
POROČEVALEC OBČINE POLZELA  •  19. JANUAR 2023
Poštnina plačana pri pošti 3313 Polzela

2023

URADNE OBJAVE 1/2023



• • januar 2023

Poročevalec Občine Polzela
Številka 1, januar 2023
Datum izida: 19. 1. 2023
Letnik 11

Izdajatelj
Občina Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 
Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek
Programski sodelavci:
Mihael Frankovič
Manuela Mlakar Podgoršek
Blaž Turnšek
mag. Bernardka Sopčič
Špela Ožir
Jolanda Železnik

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 
3313 Polzela
Telefon: 03/703 32 00
E-pošta: 
urednistvo-polzelan@polzela.si

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Špela 
Ožir, Jan Korošec, Zoran Perko, 
Tim Jevšnik- osebni arhiv, 
arhiv društev Občine Polzela, 
arhiv OŠ Polzela, arhiv Občine 
Polzela, splet

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.

Tisk
Studio 55

Naklada
2400 izvodov

Fotografija na naslovnici
Jan Korošec

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 3. 2. 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 16. 2. 2023.
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Želim vam eno lepo, prijazno in srčno leto. Želim vam tudi zdravja, veliko zdravja. Želim 
pa vam tudi zadovoljstvo ob prebiranju Polzelana.

Vem, da ne more biti všeč vsem, je pa pomembno, da je všeč mnogim, zato vam radi 
prisluhnemo. Veseli smo vaših pobud, predlogov in mnenj glede vsebine in oblike. Veseli 
smo tudi konstruktivne kritike. Le skupaj lahko ustvarjamo bolje.

Predlagali ste nekaj osvežitve. Upoštevali smo vas in tako je prva letošnja številka v 
novi podobi. S člani uredniškega odbora upamo, da vam je ta nekoliko bolj dinamičen 
videz všeč. Nam je. Videz pa ni edina sprememba, ki je prišla z letom 2023. Kot ste 
ugotovili, smo spremenili tudi datum izida. Polzelan bo odslej v vaših rokah že vsak tretji 
četrtek v mesecu. Rubrike ostajajo enake in vas vabim, da jih sooblikujete. Pošiljajte 
prispevke o svojih aktivnostih, dogodkih, predlagajte, koga bi želeli podrobneje spoznati 
skozi intervju, sporočajte teme, ki vas zanimajo … Prosim pa, da nam prispevke pošiljate 
sproti in pravočasno. Le tako jih bomo lahko umestili v tekočo številko. Prosim tudi za 
kakovostne fotografije, da bomo vsi zadovoljni, predvsem pa tisti, ki so na fotografijah.

Polzelan je kronika Občine Polzela in mi vsi, ki ga ustvarjamo, smo kronisti. Vsak 
prispevek je dragocen kamen v mozaiku, ki ga soustvarjamo. Ta mozaik bo večen, kot je 
večna zapisana beseda, zato je iz leta v leto bolj dragocen.

Z željo, da bi bil Polzelan vsak mesec težko pričakovan v vaših domovih, vas prijazno 
pozdravljam in vam želim vse dobro. 

Alenka Kočevar,
glavna in odgovorna urednica

SPOŠTOVANI BRALKE IN BRALCI POLZELANA! 

UVODNIK
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Leto 2022 v številkah
V Občini Polzela je bilo konec leta 

2022 po podatkih ministrstva za no-
tranje zadeve 6248 stalno prijavljenih 
občanov. Z začasnim prebivališčem jih 
je bilo še 545. Med prebivalci s stalnim 
prebivališčem jih je bilo glede na drža-
vljanstvo glavnina Slovencev, sledili so 
državljani Bosne in Hercegovine, Koso-
va in Severne Makedonije. 

Spoštovani,
prijazno vas vabimo na osrednjo proslavo Občine Polzela

ob slovenskem kulturnem prazniku,
ki bo 7. 2. 2023 ob 18. uri v Domu krajanov Andraž nad Polzelo.

Na proslavi bo podeljen Prešernov cekin za izjemen doprinos h glasbenemu ustvarjanju v Občini Polzela.
 

Osrednja gostja bo umetnica, klovnesa in pisateljica Eva Škofič Maurer, hči Neže Maurer.
Kulturni program bodo sooblikovali pevka Eva Boto, člani OŠ Polzela, KD Andraž in plesna skupina M-dance. 

Moderatorka bo Jolanda Železnik.

Poet tvoj nov Slovencam venec vije,
Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,
Iz sŕca svoje so kalí pognale
Mokrócvetéče rož’ce poezije.

 France Prešeren

Lani se je rodilo 56 otrok, katerih straši 
so imeli prebivališče na območju naše ob-
čine. To je najmanj v zadnjih treh letih. Leta 
2021 se jih je rodilo 59, medtem ko je leta 
2020 na svet privekalo 64 dojenčkov. Rav-
no drugače je z umrlimi. Lani jih je umrlo 
najmanj v zadnjih treh letih. Poslovilo se 
je 63 občanov, v koronskem letu 2021 jih je 
umrlo 73, leta 2020 pa 65 občanov. 

Plače pod povprečjem 

Povprečna starost prebivalcev je po 
podatkih statističnega urada 43,9 leta, kar 
je povsem enako kot na ravni države. Pov-
prečna mesečna neto plača v naši občini je 
znašala 1092 evrov. Na ravni države je bila 
ta 1270 evrov neto. Število podjetij v obči-
ni je po podatkih statističnega urada 507. 
V vrtec je vključenih 85 odstotkov otrok, 
starih med enim in petim letom. Delež za 
celotno Slovenijo znaša 81 odstotkov. De-
lovno aktivnih občanov Polzele je 2775. 

Stanovanja večja od državnega 
povprečja

V občini je v primerjavi s povprečjem 
celotne države nekoliko manj stanovanj 
na prebivalca. Na tisoč ljudi je 372 sta-
novanj, na ravni države 410. So pa zato 
stanovanja pri nas nekoliko večja. Med 
vsemi stanovanji je v Občini Polzela 71 
odstotkov tri- ali večsobnih. Na ravni dr-
žave je takšnih 62 odstotkov. Polzelska 
stanovanja so bila v primerjavi z vsemi 
v državi tudi bolj izkoriščena. Povpreč-
na uporabna površina stanovanj pri nas 
znaša 92 kvadratnih metrov, na ravni 
države 83. Število osebnih avtomobi-
lov na tisoč prebivalcev je v naši občini 
približno enako kot na ravni države. Teh 
je bilo pri nas 572, v Sloveniji 564. Tudi 
njihova povprečna starost je skoraj pov-
sem identična. Znaša 10,4 leta.

Špela Ožir

• • januar 2023

OBČINSKE NOVICE

 Lani se je v Občini Polzela rodilo 56 
otrok.
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OBVESTILO

Upravljavec NIVO EKO, d. o. o., obvešča občane Občine Polzela, da je zaradi nujnih vzdrževalnih del od 16. 1. 2023 dalje 
zmanjšan pretok na Podvinsko-Žalski strugi. Pretok bo znižan okvirno štiri tedne.

Za dodatne informacije so na voljo na telefonski številki: 03 422 41 96 ali na e-naslovu: rok.planinc@nivoeko.si

Rok Planinc

Javna razgrnitev OPPN Športni park Breg
Obveščamo vas, da bo od 20. 1. 2023 do 20. 2. 2023 pote-

kala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za del območja za rekreacijo 
in šport v EUP LS 60 (OPPN Športni park Breg). Gradivo javne 
razgrnitve je dostopno v prostorih Občine Polzela in na sple-
tni strani Občine Polzela.

V času javne razgrnitve bo v sredo, 15. 2. 2023, ob 16. uri v 
sejni sobi Občine Polzela organizirana javna obravnava, na 
kateri bo podana podrobnejša obrazložitev vsebine podrob-
nega prostorskega načrta.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen dopolnjen 
osnutek OPPN Športni park Breg podajo svoje pripombe in 
predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupno-
sti. Pripombe in predlogi se lahko podajo kot zapis v knjigo 

pripomb in predlogov, ki je na mestu javne razgrnitve, pisno 
na Občino Polzela ali ustno na javni obravnavi. Rok za podajo 
pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, to 
je 20. 2. 2023.

V sklopu predmetnega OPPN je predvidena ureditev 
športnorekreacijskega parka – teniškega centra Cokan na ze-
lenem pasu med obstoječo stanovanjsko pozidavo na jugu 
Občine Polzela. Obstoječe ureditve se dopolnijo oziroma 
nadgradijo. Prenovijo se obstoječi in zgradijo novi objekti 
za pokrivanje občinskih potreb po športu, rekreaciji in spro-
stitvi. Načrtuje se umestitev stavbe za šport, športnih igrišč, 
drugih gradbeno-inženirskih objektov za šport, rekreacijo in 
prosti čas ter drugih gradbeno-inženirskih objektov, ki niso 
uvrščeni drugje. Predvidena je tudi umestitev gostinskega 
objekta in parkirišča. 

Magda Cilenšek

Zmanjšanje pretoka na Podvinsko-Žalski strugi

OBČINSKE NOVICE

 Območje, ki ga ureja OPPN Športni park  Breg.
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, gra-
ditev in stanovanja, v skladu z določbami Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-3) organizira javno objavo pobude za držav-
no prostorsko načrtovanje za zagotavljanje poplavne varno-
sti v Spodnji Savinjski dolini (v nadaljnjem besedilu: pobuda). 
Ministrstvo je skupaj z ustanovljeno projektno skupino v skla-
du z ZureP-3 pripravljavec v predmetnem postopku državnega 
prostorskega načrtovanja.

Pobuda je med 8. decembrom 2022 in 27. januarjem 2023 
javno objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 
prostor na povezavi https://www.gov.si/teme/drzavni-pro-
storski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve).

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti bo organizi-
rana javna predstavitev pobude.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude dati 
predloge in pripombe v zvezi s to tematiko, in sicer na javni 
predstavitvi, ali jih pošlje na naslov: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov 
ministrstva: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »Zadeva« 
navede ključne besede »Pobuda za DPN Spodnja Savinjska 
dolina«.

 Jasna Gregorc

Občina Polzela je v sklopu projek-
ta »Občina po meri invalidov« v Domu 
krajanov in cerkvi sv. Andraža v Andražu 
nad Polzelo namestila slušno oziroma 
induktivno zanko. Da je ta nameščena 
v prostoru, so uporabniki slušnih apa-
ratov opozorjeni z napisom in medna-
rodnim znakom. Slušna zanka je name-
ščena tudi v cerkvi sv. Marjete na Polzeli. 

Slušna zanka je namenjena upo-
rabnikom slušnih aparatov (naglušnim 
osebam) in jim omogoča udobno in 
nemoteno poslušanje izgovorjenega v 
mikrofon v gledališču, kulturnih in zdra-
vstvenih ustanovah, cerkvah in drugih 

javnih prostorih ter v domačem okolju. 
Z uporabo induktivnih zank se v prvi vr-
sti rešuje težava razumljivosti in manj 
slišnosti zvoka.

V večjih prostorih namreč prihaja do 
neželenih odbojev zvoka. Tako pride v 
slušni aparat zvok neposredno iz zvoč-
nika oziroma vira zvoka ter obenem tudi 
odbiti zvok od zidu in drugih elementov 
v prostoru. Zdravo uho motnje večinoma 
izloči, medtem ko jih slušni aparat ne. 
Slušna zanka preprečuje motnje, kot so 
odmev, šumenje, hreščanje ali piskanje, 
ki se lahko pojavijo uporabnikom slu-
šnega aparata ob poslušanju radia, tele-

vizije, glasbenih instrumentov, glasbenih 
predvajalnikov, zvoka iz mikrofona, zvoč-
nikov ali v hrupnih javnih prostorih.

V zadnjem letu opažamo, da upo-
rabniki slušnih aparatov v Občini Pol-
zela nimajo vklopljene možnosti, ki bi 
jim omogočila povezavo do nameščenih 
slušnih zank, zato vsem, ki obiskujejo 
prostore, kjer so te nameščene, svetu-
jemo, naj se obrnejo na svojega poobla-
ščenega prodajalca slušnih aparatov, da 
jim bo vklopil možnost povezave slu-
šnega aparata s slušno zanko ter podal 
navodila o uporabi.

Jasna Gregorc

Uporaba slušne zanke

Javno naznanilo o objavi pobude v postopku  
državnega prostorskega načrtovanja za zagotavljanje 
poplavne varnosti v  Spodnji Savinjski dolini
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OBČINSKE NOVICE
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V Občini Polzela smo novembra 2022 
končali projekt obnove in novogradnje 
javne razsvetljave po vsej občini. Pro-
jekt se je izvajal vzporedno z nadgra-
dnjo optičnega omrežja. Cilj projekta 
je bil zagotoviti varčno obstoječo raz-
svetljavo z zamenjavo 161 svetilk in 
nadgraditi razsvetljavo s 360 dodatni-
mi varčnimi svetilkami na samostojnih 
stojiščih ter vzpostaviti sistem za nad-
zor nad rabo energije in delovanjem 
javne razsvetljave.

Za izvedbo razsvetljave so bile upora-
bljene visoko učinkovite LED-svetilke slo-
venskega proizvajalca. Čeprav se je pove-
čalo število svetilk v občini za 360, se je 
poraba električne energije zaradi ener-
getske sanacije obstoječih svetilk pove-
čala le za 1 % na letni ravni. Z energetsko 
sanacijo in postavitvijo novih svetilk smo 
dvignili standard osvetljevanja na lokal-
nih cestah glede varnosti v prometu. 

Z osvetljevanjem javnih površin in 
naselij upamo, da smo naredili tudi 
kakšen korak naprej za preprečevanje 
vandalizma in drugih kaznivih dejanj. 
Vzpostavljena je računalniška podpora 
za obratovanje in vzdrževanje javne raz-
svetljave. S pomočjo programske opre-

me »E2 manager javna razsvetljava« 
lahko spremljamo učinke na javni raz-
svetljavi, spremljamo stroške ter nadzo-
rujemo okvare na javni razsvetljavi. 

V novembru 2022 se je začelo tudi 
redno obratovanje javne razsvetljave in 
prihaja do manjših okvar ali težav, zato 
vse občanke in občane prosimo, da vse 
morebitne težave sporočate prek sple-
tne aplikacije za prijavo okvar, najdete jo 
na spletni strani Občine Polzela v pasici 
»Prijavi okvaro – Javna razsvetljava«, da 
bo koncesionar lahko napake odpravljal 
sproti in najkrajšem možnem času.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Magda Cilenšek

Nikamor brez kresničke
Čeprav že lahko opazimo, da dan 

postaja daljši, je velik del popoldneva 
še vedo odet v mrak in temo. Pri spre-
hajalcih je zato še posebno pomembna 
dodatna previdnost. Med sprehodom 
morajo biti opremljeni z odsevniki in 
upoštevati prometne predpise. 

Policija izpostavlja, da so pešci med 
najbolj ogroženimi prometnimi udele-
ženci. »Ugotavljamo, da so pogosto žr-
tve nesreč zaradi neustreznega ravnanja 
voznikov motornih vozil, kadar vozijo z 
neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom al-
kohola, preblizu desnemu robu vozišča, 
vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli 
na vozilu in podobno. Veliko nesreč pa se 
zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega 
ravnanja pešcev,« je zapisano na njeni 
spletni strani, kjer piše tudi, da so pešci 
v prometnih nesrečah pogosto udeleženi 
prav v jesenskih in zimskih mesecih, ko 
so vremenske razmere neugodne (megla, 
dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti 
starejši so največkrat žrtve prometnih ne-
sreč zaradi svojih napak ali zato, ker kršijo 
cestnoprometne predpise.

Kako poskrbeti za varnost?

Tako policija kot javna agencija za 
varnost prometa svetujeta, da pešci 
poskrbijo za svojo varnost tako, da so 
v prometu vidni. Nosijo naj svetla obla-
čila in predmete, ki izboljšajo njihovo 
vidnost (odsevne trakove, kresničke), 
upoštevajo naj prometne predpise; ce-
sto naj prečkajo na označenem preho-
du za pešce; hodijo naj po pločniku (če 
obstaja) oziroma ob levem robu vozi-
šča v smeri hoje; poskusijo naj pred-
videvati ravnanje drugih udeležencev v 
prometu.

Velik del odgovornosti je namreč 
tudi na voznikih. Njim policija svetuje, 
naj upoštevajo, da so na cestah tudi 
pešci (odstopijo naj jim prednost); hi-
trost naj prilagodijo razmeram in do-
sledno upoštevajo omejitve; na obmo-
čjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, 
naj vozijo še posebno previdno (pred 
šolami, v naseljih); zunaj naselij pa 
naj vozijo po sredini voznega pasu, da 
zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki 
hodi ob vozišču.

Špela Ožir

Okvaro na javni razsvetljavi prijavite v spletni aplikaciji

OBČINSKE NOVICE

 Javna agencija za varnost prometa izvaja različne preventivne akcije. Veliko vsebin je 
namenjenih prav varnosti pešcev. 

 Poznamo več vrst različnih odsevnikov. 
Na fotografiji jih je le nekaj. 
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JAVNI RAZPIS

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

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Zveze športnih društev Polzela za leto 2022

Zveza športnih društev Polzela vabi vsa športna društva in 
druge organizacije, organe, zveze, javne zavode s področja vzgo-
je in izobraževanja, organe Občine Polzela ter posameznike, da 
posredujejo predloge za podelitev priznanj za osvojene športne 
dosežke v letu 2022.

Priznanja se podelijo posameznikom, ekipam in društvom 
ali drugim organizacijam za dosežene športne uspehe, dolgo-
letno delo na področju športa in izjemne prispevke k razvoju in 
popularizaciji športa v Občini Polzela. 

Predlog za podelitev priznanja se pošlje na predpisanem 
obrazcu z zahtevanimi podatki na Zvezo športnih društev 
Polzela, na e-naslov: kapitlerivan@gmail.com ali po klasični 
pošti na naslov: Zveza športnih društev Polzela, Malteška ce-
sta 28, 3313 Polzela, do 24. februarja 2023. Nepopolne vloge 
in vloge z manjkajočimi podatki bodo zavrnjene. 

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

JAVNI POZIV

Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Ura-
dne objave, št. 3/15), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Polzela objavlja 

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov za imenovanje v Krajevne odbore 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Polzela poziva občanke in občane Občine Polzela 
ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in 
združenja in delujejo na območju Občine Polzela, da podajo 
predloge za imenovanje članov v Krajevne odbore, in sicer:

1.  KO Andraž nad Polzelo, v katerega se imenuje 7 članov,
2.  KO Breg pri Polzeli, v katerega se imenuje 7 članov,
3.  KO Ločica ob Savinji, v katerega se imenuje 7 članov,
4.  KO Polzela, v katerega se imenuje 7 članov,
5.  KO Dobrič, v katerega se imenuje 5 članov,
6.  KO Orova vas, v katerega se imenuje 5 članov,
7.  KO Podvin pri Polzeli, v katerega se imenuje 5 članov, in
8.  KO Založe, v katerega se imenuje 5 članov.

Krajevni odbori so ustanovljeni kot posvetovalna telesa Ob-
činskega sveta Občine Polzela za uresničevanje potreb ob-
čanov posameznega naselja Občine Polzela.

Vse zainteresirane vabimo, da posredujete predlog na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine, najpozneje 
do 1. 2. 2023 do 15. ure na naslov: Občina Polzela, Malteška 
cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: obcina.pol-
zela@polzela.si.

Predsednik KMVVI
Igor Pungartnik

Predsednik ZŠD Polzela
Ivi Kapitler

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Zveze športnih društev Polzela za leto 2022

za imenovanje članov v Krajevne odbore
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Dobra novica za voznike motornih 
vozil je, da stara rožnata vozniška do-
voljenja ostajajo v obtoku.

Rok za njihovo menjavo se je podalj-
šal kar za 10 let, in sicer s predvidenega 
roka 19. 1. 2023 na 19. 1. 2033. S spremem-
bo zakona o voznikih se je tako prestavil 
rok za zamenjavo ter s tem tudi gneča 
na upravnih enotah, na katerih bi mora-
li vozniki podati vlogo za izdajo novega 
vozniškega dovoljenja, ki bi zamenjalo 
rožnato vozniško dovoljenje.

Po statističnih podatkih je v obtoku 
še približno 355.000 vozniških dovoljenj, 
izdanih na starih obrazcih, kar je pribli-
žno 22 odstotkov vseh izdanih vozniških 
dovoljenj. Od tega je približno 310.000 
rožnatih papirnatih vozniških dovoljenj, 
ki niso skladna z obrazcem vozniške-
ga dovoljenja, ki je določen v direktivi 
2006/123/ES, in 45.000 polikarbonatnih 
vozniških dovoljenj, ki so potekla konec 
leta 2022.

V nadaljevanju predstavljamo tudi 
vprašanja, ki nam jih v zvezi z vozniškim 
dovoljenjem pogosto zastavljajo vozniki 
oziroma naše stranke.

Kaj moram storiti, če mi je 
ukradeno vozniško dovoljenje 
ali ga ne najdem?

Če pride do kraje, izgube ali pogreši-
tve vozniškega dovoljenja, mora lastnik 
to prijaviti na kateri koli upravni enoti 
ali krajevnem uradu v roku 8 dni. Name-
sto pogrešanega ali ukradenega veljav-

nega vozniškega dovoljenja vam bomo 
na upravni enoti na vašo zahtevo izdali 
novo vozniško dovoljenje. Če se vam to 
zgodi v tujini, predlagamo, da na policiji 
o tem naredite zapisnik, potem pa se z 
zapisnikom ob prihodu v Slovenijo zgla-
site na upravni enoti. 

Imetnik vozniškega dovoljenja naj bi 
s svojim osebnim dokumentom ravnal 
skrbno. Na upravni enoti dolžno skrb-
nost ugotavljamo na podlagi okoliščin 
pogrešitve, ki jih ob prijavi navede po-
sameznik. Uradna oseba sestavi zapi-
snik o izjavi in tako na podlagi podanih 
okoliščin loči med pogrešitvijo in tatvi-
no, pri katerih je bilo ravnanje z dolžno 
skrbnostjo, in na tiste, pri katerih dolžne 
skrbnosti ni bilo. Kot ravnanje z dolžno 
skrbnostjo se šteje pogrešitev ali kraja 
dokumenta v okoliščinah, na katere dr-
žavljan ni mogel vplivati oziroma tega 
ni mogel preprečiti. Gre na primer za 
pogrešitev dokumenta po vlomu v sta-
novanje, ob požaru ali prometni nesreči. 
Pogrešitev oziroma kraja dokumenta za-
radi malomarnega ravnanja ali izposta-
vljanje dokumenta kraji pa se obravna-
va kot opustitev dolžne skrbnosti. Takšni 
primeri so, če dokument na primer pu-
stimo v denarnici odklenjenega vozila 
ali v žepu jakne, ki visi na obešalniku v 
garderobi čakalnice. 

Če pozneje najdete osebni doku-
ment, ki ste ga pred najdbo naznanili 
kot pogrešanega, izgubljenega ali ukra-
denega pri upravni enoti, ste ta doku-
ment dolžni prinesti na upravno enoto 
ali krajevni urad v uničenje in evidenti-
ranje najdbe.

Pred kratkim sem se poročila in 
spremenila osebno ime. Zanima 
me, v kolikem času moram 
urediti spremembo podatkov v 
vozniškem dovoljenju?

Imetnik vozniškega dovoljenja, ki 
spremeni osebno ime ali naslov stalne-
ga prebivališča, mora v roku 30 dni od 
nastale spremembe veljavno vozniško 
dovoljenje zamenjati.

Kako je s podaljšanjem 
vozniškega dovoljenja po 70. 
oziroma 80. letu starosti?

Tistim imetnikom vozniških dovo-
ljenj, ki jim je bila pravica vožnje (po 
starem) priznana do 80. leta starosti, jim 
ta ostane do tega leta.

Za druge voznike zakon o voznikih 
določa, da se od 70. leta starosti veljav-
nost vozniškega dovoljenja upravičencu 
podaljša, ko predloži zdravniško spriče-
valo, iz katerega je razvidna telesna in 
duševna zmožnost za vožnjo motorne-
ga vozila določene kategorije. V zdrav-
niškem spričevalu mora biti, skladno z 
ugotovljenimi psihofizičnimi sposob-
nostmi voznika, določen datum nasle-
dnjega zdravniškega pregleda.

Vozniško dovoljenje B-kategorije se 
po dopolnjeni starosti 70 (oziroma 80) 
let izda za čas, določen v zdravniškem 
spričevalu o telesni in duševni zmožno-
sti upravičenca za vožnjo motornega 
vozila, ki ga izda izvajalec zdravstvene 
dejavnosti, vendar najdlje za 5 let. Vlo-
gi za podaljšanje vozniškega dovoljenja 
mora stranka predložiti dozdajšnje voz-
niško dovoljenje, zdravniško spričevalo 
o opravljenem zdravstvenem pregledu, 
ustrezno fotografijo velikosti 35 x 45 
mm (ali tako imenovan e-fotograf ozi-
roma referenčno številko fotografije iz 
elektronskega odložišča fotografij), ki 
izkazuje pravo podobo osebe. Strošek 
podaljšanja vozniškega dovoljenja je 
19,55 evra. Vloga za vozniško dovoljenje 
se odda osebno na upravni enoti.

Na koncu še dobrohoten nasvet vsem 
voznikom. Bodite pozorni na veljavnost 
svojega vozniškega dovoljenja in ga pra-
vočasno podaljšajte v izogib slabi volji in 
s tem povezanimi stroški, ki bi vas lahko 
doleteli v postopku prekrška. 

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

Simona Stanter

Staro rožnato vozniško dovoljenje ostaja v veljavi   
še deset let
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V času med 2. in 31. decembrom 2022 
smo bili policisti Policijske postaje (PP) 
Žalec obveščeni o treh vlomih v stano-
vanjske hiše. V vseh primerih je neznani 
storilec nasilno vstopil v prostore, jih 
pregledal in odtujil nekaj predmetov, 
denarja in nakita. Policisti za storilcem 
še zbiramo informacije, zoper njega pa 
bo napisna kazenska ovadba na Okro-
žno državno tožilstvo v Celju. 

25. 12. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kaznivem dejanju poškodova-
nja tuje stvari, in sicer so trije mladostni-
ki na Polzeli vrgli kamen v vetrobransko 
steklo vozila, ki je peljalo mimo. Steklo 
se je ob tem poškodovalo, policisti za 
mladostniki še poizvedujemo.

Na območju Občine Polzela sta se 
decembra zgodili dve prometni nesre-
či, in sicer obe z manjšo materialno 
škodo ter na parkirišču, v obeh prime-
rih pa smo policisti napisali uradna 
zaznamka.

Policisti PP Žalec smo v mesecu de-
cembru na območju Občine Polzela vo-
zniku odvzeli osebni avtomobil, ker ni 
posedoval veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, drugemu vozniku pa smo odvzeli 
vozniško dovoljenje, saj je v cestnem 
prometu vozil pod vplivom alkohola. V 
obeh primerih smo napisali obdolžilni 
predlog na Okrajno sodišče za prekrške 
v Celju.

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov, povezanih s kaznivimi dejanji 
ali prekrški v zvezi z javnim redom in mi-
rom, na območju Občine Polzela polici-
sti PP Žalec v mesecu decembru nismo 
obravnavali. 

Ker je v zimskem času povečano šte-
vilo prometnih nesreč, saj se stanje na 
vozišču spreminja (dež, sneg, poledica 
…), vam policisti svetujemo naslednje: 
kot udeleženci v cestnem prometu mo-
ramo s svojim ravnanjem storiti vse, da 
čim bolj zmanjšamo možnosti za nasta-
nek prometne nesreče; kadar do nesreče 
že pride, bodisi da smo v njej udeleženi 
sami bodisi kdo drug, pa moramo vedeti, 
kaj storiti oziroma kako ustrezno ukrepa-
ti, da bi bile posledice nesreče čim blažje.

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

Gorazd Trbovšek
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... da v primeru prometne nesreče pomagate udeležencem v okvir
u 

svojega znanja ter zavarujete kraj nesreče, če tega ne morejo 

sami. S tem opozorite druge udeležence v prometu in preprečite
 

nastanek novih nesreč. Presodite okoliščine, v katerih ste 

našli udeležence, zlasti če sami niste videli nesreče ali če j
e 

poškodovanec v nezavesti, ter vključite druge, ki so na kraju 

nesreče. Presodite stanje poškodovanca (zavest, dihanje, srčni
 

utrip, videz in barvo kože, telesno temperaturo, krvavitve, 

nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje ...). Obvest
ite 

policijo oziroma pokličite interventno številko policije 113.

Vaša dolžnost je ...

!

 Pozimi in v zimskih razmerah je treba prilagoditi način vožnje – predvsem je treba 
prilagoditi hitrost in povečati varnostno razdaljo.
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Uradne objave izhajajo v elektronski obliki in so objavljene na spletni strani Občine Polzela:     
https://www.polzela.si/za-obcane/uradne-objave/
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Večji izpad elektrike v Sloveniji bi največje težave povzročil gospodinjstvom

Energetska kriza
Leto 2022 si bomo zapomnili po spoznanju, da elektrika, 

plin in drugi energenti niso »napol zastonj«, na drugi strani 
pa tudi ni več samoumevno, da so vedno na razpolago. To še 
posebej velja za elektriko, od katere postajamo vedno bolj 
odvisni. 

V javnih občilih, na vseh ravneh, je že dolgo najaktualnej-
ša tema energetska kriza, le redki pa so se zavedali, da elektri-
ka, plin in drugi energenti niso samoumevni, le redki pa so se 
zavedali, da lahko kaj kmalu pride do motenj v dobavi ali celo 
do popolne prekinitve. Najpomembnejša je seveda elektrika, 
saj brez nje obstane celoten sistem.

Tudi gospodinjstva se niso pretirano ukvarjala z dobavi-
telji plina ali elektrike. Razlike med ponudniki so bile tako 
majhne, da se večini ni ljubilo ukvarjati z zamenjavo doba-
vitelja. Da je pomembno, kdo je dobavitelj, so v mnogih go-
spodinjstvih spoznali šele potem, ko so dobili obvestilo, naj si 
poiščejo novega, ker sam ustavlja dobavo.

Energetska tesnoba nas bo verjetno spremljala kar nekaj 
časa. Zakaj se nam to dogaja? Eden izmed vzrokov je vojna v 
Ukrajini, vendar je ključni problem v tem, da je Evropa na po-
dročju energetske neodvisnosti spala več kot desetletje. Kako 
napačna je bila stava na poceni ruski plin, je čez noč najbolj 
boleče spoznala Nemčija. 

Pomembnosti energetske neodvisnosti so se najbolj za-
vedali v Ameriki in ukrepi s področja energetike so jih pripe-
ljali do izvoznika energije. Kar pomeni, da niso več odvisni od 
politično nestabilnih držav, od koder tako pogosto prihajajo 
energenti. Evropa pa je v zadnjih desetletjih gradila plinovode 
do nepredvidljive Rusije. Če smo se v Evropi v zadnjem letu 
česa naučili, bomo zdaj končno pristopili k sprejetju strategije 
za doseganje energetske neodvisnosti. To ni projekt za eno 
leto, a je nujen. Z drago energijo ali odvisnostjo od nepred-
vidljivih držav bomo pač imeli probleme in postajali še bolj 
nekonkurenčni.

Slovenija je razmeroma dobro pripravljena na scenarij ve-
čjega izpada električne energije, ugotavljajo raziskovalci lju-
bljanske Fakultete za družbene vede. Avtorji raziskave so pre-
učevali družbene posledice večjih izpadov električne energije 
in preverili, koliko smo v Sloveniji odporni proti večjim izpa-
dom. Moderna družba je pri svojem delovanju namreč vedno 
bolj odvisna od električne energije, njeno pomanjkanje pa bi 
lahko vodilo v kaos in veliko škodo. 

Analiza večjih izpadov električnega omrežja je pokazala, 
da so vzroki za tovrstne dogodke različni, lahko so posledica 
naravnih nesreč, napak znotraj omrežja ali namernega člove-
škega dejanja, kot so hekerski, teroristični ali vojaški napadi. 
Posledice so lahko obsežne in v večini primerov zelo podob-
ne. Javni transport je prenehal delovati, povečalo se je število 
ropov in vlomov, ljudje so obtičali v dvigalih, zgodile so se 
nesreče, restavracije niso mogle pripravljati hrane, zdravstve-
ne ustanove so se morale zanašati na generatorje. Raziskava 
je ob tem pokazala, da so bile posledice v razvitejših državah 
bistveno hitreje odpravljene kot v državah v razvoju. 

Ugotavlja se, da je Slovenija razmeroma dobro pripra-
vljena na scenarij večjega izpada elektrike, kar je posledica 
sistematične uporabe brezprekinitvenih sistemov napajanja 
(UPS) in razpoložljivih generatorjev elektrike. A v primeru dol-
gotrajnega izpada bi tudi ta sistem začel pokati po šivih. Ozko 
grlo bi bila dobava potrebne nafte oziroma njena distribucija. 
Prav tako ti generatorji velikokrat niso namenjeni večdnevni 
ali celo tedenski uporabi. Marsikje generatorji niti ne pokriva-
jo celotne institucije.

Raziskava je obenem pokazala, da institucije razmišlja-
jo o nevarnosti izpada elektrike, a ta praviloma ni visoko na 
lestvici tveganj. Predvsem pa je prenizka ozaveščenost pre-
bivalstva, čeprav so dogodki, kot je žledolom iz leta 2014 in 
trenutna vojna v Ukrajini, nekoliko okrepili to zavedanje.

Kot najbolj kritičen del družbe so se pokazala gospodinj-
stva. Večina jih nima lastnih generatorjev, z izpadom elektrike 
pa bi se tako domovi spoprijemali s težavami pri kuhanju, 
ogrevanju oziroma hlajenju (problem zamrzovalnih skrinj) in 
dostopu do tople vode. Dodatna ovira bi bil izpad telekomu-
nikacijskih naprav.

Avtorji raziskave so zato pripravili nekaj priporočil, kako 
povečati odpornost družbe na morebitni večji izpad električne 
energije. Družbeno pomembne institucije morajo okrepiti svo-
jo pozornost na scenarij izpada elektrike in ga vključiti v svoje 
načrte, prav tako je treba okrepiti in zagotoviti večjo samoza-
dostnost domačega električnega sistema. Med prebivalstvom 
je treba okrepiti zavedanje o pomenu stalne oskrbe z električ-
no energijo. Spodbujati je treba ohranjanje klasičnih kurilnih 
naprav na drva in prebivalce spodbujati k nakupu elektro agre-
gatov. Za zadnje je izjemnega pomena, da so vedno v brezhib-
nem stanju, to pa zagotavlja redno servisiranje in testiranje. 

Današnja družba temelji na izjemno hitrem tehnološkem 
razvoju, ki je drastično spremenil način dela in življenja, hkra-
ti pa povzroča, iz leta v leto, večjo odvisnost od razpoložljivih 
energentov, kar še posebej velja za elektriko, brez katere vse 
okrog nas obstane. 

Vir: Finance, RTV MMC 

Mihael Frankovič
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»OGREVANJE JE VSEKAKOR PO-
STALO VELIKO FINANČNO BREME 

V NAŠI ŽUPNIJI IN SAMO UPAM, 
DA NAM BO OB VISOKI CENI PLINA 

USPELO PORAVNATI STROŠKE,« 
pravi župnik URBAN LESJAK, ki je že 

pred zimo župnijo s posodobitvi-
jo ogrevanja pripravil na višje cene 

plina. Ker je cena v primerjavi z lansko 
poskočila kar za petkrat, kljub vsem 
posegom, stroškom in delu, ki jih je 

Lesjak skupaj s sodelavci vložil prav v 
zmanjšanje stroškov ogrevanja, ti še 
vedno dvakratno presegajo lanske. 

»S sodelavci smo že pred začetkom 
letošnje zime ugotovili, da je nujno raz-
mišljati o načinih, kako bi strošek ogre-
vanja zmanjšali. V ta namen smo se od-
ločili za precej drag poseg v veroučnih 
prostorih,« pravi župnik Urban Lesjak. 
Prostore pod cerkvijo so v celoti opre-
mili z novimi radiatorji, ki imajo veliko 
boljši energetski izkoristek kot stari. 
Hkrati so v največjem prostoru uredili 
priložnostni bogoslužni prostor, kjer so 
od ponedeljka do petka redne tedenske 
svete maše. »Bogoslužni prostor lahko 
sprejme 50 vernikov, po potrebi še več, 
kar je za naša redna bogoslužja povsem 
dovolj. Manjši prostor, ki ga ogrevamo 
že zaradi vsakodnevnega verouka, nam 
nudi veliko manjšo porabo plina, hkra-
ti je prostor v vsakem primeru toplejši 
kot cerkev, saj je v njem tudi ob večerih 
okoli 15 stopinj.« V cerkvi med tednom 
ohranjajo temperaturo 6 stopinj, med-
tem ko jo od sobote dalje ogrevajo, da 
temperature med nedeljskim bogosluž-
jem dosežejo vsaj 10 stopinj Celzija.

Zneski kljub posodobitvam 
visoki

Čeprav so porabo plina z vsemi temi 
ukrepi zmanjšali za četrtino v primer-
javi z lansko, je še vedno novembrski 
mesečni račun znašal kar 5000 evrov. 
»Cena plina je namreč v našem primeru 
poskočila kar petkrat glede na lansko 
ceno. To pomeni, da kljub vsem pose-
gom, stroškom in delu, ki smo jih vložili 
prav v zmanjšanje stroškov ogrevanja, 
ti še vedno dvakratno presegajo lan-
ske,« še pravi Lesjak in dodaja, da Žu-
pnija Polzela ogreva župnišče, cerkev, 
veroučne prostore pod cerkvijo, stav-
bo, kjer deluje glasbena šola Cecilija, 
in gospodarsko poslopje, kjer deluje-
ta Župnijska Karitas Polzela in Režijski 
obrat Občine Polzela. »Ob tem je nujno 
poudariti, da ima stavba glasbene šole 
svoj števec za odčitavanje in nam stro-
ške ogrevanja za stavbo v celoti povrne. 
Vse prostore ogrevamo s plinom.«

Nabirke ne zadoščajo za stroške

Župnija Polzela je tako kot vse preo-
stale popolnoma odvisna od darov do-
mačih vernikov. »Čeprav so naši verniki 
zelo dobri in odprti ljudje, ki so pripra-
vljeni veliko žrtvovati za delovanje naše 
župnije, naše nabirke niti približno ne 
zadostujejo za poravnavo stroškov. Za 
ogrevanje moramo tako nameniti ves 
naš denar, ki bi ga sicer lahko vložili v 
obnove prostorov, posodobitve našega 
delovanja in razvojne projekte. Mene 
osebno to seveda skrbi in mi hkrati je-
mlje upanje in strast, ki jo sicer čutim 
pri svojem delu, saj vem, da sem pri 
vseh načrtih, sanjah o čemer koli no-
vem in boljšem zelo omejen, ker komaj 
vzdržujemo naše zdajšnje delovanje. 
Vsaka dodatna skupina, dodatna poso-
dobitev in novost predstavlja strah, da 
je ne bomo zmogli,« ob koncu še dodaja 
domači župnik.

Špela Ožir

Visoki stroški PLINA 
zavirajo razvoj ŽUPNIJE

GOSPODARSTVO

Bogoslužni prostor Polzela   
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BOLHE
Bolhe so trajni zunanji paraziti, ki zajedajo pri domačih 

živalih in tudi pri človeku. Ena vrsta bolh se lahko pojavlja 
pri različnih živalskih vrstah. Samice odlagajo jajčeca v bival-
no okolje gostitelja, npr. ležišče živali, posteljnino, okolico ... 
Bolha lahko v enem dnevu izleže do 40 jajčec.

Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki se prehranjujejo z odmrlim 
organskim materialom – iztrebki bolh. Ličinke se dvakrat le-
vijo, po 15 dneh se zabubijo. Stadij bube lahko traja različno 
dolgo. Trajanje je predvsem odvisno od temperature, tako da 
nekatere bolhe prezimijo kot bube. Tiste, ki zajedajo na sesal-
cih, se na račun njihove telesne temperature razmnožujejo vse 
leto, le pozimi je njihov življenjski ciklus nekoliko daljši. Svoje-
ga gostitelja nove odrasle bolhe najdejo na podlagi toplote, ki 
jo oddajajo. Da se izmotajo iz kokona, potrebujejo mehanski 
dražljaj, s katerim si zagotovijo, da je gostitelj v bližini. Če tega 
dražljaja ni, lahko mirujejo več mesecev in tako lahko zapu-
ščena zgradba oživi z bolhami, ko se nekdo tja vseli. Bolha 
lahko preživi brez hrane več mesecev, vendar pa mora samica, 
preden lahko proizvede jajčeca, zaužiti obrok krvi.

Bolhe redko skačejo z živali na žival. Ljubljenčki bolhe 
dobijo iz okuženega okolja, to je npr. domači vrt, kjer so po-
gosti gost okužene živali, preproge, oblazinjeno pohištvo. 
Zaradi bolečih zbadanj se žival praska, grize in drgne ob 
predmete. Če je žival preobčutljiva na pike bolh, se lahko na 
koži pojavljajo alergijske spremembe: koža se odebeli in lu-
šči, dlake izpadajo. Bolhe so lahko prenašalke nekaterih ne-
varnih kužnih bolezni. Lahko prenašajo povzročitelja kuge in 
tifusa na človeka, povzročitelja parvoviroze na psa 
in kot vmesni gostitelj trakulje Dipylidium 
caninum – prenašajo njen cisticerkoid.

Za uničevanje bolh na tržišču obsta-
ja veliko insekticidov.

Zaščita hišnih 
ljubljenčkov 
pred zunanjimi in 
notranjimi paraziti

• • januar 2023

KMETIJSTVO

 Pes z bolhami
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KLOPI
Klopi so občasni ektoparaziti, ki 

se prehranjujejo s krvjo. V Sloveniji so 
najpogostejše tri vrste klopa.

Prvi je gozdni klop (Ixodes ricinus), 
ki je zelo razširjen. Živi v vlažnih gozdo-
vih, na travnikih z visoko gosto travo, v 
grmovju in na podobnih nekultiviranih 
terenih. V suhem okolju ne preživi. Ak-
tiven je spomladi in jeseni. Zajeda pri 
sesalcih, ptičih, plazilcih in človeku. 
Ixodes ricinus je trigostiteljski klop, kar 
pomeni, da za svoj razvoj od jajčeca do 
odraslega klopa potrebuje tri gostite-
lje. Ličinke in bube imajo raje manjše 
živalske vrste, odrasli pa večje. Za celo-
ten razvoj potrebuje vsaj dve leti.

Travniški klop (Dermacentor reticu-
latus) ima najraje odprta in vlažna oko-
lja, kot so travniki ob rekah in jezerih. 
Zajeda predvsem pri srednje velikih 
sesalcih, kot so ovce, govedo, psi, konji, 
prašiči in človek.

Rjavi pasji klop (Rhipicephalus san-
guineus) se lahko zadržuje celo v naših 
domovih, pesjakih, pasjih utah ali za-
vetiščih, saj lahko ves njegov ciklus po-
teka tudi v notranjih prostorih. Njegov 
najljubši gostitelj je pes.

Klopi prenašajo tudi različne povzro-
čitelje bolezni. Ixodes ricinus prenaša 
nevarno Borrelio burgdorferi, ki pri lju-
deh povzroča lymsko boreliozo, je po-
gost prenašalec tudi rikecije (Anaplasma 
phagocytophilium), ki povzroča granu-
locitno anaplazmozo. Dermacentor re-
ticulatus povzroča klopno paralizo in je 
prenašalec Babesie canis, ki povzroča 
babeziozo. Rhipicephalus sanguineus 
prenaša Erlichio canis, ki povzroča pasjo 
monocitno erlihiozo in Babesio canis.

V boju proti klopom uporabljamo 
različne ektoparazitike.

Notranji paraziti so organizmi, ki živijo v notranjosti gostitelja. Najdemo jih 
lahko v prebavilih, telesnih votlinah, parenhimatoznih organih, podkožju ter 
drugih delih pri domačih živalih in človeku. Nekateri so mikroskopsko majhni, 
drugi pa veliki po več decimetrov. 

Nevarni so zato, ker črpajo organizem gostitelja in s tem pripeljejo do resnih 
bolezenskih stanj, kot so prebavne motnje z bruhanjem in drisko, do zaprtja, na-
petega trebuha, bolečin v trebuhu, neješčnosti, slabokrvnosti, hujšanja. Lahko 
pride do zastrupitve z iztrebki parazitov, ki povzročijo živčne krče in na koncu po-
gin. Notranje parazite lahko imajo že novoskoteni mladiči, saj se lahko invadirajo 
prek placente ali materinega mleka. Okuženi mladiči v nekaj tednih po skotitvi 
začnejo izločati jajčeca parazitov z blatom, prek katerega se okuži njihova mati. 
Zelo pomembno je odpravljanje notranjih parazitov. Samico, ki jo bomo parili, 
je priporočljivo razglistiti pred parjenjem. Mladičke prvič razglistimo pri starosti 
2 tednov. Nato pri 4, 6 in 8 tednih. Istočasno odpravljamo parazite pri samici. 
Mladičke nato do starosti 6 mesecev razgliščujemo na 1 mesec, nato na 3 mesece. 
Vse pse in mačke je priporočljivo razglistiti pred vsakih cepljenjem, tako imunski 
sistem bolje odreagira na cepivo in dosežemo večjo zaščito s cepljenjem. 

Nekateri lastniki notranjih parazitov nikoli ne opazijo, spet drugi lahko vidijo 
v blatu bele nitke ali bela zrnca v obliki riža, ki so prilepljeni okoli anusa in pov-
zročajo srbež. Ljubljenček se liže okrog zadnjika in se lahko celo drsa po zadku.

Določeni notranji paraziti se lahko prenašajo tudi na ljudi, ki se okužijo, če 
zaužijejo jajčeca parazitov, ki z iztrebki živali pridejo v okolje.

Pomembna je preventiva, redno pospravljanje iztrebkov, ustrezna higiena 
okolja, vode in hrane, higiena psa in vzdrževanje higiene lastnika (umivanje rok).

Omeniti moramo še srčno glisto (Dirofilaria imitis). Prenaša jo vrsta komar-
ja, ki živi predvsem v vročih in vlažnih podnebjih (Sredozemlje, tudi jadranska 
obala). Komar s sesanjem krvi prenese ličinke, imenovane mikrofilarije, v go-
stitelja, te potem migrirajo po telesu. Med migracijo se dvakrat levijo in se po 
100 dneh, ko so velike 1 do 2 centimetra, naselijo v pljučno arterijo in desni 
srčni prekat. Ker se kašelj pri invadirani živali pojavlja že od 2 do 3 mesece 
pred pojavom mikrofilarij v krvi, je klinična diagnoza v zgodnji fazi invazije 
zelo težka. Srčna glista je zelo nevarna, saj je zdravljenje zelo težavno. V tem 
primeru je zelo pomembna preventiva, posebno pred odhodom na morje. An-
tiparazitiki so v obliki tablet ali ampul.

Po navadi pa je najbolje, da se posvetujemo z veterinarsko službo in naše lju-
bljenčke zaščitimo preventivno po programu in se izognemo vsem nevšečnostim.

Vir: Revija Moj svet
Blaž Turnšek

NOTRANJI PARAZITI

KMETIJSTVO
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PROFESIONALNA NEGA
Kot pravi, profesionalna nega psa večinoma zajema ko-

panje z izbranim šamponom, ki je prilagojen potrebam psa, 
in hranjenje kožuščka z balzamom. Nato psa posuši in v dla-
ko vtre vitaminski tretma. Sledi krajšanje krempljev in krta-
čenje oziroma odstranjevanje vozlov. Glede na željo lastnika 
sledijo striženje, nega ušes in blazinic ter po potrebi praznje-
nje analnih žlez. »Nega je za vsakega psa drugačna. Nekateri 
prihajajo samo na korekcijo krempljev, drugi na kopanje in 
odstranjevanje odmrle podlanke,« pravi sogovornica, ki ima 
v prvi vrsti opravka z najrazličnejšimi pasmami psov. Obča-
sno lastniki pripeljejo kakšno mačko. Od »eksotičnih« živali 
včasih morskega prašička za krajšanje krempljev, medtem ko 
je njen redni obiskovalec pogumni dolgodlaki zajček Smoki.

USPEŠNO NAD ZAJEDAVCE
Z zajedavci se, kot pravi, na srečo zelo malo srečuje, saj 

so stranke zelo skrbne pri urejanju kožuščkov svojih malih 
živali. Lucija psa v primeru bolhavosti skopa s primernim 

Nič več zimskega 
zatišja pred klopi 
in bolhami

šamponom in odstrani klope, če naleti nanje. »Svetujem, da 
stranke za preprečevanje zajedavcev poskrbijo od trikrat do 
štirikrat na leto, odvisno od izpostavljenosti. Za zunanje živa-
li naj redno uporabljajo pripravke, ki jim ustrezajo. Njihova 
izbira je vsako leto širša: ampule, tabletke, razpršilci, difuzor-
ji, ultrazvočni odganjalci. Glede na vremenske spremembe v 
zadnjih letih že skoraj ni več zimskega zatišja pred klopi in 
bolhami, zato je treba skrbeti za zaščito skozi vse leto,« še 
dodaja.

 S TRENDI PREVIDNO
Tako kot pri ljudeh se tudi na področju živali spreminjajo 

smernice njihovega urejanja. »Vsake tu in tam na spletu mal-
ce preverim tovrstne vsebine. Zadnji trendi so barvanje psov, 
lakiranje nohtov, podaljški, tatuji ter takšne in drugačne fri-
zure,« našteva Lucija, ki se sicer tovrstnih trendov ne poslu-
žuje. Ko ureja njihov kožuh, upošteva pasmo psa, tip dlake 
in življenjski slog družine, v kateri biva. »Kakovosti dlake na 
račun trendov namreč ni smiselno uničiti. Poleti bo našemu 
pasjemu prijatelju zaradi tega vroče, pozimi ga bo zeblo ali 
pa se bo na splošno neprijetno počutil.« 

OSNOVNO ZNANJE IN VEŠČINE ROKOVANJA Z 
ŽIVALMI JE DOBILA NA SREDNJI VETERINARSKI 
ŠOLI. MED ŠOLANJEM JE NA DUNAJU OPRAVILA 
TEČAJ ZA PASJEGA FRIZERJA IN SE PO MATURI 
ZAPOSLILA NA ŽALSKI VETERINARSKI POSTAJI. 
KMALU ZATEM JE ODPRLA SVOJ PRVI SALON IN 
SI ZAČELA NABIRATI IZKUŠNJE V VETERINARSKI 
IN FRIZERSKI STROKI. LETA 2014 SE JE Z MOŽEM 
SAMOM PUNGARTNIKOM ZAPOSLILA NA KLINIKI 
ZA REŠENE ŽIVALI NA CIPRU, KJER STA SE 
SPOZNALA Z NAJRAZLIČNEJŠIMI VRSTAMI PSOV. 
»S CIPRA SVA OBA ODNESLA VELIKO NOVIH 
PRIJEMOV, PRISTOPOV IN ZNANJ PRI DELU S 
PSI. PO VRNITVI DOMOV PA SPET NA LASTNO 
FRIZERSKO POT, NOVIM IZZIVOM NAPROTI. 
V SALONU MI PRI VEČJIH ALI POTENCIALNO 
AGRESIVNIH PSIH POMAGA MOŽ,« PRIPOVEDUJE 
LUCIJA PUNGARTNIK. 

• • januar 2023

KMETIJSTVO

...da imamo v kmetijski zadrugi na Polzeli 
pasji frizerski salon Shampooch? V njem 
Lucija Pungartnik nudi nego psov, mačk 
in drugih kosmatincev ter svetovanje. 
Kot pravi, so vremenske spremembe 
zahtevale svoj davek tudi na tem področju. 
Kosmatinci pred bolhami in klopi niso 
skoraj več varni niti v hladni polovici 
leta, zato lastnikom svetuje tovrstno skrb 
skozi vse leto. 

Ste vedeli ...

 Zanimivo je, da ko lastniki oddajo pse v salonu, ti večinoma 
postanejo povsem drugačni. »Ne skačejo, se ne tresejo in ne jokajo, 
skratka, super psi,« pravi Lucija Pungartnik. 
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TUDI PRIPOVEDOVANJE 
PRAVLJIC 

Zanimivo je, da ko lastniki oddajo pse v salonu, ti ve-
činoma postanejo povsem drugačni. »Ne skačejo, se ne 
tresejo in ne jokajo, skratka, super psi. Treba jim je namreč 
znati prisluhniti. Če pes ne sodeluje ali se izmika, je moja 
naloga, da poskusim z drugim pristopom ali pa improvi-
ziram. Tako včasih kakšnega ljubljenčka zamotim z doži-
vetim pripovedovanjem pravljice, spet drugemu poskušam 
pozornost preusmeriti na dogajanje zunaj. Ključno je, da 
psu vedno ponudim možnost umika, cartanja ali čas, da 
se sprosti. Pomembno je zaupanje psa vame, da mu ne 
želim nič hudega, in potem gre,« še dodaja sogovornica, 
ki obenem svetuje lastnikom, da že mladičke začnejo po-
stopoma privajati na nego. Psi namreč morajo izdelke in 
postopke spoznati počasi, vsakega posebej, da se nanje 
navadijo in se jih ne bojijo.

Špela Ožir

259,90€ 9,90€ VREČ , ŽE NA ZALOGI!

KMETIJSTVO

  Lucija v družbi njenih psov

 Gospodična Lina po negi v salonu
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Tik pred nami je BUMfest 15, ki se po dveh koronskih letih v 
Dom II. slovenskega tabora Žalec vrača ta konec tedna. S čim 
vse bo postregel?

BUMfest 15 bo na odru gostil znane in neznane obraze. Iz 
Španije prihaja kvartet Piscore, ki je še vse kaj drugega kot 
zgolj tolkalna skupina. Je teater v malem. Avstrijsko-danski 
duet z zanimivim imenom The funky currywurst brothers je 
sicer na našem odru že bil pred sedmimi leti, vendar zgolj s 
15-minutnim glasbenim vložkom. Tokrat bo dvojec dobil celo-
večerni nastop. Njun nastop je poln energije, govorice telesa 
in nalezljivega smeha. Obema skupinama se bo pridružil tudi 
SToP, Slovenski tolkalni projekt, ki bo festival z družinsko ma-
tinejo tudi sklenil. Stopovci so k sodelovanju povabili čaro-
deja Magica Aleksandra. To sodelovanje se bo zgodilo prvič 
ravno na BUMfestu. Koncerti bodo 20., 21. in 22. januarja.

Letošnje dogajanje bo že petnajsto. Kako je slovenski tolkal-
ni festival sploh nastal in Žalec spremenil v slovensko tol-
kalno središče?

Prvi pogovori segajo v leto 2006, ko sva na Zavodu za kul-
turo, šport in turizem Žalec s tedanjo direktorico Tanjo Raz-

boršek Rehar prvič spregovorila o tem. Od takrat dalje je to 
postala zgodba o uspehu. Dobro izhodišče Žalca na zemlje-
vidu, posluh lokalne skupnosti in odlična ekipa zanesenjakov 
so glavni recept za dober festival.

Izhajate iz Šaleške doline, vendar vas je nato poklicna in ži-
vljenjska pot vodila v Savinjsko dolino. Z družino že kar ne-
kaj časa živite v Ločici ob Savinji. Kako dolgo ste že Polzelan 
in kaj vas je takrat prepričalo, da se preselite na Polzelo?

Polzelan sem že 15. leto, to je po moje že kar lepa doba, 
kajne. Moja služba v glasbeni šoli v Žalcu in žena, ki prihaja iz 
Šempetra, sta dva razloga, zakaj sem postal Savinjčan. 

V službo se vozite v Glasbeno šolo Risto Savin Žalec, kjer po-
učujete tolkala. Z njimi ste povezani že dobršen del vašega 
življenja. Kaj vas je pritegnilo, da ste jih v mladosti izbrali za 
svoje glasbilo in jih nato tudi študirali?

Ni šlo kar tako gladko, iz prve. Vse življenje sem si želel 
postati učitelj telovadbe, vendar je šlo vse v drugo smer. Naj-
prej sem končal rudarsko tehnično šolo, ker je bila štipendi-
ja dvojna in zraven vse možne ugodnosti. Že v prvem letniku 

Januar za Dejana Tamšeta zadnjih 17 let, če seveda odštejemo dve koronski leti, 
še zdaleč ni turoben in zaspan mesec. Kot idejni oče in glavni pobudnik tolkalnega festivala 
BUMfest ima že na začetku leta veliko dela. A tudi sicer ne počiva. Je namreč človek akcije, 

ki nima rad monotonosti. Predlansko poletje se je zaradi nenadne bolezni njegov ritem za nekaj 
časa nekoliko upočasnil, a kot danes pravi, se je tudi iz tega veliko naučil. 

Spremenil je pogled na svet in začel ceniti stvari, ki jih prej ni. 

• • januar 2023

INTERVJU

Dejan
Tamše

... pobudnik 
tolkalnega festivala 
BUMfest

1818



• • januar 2023

sem ugotovil, da tega ne bom nikoli počel. Kljub temu sem 
končal to šolo in vzporedno še srednjo glasbeno. Potem pa 
preobrat, vpisal sem se na fakulteto za šport. Prvi letnik skoraj 
končal in se prepisal na akademijo za glasbo ter diplomiral, 
ko je bil na poti že prvi otrok. Potem sem bil dvakrat tik pred 
vpisom na podiplomski študij na FDV, smer tržno komunicira-
nje. Ampak družina, delo, aktivnosti … Ni se mi izšlo. Skratka, 
moje obdobje šolanja je en velik miks. Ampak sam to jemljem 
kot dobro. S tem sem postal tudi širši in vsestranski. Mi pride 
prav v življenju!

Bili ste rokometaš, športni novinar, didžej, še danes ste ob 
delu profesorja član skupine SToP, Slovenskega tolkalnega 
projekta, povezovalec prireditev, organizator dogodkov, bli-
zu vam je marketing … Morda v katerem področju še poseb-
no uživate? Ali je to odvisno od obdobja v življenju? 

Sem eden izmed tistih, ki nima rad monotonosti. Glasba 
je svoboda, organizacija dogodkov je ustvarjalnost, tolkala so 
sprostitev in energija. Vse to me spodbuja. Novinarstvo je bilo 
konkretni del mene več kot dvajset let. Časopis, radio, TV-por-
tali. Vse to sem uresničil. In to mi je dalo širino, poznanstva, 
izkušnje nastopanja. Vsaka taka izkušnja človeku pride prav. 

S sokrajanko Tinkaro Fortuna vas lahko večkrat vidimo na 
odru ob skupini Bepop. V tem primeru gre za sosedsko na-
vezo … 

Da, res je. S Tinkaro sva resnično dobra prijatelja, ne samo 
soseda. Je pa res, da se je ravno v soseščini porodila ideja o 
skupnem sodelovanju. Pri nas v dnevni sobi je bila celo prva 
vaja »razširjenega« Bepopa. Konec koncev smo trije Polzelani: 
Tinkara, Jan in jaz. Pa tudi sicer s Tinkaro sodelujeva na več 
področjih. Je dekle akcije in dobrih idej, in to meni ustreza.

V enem izmed intervjujev ste omenili, da od predlanskega 
poletja, ko vas je doletela možganska kap, gledate na življe-

nje povsem drugače. Kako se je spremenil vaš pogled?
Vsaka prelomnica, vsak tragični dogodek je neprijeten. 

Leta 2021 sem imel resne zdravstvene preizkušnje s srečnim 
koncem. V teh trenutkih vidiš, da svet z lahkoto preživi brez 
vsakogar. Da so ti stvari, ki so se ti do takrat zdele zelo po-
membne, praktično ničvredne. Da si le drobcena, ranljiva fi-
gura, tako minljiva in tako nepomembna. V takih trenutkih se, 
hote ali nehote, spremeniš. Spremeniš pogled na svet in ceniš 
stvari, ki jih prej nisi. Vidiš, da si v 90 odstotkih odvisen samo 
od samega sebe. Blizu so ti samo tvoji najbližji. Prijateljev in 
znancev je kar naenkrat veliko manj. Z vsakim tednom to še 
bolj občutiš in spoznaš. To te spremeni. Mislim, da na bolje.

Zdaj ste že nazaj v tisti stari formi. Znani ste po tem, da 
ste delavni, človek akcije, pri vas ni besed »ne gre« ali »ne 
znam«. Je bilo okrevanje za vas težko ali so vam ravno te 
lastnosti pomagale, da ste si tako dobro opomogli?

Da, mogoče se zdi, da sem nazaj v stari formi, kar je v pri-
bližno 90 odstotkih res. 10 odstotkov mi še manjka. Mogoče 
jih ne bom nikoli izničil, ampak kaj je to v primerjavi s tem, 
kar sem prestal. Sem izjemno vesel, da se je končalo tako, kot 
se je. Okrevanje po mojem mnenju še traja, ampak ne delam 
drame, živim s tem, dobro mi gre (potrkam na les) in cenim to, 
kar imam, ne hrepenim pa po tistem, česar nimam.

Na družbenem omrežju ste pred časom zapisali, da ima veli-
ko zaslug za to tudi vaša žena Urška, ki vam je vseskozi stala 
ob strani. Sta zelo dober tandem. Kot je razbrati, se dopol-
njujeta z vsak svojimi dejavnostmi. Ji priskočite tudi kdaj na 
pomoč v njenem kozmetičnem salonu?

Da, res je. Žena Urška ima že več kot 20 let svoj uspešen 
Salon lepote Urška, kjer tudi z veseljem sodelujem na marke-
tinško-promocijskem področju. Poskrbim za vso ustvarjalnost. 
Najin »skupni otrok« je dezodorant, ki se je rodil med korono. 
Torej, Urška je takrat prvič dokončno razvila svoje izdelke; na-

 Praznovanje abrahama si je konec preteklega leta zamislil kot dogodek Na žaru. 
Z njim so med drugimi praznovale članice skupine Bepop in Nina Pušlar. 

INTERVJU

 Z ženo Urško sta zelo dober tandem.
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ravne dezodorante pod imenom Nature 
Inbox, ki so doživeli nepričakovan uspeh. 
Moje delo pri tem pa je bila vsa celostna 
podoba, oblikovanje in marketing. Sicer 
je zelo strokovna in natančna, vedno želi 
nekaj narediti popolno. Srka znanje, še 
vedno se vsakodnevno izpopolnjuje, na-
preduje in sledi trendom. In zmeraj je 
tam, kjer jo potrebujem, in obratno.

Konec leta ste na svoj način praznovali 
tudi abrahama. Praznovanje ste si za-
mislili kot dogodek Na žaru, v Domu II. 
slovenskega tabora pa so vas »zape-
kli« vaši znani prijatelji. Kako se vam je 
porodila ideja za takšno praznovanje?

Hja, najtežje je narediti dober dogo-
dek zase. To pa zato, ker od sebe pričaku-
ješ največ, pa tudi vsi, ki te poznajo. Vedo, 
da delaš odštekane dogodke, in to tudi 
pričakujejo. Tako sem v sebi iskal nekaj 
scenarijev. Glede na to, da je bil datum 
zelo neugoden (konec leta), sem moral že 
vmes narediti nekaj kompromisov. Ampak 
to vem samo jaz. K sodelovanju sem pova-
bil prijatelje in kolege, s katerimi večkrat 
sodelujem. Na žar so me tako dali Uroš 
Kuzman, ki je potem tudi prevzel vse vajeti, 
Lucija Čirović, Tin Vodopivec, članice Be-

popa in moj brat Branko, ki me tudi sicer 
najbolje pozna. Manjkala sta Denis Avdič 
in Peter Poles. Matjaž Javšnik je zbolel. Am-
pak žar je bil odličen. Kombinacija sodelu-
jočih in zgodbe so bile »do solz«. Vsebine 
sam nisem poznal, ljudi sem samo po-
vezal, potem pa je vse teklo mimo mene. 
Ob tem je nastala tudi pesem Bepopa s 
smešno vsebino, ki je letela name. Skratka, 

večer smeha, dobre volje in razkritja vseh 
mojih slabih strani in strani mojih gostov. 

Načrtov vam zagotovo ne manjka. Kaj 
ste si zadali za leto 2023?

Sami veste, kaj je pomembno v za-
dnjih dveh letih. Zdravje! No, tega si želim.

Špela Ožir

• • januar 2023

INTERVJU

 Kot idejni oče in glavni pobudnik tolkalnega festivala BUMfest ima že na začetku leta 
veliko dela.
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Decembrsko srečanje s starejšimi
December je mesec, ko se še 

bolj zavemo, kaj pomeni družina in 
koliko nam vsem pomeni prijetno 
druženje. 

V družbi se radi nasmejemo, 
družimo ter si namenimo tople be-
sede in poglede. Čas, ko ga preživi-
mo s starimi starši, je zagotovo zelo 
dragocena popotnica za naše življe-
nje. V decembru smo starejše obča-
ne iz Doma upokojencev v Šeneku 
presenetili z obiskom ter poklonom 
okrasnih venčkov, ki krasijo njihove 
sobe. Našo vez z njimi smo želeli 
ponovno obuditi in še bolj utrditi, 
zato smo naše babice in dedke po-
vabili v vrtec. Skupaj smo v praznič-
nem vzdušju ustvarjali, se crkljali in 

V prazničnem mesecu smo v 
goste povabili picopeka, ki nam je 
predstavil svoj poklic. 

Skupaj smo si ogledali, poime-
novali in okušali vse potrebne se-
stavine, ki jih potrebujemo za pri-
pravo okusne pice. Oblikovali smo 
testo in ga pustili nekaj časa vzha-
jati. V vmesnem času smo pripravi-
li testo za piškote, ga pregnetli in 
oblikovali s pomočjo pripomočkov, 
ki smo jih prinesli od doma. Nareje-
no smo spekli in uživali v pripravlje-
nih dobrotah. Pečene piškote smo 
shranili v škatlo, saj smo se odlo-
čili, da v naslednjem tednu pova-
bimo v vrtec stare starše. Povabila 
so bili zelo veseli, saj se jih je zelo 
veliko odzvalo. Najmlajše snežinke 
so zaplesale ples ob glasbi na temo 
pravljične zime, starejši otroci pa 
so v pevskem zboru zapeli zimske 
in praznične pesmi. Srečanje smo 
sklenili ob toplem čaju in domačih 
piškotih. Bilo je čarobno. 

Čarobno pa je bilo tudi ob obisku ravnateljice in pomočnice ravnateljice, saj sta nam 
polepšali dan z branjem zimske pravljice in obdarovanjem. Na nas pa ni pozabil niti 
dedek Mraz. Ogledali smo si tudi dve igrici o prijateljstvu. 

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Andraž

Praznični december v Vrtcu Andraž

pogovarjali. Z našimi najdražjimi smo se še 
malo poigrali in čas skupnega druženja se 
je kmalu iztekel. S poljubčki, objemčki in 
tudi kakšno solzico v očeh smo se poslovili 
od babic in dedkov. 

 Otroci iz oddelka 13
z Emo in Niko

VRTEC IN ŠOLA

 Medgeneracijska srečanja nas bogatijo.

 Veseli december v Vrtcu Andraž
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Na zaključni šolski dan koledarskega 
leta, 23. decembra 2022, na OŠ Polzela poteka 
že tradicionalna prireditev, ki jo vsako leto 
skoraj sami pripravijo starejši učenci. 

Do letos je to bila prireditev Šola ima ta-
lent, na kateri so se razredi predstavljali vsak 
s svojo točko, letos pa smo se organizator-
ji odločili, da naredimo nekaj drugačnega. 
Ohranili smo enak koncept, kot je za Šola ima 
talent, dodali pa smo nekaj vsebinskih dodat-
kov ter ustvarili svojo polzelsko Evrovizijo.

Organizatorji (bilo nas je okrog 20) smo 
osnutke za prireditev začeli snovati že nekaj 
tednov prej. Treba je bilo napisati scenarij, 
kar smo naredili Andrej in Judita Kužnik, Neli 
Stankovič ter Nuša Bohak, poleg tega pa smo 
pripravili tudi sceno ter vse pripomočke, ki so 
jih potrebovali naši voditelji Zala Sevčnikar, 
Lars Kukovec in Gal Antloga Lopert. Gledalci 
so si med prireditvijo lahko ogledali tudi dva 
filmčka ter sproti na projekciji spremljali, kdo 
kdaj nastopa, za kar je poskrbela Sofia Laul.

Da je šlo vse kot po maslu, smo potrebo-
vali tudi režiserja, kar sva bila Andrej in jaz. 
Za ozvočenje se moramo zahvaliti učitelju Bo-
rutu Petriču, ki nam je prijazno priskočil na 
pomoč, za vse odlične nasvete pri organizaciji 
ter poteku prireditve pa ravnateljici Bernard-
ki Sopčič, brez katere nam prireditve ne bi 
uspelo pripraviti.

Po evrovizijski himni, nastopu lanskega 
zmagovalca Lukasa Dušiča ter paradi zastav 
so se začeli nastopi držav oz. razredov. Ogle-
dali smo si lahko tako plesne in igralske kot 
pevske točke.

Sledilo je glasovanje, ki smo ga izvedli 
spletno.

Polzelska  
Evrovizija 

popestrila konec 

koledarskega leta

NAJBOLJ SMEŠNI so glede na glasove 
bili fantje iz 7. c, ki so pripravili odlično 
predstavo o Martinu Krpanu.

Nagrado za NAJIZVIRNEJŠO TOČKO je 
dobil 4. b. Pripravili so plesno-igralsko točko 
in z njo nasmejali publiko (oponašali so celo 
kokoši).

ZMAGOVALCI naše Evrovizije pa so bili 
smučarski plesalci iz 9. c, ki se jim je pridružila 
tudi razredničarka. Njihov ples je gledalce 
navdušil, tako da je bila zmaga njihova.

Ravnateljica Bernardka Sopčič po zaključku prireditve pravi: »Vsako 
leto me presenetite s tem, ko nadgradite kakšno stvar, tako da sem zares 
vesela in ponosna prav na vse učence OŠ Polzela.«

Organizatorji vam želimo, da v letu 2023 ohranite svojo ustvarjalnost pri 
umetniškem udejstvovanju.

Nuša Bohak, šolska novinarka

Nagrada za DRUGO MESTO je šla v roke 
plesalkam iz 6. a, ki so nas med plesom 
osupnile predvsem takrat, ko so druga 
drugo zavrtele v zraku.

Na TRETJE MESTO so se uvrstili ljubki 
božični plesalci iz 1. c.

• • januar 2023

VRTEC IN ŠOLA
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V decembru so nas razveselile prve snežinke. Žal jih ni bilo 
dovolj, da bi se s smučmi lahko podali na sneg. 

Smo pa izkoristili našo telovadnico in pripravili pravi te-
kaški poligon, kjer smo preizkusili opremo. Da nam je šlo 
odlično, sta potrdili tudi ravnateljica Bernardka Sopčič in vod-
ja projekta Trajnostna mobilnost iz Zavoda za šolstvo Marta 
Novak, ki sta si ogledali naše dejavnosti. Zdaj pa že res komaj 
čakamo sneg, da poligon zaživi tudi na trati vrtca.

Nika Koren, koordinatorica Trajnostne mobilnosti

Kuža Beni na obisku v 6. c

Tek na smučeh

Učence 6. c-razreda je v četrtek, 1. decembra 2022, obiskal 
terapevtski pes Beni iz društva za zaščito živali Veles. Obiskal 
nas je, ker smo zbrali največ hrane za živali.

Kadar pride na obisk terapevtski kuža Beni s svojim lastni-
kom, smo vsi dobre volje. Učiteljica Danica Gobec je o Beniju 
govorila, da se je obiska veselila in da je Beni tako dobrodu-
šen kuža, »da ti res zleze pod kožo« ter da to ni bilo njeno 
prvo srečanje z njim. Vedela je tudi, da nas bo spravil v dobro 
voljo in nam pomagal pregnati stres. Ko je prišel v razred, je 
prišel mimo vsakega, da smo ga lahko pobožali in pocartali. 
Lastnik nam je na začetku povedal nekaj zgodb o Beniju in 
skrbi za živali, nato pa smo se že morali posloviti. Vabljeni k 
zbiranju hrane za živali še naprej. 

Manca Jazbec, šolska dopisnica

Praznovali smo s stanovalci Doma upokojencev Polzela
V decembru smo se učenci OPB 8 podali v Šenek, kjer smo 

se družili s stanovalci, ki so v decembru praznovali rojstni 
dan. 

Zanje smo pripravili rojstnodnevne voščilnice, majhna da-
rilca ter seveda nekaj plesnih, pevskih in glasbenih točk. Tako 
otroci kot tudi stanovalci so uživali v medsebojnem druženju. 
Zelo dobra je bila tudi torta, ki so jo pripravili za učence in sta-
novalce v domu upokojencev. Z nami je bila tudi stanovalka, ki 
je v decembru dopolnila okroglih sto let. Njej smo še posebej 
voščili in ji v prihodnje zaželeli predvsem zdravja. 

Sanja Kolšek

VRTEC IN ŠOLA

 »Snežni poligon« v vrtčevski telovadnici

 Čas z Benijem hitro mine.

 Radi nastopamo v Šeneku.
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Novoletne kresničke se lepo iskrijo 
in nas zabavajo, vendar niso povsem 
nedolžne. 

Ob prižigu sprostijo v ozračje veliko 
nanodelcev, katerih vdihavanje je zdrav-
ju škodljivo.

Devetošolke Ajda Sternad Pražnikar, 
Tara Marton in Lia Herman so pod men-
torstvom Lucije Cestnik in Doroteje Smej 
Skutnik razvile kresničke, ki so zdravju 
in okolju prijaznejše. Za inovativen, za-
baven in okoljevarstveni poskus so na 
državnem tekmovanju iz kemijskih po-
skusov, ki ga organizira Gimnazija Mo-
ste, prejele zlato priznanje, poskus pa 
se je uvrstil na 1. mesto v državi. Vabimo 
vas, da si kemijski poskus ogledate na 
Youtube kanalu OŠ Polzela.

2. decembra 2022 je na naši šoli potekalo državno tekmovanje iz biologije na 
temo Mehkužci. Naši učenci so odlično zastopali OŠ Polzela, kajti osvojili smo kar 
dve zlati ter štiri srebrna Proteusova priznanja. Zlato Proteusovo priznanje sta 
prejeli devetošolki Lara Jošt in Klara Jug. Srebrno Proteusovo priznanje so prejeli 
osmošolka Julija Zabukovnik in devetošolci Izabela Veber, Hana Krašovec ter An-
drej Kužnik. Učencem iskreno čestitamo za odlične rezultate in ogromno znanja, ki 
so ga dokazali ob uspešnem reševanju zahtevnih tekmovalnih pol.

Doroteja Smej Skutnik

Uspešni mladi kemiki in biologi OŠ Polzela

Tudi v tem šolskem letu je Kulturno 
društvo Josipine Turnograjske razpisalo 
že 11. literarni natečaj za najboljše lju-
bezensko pismo med mladimi. 

Na natečaju smo lahko sodelovali 
učenci iz vse Slovenije od 6. do 9. razre-
da ter srednješolci. Preizkusili smo se 
lahko v pisanju pisem na temo Mladi za 
mlade in v pisanju ljubezenske pesmi. 

Na natečaj je prispelo 139 pisem iz 
vse Slovenije, od tega 101 pismo osnov-
nošolcev in 38 pisem srednješolcev. 
Namen obeh natečajev je bil spodbu-
diti mlade k literarnemu ustvarjanju in 
ohranjati spomin na našo prvo pesnico, 
skladateljico in pravljičarko Josipino Ur-
bančič, znano pod psevdonimom Turno-
grajska. Drugo leto namreč mineva 190 
let od njenega rojstva.

Letos sem se prvič udeležila nateča-
ja za najboljše ljubezensko pismo. Zdel 
se mi je zelo zahteven, saj si pisem ne 
pišemo več tako pogosto in jih raje za-
menjamo s sporočilom prek telefona. 

Tudi tema natečaja se mi je zdela zah-
tevna, saj smo v pisma morali vključiti 
svoje mnenje in predloge, kako bi mladi 
lahko spremenili svet. 

Zaključna prireditev natečaja je po-
tekala v nedeljo, 6. novembra 2022, v 
dvorani Kulturnega doma Preddvor. Tja 
smo bili povabljeni vsi, ki smo se na 
obeh natečajih uvrstili med deset naj-
boljših, prav tako pa tudi naši mentorji 
in sorodniki. Na odru sem odgovorila na 
vprašanje, kaj mi pomeni natečaj. Vsak 
nagrajenec je prebral tudi odlomek iz 
svojega pisma.

Moje pismo je strokovna žirija uvrsti-
la na pravljično sedmo mesto. Zanj sem 
prejela priznanje. Natečaj mi pomeni 
predvsem pridobivanje novih izkušenj 
in še en kamenček v mozaiku mojega li-
terarnega ustvarjanja. Pomembno vlogo 
ima pri tem tudi moja mentorica Marija 
Kronovšek, za kar se ji iskreno zahvalju-
jem. 

Ajda Čremožnik

Priznanje za 7. najboljše ljubezensko pismo

• • januar 2023

VRTEC IN ŠOLA

  Ajda, Tara in Lia so s svojim 
poskusom navdušile.           Uspešni mladi biologi

  Ajda na zaključni prireditvi
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Na letošnjo prireditev, ki je bila v decembru 2022, sem bila povabljena kot Časorisova mlada novinarka.
To je bil moj tretji obisk predsedniške palače in srečanje s predsednikom. Prireditve sem se udeležila že drugič, saj sem priznanje Faca leta dobila leta 2021. Ob ponovnem obisku sem v mislih podoživela občutke lanskega sprejema, kar mi je zvabilo nasmeh na obraz in me toplo pogrelo pri srcu.
Tudi letošnji izbor je bil zelo raznolik. Spoznali smo Kačmana (ta vzdevek je dobil oboževalec kač), dečka, ki riše stripe, poliglotko, ukrajinske glasbenike, matematika, deklico, ki je premagala raka, in mnoge druge. Prepričana sem, da si prav vsak izmed njih zasluži to priznanje, saj se ukvarja z nečim neobičajnim, izkazuje nadarjenost na svojem področju, predvsem pa v svoje delo vlaga veliko truda.
Da sem bila povabljena na prireditev, mi je bilo v veliko čast. Boljšega zaključka prvega leta v vlogi Časorisove mlade novinarke si ne bi mogla predstavljati.V letu 2022 sem za Časoris napisala 26 člankov. Spoznala sem veliko ljudi, predvsem pa sem se ogromno naučila in pridobila izkušnje, ki mi bodo vedno prišle prav. To mi ne bi uspelo brez mojih odličnih Časorisovih mentoric. 
Časoris pa ni edini časopis, s katerim sem rasla (in še rastem) iz meseca v mesec. Če ste redni bralci Polzelana, veste, da redkokdaj mine mesec, da ne bi katerega izmed člankov napisala zanj. Vse te članke lahko najdete tudi v spletnem glasilu OŠ Polzela. Nekatere izmed mojih člankov pa lahko najdete tudi v Šoštanjskem listu, občinskem glasilu Občine Šoštanj.
Vedno je nekdo, ki ti pomaga začeti, in to so v mojem primeru učiteljice slovenščine OŠ Polzela. Zahvaljujem se prav vsem izmed njih, saj mi (o mojem delu) vedno z veseljem vrnejo povratno informacijo ter podajo svoje mnenje.
Vsi članki pa niso le številke. Za vsakim se skriva druga izkušnja in druga zgodba. Pri intervjujih, ki so moja strast, tudi takšna, ki jo ohranim le zase in je ne delim z bralci.
Prireditev Faca leta 2022 mi je vlila novo motivacijo. Veselim se, da bom (upam) razveseljevala bralce in si širila svoja obzorja tudi v letu 2023.

Nuša Bohak, šolska novinarka

• • januar 2023

Časoris je spletni časopis za otroke, ki že od 
leta 2018 ob koncu leta podeljuje nagrado Faca 
leta, katere častni pokrovitelj je nekdanji predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Faca leta je priznanje, 
ki pomeni ogromno

VRTEC IN ŠOLA

Nuša z bratom Benom v predsedniški palači   
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Z vami želimo deliti posebno novico. 1. a OŠ Polzela se je 
pred jesenskimi počitnicami odzval na jezikovni nagradni na-
tečaj družbe A1 Slovenija. Natečaj se je izvajal znotraj A1 pro-
jekta Lahkonočnice v sodelovanju z revijama Cicido in Ciciban. 

Uspešni na jezikovnem 
natečaju

Naša naloga je bila, da s kratkim zvočnim posnetkom pred-
stavimo svoj način učenja besed v tujem jeziku. Za sodelovanje 
smo prejeli brezžični zvočnik, da bomo lahko poslušali še več 
pravljic v našem knjižnem kotičku, ki jih imamo zelo radi. In od 
veselja smo kar zaplesali.

Dragica Vidmar

 
 
 

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%. 

IN SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI. 
 

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

Tel: 03 7000 350, Gsm: 041 634 229 
 
 
 

                                       Vsem strankam se zahvaljujemo,   
za dosedanje zaupanje in Vas z veseljem,    

pričakujemo v prihodnje.   
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 Navdušeni nad darilom smo takoj zaplesali.
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V soboto, 17. decembra 2022, je Pi-
halni orkester Cecilija Polzela priredil 
veliki in zdaj že tradicionalni praznični 
koncert, ki so ga letos naslovili "Ho, ho, 
ho, še ne gremo domov!".

 
Tudi letos se jim je na koncertu pri-

družila vrhunska pevka Ana Grdadolnik. 
Mnogi jo poznajo kot finalistko šova 
Slovenija ima talent, sicer pa se je s pe-
tjem začela ukvarjati že z desetimi leti. 
Ustvarja pod umetniškim imenom Anna 
in ima že šest lastnih skladb.

Nastopil je tudi tercet, v katerem so 
se združili Tina Uratnik, članica orkestra 
in pevka za svojo dušo, Alenka Frece iz 
znane glasbene družine, prav tako tudi 
flavtistka in saksofonistka, ter poklicni 
glasbenik Jernej Pikel, sicer učitelj har-
monike v Glasbeni šoli Cecilija in solist 
na različnih prireditvah in praznovanjih. 
Zapeli so avtorski skladbi Gašperja Smi-
sla Božični večer in Srečno novo leto.

Gašper Smisl je predsednik Kultur-
no-glasbenega društva Cecilija Polzela, 
po duši sicer velik glasbenik, sklada-
telj in vsestranski mojster. Do zdaj se 
je podpisal že pod mnoge skladbice, ki 
polnijo mape nadobudnih članov orke-
stra in tudi drugih posameznikov. V na-
govoru so člani orkestra izpostavili, da 
takšnega koncerta ne bi mogli izpeljati 
brez Gašperja, ki v projekt vloži vso svo-
jo energijo in ljubezen do glasbe. Tudi 
na splošno verjamejo, da delovanje 
društva in vseh dogodkov ne bi bilo tako 
uspešno brez njegovega truda.

Pihalni orkester Cecilija Polzela je v 
program vključil božični uspešnici All I 
want for Christmas is you in Silvestrski 
poljub, manjkalo pa ni drugih uspešnic, 
kot so Moment for Morricone, slovenska 
evrovizijska pesem Prisluhni mi, Flas-
hdance, What a feeling, zahtevna The 
mask of Zorro, svetovno znani Pirati s 
Karibov, za konec pa še Na Golici.

Pokazali so, da so drugačni od preo-
stalih orkestrov. Ko pogledate njihovo za-
sedbo, vidite, da najmlajši član obiskuje 
osnovno šolo, najstarejši pa je že zaslu-

ženo upokojen. Ponosni so na neverje-
ten razpon svojih članov, kar dokazuje, 
da medse sprejmejo vsakogar, ki ljubi 
glasbo. Ravno letos so praznovali dese-
to obletnico rednega delovanja orkestra. 
Delujejo na ljubiteljski ravni in trenutno 
štejejo približno trideset članov. 

Dokazali so, da je njihov program izje-
mno pester in raznolik ter da ne igrajo le 
koračnic, vendar ponosno stopajo v svet 
filmske in druge zahtevne glasbe. Od-
ziv poslušalcev je bil izjemen in je vsem 
glasbenikom vlil novo mero motivacije za 
nadaljnje ustvarjanje.

Živa Avžner

Nadvse uspešen in pravljičen koncert Pihalnega 
orkestra Cecilija Polzela

MOZAIK DOGODKOV

 Pihalni orkester Cecilija Polzela  

 Alenka Frece, Tina Uratnik in Jernej  Pikel  Ana Grdadolnik 

 Pihalni orkester Cecilija Polzela z gosti
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13. decembra 2022, na 100. obletni-
co rojstva Karla Destovnika - Kajuha, 
smo se v Medobčinski splošni knjižnici 
Žalec poklonili spominu nanj in njegovi 
poeziji. Z lepoto njegovih besed ter do-
mišljijo smo prebujali srca in duše. Verz 
"Samo en cvet, en češnjev cvet" smo 
izbrali za srčno nit večera. Dodali smo 
nekaj uglasbitev njegovih verzov. 

Leto 2023 je Kajuhovo leto, saj je 
Vlada Republike Slovenije na pobudo 
ministrstva za kulturo leto 2023 razgla-
sila za leto pesnika Karla Destovnika - 
Kajuha. Zaznamovanje Kajuhovega leta 
na vseslovenski ravni je poklon pesni-
kovi ustvarjalnosti in njegovi vlogi v ko-
lektivni zavesti Slovencev ter sovpada z 
79. obletnico pesnikove smrti. Literar-
no delo Karla Destovnika - Kajuha ni 
le dokument takratnega časa, temveč 
obenem izpoveduje najglobljo in naj-
čistejšo, nadčasovno človečnost. Kajuh 
in njegova poezija sta globoko vsajena 
med ljudi.

Zgodba Karla Destovnika - Kajuha, 
pesnika ljubezni in upora, partizana, 
skovanega v času vojne vihre, in čute-
čega človeka, želečega si boljšega in 
dostojnega življenja zase in za vse trpe-
če, je nastala v viharnih letih, ko je svet 
doletela ena največjih moralnih preiz-
kušenj zadnjih stoletij, za katero smo 
upali in si želeli, da se nikoli več ne bi 
ponovila, a žal se spet dogaja. Ne tako 
daleč od nas.

Kot učenec je razmišljal s svojo glavo 
in želel izboljšati svet. Kot partizan se je 
želel za te želje bojevati. Kot mladenič 
pa je v novi svet, ki bi nastal, želel pone-
sti prepotrebno mero ljubezni, razume-
vanja in trdnosti.

Njegovo ustvarjalno obdobje je bilo 
sicer zelo kratko, a izjemno plodovito. 
Zato ni nepričakovano, da je njegovo 
ime kaj kmalu postalo večje kot človek 
sam in da so ga ljudje upravičeno videli 
kot poeta celotnega gibanja, kot pesni-
ka novega sveta v ideologiji, podrejeni 
času 20. stoletja, kot znanilca novega 
človeka in nove misli.

V partizanih je napisal le nekaj pe-
smi, med njimi Pesem XIV. divizije. V 
nemogočih razmerah je v napol prepe-
reli baraki na Notranjskem izšla njego-
va prva pesniška zbirka. V njej je bilo 
zbranih 27 pesmi, izšla pa je v nakladi 
38 izvodov. Pesmi je po pesnikovem na-
reku tipkala plesalka in soborka iz kul-
turniške skupine Marta Paulin – Brina, 
s katero je imel pesnik v zadnjih mese-
cih življenja posebej globok odnos, ki 
se lahko razvije samo takrat, ko človek 
s poslednjimi močmi in zroč smrti v oči 
hlasta po življenju.

Kajuhova beseda ostaja in se še 
dandanes širi, njegove pesmi ostajajo 
aktualne, njegov čustveni naboj in li-
ričnost še kar vzbujata odziv, želje po 
lepšem svetu pa so še vedno prisotne 
v mislih mnogih. Njegove pesmi ostajajo 
žive in z veseljem brane.

V recitalu, ki sem ga pripravila Jolan-
da Železnik, smo slišali nekaj njegovih 
pesmi, ki so zagotovo odmevale še dol-
go potem, ko smo se razšli.

Jolanda Železnik

Poklon pesniku 
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 Kajuhove pesmi so recitirale (z leve): Karmen Kreže, Tanja Pilih, Nina Trbovšek, Jolanda 
Železnik, Irena Verbič, Andreja Hutinski in Valerija Jerman.
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Veseli december je bil v Varstveno-
-delovnem centru Muc resnično vesel. 
Ker so bili naši uporabniki letos zelo 
pridni, se je pri nas oglasilo kar nekaj 
dobrih ljudi, ki so nas obdarili. 

Prvi se je pri nas ustavil Miklavž v 
spremstvu parkeljnov. Tisti ta pridni 
so jih bili zelo veseli, celo fotografirali 
in pogovarjali so se z njimi. Malo manj 
pridni pa so se skrivali v kotih, da jih 

parkeljni morda ne bi odpeljali s seboj. 
Seveda pa je Miklavž vse tudi obdaril. 
Potem so naše uporabnike obiskale in 
obdarile dobre vile. Pripravili smo jim 
prisrčen sprejem, jim prebrali nekaj pe-
smic in zapeli. Da bodo imele spomin 
na nas, so jim uporabniki narisali in 
pobarvali slike ter jim podarili drobno 
pozornost. 

Nazadnje pa nas je obiskal in obda-
ril še dedek Mraz. Ker ni bilo snega, se 
je tokrat pripeljal kar z avtom. Tudi nje-
ga smo pospremili s pesmijo in dobrimi 
željami.

V mesecu decembru smo obiskali 
tudi nekaj prireditev. Ogledali smo si 
rokometno tekmo ženske državne lige 
med ŽRK Z dežele in ŽRK Izola. Šli smo si 
ogledat jaslice v Vojnik in obiskali Pra-
vljično deželo v Celju.

Urška Pipan

December v Varstveno-delovnem centru Muc

V ekomuzeju na gradu Komenda smo člani Društva upokojencev Polzela v so-
delovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, Policijo, Dar-
som, Rdečim križem Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije organizirali 
preventivni dogodek za seniorje in upokojence. 

Predavanja so izvajali strokovnjaki 
z različnih področij. Sebastijan Turk in 
Dragica Sternad Pražnikar z Agencije 
za varnost prometa sta predstavila ce-
stnoprometne predpise in najpogostej-
še napake slovenskih voznikov, Nataša 
Kovše z Darsa varno vožnjo po avtocesti 
in hitri cesti ter Cvetka Grm temeljne 
postopke oživljanja. 

Med posameznimi predavanji so 
lahko udeleženci dogodka inštruktorju 
vožnje pokazali svoje praktično zna-
nje vožnje z avtomobilom. Dogodka se 
je udeležilo veliko starejših občanov. 
Po končanem srečanju so bili vsi zelo 
zadovoljni s prikazano vsebino in pre-
dlagali, naj v prihodnje še pripravljamo 
takšna in podobna predavanja.

Igor Pungartnik

Program Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

MOZAIK DOGODKOV

  Obisk in obdaritev dobrih vil

 Dogodek je predvsem med starejšimi občani vzbudil veliko zanimanja.
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Odprtje razstave "Potovanje roke s črto: risbe doživetij izpod pastelnega svinč-
nika Lovra Fužirja" je bilo v sredo, 21. decembra 2022, v Medobčinski splošni knji-
žnici Žalec. Dogodek je bil pospremljen z glasbeno točko učencev posebnega pro-
grama II. osnovne šole Žalec.

Lovro Fužir se je predstavil z likovnimi deli, ki so nastala v enem letu pod men-
torstvom njegove učiteljice likovnega pouka Hane Grubelnik. Gre za risbe, narisane 
s pastelnimi svinčniki na risalne liste formata A3, na katerih so vidne izrazite črtne 
poteze in enakomerni potegi na risalni površini, ki so do potankosti natančno iz-
merjeni. Risbe delujejo ubrano in enotno. Vsebina, ki jih nosijo Lovrove risbe, izhaja 
iz zanimanja za slovensko pokrajino, predvsem za gradove in cerkve. Skozi njih pa 
so vidni spomini na izlete v šoli in s svojo družino. 

Odprtje razstave je dokaz, da lahko s pridnim delom in sodelovanjem nastanejo 
čudovite umetnine. Dogodka se je udeležilo veliko obiskovalcev, ki so se veselili 
Lovrovega uspeha.

Hana Grubelnik

Razstava učenca Lovra Fužirja

Ob zadnji polni luni preteklega leta, 
8. decembra 2022, so se pred trgovskim 
centrom na Polzeli zbrali polzelski po-
hodniki, ki se ob vsaki polni luni, že 24 
let, odpravijo na Goro Oljko ali na ka-
kšen drug pohod s pobratenimi ljubi-
telji pohodov po vsej Sloveniji. Na zbi-
rališču so jih tradicionalno pogostili z 
domačim žganjem in pecivom. Ker jim 
je ta dan ponagajalo vreme, neznačilno 
za december, to je obilica dežja, so šli 
družno na ogled gradu Komenda.

Julijana Klemen nam je povedala, da 
so tako imenovane lunohode začeli iz-
vajati 5. oktobra 1998. V vseh letih niso 
izpustili niti enega pohoda, vse imajo 
tudi evidentirano. Tudi v času korone so 
ohranjali tradicijo in se, sicer posame-
zno, odpravili na pohod ob polni luni. 
So med prvimi v Sloveniji ali morda celo 
prvi, ki so uvedli pohod ob polni luni. 
Imajo tudi veliko prijateljev iz vse Slo-
venije, med največjimi pa so pohodniki 
iz Planinskega društva Ptuj, Planinskega 
društva Sevnica, pohodniki iz Šmartne-
ga v Rožni dolini in s Hajdine.

Ob tristotem pohodu so v prosto-
rih Kulturnega doma na Polzeli pripra-
vili pogostitev. V kulturnem programu 
je nastopil kvintet Lastovka, zbrane sta 
pozdravila Aleksander Mlakar, predse-
dnik Planinskega društva Polzela, in Igor 
Pungartnik, predsednik Društva upoko-

jencev Polzela. Srečanja sta se udeležila 
tudi prva pohodnika Erna Drofenik in 
Jaka Jeršič. Letos jih čaka praznovanje 
25. obletnice lunohodov, kar bodo za-
znamovali s srečanjem na Gori Oljki.

Bina Plaznik

300. pohod ob polni luni na Polzeli
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 Lovro Fužir z risbami

 Lunohodi neprekinjeno potekajo že od leta 1998.
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Na začetku leta 2022 smo v Društvu Dvorec dobili idejo, ki 
je nastala zaradi epidemioloških razmer, ko smo skoraj dve leti 
imeli omejeno druženje.

Najtežje je bilo med prazniki, predvem božično-novoletni-
mi. Želeli smo narediti nekaj pozitivnega in prispevati k dobre-
mu počutju, ko bo čas za praznovanje, kar ne bi bilo odvisno 
od okoliščin zaradi epidemije. Pogovarjali smo se z župnikom 
Urbanom Lesjakom o možnostih, da bi postavili jaslice okrog 
župnijske cerkve. Takrat je bilo pred nami še vse leto, zato smo 
idejo imeli zgolj v svojih glavah. Oktobra smo se aktivirali in 
začeli delati. Dobili smo podporo z Občine Polzela in tudi TIC 
Polzela. Prve jaslice smo postavili na dogodku Tisoč luči v Še-
neku. Te jaslice smo nato prestavili na grad Komenda.

K sodelovanju smo povabili posameznike, družine in dru-
štva, da svoje jaslice postavijo na ogled okrog cerkve svete Mar-
jete. Malce nas je skrbelo, ali bodo jaslice na varnem. Upali in 
zaupali smo, da bodo ljudje spoštovali naše delo. Želeli smo 
prikazati preprosto idejo, ki jo vsak lahko izpelje in tako so-
deluje. Seveda bi lahko bile jaslice še boljše, večje in materi-
alno vrednejše, a so bile postavljene iz srca in z željo, da bi se 
približali božiču, da bo Sveta družina nosila v sebi veselje ter 
posledično mir in upanje.

Postavljenih je bilo deset jaslic, ki so cerkev krasile od 24. de-
cembra do 9. januarja 2023. Ker je bilo to prvo leto izvedbe, smo z 
uresničitvijo zelo zadovoljni. Zagotovo je to lep primer, kako se lah-
ko povežemo na malce drugačen način. Naslednje leto namerava-
mo ponovno postaviti jaslice in vas že zdaj vabimo k sodelovanju. 
Idejo bomo še razvijali, veseli pa bomo vseh vaših predlogov.

Carmen Maria Fernandez

Jaslice okrog župnijske cerkve

MOZAIK DOGODKOV

Zdravo jem in gibam se
V mesecu februarju bomo v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja   

Spodnje Savinjske doline na Polzeli organizirali delavnici Zdravo jem in Gibam se.

Delavnica Zdravo jem je namenjena osebam, ki si želijo izboljšati svoje prehranjevalne 
navade, bodisi zaradi zdravstvenih bodisi kakšnih drugih razlogov (povišana telesna masa 
…) in obsega štiri srečanja. Delavnico bo vodila dietetičarka Mila Terčelj, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, mag. dietetike.

Delavnica Gibam se bo obsegala osem srečanj, ki bodo trajala 45 minut. Delavnica bo sestavljena iz ogrevalnega dela, aerobnega 
dela, vaj za moč mišic in ravnotežja ter raztezanja in dihalnih vaj. Delavnico bo vodila fizioterapevtka Maša Zupan, dipl. fiziot.

Obvezne so predhodne prijave na telefonsko številko: 031 343 774 (Marjana Šmajs) ali na elektronski naslov:   
marjana.smajs@gmail.com         Marjana Šmajs

Jaslice so na ogled postavili 
posamezniki, družine in društva.  

3131



Šahovski klub Polzela, katerega predsednik je Tomi Masnec, je delaven skozi 
vse leto. 

Tako so letos pripravili 42 hitropoteznih turnirjev, za končni vrstni red pa so 
upoštevani rezultati 20 najboljših turnirjev. Udeležilo se jih je od 15 do 22 šahistov 
iz raznih krajev Savinjske doline. Igrajo ob nedeljah dopoldne v mali dvorani Kul-
turnega doma na Polzeli. 

Prvo mesto ob koncu leta je osvojil Štefan Šincek iz Šahovskega kluba Savinjčan 
iz Šempetra, ki je zbral na vseh turnirjih kar 440 točk (zmag in remijev), na drugo 
mesto se je uvrstil Radovan Krajnc s 405 točkami, na tretje pa Ivan Lorenčak s 368 
točkami (oba Šahovski klub Griže).

Tone Tavčer

Zmagal Šincek iz Šahovskega kluba Savinjčan

Trikraljevsko koledovanje je tudi le-
tos bogatilo božično-novoletne prazni-
ke v Župniji Polzela. 

Dan po prazniku Svetih treh kraljev 
so se na pot podale tri skupine koledni-
kov z animatorji. Pred odhodom na pot 
po župniji je domači župnik Urban Lesjak 
blagoslovil kredo, nalepke, kadilo, vodo 
in mlade kolednike. Dobre volje so se 

odpravili vsak v svoj del župnije. Oznanili 
so veselo novico o Jezusovem rojstvu in 
tako prenesli blagoslov k družinam. 

Kot vsako leto so obiskali družine, 
ki so jih povabile. Število hiš se iz leta 
v leto veča. Zahvala velja vsem, ki so 
odprli vrata svojih domov in src ter z 
darovi v trikraljevski akciji podprli delo 
naših misijonarjev. Koledniki so bili tudi 

sami deležni dobrote ljudi, ki jim svojo 
pozornost izkažejo s sladkimi priboljški, 
predvsem pa so bili veseli, da so opravi-
li plemenito poslanstvo. Naše veselje za 
srečo drugih je največje bogastvo. 

Za Misijonsko središče Slovenije so 
tako skupaj zbrali 1630 evrov. 

Tone Tavčer 

Naše veselje za srečo drugih
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 Predsednik šahovskega kluba Tomi 
Masnec (desno) predaja pokal zmagovalcu 
Štefanu Šinceku (levo).

 Koledniki z župnikom Urbanom Lesjakom
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Že peto leto zapored so mlade prostovoljke pod okriljem 
KORK Polzela uspešno izpeljale projekt Dobra vila.

Liza Hočevar, vodja projekta, je povedala: »Podpora, ki jo 
projekt prejme s strani srčnih ljudi, ki se nanj odzovejo, je 
resnično neverjetna. Letos nam je uspelo obdariti 230 otrok 
občin Spodnje Savinjske doline. Poleg paketov, ki so jih pri-
pravile dobre vile in vilinci, smo s pomočjo donatorjev obda-
rili tudi ranljivo skupino 21 varovancev Varstveno-delovnega 

centra Muc.« Zaradi varnosti zdravja so pakete otroci prejeli 
na dom ali vnaprej določeno lokacijo. Pri prevozu jim je zelo 
velikodušno priskočil na pomoč PGD Polzela. »Res sem hvale-
žna vsem dobrim vilam in vilincem, da nam vsako leto znova 
pomagate izpeljati projekt, saj vedno znova dokazujemo, da 
skupaj zmoremo več,« je še povedala Liza.

Z majhno pozornostjo do velike sreče.
Olga Hočevar

Dobra vila že petič obdarila otroke

Zagotovo se strinjate, da je december poseben mesec. 
Imenujemo ga kar praznični december, saj se vse vrti okrog 
božičnih in novoletnih praznikov. December in januar pa po-
lepšajo tudi novoletne lučke, ki si jih z največjim veseljem 
ogledamo. 

Ravno novoletne lučke predstavljajo veliko veselje naše-
mu občanu Darku Jelenu, ki že več kot deset let na svojem 
domu v Andražu nad Polzelo (zaselek Sevčnik) pripravi pra-
vo pravljično deželo. Skozi vse leto nabira ideje za okrasitev 
okolice, ki v mesecu decembru zažari. Vsako leto doda kakšen 
komplet lučk, tako da jih je vsega skupaj že okrog dvesto me-
trov. Okolico pa poleg lučk popestri tudi z različnimi zimskimi 
motivi, ki so prava paša za oči. 

Tisti, ki jih še niste videli letos, ste naslednje leto vabljeni, 
da se peljete mimo in si jih ogledate. 

Nika Ograjenšek

Novoletna okrasitev v Sevčniku 
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 Ekipa Dobre vile med pripravo paketov  Liza Hočevar in Natja Kapitler

 Okolica doma Darka Jelena iz Andraža nad Polzelo se v času 
božiča spremeni v pravljično deželo.
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Vsako leto se pred iztekom koledar-
skega leta predstavniki 19 zelo aktivnih 
športnih društev in klubov, ki so vklju-
čeni v Zvezo športnih društev Polzela, 
srečamo na Polzeli. 

Izmenjamo si informacije, kaj se je 
dogajalo skozi leto in kateri načrti so bili 
uresničeni. Tovrstna druženja in pozitivna 
energija so razlog, da z njimi dvigujemo le-
stvico vrhunskega športa in športa za vse 
vsako leto višje. Veliko k temu doprinese 
Občina Polzela z županom Jožetom Kužni-
kom, ki z razvojem športne infrastrukture 
občankam in občanom omogoča vključe-
vanje v šport. Ključno je, da mladi čutijo, 
kako zelo je to pomembno za razvoj, odra-
ščanje in izoblikovanje osebnosti.

Vsakemu posebej se še enkrat za-
hvaljujem za čas in doprinos z aktivnim 
delovanjem.

Ivi Kapitler

Prednovoletno druženje predstavnikov športa

Silvestrov večer na Polzeli je ponov-
no postregel z odlično glasbo in obilo 
zabave. Zbrali so se številni občani, ki 
so zadnji dve leti zaradi epidemije covi-
da pogrešali glasbene nastope in pra-
znovanje na prostem.

Ansambel Spev je vse od 22. ure do 2. 
ure prvega dne v novem letu navduševal 
množico. Odpeli so številne domače na-
rodno-zabavne pesmi, nekaj pa tudi dal-
matinskih in Slakovih. Ves večer smo se 
greli tudi ob kuhanem vinu in čaju, ki ju 
je za obiskovalce koncerta priskrbela Ob-
čina Polzela. Štiri ure so ob petju, plesu 
in v prijetni družbi minile, kot bi mignil. 

Skupaj z ansamblom Spev smo v to-
pli zimski noči odštevali do polnoči in 
si ob tem zaželeli, da nas v prihajajo-
čem letu spremljajo pogum, optimizem, 
zdravje in zadovoljstvo. 

Teja Zidanski

Z ansamblom 
Spev v novo leto 

• • januar 2023

MOZAIK DOGODKOV

 Predstavniki športnih društev, vključenih v ZŠD Polzela

  Ansambel Spev je s pestrim repertoarjem povedel številne obiskovalce v novo leto.
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Člani skupin Rožmarin in Lilije, ki 
delujeta pod okriljem Medgeneracij-
skega društva Mozaik generacij Polze-
la, smo skupaj praznovali slovo od leta 
2022. Družili smo se v znani gostilni ob 
dobri pijači in jedači. Po govoru naših 
voditeljic je Boris Turk poskrbel za še 
boljše počutje, saj je prav za vsakega 
izdelal lepo svečo iz brezovih vej. Tako 
smo se že povsem praznično razpolože-
ni odpeljali v Mozirski gaj.

Že na parkirišču nas je pobožal na-
pis na tabli - Božična bajka. Polni pri-
čakovanj smo se podali čez most, da to 
bajko tudi doživimo. Pred veliko lepo 
osvetljeno gredo smo naredili skupinsko 
fotografijo, a takoj nato nas je že prite-
gnil osvetljen ribnik z labodi in lokvanji. 
Vsako drevo, vsak griček je bil osvetljen 
rumeno, rdeče, modro, vijoličasto in pre-
livajočih se barv. Mimoidoči nam je po-
vedal, da je letos lučk 1.700.000 ter da so 
vse varčne in varne. Tod so pridne roke 
postorile zelo veliko dela.

Občudovali smo najrazličnejše skulp-
ture: pravljične hiške, vile, dedka Mraza, 
sani, jezerce s pingvini, jezerce s severnimi 
medvedki, čebelnjak in druge stvaritve. Čez 
večbarvno osvetljen lok pa smo prišli do 
vrtnega paviljona, ki je kar vabil k fotogra-
firanju. Najdlje smo postali ob razglednem 
stolpu. Zofi Palir nam je pokazala prostor 
s čakrami, ki pa žal niso bile osvetljene, 
saj niso božični motiv, a v tem čarobnem 
vzdušju smo še kar strmeli v temno travo 
in čakali, da bodo samo za nas posvetile. 

Ker smo skupina Rožmarin, smo posta-
li še v zeliščnem vrtu, ob cerkvici svetega 
Valentina pa je marsikdo pozvonil za srečo. 
Od časa do časa je do nas prišel skrivno-
stni šum Savinje, kakor da nam šepeče: 
nocoj se vam lahko uresniči prav vsaka 
želja. Nekateri so si odpočili v pravi kmečki 
hiši ob toplih napitkih, drugi pa smo še za-
dnjič strmeli v morje prelepih lučk. 

Preden smo se razšli, smo si zaželeli 
samo miru in zdravja, saj kakor je rekel 
Anton Martin Slomšek v eni izmed svo-
jih Drobtinic: Srečen ni, kdor veliko ima, 
ampak ta, kdor malo potrebuje …

Majda Mlakar

Med milijon lučkami

S 1. 1. smo stopili v novo leto, ki obi-
čajno prinaša analizo za nazaj in načrte 
za naprej.

 
Kitajci zaznamujejo prihod novega 

leta drugače kot mi. Tako bo začetek no-
vega kitajskega leta 22. 1. 2023 vstop v 
leto vodnega zajca, ki bo trajalo do 9. 2. 
2024, pravi dao pratika. In kaj simboli-
zira zajec v tem kontekstu? Predstavlja 
svežo energijo pomladi ter ure med 5. in 
7. zjutraj. Obljublja nov dan, novo življe-
nje in prinaša pozitivni občutek glede 
prihodnosti. Zajec v kitajski kulturi velja 
za simbol dolgoživosti, miru in prospe-
ritete.

Pozitivne lastnosti in kvalitete v letu 
2023, ki bodo pomagale ustvariti sreč-
no in zadovoljno leto, so vljudnost, ve-

stnost, nežnost, prožnost, skromnost, 
skrbnost, previdnost, sočutnost, milina, 
prijaznost, premišljenost, ustvarjalnost, 
primernost, družabnost, prožnost, sa-
mozavestnost …

Ko sem prebirala in razmišljala o 
teh lastnostih, sem uvidela, da prav te 
značilnosti običajno krasijo nas pro-
stovoljce in nas vodijo pri našem pro-
stovoljskem in humanitarnem delu. To 
posledično pomeni, da krepijo v nas 
pozitivno, kar nas okrepi tako z vidika 
prostovoljskega dela kot tudi našega 
osebnega življenja.

Lastnosti in kvalitete, ki v tem letu 
niso dobrodošle, pa so površnost, raz-
vajenost, muhavost, manipulativnost, 
samovšečnost, preobčutljivost, svo-

jeglavost, neusmiljenost, nezvestost, 
brezbrižnost, zaskrbljenost, pesimistič-
nost, negotovost, sumničavost, plašnost, 
lahkomiselnost … Omenjene lastnosti 
lahko prispevajo k težavam in neugo-
dnim razpletom v različnih življenjskih 
okoliščinah, zato velja biti pozoren na 
njih in jih ozaveščati, če pa se pojavijo, 
jih transformirajmo in prikličimo zgoraj 
navedeno pozitivnost.

Še enkrat vam zaželim lahkotno in 
blagostanja polno življenje v letu 2023, 
ki naj ga vodijo sočutnost, skrbnost, 
vljudnost, prijateljstvo, samozavest, hu-
mor … Vse to so tudi kvalitete, na katere 
smo ponosni pri delu v našem društvu 
Mozaik generacij Polzela.

Marjana Šmajs

Leto 2022 se je poslovilo in kaj nam prinaša leto 2023

MOZAIK DOGODKOV

 Med lučkami v Mozirskem gaju
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V začetku januarja v polzelski župnijski cerkvi sv. Marjete 
tradicionalno potekajo trikraljevski koncerti. Praznik prepe-
vanja in igranja božičnih pesmi nagradijo obiskovalci s priso-
tnostjo in bogatimi aplavzi. 

Prijetno in doživeto je bilo tudi na letošnjem koncertu v 
nedeljo popoldne, 8. januarja 2023. Pred začetkom koncerta 
se je domači župnik Urban Lesjak zahvalil za koledniško akcijo 
ter v izraz hvaležnosti izročil skromen spomin in pozornost 
vsem, ki so v župniji opravljali koledniško službo. Med drugim 

je poudaril, da je koledniška akcija postala zelo velika in učin-
kovita pomoč pri reševanju stisk v misijonskih deželah. 

Na letošnjem trikraljevskem koncertu so nastopili: Polzel-
ski trikraljevski koledniki, Vokalna skupina Lastovka, Cerkveni 
otroški pevski zbor Cekinčki, Vokalno-instrumentalna skupina 
Margareta, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Polzela, Moški 
pevski zbor Polzela, citrarski duet Neli in Karmen Zidar Kos ter 
Združeni mešani pevski zbor Polzela. 

Tone Tavčer

Praznik prepevanja in igranja božičnih pesmi

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, je naš državni 
praznik. Praznujemo ga 8. februarja, na dan obletnice smrti 
našega največjega pesnika Franceta Prešerna.

Slovenci s spoštovanjem in priznanjem našemu pesniku 
Prešernu in mnogim drugim zaslužnim kulturnikom praznu-
jemo 8. februar že od leta 1945. Na Polzeli se praznovanju vr-
sto let pridružujemo likovniki Kulturno-umetniškega društva 
(KUD) Polzela s skupinsko razstavo. Letošnja razstava, ki bo 
na gradu Komenda na ogled od 7. februarja 2023, bo posebno 
pestra. V slikah bodo upodobljeni kar štirje slovenski umetni-
ki: pisatelj Ivan Tavčar ob 100. obletnici smrti, arhitekt Edvard 
Ravnikar ob 30. obletnici smrti, slikar Maksim Gaspari ob 140. 
obletnici rojstva in Karel Destovnik - Kajuh, čigar 100. obletni-
co rojstva smo slavili v letu 2022.

Vlada Republike Slovenije je na predlog ministrstva za kultu-
ro leto 2023 razglasila za Tavčarjevo in Ravnikarjevo leto, v likovni 
sekciji KUD Polzela pa smo se odločili, da se kot likovniki posebej 
poklonimo Maksimu Gaspariju, ki je v svojih slikah dokumenti-
ral ljudske motive, način življenja, kmečka opravila in običaje. 
Tako bomo s svojo dejavnostjo potrdili slovensko pripadnost in 
spoštovanje do življenja naših prednikov. Verjamemo v komen-
tar znanega kritika, ki je o Maksimu Gaspariju povedal, da je za 
prepoznavnost Slovenije v svetu s svojimi slikami, ilustracijami in 
karikaturami naredil toliko kot Avsenik s svojo glasbo.

Ob ogledu razstave na gradu Komenda se boste morda spo-
mnili knjige Slovenske narodne pravljice z Gasparijevimi ilustra-
cijami ali pa razglednic z liki v slovenskih narodnih nošah. Zača-
sa življenja je bilo Gaspariju očitano, da je preveč slovenski - pa 
je slikal le to, kar je kot Slovenec doživljal, ljubil, spoštoval.

Mojca Korošec

Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku

• • januar 2023
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 Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Polzela, ki ga vodi Mija Novak.
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V letu 2022 je Powerlifting klub Polzela dosegel izjemne rezultate v pokalu klu-
bov Powerlifting zveze Slovenije. V disciplini troboja moči, ki vključuje počep, po-
tisk s prsi in mrtvi dvig, so se naši tekmovalci odlično odrezali in na koncu sezone 
zasedli tretje mesto. V posamezni disciplini potiska s prsi pa so dosegli še boljši 
rezultat in se uvrstili na vrhunsko drugo mesto. To je izjemen uspeh, ki potrjuje, da 
naši tekmovalci iz leta v leto napredujejo in uspešno trenirajo.

Vsem članom Powerlifting kluba Polzela čestitamo za dosežene rezultate in se 
veselimo še večjih uspehov v prihodnosti. Obenem se zahvaljujemo vsem trener-
jem, ki skrbijo za usposabljanje in razvoj naših powerlifterjev ter jim pomagajo pri 
doseganju vrhunskih rezultatov.

Veselje ob dobrih rezultatih spremlja veselje ob odprtju naših novih prostorov 
na Cvetlični ulici, poleg Karate kluba Polzela. Prostori so na voljo tako za resne 
treninge kot tudi za rekreativce. Opremljeni smo s široko paleto opreme za power-
lifting, moč in funkcionalno vadbo, ki bo zadovoljila potrebe vseh obiskovalcev. 
Naši prostori so odprti vseskozi, ne glede na uro in dan (24/7), kar omogoča prila-
godljivost treninga vašemu urniku, zato vas prijazno vabimo, da se nam pridružite. 
Verjamemo, da sta fitnes in šport ključnega pomena za zdravo telo in duha, zato se 
trudimo zagotavljati najboljše pogoje za vadbo. V prostorih lahko pričakujete topel 
sprejem, medsebojno pomoč in podporo pri vaših treningih.

Vsem, ki vas zanima nova priložnost za fitnes in šport na Polzeli, do konca 
januarja ponujamo akcijske cene za nakup mesečnih in letnih kart. Za tiste, ki se 
želijo še bolj prepričati o naši opremi in kakovosti treninga, pa ob najavi ponu-
jamo tudi brezplačen predstavitveni obisk. Za vse dodatne informacije se lahko 
obrnete na nas in z veseljem vam bomo pomagali. Kontakt: 070 817 155, samo@
plk-polzela.si

Samo Železnik

Powerlifting klub Polzela med 
najboljšimi v Sloveniji

Polzelan Tim Jevšnik, član Lokostrelskega kluba Gornji Grad, je 7. januarja 2023 
na tekmovanju za slovenski pokal v Ilirski Bistrici postavil nov absolutni državni 
rekord v tarčnem lokostrelstvu. 

V dvorani je na 18 metrov z lokom ustrelil 596 točk (od možnih 600). S tem je za 
eno točko izboljšal članski državni rekord, ki ni bil premagan že 19 let, in za tri točke 
izboljšal mladinski državni rekord.

Čestitamo.
Manuela Mlakar Podgoršek

Nov državni rekord v 
lokostrelstvu

MOZAIK DOGODKOV

 Tim Jevšnik je na tekmovanju izboljšal 
članski in mladinski državni rekord.

Fitnes prostori so namenjeni 
športnikom in rekreativcem..  
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Ekipa Radia Maribor obiskala grad Komenda

V petek, 13. januarja 2023, se je salon na gradu Komenda prelevil v pravi radijski 
studio. Štajerski lisjak je terensko ekipo Radia Maribor - novinarja Roberta Zajška 
in tonskega tehnika Zorana Perka - popeljal na Polzelo. Sodelavci Turističnoinfor-
macijskega centra (TIC) Polzela smo tako v oddaji Malo naokrog imeli priložnost 
poslušalcem približati Občino Polzela.

Sodelovali sva Manuela Mlakar Podgoršek (strokovna sodelavka za turizem in 
promocijo) in Teja Zidanski (strokovna sodelavka za dogodke in promocijo). Pred-
stavili sva kraj in dejavnosti TIC, radijsko smo se sprehodili po prostorih, zbirkah in 
posebnostih gradu Komenda ter poslušalce povabili na ogled tudi drugih zname-
nitosti v Občini Polzela oziroma na kakšnega izmed prihajajočih dogodkov, ki bodo 
v letu 2023 obogatili dneve in večere. Izvajalce Poletnih večerov na gradu Komenda 
smo tudi letos skrbno izbrali. Posnetku oddaje lahko prisluhnete na: https://365.
rtvslo.si/arhiv/malo-naokrog/174928422

Morda se najde kaj zanimivega tudi za vas. TIC Polzela izvaja vodene oglede po 
gradu Komenda in drugih znamenitostih za posameznike, družine, kolektive in sku-
pine. Lepo vabljeni tudi domačini, grad je namenjen predvsem vam. 

Manuela Mlakar Podgoršek

• • januar 2023

MOZAIK DOGODKOV

Tretješolka Tisa in četrtošolec Brin 
se z babico in dedkom z veseljem 

odpravita v hribe. Rada tudi pomagata 
pri raznih opravilih, vsi pa obožujejo 

domače mačje razvajenke.

Skupaj 
nam je lepše

Januar
2023

 Novinar Robert Zajšek ob fototočki 
malteškega viteza
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Rokodelske delavnice v Izoli
V hotelu Delfin v Izoli so decembra potekale tradicionalne 

rokodelske delavnice, ki jih organizira Zveza društev upoko-
jencev Slovenije (ZDUS), na njih pa sodeluje lepo število roko-
delk in rokodelcev iz številnih slovenskih društev upokojencev. 

Sodelovali sta tudi članici Društva upokojencev Polzela, 
ustvarjalna skupina Iskrice, Beti Mlakar kot mojstrica in Jožica 
Jegrišnik kot mentorica. Beti je vodila delavnico kvačkanih rož, 
na kateri je bilo sedem mentoric. Jožica je bila mentorica na 
delavnici vezenja božične zvezde. Delavnice so potekale vsak 
dan od 9. do 12. ure. 

V prijetnem vzdušju se sklepajo nova prijateljstva in pri-
dobiva novo znanje ter ideje za ustvarjanje. Delavnice so obi-
skali tudi predsednik ZDUS Janez Sušnik, poslanec Državnega 
zbora mag. Dejan Židan in podpredsednica ZDUS Vera Pečnik. 
Srečanje je bilo medijsko odmevno, med drugim so o njem 
govorili v oddaji Dobro jutro na RTV SLO. Pridružile so se tudi 
članice sekcije Ostre šivanke z Obirskega v Avstriji in Šavrinke 
iz Istre.

Vsak večer je potekal zabavni program, zadnji večer pa 
zaključni program in poslovilno druženje. Udeleženci so si 
obljubili, da se prihodnje leto ponovno srečajo.

Beti Mlakar

MOZAIK DOGODKOV

Mali oglasi

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

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

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

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

Mojstrica na delavnicah Beti Mlakar s Polzele (prva z desne)
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Februar 2023
Sreda, 1. 2. 2023

 od 8.30 do 10.00: Bralni krožek Mravljice
 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 

Mozaik generacij Polzela
 od 14.15 do 15.45: Tehnika sproščanja z meditacijo

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.30: Delavnica Do zdravja z naravo

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela

Četrtek, 2. 2. 2023
 od 8.15 do 9.15: Gibanje za zdrav življenjski slog

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.00: Ustvarjalna delavnica

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.45: Rekreacija (pikado, krogi in kegljanje)

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž
 od 18.00 do 21.00: Šah

 Društveni prostori DU Andraž; Društvo upokojencev Andraž

Petek, 3. 2. 2023
 od 16.00 do 18.00: Pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, 
metanje kovinskih obročev

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 4. 2. 2023
 ob 7.00: Pohod po poti XIV divizije – Sedlarjevo 1. del

 Zbor pri igrišču v Andražu, Športno društvo Andraž

Nedelja, 5. 2. 2023
 od 9.00 do 13.00: Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir

 Kulturni dom Polzela; Šahovski klub Polzela

Ponedeljek, 6. 2. 2023
 od 8.15 do 9.00: Razgibajmo se s plesom

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 ob 16.00: 302. lunohod: Polzela–Slatine–Tomaž

 Zbor pri prostorih DU Polzela; Društvo upokojencev Polzela
 od 17.00 do 18.00: Telovadba

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev Andraž
 od 18.00 do 19.00: Rekreacija

 Osnovna šola Polzela – mala telovadnica; Društvo 
upokojencev Polzela

Torek, 7. 2. 2023
 postavitev razstave: Skupinska razstava ob slovenskem 
kulturnem prazniku

 Grad Komenda Polzela; KUD Polzela – likovna sekcija
 od 9.00 do 11.00: Iskrice – ročna dela

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev Polzela

 od 9.00 do 10.00: Delavnici Zdravo jem in Gibam se
 Obvezne prijave. Medgeneracijski center Polzela; 

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 18.00: Metanje kovinskih obročev, pikado, 
kegljanje s kroglo na vrvici

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev Polzela
 od 17.00 do 19.00: Šahovski krožek

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 ob 18.00: Proslava ob kulturnem prazniku

 Dom krajanov Andraž nad Polzelo; Občina Polzela
 od 18.00 do 21.00: Električni pikado

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 8. 2. 2023
 ob 6.30: Pohod Vrbe

 Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli; Društvo 
upokojencev Polzela

Četrtek, 9. 2. 2023
 od 8.15 do 9.15: Gibanje za zdrav življenjski slog

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.30: Predavanje Odnosi, stres in čustva ter 
njihov vpliv na telo in zdravje (Andrej Pešec)

 Zaželene predhodne prijave. Medgeneracijski center 
Polzela; Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.45: Rekreacija (pikado, krogi in kegljanje)

 Šolska telovadnica POŠ Andraž, Društvo upokojencev 
Andraž
 od 18.00 do 21.00: Šah

 Društveni prostori DU Andraž, Društvo upokojencev Andraž

Petek, 10. 2. 2023
 ob 8.00: Pohod po obronkih Dobrne

 Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli, Društvo 
upokojencev Polzela
 od 16.00 do 18.00: Pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, 
metanje kovinskih obročev

 Društveni prostori DU Polzela, Društvo upokojencev 
Polzela

Nedelja, 12. 2. 2023
 od 9.00 do 13.00: Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir

 Kulturni dom Polzela; Šahovski klub Polzela

Ponedeljek, 13. 2. 2023 
 od 8.15 do 9.00: Razgibajmo se s plesom

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 17.00 do 18.00: Telovadba

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž
 od 18.00 do 19.00: Rekreacija

 OŠ Polzela – mala telovadnica; Društvo upokojencev Polzela

• • januar 2023
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Torek, 14. 2. 2023
 od 9.00 do 11.00: Iskrice – ročna dela

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev 
Polzela
 od 9.00 do 10.00: Delavnici Zdravo jem in Gibam se

 Obvezne prijave. Medgeneracijski center Polzela; 
Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela 
 ob 16.00: Likovna delavnica z mentorjem

 Kulturni dom Polzela; KUD Polzela – likovna sekcija
 od 16.00 do 18.00: Metanje kovinskih obročev, pikado, 
kegljanje s kroglo na vrvici

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev 
Polzela
 od 17.00 do 19.00: Šahovski krožek

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 18.00 do 21.00: Električni pikado

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž

Sreda, 15. 2. 2023
 od 8.30 do 10.00: Bralni krožek Mravljice

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 14.15 do 15.45: Tehnika sproščanja z meditacijo

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.30: Delavnica Do zdravja z naravo

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela

Četrtek, 16. 2. 2023
 od 8.15 do 9.15: Gibanje za zdrav življenjski slog

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.45: Rekreacija (pikado, krogi in kegljanje)

  Šolska telovadnica POŠ Andraž, Društvo upokojencev 
Andraž
 ob 18.00: Predavanje Jane Lavtižar, spec. zakonske in 
družinske terapije »Harmonija prostora in uma«. Vstop 
je prost.

 Grad Komenda – VIT-točka; Občinska knjižnica Polzela
 od 18.00 do 21.00: Šah

 Društveni prostori DU Andraž, Društvo upokojencev 
Andraž

Petek, 17. 2. 2023
 od 16.00 do 18.00: Pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, 
metanje kovinskih obročev

 Društveni prostori DU Polzela, Društvo upokojencev 
Polzela

Nedelja, 19. 2. 2023
 od 9.00 do 13.00: Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir

 Kulturni dom Polzela; Šahovski klub Polzela
 ob 14.30: Maškarada s Tinkaro Fortuna

 Športna dvorana Polzela; Turistično društvo Občine 
Polzela in Občina Polzela – TIC Polzela

Ponedeljek, 20. 2. 2023 
 od 8.15 do 9.00: Razgibajmo se s plesom

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 17.00 do 18.00: Telovadba

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž
 od 18.00 do 19.00: Rekreacija

 OŠ Polzela – mala telovadnica; Društvo upokojencev 
Polzela

Torek, 21. 2. 2023
 od 9.00 do 11.00: Iskrice – ročna dela

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev 
Polzela
 od 9.00 do 10.00: Delavnici Zdravo jem in Gibam se

 Obvezne prijave. Medgeneracijski center Polzela; 
Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
 ob 16.00: Likovna delavnica z mentorjem

 Kulturni dom Polzela; KUD Polzela – likovna sekcija
 od 16.00 do 18.00: Metanje kovinskih obročev, pikado, 
kegljanje s kroglo na vrvici

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev Polzela
 od 17.00 do 19.00: Šahovski krožek

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 18.00 do 21.00: Električni pikado

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 22. 2. 2023
 od 14.15 do 15.45: Tehnika sproščanja z meditacijo

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 16.00 do 17.30: Delavnica Do zdravja z naravo

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela

Četrtek, 23. 2. 2023
 od 8.15 do 9.15: Gibanje za zdrav življenjski slog

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 15.00 do 16.00: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola

 Društvo upokojencev Polzela in KO RK Polzela
 od 16.00 do 17.45: Rekreacija (pikado, krogi in kegljanje)

 Šolska telovadnica POŠ Andraž, Društvo upokojencev 
Andraž
 ob 17.00: Pravljična ura z ustvarjanjem

 Grad Komenda – prostori knjižnice; Občinska knjižnica 
Polzela
 od 18.00 do 21.00: Šah

 Društveni prostori DU Andraž, Društvo upokojencev Andraž

Petek, 24. 2. 2023
 ob 8.30: Redni mesečni pohod

 Društvo upokojencev Andraž
 od 16.00 do 18.00: Pikado, kegljanje s kroglo na vrvici, 
metanje kovinskih obročev

 Društveni prostori DU Polzela, Društvo upokojencev 
Polzela

KOLEDAR DOGODKOV
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 od 17.00 do 19.00: Občni zbor članov PD Polzela
 Grad Komenda; Planinsko društvo Polzela

Nedelja, 26. 2. 2023
 od 9.00 do 13.00: Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir

 Kulturni dom Polzela; Šahovski klub Polzela

Ponedeljek, 27. 2. 2023 
 od 8.15 do 9.00: Razgibajmo se s plesom

 Medgeneracijski center Polzela, Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 17.00 do 18.00: Telovadba

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž
 od 18.00 do 19.00: Rekreacija

 OŠ Polzela – mala telovadnica; Društvo upokojencev 
Polzela

Torek, 28. 2. 2023 
 od 9.00 do 11.00: Iskrice – ročna dela

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev 
Polzela
 od 9.00 do 10.00: Delavnici Zdravo jem in Gibam se

 Obvezne prijave. Medgeneracijski center Polzela; 
Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
 ob 16.00: Likovna delavnica, razstava Žena – mati

 Kulturni dom Polzela; KUD Polzela – likovna sekcija
 od 16.00 do 18.00: Metanje kovinskih obročev, pikado, 
kegljanje s kroglo na vrvici

 Društveni prostori DU Polzela; Društvo upokojencev 
Polzela
 od 17.00 do 19.00: Šahovski krožek

 Medgeneracijski center Polzela; Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela
 od 18.00 do 21.00: Električni pikado

 Šolska telovadnica POŠ Andraž; Društvo upokojencev 
Andraž

• • januar 2023
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V bralni krožek vabimo nove člane

Na pobudo predsednice društva Marjane Šmajs smo se zbrale 
navdušene ljubiteljice pisane besede v BRALNI KROŽEK 
MRAVLJICE, ki v sklopu Medgeneracijskega društva Mozaik 
generacij Polzela deluje že sedem let. 

Naša dopoldanska srečanja so vsako prvo in tretjo sredo v 
mesecu v prostorih medgeneracijskega centra na Polzeli, 
Šolska ulica 3 - sosednji vhod športne dvorane, 
in sicer od 8.30 do 10.00.

Pri naši dejavnosti je ključnega pomena podpora občinske 
knjižnice. Vključene smo v medobčinski projekt Savinjčani beremo, kar nam daje še večjo motivacijo za branje, saj smo v 
maju nagrajene z zaključno prireditvijo v Žalcu. Občasno sodelujemo z učenci Osnovne šole Polzela. To nam je zelo všeč, 
saj s tem poglabljamo medgeneracijsko sodelovanje. Ker smo polne slikovitih vtisov o prebranem, zgovorne pri izmenjavi 
mnenj in načrtov za literarno ustvarjanje, nam pogosto zmanjka časa in komaj čakamo, da se spet srečamo. 

Vabimo nove člane za sveže ideje ob veselem druženju. Smo pogovorna skupina. Med nami boste deležni odobravanja, 
sprejemanja in spoštovanja različnosti, poguma izraziti svoje mnenje, pomoči pri ustvarjanju člankov za objavo ... Skratka, 
sproščeno se boste predali medgeneracijskemu dogajanju za zadovoljen, zanimiv in hvaležen vsakdan ter z roko v roki 
občutili sočlovekovo toplino za radosten in zanesljiv jutri. Druženja vodiva Julijana Veber in Zinka Vybihal, avtorici tega vabila. 

Nagradna križanka
Pri žrebu nagrajenca križanke, ki je bila objavljena v decembrski številki Polzelana, smo    

upoštevali vse pravilno rešene križanke, ki ste jih do 10. januarja 2023 poslali na naslov uredništva.

Izžrebana je bila MARJANA KOTNIK iz Žalca, ki bo prejela praktično nagrado. 
Preostalim se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo več sreče prihodnjič. 
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Prišla bo pomlad,
na delo bo vabila,

ne bo te zbudila
iz večnega sna.

V spomin
15. 1. 2023 je minilo leto dni, odkar nas je za vedno 

zapustila naša mama in prababica

MARIJA MARCEN
(8. 3. 1931–15. 1. 2022) 

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Hči Majda z družino

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,

ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba,

ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,

ki v srcih prebiva.

V spomin
Dragi naš 

JANKO PRAPROTNIK

14. januarja 2023 je minilo 5 let, odkar te ni več med 
nami. Pogrešamo te, ampak živimo naprej v prekrasnih 

spominih. Hvala ti za vse ...

Vsepovsod so vidni
sledovi tvojih pridnih rok,

le tvoj korak je utihnil.
Vedno pa boš ostal z nami

v naših mislih in srcu.

V spomin
Minilo je leto dni žalosti, odkar je za vedno odšel dragi 

mož, ati, dedi, tast, brat, stric in prijatelj 

DANIEL SATLER 
(14. 9. 1938–7. 1. 2022)

iz Založ 175

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu 
prižgete svečo.

Vsi njegovi najdražji

Razum nam pravi, da je odrešitev.
Srce pa ne razume in boli.

 Zahvala
ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice

MAJDE MARIJE CVIKL
(1931–2022)

Iskrena hvala za besede sočutja in darove vsem sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem.

Iskrena hvala gospodu župniku in pogrebni službi Ropotar.

Simona in Tomaž

ZAHVALE, V SPOMIN

4343



O
gl

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.


