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Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
Detajl iz barvnega vitraja v cerkvi na Polzeli. 
Umetnina nosi naslov Križev pot in je delo 
pokojne umetnice Veselke Šorli Puc, ki je najbolj 
znana po akvarelih, klasični temperi in več kot 
150 vitrajih, ki jih je ustvarila v cerkvah in kapelah 
po Sloveniji in po svetu. Po njenem predlogu 
se namesto izraza vitraž (iz fr. vitrage), ki je  
izvirno pomenil vstavljanje barvnih šip v okno,  
v strokovnih tekstih uporablja izraz vitraj  
(iz fr. vitrail).
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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.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 
6. 1. 2023. 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 19. 1. 2023.
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Spoštovani, občanke in občani! 

Zadnji uvodnik v tem letu nastaja na božič, na praznik 
veselja, miru in novega upanja. Na dan, ko naj bi bila 
pokrajina ena sama zimska pravljica, a jo je sonce pomladno 
grelo. Na dan, ko bi bilo prav, da bi se med vsemi nami širilo 
veselje ob odpiranju prazničnih darilc in druženju v krogu 
družine, ob jaslicah. Tako bi bilo prav. Žal pa je med nami 
veliko samih in osamljenih ter veliko takšnih, ki o prazničnih 
darilih zgolj sanjajo. Zato sem vesel vseh dejanj, ki med nami 
širijo iskro dobre namere, da se toplina praznikov širi tudi 
tja, kjer so vrata za praznično vzdušje iz različnih razlogov 
skoraj neprodušno zaprta. Nekateri nimajo, nekaterim nagaja 
zdravje, nekateri so obupani, nekateri ne vidijo svetlobe na 
koncu tunela, nekateri se zapirajo v svoj svet, nekaterim je 
vseeno, nekateri si ne dovolijo pomagati … 

Čas je, ko bi morali dati prednost odpiranju src pred 
odpiranjem daril. V meni tli upanje, ki bo moralo biti hranjeno 
s potrpežljivostjo: za vse nas je mogoč boljši svet. Vsak dan 
ga lahko gradimo. Malo po malo. Korak za korakom. Vedno je 
lepo vedeti, kaj šele čutiti, da nisi sam. Lepo je imeti ljudi, 
ki opazijo nevihto v tvojih očeh, tišino v glasu in bolečino v 
srcu. Lepo je imeti bližine, dotike, nasmehe. Lepo je imeti 
ljudi, ki te ne gledajo zviška, razen kadar ti želijo pomagati 
vstati. 

Ob tem, ko se moje misli ukvarjajo s tem, kako graditi 
lepši svet, sem se spomnil, kaj sem prebral pred časom: »Ko 
pomarančo stisnemo, iz nje priteče pomarančni sok.« Na 
vprašanje »Zakaj priteče sok?« je odgovor preprost: zato, ker 
je sok v njej. Iz pomaranče priteče tisto, kar je v njej. Podobno 
je z ljudmi. Ko smo pod pritiskom, iz nas privre tisto, kar 
je v nas: iz nekaterih jeza, sovraštvo, stres, depresija ... Iz 
nekaterih pa prijaznost, srčnost, potrpljenje, spoštovanje, 
ljubezen, veselje … S svetom delimo to, kar je v nas. 

V teh zadnjih decembrskih dneh si za popotnico v novo 
leto lahko izberemo odločitev, da bomo delili le dobre 
misli, dobre občutke, dobre stvari, dobre ideje … Bodimo 
sprememba, ki jo želimo videti. Iščimo rešitve, in ne težav. 
Odločimo se, kaj naj bo v nas, in to delimo s svetom.

Obenem pa ne smemo pozabiti, da ni nič samoumevno. 
Niti vonj po jutranji kavi, niti pogled v modro nebo in rumeno 
sonce, niti siva cesta, ki nas vodi v neznano, niti vdih in 
izdih, niti jutro, ki rodi nov dan, niti večer, ki čaka svoje 
sanje … Zato se moramo zavedati dragocenosti in minljivosti 
vsakega trenutka ter znati izkazati hvaležnost vsem, ki ga 
ustvarjajo. 

Spoštovani vsi, kmalu se bomo poslovili od tega leta. 
Mora se končati, da smo lahko spet v pričakovanju novega 
začetka – tokrat začetka leta 2023. Ko bomo potovali 
skozenj, je dobro vedeti, da se je treba kdaj pa kdaj ustaviti, 
in ne drveti v stalnem iskanju nečesa novega. Življenje je 
prijetnejše, če si zanj vzamemo čas. 

S hvaležnostjo in spoštovanjem želim vsem vse dobro. 

Vaš župan 
Jože Kužnik
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Konstitutivna seja občinskega sveta

Novi občinski svet Občine Polzela. Na posnetku manjka Monika Rakun.

Na gradu Komenda na Polzeli se je v ponedeljek, 12. decembra 2022, prvič sestal 
polzelski občinski svet v novi sestavi s starim oziroma novim županom Jožetom 
Kužnikom. Sejo je vodil najstarejši svetnik Igor Pungartnik.

Po ugotovitvi števila navzočih novoizvoljenih članov 
občinskega sveta se je občinski svet seznanil s poročilom 
občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in 
volitev župana, katerega je podala predsednica Barbka  
Zupan Cimperman. Po imenovanju mandatne komisije za 
pregled prispelih pritožb in pripravi predloga potrditve 
mandatov občinskega sveta in predstavitvi poročila je 
občinski svet sprejel sklep in potrdil mandate 17 članom 
občinskega sveta. 

Največ mest, kar sedem, jih pripada članom liste 
Gibanje za Občino Polzela, lista Jožeta Kužnika, in sicer 
jih zasedajo: Jože Kužnik, Ivi Kapitler, Maja Kolenc Dolinar,  
Nika Ograjenšek, Darko Hlupič, Ida Jevšnik in Igor Pungartnik. 

Listi Dada - listi Dragice Sternad Pražnikar pripadata dve 
mesti: Dragici Sternad Pražnikar in Moniki Rakun, Gibanju 
Svoboda dve mesti: Luki Špoljarju in Darji Ferlež, NLER 
- Nestrankarski listi za razvoj Občine Polzela dve mesti:  
Danilu Turnšku in Sergeju Ocvirku ter SDS – Slovenski 
demokratski stranki dve mesti: Gregorju Grčarju in Ljubu 
Žnidarju. NSi – Novi Sloveniji je pripadlo eno mesto, katero 
je zasedel Niko Cevzar, prav tako je eno mesto pripadlo SD – 
Socialnim demokratom, katero je zasedel Aleš Trbežnik.

S tem se je Občinski svet Občine Polzela konstituiral, 
novoizvoljenim svetnikom je začel teči štiriletni mandat,  
dozdajšnjim članom pa je ta prenehal. 
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Prva seja občinskega sveta je potekala na gradu Komenda. Župan Občine Polzela Jože Kužnik med nagovorom.

Sledilo je poročilo mandatne komisije in ugotovitev 
izvolitve župana. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim 
je uradno ugotovil, da je za župana izvoljen Jože Kužnik. 
Funkcija občinskega svetnika in župana ni združljiva,  
zato je Jože Kužnik podal izjavo, da sprejema funkcijo  
župana. Na podlagi te izjave in v skladu z zakonodajo je 
občinski svet ugotovil, da zaradi nezdružljivosti preneha 
mandat članu občinskega sveta Jožetu Kužniku, ki je 
bil izvoljen za župana. Sklep bo posredovan občinski 
volilni komisiji, ta pa bo izvedla postopek imenovanja 
nadomestnega člana v občinski svet.

Sledila je krajša slovesnost, na kateri je predsedujoči 
novoizvoljenemu županu Jožetu Kužniku čestital za izvolitev 
za župansko funkcijo ter mu podelil oziroma nadel župansko 
insignijo. 

»Izjavljam, da ponosno in hvaležno sprejemam funkcijo 
župana Občine Polzela. Prisegam, da bom svojo dolžnost 
opravljal vestno in odgovorno. Spoštoval bom pravni 

red Republike Slovenije in Občine Polzela. Svoje moči 
bom usmerjal v napredek in razvoj občine ter skrbel za 
blagostanje občank in občanov. Ljudje in moj odnos do njih 
ostajajo v središču mojega dela. 

Vsi smo pred velikim izzivom. Takoj bomo morali zavihati 
rokave ter ves mandat veliko in trdo delati za dobro in 
blagor vseh nas. Niti za hip ne smemo pozabiti na obljube, 
ki smo jih delili v predvolilnem času. In niti za hip se  
ne smemo odmakniti od konstruktivne politike, katere 
temelj sta konstruktivni pogovor in konstruktivna kritika. 

Vse nas spodbujam in vabim k sodelovanju, kar seveda 
ne pomeni, da ne pričakujem različnih mnenj in polemik. 
Nasprotno: različna mnenja morajo biti. Pričakujem pa tisto 
mero zaupanja, dialoga in sodelovanja, ki bo omogočala 
demokratično vzdušje, ki nam bo dalo moč in pogum za 
premagovanje izzivov, s katerimi se bomo spoprijemali,«  
je v nagovoru povedal novoizvoljeni župan Jože Kužnik. 

Alenka Kočevar



Poročevalec Občine Polzela • Številka 12, december 2022

6 Občinske novice

Uvoz v “drive in” lekarno na Polzeli

Do zdravil kar iz avtomobila

Lekarna Polzela je po novem bogatejša za “drive in” izdajno okno, na katerem je 
mogoče prevzeti zdravila ali opraviti nakup iz avtomobila, brez vstopanja v lekarno. 
Tovrstna rešitev je marsikje v svetu že precej uveljavljena in se zanjo pogosto 
odločajo, če le prostorske možnosti to dopuščajo. V Sloveniji do zdaj delujejo štiri 
tovrstna prevzemna mesta: v Ljubljani, na Jesenicah, v Sežani in v Trebnjem. 

»’Drive in’ sistem je še posebej priročen za gibalno ovirane 
in starše, ki imajo v avtu male otroke ter lahko na ta način 
prevzamejo zdravila ali nakup opravijo udobneje in z manj 
stresa. Ob prihodu zgolj pritisnejo na tipko za zvonec, po 
opravljenem razgovoru pa prevzamejo zdravila ali druge izdelke 
iz transakcijskega predala, ki se odpre navzven proti stranki,« 
je pojasnil direktor Lekarne Polzela Tadej Kotnik in dodal, da je 
lekarna v notranjosti, kamor bo še vedno prihajala velika večina 
strank, nespremenjena, saj izdaja pri “drive in” oknu predstavlja 
zgolj dodatno možnost za uporabnike njihovih storitev. »Želja 
našega kolektiva je biti kar se da dostopni, tako logistično in 
časovno kot tudi po človeški plati. Z energetsko sanacijo stavbe 
in s hkratno ureditvijo okolice se je ponudila priložnost, da 
lekarno nadgradimo tudi na ta način. Upamo, da bodo izkušnje 
uporabnikov dobre.« “Drive in” izdajno okno je integralni del 
lekarne in bo delovalo z enakim delovnim časom. Delovati bo 
začel, ko bodo končana vsa dela na stavbi zdravstvenega doma. 
Predvidoma v sredini januarja.

Zdravil dovolj
Pred časom so se v medijih vrstile novice o pomanjkanju 

določenih zdravil. Kotnik pravi, da je kakršna koli pretirana 
zaskrbljenost občanov glede tega povsem odveč. »Žal je skoraj 
vedno težava z dobavljivostjo kakterega izmed zdravil. Kadar 
so na voljo terapevtsko ustrezne alternative, to ne predstavlja 
večjih težav. A za prilagoditev terapije je dostikrat vseeno 
potreben vmesni obisk zdravnika. Zato je dobro, da pacienti vsaj 
pri redni terapiji ne odlašajo s ponovnim prevzemom zdravil 
povsem do zadnjega odmerka oziroma do zadnje tablete.« 

Po besedah Kotnika so večje težave, kadar enakovrednih 
terapevtskih alternativ ni na voljo. »Na srečo je to redko, 
a takrat je edina možnost, da se poskuša zdravilo poiskati v 
tujini. Pacienti morajo ponj sami. V lekarni lahko le pomagamo 
navezati stik z lekarno v tujini, ZZZS pa običajno v teh primerih 
povrne strošek zdravila.« 

  
Špela Ožir

Našim zvestim bralkam in bralcem
želimo v letu 2023

vse dobro. 
Uredništvo Polzelana

 2023
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Postala je energetsko varčnejša

Obnova in asfaltiranje vozišč v sklopu projekta Modu 

Novourejena okolica odpre pogled na stavbo zdravstvene postaje.

Do Levstikovega obeležja zdaj vodi obnovljena cesta. 

Stavba Zdravstvene postaje Polzela je v zadnjem času zagotovo že pritegnila kakšen 
vaš pogled ali dva. Kako ga le ne bi, ko je po končani energetski prenovi zasijala v 
povsem sveži podobi. Pika na i je zagotovo zunanja ureditev, ki daje zgradbi celovit 
videz, predvsem pa se zaradi nje dobro spaja z okoliškim območjem.  

Družba Strabag, d. o. o., je v tednu pred božičnimi prazniki asfaltirala vozišče v 
Andražu nad Polzelo oziroma Levstikovo znamenje in tako za leto 2022 izpolnila 
obveznosti, ki jih nalaga sprejet Memorandum o dolgoročni trajni ureditvi razmerij pri 
obratovanju Kamnoloma Andraž.

Gradbeni projekt, ki je tako rekoč že skoraj povsem 
končan, je bil uresničen v približno šestih mesecih. Župan Jože 
Kužnik in direktor Lekarne Polzela Tadej Kotnik sta pogodbo 
za energetsko prenovo polzelske zdravstvene postaje z 

direktorjem podjetja Halomojstri Juretom Ocepkom podpisala 
v drugi polovici letošnjega junija. Pogodbena vrednost del je 
znašala nekaj več kot 542.000 evrov. Glavnino denarja je Občina 
Polzela zagotovila iz proračunskih sredstev. Uspešna je bila 
tudi pri pridobivanju nepovratnega denarja. Prejela je nekaj 
več kot 177.000 evrov nepovratnih sredstev evropske kohezijske 
politike. Lastnik Lekarne Polzela je prispeval 20.000 evrov. 

Dela so obsegala izvedbo nove toplotnoizolacijske fasade iz 
kamene volne, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno fasado 
ostrešja ter zamenjavo strešne kritine zaradi dotrajanosti in 
energetske neučinkovitosti. S projektom bo občina znižala 
obratovalne stroške in zagotovila boljše delovne pogoje za delo 
v Zdravstveni postaji Polzela.

Območje pred zdravstveno postajo in lekarno je po novem 
namenjeno izključno za intervencijo in prevzem zdravil z 
avtomobilom. Nova parkirišča so ob cesti in so povezana s 
tistimi obstoječimi pred bloki. 

  
Špela Ožir

Za leto 2022 je bilo skupaj s Krajevnim odborom Andraž 
dogovorjeno, da se v sklopu projekta Modu asfaltirajo trije 
odseki, in sicer cesta domačije Zabukovnik, cesta Andraž–
Melanšek in lokalna cesta Levstikovo znamenje v Andražu. 
Vrednost asfalterskih del je znašala skupaj za vse ceste 89.960 
evrov. Pripravo vozišča pred asfaltiranjem je izvedel Sašo Cizej, 
s. p. 

  
Magda Cilenšek

Našim zvestim bralkam in bralcem
želimo v letu 2023

vse dobro. 
Uredništvo Polzelana



Poročevalec Občine Polzela • Številka 12, december 2022

8 Občinske novice

Dokončanih je okoli 700 metrov odseka ceste, od skupnih 3000 
metrov.

Obnova lokalne ceste Založe - II. faza

Izvajalec obnovitvenih del na lokalni cesti LC 490-370 Založe–Podsevčnik Sašo  
Cizej, s. p., z Vranskega je končal prvo etapo obnove te ceste v dolžini okoli 700 
metrov.

Na predmetnem odseku je razširjeno vozišče na štiri 
metre, na novo je urejeno odvodnjavanje vozišča tako, da se 
je mestoma dodala asfaltna mulda, očiščeni so bili obstoječi 
meteorni jarki, vključno z izvedenimi elementi za zajem in 
odvod meteornih vod. Sočasno z opisanim posegom je družba 
Rune, investitor gradnje optičnega omrežja v višinskem delu 
občine, vgradila večnamensko cev za poznejšo vgradnjo 
optičnega kabla. Opisani del ceste je tudi asfaltiran.

Obnovo bodo nadaljevali predvidoma v januarju 2023, če 
bodo vremenske razmere to dopuščale. 

Magda Cilenšek

Krožišče na Bregu pri Polzeli krasi nova občinska zastava.

Ob koncu leta 2022 ima Občina Polzela še eno 
pridobitev, ta je simbolične narave. Ponosni smo na naš 
kraj, na občino, v kateri živimo. Ponosni smo na naše 
posebnosti, zgodovino in vse, kar imamo dobrega in 
lepega.

Naj vse to zaobjame nova zastava, ki bo odslej pozdravljala 
obiskovalce in domačine na krožišču na Bregu pri Polzeli. 
Zastava v velikosti 5 x 2 metra je nameščena na poliestrskem 
šestslojnem drogu konične oblike z notranjim dvižnim 
sistemom. Vihra na višini 10 metrov in je težka 70 kilogramov,  
s 360 stopinj vrtljivo okrasno glavo na vrhu. 

Izvajalec droga in zastave je podjetje Vidaflag, d. o. o., iz 
Medvod, temelje pa je postavilo podjetje Sašo Cizej, s. p., z 
Vranskega. 

  
Damjan Jevšnik

Ponosni na Občino Polzela
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Program sta popestrila aktualna evropska podprvaka in večkratna 
državna prvaka v paraplesu Lara Nedeljković in Klemen Dremelj. 

Z leve: Srečko Matkovič, Jože Kužnik in Marijan Turičnik

Občina Polzela še uradno postala  
prijazna invalidom

Zveza delovnih invalidov Slovenije je Občini Polzela 
listino podelila v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo, 
kar ni bilo naključje. Andraški dom je namreč lep primer 
starejše podeželske stavbe, ki je ne glede na starejšo 
arhitekturno zasnovo postala prijazna invalidom.

Občina Polzela je ob letošnjem dnevu invalidov ena izmed 
štirih slovenskih občin, ki je prejela listino “Občina po meri 
invalidov”. Podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije 
Srečko Matkovič je ob tej priložnosti povedal, da se vedno 
znova razveseli tovrstnih podelitev, saj to pomeni, da je še ena 
v nizu slovenskih občin izpolnila vse pogoje in postala prijazna 
invalidom. »Naziv v času dneva invalidov, ki ga zaznamujemo  
3. decembra, zveza podeljuje že 19. leto. Veseli me, da je  
Občina Polzela prepoznala ovire, se odločila, da jih bo  
odpravila, in to dejansko tudi storila. Ob tej priložnosti ji 
čestitam,« je povedal Matkovič.

Vrsta pridobitev

Član projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije 
mag. Cveto Uršič je v nadaljevanju povedal, da je Občina 
Polzela veliko naredila za občane s posebnimi potrebami, 
a hkrati s tem tudi za vse preostale prebivalce. »Občina je 
izvedla okroglo mizo, oblikovala akcijski načrt, ustvarila pogoje 
za ustanovitev sveta za invalide in pri tem pozornost namenila 
vsem vrstam invalidov. Občanom so dostopni defibrilatorji, 
različna društva, Prostofer, svetlobni trakovi, slušne zanke v 
cerkvi, klančine …,« je našteval Uršič. 

Listina, ki največ pomeni 

Listino “Občina po meri invalidov” in skulpturo je županu 
Jožetu Kužniku podelil podpredsednik Zveze delovnih invalidov 
Slovenije Srečko Matkovič, medtem ko je predsedniku 
Medobčinskega društva invalidov Žalec Marijanu Turičniku 
izročil skulpturo. »Ko sva se s predsednikom žalskega 
medobčinskega društva invalidov pogovarjala, da bi Občina 
Polzela pristopila k projektu zveze invalidov, sem bil kar 
malo v dvomih, ali je naša občina tega sposobna. Takrat mi 
je predsednik rekel, da če so vse, bo tudi polzelska. To me je 
navdalo s pogumom. Od vseh priznanj je ta listina zagotovo 
največ vredna. Najranljivejši so ravno invalidi, zato jo najbolj 
potrebujejo. Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršen koli način 
prispevali, da je občina postala prijazna invalidom, še posebno 
pa se zahvaljujem Jasni Gregorc, ki je v občinski upravi 
vodila projekt,« je na podelitvi povedal župan Jože Kužnik. V 
imenu Medobčinskega društva invalidov Žalec je spregovoril 
predsednik Marijan Turičnik. »Prijetno mi je pri srcu, da so 
besede postale resničnost. Pomembno je, da so poskrbeli za 
tiste, ki so na robu družbenega dogajanja.«

Barvit program

Program, ki ga je povezovala Jolanda Železnik, so popestrili 
člani pevskega zbora Medobčinskega društva invalidov Žalec 
pod vodstvom Vesne Turičnik Popovski ter aktualna evropska 
podprvaka in večkratna državna prvaka v paraplesu Lara 
Nedeljković in Klemen Dremelj. Za sceno in okrasitev odra 
je poskrbela Ida Jevšnik, medtem ko so članice Kulturnega 
društva Andraž po končani prireditvi pripravile pogostitev.  

  
Špela Ožir
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Evropska kartica ugodnosti za invalide

Kaj je evropska kartica ugodnosti za invalide in kašne 
ugodnosti prinaša? 

To je kartica, ki invalidom omogoča uveljavljanje 
komercialnih popustov, ki so jim na voljo v posameznih 
državah Evropske unije. V okviru športnih, kulturnih, 
zdravstvenih in velneških, turističnih, transportnih in 
komercialnih dejavnosti lahko imetniki uveljavljajo popuste 
pri nakupu izdelkov in storitev, popuste pri vstopnicah za 
razne dogodke ter brezplačno svetovanje in predstavitve. 
S kartico ugodnosti npr. lahko koristite popuste v Rimskih 
termah, Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko, muzejih 
v Celju, knjižnicah, knjigarnah. V Sloveniji trenutno sodeluje 
477 ponudnikov ugodnosti in jih je iz dneva v dan več.

Kje je dostopen seznam ponudnikov ugodnosti? 
Aktualne ugodnosti so objavljene na spletni povezavi 

www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. 
V njej je mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in 
kraj. Informacija o ugodnosti je izpisana z osnovnimi podatki: 
naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina 
popusta. Uporabniki imajo možnost uporabe baze tudi prek 
mobilne aplikacije »Invalidska kartica«. 

Trenutno je v Evropski uniji mogoče koristiti ugodnosti 
na podlagi kartice poleg Slovenije še v Belgiji, na Finskem, v 
Italiji, na Malti, v Estoniji, na Cipru in v Romuniji. Postopno 
se bo projekt razširil še na druge države Evropske unije. Tako 
kot lahko evropsko kartico ugodnosti uporabljajo slovenski 
uporabniki kartice v drugih državah članicah Evropske unije, 
tako lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so 
pri nas na krajšem ali daljšem obisku.

Kdo je upravičen do kartice ugodnosti za invalide? 
Namenjena je vsem invalidom, državljanom Republike 

Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali 

tujcem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer 
so to slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe 
s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem razvoju 
in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami. 

Do kartice ugodnosti so tako upravičeni vsi invalidi, 
ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti 
skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 
invalidov, na področju vojnih invalidov, družbenega varstva 
duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja 
izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. To so na primer 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirani in otroci z več 
motnjami. 

Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni 
posamezniki z odločbo o najmanj 90 % telesni okvari zaradi 
izgube vida ali najmanj 70 % telesno okvaro zaradi izgube 
sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80 % telesno 
okvaro; če pa se seštevajo, je najnižji odstotek vsaj 70 % 
po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Kartico lahko pridobijo, kot že zapisano, tudi gluhoslepe 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote 
po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke 
in prilagoditev vozila, ter invalidi po predpisih drugih držav 
članic Evropske unije.

Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti? 
Vlogo za izdajo kartice upravičenci oziroma invalidi lahko 

vložite osebno na Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu 
Vransko ali na kateri koli drugi upravni enoti ali krajevnem 
uradu v Sloveniji, ne glede na kraj bivanja. Vlogi je treba 
priložiti barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter 
navedbo invalidnosti ali telesne okvare. Priporočamo, da k 
vlogi priložite odločbo o invalidnosti. Če te ne boste priložili, 
bo upravna enota pridobila odločbo po uradni dolžnosti. Tujci 
s stalnim prebivališčem v Sloveniji morajo vlogi obvezno 
priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida, skupaj 
z uradnim prevodom. Kot že navedeno, obstajajo zakonske 
opredelitve glede upravičenosti do prejema kartice. 

Naloga upravne enote je, da preverimo, če so navedbe 
upravičenca v vlogi pravilne, in hkrati preverimo, ali vlagatelj 
izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogoje, 
bomo vpisali v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, 
izpolnili formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za 
izdelavo kartice, ter nanj nalepili fotografijo upravičenca. 
Formular bomo posredovali izvajalcu za izdelavo kartice, ki 
bo to poslal na naslov upravičenca. 

Vlogo za izdajo kartice upravičenci oziroma invalidi lahko vložijo na 
kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji, ne glede 
na kraj bivanja.
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Mlada očka Aleš Novak in Uroš Kuzman v stand up predstavi Župan Jože Kužnik med nagovorom

V primeru izgube, kraje ali uničenja jo mora upravičenec 
preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku 
veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če 
upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne kaže 
več prave podobe, lahko na upravni enoti zahteva izdajo 
nove kartice. 

Eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj glede kartice in 
ugodnosti, ki jih lahko koristijo upravičenci, je podano tudi 
s strani ponudnikov, ki bi se želeli pridružiti ponudnikom 
tovrstnih ugodnosti. Vsem zainteresiranim svetujemo, da si 
ogledate spletne strani: www. invalidska.kartica.si/priduzite-
se in/ali se obrnete na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.
org in pošljete naslednje informacije: kontaktne podatke 

podjetja: kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, naslov 
in e-naslov; informacije o dostopnosti trgovinskih prostorov 
za osebe na invalidskem vozičku, za slepe, slabovidne, 
gluhe, naglušne, osebe s kognitivnimi težavami ali osebe 
z motnjo v duševnem razvoju (če gre le za spletno prodajo, 
prosimo, sporočite); delovni čas vaše poslovalnice; višino 
popusta glede na vrsto storitve ali izdelkov; predstavitveno 
fotografijo ali logotip podjetja. 

Na Upravni enoti Žalec smo od leta 2017, ko smo začeli 
izdajati tovrstne kartice, vse do danes izdali 411 kartic. Vsem 
invalidom, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev kartice in je 
še niste pridobili, priporočamo, da si jo pridobite in tako 
koristite dane ugodnosti. Srečno 2023!  

Simona Stanter

Tradicionalni županov novoletni sprejem

Župan Občine Polzela Jože Kužnik je v torek, 20. decembra 2022, v Kulturnem 
domu na Polzeli pripravil tradicionalni novoletni sprejem, na katerem je gostil častne 
občane, člane občinskega sveta in občinske uprave, predstavnike društev, javnih 
zavodov in gospodarstvenikov, poslovnih partnerjev in druge predstavnike javnega 
življenja v Občini Polzela.

Župan je v svojem nagovoru omenil pomembnost grajenja 
in negovanja dobrih odnosov, sodelovanja, skupnega delovanja, 
pa tudi druženja in smeha. Zahvalil se je za dozdajšnje 
sodelovanje in uspešno izpeljane projekte ter vsem prisotnim 
zaželel mirne božične praznike, v prihajajočem letu pa zdravja, 
poguma, moči, vere vase in v druge.

Novoletni sprejem se je nadaljeval s stand up komedijo 
Mali otroci, veliki problemi v izvedbi odličnih Uroša Kuzmana in 
Aleša Novaka, ki sta  nasmejala občinstvo in na zabaven način 
pojasnila, kako se spopasti z vsakdanjimi izzivi in tegobami 
očetovstva. 

  
Teja Zidanski
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 JAVNI POZIV

Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo)  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

JAVNI POZIV

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične 
stranke, nestrankarske liste in vso zainteresirano javnost, da podajo predloge 
za imenovanja članov v Nadzorni odbor Občine Polzela, stalna delovna telesa 
Občinskega sveta Občine Polzela, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
za mandatno obdobje 2022–2026 ter nadomestnega člana v Svet Osnovne šole 
Polzela za preostanek mandatne dobe 2019–2023.

I.

Nadzorni odbor

V skladu s Statutom Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela -  
Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo), Nadzorni odbor šteje 5 članov. 
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in 
izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost 
poslovanja občinskih organov.

II.

Stalna delovna telesa občinskega sveta

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s Statutom Občine Polzela, 
so:

• Statutarnopravna komisija, ki šteje 5 članov,
• Odbor za negospodarstvo, ki šteje 7 članov,
• Odbor za gospodarstvo, ki šteje 7 članov, ter
• Odbor za okolje in prostor, ki šteje 7 članov.

Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ 
polovico članov izmed drugih občanov.

Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom 
občinskega sveta Občine Polzela, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 
sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

III.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela skrbi za 
razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne 
kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih 
odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. 
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 Predsednika, tajnika in člane sveta imenuje občinski svet za dobo štirih let. Za 

člane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter 
strokovnjaki s področja cestnega prometa. Svet šteje 5 članov, izmed katerih mora 
biti v svetu: 

• predstavnik s strani osnovne šole, 
• predstavnik avtošole, 
• predstavnik ZŠAM, 
• predstavnik občinskega sveta, 
• predstavnik policije.

IV.

Nadomestni član Sveta Osnovne šole Polzela

Zaradi odstopa člana je treba imenovati nadomestnega člana predstavnika 
ustanoviteljice Občine Polzela v Svet Osnovne šole Polzela za preostanek mandatne 
dobe 2019-2023.

V.

Predlogom je treba priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. 
imenovanjem v odbor oz. komisijo. Celotna besedila posameznih pozivov in obrazci 
so objavljeni na spletni strani Občine Polzela.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28,  
3313 Polzela ali posredujte na e-naslov obcina.polzela@polzela.si do četrtka, 
5. 1. 2023, do 15. ure. 

Predsednik KMVVI
Igor Pungartnik

 
 JAVNI RAZPISI

OBJAVLJENI SO JAVNI RAZPISI OBČINE POLZELA ZA LETO 2023
Občina Polzela objavlja javne razpise, na podlagi katerih sofinancira vrsto 

pomembnih dejavnosti in projektov. V tej številki Polzelana si v prilogi Uradne objave 
lahko preberete besedila naštetih javnih razpisov, vso razpisno dokumentacijo pa 
boste našli na spletni strani Občine Polzela v zavihku Aktualni razpisi in objave:

1.  Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja,
2.  Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav,
3.  Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva,
4.  Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine,
5.  Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk,
6. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture, turizma  

  ter drugih društev in organizacij in
7.  Javni razpis za  sofinanciranje programov športa. 

  Mija Čulk
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Policijska kronika - november 2022

7. 11. smo bili policisti PP Žalec s strani občana iz Ločice 
ob Savinji obveščeni o poškodovanju njegovega tovornega 
vozila. Neznani storilec je na njegovem tovornem vozilu 
poškodoval brisalce in ga tako oškodoval. Policisti smo 
napisali kazensko ovadbo na ODT Celje v skrajšanem 
postopku.

12. 11. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju poškodovanja tuje stvari, in sicer je neznani storilec 
v steklo stanovanjske hiše v Andražu nad Polzelo vrgel 
kamen in steklo poškodoval. Policisti smo v zvezi z opisano 
zadevo napisali kazensko ovadbo na ODT Celje v skrajšanem 
postopku.

17. 11. pa smo bili policisti PP Žalec obveščeni o dveh 
kaznivih dejanjih, in sicer vlomu v stanovanjsko hišo na 
Polzeli in poskusu vloma v stanovanjsko hišo na Bregu pri 
Polzeli. Neznani storilci so v prvem primeru vstopili v hišo na 
Polzeli ter iz nje odtujili zlatnino in denar, v drugem primeru 
na Bregu pri Polzeli pa neznanim storilcem ni uspelo vstopiti 
v hišo. V obeh primerih smo policisti PP Žalec napisali 
kazensko ovadbo na ODT Celje.

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu novembru obveščeni 
tudi o osmih prometnih nesrečah na območju Občine 
Polzela, in sicer so se štiri zgodile z udeležbo divje živali 
(srne) na relaciji Polzela–Andraž nad Polzelo, druge pa so 
bile z materialno škodo. 

Policisti smo pri enem udeležencu v cestnem prometu z 
alkotestom ugotovili tudi čezmerno vrednost alkohola (0,89 
mg/l), zaradi česar mu je bilo odrejeno pridržanje, odvzeto 
mu je bilo vozniško dovoljenje, zoper njega pa je bil podan 
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celju, oddelek za 
prekrške. 

V mesecu novembru smo bili policisti PP Žalec obveščeni 
tudi o treh kršitvah javnega reda in miru, in sicer eni v 
zasebnem prostoru, dveh pa na javnem kraju. V enem 
primeru smo policisti kršitelju izdali plačilni nalog, v drugih 
dveh primerih pa je bila zadeva končana v skladu z 51. 
členom Zakona o prekrških. 

V mesecu novembru smo bili policisti PP Žalec obveščeni 
še o ugrizu psa na območju Ločice ob Savinji. Zoper znanega 
lastnika psa je bil uveden postopek o prekršku in izdana 
odločba.

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

Področje uporabe in prometa s pirotehničnimi izdelki 
ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Zepi), 
ki razvršča posamezne pirotehnične izdelke v kategorije, 
določa tehnične zahteve za izdelke ter pogoje za uporabo.

Previdno s pirotehniko, da ne bo nesreče. 
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Zakon pirotehnične izdelke deli na:

• kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo  
  zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo 
  raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih 
  naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so 
  namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih  
  zaprtih prostorih;

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

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

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

KDO SME NABAVLJATI IN UPORABLJATI PIROTEHNIČNE 
IZDELKE?

Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno 
prodajati osebam, ki so mlajše od:

•  14 let za kategorijo 1,
• 16 let za kategorijo 2.

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

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

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

Fizičnim osebam je prepovedana:

• predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja 
  učinka;

• uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;

• lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
• preprodaja pirotehničnih izdelkov.

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI NAKUPU 
PIROTEHNIČNIH IZDELKOV?

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

OB NAKUPU OD PRODAJALCA ZAHTEVAJTE:

• potrdilo, da je za konkretni izdelek ministrstvo za 
  notranje zadeve izdalo dovoljenje za uporabo;

• navodila za uporabo izdelka, ki morajo biti napisana  
  v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsakemu 
  izdelku.

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

KJE JE PREPOVEDANA UPORABA PIROTEHNIČNIH 
IZDELKOV?

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih 
stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, 
v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet 
in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne 
prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke 
kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za 
tako uporabo.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v 
skladu z navodili proizvajalca.

NEVARNOSTI IN NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI 
PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

• Pri spravljanju petard v žep brez ustrezne embalaže  
  lahko pride do drgnjenja in s tem do aktiviranja 
  petarde.

• Aktiviranje in odlaganje v različne predmete (steklenice,  
  poštne nabiralnike …).

• Aktiviranje petard z združitvijo več izdelkov skupaj  
  (lepljenje z lepilnim trakom …).

• Nenadzorovano metanje petard v množico.
• Ponovno pobiranje petard, ki so »zatajile«, misleč,  

  da ni povzročen vžig. 

Gorazd Trbovšek
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Z majhnimi dejanji do velikih prihrankov pri kuhanju

Ob vse večjih podražitvah energentov se vedno več 
gospodinjstev sprašuje, kako prihraniti pri energiji. Čeprav 
se zdi, da lahko posamezno gospodinjstvo privarčuje le malo 
energije, raziskave kažejo, da ni tako. Privarčujemo lahko pri 
ogrevanju prostorov, pri razsvetljavi in pri vseh gospodinjskih 
opravilih. Tudi vsakodnevna priprava hrane zahteva znatne 
količine energije, zato v prispevku podrobneje spregovorimo 
o možnostih za prihranke pri kuhanju in zakaj je pomembno, 
da poznamo vsebino novih energijskih nalepk, ki nam 
povedo, koliko energije porabi posamezni gospodinjski 
aparat in koliko lahko gospodinjstva prihranijo s pravilno 
izbiro teh. 

Pri kuhanju največkrat uporabljamo vodo. Pomembna 
lastnost vode je, da je pri normalnih pogojih ne moremo 
segreti na višjo temperaturo od vrelišča (100 °C). Z 
intenzivnejšim gretjem povzročimo le burnejše vretje, hrana 
pa se med burnejšim vretjem ne bo prej skuhala. Izgube 
energije zaradi izparevanja vode lahko delno zmanjšamo 
tako, da posodo pokrijemo. To lahko storimo med kuhanjem 
in tudi pred zavretjem vode.

V posodah, ki jim po domače pravimo ekonom lonci, 
se zaradi vodne pare poveča tlak, zato lahko voda vre pri 
višji temperaturi in hrana se tudi prej skuha. Na tak način 
privarčujemo do polovico potrebne energije za kuhanje.

Kaj lahko torej storimo, da prihranimo energijo?
Pomembno je vedeti naslednje:
• Količina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem 

  prevelika, saj je hrana kuhana v manjši količini vode 
  okusnejša.

• Kuhamo v pokritih posodah. 
• Kadar je le mogoče, uporabimo ekonom lonec. 
• Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne plošče 

   oziroma plinskega gorilnika do točke, ko voda še  
  vedno vre. 

• Hrana je okusnejša, če je ne razkuhamo. S skrajšanjem 
  časa kuhanja varčujemo z energijo in svojim časom. 

Običajno na našo odločitev pri nakupu štedilnika ali 
pečice vpliva predvsem cena, kar pa ni vedno najugodnejša 
rešitev. Ob nakupu ne bi smeli pozabiti na stroške  
za energijo, ki nam jih bo prinesla slabo izolirana pečica  
ali pa kuhalna plošča s slabim izkoristkom. 

Kaj moramo vedeti o klasičnem električnem 
štedilniku?

Izkoristek navadnih električnih plošč ne presega niti 
50 odstotkov, izgubljena toplota se porazgubi po drugih 
delih štedilnika, pravimo, da pobegne mimo loncev. Druga 
značilnost klasičnih grelnih plošč je groba nastavitev njihove 
temperature. Tipično lahko izbiramo le med tremi ali štirimi 
stopnjami grelne moči. 

Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako ravnamo?
• Velikost kuhalne plošče vedno izberemo glede na 

  premer naše posode. Majhna posoda na veliki  
  plošči pusti neizkoriščen obod, od koder energija  
  uhaja v zrak. 

• S kuhanjem v pokriti posodi lahko zmanjšamo porabo 
  električne energije tudi do trikrat. 

• Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut pred koncem 
  kuhanja, saj je v plošči dovolj toplote, ki nam bo hrano 
  skuhala do konca. 

Kaj moramo vedeti o pečici?
Če smo električne kuhalne plošče obsodili kot velike  

porabnike energije, lahko povsem enako trdimo za 
klasične pečice. 

Pri nakupu novega gospodinjskega aparata razmislimo o nakupu varčnega. 
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Za varčno in smotrnejšo rabo pečic bi morali vedeti 
predvsem naslednje:

• Pri pečicah, ki so dlje časa v uporabi, je dobro preveriti 
  tesnjenje vrat. 

• Kupujmo pečice z dobro izoliranimi stenami in  
  večplastnimi stekli na vratih. 

• Vrata pečice med peko odpremo čim manjkrat. 
• Če imamo v pečici na razpolago ventilator, ga  

  uporabljamo čim pogosteje. 
• Če je le mogoče, pecimo več jedi hkrati. 
• Za odtajevanje zmrznjenih jedi raje uporabimo  

  mikrovalovko, če jo le imamo. 
• Električno pečico izklopimo vsaj 10 minut pred  

  koncem peke, saj je v njej dovolj zraka, ki bo jed  
  spekel do konca. 

• Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah kot v 
  klasičnih pečicah, še bolje v mikrovalovkah. 

Kaj je dobro vedeti o mikrovalovnih pečicah?
V njih se peka odvija s pomočjo mikrovalov, ki zanihajo 

molekule vode in tako povečajo temperaturo jedi. Pri tem 
ostanejo vse snovi, ki ne vsebujejo vode, hladne. To pomeni, 
da se v mikrovalovni pečici posoda ne segreva. Pri tem 
načinu segrevanja je potrebno veliko manj energije za 
peko in pogrevanje hrane ter pripravo toplih napitkov kot v 
klasičnih pečicah. 

Primerjava različnih aparatov za kuhanje in peko
Prostor v pečici bomo najbolje izkoristili, če v njej 

pečemo več jedi hkrati. Kozarec vode bomo do vrenja najbolj 
učinkovito segreli v mikrovalovni pečici ali grelniku vode. Za 
kuhanje testenin oziroma zelenjave je priporočljivo, da vodo 
segrejemo v grelniku vode oziroma mikrovalovni pečici, nato 
to vodo prelijemo v posodo. Podatki v primeru pogrevanja 
enolončnice in kuhanja kaše kažejo, da je najbolj učinkovit 
način raba mikrovalovne pečice. Če primerjamo rabo 
štedilnikov, ugotovimo, da je raba energije indukcijskega 
štedilnika nižja od klasičnega električnega štedilnika. 

Gospodinjstva si danes težko predstavljamo brez 
gospodinjskih aparatov, energija, ki jo pri vsakodnevnem 
delovanju porabijo, pa predstavlja pomemben delež v skupni 
porabi energije. Zato je pomembno, da pri nakupu novega 
gospodinjskega aparata razmislimo o nakupu varčnega. 
Pri tem nam lahko pomaga energijska nalepka, ki je 
preprost grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi 
energije in drugih standardiziranih podatkov za posamezne 
gospodinjske aparate. Da bi se lažje odločili za nakup 
varčnega gospodinjskega aparata, pa je pomembno poznati 
njeno vsebino. 

Viri
[1] Frankowska, A., Rivera, X. S., Bridle, S., Kluczkovski, A. M., Tereza da Silva, J., Martins, C. A., Rauber, F., Levy, R. B., Cook, J., & Reynolds,  

  C. (2020). Impacts of home cooking methods and appliances on the GHG emissions of food. Nature Food, 1(12), 787–791.  
  https://doi.org/10.1038/s43016-020-00200-w 

[2] SURS (2021). Poraba energije in goriv v gospodinjstvih. Pridobljeno 10. 8. 2022:  
  http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/poraba-energije-goriv-v-gospodinjstvih-2

Slika 1. Končna poraba energije po namenih, Slovenija, 2019 [2]
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Zima in vrtnine

Zaščita solate za zimo Zelenjava, ki na vrtu uspeva tudi pozimi.

Solatnice
Med solatami se na naših vrtovih najpogosteje znajdejo 

različne sorte mehkih solat, kot je zimska rjavka, ali pa 
krhkolistne, kot je posavka. Večinoma so nam bolj všeč tiste, 
ki ustvarijo manjšo glavico. Vedno je na vrtu tudi kakšna 
sorta glavnatega radiča, sorte Palla rossa. Pogosto pozabimo 
na tržaški solatnik, ki nam ponuja liste za rezanje. Odporna 
na nizke zimske temperature sta tudi rukola in motovilec. 

Pri poznih setvah je lahko težava, da se rastline niso 
dovolj razvile in jih zima preseneti, ko imajo razvite le do 
tri prave liste. Takšne rastline zaščitimo z agrokopreno, ki 
bo zmanjšala vpliv mraza le za kakšno stopinjo, a večinoma 
zadostuje. 

Večjo težavo predstavlja toplo vreme v pozni jeseni, 
saj se takrat rastline razbohotijo, kar je lepo videti, a so 
takoj bolj dovzetne za pojav bolezni in propadanje zunanjih 
listov v povezavi z mrazom. Okoli njih raztresemo slamo, ki 
je odličen izolator tal in rastlin. Posamezne rastline lahko 
zaščitimo s plastičnimi zvonovi, ki dobro zadržujejo vlago in 
toploto. 

Kapusnice
V uporabni okrasni vrt vsekakor spada vijoličasti ohrovt, 

ki zasije v snegu. Družbo naj mu delata tudi zeleni listnati 
ali kodrolistni, brstični in glavnati ohrovt, kar je obilje 
vitaminov za prikuhe pri kosilu. Redno odstranjujmo rumene 
liste in trgajmo zdrave za kuhinjo. Plodove brstičnega 
ohrovta pobirajmo od spodaj navzgor. Gre za visoke in 

Zima je prišla in z njo nizke nočne temperature z občasnimi sončnimi dnevi, ko se 
temperatura dvigne. Na vrtu je ostalo veliko rastlin, ki jih je dobro zaščititi pred 
mrazom ali jih pobrati. Temperature pod lediščem pomenijo ohlajanje in zmrzovanje 
zemlje. Rast se upočasni in postopoma ustavi. Nekatere rastline, ki jih najdemo med 
kapusnicami in solatnicami, pa še vedno ostanejo na vrtu in čakajo, da jih poberemo, 
ali pa čakajo na toplo pomlad, da odženejo.

mogočne rastline, ki jim ponudimo oporo s palico, da jih 
sneg ne zlomi. Zunaj lahko ostanejo vso zimo. 

Težavo lahko predstavljajo tudi ptiči, ki jih kljuvajo, zato 
priporočamo nameščanje mreže na oporne palice čez vse 
kapusnice. 

Čebulnice in korenovke
Na novo posajeni zimski česen, čebula in šalotka so v 

mirovanju. Zastirka iz slame bo spomladi hitreje ogrela tla 
in pospešila zgodnjo rast. Zimski por je ostal na vrtu, a če 
ni v rastlinjaku, je prišel čas, da ga poberemo in uporabimo. 
Če so v zemlji ostale še kakšne korenovke, na primer repa, 
koleraba ali črna redkev, jih bo treba pobrati, preden zemlja 
zmrzne.

Priprava tal brez rahljanja
Mnogim se metoda zdi za lenuhe, a ima dober vpliv na 

strukturo zemlje ter talno floro in favno. Po prazne gredice 
potresemo organsko gnojilo Plantella Organik v količini 
2 kg/10 m2. Nato položimo plast kartona, čez katerega 
natresemo plast slame. Po vrhu pa nasujemo zrel kompost. 
Če imamo malo komposta, ga zmešamo s Plantella Vrtno 
zemljo in nato razporedimo po vrhu. Tako zadušimo vse 
plevele, zemlja se hitreje ogreje in spomladi sadimo v mehak 
substrat, poln hranil. 

Vir: naredivrt.si
Blaž Turnšek
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Ko babica ni slabe volje, temveč depresivna 

Klemen Poznič, dr. med., opozarja, da zdravljenje depresije ni sprint,
ampak je bolj tek na dolge proge in zahteva veliko vztrajnosti. 

Pojasnil je, da je depresija motnja razpoloženja, za 
katero sta značilna slabo razpoloženje in izguba interesa. 
Ljudje občutijo žalost, obup in malodušje, kar pogosto vpliva 
na spanje, apetit, zbranost in spomin. A ob tem opozarja, 
da vsaka žalost še ni depresija. »Starost je obdobje, ki 
je neločljivo povezano s kroničnimi boleznimi, telesno 
oviranostjo, izgubo prijateljev ali družine. Torej nekaj žalosti 
lahko pričakujemo. Pojavnost depresije pri starejših ni večja 
kot med drugimi v populaciji, je pa za starejše značilno, 
da se bolj kot na občutke žalosti in obupa osredotočajo 
na telesne bolečine.« Klemen Poznič ob tem dodaja, da ne 
smemo pozabiti, da sta žalovanje in jok ob izgubi ljubljene 
osebe ali lastne samostojnosti običajna odziva. A morajo biti 
svojci pozorni, kadar takšni občutki kar »nočejo stran«, saj 
lahko sprožijo depresijo. »Če se žalost in bolečina vlečeta 
več mesecev in se pridružijo občutki globoke brezvoljnosti, 
manjvrednosti in krivde, je treba pomisliti na depresijo.«

Depresija ali demenca?
Depresija pomembno vpliva na spomin, zato morajo 

biti posamezniki pazljivi, da spominskih motenj ne 
pripišejo demenci. »Obe bolezni pogosto ugotovimo skupaj, 
nezdravljena depresija izrazito oteži obravnavo demence 
in poslabša njeno stanje. Ob ustrezno prepoznani in 
zdravljeni depresiji se zmanjšajo simptomi demence in njeno 

Klemen Poznič, dr. med., kot zdravnik koncesionar od leta 2019 skrbi za stanovalce 
Doma upokojencev Polzela. Njegovo delo obsega zdravljenje akutnih in kroničnih 
bolezni, paliativno oskrbo ter preventivno delovanje. Pomemben del je tudi  
sodelovanje s svojci stanovalcev in domskim osebjem. Z rojenim Savinjčanom, 
ki živi v Parižljah, pred tem pa je bil kot specialist družinske medicine zaposlen v 
Zdravstvenem domu Celje in v Nazarjah, smo se pogovarjali o tem, kako velika 
težava zna biti med starostniki depresija. 

napredovanje se upočasni,« še pravi Poznič in dodaja, da 
je značilno, da depresivni posamezniki sami izpostavljajo 
spominske motnje kot glavno težavo, medtem ko se bolniki z 
demenco teh težav sploh ne zavedajo oziroma jih prikrivajo. 
Depresivno vedenje se po besedah sogovornika pri ljudeh 
kaže tudi kot opuščanje opravil, ki so jih včasih veselila, 
zmanjšanje telesne aktivnosti, nemir in nerazložljivi napadi 
joka. »Na primer, ko babica ne speče več torte za vnukov 
rojstni dan in celo komaj čaka, da se praznovanje konča, ali 
ko dedek opusti delo v svojem sadovnjaku.«

Ključna je pomoč najbližjih 
Prepoznava in zdravljenje depresije pomembno izboljša 

počutje in izide zdravljenja tudi drugih bolezni. »Če zaznamo 
razmišljanje o samomoru, je nujno potreben obisk pri 
zdravniku in ustrezno ukrepanje. Psihoterapija je učinkovita 
pri premagovanju depresije, njena glavna pomanjkljivost je, 
da je nedostopna, traja dolgo ter potrebuje veliko osebne 
predanosti in napora.« Zdravila lahko predpiše osebni 
zdravnik, v primerih trdovratnih depresij ali nejasne klinične 
slike tudi psihiater. Najučinkovitejša je kombinacija vseh 
zgoraj naštetih načinov. »Depresivni ljudje bolj kot kadar koli 
prej potrebujejo vso pomoč in skrb svojih najbližjih. Na žalost 
ljudje z depresijo včasih druge odrivajo od sebe in se zdi, 
da so raje sami in izolirani. Ne verjemite temu, nadaljujte z 
nežno skrbjo, pošljite kartico ali prinesite rože,« še dodaja 
sogovornik. 

Preženite slabo počutje
Enotnega recepta, kako to storiti, na žalost ni. Poznič 

tako svetuje, da si posameznik privošči hrano, ki nanj 
deluje pomirjajoče. Znano je namreč, da nekatere jedi 
ugodno vplivajo na razpoloženje. Za marsikoga je to na 
primer čokolada. Pri premagovanju slabe volje ima velik 
potencial tudi gibanje, kot so dolgi sprehodi, tek in joga. 
Mnogim pomaga petje veselih pesmi in ples ali preprosto, 
da pokličejo starega prijatelja, s katerim se že dlje časa niso 
slišali. Pozitivno na razpoloženje vplivajo hišni ljubljenčki. 
Dejstvo je tudi, da je preživljanje prostega časa v naravi 
veliko boljše kot ostajanje notri, tudi zaradi izpostavljenosti 
naravni svetlobi, ob koncu še dodaja sogovornik. 

Špela Ožir
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Jesenski živžav  
v škratovem vrtcu

Škratov pohod  
z lučkami

Jesenski pozdrav iz Škratovega vrtca

V torek, 15. novembra 2022, smo se pred Vrtcem 
Polzela zbrali otroci, starši, stari starši, bratci, sestrice in 
zaposleni. 

S seboj smo prinesli vsak svojo lučko, ki smo si jo izdelali 
v vrtcu. Po uvodnem pozdravu ravnateljice Bernardke Sopčič 
smo se podali na pot proti Šeneku. Pri prečkanju ceste so 
nam prijazno priskočili na pomoč prostovoljci ZŠAM. Za 
varnost je dodatno poskrbel Mobi Mjav, ki nas je po mačje 
pozdravil in nas dodatno motiviral.

Ob vstopu v park Šenek nas je pričakala prava jesenska 
pravljica. Za drevesi, okrašenimi z lučkami, so nas pričakali 
škratje in nam prižgali svečke. V soju svetilk smo se odpravili 
proti vrtcu, kjer smo se okrepčali s kruhom in toplim čajem. 
Skupaj smo preživeli čaroben jesenski večer. 

Nataša Pančur Posedel

Strokovne delavke Škratovega vrtca smo pripravile 
jesenski živžav na prostem. Otroci so se lahko preizkusili 
v različnih spretnostnih aktivnostih, se fotografirali v 
jesenskem fotokotičku ter se na koncu posladkali še s 
slastno pečenim kostanjem, ki sta nam ga spekla prijazna 
planinca Planinskega društva Polzela. Ker pa vemo, da 
jeseni v gozdu najdemo tudi različne gobe, so nas obiskali 
iz Gobarsko-mikološkega društva ter nam predstavili pester 
program spoznavanja gob in drugih darov jeseni. 

Anja Obranovič

V petek, 14. oktobra 2022, smo preživeli čudovito 
jesensko obarvano dopoldne. 

Z lučkami proti Šeneku 

Popravek 

Opravičujemo se, da smo v članku z naslovom Likovniki 
sodelovali na 4. Mini paleti pomotoma zapisali, da 
projekt Mini paleta pripravlja Zveza likovnih društev 
Slovenije. Projekt je nastal pod idejnim vodstvom 
Klavdije Sitar in likovne sekcije Kulturno-umetniškega 
društva Polzela. 
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Slovenski tradicionalni zajtrk pri najmlajših

Babice in dedki na obisku Medvedek in lonček medu

Na kruh smo namazali maslo in med ter z velikim 
veseljem popili skodelico mleka. Ob zajtrku so nas opazovale 
naše kranjske čebelice, ki smo jih ustvarjali dan prej. Naredili 
in preizkusili smo medeno vodo, obiskala pa nas je tudi 
čebelica in nas razveselila s štampiljkami. Uživali smo.  

Anja Šalamun Čanžek 
in Sara Gačnik

Vsak mesec smo (bomo) babice in dedke povabili v vrtec 
na telovadbo. Projekt smo začeli izvajati novembra, ko smo 
stare starše povabili v telovadnico na plesne igre, da smo 
razgibali telo. Stari starši so nam novembra tudi pomagali 
izdelovati okraske iz slanega testa in s tem razvijali in krepili 
fino motoriko, v decembru pa se nam obeta skupno druženje 
ob pravljični jogi. Naj povemo, da se vsakič zelo veselimo 
skupnega druženja, ki se vedno sklene še z igro po kotičkih 
in prepevanjem pesmic ter skupno sadno malico.  

Otroci oddelka 12 z Anijo, Valerijo in Regino

Gledališki tim je pripravil dramsko igrico Medvedek in 
lonček medu. Otroci so skozi igrico spoznali, kako pomembno 
je imeti prijatelja, ki ti priskoči na pomoč. Naučili in ponovili 
so besedici prosim in hvala, spoznali so, kako pomembno se 
je opravičiti in tudi sprejeti opravičilo. Ni kaj, vsak ga kdaj 
polomi, kajne? Hote ali nehote …  

Natalija Skornšek

Tudi pri najmlajših otrocih smo imeli slovenski 
tradicionalni zajtrk. 

V oddelku 12 smo si v tem šolskem letu v sodelovanju 
s KORK Polzela zastavili projekt oddelka Gibajmo se z 
babicami in dedki. 

Gledališče v vrtcu je ponovno zaživelo. 

Od cveta do cveta čebelica leta in v čašicah sladkih nabira si med. 

Medgeneracijsko druženje v vrtcu

Gledališka skupina z najmlajšimi gledalci
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Naravoslovni dan in STZ na OŠ Polzela:  
»Ljubezen gre skozi želodec«

Ustvarjalni naravoslovni dan

Peli smo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Praznovali smo 
dan slovenske hrane in v šoli izvedli tradicionalni slovenski 
zajtrk, ob njem pa naravoslovni dan »Ljubezen gre skozi 
želodec«. 

Slovenski tradicionalni zajtrk je sestavljen iz kruha, 
mleka, masla, medu in jabolka, vsa hrana pa mora biti 
slovenskega izvora. Devetošolec Tay Leo Kralj pravi, da mu 
dan veliko pomeni, zajtrk mu predstavlja slovensko kulturo 
in še zelo dobro in zdravo je.

Vsak razred je lepo pripravil mize, pogrinjke, mize smo 
okrasili z rožami, poseben čar pa so doprinesle svečke. 
Četrtošolkama Katarini Ihan in Marisi Razgoršek je bil dan 
zelo všeč, vsak je prinesel nekaj, s čimer so lepše pogrnili 
mize. Zajtrk jima pomeni tradicijo, ki jo ohranjamo skozi leta.

Po zajtrku smo nadaljevali z različnimi predavanji 
in delavnicami. Naučili smo se veliko o zdravem načinu 
prehranjevanja, pridobivanju mleka, zdravju. Dan smo si 
popestrili tudi z degustacijo slovenske hrane v jedilnici, 
ustvarjanjem po razredih, še posebno glasno pa je bilo 
zadnjo šolsko uro, ko smo se vsi učenci zbrali v telovadnici 
in skupaj zapeli dve čudoviti pesmi o čebelah.

Po prostorih OŠ Polzela so v petek, 18. novembra 
2022, odmevali verzi znane Slakove pesmi Čebelar. 

Sedmošolci smo dan začeli s predavanjem o čustvih in 
motnjah hranjenja. Predavanje je bilo zelo zanimivo in zelo 
koristno. Dan je bil napolnjen s prijetnimi čustvi. 

Učenka Maša Žgank iz 9. razreda je poudarila, da je bilo 
njihovo predavanje o spolni vzgoji zelo zanimivo, saj so se 
kot razred povezali in pogovarjali o temah, o katerih se ne bi 
med poukom nikoli pogovarjali.

Viti Fortuna in Emi Teržan iz 4. b-razreda je bilo še 
posebno všeč ustvarjanje kravic iz embalaže od mleka in 
lončkov za božično žito. Na degustaciji hrane pa sta spoznali 
veliko novih okusov.

Šolski dopisnici Ajdi Čremožnik pa je četrtošolka Sofija 
Veber zaupala svoj potek dneva: »Danes mi je bil najbolj 
všeč obisk čebelarja, saj sem se tam naučila, da lahko 
čebela matica izvali jajčeca in se tako rodi nova čebela in da 
ta bitja lahko živijo dlje pozimi kot poleti. To se mi je zdelo 
zelo zanimivo. Pogovarjali smo se tudi o tradicionalnem 
slovenskem zajtrku, ki smo ga imeli tudi danes, o kravah in 
tem, kako je pomembna lokalno pridelana hrana. Zelo rada 
jem maslo, med in kruh, zato mi je današnja malica bila zelo 
všeč. Danes sem se imela krasno.«

Dan je minil hitro, bil je poln čustev, novih spoznanj, 
smeha in dobre volje. Čebelice so nam še po končanem 
dnevu odmevale v ušesih. Dogajanje bi lahko strnila v verzih:

Zdravo smo obedovali,
se veliko nasmejali,
na učenje nismo pozabili,
se v okusih izostrili.
Še posebno bilo je lepo,
ko skupaj smo zapeli,
si srca ogreli 
in se skupaj odlično imeli. 

Loriana Turnšek, šolska dopisnica
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Izdelki iz naravnih in odpadnih materialov

Izdelki s tehniškega dne 

Med ustvarjanjem ognjičeve kreme

Učenci od 1. do 9. razreda smo bili v torek, 22. 
novembra 2022, marljivi kot mravljice. 

V vsakem razredu se je nekaj lepilo, žagalo, vezlo, 
rezalo. Izdelovali smo namreč izdelke za dobrodelni bazar, ki 
tradicionalno poteka v sklopu dobrodelnega koncerta. 

Zadali smo si, da okrasimo okna, pripravimo okraske 
za smrečico, ki jo vsako leto postavimo v jedilnici šole, 
ter druge okraske za prodajo na dobrodelnem bazarju. 
Okensko dekoracijo smo izrezali v obliki polzelskih glavnih 
znamenitosti. Okna tako krasijo Novi Klošter, Gora Oljka, 
grad Komenda in graščina Šenek.

Za božično jelko smo pripravili angelčke in smrečice 
iz kartona, okrašene z volno. »Izdelovali smo smrečice za 
božično jelko, kar nama je bilo najbolj všeč,« sta poudarila 
Tija Vašl in Luka Rovan iz 5. c.

V drugem delu dneva smo izdelovali izdelke za dobrodelni 
bazar iz naravnih materialov. Filip Kalan in Aleksandra 
Lipovec Garcia iz 5. a sta povedala, da so izdelovali vrečke 
iz starih majic in da jima je bilo najbolj všeč uporabiti staro 
za novo.

Učenci smo si morali prinesti material, iz katerega smo 
lahko izdelovali poljubne izdelke za bazar. Živa Verdev 

Jesensko ustvarjanje

V oddelku podaljšanega bivanja 2 smo za zimske dni 
že pripravljeni.  

Vas zanima, kako? Ker spoznavamo zelišča in zdravilne 
rožice, smo si namešali ognjičevo kremico, ki pride še 
kako prav, saj ima kup pozitivnih učinkov za kožo, zlasti v 
prihajajočem zimskem času. Takole smo se lotili: najprej 
smo ognjič namočili v oljčnem olju in ga pustili namočenega 
nekaj dni; tinkturo smo precedili, dodali čebelji vosek in 
kakavovo maslo; vse to smo segrevali in iskali pravo gostoto; 
sledilo je polnjenje posodic. Komaj smo čakali, da se je zmes 
ohladila in strdila. Taraaaaa, kremica je bila nared. Ni težko, 
poskusite še vi. 

Petra Vešligaj

in Ana Brunšek iz 8. c sta poudarili, da so za dobrodelni 
bazar izdelovali poslikave na kamenje z božičnimi motivi in 
božične kapice iz blaga.

Dan je bil pester in zanimiv.
Veseli smo izdelovali,
iz naravnih materialov,
Zemlji pomagali.
Na dobrodelnem bazarju
smo izdelke prodali
in šolskemu skladu darovali. 

Nina Miklič in Manca Jazbec, šolski dopisnici
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Dobrodelni koncert in bazar sta privabila številne obiskovalce.

Polzelski dragulji združili vse vrste  
umetnosti v en sam večer

Tokratna iztočnica za že tradicionalni dobrodelni 
koncert so bili polzelski dragulji. 

Se sprašujete, kdo ali kaj so polzelski dragulji? Zagotovo 
se iz dneva v dan peljete mimo enega izmed njih, se 
sprehajate v okolici drugega in tretjega, ali pa vam pot 
do četrtega polepša nedeljsko opoldne. Ne veste, na kaj 
namigujem? To so Šenek, Novi Klošter, grad Komenda in Gora 
Oljka, za katerimi se skriva bogata in zanimiva zgodovina, 
ki smo vam jo predstavili učenci OŠ Polzela v petek, 25. 
novembra 2022, na dobrodelnem koncertu skozi plesne, 
pevske, igralske in glasbene točke.

Dobrodelni koncert se je vrtel okoli dveh mladih 
osnovnošolcev, ki sta se na poletni dan odločila mlajše 
prijatelje peljati na turistično pot po Polzeli mimo vseh že 
zgoraj naštetih polzelskih draguljev. Avtorica scenarija je 
bila učiteljica slovenščine Mojca Cestnik, ki je v družbi Marije 
Kronovšek opravila tudi delo režiserke. Mladi igralci so se na 
potepu med polzelskimi dragulji navduševali nad glasbenimi 
točkami, ki so spremljale polzelske dragulje. Za uvod so 
poskrbeli združeni pevski zbori OŠ Polzela s pesmijo Polzela. 
Sledile so različne izvirne točke naših učencev, denimo 
grajski ples, ki so ga zaplesali osmošolci pod mentorstvom 
Anje Gojkovič. Za zabavo so poskrbele tudi mlajše plesalke, 
ki so plesale pod mentorstvom Petre Vešligaj ter Majde 
Pur. Osnovnošolci pa niso bili edini plesalci, svojo točko so 
skupaj z vzgojiteljicami pripravili tudi otroci iz Vrtca Polzela. 
Poleg uvodne in zaključne točke združenih zborov OŠ Polzela 
je tudi vsak zbor sam pripravil kar nekaj točk. Ko so mladi 
igralci obiskali Novi Klošter, smo jih presenetili tudi igralci 
gledališke skupine, ki smo zaigrali prizor srečanja menihov 
ter kmetov iz pesmi Antona Aškerca Legenda o Novem 
Kloštru. Posebni gostje večera so bili člani Andraškega 

okteta, ki so s svojim ubranim petjem pobožali ušesa vseh 
ljubiteljev slovenske pesmi.

Bogato sceno polzelskih draguljev so pripravili člani 
izbirnega predmeta likovno snovanje pod mentorstvom 
Urške Juhart. Za uvodne filmčke, povezane z vsakim 
draguljem, pa je poskrbela devetošolka Klara Jug. 

Že uro pred začetkom dobrodelnega koncerta se je v 
avli šole odprl tradicionalni dobrodelni bazar, brez katerega 
ob novembrskem dobrodelnem koncertu ne gre. Učenci 
OŠ Polzela so že mesec prej mrzlično začeli peči piškote, 
izdelovati venčke, voščilnice in druge uporabne božične 
okraske. Tudi izdelke so prodajali učenci in učenke OŠ 
Polzela v družbi učiteljic. Mimoidoči so bili nad bazarjem 
navdušeni in se domov vrnili polnih rok.

Ravnateljica OŠ Polzela Bernardka Sopčič se vsem, 
ki so pripomogli k nastanku prireditve, se je udeležili ali 
namenili denar v šolski sklad, zahvaljuje: »Drug ob drugem 
smo ponosno napisali še eno zgodbo, ki se bo vtisnila v srce 
vseh nas kot zgodba o vzajemnosti, vztrajnosti, skromnosti, 
prijateljstvu, hvaležnosti in srčnosti vseh, ki živijo v šoli in z 
njo ter vrtcem pod mavričnimi krili. Zato še enkrat iskrena 
hvala ob vaši donaciji v šolski sklad Otroci otrokom, v 
katerem smo skupaj s prostovoljnimi prispevki in donacijami 
zbrali kar 7850 evrov.«

Prireditev se je sklenila v zvenu harmonike, ko smo vsi 
skupaj, tako združeni zbori kot občinstvo, zapeli vsem nam 
dobro poznano pesem Savinjska dolina, ki nam je odzvanjala 
v ušesih tudi potem, ko smo se že poslovili. 

Nuša Bohak, šolska novinarka
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Miklavž je s svojim obiskom razveselil najmlajše.

Miklavž obdaril najmlajše Ustvarjalna delavnica 
izdelovanja 

božično-novoletnih voščilnicNa svoji poti se je Miklavž na predvečer miklavževega 
ustavil tudi v cerkvi v Andražu nad Polzelo in cerkvi sv. 
Marjete na Polzeli, kamor ga je povabil tamkajšnji župnik 
Urban Lesjak. 

Pred njegovim prihodom so polzelski veroučenci osmih 
in devetih razredov pod vodstvom katehetinje Andreje Lesjak 
pripravili prikupno uprizoritev o angelu, ki se odpravi na 
Zemljo in tam srečuje tudi manj dobre ljudi. Pod njegovim 
vplivom se izboljšajo in začnejo med ljudmi sejati dobroto. 

Po predstavi je napočil trenutek, ki so ga nestrpno čakali 
vsi najmlajši – Miklavžev obisk. Njegov prihod je popestril 
otroški cerkveni pevski zbor Cekinčki. Ob pomoči župnika 
Urbana Lesjaka je vsakega otroka poklical po imenu in 
priimku ter mu izročil darilo. V obeh cerkvah je tako obdaril 
več kot 150 otrok. Starši pa so trenutek lahko izkoristili za 
fotografiranje z Miklavžem. 

Tone Tavčer

V četrtek, 1. decembra 2022, so se v Občinski knjižnici 
Polzela na delavnici izdelovanja božično-novoletnih 
voščilnic srečali ljubitelji ustvarjanja vseh generacij.  

Delavnico je vodila domačinka Majda Pur, ki se ljubiteljsko 
ukvarja z izdelovanjem voščilnic za vsako priložnost. Njeni 
unikatni izdelki so bili večkrat nagrajeni doma in v tujini. 
Pod njenim vodstvom so nastale čudovite voščilnice, ki bodo 
razveselile najdražje ter delile lepe želje, zahvale in voščila  
v tem prazničnem času. 

Renata Novak

Udeleženci delavnice med ustvarjanjem

Zahvaljujemo se Župnijski Karitas Polzela in 
Miklavžu, ki nas je ponoči prijetno presenetil 
in razveselil z darili.

Oskrbovanci Doma upokojencev Polzela
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Praznični akustični koncert

Urica ljudskih melodij in napevov 

10. decembra 2022 so v Domu kulture na Polzeli člani 
Društva Dobra ideja v soorganizaciji z Občino Polzela in 
TIC Polzela organizirali praznični koncert. 

Po dolgem času je polzelska dvorana zaživela v vsem 
sijaju. Nastopil je Jan Potrč band v akustični izvedbi pop-
rock žanra in navdušil občinstvo. Hkrati so “dobroidejniki” 
predstavili peto glasbeno kompilacijo avtorske glasbe 
savinjskih glasbenikov. Svoje najnovejše skladbe so poslali 
radijskim in televizijskim postajam po vsej Sloveniji in se 
že vrtijo na radijskih valovih. Jan Potrč band sestavljajo: 
Jan Potrč z vokalom in kitaro, Kristijan Pader s tolkali ter 
Simon Tratnik z baskitaro in vokalom. 

Jurij Žohar, vodja projekta, glasbeni producent in avtor 
glasbe, je povedal, da je zelo zadovoljen z najnovejšo 
glasbeno kompilacijo, še zlasti, ker dosega svoj namen, 
da gre v svet. 

Koncertu je sledilo neformalno druženje s pogostitvijo 
v avli Doma kulture. 

Bina Plaznik

V dveh urah ljudskih melodij 
se je predstavilo 11 pevskih in 
glasbenih sestavov s celjskega, 
koroškega, iz Prekmurja in drugih 
slovenskih krajev, kjer gojijo ljudsko 
pesem. Številni obiskovalci, ki so 
napolnili dvorano, so z bučnimi 
aplavzi nagradili pevske sestave. 
Med odmorom se je predstavila 
humoristična skupina iz Vuzenice z 
»avžungo«. Prireditev je na izviren 
način povezovala Nina Pižorn. Vsem 
nastopajočim in poslušalcem se 
je ob koncu zahvalil vodja Vaških 
godcev Milan Zabukovnik. 

Tone Tavčer

Jan Potrč band se je tokrat predstavil v akustični izvedbi.

Vaški godci

Dvaindvajseto prireditev Urica ljudskih melodij in napevov so tretjo 
adventno nedeljo popoldne v dvorani Doma krajanov Andraž nad Polzelo 
pripravili Vaški godci iz Andraža in člani Kulturnega društva Andraž. 
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Počastili smo 
100. obletnico rojstva 

pesnika in partizana Kajuha

Literarni večer 

Ob tej priložnosti nam je avtor knjige “Prestreljene 
sanje” Vlado Vrbič iz Šoštanja pripovedoval o življenju 
in delu pesnika Kajuha. Prireditev je vodila Sonja Zajc, 
sodelovali pa so učenci POŠ Andraž in Andraški oktet s 
Kajuhovo poezijo in pesmimi. Lepo število obiskovalcev je 
doživelo poučno in zanimivo zgodovinsko urico. Tako smo 
na lep in spoštljiv način zaznamovali visoko obletnico 
tega velikega, vse bolj pozabljenega pesnika. 

Na koncu smo nazdravili in si obljubili, da se bomo 
v novem letu spet srečevali na raznih prireditvah v tem 
skromnem hramu kulture. Lepo vabljeni tudi vi. 

Vili Pižorn in Jože Krk

Pri prvem srečanju smo komentirali tri knjige, ki 
bi jih radi prebrali v naslednjh mesecih. Prva knjiga je 
bila »Kljub vsemu reci življenju da«. Avtor Viktor Frankl 
opisuje doživljanje taborišča. V tem času se je zavedel, 
kdo je človek, in ugotovil, da je smisel življenja temelj 
življenjskega vodila. Druga knjiga, o kateri smo govorili, 
je bila »Prebujenje gospodične Prim«, ki jo je napisala 
Natalia Sanmartin Fenollera. S to knijgo je avtorica želela 
pokazati drugo pot življenja, da bi odprli oči in se ustavili 
v tempu sveta, v katerem živimo. Lahko rečemo, da je 
zgodba o iskanju sreče. Tretja knjiga je bila »Človek na 
obeh straneh stene«, ki jo je napisal Zorko Simčič. Delo 
velja kot najpomembnejše delo slovenkse izseljenske 
književnosti. 

Drugi del našega programa je bil na dan Rudolfa 
Maistra in smo prebrali nekaj njegove poezije. Poleg tega 
smo se odločili, da bomo za naslednje srečanje prebrali 
knjigo Draga Jančarja »To noč sem jo videl«. Zbrali se 
bomo naslednji mesec in nadaljevali naš program. 

Carmen Maria Fernandez

V Kulturnem društvu Andraž in Krajevnem 
odboru Zveze borcev za vrednote NOB Andraž 
smo v nedeljo, 18. decembra 2022, pripravili 
spominsko prireditev ob 100. obletnici rojstva 
pesnika, prevajalca in narodnega heroja Karla 
Destovnika - Kajuha.

Program literarnega večera, ki ga je letos 
organiziralo Društvo Dvorec, je potekal v graščini 
Novi Klošter.

Pogovor z avtorjem Vladom Vrbičem je vodila Sonja Zajc.

Umetnostna zgodovina

Ciklus umetnostne zgodovine je bil v mesecu 
novembru. 

Povabili smo Sabino Zupan, univ. dipl. prof. teologije 
in umetnostne zgodovine. Predstavila je marijanske 
upodobitve, ki so nastale na področju današnjih mej 
celjske škofije in so hranjene v umetnostnozgodovinski 
zbirki Pokrajinskega muzeja Celje. Govora je bilo o 
povprečno kakovostnih slikarskih stvaritvah neznanih 
mojstrov, ki pa so toliko bolj ikonografsko bogate in 
izpovedne. Upodobitve so nastale v času od 17. stoletja do 
prve polovice 20. stoletja. 

Carmen Maria Fernandez
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V parku Šenek prižgali  
več kot 1500 čajnih svečk v kozarčkih

14. decembra 2022 popoldne je park Šenek na  
Polzeli oživel v soju tisoč čajnih svečk. Prižgane  
svečke so zasijale v obliki škratkov, gobic, zvezdic, 
srčkov ter tudi v obliki imena Polzela in cerkve z dvema 
zvonikoma na Gori Oljki.

Najlepše je bilo videti številne otroke s starši, ki 
so hiteli prižigat svoje svečke in si ogledovati druge 
praznične oblike iz svečk. Sprehod skozi park do vodnjaka 
pred graščino je bil zato pravo doživetje. Snežinke je 
v otroški predstavi iskala Zimska vila s svojimi palčki 
Zaspančkom in Godrnjavčkom. Skupaj z otroki je našla tudi 
Božička, ki je prišel z daljnega severa, da bi se ponovno 
srečal s polzelskimi otroki. Ker so bili vsi v tem letu zelo 
pridni, je obdaril prav vse. Z njimi se je tudi fotografiral.

Oblikovala: Ida Jevšnik, Turistično društvo Občine PolzelaBožiček z Zimsko vilo in palčki

Polzela v soju čajnih lučk

Dogajanje so obogatile z domačimi dobrotami obložene 
stojnice, za katere so poskrbeli v Turističnem društvu 
Polzela: domači zavitki, rogljički, miške, piškoti vseh vrst 
ter vroč čaj, kakav in kuhano vino. Gre za novo prireditev, 
ki bo zaradi pozitivnih odzivov in velikega obiska gotovo 
postala tradicionalna v decembrskem polzelskem parku 
Šenek.

Za organizacijo so se potrudili: Občina Polzela - TIC 
Polzela, Turistično društvo Polzela, Društvo Dobra ideja, 
Osnovna šola Polzela, Društvo Dvorec, predvsem pa 
Božiček in Zimska vila. Moderiratorka je bila Tanja Vidic 
Goršak. 

Teja Zidanski
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Ta veseli dan kulture na Polzeli

Po koronskem premoru so se tokrat Polzelani veseli zbrali na koncertu Moškega 
pevskega zbora Polzela, da na Ta veseli dan kulture kulturno sklenejo dan. Življenje 
ponuja številne lepe priložnosti, med njim je tudi pesem ali če preberemo knjigo, se 
srečamo s prijatelji, pokramljamo in se pošalimo. 

Kultura je vse, kar nas označuje: je jezik, v katerem se 
sporazumevamo, so ljudski običaji, ki so se izoblikovali skozi 
stoletja, in je umetnost, ki iz teh prvin črpa in ustvarja narodu 
lastno in edinstveno glasbo, poezijo, slikarstvo. Kultura je 
vrednota, način obnašanja do soljudi, do vseh živih bitij in do 
planeta. Kultura je človeška želja in sposobnost, da živi polno 
in vsestransko razgibano življenje.

Moški pevski zbor pod vodstvom Mije Novak Vokalni kvintet Lastovka

Moški pevski zbor Polzela, ki ga že 40 let vodi Mija Novak, je 
sobotni večer 3. decembra 2022 sklenil s koncertom slovenskih 
ljudskih in umetnih pesmi. V goste so povabili Vokalni kvintet 
Lastovka, ki je na koncert prinesel vonj po morju in Dalmaciji. 

Ob razmišljanju o preteklosti so se zazrli v prihodnost, 
saj bodo pevci moškega pevskega zbora naslednje leto slavili  
70 let neprekinjenega prepevanja.  

Tone Tavčer

Oglas ni lektoriran. Oglas ni lektoriran. 
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Neži Maurer ob njenem rojstnem dnevu

22. decembra 2022, ko je Neža Maurer, častna 
občanka Občine Polzela, praznovala 92. rojstni dan, 
smo na gradu Komenda na Polzeli pripravili dogodek, 
s katerim smo se poklonili njej in njenemu prazniku. S 
svojo prisotnostjo nas je prijetno presenetila njena hči 
Eva Škofič Maurer.

Podali smo se na glasbeno in besedno popotovanje, 
kateremu so bile navdih Nežine pesmi. Izpod rok Gašperja 
Smisla je nastalo šest skladb, napisanih posebej za 
dogodek ob odprtju njene obnovljene rojstne hiše 
septembra letos. Popeljale so nas po Ljubezenskem 
triptihu, od hrepenenja, besed, ki ne pomenijo vedno 
istega, vse do tirnic, kjer kot življenje prihajajo in odhajajo 
vlaki. 

Glasbene skice pesmi Neže Maurer za trio flavte, 
klarineta in klavirja so izvedli Eva Deban, Meta Podbregar 
in Gašper Smisl. Slišano smo z Nežinimi verzi obogatile 
knjižničarke iz Medobčinske splošne knjižnice Žalec: 
Andreja Hutinski, Karmen Kreže, Valerija Jerman, Irena 
Verbič, Nina Trbovšek, Tanja Pilih in Jolanda Železnik.

Prek Eve smo Neži poslali najlepše pozdrave z iskreno 
in močno željo, da bi ji zdravje služilo. Želimo, da jo še 
naprej spremljata njen humor in volja do življenja, ki sta 
neprecenljiva in nalezljiva. Eva Škofič Maurer se je ganjena 
zahvalila za dogodek in za vse, kar naredimo za Nežo. 

Jolanda Železnik

Glasbeni in literarni poklon Neži Maurer ob njenem rojstnem dnevu

Spoštovani, 

naj sreča z vami 
potuje, naj je nič 
ne omejuje.
Naj jo množijo topli  
pogledi in prijazne 
besede, naj jo krepijo 
dlani objete.

Jolanda Železnik, direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
s sodelavci
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Dogodki in doživetja na slikah likovnikov KUD Polzela
 

V mesecu decembru se na gradu Komenda vrstijo 
različni dogodki, zanimivi za vse generacije. Na 
miklavževo, 6. decembra 2022, smo postavili na ogled 
skupinsko razstavo tudi likovniki KUD Polzela.

Leto 2022 je bilo za skupino likovnikov Kulturno-
umetniškega društva Polzela zelo ustvarjalno. Sledili 
smo kulturnim smernicam in že od pomladi slikali na 
predlagane teme, ker je bilo to leto v Sloveniji razglašeno 
za Tartinijevo in Plečnikovo leto. Ob slovenskem kulturnem 
prazniku smo se predstavili na razstavi s slikami, ki so 
na različne načine in v različnih tehnikah upodabljale 
skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija in njegova 
dela, ter se tako poklonili spominu na 330. obletnico 
njegovega rojstva. 

Tudi 150. obletnico rojstva najpomembnejšega 
slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika smo zaznamovali: 
v tednu ljubiteljske kulture smo na predavanju spoznavali 
njegova dela in življenje, na mednarodni likovni koloniji 
v Novem Kloštru pa slikali njegova arhitekturna dela. 
Upodabljanje Plečnikove arhitekture in arhitekture 
domačega kraja je bila tudi glavna tema letošnje 32. 
likovne kolonije prijateljstva.

Na 14. likovni koloniji “Žena - mati”, ki jo vsako leto 
pripravimo v marcu, so nam bile letos navdih pesmi Neže 
Maurer. Vsebine njenih pesmi so zaživele v podobah na 
dveh skupinskih razstavah. 

Likovniki smo skupinsko sodelovali tudi na likovnih 
kolonijah »Zeleno zlato« v Novem Celju, »Moje mesto, 
rad te imam« v Velenju, »Lenartova prepletanja« v Rečici 
ob Savinji, »Poletna tihožitja« v Andražu nad Polzelo in 
posamezno v mnogih drugih krajih. Z razstavo nastalih 

Za likovniki KUD Polzela je ustvarjalno leto.

del potrjujemo aktivnost likovnega delovanja v društvu ter 
širimo ugled, lepote in zanimivosti domačega kraja. 

Za zaključno razstavo, ki bo na gradu Komenda na 
ogled do 20. januarja 2022, smo likovniki izbrali po eno 
delo izmed mnogih letošnjih projektov. S tem smo sledili 
zapisu svetovno znanega slikarja Pabla Picassa: “Slikanje 
je le drugačen način pisanja dnevnika.”

V želji, da bi še naprej slikali najlepše dogodke, 
najprijetnejša doživetja in ob slikanju takšnih 
dnevnikov širili kulturni utrip domačega kraja, vam 
želimo likovniki KUD Polzela vse najlepše v letu 2023. 

Mojca Korošec

Vabilo 
na predstavo

Kulturno društvo Andraž tudi letos 
vse ljubitelje kulture na ponovitev

gledališke predstave, ki bo  

v nedeljo, 22 . 1. 2023, ob 15. uri, 
v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo.  

Člani gledališke sekcije bodo odigrali zanimivo 
komedijo Toneta Partljiča z naslovom   

POLITIKA, BOLEZEN MOJA. 

Tematika je zelo aktualna, saj je letos volilno leto.  
Kako težka in trnova pot je priti do poslanca in 

kaj vse mora kandidat vedeti in znati, vam povemo 
na predstavi. Na odru nastopa 15 igralcev, 

ki bodo znali navdušiti gledalce. 
Vstopnice bo mogoče kupiti na dan predstave 

pred vstopom v dvorano. 
Veseli bomo vašega obiska, zato vas 

vabimo na čudovit 
popoldan v Andraž nad Polzelo. 

 Gledališka sekcija Andraž

Jolanda Železnik, direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
s sodelavci
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Tokrat so se nam v projektu 
Skupaj nam je lepše  
pridružili učenci  
Podružnične osnovne šole 
Andraž: 

• Tia z dedkom in babico 
   izdeluje novoletne  
   voščilnice, 
• Lara in babi skupaj radi  
   rešujeta križanke,
• Zala in babi pečeta  
   palačinke, 
• Patricija pa z dedijem in  
   babico pomaga pri pripravi  
   večerje.

Tudi vam želimo veliko  
prijetnih trenutkov ob  
skupnih opravilih v  
predprazničnem času.

DECEMBER

Voščilo

Krajevna organizacija 
Rdeči križ Polzela 
vam želi leto 
toplih objemov.



Poročevalec Občine Polzela • Številka 12, december 2022

33Mozaik dogodkov

Adventna pot v Katschberg 

Zadnji pohod Društva upokojencev Andraž v letu 2022 

Pot smo začeli v kraju in skupaj opravili več kot 12 
kilometrov poti v petih urah. Ko se gozdna pot začne, smo 
pri tamkajšnji koči kupili simpatične termovke, ki smo 
jih nato ob poti polnili z brezplačnim čajem. Pot je skozi 
gozd osvetljena z lanternami in pravljičnimi dekoracijami. 
Čeprav je ob odhodu s Polzele močno deževalo, nas je v 
Katschbergu pričakala snežna idila in rahlo sneženje. Družba 
osmih pohodnikov je seboj imela malico in božične piškote. 
Potovali smo brez težav, ob vračanju pa smo morali natakniti 
verige, da smo lahko prišli v dolino. Vtise smo strnili v dobri 
gostilni v Lescah in sklenili, da drugo leto spet obiščemo 
kakšno zasneženo božično novoletno pot. 

Izlet sem pripravil Sandi Mlakar. Dobrodošli tudi vi. 

Sandi Mlakar

Zbrali smo se pred Domom 
krajanov v Andražu nad Polzelo in se 
odpeljali do Šmartinskega jezera pri 
Celju. V avtu je dišalo po kuhančku in 
preden smo se odpravili na pot, nas 
je prijetno ogrel. Pot ni bila naporna, 
pogled na zasnežena drevesa pa nam 
je pričaral pravo zimsko veselje. Na 
pohodu sta se nam pridružila dva člana 
Društva upokojencev Destrnik. Na poti 
smo se ustavili v prijazni kavarni in 
si privoščili dobro kavo. Zimski pohod 
smo končali v restavraciji, kjer smo 
imeli malico. 

Ob koncu leta smo si voščili lepe 
praznike in sklenili, da bomo drugo 
leto tudi pridno hodili na pohode. 

Sonja Zajc

Pravljični zimski pohod smo planinci izvedli v 
avstrijsko gorsko vas Katschberg, kjer je na nadmorski 
višini 1750 metrov pripravljena adventna pot. 

Društvo upokojencev Andraž je organiziralo zadnji zimski pohod v 
neznano. 

Utrinki iz Katschberga

Pohodniki Društva upokojencev Andraž
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Gasilski tečaj za pionirja 1

Miklavž obiskal polzelsko gasilsko mladino

Na tečaju so se učili o osebnosti gasilca in organizaciji 
gasilstva. Spoznavali so se z osnovami gasilskih vozil 
in njihove opreme, osnovami prve pomoči ter požarne 
preventive. Po teoretičnem in praktičnem delu je sledil izpit. 

Mladi gasilci so se skozi vse leto dokazovali na gasilskih 
vajah in tekmovanjih ter dosegali odlične rezultate. Ker so se 
pridno učili, ubogali starše in mentorje, je Miklavž vsakemu 
namenil majhno darilo. 

Sabina Pocajt

Decembra je v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Polzela potekal tečaj za 
naziv “pionir 1”, udeležili so se ga tudi štirje naši najmlajši gasilci. 

V začetku decembra je gasilsko mladino 
Prostovoljnega gasilskega društva Polzela obiskal prvi 
dobri mož, Miklavž s svojimi pomočniki. 

Naši najmlajši gasilci z mentorji in predavatelji

Obisk svetega Miklavža

Vsi naši najmlajši gasilci so ga uspešno opravili. 

Čestitamo vsem pionirjem, ki so se udeležili tečaja, in 
njihovim mentorjem, ki jih spodbujajo. 

Sabina Pocajt
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Voščilo
Staro leto že od nas odhaja,  
roko novo leto nam podaja.
Energije nove nam bo vlilo,  
Čar življenja znova nam odkrilo.
Naj podari zdravje vam, veselje,  
osrečuje naj vas na povelje.

Srečno 2023!    
  
Gasilci PGD Polzela

 
Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek 

 

  
OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN 

PRILOŽNOSTI 
 

POPUST-ZNIŽANJE 
DO -50% 

NA OBUTEV- COPATE –TORBICE 
OD 3.1.2023 – 29.2.2023  

 
POPUST VELJA NA OZNAČENE MODELE DO -50%. 

POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI. 
 

DELOVNI ČAS: PON-PET: 8-18 URE, 
 SOBOTA:  8-12 URE, 

Tel: 03 7000 350, Gsm: 041 634 229 

Ljubi èlovek,
naj ti srce v sreèi poskoèi,
zadrhti naj od lepote svete noèi,
naj te zimski sneg spomni na èisto nedolžnost,
naj te pomladna cvetlica opogumlja in razveseli,
naj ti ptice poleti preženejo skrbi,
a v jeseni ne pozabi na hvaležnost za vse!

Blagoslovljene božiène
praznike in sreèno
novo leto 2023!

Oglas ni lektoriran. 
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Uspešni nastopi na  
mednarodnem karate  

turnirju  
“50. Trbovlje open 2022”

Rezultati:

Laura Bergant (kumite članice -55 kg)
Benja Mešič (kumite malčice +30 kg)
Maks Vidmajer (kumite dečki -35 kg)
Nino Mlakar (kumite dečki +45 kg)
Laura Bergant (kumite mlajše članice -55 kg)
Sven Jević (kumite mlajši kadeti -55 kg)

Brez uvrstitve so ostali Nejc Strojin, Nika Šenica, Julija 
Rožič, Kaja Riosa Novak, Ažbe Mlačnik, Tjan Mešič, Aneja 
Jesenek Rojšek, Aleksej Benjamin Derča in Zoja Avžner.

Tekmovalcem čestitamo in jim želimo zaslužen počitek, 
saj so za letos končali tekmovalni del. Na tekmovalne 
tatamije spet stopimo po novem letu. 

Luka Deberšek

V soboto, 3. decembra 2022, so se tekmovalci Karate 
kluba Polzela udeležili jubilejnega karate turnirja v 
Trbovljah. Tekmovanja se je udeležilo 686 tekmovalcev iz 
10 držav. 

Maks Vidmajer je dosegel 3. mesto med 19 tekmovalci iz 3 držav.

Karate klub Polzela  
najboljši klub v 2. krogu  

kofukan šolske lige  
v Ljutomeru

V soboto, 26. novembra 2022, je potekalo 2. šolsko 
stilsko tekmovanje v Ljutomeru. Na tekmovanju je 
nastopalo 14 naših tekmovalcev, ki svojo športno kariero 
šele dobro začenjajo in pridobivajo pomembne izkušnje, 
na tekmi pa so stopili še korak dlje in poleg novih znanj 
med 60 tekmovalci iz Slovenije in Hrvaške domov prinesli 
zaslužene kolajne.

Zmagovalci v svojih kategorijah so bili Lan Erjavec, Filip 
Abraham, Džan Omerovič, Žan Goričan, Juš Cizej in Tim Riosa 
Novak.

Velika pohvala za vse uspehe gre vsem našim 
tekmovalcem, prav tako pa tistim, ki jih spodbujajo in 
pomagajo pri njihovih uspehih, doma in v telovadnici. 
Zahvaliti se želimo tudi Karate klubu Ljutomer za 
organizacijo in skupno pogostitev.

Lep športni pozdrav vsem. 

Luka Deberšek

Ekipa Karate kluba Polzela
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Mlajši člani selekcije U12 Hopsi Polzela  
na Sončkovem dnevu 

27. novembra 2022 se je ekipa mlajših članov 
selekcije U12 Hopsi Polzela udeležila mednarodnega 
košarkarskega turnirja 25. Sončkov dan, ki je bil odigran 
v Novi Gorici. 

Člani selekcije U12 s trenerjem Blažem Ramšakom in spremljevalko 
Ano Ramšak

Ekipa je zgodaj zjutraj odšla na pot  v spremstvu trenerja 
Blaža Ramšaka ter spremljevalcev Ane Ramšak in Janija 
Žalnika, ki so poskrbeli za vso potrebno organizacijo pravega 
košarkarskega izleta. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili 
podjetjema  Pemi, d. o. o., ter Lev Zavarovanja, d. o. o., 
ZŠAM Savinjske doline in rekreativnim košarkarjem Mihovi 
veterani, ki so nam omogočili to zares izvrstno izkušnjo, v 
kateri so otroci zelo uživali. 

Izjava trenerja selekcije U12 Blaža Ramšaka: “Igrivo smo 
preživljali živahno nedeljo, se smejali in peli. Saj še veste, 
kako gre: ‘V Savinjski dolini prelepi je kraj, kjer nahaja se 
košarkarski raj.’ Iz srca hvala vsem staršem, navijačem, 
podpornikom ter vsem tistim, ki ste nam omogočili 
prekrasen dan.” 

Darko Hlupič

Sreča je v majhnih stvareh, 
toplih ljudeh in stisnjenih dlaneh.

Naj bo Vaše leto 2023 
polno ljubezni, sreče, zdravja, 
uspeha, zadovoljstva in športa.

Zveza športnih društev Polzela
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Nogometno društvo Polzela, ki ima trenutno kar 180 članov, niza uspeh za uspehom. Za njim je do zdaj najuspešnejše leto. 

Za Nogometnim društvom Polzela je do zdaj najuspešnejše koledarsko leto. 
Mladi nogometaši so nanizali kar nekaj odličnih predstav in tako zabeležili do zdaj 
najodmevnejše rezultate. Uspeh je še toliko večji, saj v domači občini nimajo ne 
velikega igrišča ne dovolj velikih površin z umetno travo.

Polzelski nogometaši do zdaj najuspešnejši 

Kadeti so postali prvaki 
medobčinske lige v sezoni 2021/22, 
mladinci jesenski prvaki v sezoni 
2022/23 in starejši dečki (U15 prav 
tako v letošnji sezoni podprvaki. 
Uspeh so dopolnili dečki (U9), ki so 
januarja osvojili turnir v Celju in junija 
še v Slovenskih Konjicah, kjer so s kar 
5 : 0 suvereno premagali favorizirane 
Celjane. Glavni trener Saša Bakarić, 
ki je pred kratkim pridobil licenco 
trenerja PRO, pravi, da si želijo vse 
fante zadržati v domačem društvu 
in tako uspešno delo nadaljevati še 
naprej. »Ni pomembno, ali smo prvi 
ali ne, najpomembnejše je, da dobro 
delo kažemo še naprej in otrokom 
na domačih tleh omogočimo celoten 
nogometni razvoj od U7 do članov. 
Če bo šlo tako naprej, smo blizu 
državne lige, a na žalost naši pogoji, 
v katerih treniramo, niso primerljivi z 
drugimi klubi na tej ravni tekmovanja. 
Velika težava je, ker nimamo dovolj 
velikega igrišča z umetno travo, 
kjer bi lahko trenirali pozimi ter 
se tako normalno pripravljali na 
spomladanski del prvenstva. Naravna 
trava namreč v hladni polovici leta 
zaradi zamrznjenosti ni primerna za 

igranje,« še dodaja Bakarić, ki skupaj 
s predsednikom društva Alenom 
Srebočanom upa, da se bo v občini 
našel prostor za izgradnjo velikega 
igrišča z umetno travo.  

Združeni so močnejši 
Trenutni infrastrukturni primanjkljaj 

rešujejo s povezovanjem z okoliškimi 
nogometnimi klubi, s katerimi 
nastopajo pod imenom Združena 
Savinjska. »Polzelske selekcije od U7 do 
U13 trenirajo in tekmujejo samostojno, 
medtem ko starejši dečki od U14 do 
U15 tekmujejo skupaj z nogometaši 
iz Prebolda in z Vranskega. Mladinci 
in kadeti so poleg Preboldčanov in 
Vranščanov združeni še z Žalčani,« je 
pojasnil Bakarić, ki ga veseli, da pod 
okriljem polzelskega nogometnega 
društva trenirajo mladinci in kadeti 
iz Žalca. S povezovanjem imajo koristi 
tako eni kot drugi. »Fantom iz vseh 
omenjenih društev je tako omogočeno, 
da trenirajo tudi v višjih selekcijah, 
hkrati pa Polzelanom zelo prav pride 
možnost treniranja na velikem igrišču v 
Žalcu in na Vranskem. Brez te možnosti 
naši mladinci in kadeti, ki predstavljajo 
glavnino igralcev v Združeni Savinjski, 

zagotovo ne bi mogli dosegati tako 
odličnih rezultatov,« pravi predsednik 
društva Alen Srebočan. Pod okriljem 
polzelskega društva so namreč v 
desetih letih začele delovati vse 
selekcije mladih nogometašev. 

Vedno več članov društva
»Naši rezultati so vedno boljši, 

vedno več imamo tudi vadečih otrok. 
Trenutno jih treninge redno obiskuje 
nekje 130,« še pravi Srebočan in 
dodaja, da imajo zaradi tega kar 
nekaj težav pri oblikovanju zimskega 
urnika treningov. Dostopni so jim 
namreč zgolj mala šolska telovadnica, 
klubski prostori in malo igrišče z 
umetno travo. Največ denarja za 
delovanje nogometnega društva 
zagotovijo Občina Polzela in starši s 
plačevanjem, nekaj sredstev pridobijo 
s pomočjo sponzorjev in z donacijami 
dohodnine. »Trenutno smo s temi 
sredstvi sposobni pokriti vse stroške, 
ob pogoju, da z denarjem ravnamo 
zelo racionalno.« 

Špela Ožir
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Košarkarji na vozičkih na Polzeli začeli novo sezono

V športni dvorani na Polzeli se je v soboto, 10. decembra 2022, začela že 31. sezona 
v košarkarski ligi na vozičkih Lige Zveze paraplegikov Slovenije Bauerfind Slovenija. 
Legenda košarke na vozičkih Marjan Trdina, ki je tekme spremljal v živo, je ob koncu 
simbolično predal majico Davidu Škorjancu kot predstavniku nove generacije. 

Marjan Trdina predaja majico predstavniku nove generacije Davidu 
Škorjancu.

V sodelovanju z Občino Polzela in KD Hopsi Polzela je 
Društvo paraplegikov (DP) jugozahodne Štajerske v športni 
dvorani na Polzeli organiziralo prvi krog v košarkarski ligi 
na vozičkih ZPS Bauerfind Slovenija. Gre za že 31. sezono 
po vrsti. Letos v ligi sodelujejo štiri ekipe, in sicer DP Celje 
Thermana, DP Kranj – DP Novo mesto, DP Maribor in DP 
Ljubljana Mercator.

Na Polzeli sta bili odigrani dve srečanji. V prvem je ekipa 
organizatorjev DP Celje Thermana premagala DP Maribor  
(49 : 45), v drugem pa so Mariborčani premagali 
Ljubljančane.

Dogodek je imel tokrat tudi simbolično noto. Tekme je 
v živo spremljal legendarni Marjan Trdina, ki je bil dolga 
leta najboljši igralec reprezentance Slovenije v košarki 
na vozičkih, že prej pa je igral tudi za reprezentanco 
nekdanje Jugoslavije. Uspešen je bil tudi na klubskem 
področju, kjer je igral ali treniral ekipe v Sloveniji, Italiji 
in Avstriji. Na dogodku je predal majico s posebnim 
logotipom predstavniku nove generacije košarkarjev na 
vozičkih Davidu Škorjancu, ki je letos nastopil na svojem 
prvem evropskem prvenstvu. David trenutno igra za ekipo 
DP Celje Thermana in tudi za ekipo Gradca v Avstrijski in 
Evropski ligi. 

Zbrane je nagovoril tudi nekdanji kapetan 
reprezentance in danes vodja Lige ZPS Bauerfind in 
mednarodne Lige NLB Wheel. Na kratko je predstavi 

zgodovino košarke na vozičkih v Sloveniji in načrte za 
prihodnost ter se zahvalil Goranu Dragiču, ki bo kupil tri 
vozičke perspektivnim članom reprezentance Slovenije. Ta 
novica je požela še posebno glasen aplavz.

Liga se bo nadaljevala januarja, ko bo tekme 
organiziral DP Ljubljana Mercator. Kot organizator bi se 
za konec še zahvalil KD Hopsi Polzela in Občini Polzela 
za pomoč pri organizaciji dogodka ter brezplačen najem 
športne dvorane. 

Aleš Povše
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Z božičnega koncerta v cerkvi svete Marjete na Polzeli

Čaroben božični koncert z zasedbo Lovra Freliha

S saksofonom in angleško uspavanko Sveti, sveti zvezdica je pianist in organist Lovro 
Frelih čarobno začel božični večer. Sledile so različne slovenske božične pesmi ter 
tudi angleške in španske.

Poslušalci so uživali v petju odličnih pevk Tanje Pečenko 
(pevka, igralka in koreografinja) in Danaje Koren (akademska 
glasbenica, pedagoginja in pevka) ter kolumbijskega 
pevca Juana Davida Zulete (kolumbijski dirigent, pevec 
in skladatelj), z občasnimi pevskimi vložki pa sta se jim 
pridružila tudi Lovro Frelih na klaviaturah in mogočnih 
orglah ter Andreas de Reggi (bobnar in plesalec), ki je igral 
na bobne. 

Cerkev svete Marjete na Polzeli je bila zasedena do 
zadnjega kotička. Poslušalci so se s petjem in ploskanjem 
nekajkrat pridružili izvajalcem ter tako skupaj z njimi priredili 
čudovit božični večer, ki se je končal s ponovnim petjem 
Svete noči v zatemnjeni cerkvi, ob soju lučk na jelki. Pred 
odhodom domov se je druženje nadaljevalo še na cerkvenem 
dvorišču ob vročem čaju in kuhanem vinu. 

Teja Zidanski
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Predavanje o programskem orodju Challanger

V sredo, 21. decembra 2022, je Zveza športnih društev Polzela povabila podjetje 
Challanger, ki je razvilo programsko opremo, s katero športna društva in klubi lažje 
organizirajo in nadzirajo razvoj in organizacijo tekmovanj.

Programska oprema Challanger športnim društvom in klubom 
precej olajša organizacijo in nadzor tekmovanj.

Istočasno pa smo jim mi na terenu povratna informacija 
za izboljšanje njihovega orodja. Naša društva in klubi dobijo 
s tovrstnim izobraževanjem možnost, da v svoja izvajanja 
programov vključijo preprostejši način obveščanja in vodenja 
turnirjev in tekem.

Zahvala Tini Jančigaj Ausec ter njeni ekipi za predstavitev 
in veliko uspeha v prihodnje, o čemer po predstavljenem ne 
dvomimo. 

Ivi Kapitler

S srečanja gobarjev na Polzeli

Posvet gobarjev Slovenije 

Mikološka zveza Slovenije (MZS) je v sodelovanju z 
Gobarsko-mikološkim društvom Polzela (GMD) pripravila 
posvet predsednikov gobarskih društev  Slovenije, ki se 
ga je udeležilo  15 predstavnikov društev. 

Uvodoma je zbrane nagovoril župan Občine Polzela Jože 
Kužnik in poudaril, da je vesel, da je v občini tako uspešno 
društvo, ki združuje toliko članov in je dejavno skozi vse leto. 

V nadaljevanju se je predsednik GMD Polzela Franci 
Uratnik zahvalil, ker so posvet organizirali na Polzeli. Poročilo 
o delu MZS je za to leto podal Amadejo Dolenc. Izpostavil je 

novi Seznam gliv Slovenije, ki bo zajemal okrog 2900 vrst gliv, 
izšel pa bo decembra letos. Poudarek je dal tudi liofiliziranim 
glivam, ki so razstavljene na gradu Podsreda. Tam je namreč 50 
vrst gliv v naravni obliki razstavljenih v posebnih kozarcih.

Povedal je, da je v sistem index fungorum vnesenih že blizu 
500.000 podatkov o nabranih glivah širom po Sloveniji. Tovrstna 
baza namreč lahko služi za sestavo zavarovanih gliv in gliv na 
rdečem seznamu. Povedal je tudi, da je MZS vključen v Unescov 
projekt s Kozjanskim regijskim parkom, kjer se bodo predvsem 
preučevale glive vložnice, ki so zelo pomembne, saj so kazalnik 
čiste zemlje. Če se travišča gnojijo, te glive prenehajo rasti. 

V nadaljevanju so predsedniki društev predstavili svoje 
delo v tem letu, ki je predvsem zajemalo postavitve učnih poti, 
predavanja, razstave gob, sodelovanje s šolami, izobraževanje z 
izpiti in druženje z drugimi društvi.

Zelo dejavni so bili predvsem gobarji iz Maribora, Novega 
mesta, s Ptuja, Iga in Polzele. Ob živahni razpravi so izmenjali 
svoje izkušnje in sklenili, da bodo sodelovanje v prihodnjem 
letu še nadgradili. Posvet na Polzeli so v gostišču Cizej končali 
s prijetnim druženjem. 

  
Tone Tavčer
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Hvaležnost letu 2022 
za prepoznan prispevek prostovoljk

Tedenska skrb za vodenje pogovornih in interesnih skupin 
pomeni za vsako našo prostovoljko, člana in članico skupin,  
pomemben dogodek, na katerega se pripravi bodisi v vlogi 
voditeljice bodisi v vlogi člana, članice skupine.

V naših programih se zavedamo, da vsak v skupini prispeva 
in vsak v skupini je pomemben. Tako voditeljice pripravijo 
osrednjo temo pogovora, pripravijo dodatne zanimive vsebine, 
vzpostavijo stik s člani skupine, da skupina uspe v najlepši 
možni svetlobi, ki sije v življenjih udeležencev skupin še dolgo 
po tem,  ko je skupina že končala svojo aktivnost. Vsak član, 
članica skupine prinaša na srečanje skupin življenjske izkušnje 
in življenjske modrosti, s katerimi bogatimo drug drugega.

In to bogastvo življenjskih izkušenj je tisto, kar daje resnično 
vrednost našemu življenju. Na to je opozoril tudi župan v svojem 
govoru na podelitvi občinskih priznanj, v katerem je poudaril 
pomen potrpljenja zase kot tudi za druge ter  izpostavil trud za 
odnose, ki so še, kljub že opravljenemu vloženemu trudu, velik 
izziv za mnoge izmed nas. Odpuščanje, pogovor in zaupanje so 
bile tiste vrednote, ki so bile izpostavljene ter skozi vsebine 
poudarjena povezujoča vedenja v družbi.

In tako kot predsednica ob koncu ustvarjalnega leta 2022 
ugotavljam, da sem ponosna na vse naše delo, ki nam ga je 

V oktobru 2022 je Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela prejelo 
pomembno priznanje Občine Polzela, in sicer grb Občine Polzela, na katerega smo 
v društvu izjemno ponosni. Zadovoljni smo, da je naše delo prepoznano v lokalni 
skupnosti.

s prostovoljnim delom uspelo opraviti v dobro starejših ljudi 
in tudi v naše dobro, saj vemo, da ko podarjamo svoj čas in 
skrb za druge, veliko ob tem dobimo tudi zase, kar se kaže v 
notranjem zadovoljstvu, sreči, hvaležnosti  …

Naj bo ustvarjalno in notranje bogato tudi leto 2023, vse 
skupaj naj nas spremljajo  radost, zadovoljstvo, zdravje in 
notranja moč, da bomo lahko dosegali zastavljene osebne cilje 
in tudi skupne cilje v naši družbi, ki jo bogatijo izkušnje več 
generacij, ki so bogate, le videti in prepoznati jih moramo drug 
pri drugem. 

  
Marjana Šmajs

Oglas ni lektoriran. 
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Srečanje abrahamovcev Občine Polzela

Slovesnost je vodil domači župnik Urban Lesjak in poudaril, 
da je to življenjska prelomnica, ko se izkušnje preteklih let 
povezujejo z načrtovanjem prihodnosti.

Ob koncu maše so po skupnem fotografiranju srečanje 
nadaljevali s pogostitvijo v veroučni učilnici. Zbrane je 
nagovoril župan Občine Polzela Jože Kužnik ter jim kot 
soorganizator srečanja čestital in zaželel vse dobro ter zdravja 
in sreče v prihodnje. Ni pozabil tudi na voščilo za božič in novo 
leto ter spominsko darilo in skupno fotografijo. Nato so skupaj 
nazdravili in se o marsičem pogovorili.  

  
Tone Tavčer 

Župnija Polzela je v sodelovanju z Občino Polzela drugo sveto mašo na nedeljo, 4. 
decembra 2022, namenila tudi tistim, ki so praznovali 50. obletnico svojega rojstva. 
Srečanja v cerkvi sv. Marjete se je udeležila tretjina od nekaj več kot 90 povabljenih.

Domači župnik Urban Lesjak, župan Jože Kužnik in abrahamovci 
Občine Polzela, ki so se udeležili srečanja. 

Oglas ni lektoriran. 
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Vijolična barva je mednarodna barva invalidov.

Grad Komenda vijoličasto  
osvetljen v počastitev  

dneva invalidov

Mednarodni dan invalidov, 3. december, je bil prvič 
razglašen leta 1992 z resolucijo Generalne skupščine 
Združenih narodov. 

“Vsakoletno zaznamovanje tega dne je namenjeno 
ozaveščanju o tem, da smo del družbe tudi invalidi, ki ne želimo 
biti le pasivni prejemniki skupnostne pomoči, ampak vstopamo 
v aktivno vlogo sooblikovalcev družbenoekonomskega okolja, 
v katerem živimo,” pravijo v Nacionalnem svetu invalidskih 
organizacij Slovenije (NSIOS), krovne invalidske organizacije, 
ki v Sloveniji povezuje večino reprezentativnih in drugih 
invalidskih organizacij, v sklopu katerih deluje tudi 220 lokalnih 
društev.

Letošnji mednarodni dan invalidov je bil obarvan z 
vijoličasto barvo, ki je mednarodna barva invalidov. Z njo 
globalna kampanja #WeThe15 opozarja na dejstvo, da invalidi 
predstavljajo 15 odstotkov svetovne populacije, kar je približno 
1,2 milijarde ljudi. K sodelovanju s prižigom vijoličaste svetlobe 
so tokrat povabili slovenske občine, saj ima tudi lokalno okolje 
ključno vlogo pri zagotavljanju vključujočega okolja za vse 
prebivalce.

S tem namenom smo tudi na Polzeli osvetlili grad Komenda 
z vijoličasto barvo. 

  
Teja Zidanski

Na Polzeli 66 krvodajalcev 

S krvodajalske akcije v veroučni učilnici

Zadnja letošnja, 13. krvodajalska akcija, ki jo je v 
sredo, 21. decembra 2022, pripravilo Območno združenje 
Rdečega križa Žalec v sodelovanju s Krajevno organizacijo 
RK Polzela, izvedel pa Zavod za transfuzijsko medicino 
Ljubljana, je bila v veroučni učilnici župnije na Polzeli. 
Akcije se je udeležilo 66 krvodajalcev. 

Na odvzem je prišlo veliko mladih, ki so se na točno 
določeno uro odvzema naročili v transfuzijski službi. S tem 
jim ni bilo treba čakati dlje časa. Vsi transfuzijski oddelki v 
Sloveniji trenutno potrebujejo kri vseh krvnih skupin zaradi 
večjega števila operacij.

Kot je povedal sekretar Območnega združenja RK Žalec 
Janez Črešnovar, v Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 
300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo 
potrebno količino krvi. Lahko se pohvalimo z dobro razvitim 
krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim 
sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in 
visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi.

V naslednjem letu bo prva krvodajalska akcija 2. marca 2023 
od 7. do 10. ure v prostorih Elektra Celje, Rimska cesta 108, 
Šempeter. 

Tone Tavčer
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Mirjana s kapicami, ki jih je naredila za novorojenčke.

Med pripravo jedi kuhinje Latinske Amerike

Kapice za novorojenčke
 

Kuharska delavnica 

V Varstveno-delovnem centru Muc dekleta zelo rada 
ustvarjajo. Naučile so se plesti in kvačkati, nekatere so 
postale že prave mojstrice. 

Izvedli smo dve kuharski delavnici. Tema je bila 
brezglutenska kuhinja Latinske Amerike. 

Ker rade delajo uporabne stvari, so se tokrat odločili, 
da bodo sodelovale v dobrodelni akciji Tople kapice za 
novorojenčke, ki jo je organizirala Huda volna. Namen akcije je, 
da se splete ali skvačka čim več toplih kapic za novorojenčke. 
Pomembnost toplih kapic je, da jih nadenejo dojenčkom na 
glavo takoj po rojstvu, da se prepreči podhladitev in vzdržuje 
primerna telesna temperatura novorojenčka, še posebno, če 
gre za prelahkega ali prezgodaj rojenega otroka.

Tople kapice bodo dobile vse slovenske porodnišnice, 
mamica in dojenček pa jo bosta lahko odnesla domov.

Naša uporabnica Mirjana, ki je prav tako posebna kot ti 
otroci, je skvačkala kar nekaj kapic in s tem prispevala svoj 
delež v dobrodelne namene. 

  
Urška Pipan

V prvi delavnici smo pripravili slane jedi, medtem ko v 
drugi samo sladice. Na obeh smo uprabili koruzno moko, ki 
ima poseben proces, preden se pridobi moka, zaradi katerega 
se lahko pripravijo tortilje in drugi izdelki, ki se pogosto jedo 
predvsem v Mehiki in Gvatemali. Catalina in Carolina, ki 
prihajata iz teh držav, sta nam pokazali zelo zanimive načine 
priprave. 

Bilo je zabavno in tudi delovno. Vsi udeleženci smo bili zelo 
navdušeni in hvaležni za to novo znanje ter dobro družbo. 

  
Carmen Maria Fernandez
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Slavljenka Ivana Rojnik (v sredini) z direktorico doma  
mag. Evo Lenko in nečakom Janijem Rojnikom

100 let Ivane Rojnik
 

V že tako veselem decembru so imeli letos v Domu 
upokojencev Polzela še dodatni razlog za veselje, saj je 
njihova stanovalka Ivana Rojnik praznovala visoki jubilej 
– sto let.

Na njen rojstni dan so ji pripravili praznovanje, na katerem 
ji je direktorica doma Eva Lenko podarila šopek in ji zaželela 
še veliko zdravja ter dobrega počutja. Praznovanja so se poleg 
zaposlenih in stanovalcev udeležili tudi njeni domači in župan 
Občine Braslovče Tomaž Žohar. Za glasbeno popestritev so 
poskrbeli pevci Ljubiteljskega pevskega zbora Lipa iz Štor. 
Svojci so pripravili tudi kratek opis Ivaninega življenja. 

Ivana se je rodila 19. decembra 1922 v kmečki družini v 
Spodnjih Gorčah. V družini je bilo sedem otrok, Ivana je bila 
druga najmlajša. Osnovno šolo je obiskovala v domačem 
kraju. Že zelo zgodaj je pokazala željo po znanju. Zaradi druge 
svetovne vojne je to željo za nekaj časa morala odložiti. Po 
svojih močeh je sodelovala v narodnoosvobodilnem boju. Po 
osvoboditvi pa je nadaljevala šolanje na učiteljišču. Prvo službo 
je opravljala na Ptuju, kjer je potem nekaj časa tudi živela. 
Pot jo je vodila v Maribor, kjer je do upokojitve poučevala na 
srednji fizkulturni šoli. V tem času je ob delu izredno študirala 
v Ljubljani in postala profesorica zgodovine in zemljepisa. Šele 
po upokojitvi se je vrnila v rodno Savinjsko dolino. Skupaj z 
nečakinjo sta zgradili hišo v Žalcu, kjer je potem živela. Rada 
je hodila na morje, kolesarila, brala in skrbela za zdrav način 
življenja. Leta 2010 si je ob padcu zlomila kolk. Po operaciji se 
je vrnila v rojstno hišo k Jopovim v Spodnje Gorče. Zelo hitro se 
je spet postavila na noge. Od takrat naprej je živela pri nečaku 
v Kamenčah. Ob vsakodnevnih sprehodih si je krepila moč 
in uživala v naravi. Kljub visoki starosti se je rada uredila, si 

zavezala rutico okoli vratu in nadela na glavo klobuček. Vedno 
je imela pri sebi tudi torbico.

Ko se je vračala s sprehodov, je izrazila zadovoljstvo z 
besedami: »Kakšni pogledi, toliko zelenja … Mi živimo v raju.« 
Redno je brala dnevne novice v časopisu, reševala križanke in 
zvečer obvezno gledala večerna poročila. Rada je poudarila, da 
ne pozna dolgega časa. Postala je del družine, skupna kosila, 
klepet ob kavici in druženja so ji dajali neverjetno moč in 
bistrost. Dolgo časa je za svoje osnovne potrebe skrbela sama. 
Sčasoma pa so tudi pri njej leta pustila svoj pečat, ponovno se 
je poškodovala in zato je leta 2020 odšla v Dom upokojencev 
na Polzelo. V domu se dobro počuti in zmore še hoditi. Zato je 
nečaku obljubila, da bo ob svoji stoletnici z njegovo pomočjo 
prehodila sto korakov. Obljubo pa je še nadgradila, saj je na 
praznovanju z nečakom tudi zaplesala. 

  
Tone Tavčer

Za dva groša fantazije v žepu moraš le imet,
pa že delaš coprnije, da vse lepši je ta cvet.
(Frane Milčinski – Ježek)

Čuvajte se in ostanite zdravi!
Srečno v letu 2023.

Upravni odbor DU Polzela
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Nedelja, 1. 1. 2023, od 10. do 16. ure
 Parkirišče pred PD Polzela
 1. tradicionalni novoletni MTB  
 vzpon na Goro Oljko
 Planinsko društvo Polzela

Torek, 3. 1. 2023, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 3. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 3. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 5. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 6. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Društveni prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na 
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Nedelja, 8. 1. 2023, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovski klub Polzela

Ponedeljek, 9. 1. 2023,  
od 17. do 18. ure
 Šolska telovadnica POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 9. 1. 2023,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 1. 2023, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 1. 2023, od 9.30 do 13. ure
 Grad Komenda
 Program Sožitje za večjo varnost v  
 cestnem prometu
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 1. 2023, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica (akril, akvarel)
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 10. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 12. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 13. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Društveni prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 14. 1. 2023, od 6. do 17. ure
 Raduha – zimski vzpon
 Planinsko društvo Polzela

Nedelja, 15. 1. 2023, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovski klub Polzela

Ponedeljek, 16. 1. 2023,  
od 17. do 18. ure
 Šolska telovadnica POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 16. 1. 2023,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 1. 2023, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 1. 2023, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica – leto Ivana  
 Tavčarja, slikanje za razstavo ob  
 slovenskem kulturnem prazniku
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 17. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,   
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 19. 1. 2023, od 17. do 18. ure
 Grad Komenda – prostori knjižnice 
 Pravljična ura z ustvarjanjem v  
 Občinski knjižnici Polzela
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 19. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 20. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Društveni prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 21. 1. 2023, od 8. do 12. ure
 Gora Oljka
 Zdravju naproti
 Planinsko društvo Polzela

Sobota, 21. 1. 2023, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Pogovorno srečanje z judoistko  
 Tino Trstenjak
 Mladinsko društvo Polzela

Nedelja, 22. 1. 2023, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovski klub Polzela

Koledar dogodkov – januar 2023  
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Nedelja, 22. 1. 2023, ob 15. uri
 Dom Krajanov Andraž
 Ponovitev komedije Toneta  
 Partljiča »Politika, bolezen moja«
 Kulturno društvo Andraž

Ponedeljek, 23. 1. 2023,  
od 17. do 18. ure
 Šolska telovadnica POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 23. 1. 2023,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 24. 1. 2023, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 24. 1. 2023, od 16. do 18. uri
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 24. 1. 2023, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica – leto Ivana  
 Tavčarja, slikanje za razstavo ob  
 slovenskem kulturnem prazniku
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 24. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 26. 1. 2023, ob 8.30
 Redni mesečni pohod
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 26. 1. 2023, od 15. do 16. ure
 Medgeneracijski center Polzela
 Meritve krvnega tlaka, holesterola  
 in sladkorja
 Društvo upokojencev Polzela in  
 KO RK Polzela 

Četrtek, 26. 1. 2023, od 18. do 19. ure
 Grad Komenda – prostori knjižnice
 Potopisno predavanje Zorana   
 Furmana Gruzija in Armenija
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 26. 1. 2023, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 27. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Društveni prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 27. 1. 2023, od 17.05 do 19.05
 Grad Komenda
 Razstava fotografij Dvojčici
 Kulturno društvo Dobra ideja

Sobota, 28. 1. 2023, od 7. do 17. ure
 Sankanje: Koča na Ljubelju in  
 Povna peč
 Planinsko društvo Polzela

Nedelja, 29. 1. 2023, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 30. 1. 2023,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 31. 1. 2023, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 31. 1. 2023, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,   
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 31. 1. 2023, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica – leto Ivana  
 Tavčarja, slikanje za razstavo ob  
 slovenskem kulturnem prazniku
 KUD Polzela – likovna sekcija

Dragi občanke in občani, 
simpatizerke in simpatizerji športa,

Mladinsko društvo Polzela vas vabi na pogovorno srečanje 
z eno izmed naših najuspešnejših slovenskih judoistk 

Tino Trstenjak, 
ki bo 21. januarja 2023 ob 18. uri 
na gradu Komenda na Polzeli.

Dogodek bo povezovala novinarka 
Živa Avžner.

Judoistka bo predstavila svojo pot 
od malih nog do velikih uspehov. 
Podoživite njene olimpijske sanje.

Veselimo se srečanja z vami.
Mladinsko društvo Polzela

VABILO



Poročevalec Občine Polzela • Številka 12, december 2022

50 Koledar dogodkov

Program medgeneracijskega centra za januar 2023

TOREK, 3. 1. 2023
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

SREDA, 4. 1. 2023
 8.30–10.00 Bralni krožek   
 Mravljice
 (Julijana Veber, Zinka Vybihal)

 14.15–15.45   
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 16.00–17.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk,   
 Majda Polajžar)

PONEDELJEK, 9. 1. 2023
 8.15–9.00 Razgibajmo se  
 s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 10. 1. 2023
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 11. 1. 2023
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

 16.00–17.30 Delavnica Do zdravja  
 z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk,  
 Majda Polajžar)

ČETRTEK, 12. 1. 2023
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav  
 življenjski slog
 S seboj prinesite ležalno podlogo.
 (Majda Blagotinšek)

 17.00–20.00
 Delavnica Samoobnova in   
 revitalizacija v zimi
 Potrebne predhodne prijave

PONEDELJEK, 16. 1. 2023
 8.15–9.00 Razgibajmo se s  
 plesom 
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 17. 1. 2023
 9.00–10.30  Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 18. 1. 2023
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber, Zinka Vybihal)

 14.15–15.45  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 16.00–17.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk,  
 Majda Polajžar)

ČETRTEK, 19. 1. 2023
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav  
 življenjski slog
 S seboj prinesite ležalno podlogo.
 (Majda Blagotinšek)

PONEDELJEK, 23. 1. 2023
 8.15–9.00  
 Razgibajmo se s plesom 
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 24. 1. 2023
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 25. 1. 2023
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

 16.00–17.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak,  
 Majda Poljažar) 

ČETRTEK, 26. 1. 2023
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav  
 življenjski slogS seboj prinesite  
 ležalno podlogo.
 (Majda Blagotinšek)

PONEDELJEK, 30. 1. 2023
 8.15–9.00 Razgibajmo se s  
 plesom 
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 31. 1 .2023
 9.00–10.30  Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na 
oglasni deski in Facebook strani.
Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
podelite svoje znanje z nami.

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,  
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnil si z roko,
češ, zmagal bom –
vendar ni bilo tako.

Bolezen kruta je hotela,
tebe nam je vzela.
Odselil si se tja,
kjer ni več trpljenja, ne gorja.
Odkar utihnil je tvoj glas, žalost,
bolečina domujeta pri nas.

17. decembra je minilo 20 let, odkar nas je zapustil naš dragi 

PAVEL KUKENBERG
(14. 8. 1943–17. 12. 2002) 

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

 
Sin Damjan

3. decembra je minilo leto dni, odkar nas je za vedno   
zapustil naš dragi

FRANC ROŽIČ
(2. 5. 1953–3. 12. 2021) 

 
Iz srca hvala vsem, ki ga z lepo mislijo ohranjate v spominu 
in mu namenite svoj trenutek ob njegovem veliko preranem 

grobu. 

Vsi tvoji, ki smo te imeli neizmerno radi
in te močno pogrešamo

Mesec december, ki smo ga poimenovali veseli december, 
za nas ni bil nič vesel. 2. decembra ob 8. uri smo izvedeli, da 
srce našemu možu, očetu, sinu, prijatelju, znancu, sorodniku 
in sodelavcu ni več zdržalo napora. 

Mnogo prehitro se je poslovil naš

KLEMEN ZABUKOVNIK
Tako kot je bil šok za nas, je bil tudi za vas. Veliko se vas 
je poslovilo od našega Klemena na pogrebni slovesnosti. 

Zato se zahvaljujemo vsem sorodnikom, ki so nam pomagali 
pri organizaciji in podpori ob izgubi. Zahvaljujemo se vsem 
prijateljem, znancem in sosedom, ki so nam pomagali in se 
skupaj poslovili od našega Klemena. Zahvaljujemo se tudi 

gospodu Pungartniku za lep govor na pogrebni slovesnosti, 
prav tako gospodu župniku za lep obred. Zahvaljujemo se 
tudi pogrebni službi Ropotar za dobro opravljeno delo ter 

tudi skupini Mjav, ki je poskrbela za glasbo. Hvala še enkrat. 

Žena Sara z otrokoma Vidom in Najo 
ter mami Martina in ati Mirko

V spominV spomin

Zahvala

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)

IŠČEM samsko, osamljeno žensko, staro od 35 do 
40 let, ki si želi druženja in pogovora. Pokličite na 
telefonsko številko 03 572 23 64.

MALI OGLASI




