
Poročevalec Občine Polzela

JanuarJanuar

01/2020
31

. j
an

ua
r 2

02
0

Po
št

ni
na

 p
la

ča
na

 p
ri

 p
oš

ti 
33

13
 P

ol
ze

la

Uradne objave 02/2020

� �



UVODNIK

OBČINSKE NOVICE

VRTEC IN ŠOLA

ZAHVALE, V SPOMIN

Vsebine
3
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Polzelan, poročevalec Občine Polzela, je 
vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Republike Slovenije pod zaporedno številko 

1734. Glasilo brezplačno prejemajo vsa 
gospodinjstva v Občini Polzela. Če glasila niste 

prejeli na dom, ga prejmete brezplačno v TIC 
Polzela ali na Občini Polzela.

Na voljo je tudi v elektronski obliki na
spletni strani občine www.polzela.si.

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino 

Polzelana s svojimi prispevki. Prispevke 
(besedilo in fotografije) za naslednjo številko 

Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, po elektronski 

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 14. 2. 2020. 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 28. 2. 2020.
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Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela
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Spoštovane in spoštovani, 

kot je v navadi, je uvodnik v prvi številki Polzelana v novem letu namenjen meni. Z 
veseljem vas vsakokrat nagovorim. 

Najprej moje voščilo: v letu 2020 vam želim, da bi bili zdravi, srečni in čim bolj 
zadovoljni. Privoščim vam, da se boste znali ustaviti, ko bo treba, se razvedriti in pra-
vočasno napolniti s svežo energijo. Če bo k temu vsaj malo pripomogel Polzelan, mi 
bo v veliko veselje. 

Ko sem postala glavna in odgovorna urednica, sem imela jasno vizijo – želela sem, 
da bi nas Polzelan trdno povezoval v eno veliko družino. To je bila moja želja, torej 
nekaj, kar bi se lahko zgodilo ali pa tudi ne. Ko je to postajalo vedno bolj očitno, mi je 
bilo vedno topleje pri srcu. Vaši odzivi nam vsem, ki ga ustvarjamo, dajejo veter v krila. 
Z njimi z lahkoto segamo po novih idejah. 

To leto bo posebno, saj se bo v njem nanizalo kar 366 dni, kar se zgodi le vsaka 
štiri leta. Odločili smo se, da bomo za nekaj posebnosti v tem prestopnem letu poskr-
beli tudi pri Polzelanu. Kot vidite, smo s številko, ki jo pravkar držite v rokah, stopili na 
pot malih sprememb. Saj veste, kako pravijo: »Spremembe so edina stalnica«. Upam, 
da vam je nova podoba všeč.

Želim, da bi vseh 11 letošnjih številk bilo deležnih enakih pričakovanj kot vse doz-
dajšnje. In seveda vaših odzivov, ki nam tako dobro denejo.

Mnogi mi rečejo, da se tako zelo veselijo zadnjega petka v mesecu, ker takrat 
izide Polzelan. Pravijo, da so se z njim navadili meriti čas: z novo številko Polzelana se 
mesec konča in začne se novi. 

Tudi mi, ustvarjalci, ga težko pričakujemo. Posebno vznemirjenje nas spremlja na 
dan izida. Vznemirjenje spremlja skrb, ali smo se uspešno izognili tiskarskim in drugim 
škratom, ki v času nastajanja časopisa prežijo nanj. Največkrat je skrb odveč. 

Začetki Polzelana segajo v leto 2011. Redno pa je začel izhajati v letu 2015, torej 
letos praznuje pet let. V človeškem življenju je to zelo malo. Za tiskan medij, ki mu 
konkurenco delajo številni novodobni (pravijo jim tudi sodobni) mediji, pa je to obču-
dovanja vredna doba. Ker je v dobri kondiciji, vem, da bo njegova pot še dolga. 

Dragi občanke in občani Občine Polzela, spoštovani bralke in bralci Polzelana, 
hvala, ker postaja Polzelan vse bolj nepogrešljiv v vaših domovih. Mi se bomo trudili še 
naprej, da bo ponujal prijetno prostočasno branje informativne narave, ki bo vse bolj 
utrjevalo vez z lokalno skupnostjo, ki nam daje dom in/ali delo. 

Lepo vas pozdravljam, 

Alenka Kočevar,
glavna in odgovorna urednica
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Soglasno sprejeta proračuna za leti 2020 in 2021

15. januarja 2020 sta začela veljati proračuna Občine 
Polzela za prihodnji dve leti, katera predstavljata temelje 
za izvedbo načrtovanih projektov.

Sprejeti proračun Občine Polzela za leto 2020 temelji na 
prihodkih v višini 6,7 milijona evrov, pri katerih največji de-
lež predstavlja dohodnina v znesku 3,5 milijona evrov. Pov-
prečnina je z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2020 določena v višini 589,11 evra. Načrto-
vani odhodki znašajo 6,9 milijona evrov, od katerih je 44 % 
investicijskih odhodkov. V letu 2020 se bo Občina Polzela iz 
naslova investicijskih projektov zadolžila v višini 343 tisoč 
evrov, odplačilo dolga pa je načrtovano v višini 240 tisoč 
evrov. 

Proračun za leto 2021 je na strani prihodkov nekoliko nižji 
od proračuna za leto 2020 in je sprejet v višini 5,6 milijona 
evrov. Zadolževanje je predvideno v višini 42 tisoč evrov, in 
sicer za sredstva, pridobljena iz državnega proračuna po 23. 
členu Zakona o financiranju občin. Odplačilo dolga je načr-
tovano v višini 230 tisoč evrov. 

V nadaljevanju izpostavljamo najpomembnejše investi-
cijske projekte prihodnjih dveh let.

Največjo investicijo v tem letu predstavlja izgradnja ko-
munalne opreme (cestno, vodovodno, kanalizacijsko in elek-
tro omrežje) v Poslovni coni Garant Polzela. Projekt se izvaja 
v okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije in je 
uvrščen v prednostno naložbo 3.1 Spodbujanje podjetništva. 
Nosilec projekta je Občina Polzela, partnerji pri projektu 
bodo lastniki poslovnih objektov. Celotna vrednost znaša 
647 tisoč evrov, od tega občina načrtuje na razpisu pridobiti 
337 tisoč evrov evropskih sredstev ter 113 tisoč evrov sred-
stev iz proračuna države.

Dela bo izvajalec na cesti Založe-Podsevnčnik 
nadaljeval v marcu 2020.

V okviru dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije 
se bo v letu 2020 začela izgradnja kanalizacijskih vodov 
v naseljih Polzela (center) in Breg pri Polzeli (ob Savinji). 
Projekt je uvrščen v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vo-
dni sektor, katerega nosilec je Občina Braslovče, partnerja 
pa Občina Žalec in Občina Polzela. Zaključek je predviden 
leta 2021. Delež sredstev, ki v prihodnjih dveh letih odpade 
na proračun Občine Polzela znaša skupaj 776 tisoč evrov, 
od tega 506 tisoč evrov nepovratnih evropskih in državnih 
sredstev.

Sredstva v višini 420 tisoč evrov so načrtovana za do-
končanje že v preteklem letu začete rekonstrukcije in razši-
ritve lokalne ceste LC 490371 Založe – Podsevčnik v dolžini 
približno 1900 metrov.

Osnovni cilj projekta z imenom Varna oskrba s pitno 
vodo v Spodnji Savinjski dolini je zagotovitev zanesljive 
oskrbe prebivalcev celotnega območja občine (trajnost 
oskrbe, ustreznost vodne količine, rezervni vodni viri) s 
kakovostno in varno pitno vodo na stroškovno učinkovit 
način, pri čemer bo Občini Polzela, ki je vezana na vodne 
vire v lasti sosednjih občin, zagotovljena dodatna količina 
vode. Načrtovani projekt bo izveden v okviru dogovora za 
razvoj Savinjske razvojne regije. Nosilec projekta je Občina 
Žalec, partnerji pa Občina Polzela, Občina Braslovče, Obči-
na Vransko, Občina Tabor in Občina Prebold. V naslednjih 
dveh letih bo občina Polzela v sklopu tega projekta izvedla 
obnovo primarnega vodovoda čez Savinjo za okrog 260 ti-
soč evrov.

Med ceste, po katerih vozi šolski avtobus, spada tudi lo-
kalna cesta z LC 490 331 Dobrič - Andraž v dolžini okoli 
4000 metrov. V letu 2020 bo občina pridobila vso potreb-
no dokumentacijo in začela obnovo, katere dokončanje je 
predvideno leta 2023.

Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje dru-
gih cest na območju občine bodo obnovljeni trije odseki 
javnih cest, in sicer dveh v Podvinu in ene v Založah v sku-
pni dolžini 100 metrov.

Projekt ukinitve železniških prehodov z načrtovano gra-
dnjo povezovalnih cest se izvaja skupaj z Ministrstvom RS 
za infrastrukturo. Namen ukrepov je ukinitev in preureditev 
nivojskih prehodov regionalne železniške proge št. 31 Celje–
Velenje ter ureditev povezovalnih oziroma nadomestnih do-
voznih poti ob ukinitvi nezavarovanih železniških prehodov. 
Predvidenih je 11 ukrepov. Za leti 2020 in 2021 je predvidena 
realizacija Ukrepa 11 – pri nekdanji tovarni Garant Polzela 
(nov most in obvozna cesta).

� �
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Občina Polzela se bo s projektom literarnega turizma, ki 
zajema obnovo rojstne hiše Neže Maurer ter spremljevalni 
program, prijavila na javni razpis LAS SSD in tako kandidirala 
za del nepovratnih sredstev. Projekt bo končan še letos.

Sočasno z ureditvijo nivojskega prehoda pri nekdanji 
tovarni Garant bo na mestu brvi zgrajen nov most ter 
povezovalna cesta.

Literarni turizem v hiši Neže Maurer bo predstavljal nov 
turistični produkt občine.

V letu 2020 bodo izvedeni kanalizacijski priključni vodi na 
že zgrajeno glavno kanalizacijsko omrežje v vseh naseljih zno-
traj aglomeracije Polzela (Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob 
Savinji, Orova vas). Predvidena pa je tudi obnova kanalizacijskih 
vodov po načrtu Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.

Občina bo v drugi polovici leta začela tudi izgradnjo parki-
rišč ob gradu Komenda. Predvidenih je 20 parkirnih mest.

Na drugih področjih bomo zagotavljali kontinuirano finan-
ciranje vsega, kar zagotavlja občanom prijazno občino. Želje so 
žal vedno večje od zmožnosti proračuna, prepričani pa smo, da 
so prioritete pravilno postavljene. Tako je tudi tokrat. Načrti so 
razvojno naravnani in zajemajo vsa področja, kot tudi vsa nase-
lja naše občine, glede na objektivne potrebe. 

Alenka Kočevar

Turistična in promocijska taksa v Občini Polzela

Občinski svet je na januarski seji sprejel Odlok o turistični 
in promocijski taksi Občine Polzela v prvi obravnavi ter ga 
podal v 30 dnevno javno razpravo.

Odlok določa zavezance za plačilo, oprostitve ter višino tu-
ristične in promocijske takse, postopek pobiranja in odvajanja 
turistične in promocijske takse in nadzor ter kazenske določbe.

Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokro-
žuje območje Občine Polzela.

»Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zave-
zanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodno-
sti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsa-
kokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. Ta je namenski 
prihodek občine.

»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načr-
tovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične po-
nudbe Slovenije in je namenski prihodek nacionalne turistične 
organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistič-
ne ponudbe Slovenije (Slovenske turistične organizacije - STO).

Z odlokom je predlagana višina turistične takse za prenoči-
tev na osebo na dan 1,60 EUR, promocijska taksa pa 0,40 EUR, 
skupna višina obeh taks znaša 2 EUR na osebo na dan.

Predlog odloka je objavljen na spletni strani občine.

Do konca javne razprave, ki traja do 19. 2. 2020 lahko za-
interesirani podate pripombe in predloge na predlog odloka 
in jih pošljete na Občino Polzela po pošli ali preko elektronske 
pošte: obcina.polzela@polzela.si.

Alenka Kočevar
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S subvencijami do obnove objektov kulturne dediščine

Če imate v lasti nepremičnino starejšega datuma, ki je 
ovrednotena kot kulturna dediščina ali razglašena za kul-
turni spomenik ter jo nameravate obnoviti, so v proračunu 
Občine Polzela že tretje leto zapored za te namene načrto-
vana nepovratna finančna sredstva.

Obnova kulturne dediščine ima namreč za lokalno sku-
pnost velik pomen in dosega tudi različne učinke, in sicer od 
identitetnih, usmerjanja pozornosti k lokalnemu, kar spome-
niško zaščitene podeželske hiše, kozolci, kapelice z uporabo 
lokalnih materialov in graditeljskih tehnik zagotovo predsta-
vljajo, do širših kulturnih in ekonomskih sledi, ne nazadnje pa 
ima kulturna dediščina velik turistični potencial.

Pri obnovi oziroma prenoviti objekta, ki je vpisan v re-
gister, je treba najprej pridobiti soglasje Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Pred posegom je treba predložiti infor-
macije o vrsti posega, načinu izvedbe, osnovne podatke o 
legi objekta in predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Za-
vod vam bo na podlagi teh podatkov izdal kulturno-varstve-
ne pogoje ali smernice, ki določajo zahteve, ki jih mora iz-
polnjevati projektna dokumentacija oziroma izvedba del za 
posege, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

Kot lastniki objektov, ki so spomeniško zaščiteni, ste upra-
vičeni do brezplačnih pojasnil, nasvetov in navodil pristojne 
organizacije v zvezi z lastnostmi, družbenim pomenom, ohra-
nitvijo in vzdrževanjem dediščine. Vso pomoč pri pripravi do-
kumentacije pa vam bomo nudili tudi na Občini Polzela.

Objavljamo javne razpise za leto 2020

Zamenjana streha na kapelici v Založah leta 2018

S sprejemom Proračuna Občine Polzela za leto 2020 
so ustvarjeni pogoji za objavo javnih razpisov, na podlagi 
katerih Občina Polzela sofinancira vrsto pomembnih dejav-
nosti v občini na področju kmetijstva, kulture, športa, hu-
manitarnih in drugih dejavnosti. V tej številki Polzelana v 
Uradnih objavah objavljamo naslednje:

1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva ter podeželja 

V letu 2020 bo Občina Polzela namenila 15.000 evrov za 
ukrep:
• pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 

sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1).

Prvi rok za prijavo je 6. 3. 2020. 
Drugi rok za prijavo je 30. 4. 2020 (rok velja samo v pri-

meru, da v prvem roku ne bodo porabljena vsa sredstva).

2. Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških mačk 

V letu 2020 bo Občina Polzela namenila 1.000 evrov za 
sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Ob-
čini Polzela.

Cena sterilizacije (za lastnika) je 29,28 evra. Cena kastra-
cije (za lastnika) je 18,91 evra.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk s 
stalnim prebivališčem v Občini Polzela, in do konca leta 2020 
oziroma do porabe proračunskih sredstev. 

V enem gospodinjstvu lahko koristite sofinanciranje za 
dve mački.

 Magda Cilenšek
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3. Javni razpis za sofinanciranje programov 
kulturnih društev, programov na področju 
turizma in projektov preostalih društev, 
organizacij in združenj 

Občina Polzela bo v letu 2020 sofinancirala redno de-
javnost registriranih društev, organizacij in združenj s sede-
žem v Občini Polzela ter akcije, prireditve oziroma projekte 
upravičencev, ki so pomembni za lokalno in širše okolje, in 
sicer za:
• ljubiteljsko kulturno dejavnost v Občini Polzela v višini 

15.000 evrov,
• društva na področju turizma v Občini Polzela v višini 

3000 evrov,
• druga društva, organizacije in združenja v Občini Pol-

zela v višini 53.620 evrov.

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela naj-
pozneje do 28. februarja 2020.

4. Javni razpis za sofinanciranje programov 
športa 

Na podlagi sprejetega Letnega programa športa v Ob-
čini Polzela za leto 2020 je Občina Polzela določila vsebi-
ne športnih programov ter razvojne in strokovne naloge v 
športu, ki jih bo v tem letu sofinancirala, ter višino sredstev 
sofinanciranja:
• za interesno športno vzgojo otrok, mladine in študen-

tov je namenjenih 3500 evrov,
• za športno rekreacijo je namenjenih 1000 evrov,
• za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov je namenjenih 1000 evrov,
• za mednarodne, državne, medobčinske, občinske in 

druge športne prireditve je namenjenih 4000 evrov,
• sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela 

na večjih mednarodnih tekmovanjih in sofinanciranje 
uspešnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih je 
namenjenih 1.500 evrov,

• za delovanje društev je namenjenih 5.000 evrov,
• za delovanje zvez je namenjenih 4.000 evrov,
• za športno opremo in posodobitev športnih objektov je 

namenjenih 10.000 evrov.

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela naj-
pozneje do 21. februarja 2020.

5. Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva 

Občina Polzela je lahko pokrovitelj manjših in večjih pri-
reditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v 
organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih ravneh. 

Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za so-
financiranje prireditev in dejavnosti:
• ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, špor-

tne, humanitarne in podobne narave; 
• ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne 

potenciale; 
• ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine; 
• ki so neposredno vezane na medregijsko in mednaro-

dno sodelovanje; 
• ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim; 
• ki so neposredno namenjene plačilu stroškov spreje-

ma in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in 
drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Razpis je odprt do 30. novembra 2020 oziroma do po-
rabe sredstev.

6. Javni razpis za sofinanciranje objektov 
kulturne dediščine 

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so projekti, 
povezani z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zašči-
to objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni 
spomenik ali drugo dediščino, restavratorski in sanacijsko-
-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine ter 
redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove 
okolice.

Višina razpisanih sredstev je 6.000 evrov. 

Razpis je odprt do porabe sredstev. 

7. Javni razpis za sofinanciranje malih 
komunalnih čistilnih naprav

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje in-
dividualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav, 
velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini 
Polzela. 

Višina razpisanih sredstev je 5.000 evrov. 

Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Celotno besedilo vseh javnih razpisov in vsa razpisna 
dokumentacija sta objavljena na spletni strani http://www.
polzela.si, v rubriki Razpisi in objave ter v Uradnih obja-
vah.

Alenka Kočevar
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Prikaz oživljanja ob srčnem 
zastoju

Vzpostavitev mreže prvih posredovalcev    
tudi v Občini Polzela

Namen prvih posredovalcev je po-
moč pri življenje ogrožajočih stanjih 
predvsem na lokacijah, kjer je dostopni 
čas prihoda reševalnega vozila dolg. 
Študije namreč kažejo, da je pri srčnem 
zastoju za preživetje najpomembnejše 
čimprejšnje izvajanje temeljnih postop-
kov oživljanja in uporaba AED, česar pa 
se popolni laiki (svojci, mimoidoči) pre-
malokrat lotijo, večinoma zaradi strahu 
in neznanja.

Zato se je porodila ideja, da bi v lo-
kalnih področjih usposobili in opremili 
določeno število ljudi, ki bi lahko nudili 
pomoč do prihoda reševalcev. Po veči-
ni države so to prostovoljni gasilci, ker 
imajo že vzpostavljen sistem proženja in 
tudi intervencijska vozila, ponekod pa se 
v sistem vključujejo tudi laiki.

Prvi posredovalci lahko pri srčnem 
zastoju odraslih in otrok oživljajo z upo-
rabo AED, prav tako pa lahko posredu-
jejo še pri hudih krvavitvah in tujkih v 
dihalih, obvladajo pa še pomoč pri mo-
žganski kapi in bolečini v prsnem košu. 

Ko pokličete na 112, dispečer ali dežurni 
zdravnik oceni, ali gre za stanje, pri kate-
rem bi lahko pomagali tudi prvi posre-
dovalci, ti pa zatem dobijo poziv. Hkrati 
s prvimi posredovalci se proti kraju po-
sredovanja oziroma nesreče usmeri tudi 
reševalno vozilo z ekipo.

V petek in soboto, 17. in 18. januar-
ja 2020, je potekalo na gradu Komen-
da izobraževanje za prve posredovalce. 
Odziv občank in občanov je bil velik. Te-
čajniki so prvi dan spremljali teoretični 
del, drugi dan pa so znanje nadgradili 
s praktičnim delom. Tako teoretični kot 
praktični del so inštruktorji, zaposleni v 
službi nujne medicinske pomoči, preve-
rili s pisnim izpitom ter ocenjevanjem na 
praktičnih delavnicah. Zahtevano raven 
znanja je doseglo vseh 45 kandidatk in 
kandidatov.

Za pripravljenost sodelovanja v 
omenjenem projektu se iskreno zahva-
ljujemo vsem, prijavljenim na tečaj. 

Mija Čulk 

Kaj se dogaja, ko v življenjski ne-
varnosti kličete na 112? Na vaš klic se 
ne odzove le reševalno vozilo, poziv-
nik na pomoč k vam pošlje tudi naj-
bližjega prvega posredovalca. Kdo so 
prvi posredovalci in kaj počnejo? 

Občinske novice

Spoštovani,
prijazno vas vabimo na osrednjo proslavo Občine Polzela
ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo v četrtek, 6. februarja 2020, ob 18. uri v Kulturnem domu na Polzeli.

Na proslavi bo podeljen Prešernov cekin za izjemen doprinos k razvoju in ugledu Občine Polzela.
 

Slavnostni govornik bo župan Občine Polzela Jože Kužnik,
osrednja gostja pa mednarodno priznana strokovnjakinja s področja diplomatskega in poslovnega protokola Bojana Košnik Čuk. 

Kulturni program bodo sooblikovali člani KUD Polzela in OŠ Polzela. Moderatorka bo Jolanda Železnik.

“Le čevlje
 sodi naj Kopitar!”

France Prešeren
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Požar je po statistiki še vedno najpogostejša nesreča.

Intervencije na območju Občine Polzela v letu 2019

Gasilci gasilskega poveljstva Občine Polzela smo v letu 2019 občutili ve-
lik porast intervencij na vseh področjih našega dela. Skupaj smo v preteklem 
letu posredovali 46-krat, kar pa je v primerjavi s prejšnjimi leti kar dvakrat več. 
Posredovali smo v primerih prometnih nesreč, delovnih nesreč, poplav, vetrolo-
mov, nesreč z nevarno snovjo in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev. 
Največkrat, kar 18-krat, pa je bil vzrok intervencije požar.

 

Požar je po statistiki še vedno najpo-
gostejša nesreča, ki doleti občane naše 
občine. Velikokrat je to vrsto nesreče 
mogoče preprečiti z malo previdnosti 
in znanja preventive. K še večji varnosti 
pred požarom v vašem domu ali avto-
mobilu bo prispeval gasilnik, s katerim 
boste lahko sami pogasili morebitni za-
četni požar in tako rešili svoje premože-
nje. Za izboljšanje požarne varnosti vam 
priporočamo, da si s svojimi družinskimi 
člani vzamete 30 minut časa in nadgradi-
te svoje znanje požarne preventive s po-
močjo poučne in strnjene literature, ki je 
dosegljiva na spodnji internetni povezavi. 
Izvedeli boste vse potrebne informacije, 
ki bi jih o požarni preventivi moral vedeti 
vsak občan, na koncu pa boste lahko re-
šili še test in tako preverili svoje znanje. 
Internetna povezava: http://www.gasilec.
net/preventiva/obcani

 
Gasilci si prizadevamo za vašo čim 

boljšo varnost in varnost vašega premo-
ženja, zato je preventiva zelo pomembna 
za preprečevanje neljubih dogodkov še 
pred njihovim nastankom. 

 
Z gasilskim pozdravom: »NA PO-

MOČ!« 
 

Vaši gasilci GPO Polzela

Od 1. februarja 2020 nove cene storitve    
pomoč družini na domu

Občinski svet Občine Polzela je 
na januarski seji podal soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Polzela, 
katero je predlagal Javni zavod Dom 
Nine Pokorn, izvajalec storitve ter po-
trdil 80 odstotno sofinanciranje cene. 

Pomoč na domu je socialnovarstve-
na storitev, namenjena upravičencem, 
ki imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, če se zaradi starosti ali hude in-
validnosti ne morejo oskrbovati in ne-

govati sami, njihovi svojci pa take oskr-
be in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo 
možnosti. 

Starejši odrasli spadajo med najra-
nljivejše skupine prebivalstva. Velik do-
prinos k nič kaj zavidljivemu položaju 
teh skupin pa imajo tudi trenutne go-
spodarske in posredno družbene spre-
membe. 

Občina Polzela veliko pozornost 
namenja ranljivim skupinam in del pro-
računskih sredstev namenja prav tem. 

Občanom bo tako nudila 80-% sub-
vencijo k ceni te storitve, kar je največji 
delež sofinanciranja v Spodnji Savinj-
ski dolini. Ob upoštevanju subvencije 
občine bo od 1. februarja 2020 nova 
cena socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu za uporabnika znaša-
la 3,36 evra na uro za delo na delovni 
dan, 4,70 evra na uro za delo na držav-
ni praznik ali dela prost dan ter 4,36 
evra na uro za delo v nedeljo.

Mija Čulk
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Letos poteče veljavnost 235.000 osebnim izkaznicam

Potni list in osebna izkaznica sta javni listini, s kateri-
ma državljani svojo identiteto, istovetnost in državljanstvo 
izkazujete ob prehodu državne meje (z osebno izkaznico 
lahko potujete le v določene države). Dokument lahko pri-
dobi vsak državljan, ne glede na prebivališče, pridobijo ga 
lahko tudi otroci, ne glede na starost. 

Naj spomnimo, da je osebni dokument treba menjati po 
poteku obdobja, za katero vam je bil izdan, ali v primeru, da 
ste spremenili osebno ime ali naslov stalnega prebivališča, 
če je dokument poškodovan in kadar je vaš dokument pre-
nehal veljati (npr. zaradi naznanitve pogrešitve, izgube ali 
tatvine, uničenja). Svoje osebne dokumente pa ste dolžni 
urediti tudi v primeru, ko se je preimenovala ulica ali pre-
številčila hišna številka, kjer imate prijavljeno stalno prebi-
vališče.

Statistični podatki kažejo, da mora običajno največ Slo-
vencev menjavo osebnih dokumentov opraviti v poletnih 
mesecih. Tako je bilo recimo v letu 2019, ko je veljavnost 
največ osebnim izkaznicam in potnim listom potekla junija 

in julija. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve se to 
leto ta trend spreminja, saj so trije meseci, ko se bo iztekla 
veljavnost največ osebnim izkaznicam, oktober, november 
in december. 

KolesCE na zimovanju

Zaradi zimskih razmer so javna kolesa v sistemu Kole-
sCE na območju Laškega, Žalca in Polzele pospravljena na 
zimovanje. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, predvi-
doma pa v mesecu marcu, bodo ponovno nameščena.

Z nekaj statistike o uporabi javnih koles za leto 2019 vas 
seznanjamo v nadaljevanju prispevka.

 
Trenutno je v celotnem sistemu registriranih 5500 uporab-

nikov, samo v letu 2019 jih je bilo registriranih 3500. Vsi uporab-
niki so do zdaj prekolesarili že več kot 1500 kilometrov. Pri nas 
na Polzeli sta za leto 2019 evidentirana v povprečju dva najema 
na dan oziroma povprečno 15 najemov na mesec. Najpogoste-
je zabeležene poti uporabnikov na Polzeli so med postajami 
Športna dvorana Polzela in parkiriščem v Ločici ob Savinji ter 
postajo Občina Žalec. Med občinami pa so najpogostejše poti 
Polzela–Žalec–Celje, Trubarjevo nabrežje v Laškem–Celje, Što-
re–Celje in Zreče–Slovenske Konjice.

Izračunana je tudi najdaljša razdalja, ki jo je posamezni upo-
rabnik v enem dnevu opravil s KolesCEm, to je 20 kilometrov, 
med postajo Občina Zreče in postajo Mariborska Cesta Tuš v 
Celju. Najdaljša zabeležena razdalja posameznega uporabnika 
v enem dnevu pa je okoli 40 kilometrov.

Najpogostejši uporabniki sistema glede na registracije in 
vsakodnevne poti: ocena na letni ravni je okoli 85-90 % upo-
rabnikov iz občin, vključenih v KolesCE in širše okolice. V pole-
tnem času pa je bilo registriranih več obiskovalcev tako iz vse 
Slovenije kot iz tujine. 

 
Magda Cilenšek

Čez zimo so električna kolesa na zimovanju.

Preverite veljavnost svojih osebnih dokumentov.
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V letu 2020 bo v Republiki Slove-
niji skupno potekla veljavnost 235.293 
osebnim izkaznicam in 43.283 potnim 
listom. Medtem ko bo na območju 
Upravne enote Žalec potekla veljav-
nost 4550 osebnim izkaznicam in 708 
potnim listinam.

Vlogo za osebno izkaznico ali po-
tni list lahko oddate osebno na kateri 
koli upravni enoti ali krajevnem uradu 
v Republiki Sloveniji ali na diplomat-
skih predstavništvih ali konzulatih Re-
publike Slovenije v tujini. V nujnih pri-
merih, kot so zdravljenje, bolezen ali 
smrt ožjega družinskega člana, nujni 
službeni opravki, lahko osebno izka-
znico izda tudi ministrstvo za notranje 
zadeve. Enako velja tudi za vloge za 
potni list.

Osebna izkaznica je praviloma iz-
delana v štirih delovnih dneh. Ob od-
daji vloge je mogoče prositi za pred-
nostno izdelavo osebne izkaznice. 
V tem primeru je treba plačati višjo 
upravno takso, osebna izkaznica pa je 
izdelana in predana na pošto najpo-
zneje naslednji delovni dan. 

Z veljavno osebno izkaznico tre-
nutno lahko potujete v Albanijo, Av-
strijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bo-
sno in Hercegovino, Ciper, Češko, 
Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, 
Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islan-
dijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, 
Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nem-
čijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, 
Portugalsko, Romunijo, Severno Ma-
kedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, 
Švedsko, Švico, Monako, San Marino 
in Veliko Britanijo (od dogovora med 
Veliko Britanijo in EU bo odvisno, ali 
bo to mogoče tudi po izstopu Zdru-
ženega kraljestva iz EU).

Dejstvo je, da imajo osebne izka-
znice različno dobo veljavnosti. Za dr-
žavljane, stare od 18 do 70 let, so izda-
ne za obdobje 10 let, za otroke, mlajše 
od 3 let, za obdobje 3 let, za otroke, 
stare od 3 do 18 let za obdobje 5 let. 
Državljani, stari 70 ali več let, imajo 
osebne izkaznice s trajno veljavnostjo. 
Osebna izkaznica lahko velja tudi eno 
leto, a to velja le v primeru, če je posa-
meznik v obdobju 5 let pred vložitvijo 
vloge izgubil, pogrešil ali sta mu bili 
ukradeni dve ali več osebnih izkaznic 
oziroma gre za državljana z začasnim 

prebivališčem v postopku preverjanja 
prijave stalnega prebivališča.

Opozorilo staršem! Če bi radi izde-
lali potni list ali osebno izkaznico za 
otroka, morate biti pozorni na nasle-
dnje. Otrok, ki je starejši od 8 let, mora 
biti navzoč ob vložitvi vloge. Otrokom 
po dopolnjenem 12. letu starosti se ob 
vlogi za potni list odvzameta tudi dva 
prstna odtisa.

Po oddaji vloge za izdajo potnega 
lista običajno traja pet delovnih dni, 
da ga prejme naslovnik. V primeru 
prednostne izdelave je potni list izde-
lan in predan na pošto najpozneje na-
slednji delovni dan. V tem primeru je 
treba plačati višjo upravno takso. 

Tako kot za osebne izkaznice tudi 
za potne liste velja, da imajo različno 
dobo veljavnosti. V nasprotju z oseb-
nimi izkaznicami pri potnih listih ne 
obstaja možnost trajne veljavnosti. 
Deset let tako veljajo potni listi drža-
vljanom, starim 18 let ali več, 5 let dr-
žavljanom, starim od 3 do 18 let, 3 leta 
otrokom, mlajšim od treh let. Eno leto 
velja potni list, če je državljan v obdo-
bju 5 let pred vložitvijo vloge izgubil, 
pogrešil ali sta mu bila ukradena dva 
ali več potnih listov oziroma če zara-
di razlogov začasne narave ni mogoč 
odvzem prstnih odtisov. 

Stroški postopka izdaje osebne iz-
kaznice in potnega lista (v nadaljeva-
nju OI in PL) 

Namen izdaje OI in strošek v EUR

OI za 3 leta  12,46

OI za 5 let  14,26

OI za 10 let in/ali trajno  18,86

OI za 1 leta  12,06

Namen izdaje PL in strošek v EUR

PL državljan RS z 
veljavnostjo 3 let

 35,20

PL državljan RS z 
veljavnostjo 5 let 

 39,30

PL državljan RS z 
veljavnostjo 10 let 

 46,10

PL državljan RS z 
veljavnostjo 1 leta

 34,80

Na koncu, a ne nazadnje, bi radi 
opozorili polnoletne državljane s stal-
nim prebivališčem v Sloveniji, ki nima-
jo nobene druge veljavne javne listine, 
opremljene s fotografijo, da morajo 
imeti veljavno osebno izkaznico. Na ob-
močju Upravne enote Žalec živi trenu-
tno kar 267 oseb, ki nimajo nobenega 
veljavnega osebnega dokumenta, zato 
jih pozivamo, naj si to uredijo, v izogib 
morebitnim nevšečnostim, ki bi se jim 
lahko zgodile zaradi tega.

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

Simona Stanter 
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Policijska kronika – december 2019

3. 12. smo bili policisti PP Žalec s 
strani občana iz Ločice ob Savinji ob-
veščeni o kaznivem dejanju goljufije, 
in sicer je oškodovanec osumljene-
mu posodil večjo količino denarja, do 
dogovorjenega roka pa mu je ni vrnil. 
Policisti so od osumljenega zbrali ob-
vestila in napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

10. 12. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu na območju kamnolo-
ma Andraž nad Polzelo. Policisti smo 
na kraju opravili ogled, pri tem pa je 
bilo ugotovljeno, da so neznani sto-
rilci vlomili v zabojnike, iz katerih so 
odtujili več predmetov ter oškodovali 
podjetje. Policisti v zvezi z opisanim 
kaznivim dejanjem še zbirajo obvesti-
la in bodo na pristojno tožilstvo podali 
kazensko ovadbo. 

14. 12. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o vlomu in treh poskusih 
vloma v stanovanjske hiše na območju 
Brega pri Polzeli. Z zbiranjem obvestil 
in ogledi krajev kaznivih dejanj je bilo 
ugotovljeno, da so storilci prišli ozi-
roma poskušali nasilno vstopiti v hiše 
skozi okna. Storilci so v večini prime-
rov iskali nakit in denar. Za storilci poli-
cisti PP Žalec še poizvedujejo in bodo 
napisali kazenske ovadbe na pristojno 
tožilstvo. 

16. 12. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o poskusu vloma v stano-
vanjsko hišo na območju Polzele. Z 
zbiranjem obvestil in ogledom kraja 
kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, 
da so storilci poskušali nasilno vstopiti 
v hišo skozi okno. Za storilci policisti 
PP Žalec še poizvedujejo in bodo na-
pisali kazenske ovadbe na pristojno 
tožilstvo.

22. 12. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kaznivem dejanju gro-
žnje, ki jo je na PP Žalec prijavil občan 
iz Ločice ob Savinji, potem ko je prek 
SMS-sporočil prejel več groženj njego-
vega znanca. Policisti smo po zbranih 
obvestilih zoper osumljenega napisali 
kazensko ovadbo na ODT Celje. 

V zimskem času je število prometnih nesreč večje.

24. 12. smo bili policisti PP Žalec 
s strani občana Polzele obveščeni o 
kaznivem dejanju zlorabe plačilnega 
sredstva (bančne kartice), do katerega 
je najverjetneje prišlo, ko je bil oškodo-
vanec v tujini. Policisti PP Žalec bomo 
po zbranih obvestilih napisali kazensko 
ovadbo na ODT Celje. 

Na območju Občine Polzela sta se 
v decembru zgodili tudi dve prometni 
nesreči, in sicer se je prva prometna 
nesreča druge kategorije (z lahkimi te-
lesnimi poškodbami) zgodila na cesti 
v naselju Podvin, kjer je z motorjem 
padel poštar Pošte Polzela in se laž-
je telesno poškodoval. Izdan mu je bil 
plačilni nalog. Druga prometna nesre-
ča pa se je zgodila na parkirišču Tuša 
na Polzeli, ko je voznica osebnega av-
tomobila trčila v parkirano vozilo. Poli-
cisti smo po zbranih obvestilih napisali 
odločbo v hitrem postopku. 

10. 12. smo policisti PP Žalec v na-
selju Ločica ob Savinji ustavili in kon-
trolirali voznika osebnega avtomobila, 
ki ni posedoval veljavnega vozniškega 
dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zase-
ženo, napisan pa je bil obdolžilni pre-
dlog na Okrajno sodišče Celje.

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

Ker je v zimskem času povečano 
število prometnih nesreč, saj se stanje 
na vozišču spreminja (dež, sneg, po-
ledica …), vam policisti v nadaljevanju 
svetujemo naslednje:

Kot udeleženci v cestnem prome-
tu moramo s svojim ravnanjem storiti 
vse, da čim bolj zmanjšamo možno-
sti za nastanek prometne nesreče. Če 
se nesreča vendarle zgodi, bodisi da 
smo v njej udeleženi sami bodisi kdo 
drug, pa moramo vedeti, kaj storiti 
oziroma kako ustrezno ukrepati, da bi 
bile posledice nesreče čim blažje.

Vaša dolžnost je, da v primeru 
prometne nesreče pomagate udele-
žencem v okviru svojega znanja ter 
zavarujete kraj nesreče, če tega ne 
morejo sami. S tem opozorite druge 
udeležence v prometu in preprečite 
nastanek novih nesreč. Presodite oko-
liščine, v katerih ste našli udeležence, 
zlasti če sami niste videli nesreče ali 
če je poškodovanec v nezavesti, ter 
vključite druge, ki so na kraju nesre-
če. Presodite stanje poškodovanca 
(zavest, dihanje, srčni utrip, videz in 
barva kože, telesna temperatura, kr-
vavitve, nevarnost poškodbe hrbteni-
ce, morebitno bljuvanje ...). Obvestite 
policijo oziroma pokličite interventno 
številko policije 113.
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Če je kdo v nesreči umrl ali je bil telesno poškodovan, mo-
rate takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo oziroma poklicati 
številko 113 (policija posreduje naprej tudi obvestilo za reševal-
ce). Počakati morate na kraju nesreče in do konca ogleda kraja 
nesreče ne smete uživati alkoholnih pijač. Izjemoma smete kraj 
nesreče zapustiti zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi in 
zaradi obveščanja policije. Ko to opravite, se morate takoj vrniti 
na kraj nesreče. Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je 
nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč 
(na primer na parkirnem prostoru), morate o tem takoj obvestiti 

najbližjo policijsko postajo ter jim sporočiti svoje osebne podatke 
in podatke o poškodovanem vozilu. Če imate pri sebi fotograf-
ski aparat ali kamero, kraj nezgode posnemite iz več položajev, 
da bi pozneje laže ocenili nezgodo. Če ste udeleženi v prometni 
nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda, mo-
rate 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

OSNOVNA ŠOLA POLZELA, ENOTI VRTEC POLZELA IN ANDRAŽvabi k
VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Vpis novincev bo potekal od 30. marca do 3. aprila 2020 v prostorih OŠ Polzela, ENOTE VRTCA POLZELA, vsak 
delovni dan od 7.00 do 15.00. Starši, ki v tem času ne uspete oddati prijavnice, jo lahko pošljete po pošti, po e-pošti 
ali se (po predhodni najavi na številki 03/572 20 18 in 03/703 31 00) lahko dogovorimo tudi zunaj tega termina.

PRIJAVNICO ZA VPIS lahko brezplačno dvignete v pisarni Vrtca Polzela vsak dan od 13.00 do 15.00 ali v tajništvu 
šole v času uradnih ur (od 7.30 do 8.30 in od 13.00 do 14.00). Najdete jo lahko tudi na spletni strani vrtca (http://
www.vrtec-polzela.si/). 

Prijavnica vključuje tudi podatke: EMŠO-številka otroka in obeh staršev ter telefonske številke, na katerih so starši 
dosegljivi (za izpolnitev prijavnice v vrtcu prinesite te podatke s seboj).

Vabljeni v vrtec tudi na dneva odprtih vrat, ki bosta v tednu javnega vpisa, in sicer v sredo, 1. 4., in v četrtek, 2. 4. 
2020, od 10.00 do 11.00. Ogledali si boste lahko naše igralnice in se pridružili igrivim dejavnostim naših otrok. Za igro 
v igralnicah prinesite s sabo copate.
Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2019/20, pa vaš otrok ni bil sprejet v vrtec in vloge niste uma-
knili, morate po Pravilniku o vpisu otrok v vrtec ponovno oddati vlogo. Isto velja tudi za starše, ki ste vlogo za vpis 
otroka za šolsko leto 2020/21 že oddali pred uradnim vpisom.

Prijazno  vabljeni.  

OSNOVNA ŠOLA POLZELA IN PODRUŽNIČNA ŠOLA ANDRAŽvabita k
VPISU PRVOŠOLCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Obveščamo vse starše oz. skrbnike, ki spadajo v šolska okoliša Polzele in Andraža nad Polzelo, da bo skladno s 
44. in 45. členom Zakona o osnovni šoli redni vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2020/21. K vpisu v prvi razred 
matične in podružnične osnovne šole vabimo vse otroke, rojene od 1. 1. 2014 do vključno 31. 12. 2014. 

Na matični šoli OŠ Polzela bo vpis potekal:
v torek, 18. 2. 2020, od 8.00 do 11.00 in od 16.00 do 18.00 (priimki od A do Ka),
v sredo, 19. 2. 2020, od 8.00 do 11.00 in od 16.00 do 18.00 (priimki od Ka do Pu),
v četrtek, 20. 2. 2020, od 8.00 do 11.00 in od 16.00 do 18.00 (ostali).

Na Podružnični šoli Andraž bo vpis potekal v ponedeljek, 17. 2. 2020.

Vabljeni boste tudi z osebnim vabilom, v katerem boste obveščeni tudi o uri vpisa oz.
možnostih dogovora o vpisu. Če vabila ne boste prejeli oz. imate vprašanja o vpisu, vas prosimo,
da pokličete tel. številko 03/703 31 18 (od 11. do 15. ure) ali 03/703 31 00. 
Pridite skupaj z otrokom in s seboj prinesite vabilo. Če je otrok bolan, pridite sami.
Če otrok obiskuje vrtec, se o vstopu v šolo pogovorite z vzgojiteljico/vzgojiteljem. 

Veselimo se vašega obiska in vpisa otrok. 
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Socialna aktivacija je pilotni projekt ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v letu 
2017 nastal kot odziv na posledice gospodarske krize, s ka-
tero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno sre-
čujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje 
zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence 
ter imajo številne socialne in zdravstvene težave. Ti posa-
mezniki pa se med drugim spoprijemajo s socialno revšči-
no in izključenostjo.

 
Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialne-
ga sklada, vzpostavlja model 16 regijskih mobilnih enot po 
celotni Sloveniji, v sklopu katerih deluje 48 koordinatorjev 
socialne aktivacije, ki zagotavljajo podporo pri obravna-
vi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije. 
Omenjeni projekt se bo po koncu sofinanciranja, leta 2022, 
umestil v sistem socialnovarstvenih storitev in programov v 
reorganizirano mrežo centrov za socialno delo. 

 
V programe socialne aktivacije se vključujejo dolgotrajni 

prejemniki denarne socialne pomoči, začasno nezaposljive 
osebe, druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne so-
cialne pomoči, ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi 
ovirami.

Izvajalci programov socialne aktivacije, ki jih ministrstvo 
izbere prek javnega razpisa, vključenim udeležencem nudijo 
podporo pri pridobivanju kompetenc za lažji vstop na trg dela 
ter jim pomagajo pri razreševanju morebitnih drugih težav. 

Projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne pro-
blematike v naši regiji. V sklopu programov socialne aktiva-
cije se krepi socialna vključenost udeležencev, povečujejo se 
njihove zaposlitvene možnosti, dviguje se motivacija za raz-
reševanje lastne situacije, krepijo se obstoječe ter pridobiva-
jo nove socialne in funkcionalne kompetence za učinkovito 
spopadanje z ovirami, ki posameznikom preprečujejo vstop 
na trg dela. 

 
Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v 

družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Kot 
kažejo mnogi dosedanji primeri dobrih praks, je to mogoče 
doseči s celovitim pristopom, ki ga je treba umestiti v kon-
tekst delovanja že obstoječih socialnih služb.

Osebe, vključene v programe socialne aktivacije, lahko 
pridobijo tudi konkretne praktične izkušnje za trg dela, ki jih 
v delovnem procesu pod vodstvom mentorja usvojijo skozi 
usposabljanje pri delodajalcih. Tako udeleženci pridobivajo 
nova znanja ter se preizkusijo na konkretnih delovnih mestih, 
delodajalci pa lahko v njih prepoznajo morebitne kandidate 
za zaposlitev.

Stopi korak naprej in se vključi       
v program socialne aktivacije

Vključevanje v programe socialne aktivacije poteka prek 
enotne vstopne točke, torej centra za socialno delo, ter ura-
da za delo. Obe organizaciji pripravita nabor oseb, ki so po-
tencialni kandidati za vključitev v programe, ter jih napotita 
na informativne sestanke h koordinatoricama socialne akti-
vacije. Ti s kandidati opravita individualne razgovore, jih mo-
tivirata ter izpeljeta postopek vključitve. Napotitev h koordi-
natoricama pa je mogoča tudi s strani izvajalskih organizacij 
ter drugih deležnikov v lokalnem okolju.

 
V Savinjsko-Šaleški regiji bo v obdobju od 2019 do 2022 

skupno izvedenih 15 programov socialne aktivacije. Trenu-
tno sočasno potekajo trije šestmesečni programi, izvajajo jih 
Ljudska univerza Celje ter Društvo Novus v partnerstvu z An-
dragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje. 

 

KONTAKTNI PODATKI:
 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN 
ENAKE MOŽNOSTI
REGIONALNA MOBILNA ENOTA VELENJE
Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)
p. p. 116, 3320 Velenje
 
Koordinatorici socialne aktivacije za Savinjsko-Šaleško regi-
jo (UE Velenje, Žalec, Mozirje):

Bojana Vrbič (030 715 713 ali bojana.vrbic@gov.si)
Vesna Vošner (030 715 714 ali vesna.vosner@gov.si)

Bojana Vrbič in Vesna Vošner
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-303x216mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1
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Decembrsko druženje z dedki in babicami

V letošnjem decembru smo se odločili, da v vrtec povabimo 
naše babice in dedke. 

Stari starši nam popestrijo vsakdan in nam na vsakem kora-
ku nesebično pomagajo. V času, ko se pri njih razvajamo, nam 

Zmeda zaradi malega medveda

pomagajo odraščati in nas naučijo najrazličnejših veščin. Zato je 
lepo, da se v čarobnem mesecu decembru spomnimo nanje in 
jih povabimo v našo skupino. 

Vse se je začelo že teden pred našim druženjem. Naredili 
smo načrt in zavihali rokave. Vsi v skupini smo izdelali okraske 
iz slanega testa. Ko so se čez čas posušili, smo jih še pobarvali 
in jih okrasili z bleščicami. Nato so bili na vrsti piškoti. Zamesili 
smo testo, ga z valjarjem razvaljali in z modelčki izdelali kekse. 
Kekse smo odnesli v kuhinjo, kjer so nam jih kuharice spekle. 
Da pa bi bili zanimivejši za nas in za stare starše, smo jih oblili 
s toplo čokolado in jih okrasili z mrvicami. Iz omare smo vze-
li posušene liste metinega čaja, s katerimi smo izdelali domač 
čaj. Med ustvarjanjem smo se domislili, da lahko ustvarimo foto 
kotiček, ki bo služil spominu na naše druženje. Iz odpadne em-
balaže smo izdelali okvir, nanj pa prilepili zvezdice. Tako, zdaj je 
bilo vse nared in prišel je veseli petek, ko so k nam prišli stari 
starši. Skupaj smo, ob slovenski glasbi v ozadju, okrasili smreči-
co, izdelovali voščilnice in ob tem prijetno kramljali. Otroci so ob 
tem zelo uživali, prav tako tudi babice in dedki. Za konec smo 
pripravili pogostitev z domačim čajem in piškoti. Bilo je veselo, 
sproščeno in zelo prijetno. 

Otroci in vzgojiteljice iz oddelka 6, zapisala Ema Kotnik

V KD Polzela smo si ogledali igrano predstavo »Zmeda za-
radi malega medveda« v izvedbi igralske skupine vrtca. Med 
nas je prišel tudi dedek Mraz. Skupaj z njim smo zapeli pesmice 
in se fotografirali.

Razveselili smo se obiska gospe Božičkove, ki nam je ob 
smrečici prebirala zgodbice. Najmlajšim pa se je pridružila tudi 
pri kosilu. Pridružil se nam je tudi dedek Mraz. Gospa Božičkova 
in dedek Mraz sta nas tudi obdarila.

Skupaj smo si zaželeli mirne, lepe in zdrave praznične dni.

Natalija Skornšek

Decembrsko medgeneracijsko povezovanje v vrtcu

Veseli december v vrtcu 

Otroci vrtca Polzela in Andraž smo stopili v mesec decem-
ber v pričakovanju čarobnih prazničnih dni.

Najprej smo narisali svoje želje prvemu dobremu možu – 
Miklavžu. Postavili smo smrečice, obesili okraske, se družili na 
čajankah. 

� �
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Vem, kam grem

Enajst učencev iz 7. c je tudi v tem šolskem letu sodelovalo 
v kariernem natečaju Vem, kam grem. 

Tokrat so morali pripraviti stripovsko predstavitev vizije 
tega, kaj bi v življenju radi počeli in dosegli.

Nagrajeni so bili naslednji učenci: 
1. Iva Ćurković – pametna ura
2. Jaka Ožir – pametna ura
3. Estera Kužnik – rubikova kocka Twist
4. Ivana Lesjak – nahrbtnik in paket praktičnih nagrad
5. Katarina Bašnec , Maruša Kolman, Vita Hostnik, Manca 

Rode, Gaja Jegrišnik, Nastja Kolman, Julija Trupej – paket 
praktičnih nagrad (bidon, rokovnik, pisalo, nosilna vreča iz 
blaga)

Čestitamo vsem nagrajencem. 

Danica Gobec Sedmošolci so se razveselili izvrstnih nagrad.

Odbojkarice OŠ Polzela  
končale leto 2019 z zmago

V sredo, 18. decembra 2019, je na OŠ Braslovče potekalo 
medobčinsko tekmovanje v odbojki za starejše deklice. 

Naše izvrstne odbojkarice so spet navdušile.

Naše učenke so osvojile prvo mesto in gladko premagale 
druge udeleženke OŠ Vransko, OŠ Braslovče in OŠ Prebold. S 
prvim mestom so si priigrale nastop na področnem tekmovanju.

Učenkam čestitamo za lep uspeh in jim želimo športnega 
znanja ter malo sreče na nadaljnjih tekmovanjih.

Simon Krumpak
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Veseli december v vrtcu in šoli

Že v prejšnji številki Polzelana smo napovedali, da bo pra-
znični december zelo pester. Kot vsako leto smo namreč tudi 
letošnji »veseli december« popestrili s številnimi dogodki za 
otroke v vrtcu in učence v šoli na Polzeli in Andražu.

Ravnateljičino pripovedovanje pravljic ob smrečici, pravlji-
ca Mihovo pismo v knjižnici, predstava članov IP gledališki klub 
Božičkove skrbi in predstava učiteljic OPB Gozdna olimpijada 
ter predstava Zmeda zaradi medveda, s katero so vzgojiteljice 
razveselile otroke v vrtcu. Je to vse? Kje pa. 

Peka peciva, skupna telovadba, šolski kino, druženje prvo-
šolcev in otrok iz vrtca … Zares je bilo pestro. 

Dan pred počitnicami smo začeli s proslavo ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti, nadaljevali pa s tradicionalno priredi-
tvijo Naj talent šole, kjer smo zelo enotno izbrali najuspešnejše 
nastope. 

Dovolj besed, naj raje spregovorijo fotografije.

Alja Bratuša in Karmen Zupanc

V knjižnici so petošolke v decembru izvedle deset ustvarjalnih delavnic ob knjigi Groznovilca v Hudi hosti.

Ob pravljici Mihovo pismo smo se v šolski knjižnici 
igrali pošto.

Koledarsko leto smo sklenili s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

S predstavami so nas razveselili učenci gledališkega 
kluba in učiteljice podaljšanega bivanja.

Vrtec in šola1818

Št. 1, januar 2020
� �



Talenti so ponovno navdušili

Letos smo na naši šoli devetošolci ponovno organizirali pri-
reditev Naj talent šole. Pripravili smo božično obarvano sceno in 
program ter skrbeli, da je vse potekalo nemoteno. Prireditev sta 
vodila gospod in gospa Božiček, ki sta se v dvorano pripeljala z 
božičnimi sankami. Za vse drugo pa so skrbeli palčki, Božičkovi 
pomočniki.

Iz vsake generacije smo že na predizboru izbrali najboljšo 
točko, ki se nam je nato predstavila na glavni prireditvi v torek, 
24. decembra. Vsi so se izkazali odlično, nato pa so gledalci iz-
brali pet najboljših. 

Za najizvirnejšo točko smo izbrali plesno-igrani nastop 
učencev 1. b-razreda, in sicer Mi delamo snežaka. Najbolj so nas 
nasmejali učenci 7. b z Niko Cvenk, zato smo jim podelili nagra-
do za najbolj smešno točko. 

3. mesto sta zasedla Zala in Tim iz 2. b s plesno-akrobatsko 
točko, 2. mesto so si s havajskim plesom Pate pate priplesale 
učenke 3. a, veliki zmagovalec letošnjega izbora Naj talent šole pa 
je bil Patrik Tratnik iz 6. c, ki nas je navdušil s pesmijo Odpelji me.

Učenci se vedno razveselimo te prireditve, zato upava, da 
se bo ta tradicija ohranjala še v prihodnje. 

Najbolj izvirna točka – 1. b

Najbolj zabavna točka – 7. b

3. mesto – Zala in Tim iz 2. b 2. mesto – plesalke iz 3. a 1. mesto – Patrik Tratnik iz 6. c

Maša Šuster in Zara Kočevar, devetošolki in organizatorki prireditve
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Po božiču diši - božični paket za veliko veselje otrok

Tik pred božičnim praznovanjem nas je tudi tokrat obi-
skal skrivnostni dobrodušni mož v rdeči obleki po imenu 
Božiček. Na grad Komenda tokrat zaradi deževnega vre-
mena ni mogel, zato so ga najmlajši v spremstvu dobrih vil 
nestrpno pričakali v Kulturnem domu na Polzeli.

Uvodoma so Božičkov prihod popestrile vzgojiteljice 
Vrtca Polzela z igrico Zmeda zaradi malega medveda, nato 
pa skupaj z otroki poklicale Božička. Povedal je, da je imel 
na poti zaradi premalo snega kar nekaj težav, vesel pa je bil 
pridnih polzelskih otrok. Božični paket za ustvarjanje kuli-
naričnih dobrot je bil darilo za prav vsakega in otroci žara v 
očeh niso skrivali. Tudi starši so bili deležni pozornosti, če-
tudi po zimi ni niti zadišalo, so se lahko kljub vsemu ogreli s 
kuhančkom in čajem ter se sladkali z domačimi prazničnimi 
piškoti. 

Lidija Praprotnik
Zmeda zaradi malega medveda odigrana s strani 

vzgojiteljic Vrtca Polzela

Božični koncert z New Swing Quartetom

Božično-novoletni koncert, ki je pod okriljem Občine 
Polzela že stalnica, je bil tudi tokrat izveden v cerkvi sv. 
Marjete na Polzeli, ko smo v goste povabili ikone - New 
Swing Quartet, ki je še vedno ena izmed najboljših gospel 
skupin. Občinstvu so približali pesmi iz tistih dobrih starih 
časov. Navdušenje in zadovoljstvo sta se videli na obrazih in 
slišali z aplavzi, kar je najlepše povratno darilo izvajalcem. 

New Swing Quartet vestno poustvarja tradicijo črnskega 
spirituala in gospela ter pesmi iz cerkva ameriškega juga, za-
činjeno z nekoliko sodobnejšim pridihom. Kvartet je gospel 
glasbo na svojih številnih gostovanjih prenesel na odre po 
vsem svetu in uspelo se mu je uvrstiti med vodilne zased-
be, dosegel je svetoven sloves in status ene izmed najboljših 
skupin.

Božični prazniki nam predstavljajo čas, ko poglobljeno 
ozavestimo pomen družine in tistega, kar smo in kar imamo. 
Božič ter dan samostojnosti in enotnosti sta dva velika pra-
znika, ki jih praznujemo, v ta namen je zbrane v cerkvi, polni 
do zadnjega kotička, nagovoril župan Jože Kužnik. Povedal 
je: »S tem božičnim koncertom smo zaokrožili in upočasni-
li praznični utrip. Naj se na svoj način sporočilo angelov iz 
betlehemskih poljan dotakne vsakega izmed nas in naj bo 
bistvo praznovanja doživeto praznovanje v družbi najdražjih. 
Dan samostojnosti in enotnosti pa praznujmo z izobešeno 
zastavo, nasmehom na obrazu in radostjo v srcu. Zahvala 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi koncerta. Župniku 
Jožetu Kovačcu pa, ki nas je v preteklosti vsako leto prijazno 
sprejel v hram, tokrat želimo obilo zdravja in notranje moči.«

 
In še voščilo ob vstopu v novo leto: »Vanj stopimo z obilo 

modrosti, zdravja in sreče.«
 
Po koncertu je sledilo druženje pri cerkvi ob kuhanem 

vinu in čaju ter prijetnem kramljanju, ko ni manjkalo prijaznih 
voščil.

Lidija Praprotnik

Po koncertu sta sledila še zahvala in božično 
-novoletno voščilo župana.

� �
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Ansambel Mladi Dolenjci so na-
rodno-zabavna zasedba, ki deluje od 
leta 1996.

Gre za trio zasedbo s troglasnim pe-
tjem. Poznani so po festivalskih uspehih 
in skladbah, kot sta Nocoj je druga rekla 
mi in Očka bom postal. Njihovo ime pa 
je na najdaljšo noč v letu spet privabi-
lo na parkirišče pred občinsko stavbo 
na Polzeli veliko množico ljudi, ki so v 
ne premrzli noči plesali in se veselili vse 
do pol tretje ure naslednjega dne, ko ni 
manjkalo obljub, zaobljub in lepih želja.

Lidija Praprotnik

Silvestrovanje 
na prostem   
z ansamblom 
Mladi Dolenjci

Polno parkirišče pred občinsko stavbo na Polzeli na najdaljšo noč v letu

Naše veselje za srečo drugih -      
česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo 

pnika je župnijski upravitelj Vlado Bizjak 
pred odhodom na pot po župniji bla-
goslovil kredo, nalepke, kadilo, vodo in 
mlade kolednike. Dobre volje, ker je Bog 
poskrbel za lepo vreme, so se odpravili 
vsak na svoj del župnije. Oznanili so ve-
selo novico o Jezusovem rojstvu in tako 
prenesli blagoslov po družinah. Kot vsa-
ko leto so obiskali družine, ki so jih po-
vabile. Število hiš, kjer odprejo vrata, se 
iz leta v leto veča. Obiskali so več kot sto 
družin, nekateri so se jih razveselili kar 
med potjo in jih povabili k sebi domov. 

Zahvala velja vsem, ki so odprli vrata 
svojih domov in src ter z darovi v trikralje-
vski akciji podprli delo naših misijonarjev. 
Koledniki so bili tudi sami deležni dobro-
te ljudi, ki jim svojo pozornost izkažejo s 
sladkimi priboljški, predvsem pa so bili 
veseli, da so opravili plemenito poslan-
stvo, in ta zavest je največje bogastvo. 
Naše veselje za srečo drugih - česar se 
mi veselimo, radi z drugimi delimo.

Tone Tavčer

Trikraljevsko koledovanje je tudi v 
letu 2020 bogatilo božično-novoletne 
praznike v Župniji Polzela. 

V soboto, 4. decembra 2020, pred 
praznikom svetih treh kraljev, se je na 
pot podalo pet skupin kolednikov z 
animatorji. V odsotnosti domačega žu-

Koledniki so letos obiskali več kot sto družin.
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Na povabilo prijateljev, pohodnikov 
ob polni luni – lunekov iz Šmartnega v 
Rožni dolini, smo se 14. decembra 2019 
udeležili skupaj s ščipohodci s Ptuja in 
iz Sevnice praznovanja njihovega 100. 
lunohoda. S Polzele se nas je udeleži-
lo 22 pohodnikov. Za nas je to že 263. 
lunohod.

 
Po uvodnem pozdravu predsednika 

lunekov Albina Apotekarja in predstavi-
tvi kraja predsednice krajevne skupnosti 
Nataše Dimec nam je zaplesala folklorna 
skupina. Sledil je ogled cerkve sv. Marti-
na, kjer sta nam duhovnik Janko Ivanič 

in Zalika Črepinšek predstavila zgodovi-
no cerkve. Prvotna cerkev sv. Martina je 
prvič omenjena v vizitacijskem protokolu 
leta 1567, sicer je predhodnica poznejše 
cerkve, omenjene že leta 1335. Prvotna 
cerkev je bila premajhna, zato so leta 
1856 zgradili zdajšnjo, ki je prek obnov 
dobila današnjo obliko.

 
Po ogledu cerkve smo se podali proti 

planinskemu domu na Gori. Naredili smo 
kratek postanek pri križu, kjer je stičišče 
sedmih poti. Pot smo nadaljevali proti 
domačiji Šumej, od koder je lep razgled 
na celjsko kotlino z okolico. Nato smo 

Srečanje pohodnikov – 100. lunohod lunekov 

krenili proti Gori, kjer sta planinski dom 
in brunarica. Na vrhu 569 m nad mor-
jem stoji stara božjepotna cerkev sv. 
Kunigunde, ki velja za zavetnico otrok in 
nosečnic. Zgrajena je bila v drugi polovi-
ci 14. stoletja. Zgodovino cerkve nam je 
predstavil Albin Apotekar.

 
Sledilo je druženje v brunarici, kjer smo 

ob pokušanju domačih dobrot zaplesali 
ob glasbi harmonikarja. Ko smo se vračali, 
nam je vztrajno svetila lunca. Obljubili smo 
si, da bomo srečanja nadaljevali.

Julijana Klemen

Pohodniki ob polni luni s Polzele, Šmartna v Rožni dolini, Ptuja in Sevnice

V Rimu je od 13. do 15. decembra 
2019 potekal svetovni dvoranski loko-
strelski pokal.

Tim Jevšnik s Polzele (15 let) je v ka-
tegoriji mladinci (do 21 let) sestavljeni 
lok premagal vso konkurenco in osvojil 
prvo mesto.

V finalu je za krog premagal Italijana 
Brunella, v četrtfinalnem dvoboju pa je 
Tim s 149 krogi postavil tudi nov sloven-
ski rekord in izenačil svetovnega.

Manuela Mlakar Podgoršek

Tim Jevšnik zmagal na svetovnem pokalu v Rimu

S podelitve v Rimu
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Polzela premore precejšnje število glasbenikov različnih 
žanrov. Leto 2019 je bilo eno izmed uspešnejših za mladega in 
perspektivnega Jana Potrča. Svojo glasbeno pot je pri osmih 
letih začel s harmoniko, ki jo je kmalu zamenjal s kitaro.

S prvim bendom Sunrise so igrali pretežno slovenski rok, 
vmes se je s Fuck Logic podal v heavy metal, od leta 2015 do 
marca 2019 pa je bil član benda Alter Ego. Lani spomladi se 
je odločil za samostojno pot, v aprilu predstavil prvo solo pe-
sem »Le spomin«, katere videospot je v enem tednu dosegel 
več kot 10.000 ogledov. Sledila so gostovanja v radijskih in 
televizijskih oddajah, videospot se je prebil na vrh Spotote-
kine lestvice Vročih deset. Premierni nastop pa se je zgodil 
na domačem odru – na prav tako premiernem, prvem glas-
benem festivalu Rebel Yell Polzela, kjer je Jan Potrč nastopil 
z novim bendom. 

V oktobru je izdal drugi singl »Za vedno«, tokrat pod okri-
ljem založbe Dallas Records, ki mu je letos sledil še rokersko 
obarvan »Jaz in ti«. Jan Potrč navdih in energijo za glasbene 
stvaritve črpa iz narave, medsebojnih odnosov in življenjskih 
izkušenj. V glasbo vloži veliko sebe, zato mu tudi podpis po-
godbe z Dallas Records pomeni dodatno potrditev, da se iz-
plača vztrajati pri tem, kar imaš najraje. 

Jan Potrč uspešno stopil na samostojno glasbeno pot

Po duši je roker in se pri svojih delih poigrava z raznimi 
kreacijami rok žanra, od glama do brit popa in alternativnega 
roka, vendar kljub temu z lastnim slogom ostaja zvest sebi.

Na dosedanji glasbeni poti je oder delil z mnogo znanimi 
skupinami: Siddharta, Big Foot Mama, MI2, Tabu, Divlje Jago-
de, Niet, Elvis Jackson in še bi lahko naštevali, lani je začel 
sodelovati tudi s svojimi glasbenimi idoli iz otroštva – skupino 
BePop.

Jan Potrč je torej glasbenik z velikim potencialom in na-
črti. V prvi polovici letošnjega leta namerava izdati še dva 
singla, na koncu leta se nam obeta njegov prvi album. Kon-
cept za material je že napisan, končno obliko prepušča svo-
jemu trenutnemu navdihu. 

Ker se v tem času posveča predvsem ustvarjanju novega 
albuma, je nastope dal na stran. Vendar se kljub temu 29. 
maja 2020 vrača na Rebelov oder na Polzelo, kjer bo z nami 
delil svoj čas. Ste si že rezervirali datum?

Manuela Mlakar Podgoršek
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»Dobra vila« že drugič obdarila otroke

Že drugo leto zapored so prijateljice Liza Hočevar, Maša Petrovič in Julia 
Podkrižnik, dijakinje I. gimnazije v Celju, pod okriljem KORK Polzela izvedle do-
brodelni projekt »Dobra vila« ter polepšale praznično obarvan december kar 59 
otrokom in 22 varovancem.

Maša Petrovič in Liza Hočevar

Liza Hočevar, vodja projekta, je po-
vedala: »Priprave na letošnji drugi pro-
jekt Dobra vila so se začele že konec ok-
tobra, ko smo stopili v stik z vodstvom 
Varstveno-delovnega centra Muc, saj 
smo v projekt želeli vključiti tudi njihove 
varovance. S pomočjo donatorjev smo 
obdarili 22 varovancev in jim polepša-
li praznične dni. Darila smo jim razdelili 
ob spremljavi harmonike ter jim zaželeli 
lepe praznike. Na letošnji projekt Dobra 
vila se je odzvalo 59 vil in vilincev, ki so 
pripravili pakete po točno določenih na-
vodilih za njim neznanega otroka. Velika 
podpora je prihajala od naših sošolcev 
s I. gimnazije v Celju. Prisrčno se zahva-
ljujemo vsem in vsakemu posebej, da so 
sodelovali pri projektu Dobra vila.«

Zaključni del projekta so izvedli na 
Polzeli, v hiši, imenovani »Vrelec zdravja 
in harmonije«, ki jo upravlja Tajana Vrb-
njak. Obdarovance so skupaj s starši 
povabili na srečanje, kjer so se družili ob 
spremljavi gongov, na katere je zaigrala 
Tajana, otrokom so razdelili pakete, ple-
tene nogavičke prostovoljk ter staršem 
podarili spominek z lepo mislijo.

Bina Plaznik

Prednovoletno srečanje članov     
Društva upokojencev Polzela 

Veselih prednovoletnih druženj v 
decembru je bilo veliko. Eno izmed 
njih je bilo 27. decembra 2019.

Tam smo se veselili, družili, se vrteli 
ob prijetni glasbi tudi mi. Udeležence je 
najprej nagovoril in jim zaželel vse do-
bro, zdravo in zadovoljno v letu 2020 
predsednik društva Igor Pungartnik. Po 
okusni večerji in obdarovanju smo za-
čeli s plesom, pogovorom in smehom. 
Zadržali smo se dolgo v noč. Ob za-
ključku druženja smo se poslovili in si 
zaželeli »Srečno 2020«.

Igor Pungartnik
Z druženja ob koncu leta
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Pohod v neznano 

Planinska sekcija Društva upoko-
jencev Andraž je 19. decembra 2019 
opravila zadnji pohod v letu – Po poteh 
Sevčnika.

Pri Domu krajanov se je zbralo 15 
pohodnikov. Pot nas je vodila v zaselek 
Podsevčnik, naprej mimo Pirčeve zida-
nice, do domačije Poklač. Nadaljevali 
smo mimo zgornjega Koška do baze 
(tabernakelj Velenjščica) in naprej do 
vrha Sevčnika.

Po kratkem postanku in osvežitvi nas 
je pot vodila do domačije Dolinšek, kjer 
sta nas pričakala Marjetka in Milan. Po-
stregla sta nas z domačimi dobrotami. Ob 
Milanovi harmoniki smo se prijetno družili 
in zapeli. Pohod smo končali v društvenih 
prostorih ter si zaželeli v letu 2020 čim več 
pohodov, predvsem pa zdravja in razume-
vanja v Društvu upokojencev Andraž.

Anton MešičPohodniki DU Andraž na zadnjem lanskem pohodu

Člani in članice Krajevne organizacije RK Polzela in Župnijske Karitas Polze-
la so v sredo popoldne, 8. januarja 2020, za praznike skupaj obiskali stanovalce 
Doma upokojencev Polzela, še posebej pa tiste iz Občine Polzela, teh je 30.

Poseben dan za starejše

Za pozornost so jim izročili priložno-
stna darilca, nato so se vsi skupaj zbrali 
v prostorih gospodinjske skupnosti, 
kjer jih je najprej nagovoril predsednik 
Župnijske Karitas Polzela Blaž Jelen. V 
nagovoru  je med drugim poudaril, da 
jim naj bo ta urica  v veselje in zadovolj-
stvo, da so med dobrimi ljudmi, ki jim 
želijo ustreči in jih razveseliti, da bodo 
zdravstvene in druge težave manjše. 
Nekaj spodbudnih besed sta dodala 
tudi predsednica Območnega združe-
nja RK Žalec Pavla Artnik in podžupan 
Občine Polzela Miloš Frankovič. Vsi so 
jim  v imenu obeh organizatorjev  za-
želeli vse  najboljše, predvsem  zdravja, 
sreče in dobrega počutja.  

Stanovalci doma so bili nato vese-
li nastopa Moškega pevskega zbora 
Polzela s prazničnim programom, pod 
vodstvom Mije  Novak.

Tone Tavčer
Stanovalce Doma upokojencev so za praznike obiskali tudi predstavniki KO 

RK Polzela in Župnijske Karitas Polzela.
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Rokodelske delavnice v izolskem Hotelu Delfin

V decembru so v izolskem Hotelu Delfin potekale sed-
me rokodelske delavnice. Delavnice so namenjene za pri-
dobitev znanja, ki ga prenašamo na udeležence naših sku-
pin v društvu. 

 
Na delavnicah je sodelovalo 138 udeležencev iz 60 dru-

štev upokojencev iz vse Slovenije. Letošnjih delavnic sva se 
udeležili dve članici Društva upokojencev Polzela, in sicer Jo-
žica Jegrišnik in Beti Mlakar. Imeli smo 16 delavnic, vsakdo se 
je udeležil ene delavnice, ki je potekala tri dni. 

 
V popoldanskem času so nas obiskali člani Društva upo-

kojencev Piran in predstavili svoje delo, malo so zaplesali, za-
igrali in zapeli. Naslednji dan smo imeli predavanje o prometu 
in varni vožnji. Po končanih delavnicah je bila zaključna prire-
ditev s kulturnim programom, sledila sta »rokolov« (srečelov) 
in razstava naših izdelkov. Ob vhodu v jedilnico je vitrina, kjer 
so vidni naši izdelki skozi vse leto. Na delavnicah je ogromno 
pozitivne energije, smeha, veselja, dobre volje in zagnanosti. 

Beti Mlakar

Iz DU Polzela sta se delavnic udeležili  Jožica Jegrišnik 
(druga z leve) in Beti Mlakar (četrta z leve).

Članice bralne skupine smo se 20. decembra 2020 od-
pravile na - za nas najprimernejši - zaključek letnega druže-
nja ob branju in pogovoru.

 Kam? Po kaj? Zakaj? V hram bralnih zakladov vendar, v 
Občinsko knjižnico Polzela, kjer smo vedno deležne prijazne 
pomoči pri izbiri knjig. In tako je bilo tudi tokrat: posvet, iz-
menjava, pomoč, pristen stik prijaznosti ...

Božično-novoletni zaključek bralne skupine Mravljice

O, preljube knjige naše rasti, veselja, učenja, oblikovanja 
osebnosti, ko ni treba tekmovati, le sodelovati, se bistriti, ho-
diti po poti junaka, ga čustveno spremljati, se z njim primer-
jati in se na koncu od njega posloviti in kreniti po svoji poti 
čuječnosti.

Se skriva v branju tudi sreča? Seveda! Tu je, med nami, 
med potomci mojstrov slovenske besede, ki so orali ledino 
v to grudo domačo, v besedišče slovensko, da bi znali preko 
njega izraziti, ceniti sebe in druge.

Navdihujoča slovenska himna - bela, svobodna dvosmer-
na cesta v širni svet - prežema slovenski narod, je naše in 
Zemljino srce. Ni se nam treba bati za materni jezik, ker je 
naša bit, srčika sreče, izraz ljubezni do otroka, mame, očeta, 
moža, žene ..., do vseh in vsega. 

Praznično druženje smo sklenile v Domu upokojencev v 
Šeneku ob toplem prigrizku, v ustanovi medgeneracijskega 
druženja, saj smo prek prostovoljk povezani v čudovito dru-
ščino sožitja, spoštovanja in zadovoljstva. S hvaležnostjo se 
oziramo na starejše, ker smo prav zaradi njih to, kar smo: po-
nosni dediči rojenega deteta mnogih roditeljev slovenskega 
jezika. Prežema nas duša Prešerna in okrnjena duša sloven-
ske Boginje, ki bi se svobodna lahko enakovredno stapljala z 
moško literarno elito.

Julijana VeberČlanice bralne skupine Mravljice s knjižničarko Renato 
Novak
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Prvo ponovoletno druženje krajanov Polzele

Vse je enkrat prvič, tudi naše sosedsko druženje. Prav čas 
po novem letu je priložnost za srečanja, topel stisk roke in vo-
ščila vsega dobrega v prihodnje. Čas, v katerem živimo, nam 
narekuje hitri tempo življenja in mimo nas bežijo trenutki za 
sočloveka, prijatelja, soseda. 

Z namenom srečanja, skupnega voščila, druženja in spozna-
vanja z novimi sosedi smo se v soboto, 4. januarja 2020, srečali 
krajani Polzele, ki živimo na območju med Strugo in železniško 
progo. V kratkem popoldanskem druženju smo si izmenjali ve-
liko pozitivnih misli in želja za naprej ter se seveda malce pogo-
stili. Obiskal nas je tudi župan Jože Kužnik in vsakemu zaželel 
uspešno, zdravo leto 2020. 

Vsi, ki so si vzeli  čas za druženje, so pozdravili dogodek in 
izrazili pripravljenost za sodelovanje v pripravah na prihodnje 
tovrstne dogodke.

 
Iskrena hvala vsem udeležencem srečanja, vaš odziv na va-

bilo nama veliko pomeni, dal nama je novo energijo. Obljubljava, 
da bomo takšna sosedska srečanja nadaljevali tudi v prihodnje. 
Še enkrat hvala in vse dobro vam želiva.

 
Martina Lipičnik in Ivi Kapitler 

Prvega srečanja se je udeležilo lepo število krajanov.

Šah igrajo vsako nedeljo, novoletni turnir

doline. Igrajo ob nedeljah dopoldne v mali dvorani Kultur-
nega doma na Polzeli. Pripravili pa so tudi novoletni turnir.  

Prvo mesto je osvojil  Šincek (ŠK Savinjčan Šempeter), ki 
je zbral na vseh 41 turnirjih kar 480 točk (zmag in remijev), na 
drugo mesto se je uvrstil  Lorenčak, s 469 točkami, na  tretje  
Krajnc s 445 točkami (oba  ŠK Griže), četrti  je bil Masnec s 
330 točkami (ŠK Polzela), peti  Škorjanc s 305 točkami (ŠK 
Savinjčan Šempeter) itd.

 
Novoletni hitropotezni turnir pa so pripravili 30. decem-

bra 2019. Zmagal je  Lorenčak (ŠK Griže), ki je zbral 8,5 toč-
ke, drugi je bil Grčar, tretji Uršič, oba sta zbrala po 8 točk 
(oba ŠK Polzela), četrti je bil Krajnc  s 7,5  točke (ŠK Griže), 
peti Šincek (ŠK Savinjčan Šempeter) s 7 točkami itd.

Tone Tavčer

Najboljši trije na novoletnem turnirju

Šahovski klub Polzela je aktiven skozi vse leto. Tako so 
v letu 2019 pripravili kar 42 hitropoteznih turnirjev, ki se jih 
je udeležilo od 15 do 20 šahistov iz raznih krajev Savinjske 
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Tradicionalni prednovoletni donacijsko obarvan izlet

Kot vsako leto že četrtič zapovrstjo 
v prednovoletnim času podjetje Pemi, 
d. o. o., organizira tradicionalni ogled 
lučk v enem izmed večjih mest za svoje 
prijatelje.

Srečanje ima donacijski priokus, tako 
se je vesela karavana skupaj z direktor-
jem Bogomirjem odpravila v štajersko 
prestolnico Maribor. Imeli smo se odlično. 
Ob tem se je podjetje Pemi, d. o. o., odpo-
vedalo plačilu prevoza in je skupaj z ude-
leženci doniralo Občini Polzela vrednost 

460 evrov za namen najema drsališča, 
kjer se naši najmlajši lahko brezplačno 
zabavajo v mrzlih januarskih dneh. Vsem 
udeležencem in podjetju Pemi, d. o. o., 
najlepša hvala za prijetno druženje in do-
nacijo, ki je bila že predana. 

Felix Skutnik

Pemi, d. o. o., za prijatelje vsako leto organizira prednovoletni izlet, katerega izkupiček je bil letos namenjen Občini 
Polzela za najem drsališča.

V torek, 14. januarja 2020, ob 9.30 so na gradu Komenda potekala predava-
nja na temo »Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu«, ki so jih organizirali 
Javna agencija RS za varnost prometa, Rdeči križ Slovenije, ZDUS, DARS, MNZ 
– Policija, Občina Polzela in DU Polzela.

Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu

Predavanja so bila namenjena se-
niorjem in upokojencem, razdeljena so 
bila na pet tematskih sklopov, in sicer: 
osvežitev znanj pravil cestnega pro-
meta, varna vožnja po avtocesti in hitri 
cesti, praktične izkušnje policije, sveto-
vanje o zdravstvenih kriterijih za vožnjo 
ter temeljni postopki oživljanja. Preda-
vali so priznani strokovnjaki. Pri zadnji 
temi smo lahko udeleženci tudi sami 
preizkusili »oživljanje« ponesrečenca z 
AED (avtomatski eksterni defibrilator). 

 
Nismo pa končali predavanja na tej 

točki, saj se bomo udeleženci predava-
nja lahko »preizkusili« še v cestni vožnji z 
ocenjevalci na vozniškem izpitu. To bomo 
opravljali na avtopoligonu v Ljubečni pri 
Celju. Lahko se nam pridruži še kdo, ki ni 
bil na torkovem predavanju. Dogodka se 
je udeležilo blizu 30 občank in občanov. 

Igor PungartnikObiskovalci so poslušali pet tematskih sklopov z vsebino o večji varnosti v 
cestnem prometu.
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Drsanje je tako preprosto, in to sko-
raj doma in popolnoma brezplačno.

 
Občina Polzela se  je tudi letos od-

ločila, da v zimskem času ponudi svojim 
občanom drsališče. Najbolj veseli so ga 
seveda najmlajši. Na krajšem odprtju je v 
soboto, 4. januarja 2020, zvečer nasto-
pila klovnesa Mici, zbrane pa je nagovo-
ril tudi župan Jože Kužnik, ki je skupaj 
z otroki pokazal tudi figuro iz umetno-
stnega drsanja. Vsem je zaželel srečno 
in zdravo novo leto ter obljubil, da bodo 
drsališče postavili tudi prihodnje leto. 

Drsališče je postavljeno na parkirišču 
pri občinski zgradbi do 2. februarja 2020. 
Odprto je vsak dan med 17. in 21. uro, ob 
sobotah in nedeljah pa med 10. in 22. uro. 
Površina za drsanje je umetna, a kakovo-
stna in omogoča občutek drsanja na pra-
vem ledu. Prednost takšnega drsališča je 
tudi, da lahko obratuje v toplejših dneh in 
predstavlja nižje stroške vzdrževanja. 

Pridobitve so najbolj veseli otro-
ci in tudi starejši. Drsanje je brezplač-
no, mogoča pa je tudi izposoja drsalk. 
Vsako soboto ob 17. uri bo z otroki na 
drsališču zaplesala Bina Plaznik, v vlo-
gi razigrane klovnese Mici iz domačega 
Društva Dobra ideja.

Tone Tavčer

Drsališče na prostem vse do prvih dni februarja

Obiskovalce drsališča zabava klovnesa Mici.

V januarju se otroci pogosto dobimo na drsališču. Igramo se 
različne zabavne igre, ki se jih drugje (doma, na igrišču, 
v šoli) ne moremo. Ob drsanju se sprostimo, razgibamo in 
zabavamo. 
 
Predvsem pa je pomembno, da se družimo s prijatelji. 
Nekateri se še ne znamo dobro drsati, zato nam je všeč, da 
imamo drsališče v bližini in možnost drsanja vsak dan. Nekaj 
otrok nima svojih drsalk, zato nam je zelo všeč, da si jih 
lahko izposodimo. Če ne bi bila možna izposoja drsalk, na 
drsališču ne bi bilo skoraj nobenega drsalca. Tako se tudi v 
teh mrzlih dneh rekreiramo in smo na svežem zraku.
 
Hvala vsem, ki nam to omogočate.

Pavel Zapušek
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»Drsališče na prostem«
odprto še do 2. 2. 2019

Brezplačno drsanje,
z možnostjo izposoje drsalk:

od ponedeljka do petka
od 17. do 21. ure,

od sobote do nedelje
od 10. do 22. ure.

na parkirišču ob občinski 
stavbi na Polzeli



Obiskali stanovalce Doma upokojencev Polzela

Iz podjetja Hofer, žalske poslovne enote, so v torek, 
7. januarja 2020, v sklopu korporativnega prostovoljstva 
Moja zgodba  obiskali stanovalce Doma upokojencev Pol-
zela, z namenom, da jim zaželijo srečno, zdravo in uspešno 
novo leto ter jih obdarijo.  

Številnim, ki prebivajo v domu, so dan polepšali z doma 
pečenimi štravbami in drobnimi darili. Kot je povedala Nuša 
Pečovnik iz prostovoljstva Moja zgodba, ni  besed, koliko je 
tudi njim pomenil njihov topel sprejem, prav vsak nasmeh, ki 
so jim ga podarili stanovalci doma, pa jim bo ostal v globo-
kem spominu.

Tone Tavčer

Prostovoljci pri podelitvi drobnih darilc in z doma 
pečenimi štravbami.
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Andraški kao roast

Mladinska sekcija Andraž je v soboto, 11. januarja 2020, ob 20. uri v Domu 
krajanov Andraž izvedla večer humorja, in sicer z naslovom Andraški kao roast. 
Gre za starodavno obliko zbadanja osmoljenca večera, ki pa si teh žaljivk naj ne bi 
preveč vzel k srcu, ampak naj bi si jih celo štel v čast. 

Z večera smeha in zabave v Domu 
krajanov Andraž

Šale in prigode so padale na vse 
sodelujoče. Večer, poln smeha in za-
bave, so pripravili andraški mladinci 
in mladinke. Žar mojster večera je bil 
Miha Pižorn, pri žaru pa so mu po-
magali Jaka Jelen, Zoran Zabukovnik, 
Matija Logar, Domen Majhenič, Lenart 
Kužnik, Andrej Umbreht in Žiga Sitar. 
Prireditev sta s hudomušnim prispev-
kom super začinila tudi župan Občine 
Polzela Jože Kužnik in predsednik Kul-
turnega društva Andraž Vili Pižorn. Ko 
se je končal roast, se je večer prelevil v 
noro zabavo s trobentači Čaga boysi. 
Hvala vsem za pomoč pri organizaciji 
dogodka.  

Miha Pižorn 

Prijetno in doživeto na trikraljevskem koncertu 2020

V polzelski župnijski cerkvi sv. Mar-
jete že vrsto let v začetku januarja 
tradicionalno poteka trikraljevski kon-
cert. Gre za pravi praznik prepevanja 
in igranja božičnih pesmi, ki ga s šte-
vilčno udeležbo in bogatimi aplavzi 
nagradijo tudi obiskovalci. 

Prijetno in doživeto je bilo tudi na 
letošnjem koncertu v nedeljo popoldne, 
5. januarja 2020. Med prihodom kole-
dnikov je pela Vokalna skupina Marga-
reta, nato pa se je zvrstilo še sedem 
nastopajočih zborov in skupin. Nasto-
pili so: Tamburaški zbor Polzela, ume-
tniška vodja Mija Novak, Cerkveni OPZ 
Cekinčki Polzela, zborovodkinja Mateja 
Stražar, instrumentalna spremljava Do-
minik Mazij - kitara, Matija Mazij - bob-
ni, Tomaž Mazij - klaviature, Otroški  
pevski zbor Sonček, OŠ Polzela, pod 
vodstvom Mije Novak, Vokalni kvin-
tet Lastovka Polzela, umetniški vodja 
Franc Ožir, Župnijski MePZ Polzela, pod 
vodstvom zborovodkinje Mije Novak, 
Vokalno-instrumentalna skupina Mar-

gareta Polzela, vodja Sabina Florjanc 
Dolinšek, in MoPZ Polzela, pod vod-
stvom zborovodkinje Mije Novak. 

Ob koncu koncerta je besede za-
hvale nastopajočim in številnim poslu-

šalcem izrekel v imenu Župnije Polzela 
Marko Slokar, nato pa so ob orgelski 
spremljavi Mije Novak vsi nastopajoči 
in poslušalci skupaj zapeli pesem Tam 
stoji pa hlevček.

Župnijski MePZ Polzela, pod vodstvom zborovodkinje Mije Novak

Tone Tavčer 
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Polzelani do naslova državnega prvaka     

Ne zgodi se vsak dan, da lahko 
pozdravimo državnega prvaka v svo-
jem okolju. A Domen Hohnjec že dol-
go ni več športna neznanka. Je špor-
tnik leta 2018 v naši občini. 

V nedeljo, 12. januarja 2020, je na 
zaključnem turnirju ekipnega držav-
nega prvenstva v namiznem tenisu, ki 
je potekal na Muti, postal junak v svo-
ji ekipi, ko je premagal vse tri naspro-
tnike. V ekipi so bili sicer trije igralci iz 
Namiznoteniškega kluba Savinja 1, po-
leg Domna še Matic Čopar in Brin Vovk 
Petrovski. Zadnji se je na sobotni tekmi 
poškodoval, tako sta se za zmago bo-
rila le preostala dva. Samo predstavlja-
mo si lahko, kakšno veselje je prevzelo 
tako tekmovalce kot strokovni del eki-
pe, ko so kljub težavam osvojili naslov 
ekipnega državnega prvaka. Uspeh pa 
so dopolnila še dekleta z osvojenim tre-
tjim mestom.  

 
Uspehi nikoli ne pridejo sami po sebi. 

Zanje je potrebno veliko odpovedovanja, 
trdega dela in odgovornega ravnanja ob 

siceršnji strokovni podpori trenerjev in 
vsakodnevni  angažiranosti  staršev. 

Zagotovo bomo o športni poti mla-
dega Domna slišali in prebrali še veliko. 
Tokrat sta za prisrčen sprejem mladih 

športnikov in strokovnega vodstva na 
svojem domu poskrbela ponosna Do-
mnova starša, ki sta srečo in veselje de-
lila skupaj s prijatelji in sosedi.

Irena Solar 

Ekipa Savinja 1 na najvišji stopnički

Okrog 650 pohodnikov na Goro Oljko

Planinsko društvo Polzela je tretjo soboto, 18 januarja 2020, pripravilo 38. po-
hod Zdravju naproti na Goro Oljko. V dolini, na startu pohoda, je bilo vreme me-
gleno in okrog nič stopinj, na cilju pa jih je pričakal ledeni dež.

Pohodniki, ki so se na Goro Oljko odpravili s Polzele.

Pohoda se je, kot je povedal predse-
dnik PD Polzela Miroslav Jegrišnik, ude-
ležilo okrog 650 pohodnikov iz raznih 
krajev Slovenije. Vodeni pohod je bil s 
Polzele, pohodniki pa so prišli na Goro 
Oljko tudi iz smeri Šmartnega ob Paki,  
Velenja, Šoštanja in Andraža nad Polze-
lo. Že po tradiciji so pohodniki na cilju pri 
Planinskem domu na Gori Oljki (726 me-
trov nadmorske višine) dobili trdo kuha-
no jajce v čast sveti Neži, zaščitnici ko-
koši, in čaj, podelili pa so tudi priznanja. 

 
Za deseto udeležbo so priznanje 

prejeli trije pohodniki, prav tako tri pri-
znanja so podelili za dvajseti in trideseti 
pohod. Vseh 38  pohodov se je udeležil 
Ferdinand Glavnik s Polzele. 

Tone Tavčer
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PRODAJALNA

89900 
    €

69900 
    € akcija

Motorna žaga 555

Dolžina meča 45 cm/18˝, 59,8 cm3, 3,1 kW, 5,9 kg 
(brez rezalne opreme), Air Injection, AutoTune, 
X-Torq®, LowVib®, Smart Start® in črpalka goriva, 
Kovana tridelna motorna gred, magnezijevo 
ohišje, inercijska zavora verige

Latkova vas 81d
3312 Prebold

T 03 / 777 14 23 
M 051 665 566  

E prodajalna@uniforest.si

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–16.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si

  Rešujemo težave z otiščanci, vraščenimi nohti, 
  glivičnimi nohti, trdo in zadebeljeno kožo … 

MEDICINSKA PEDIKURA 
NA VAŠEM DOMU 
041 422  490  (Barbara Novak, s. p.) 

http://pedikurabosopetnik.simplesite.com/
pedikurabosopetnik@gmail.com

Obiščite trgovino
HRAM ANDRAŽ

na naslovu Andraž nad Polzelo 9.

V trgovini Davidovega hrama vam
bodo postregle prijazne prodajalke

in z veseljem predstavile pestro
in raznoliko ponudbo. 

Vabljeni!

Občina Polzela
oddaja

GOSTINSKI LOKAL
NA GRADU KOMENDA V NAJEM

 Več informacij na
www.polzela.si in na 

tel. številki 03 703 32 00.

Mali oglasi

Magus GB

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

Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), 
maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, 
permanentno lakiranje in gel nohti.

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
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Februar 2020

NEDELJA, 2. 2. 2020, od 7.30 do 8.30
Dom krajanov Andraž
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi
KO RK Andraž

TOREK, 4. 2. 2020, ob 15.30 
Mala dvorana Kulturnega doma na Polzeli
Likovna delavnica – risba, akvarel, akril; 
mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

ČETRTEK, 6. 2., IN PETEK, 7. 2. 2020, od 
14. do 16. ure
Prostori Društva upokojencev Polzela 
Kegljanje, pikado, kovinski krogi
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 6. 2. 2020 ob 18. uri
Kulturni dom Polzela
Proslava ob kulturnem prazniku
Občina Polzela in KUD Polzela

PETEK, 7. 2. 2020, od 17. do 20. ure
Vpis novih članov v Karate klub Polzela
Karate klub Polzela
Informacije: Luka Deberšek, 
debersek.luka@gmail.com

SOBOTA, 8. 2. 2020, ob 7. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod – Čez Kozjak
Športno društvo Andraž
Informacije: Evgen Tominšek, 041 783 739

SOBOTA, 8. 2. 2020, od 7. do 18. ure
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli 
Pohod na Vrbo
Planinsko društvo Polzela
Prijave: Jožica Jegrišnik, 031 840 387

SOBOTA, 8. 2. 2020, od 16.00 do 17.30 
Sejna soba, Gasilski dom Polzela
Zbor mladih PGD Polzela
PGD Polzela

NEDELJA, 9. 2. 2020, OD 6. DO 18. URE 
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli 
Pohod na Tursko goro
Planinsko društvo Polzela
Prijave: Uroš Lešnik, 041 902 183

NEDELJA, 9. 2. 2020, od 10. do 12. ure 
Gasilski dom Polzela 
Občni zbor PGD Polzela
PGD Polzela

PONEDELJEK, 10. 2. 2020, ob 16. uri
Zbor pri Domu društva upokojencev 
Polzela
265. Lunohod: Parižlje – Male Braslovče
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 11. 2. 2020, ob 15.30 
Mala dvorana Kulturnega doma na Polzeli
Likovna delavnica – risba, akvarel, akril; 
mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

PETEK, 14. 2. 2020 ob 18. uri
Dom krajanov Andraž
Podelitev športnih priznanj za leto 2019
ZŠD Polzela v sodelovanju z Občino 
Polzela

PETEK, 14. 2. 2020, ob 18. uri
Grad Komenda
Odprtje samostojne razstave umetniških 
del Meru Adonai, članice KUD Polzela
KUD Polzela

PETEK, 14. 2. 2020, ob 19. uri
Grad Komenda – VIT-točka
Odstiranje znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

NEDELJA, 16. 2. 2020, od 6. do 18. ure
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
Pohod na Veliki vrh, Veliko Zelenico
Planinsko društvo Polzela
Informacije: Mirko Jegrišnik, 031 616 396

OD PONEDELJKA, 17. 2., DO ČETRTKA, 
20. 2. 2019
Ure vpisa bodo navedene v osebnem vabilu.
Osnovna šola Polzela 
VPIS PRVOŠOLCEV za šolsko leto 2020/21
Osnovna šola Polzela

TOREK, 18. 2. 2020, ob 15.30
Mala dvorana Kulturnega doma na Polzeli
Likovna delavnica – risba, akvarel, akril; 
mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

SREDA, 19. 2. 2020, od 9. do 12.30
Osnovna šola Polzela
Medobčinski otroški parlament
Osnovna šola Polzela

PETEK, 21. 2. 2020, ob 19. uri
Grad Komenda – VIT-točka
Odstiranje znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

SOBOTA, 22. 2. 2020, ob 17. uri 
Velika dvorana Kulturnega doma 
Polzela
Občni zbor članov Gobarsko-
mikološkega društva Polzela
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

SOBOTA, 22. 2. 2020, ob 18. uri
Dom krajanov Andraž
Koncert Mešanega pevskega zbora 
Andraž z gosti
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 23. 2. 2020 ob 15. uri
Športna dvorana Polzela
Velika otroška maškarada
TD Občine Polzela

TOREK, 25. 2. 2020, ob 15.30 
Mala dvorana Kulturnega doma na 
Polzeli
Likovna delavnica – risba, akvarel, 
akril; mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

SREDA, 26. 2. 2020, od 19. do 20. ure 
Občinska knjižnica Polzela, VIT-točka
Potopisno predavanje Damjana 
Jevšnika: Japonska – dežela, ki 
spreminja
Občinska knjižnica Polzela 

ČETRTEK, 27. 2. 2020, od 15. do 16. ure
Medgeneracijski center Polzela
Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola
Društvo upokojencev Polzela in 
Krajevna organizacija RK Polzela

ČETRTEK, 27. 2. 2020, od 17. do 18. ure 
Grad Komenda – prostori knjižnice 
Prisluhnimo pravljici v Občinski 
knjižnici Polzela
Občinska knjižnica Polzela 

FEBRUAR 2020: VSAKA NEDELJA, od 
9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

� �
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Želimo vam ...

Medgeneracijski center - februar 2020

PONEDELJEK, 3. 2. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 4. 2. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika
(Nevenka Turk) 

SREDA, 5. 2. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 6. 2. 2020
16.00 Ob kulturnem prazniku
Kaj pomeni moč dialoga v procesu 
osebne rasti

PETEK, 7. 2. 2020
17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 10. 2. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 11. 2. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika
(Nevenka Turk)

SREDA, 12. 2. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak) 

ČETRTEK, 13. 2. 2020
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

ČETRTEK, 13. 2. 2020
17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 14. 2. 2020 
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava. 
(Bina Plaznik, GSM: 041 692 772)

17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 17. 2. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 18. 2. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika
(Nevenka Turk)

SREDA, 19. 2. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 20. 2. 2020
8.00–9.30 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

9.30–10.30 Posvetovalnica 
ZDRAVA HRBTENICA 
(Barbara Holcer, dipl. fizioter.)

17.00–18.30 HOSPIC CAFE

PETEK, 21. 2. 2020
18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 24. 2. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 25. 2. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika
(Nevenka Turk)

SREDA, 26. 2. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 27. 2. 2020
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 28. 2. 2020
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na oglasni 
deski in na Facebook strani.

Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
delite svoje znanje z nami.

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,GSM: 
031 343 774.

Koledar dogodkov 3535

Št. 1, januar 2020
� �



VELIKAVELIKA OTROŠKA  OTROŠKA MAŠKARADAMAŠKARADA
V NEDELJOV NEDELJO, 23. 2. 2019,, 23. 2. 2019,
OBOB 15. URI 15. URI
V ŠPORTNI DVORANIV ŠPORTNI DVORANI
NA POLZELINA POLZELI

VSTOP BO PROST.VSTOP BO PROST. VSE NAŠE DOGODKE FOTOGRAFIRAMO
IN FOTOGRAFIJE JAVNO OBJAVIMO.

VELIKAVELIKA  OTROŠKAOTROŠKA  MAŠKARADAMAŠKARADA

7. 3. 2020
ŠPORTNA 
DVORANA 
POLZELA 
ob 20. uri

Prodaja vstopnic: 
Eventim, TIC Polzela, 

Gostilna Cizej, 
Pekarna Fijavž in 
trgovina Rimljan

Koncert ob 
dnevu žena

KLAPA ŠUFIT

DRAŽ
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Predavanje organizira: 
 
Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij,  
MEDGENERACIJSKI CENTER POLZELA 
 
 
 
 

     

 

OB KULTURNEM PRAZNIKU 
PRIJAZNO VABLJENI NA: 
 

DRUŽENJE OB STROKOVNEM PREDAVANJU 
GOSPODA BOGDANA RAHTENA , Z NASLOVOM: 

 
KAJ POMENI MOČ DIALOGA  

V PROCESU OSEBNE RASTI? 

KDAJ? 
ČETRTEK, 6. FEBRUARJA 2020 
OB 16. URI 
 
KJE?  
V MEDGENERACIJSKEM CENTRU POLZELA,  
ŠOLSKA ULICA 3, POLZELA 

 
    

  

HHOOSSPPIICC  KKAAFFEE  
GGrraaddiimmoo  mmaavvrriiččnnii  mmoosstt  oodd  žžaalloossttii    

ddoo  rraaddoossttii  

  

VVaabblljjeennii    

2200..  ffeebbrruuaarrjjaa  22002200    oobb  1177..  uurrii  

vv  MMeeddggeenneerraacciijjsskkii  cceenntteerr  PPoollzzeellaa,,  
 Šolska ulica 3, Polzela. 
  

Pripravili vam bomo kratko predstavitev Slovenskega društva hospic, 
odgovarjali na vaša vprašanja in se povezali z mladostniki, ki so 
velikokrat prezrti v tej temi. Trije mladostniki bodo predstavili na svoj 
način svoje izkušnje ob izgubah, smrti, kaj mislijo, čutijo in si želijo. Na 
koncu pa še majhno presenečenje za dušo. 

 

Hospic kafe je neformalen družabni dogodek, na katerem se v varnem 

vzdušju pogovarjamo o življenju in minljivosti. 

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 % 
ZA OBUTEV, COPATE, 

TORBICE 
1. 2. 2020–29. 2. 2020  

 
POPUST VELJA ZA OZNAČENE MODELE OD –20 % DO –50 %. 

POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI. 
 

DELOVNI ČAS:  
PON–PET: OD 8. DO 19. URE  
SOBOTA:  OD 8. DO 13. URE  

TEL.: 03/700 03 50, GSM: 041 634 229 
 
 O

gl
as

 n
i l

ek
to

rir
an

.
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»Tako. Prišel je moj čas.
V knjigi svojega življenja sem popisala še zadnjo stran, 
odložila pisalo, jo zaprla in postavila tja, kjer ji je mesto. 

Potem sem zaprla svoje oči, zaspala in odšla.
Odšla sem k svojima Petroma in vsem Šprongovim,

da se jim pridružim.« 

ZAHVALA

PAVLA PUNGARTNIK
10. 1. 1935–6. 1. 2020

 
»Hvala vsem, ki ste me spoštovali in imeli radi,
tako kot sem jaz imela rada vas, in hvala vsem,

ki ste me, na moj 85. rojstni dan,
pospremili na moji zadnji poti.«

»Nisi za vedno odšel,
le nekje v večnost si se ujel.
Ko zaželimo tvoje si bližine,
se zasanjamo v spomine …«

ZAHVALA

V 64. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil ljubljeni mož, 
oče in dedi

DUŠAN PAVLINC
s Polzele, Savinjska c. 269

Zavedamo se, da v najtežjih trenutkih nismo bili sami, 
zato smo iz srca hvaležni vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom, znancem in sodelavcem za izraze sožalja, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in druge pozornosti.
Hvala gospodu župniku, pevkam, govorniku, trobentaču 
in vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na zadnji poti 
do groba. Posebej hvala tudi patronažni sestri Martini in 

pogrebni službi Ropotar za opravljeno storitev.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marica in sin Srečko z družino

Kogar imaš rad, nikoli ne umre … Le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

ZAHVALA

5. januarja nas je v 83. letu za vedno zapustil naš dragi 
mož, oče, dedi, pradedi, tast, brat, svak in stric

ALOJZIJ – LOJZE LOMŠEK 
s Polzele

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, znancem, sosedom in članom Prostovoljnega gasilskega 
društva Polzela za vse tople besede, izrečena sožalja in stiske rok. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 

zadnji poti ter darovali sveče in cvetje. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Vladu Bizjaku za lepo opravljen 
obred, pogrebcem Prostovoljnega gasilskega društva Polzela ter 

pogrebni službi Ropotar za pomoč pri organizaciji pogreba, govor-
cu Bojanu in pevcem skupine Eros za čustveno odpete pesmi.

Dedija Lojzeta bomo pogrešali vsi, ki smo ga poznali. Hvaležni smo, 
da smo del njegovega življenja lahko preživeli z njim. V žalosti nas 
tolaži le misel, da kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustil
dragi mož, oče, dedi, pradedi, svak in brat

HUBERT RAUTER

Zahvaljujemo se vsem znancem, prijateljem in sorodnikom 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.

Iskrena zahvala dr. Jernejšku, patronažni sestri Tajani, 
gospodu župniku ter pogrebni službi Morana.

Vsi njegovi

� �
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Čas beži,
ostala je praznina,

ki močno boli,
a tebe ni.

V SPOMIN

IVAN BLATNIK
1939–2015

Vsem hvala za pozornost in prižgane svečke.

Žena Olga

»Čeprav že dolgo več te ni,
spomin na tvoje srce med nami še živi …«

V SPOMIN

 2. januarja letos je minilo pet let, odkar nas je za vedno 
zapustila naša draga 

NADA GABERŠEK
iz Dobriča nad Polzelo

11. 11. 1946–2. 1. 2015

Še vedno jo vsi zelo pogrešamo, njena ljubezen nas 
spremlja na vsakem koraku. Hvala vsem, ki kdaj postojite 
ob njenem grobu in skupaj z nami ohranjate lep spomin 

nanjo.

Vsi njeni

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate

in hvaležna misel
luč je, ki ne ugasne.

V SPOMIN

JANKO PRAPROTNIK

14. januarja 2020 je minilo dve leti, odkar nas je prezgodaj 
zapustil dragi mož, oče, brat in stric.

 Zahvaljujemo se vsem, ki z lepo mislijo postojite ob 
njegovem grobu in prižigate sveče v njegov spomin.

 Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je.

V SPOMIN

15. 1. 2020 je minilo pet let žalosti, odkar si nas zapustil.

JOŽEF KODRE
12. 12. 1951–15. 1. 2015
iz Ločice ob Savinji

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate
in mu prižgete svečo.

Žena Dragica, sin Sašo z Ano in sin Matej z družino

Zahvale, v spomin 3939
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