca Nawo)

Sreda, 2. 2. 2022
 16.00–17.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 3. 2. 2022
 15.00–16.30 Ustvarjalna   
 delavnica, pletenje, šivanje
 (Zofka Palir)

Petek, 4. 2. 2022
 9.30–11.00  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 17.00–19.00 šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 8. 2. 2022
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 Podoživljanje preteklih kulturnih  
 prireditev ob državnem prazniku –  
 Prešernovem dnevu.
 (Julijana Veber)

Torek, 8. 2. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek,  
 Mihelca Nawo)

Sreda, 9. 2. 2022
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Petek, 11. 2. 2022 
 9.30–11.00  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 15. 2. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek,  
 Mihelca Nawo)

Sreda, 16. 2. 2022
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 17. 2. 2022
 15.00–16.30 Ustvarjalna   
 delavnica, pletenje, šivanje
 (Zofka Palir)

Petek, 18. 2. 2022
 9.30–11.00  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan, Sandra Vrtačnik)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 22. 2. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek,  
 Mihelca Nawo)

Sreda, 23. 2. 2022
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 24. 2. 2022
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber )

Petek, 25. 2. 2022
 9.30–11.00  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik) 
 
Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na 
oglasni deski in Facebook strani.
Na dogodke prihajajte zdravi,  
z upoštevanjem zahtevanih pogojev 
PCT (preboleli, cepljeni ali testirani).

Informacije na e-mail:  
 medgeneracijski.c@gmail.com,  
 GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs)
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Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je ljubezen, ki v srcu prebiva.

�ahval�

�ahval�
�ahval�

Ob izgubi naše drage mame

FRANJE TKAVC – Poklačeve Fanike 
(7. 3. 1933–10. 12. 2021)
iz Andraža nad Polzelo

se iskreno zahvaljujemo vsem 
sosedom, sorodnikom, znancem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče, 

cvetje, denarno pomoč in 
darove za svete maše.  

Iskrena hvala patronažni sestri  
Urški Flajs za njeno pomoč in oskrbo,  

prav tako gre zahvala njeni  
osebni zdravnici dr. Rezar. 

Zahvaljujemo se tudi cerkvenemu 
Mešanemu pevskemu zboru Andraž,  

gospodu župniku Urbanu Lesjaku  
za opravljen obred. 

Hvala tudi govorniku za lepo 
napisan govor, pogrebni službi Ropotar 
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni

Daniel Satler 
(14. 9. 1938–7. 1. 2022)

Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta,  
dedija, brata in strica se iskreno  
zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam bili v podporo 

v najtežjih trenutkih, izrekli sožalje, 
darovali za svete maše, cvetje in sveče. 
Hvala gospodu župniku Urbanu Lesjaku, 

pogrebni službi Ropotar, govornici, 
kvartetu Eros, gospe citrarki, vojnim 

veteranom za Slovenijo, vsem 
praporščakom, posebna hvala pa 
ZŠAM Savinjske doline, ki so ga 

položili k zadnjemu počitku. 
Hvala vsem, ki sočustvujete z nami.

Žalujoči: žena Zdenka, sinovi Dani, 
Miran, Sergej in Matej z družinami, 

hčerka Karmen z družino, 
sestra Berta z družino, 

vnuki ter vnukinje

V spomi�

Janko Prapotnik 

14. januarja 2022 je minilo štiri leta, 
odkar nas je zapustil dragi mož, 

oče, brat in stric.
 Zahvaljujemo se vsem, ki z lepo 

mislijo postojite ob njegovem grobu 
in prižigate sveče v njegov spomin.

Vsi njegovi

Ni te več na vrtu ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši.

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

Skozi solze žalosti po licu sporočamo,  
da nas je zapustila naša mama,  
prababica. Ostane vedno upanje,  

da nas pričakuje pri bogu.

Marija Marcen
(8. 3. 1931–15. 1. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo znancem,  
prijateljem, sorodnikom za izrečeno 

sožalje.

Posebej hvala dr. Klemnu Pozniču in  
osebju Doma upokojencev Polzela.  

Hvala gospodu župniku Urbanu Lesjaku, 
Kvartetu Oljka  

in pogrebni službi Morana.

Vsem še enkrat hvala.  
Za vedno bo ostala v naših srcih.

Hčerka Majda z družino,  
pravnukinje Eyleen, Mia, Ella

�ahval�

Ob boleči izgubi drage žene

MARIJE – MICI VELEPIČ
(4. 3. 1929–21. 12. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, znancem, 

gospodu župniku Urbanu Lesjaku, 
pogrebni službi Ropotar in pevcem.

Hvala za vsa izrečena sožalja, 
darove, sveče, darovane maše 

in spremstvo na njeni zadnji poti.

Žalujoči:
mož Zvone in vsi njeni

V spomi�

Avgust Likeb 
(7. 7. 1932–15. 1. 2021)

Založe 180

Hvala vsem, ki se spomnite nanj  
in postojite ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak 
spremljal v tišini.




