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Knjiga je darilo, ki ga vedno znova odpiramo …
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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 17. 1. 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 31. 1. 2020.
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Spoštovane in spoštovani,

iskreno čestitam vsem, ki ste z mali-
mi, večjimi ali velikimi dejanji pripomo-
gli, da je bil letos Ta veseli dan kulture 
za Občino Polzela še posebej vesel – 
prejela je namreč naziv »branju prija-
zna občina«. Podeljevalci tega naziva 
– Združenje splošnih knjižnic, Skupnost 
občin Slovenije in Ministrstvo za kultu-
ro Republike Slovenije – so prepoznali 
aktivnosti, ki jih Občina Polzela izvaja 
za spodbujanje bralne kulture in bralne 
pismenosti. Krona številnih aktivnosti 
so vsekakor dragocene knjižne izdaje. 
Zelo svež je še vonj knjige Občina smo 
ljudje – 20 let Občine Polzela (1998–
2018), ki smo jo pozdravili lani. Kakšno 
leto prej smo se razveselili knjig Občina 
Polzela skozi čas in Kako so nekoč živeli 
na območju Občine Polzela. 

Najbolj sveže pa še diši knjiga 110 let 
kulture in prosvete, ki jo je pred dnevi 
izdalo Kulturno društvo Andraž. 

Tu, v Občini Polzela, ima knjiga res 
posebno mesto. Hvaležna sem za vaš 
odnos do nje. Znate ga spoštljivo nego-
vati, zato se ohranja in gre iz roda v rod. 
S tem, ko slavite knjige, slavite življenje. 

Hvaležna sem tudi, ker na papir uja-
mete aktualni lokalni utrip. Polzelan, 
poročevalec Občine Polzela, je pravi 
zaklad za vse, ki prihajajo za nami. Nam, 
ki smo tukaj in zdaj, je prijetno pro-
stočasno branje. Generacijam, ki nam 
bodo sledile, pa bo pomemben in ve-
rodostojen pričevalec časa. Posamezne 
številke Polzelana gradijo kroniko, ki bo 
vsem naslednjim piscem knjig o Polzeli 
v veliko pomoč.

Knjige imajo čudežno moč. Z njimi 
ustavimo čas, kar je v svetu, v katerem 
živimo, neprecenljivo. Z njimi nam jasen 
mir seda na prsi. V tišini, ki jo sproži, mu 
družbo dela le odmev ljubezni, ujet v 
kopreno sreče.

S knjigami ustvarjamo in krepimo 
bližine, še zlasti, ko beremo najmlaj-
šim. Otroci nam bodo hvaležni, če jim 
bomo brali. Družinsko branje je formu-
la, s katero pomagamo malim otrokom 
uspešno zrasti v veliki svet in jih nanj 

navaditi. Že Albert Einstein je poudarjal: 
»Če hočete, da bodo vaši otroci pame-
tni, jim berite pravljice. Če hočete, da 
bodo še bolj pametni, jim berite še več 
pravljic.«

Knjige so kot razgledni stolp: več jih 
preberemo, dlje vidimo. In še nekaj je 
zelo pomembno: več knjig preberemo, 
bolj razumemo svet, v katerem živimo. 

Razlogov za druženje s knjigo je to-
rej veliko. Zato je tako pomembno, da 
se branje v družini širi kot virus. Če be-
rejo starši, je velika verjetnost, da bodo 
brali tudi otroci. Ko vidijo, da smo mi 
lačni besed, postanejo lačni tudi oni. 
Tako pač to gre. Zato berimo. Knjige, 
časopise, revije, karkoli, kar nas nahra-
ni, kar nam koristi. Brati se preprosto 
izplača, ker je navdušenje za knjigo vre-
dno toliko kot zlati prah.

V poplavi vsega, kar nam v teh de-
cembrskih dneh ponujajo kot primerno 
darilo, je nakup knjige zagotovo ena 
izmed najboljših odločitev. Mimogrede 
pa še namig: kadar podarjamo knjigo, 
vanjo ne pišemo posvetila, razen če 
smo avtorji knjige. Je pa zelo lepo in 
primerno, če kakšno misel z roko zapi-
šemo na list, ki ga knjigi priložimo. Ob-
darovanci vam bodo hvaležni.

Dragi občanke in občani Občine 
Polzela, le še nekaj dni nas loči do leta 
2020. Iskreno vam želim, da jih preživi-
te kar se da lepo in s tistimi, ki vam naj-
več pomenijo. Ne pozabite na vse, ki so 
vaša opora in podpora. Na vse, ki vam 
tiho stojijo ob strani in bi za vas naredili 
vse, ker so neizmerno hvaležni in srečni, 
ker ste. Odprite oči in pozorno poglejte 
okrog sebe. 

V teh dneh je pogosto slišati pesem 
Dobro jutro, življenje, ki jo poje Alya. 
Znate zapeti refren? 

Dobro jutro, življenje,
lahko noč, negativa.
Kaj bo jutri, ne vem,
a ta moment tukaj šteje ...

… naj vas spremlja skozi vse leto 
2020 – da ne boste niti za hip pozabili, 
da ta moment tukaj šteje.

Srečno in vse dobro vam želim, 

J O L A N D A  Ž E L E Z N I K

Knjige imajo moč
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Županove misli
Drage občanke in dragi občani,

čisto malo še, pa bomo prestopili prag novega leta. Veselim se ga. Z njim 
bodo prišli novi izzivi, nove možnosti in priložnosti, morda tudi nova prijateljstva 
in nove izkušnje, pa tudi preizkušnje. Veliko novega bo prišlo. Seveda pa v njem 
ne bo vse novo in vse drugače. Vanj bomo stopili z vsem, kar želimo ohraniti in 
imeti ob sebi – to so naše družine, naši prijatelji, naši spomini, naše delo, naši 
dosežki in uspehi ...

Vem, da v teh dneh ne čutite vsi enakega veselja. Nekatere morda spremlja 
strah zaradi negotovosti. Nekatere osamljenost. Nekatere žalost, tudi obupanost, 
brezvoljnost … Različni občutki nas spremljajo.

Naj vam novo leto, ki ga bomo zapisovali s številko 2020, prinese moč, da 
premagate vse, kar vam jemlje energijo in voljo. Če bi imel čarobno paličico, bi 
vam pričaral, kar najbolj potrebujete. Pričaral bi vam tudi nekaj malega, kar ne 
potrebujete, si pa želite. Tako pa je nimam in vam pošiljam le mojo iskreno željo, 
da bi vam ne bilo hudo, da bi bili srečni in zdravi. Želim vas opogumiti, da zberete 
moč, če jo potrebujete. Želim vas navdušiti, da opazite, česar morda doslej niste 
opazili. Želim vas prepričati, da je treba verjeti, verovati in upati. Tudi odpustiti in 
dopustiti. Želim vas spomniti, da se je dobro pogosto ozreti okrog sebe: morda 
opazimo ljudi, ki nas potrebujejo. Morda opazimo ljudi, brez katerih bi težko pluli 
skozi življenje, pa jih doslej sploh nismo opazili. Želim vam tudi namigniti, da 
imamo (skoraj) vedno izbiro, a morda se je ne zavedamo.

Dragi vsi, zadnja decembrska noč bo zagotovo mrzla, kot je za ta čas pač 
običajno. Vabim vas, da se mi pridružite na trgu pri občinski zgradbi, da se sku-
paj grejemo ob kozarcu kuhanega vina in glasbi Mladih Dolenjcev. Več nas bo, 
topleje nam bo. Stiskov rok in objemov pa tudi ni nikoli preveč. Tako kot ne lepih 
želja. 

VA Š  Ž U PA N  J O Ž E  K U Ž N I K
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Vse dobro v 2020.
Župan Jože Kužnik s sodelavci



Občinski svet na seji tudi o rebalansu proračuna za leto 2019 
Na zadnji seji občinskega sveta v 

letu 2019, ki je bila 17. decembra in je 
bila že deveta po vrsti v novem man-
datu, so svetniki in svetnice obravna-
vali 11 točk dnevnega reda.

Uvodoma so sprejeli Odlok o re-
balansu proračuna Občine Polzela za 
leto 2019. Z rebalansom proračuna 
so se zmanjšali prihodki in odhodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov prora-
čuna. Prihodki po sprejetem rebalan-
su znašajo 5.466.600 evrov in so nižji 
od sprejetega proračuna za 359.584 
evrov. Odhodki po sprejetem rebalansu 
znašajo 5.924.229 evrov in so nižji od 
sprejetega proračuna za leto 2019 za 
435.325 evrov. 

Prihodki se z rebalansom zmanjšu-
jejo predvsem iz naslova nedavčnih pri-
hodkov, kjer so bili načrtovani prihodki 
iz naslova tožbe v primeru Gora Olj-
ka. Poleg tega je bila načrtovana višja 
vrednost prihodkov iz naslova komu-
nalnega prispevka. Predvideno je bilo 
tudi sofinanciranje izgradnje garderob 
na nogometnem igrišču Breg tako s 
strani Nogometne zveze Slovenije kot 
Fundacije za šport, vendar je bila Ob-
čina Polzela uspešna samo na razpisu 
Nogometne zveze Slovenije. Za projekt 
obnove rojstne hiše Neže Maurer ni bilo 
primernega razpisa in s tem posledično 
tudi ne načrtovanega prihodka. Odhod-
ki se znižujejo na račun manj investicij-
skih odhodkov, saj so nekateri projekti 
zapadli v naslednje proračunsko leto. 

V računu financiranja je z rebalan-
som predvideno le zadolževanje za 
500.000 evrov za projekt Energetska 
sanacija vrtca in Športne dvorane Pol-
zela.

S sprejetim Sklepom o financiranju 
političnih strank v Občini Polzela se za 
leti 2020 in 2021 političnim strankam, 
ki so kandidirale kandidate oziroma 
kandidatke na zadnjih volitvah za ob-
činski svet Občine Polzela, ki so bile 18. 
11. 2018, določijo sredstva iz proračuna 
Občine Polzela sorazmerno številu gla-
sov volivcev, ki jih je posamezna stranka 
dobila na volitvah. Do sredstev prora-
čuna so tako upravičene SDS, DeSUS, 
SE, SAB in SMC. Višina sredstev, ki jih 
Občina Polzela namenja za financiranje 
strank, je 0,2 % sredstev, ki jih ima Obči-

na Polzela opredeljena po predpisih, ki 
urejajo financiranje občine in s katerimi 
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in za-
konskih nalog. 

Občinski svet je sprejel novo vre-
dnost točke Nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 
2020. Ta je za nekoliko višja od dozdaj-
šnje, ki je bila nespremenjena od leta 
2011. Glede na rast indeksa cen življenj-
skih potrebščin od leta 2011 ter dviga mi-
nimalne plače v tem obdobju nova vre-
dnost točke znaša za zazidano stavbno 
zemljišče mesečno 0,0004411370 evra 
in za nezazidano stavbno zemljišče me-
sečno 0,0004498724 evra. 

S sprejetim Odlokom o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Kme-
tija Košec se omogoči kmetiji Košec v 
naselju Ločica ob Savinji, ki se preživlja 
s kmetijstvom, širitev dejavnosti – gra-
dnja novih objektov kmetije. Obstoječe 
območje kmetije, ki je opredeljeno kot 
stavbno zemljišče, je v celoti pozidano 
in ne omogoča širitve kmetije, saj gra-
dnja na kmetijskih zemljiščih na podlagi 
Občinskega prostorskega načrta Polze-
la in prostorske zakonodaje ni mogoča. 
Omogoča pa jo kmetijska zakonodaja. 
Znotraj območja OPPN so tako dovo-
ljene gradnje kmetijskih stavb, vendar 
brez spremembe namenske rabe ze-
mljišča. 

Na področju vodooskrbe je občinski 
svet sprejel Odlok o odvajanju in čišče-
nju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec ter Odlok o oskrbi s pitno vodo 
na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Od-
loka urejata oskrbo s pitno vodo ter 
odvajanje in čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode na celotnem 
območju občin Spodnje Savinjske doli-
ne ne glede na način izvajanja in status 
izvajalca obvezne občinske gospodar-
ske javne službe ter določata obseg in 
način izvajanja obvezne občinske go-
spodarske javne službe varstva okolja 
in druge ukrepe ter normative, poveza-
ne z oskrbo uporabnikov. Z odlokoma 
se urejajo tista področja, ki v veljavnih 
državnih predpisih niso ustrezno ureje-
na na ravni občin. 

S 1. februarjem 2020 bodo začele 
veljati nove cene parkiranja v Poslov-
ni coni Ločica. Občinski svet je sprejel 
nov cenik, po katerem znaša cena za 
vse uporabnike za 24-urno parkiranje 1 
evro. Cena velja tudi za občane in ob-
čanke Občine Polzela. Od 1. 2. 2020 bo 
mogoče na parkirišču parkirati tudi več 
dni skupaj, kar do zdaj ni bilo mogoče.

A L E N K A  K O Č E VA R 

OBČINSKE NOVICE

S 1. 2. 2020 bodo začele veljati nove cene parkiranja v Poslovni coni Ločica.

5

Št. 12, december 2019             POLZELAN



Prednovoletni županov sprejem obarvan s smehom
Prednovoletnih druženj v decembru 

zagotovo nikjer ne manjka, veselo in pri-
jetno pa je bilo tudi 17. decembra 2019, 
ko je v Kulturnem domu na Polzeli po-
tekal županov prednovoletni sprejem. 
Letos je bil obarvan z urico smeha in za-
bave, za kar sta poskrbela Perica Jerko-
vić in Aleš Novak s komedijo Slovenec 
in pol. 

V svojem nagovoru se je župan, ki 
je gostil goste iz gospodarskega, ne-
gospodarskega, političnega,  kultur-
nega, športnega, družbenega in dru-
žabnega življenja zahvalil vsem, ki so 
kakorkoli s svojim delom in ravnanjem 
skozi leto prispevali ter vplivali na ka-
kovost življenja pri nas. Brez njihove 
podpore, brez podjetnih posamezni-

kov in vizionarjev, nam ne bi uspelo 
ustvariti dobrih rezultatov. Ponosa pa 
ni skrival niti nad šesterico izjemnih di-
jakov, ki so bili še posebno uspešni, saj 
so si z učenostjo pridobili naziv zlati 
maturantje. Ti so: Andrej Cevzar, Klara 
Cizej, Jan Hudobreznik, Karmen Pe-
tek, Ana Terglav in Ana Verdev. V znak 
zahvale in spodbude so iz rok župana 
prejeli knjižno nagrado. 

Ob koncu uradnega dela je sledila 
še županova zdravica: »Novih drznih 
izzivov, projektov in predlogov naj nam 
ne manjka. Tudi v prihodnje se bomo z 
ekipo trudili, da boste občanke in ob-
čani z narejenim zadovoljni. Želim si, 
da bomo še naprej upravičeno lahko 
rekli Občina Polzela smo ljudje.«

Po kulturnem programu smo se 
sprehodili skozi praznično okrašeno 
Polzelo do gradu Komenda, kjer se je 
druženje nadaljevalo ob kulinaričnih 
dobrotah Malteškega hrama, manj-
kalo pa ni niti prijaznih in prazničnih 
voščil.

L I D I J A  P R A P R OT N I K

Makadamska pot Sitarjevih v novi preobleki
V začetku decembra je izvajalec del Avtoprevozništvo in gradbena mehani-

zacija Sašo Cizej, s. p., končal asfaltiranje še zadnjega makadamskega odseka 
v tem letu. Asfaltirano vozišče do Sitarjevih s predhodno pripravo spodnjega 
ustroja in odvodnjavanja v dolžini 170 metrov, vredno 34.000 evrov, ima novo 
podobo.

Z besedo hvaležnosti sta se zbra-
nim na odprtju, ki je bilo v petek, 13. de-
cembra 2019, zahvalila domačin Anton 
Sitar in župan Občine Polzela Jože Ku-
žnik. Ta je izrazil zahvalo za medseboj-
no dobro sodelovanje. Ker pa so poti 
brez božjega blagoslova negotove, je 
tega opravil dekan Damjan Ratajc.

Po prerezu traku, ki so ga opravili 
župan Jože Kužnik, predsednik Kra-
jevnega odbora Andraž Anton Mešič 
in domačin Anton Sitar, so se vsi zbra-
ni sprehodili po novi asfaltirani poti 
do domačije Sitar, kjer se je dogodek 
sklenili v prijetni družbi s pogostitvijo 
in ubranim igranjem harmonikarja Ga-
šperja Melanška. 

L I D I J A  P R A P R OT N I K

OBČINSKE NOVICE

Zlati maturantje z županom Jožetom Kužnikom.

Čeprav je snežilo, je bilo slavnostno odprtje treba opraviti.
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Kadar nas usoda sooči s težko življenjsko preizkušnjo 
(srčni zastoj, hujša krvavitev, dušenje zaradi tujka v diha-
lih in podobno), je pomoč bližnjih najpomembnejša, saj 
lahko odloča med življenjem in smrtjo. Občina Polzela 
zato v začetku leta 2020 vzpostavlja sistem »Prvi po-
sredovalci«.

Uspeh projekta lahko zagotovimo le s tem, da se k 
sodelovanju prijavi veliko število občank in občanov. Ti-
sti, ki se boste odločili sodelovati, boste najprej opravili 
brezplačni tečaj, na katerem se boste naučili, kako izvajati 
temeljne postopke oživljanja, kako uporabiti avtomatski 
zunanji defibrilator (AED), kako zaustaviti hujšo krvavitev, 
kako razrešiti zaporo dihalne poti in še kakšno drugo upo-
rabno znanje, ki vam bo prišlo prav v primeru nenadnega 
poslabšanja zdravstvenega stanja vašega svojca, prijatelja, 
sokrajana. 

Za prijavo na tečaj in sodelovanje pri projektu je pogoj 
le ta, da ste polnoletni. Drugih pogojev ni, zato ne glede 
na predznanje in poklic vabljeni k sodelovanju vsi. Posebej 
apeliramo na gasilce, medicinsko osebje, gorske in jamar-
ske reševalce …

»Vse zainteresirane in pripravljene za sodelovanje va-
bimo na informativno srečanje, ki bo 6. januarja 2020 ob 
18. uri v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva gradu Ko-
menda, kjer bo Rok Ušen, poveljnik CZ Občine Braslovče, 
predstavil pomen projekta ter naloge prvih posredovalcev. 
Srečanje bo tudi priložnost, da odgovorimo na vaša vpra-
šanja in da razjasnimo morebitne dileme v zvezi z izobra-
ževanjem.

Izobraževanje za prve posredovalce bo 17. in 18. januarja 
2020 na gradu Komenda. 

OBVESTILO

Uradne ure
Obveščamo vas, 

da v petek, 27. 12. 2019, in v petek, 3. 1. 2020,
na Občini Polzela in TIC Polzela ne bo uradnih ur. 

O B Č I N S K A  U P R AVA

OBVESTILO

Koriščenje brezplačnih prevozov
Obveščamo vas, 
da bo storitev brezplačnih prevozov za starejše ob-

čane v predzadnjem tednu decembra mogoče koristiti 
v ponedeljek, 23. 12. 2019, v zadnjem tednu decembra 
pa v ponedeljek, 30. 12. 2019.

O B Č I N S K A  U P R AVA

V pripravi je nov Lokalni energetski koncept -   
povabilo k izpolnitvi vprašalnika za leto 2018 tudi na Polzelo 

Občina Polzela je pristopila k sprejemu novega Lokalnega 
energetskega koncepta (v nadaljevanju  LEK). Sestavni del 
LEK je tudi analiza oskrbe in porabe energije ter energentov 
po posameznih področjih in za samoupravno skupnost kot 
celoto. Zadnja tovrstna analiza je bila v Sloveniji izvedena ob 
popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 
2002. Predvideva se, da se je način ogrevanja gospodinjstev 
v času od leta 2002 do danes močno spremenil, kar pa želimo 
ugotoviti z anonimno anketo uporabnikov stanovanj. 

Uporabnike individualnih stanovanjskih hiš v Občini Pol-
zela vljudno prosimo za nekaj osnovnih informacij o načinu 
ogrevanja vaših stanovanj. Poudarjamo, da gre za anonimno 
anketo, na katero ne vpisujte podatkov o naslovu in lastni-

štvu gospodinjstev, saj so podatki namenjeni zgolj statistič-
ni analizi načina ogrevanja na vnaprej določenem vzorcu v 
mestu Polzela in okolici.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš odziv, prosimo pa 
vas, da izpolnjene ankete vrnete na naslov Občina Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali e-naslov: obcina.polzela@
polzela.si. 

Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na Du-
šana Juga (051 303 307 ali info@dusanjug.si).

 
Do vprašanj lahko dostopate na: https://www.1ka.si/a/244883.

M AG D A  C I L E N Š E K

M I J A  Č U L K 

OBVESTILO

Prvi posredovalci - povabilo k sodelovanju 

OBČINSKE NOVICE

i

i

i
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Poskrbimo, da bo Občina Polzela čista
Skrb za čistočo in urejenost javnih 

in zelenih površin je ena izmed priori-
tet Občine Polzela. Urejenost in čisto-
ča sta pomembni za vsakega občana, 
saj je v lepem lepo živeti.

Čeprav smo v Občini Polzela uredili 
30 ekoloških otokov za ločeno zbiranje 
odpadkov in občanom že od lanskega 

marca omogočamo brezplačen odvoz 
kosovnih odpadkov enkrat na leto, ima-
jo zaradi brezbrižnosti ljudi ekološki 
otoki in mesta, kjer so nameščeni koši 
za smeti, vse prej kot ekološki videz. Na 
posameznem ekološkem otoku stojijo 
trije zabojniki, in sicer za ločeno zbi-
ranje stekla, papirja in embalaže (plo-
čevinke, plastenke, tetrapak ...). Kljub 

temu pa se še vedno in kljub ozave-
ščanju dogaja, da nekateri na ekoloških 
otokih odlagajo tudi druge komunalne 
in celo kosovne odpadke, ki tja seveda 
ne spadajo. 

Kosovni odpadki spadajo v Zbirni 
center v Andražu, ki je odprt vsako so-
boto od 8. do 12. ure in je za uporabnike 
brezplačen. 

Občina Polzela poziva vse, da če 
opazijo koga, ki na ekološki otok odlaga 
odpadke, ki tja ne spadajo, to početje 
zabeležijo (fotografija kršitelja, številka 
registrske oznake vozila) in informacijo 
posredujejo na tel. št. 03/703 32 00 ali 
e-mail: obcina.polzela@polzela.si. Pro-
simo, da sporočite tudi takrat, kadar 
opazite prepolne koše in razmetane 
smeti okrog mest, kjer so nameščeni 
koši za smeti.

Ne pozabimo, da smo za urejenost 
okolja, v katerem živimo, odgovorni vsi 
uporabniki, ne le občina in pristojne 
službe. 

A L E N K A  K O Č E VA R

Branju prijazna občina
Na Ta veseli dan kulture 2019 se je 

dosedanjim nazivom in certifikatom, ki 
jih ima Občina Polzela, pridružil naziv 
»branju prijazna občina«.

Predstavniki Združenja splošnih 
knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in 
Ministrstva za kulturo Republike Slove-
nije so v torek, 3. decembra 2019, v Kul-
turnem domu Medvode županu Občine 
Polzela Jožetu Kužniku izročili listino, s 
katero se Občini Polzela dodeljuje na-
ziv »branju prijazna občina«. Tako se je 
Občina Polzela uvrstila med 18 % slo-
venskih občin, ki jim je do zdaj uspelo 
pridobiti ta naziv. Majhen odstotek ob-
čin dokazuje, da pot do tega naziva ni 
preprosta.

Občina Polzela uspešno izboljšuje 
zavest o pomenu branja, uveljavlja po-
zitivno javno podobo branja, spodbuja 

programe ter projekte promocije bra-
nja, namenjene različnim ciljnim skupi-
nam, in načrtno razvija bralno kulturo 
na lokalni ravni. 

Takole so zapisali v obrazložitev: 
»Občina Polzela se zaveda pomena 
širjenja bralne kulture v lokalnem in šir-
šem okolju, kar dokazuje z ustreznim 
financiranjem knjižnične dejavnosti in 
številnimi projekti, ki jih vodi sama ali 
pri njih sodeluje z različnimi organiza-
cijami in posameznimi akterji. Njeno 
delovanje na področju širjenja bralne 
kulture je premišljeno, strateško, inova-
tivno ter lokacijsko in medgeneracijsko 
vseobsegajoče. Želimo, da tudi v priho-
dnje nadaljuje z dobro prakso in na ta 
način bralno kulturo v občini ohranja na 
visokem nivoju.«

 J O L A N D A  Ž E L E Z N I K

OBČINSKE NOVICE

Kosovni odpadki nikakor ne spadajo na ekološki otok.

Priznanje »branju prijazna občina« je 
prevzel župan Jože Kužnik.
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Članek je namenjen predvsem vojnim veteranom, ki ste 
vložili zahtevo na Upravni enoti Žalec za priznanje statusa 
vojnega veterana po Zakonu o vojnih veteranih in vam je 
bil status priznan, zato lahko uveljavljate naslednje pravice:

• pravica do veteranskega dodatka; 

• pravica do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do 
polne vrednosti storitev v okviru obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja - dopolnilno zdravstveno varstvo;

• podlaga za dodatno pokojninsko dobo (za čas priznanja 
statusa), ki jo na podlagi potrdila upravne enote uveljavite 
na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Repu-
blike Slovenije.

Naj spomnimo, da status vojnega veterana lahko uvelja-
vljate, če ste v času vojne ali vojaške agresije opravljali voja-
ško ali katero izmed drugih dolžnosti za obrambo Republike 
Slovenije.

Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko 
vložite na Upravni enoti Žalec, ko dopolnite 55 let ali prej, 
v primeru trajne popolne izgube delovne zmožnosti (izjema 
je potrdilo za dodatno pokojninsko dobo). Izgubo delovne 
zmožnosti lahko dokazujete z odločbo ali potrdilom Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Pravice se 
vam bodo priznale z izdano pravnomočno odločbo upravne 
enote  od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zah-
teve.

V nadaljevanju je podrobneje opisana pravica do veteran-
skega dodatka.

Prej navedeno pravico imate vojni veterani, če delež pre-
jemkov za družinskega člana ne dosega osnove za veteranski 
dodatek (trenutna veljavna osnova znaša 497,15 evra).

Na pravico in višino veteranskega dodatka vplivajo pre-
jemki upravičenca, njegovega zakonca in vzdrževanih dru-
žinskih članov. Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, 
ki jih redno prejemate v denarju ali v naravi. Upoštevajo se 
tako dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, kot tudi osebni 
prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalidnine, družinske inva-
lidnine in dodatka za posebno invalidnost po Zakonu o vojnih 
invalidih ter dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov iz 
naslova rejnine ter oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka. 

Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavnosti, 
dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženjskih pravic), se upo-
števa znesek, ki predstavlja osnovo za davek kot podvrsto 
dohodnine. Kot dohodek iz kmetijstva se upošteva osnova 
za davek iz kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju ka-
tastrskega dohodka.

Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra prete-
klega leta. Plača se upošteva v povprečnem neto mesečnem 
znesku iz preteklega leta. Letni katastrski dohodek se upo-

števa prav tako v višini iz preteklega leta, preračunani na eno 
dvanajstino, povečani v skladu z metodologijo, ki jo predpiše 
minister, pristojen za invalide.

Delež prejemkov za družinskega člana se izračuna tako, 
da se skupni prejemki delijo na upravičenca, zakonca in vzdr-
ževane družinske člane.

Mesečni veteranski dodatek se določi v odstotku razlike 
med osnovo (za leto 2019 znaša 497,15 evra) in deležem pre-
jemkov na upoštevanega družinskega člana in znaša:

• 100 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942, neprekinjeno 
do 15. 5. 1945, borca za severno mejo in vojnega dobrovolj-
ca ter odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem;

• 90 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943,  pred 9. 9. 1943 ozi-
roma 13. 10. 1943, neprekinjeno do 15. 5. 1945, ter organiza-
torja narodne zaščite;

• 80 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943, po 9. 9. 1943 oziro-
ma 13. 10. 1943, in od leta 1944, neprekinjeno do 15. 5. 1945;

• 60 % razlike za druge vojne veterane.

Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10 % prej 
navedene osnove (najmanj 49,71 evra).

Od 1. 7. 2019 dalje so se denarni prejemki upravičencev 
valorizirali za 2,4 %. 

Upravičenci ste dolžni prijaviti Upravni enoti Žalec v roku 
15 dni od nastanka vsako spremembo, ki vpliva na uveljavljanje 
ali prenehanje pravic (sprememba dohodkov ali sprememba 
pri družinskih članih). V tem primeru bomo na upravni enoti 
ponovno odločali o višini veteranskega dodatka. 

Na Upravni enoti Žalec bomo tudi v letu 2020 (kot vsako 
leto) po uradni dolžnosti uvedli postopke ugotavljanja vaših 
pravic do veteranskega dodatka na podlagi sprememb v viši-
ni prejemkov ali novega dejanskega stanja (prevedba). Vsem 
upravičencem se bo do izdaje nove odločbe o odmeri vete-
ranskega dodatka izplačevala akontacija tega. 

Pri ponovni odmeri zaradi sprememb v dohodkih ali dru-
žinskih članih kot pri prevedbi veteranskega dodatka se vam 
lahko zgodi, da ne boste več upravičeni do veteranskega do-
datka, če bodo dohodki na družinskega člana presegali osno-
vo. Mogoče je tudi, da bo nova višina tega dodatka manjša od 
prvotne. V tem primeru boste morali upravičenci razliko med 
izplačano akontacijo in novo višino pravice vrniti na račun Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

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

S I M O N A  S TA N T E R

Pravica vojnega veterana do veteranskega dodatka
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Policijska kronika – november 2019
3. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-

veščeni o poskusu vloma v objekt KK 
Hopsi na Polzeli. Z ogledom in zbranimi 
obvestili je bilo ugotovljeno, da je ne-
znani storilec v objekt poskušal vstopiti 
nasilno, in sicer s primernim orodjem 
na vzvod, vendar mu to ni uspelo in je 
kraj dejanja zapustil. Policisti še zbira-
jo obvestila in bodo v zvezi s kaznivim 
dejanjem podali kazensko ovadbo na 
pristojno sodišče.

4. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v prostore Gozdarske 
zadruge na Poligonu Ločica ob Savinji. 
Z ogledom in zbranimi obvestili je bilo 
ugotovljeno, da je neznani storilec v 
objekt (zabojnik) vstopil nasilno, in si-
cer s primernim orodjem na vzvod, ter 
iz prostora odtujil dve motorni žagi in 
motorno kosilnico. Policisti še zbirajo 
obvestila in bodo v zvezi s kaznivim 
dejanjem podali kazensko ovadbo na 
pristojno sodišče.

4. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o poskusu vloma v objekt TV-
-servisa Dolar na Polzeli. Z ogledom in 
zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, 
da je neznani storilec v objekt posku-
šal vstopiti nasilno, in sicer s primernim 
orodjem na vzvod, vendar mu to ni 
uspelo in je kraj dejanja zapustil. Polici-
sti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi 
s kaznivim dejanjem podali kazensko 
ovadbo na pristojno sodišče.

7. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kaznivem dejanju tatvine re-
gistrskih tablic. Z zbiranjem obvestil, je 
bilo ugotovljeno, da je neznani storilec 
na parkirišču pred blokom na Glavnem 
trgu v naselju Polzela s parkiranega 
osebnega avtomobila oškodovanca 
odtujil registrski tablici CE DJ-868. Po-
licisti še zbirajo obvestila in bodo v zve-
zi s kaznivim dejanjem podali kazensko 
ovadbo na pristojno sodišče.

7. 11 smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v stanovanjsko hišo 
na Polzeli, in sicer na ulici Pod gradom, 
kjer je neznani storilec iz hiše odtujil de-
nar in nakit. Policisti še zbirajo obvesti-
la in bodo v zvezi s kaznivim dejanjem 
podali kazensko ovadbo na pristojno 
sodišče.

16. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o poskusu vloma v objekt ŠD 
Ločica 2000 v Ločici ob Savinji. Z ogle-
dom in zbranimi obvestili je bilo ugo-
tovljeno, da je neznani storilec v objekt 
poskušal vstopiti nasilno, in sicer s pri-
mernim orodjem na vzvod, vendar mu 
to ni uspelo in je kraj dejanja zapustil. 
Policisti še zbirajo obvestila in bodo v 
zvezi s kaznivim dejanjem podali ka-
zensko ovadbo na pristojno sodišče.

20. 11. so bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o poskusu vloma v avtodom, 
ki je bil parkiran pri poslovnem objektu 

Občina Polzela se pridružuje iniciativi Heroji furajo v 
pižamah - za manj voženj pod vplivom alkohola

V sklopu pridružitve k tretji sezoni 
iniciative za manj voženj pod vplivom 
alkohola Heroji furajo v pižamah so 
predstavniki Občine Polzela skupaj s 
Policijsko postajo Žalec ter Zavodom 
Vozim osebno predali Koledarje gole 
resnice lokalnim gostincem, avtome-
hanikom in frizerskim salonom. 

Koledar gole resnice ni običajen ko-
ledar – to je koledar za spremembe, na 
katerem znane Slovenke, oblečene v pi-
žame, z udarnimi izjavami sporočajo, da 
je vožnja pod vplivom alkohola skrajno 
neodgovorna in nesprejemljiva ter da 
alkohol ni nujen za zabavo. Sporočajo 
torej golo resnico. Statistika kaže, da 89 

% prometnih nesreč pod vplivom alko-
hola povzročijo moški (Javna agencija 
RS za varnost prometa, 2018), zato je 
iniciativa v tretji sezoni simbolično pre-
dana v roke damam. V Zavodu Vozim 
želijo Koledar gole resnice distribuirati 
v čim več lokalnih okolij na podeželju, 
kjer je problematika vožnje pod vpli-
vom alkohola večja, zato so tudi pozvali 
občine, da se jim pri distribuciji oziroma 
ozaveščanju pridružijo. Ciljne lokacije 
so torej tiste, kjer v večji meri prihaja 
do škodljivega pitja in posledično do 
vožnje pod vplivom alkohola. Koledar 
bo služil kot opomnik na dragocenosti 
življenja, ki jih lahko prehitro ogrozijo 
nespametne odločitve, kot je vožnja 
pod vplivom alkohola. Heroj je vsak, ki 
drugemu omogoči varen prevoz, četu-
di sredi noči in v pižami, predvsem pa 
vsak, ki nikoli ne sede za volan pod vpli-
vom alkohola. 

Vedno poskrbite za varen prevoz, 
saj lahko le skupaj naredimo ceste var-
nejše! 

TJ A Š A  T U R N Š E K

OBČINSKE NOVICE

Koledar gole resnice so predali Milan Pečnik, predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela, Boris Pesičer, pomočnik komandirja 
Policijske postaje Žalec, Miloš Frankovič, podžupan Občine Polzela ter Tjaša Turnšek, 
predstavnica Zavoda Vozim. Koledar gole resnice predajajo Marku Cizeju, lastniku 
Gostilne Cizej.
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v Ločici ob Savinji. Z ogledom in zbra-
nimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je 
neznani storilec v času med 9. 11. in 19. 
11. v avtodom poskušal vstopiti nasilno, 
in sicer s primernim orodjem na vzvod, 
vendar mu to ni uspelo in je kraj dejanja 
zapustil. Policisti še zbirajo obvestila in 
bodo v zvezi s kaznivim dejanjem podali 
kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

22. 11. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kaznivem dejanju tatvine 
ograjnih panelov na Savinjskem na-
brežju v naselju Polzela. Z zbiranjem 
obvestil je bilo ugotovljeno, da je ne-
znani storilec oškodovancu odtujil več 
ograjnih panelov ter ga s tem oškodo-
val za okoli 400 evrov. Policisti še zbira-
jo obvestila in bodo v zvezi s kaznivim 
dejanjem podali kazensko ovadbo na 
pristojno sodišče.

27. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na 
Polzeli, in sicer na Savinjskem nabrežju, 
kjer pa neznani storilec iz hiše ni niče-
sar odtujil. Policisti še zbirajo obvesti-
la in bodo v zvezi s kaznivim dejanjem 
podali kazensko ovadbo na pristojno 
sodišče.

28. 11. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kaznivem dejanju tatvine re-
gistrskih tablic. Z zbiranjem obvestil je 
bilo ugotovljeno, da je neznani storilec 
na parkirišču pred blokom na Glavnem 
trgu v naselju Polzela s parkiranega 
osebnega avtomobila oškodovanca 
odtujil registrski tablici CE M1-61M. Poli-
cisti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi 

s kaznivim dejanjem podali kazensko 
ovadbo na pristojno sodišče.

29. 11. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o požaru na vrtni lopi – uti 
v Podvinu pri Polzeli, kjer je zagorel le-
seni objekt. Policisti so z ogledom kraja 
požara ugotovili, da je tuja krivda izklju-
čena, zato bodo na ODT Celje podali 
poročilo. 

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu 
novembru obveščeni tudi o treh pro-
metnih nesrečah, ki so se zgodile na 
območju Občine Polzela. Od obravna-
vanih prometnih nesreč sta bili dve s 
telesnimi poškodbami, ena pa samo z 
materialno škodo. Dve sta se zgodili na 
regionalni cesti Polzela–Andraž, tretja 
pa na območju Šeneka, kjer je pešec – 
oskrbovanec doma starejših nepravilno 
prečkal vozišče, pri tem pa je vanj trčilo 
vozilo. Pešcu je bil izdan plačilni nalog. 

Policisti PP Žalec smo 8. 11. v nase-
lju Polzela ustavili in kontrolirali voznika 
neregistriranega osebnega avtomobila. 
Pri postopku je bilo še ugotovljeno, da 
je navedeni voznik vozil vozilo brez vo-
zniškega dovoljenja in pod vplivom al-
kohola, zato mu je bilo vozilo zaseženo, 
zoper njega pa je bil podan obdolžilni 
predlog na Okrajno sodišče v Celju. 

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov, povezanih s kaznivimi de-
janji in prekrški po Zakonu o prekrških 
zoper javni red in mir na območju Obči-
ne Polzela, policisti PP Žalec v mesecu 
novembru niso obravnavali. 

Bliža se čas božično-novoletnih pra-
znikov in žal tudi čas množične uporabe 
pirotehnike. Uporaba petard in drugih 
pirotehničnih izdelkov pomeni objektiv-
no nevarnost za ljudi in njihovo premo-
ženje, žrtve pa so po navadi otroci. 

Področje uporabe in prometa s piro-
tehničnimi izdelki ureja Zakon o eksplo-
zivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki 
razvršča posamezne pirotehnične izdel-
ke v kategorije, določa tehnične zahteve 
za izdelke ter pogoje za uporabo.

Zakon pirotehnične izdelke deli na:
• kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki 

predstavljajo zelo majhno nevarnost, 
povzročajo zanemarljivo raven hrupa in 
so namenjeni uporabi v strnjenih nase-
ljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki 
so namenjeni uporabi v stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih;

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

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

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

G O R A Z D  T R B OV Š E K
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Koliko časa ste predsednik KUD Andraž? Kdaj in kako vas 
je pot zanesla v kulturo in tudi v to funkcijo?

Predsednik sem že 23 let. V osemdesetih letih sem bil 
že predsednik mladine v Andražu in sem že takrat sodeloval 
skupaj z drugimi mladimi pri raznih prireditvah Prosvetnega 
društva, kot so bile veselice, vinska trgatev, obujanje starih 
običajev, ofiranje, ličkanje, šranganje. Ko so leta 1989 ustano-
vili Mešani pevski zbor, sem se vanj vključil tudi sam. Takratni 
predsednik Anton Satler me je določil za predsednika zbora, 
to funkcijo sem opravljal dva mandata. Leta 1994 so nastopili 
krizni časi, nihče ni hotel biti predsednik, zato je to funkcijo 
opravljal nadzorni odbor društva. Leta 1996 pa so prepričali 
mene in sprejel sem pod pogojem, da si lahko izberem dve 
tretjini članov odborov sam. 

Kaj vse ste doživeli in dosegli na svoji poti?
Ko sem sprejel funkcijo, sta v društvu delovala le gleda-

lišče in mešani pevski zbor. In tudi prostori ter celoten dom 
so bili v zelo slabem stanju. Skupaj z upravnim odborom in 
drugimi odbori smo ustanovili Vaške godce, v svoje vrste 
smo vključili mladince, povezali smo oktet, povezali smo do-
godek Družina poje, ustanovili likovno sekcijo in kulinarično 
sekcijo ter v dvajsetih letih postopoma prenovili skoraj celo-
ten objekt.

110 let delovanja društva pomeni bogate izkušnje, veliko 
doživetij in tudi tradicijo. Kako ste zaznamovali ta vaš 
jubilej?

Na ta jubilej smo se pripravljali praktično od spomladi. 
Začel je delovati uredniški odbor za izdajo zbornika. Tudi vsi 
dogodki so bili posvečeni tej obletnici. V oktobru smo izve-
dli slavnostno akademijo ter predstavili zbornik ob 110-letnici 
kulture in prosvete v Andražu, ostala nam je še Urica ljudskih 
melodij in potem sklenemo to jubilejno leto. V tem letu smo 
skupaj z Občino Polzela končali energetsko sanacijo Kultur-
nega doma, tako da pražnje preoblečen kar žari.

V tem času se je izmenjalo kar nekaj predsednikov. Kako 
sodelujete med sabo? 

Imamo srečo, da je med nami še devet nekdanjih pred-
sednikov, to so: Konrad Brunšek, Henrik Pižorn, Franc Zabu-
kovnik, Branko Povše, Emil Pižorn, Srečko Rajh, Sonja Zajc in 
Anton Mešič. Večina jih je še aktivnih v raznih odborih, nekaj 
se jih je izselilo, vendar še imamo pristne odnose.

Katere skupine in sekcije delujejo v društvu danes?
Dandanes delujejo: gledališka sekcija, mešani pevski zbor, 

mladinska sekcija, Vaški godci, oktet, likovna sekcija, odbor 
za dogodek Družina poje, kulinarična sekcija ter šolsko kul-
turno društvo.

Kaj menite, kakšen je odnos ljudi do kulture na splošno?
Menim, da je pri nas odnos ljudi do kulture pozitiven. Naši 

ljudje so kulturnemu dogajanju naklonjeni in radi tudi sami 
sodelujejo. Za tako majhen kraj smo na takšno udeležbo lah-
ko ponosni.

V Andražu ste ponosni tudi na svoj kulturni dom. To po-
meni, da vam kultura veliko pomeni?

Vse več je takšnih, ki jim kultura veliko pomeni, je tudi 
vrednota. Na naš dom pa smo zelo ponosni, saj smo ga po-
magali urejati številni prostovoljci skozi leta, ko se Občina 
Polzela ni kaj dosti ozirala na klavrno podobo stavbe. Se je 
pa občina v zadnjih treh letih odlično izkazala. To je zdaj pra-
vi Dom krajanov, kjer se združujemo ljudje, ki v srcu dobro 
mislimo.

Intervju: Vili Pižorn, predsednik Kulturnega društva Andraž

»Menim, da je pri nas odnos ljudi do kulture pozitiven.
Naši ljudje so kulturnemu dogajanju naklonjeni in radi tudi sami sodelujejo.

Za tako majhen kraj smo na takšno udeležbo lahko ponosni.«
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Da ljubiteljska kultura lahko živi, mora biti izpolnjenih več 
dejavnikov, kot so: ljubezen do kulture, požrtvovalnost, 
prostovoljstvo, vztrajnost in ustvarjalnost posameznikov. 
Kako se spoprijemate v vašem društvu s pomanjkanjem 
časa v tem hitrem tempu življenja?

Tempo življenja narekuje življenje tudi našim ljudem. Po-
zna se pomanjkanje časa. Temu se ne da izogniti. Vendar še 
vedno najdemo čas, se ustavimo, poveselimo ter skozi etno-
logijo obudimo stare spomine. Tako številne delujoče skupine 
nam omogoča predvsem ljubezen do petja, igranja …

Kako je s podmladkom? Je še zanimanje za kulturo med 
mladimi? Kakšni so trenutno trendi usmerjenosti mladih v 
kulturi? Dobivate kakšne pobude in ideje od mladine?

K sreči smo nekoč zgradili mladinski klub. V njem se že 
dvajset let zbirajo številne generacije, ki ustvarijo svoje pro-
grame, ki jih zadovoljujejo. Sami si urejajo prostore po svojem 
okusu, mi pa jim omogočamo, da imajo odlične pogoje za 
delo. Mladi nam s svojim zagnanim delom vračajo. V njih vi-
dim prihodnost tudi v kulturnem smislu.

Bližamo se novemu letu 2020. Kaj ste si zadali v vašem 
društvu za bližnjo in daljno kulturno prihodnost?

Najprej zdravje in zadovoljstvo. Če ne bo manjkalo tega, 
potem ne bo zmanjkalo tudi kulturnega ustvarjanja. Načrtov in 
izzivov je še veliko in če bomo imeli pogoje takšne kot zdaj, 
potem se nam za prihodnost ni bati. Med drugim je naša želja 
postaviti muzej. Zbiratelji po domovih hranijo veliko zanimivih 
starinskih predmetov, ki so jih pripravljeni razstaviti. Ustanoviti 
želimo plesno-ritmično sekcijo, literarne večere pod lipo … Ob-
stajajo pa seveda tudi težave, ki jih za zdaj še dobro rešujemo. 
Vsem občanom, predvsem pa ljubiteljem kulture, želim zdravja, 
zadovoljstva in veliko kulturnih užitkov v prihajajočem letu. 

B I N A  P L A Z N I K 
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Zadnjih trideset let ste predsednik KUD Polzela. Kdaj in 
kako vas je pot zanesla v kulturo in tudi v to funkcijo?

V kulturi sem pravzaprav že iz osnovnošolskih časov, ko 
sem na številnih šolskih prireditvah sodeloval kot recitator, 
pevec v osnovnošolskem zboru in v manjšem obsegu tudi 
kot instrumentalist. Zadnje se je izkazalo za ključno pri mo-
jih začetkih v ljubiteljski kulturi, saj sta moški in mešani zbor 
takrat potrebovala korepetitorje in igranje na klavir je bilo pri 
tem še kako dobrodošlo. Stanko Novak, ki je bil predsednik 
takratnega DPD Svoboda Polzela, me je angažiral, saj me je 
poznal že iz glasbene šole, ki jo je v začetku sedemdesetih 
pomagal ustanoviti na Polzeli. Pozneje mi je v sklopu dru-
štva omogočil še izobraževanje na področju zborovodstva, 
sam pa sem ponujeno z velikim veseljem sprejemal in tudi 
navdušeno sodeloval v obeh omenjenih zborih. Kmalu mi je 
bilo ponujeno predsedovanje društvu, kar sem ob zagoto-

vilih vseh članov izvršnega odbora po izdatni pomoči tudi 
sprejel. Držali so besedo in skupaj smo nadaljevali uspešno 
delovanje društva. 

Kaj vse ste doživeli in dosegli na vaši poti?
Veliko prijetnih in nepozabnih trenutkov. Začelo se je že 

s pripravo praznovanja ob 90-letnici društva, nadaljevalo z 
zagotavljanjem čim boljših pogojev za delovanje sekcij, pa 
z oblikovanjem prepoznavne kulturne podobe kraja in tudi 
kulturni dom smo vmes posodabljali. Ob vsem tem se je bilo 
treba prilagajati zakonodaji, kar je bil v nekem trenutku tudi 
dovolj velik razlog, da smo leta 1996 sprejeli nova pravila dru-
štva in z njimi preimenovali društvo v kulturno-umetniško. 
Delovali smo praktično na vseh področjih kulturnega delo-
vanja. Dokler se niso pojavili veliki kinematografi, je bil zelo 
priljubljen tudi kino v našem kulturnem domu. Pojavljala so 
se čudovita gostovanja, tako polzelskih kulturnikov v ožji in 
širši okolici kot drugih pri nas, še posebno na gledališkem in 
pevskem področju. Prirejali smo širše zastavljene prireditve, 
ki so sčasoma postale tradicionalne. Tako smo v letu 2019 
izvedli 29. likovno kolonijo prijateljstva, 21. srečanje občinskih 
pevskih zborov na Gori Oljki, 21. srečanje malih vokalnih sku-
pin in 10. likovno razstavo Žena – mati. Tradicionalna posta-
jata likovna kolonija v Novem Kloštru in Odprti likovni atelje 
ob Tednu ljubiteljske kulture. Stalnica so redni letni koncerti 
moškega pevskega zbora, ki je v prejšnjem letu praznoval 
65-letnico delovanja, tamburaškega zbora, ki je v letošnjem 
decembru zaznamoval 35-letnico, od praznovanja njegove 
10-letnice v letu 2001 pa tudi Mešanega pevskega zbora Olj-
ka. Gledališčniki so prirejali vsakoletne premiere, še posebej 
pa praznujemo jubileje posameznih sekcij. V »mojem« obdo-
bju smo z velikim ponosom poleg že omenjene 90-letnice 
praznovali tudi 100-, 110- in 120-letnico društva. Ob pripravi 
vseh naštetih in številnih drugih društvenih dogodkov se tke-
jo prijetne vezi in doživetja, toliko bolj, če smo za svoje delo 
nagrajeni tudi z dobrimi odzivi obiskovalcev. 

Kulturno društvo Polzela je nastalo leta 1899, ko je bil 
ustanovni občni zbor Katoliškega bralnega društva. Boga-
ta tradicija in častitljiva starost. Kako ste zaznamovali ta 
visoki jubilej – 120 let KUD Polzela?

Praznovanje jubileja je zaznamovalo letošnje celoletno 
društveno dogajanje. Na vsaki prireditvi smo se spomnili ča-
stitljive obletnice, osrednje praznovanje pa smo izvedli s slav-
nostno prireditvijo v oktobru, v kateri smo se na dramatiziran 
način sprehodili skozi bogato društveno zgodovino. Dogaja-
nje so obogatili člani Pihalnega orkestra KGD Cecilija Polzela 
z uvodnim igranjem pred kulturnim domom, praznovanje pa 
se je končalo z družabnim srečanjem in slavnostno torto v 
prostorih Osnovne šole Polzela, ob prijetnih zvokih ansambla 
ZaŽur z gosti.

Intervju: Marko Slokar,        
predsednik Kulturno-umetniškega društva Polzela

»Z velikim veseljem se bomo pripravljali na začasno delovanje
brez kulturnega doma in nato na selitev v nove in moderne prostore,

kar bo zagotovo dalo novega vetra v društvena jadra.«
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Katere skupine in sekcije delujejo v društvu danes?
Danes v društvu delujejo moški pevski zbor, mešani pev-

ski zbor, mešani pevski zbor Oljka, vokalni kvintet Lastovka, 
kvartet Oljka, vokalna skupina Maltežanke, gledališka skupi-
na, tamburaški zbor, likovna skupina, duo Stil ter ansambli 
Non stop band, Stop in ZaŽur.

Kaj menite, kakšen je odnos ljudi do kulture na splošno?
Včasih dobim občutek, da pri ljudeh prevladajo angaži-

ranja za reševanje vsakodnevnih osebnih situacij, pri čemer 
pa žal ni na seznamu kulturnega udejstvovanja. Seveda je 
to zelo špekulativen pogled in zagotovo povsem ne odraža 
dejanskega stanja. Določene kulturne prireditve, čeprav ne-
katere morda bolj komercialnega značaja, so še vedno zelo 
obiskane. Res pa je opaziti zmanjševanje zanimanja za ljubi-
teljsko kulturo, če ne kar za ljubiteljsko delovanje na splošno. 
Žal tudi v našem društvu. A krivulja zanimanja pač spreminja 
smer in upam, da se bo kmalu ponovno usmerila navzgor. 

Kako to, da se v teh 120 letih ni ohranil in razvil na Polzeli 
tudi spodoben dom kulture? Kot da se je v polzelskem 
hramu kulture čas ustavil?

Zdajšnji kulturni dom se počasi približuje praznovanju 
abrahama. Od leta 1974, ko je bil prenovljen, je doživljal tudi 
pomembnejša vzdrževalna oziroma obnovitvena dela. Za-
dnje večje ob praznovanju desetletnice Občine Polzela leta 
2008. Kot večina občinskih objektov, ki v zadnjem času do-
življajo energetske sanacije, ob katerih se izvede tudi ka-
kšna funkcionalna obnova, bi bil tudi kulturni dom na tem 
seznamu, če se ne bi že nekaj let nazaj pristopilo k projektu 
izgradnje novega kulturno-izobraževalnega medgeneracij-
skega centra, s katerim bi občina pridobila zares moderen 
večnamenski objekt. Ta pa za občinski proračun ni poceni in 
je treba pridobiti še izdatne druge vire financiranja. Upam, 
da bo občina pri tem kmalu uspešna in se bo gradnja lahko 
čim prej začela.

Da ljubiteljska kultura lahko živi, mora biti izpolnjenih več 
dejavnikov, kot so: ljubezen do kulture, požrtvovalnost, 
prostovoljstvo, vztrajnost in ustvarjalnost posameznikov. 
Kako se spoprijemate v vašem društvu s pomanjkanjem 
časa v tem hitrem tempu življenja?

Precej mora biti trme in požrtvovalnosti nekaterih posa-
meznikov, da se določena skupina vsaj obdrži, če se mor-
da že razvijati ne more. Do zdaj nam je nekako uspevalo in 
upam, da nam bo tudi v prihodnje. Kot je že bilo omenjeno, je 
žal z zornega kota našega društva opaziti zmanjševanje za-
nimanja za društveno delovanje. Se pa kljub temu pojavljajo 
novi člani, kar nas navdaja z optimizmom. 

Kako je s podmladkom? Je še zanimanje za kulturo med 
mladimi? Kakšni so trenutno trendi usmerjenosti mladih v 
kulturi? Dobivate kakšne pobude in ideje od mladine?

Včasih sem prav prijetno presenečen, kako se mladi po-
zitivno odzovejo na naša povabila. Opažamo pa tudi, da se 
večina srednješolcev in študentov za naše društvo »izgubi«, 
bodisi v svojih šolskih okoljih ali pa v drugih dejavnostih in 
v zadnjem času tudi po končanem šolanju ni občutnega 
pristopanja v naše vrste. Ne bi želel vreči žogice na drugo 
stran, a pobud s strani mladih ni veliko, pa sem prepričan, 
da obstajajo. Škoda, saj si v društvu prizadevamo realizirati 

kar največ pobud, ki jih podajo člani ali pridejo od drugod. 
Smo pa vendarle medgeneracijsko društvo in želimo razvijati 
dejavnosti, ki bi bile zanimive vsem. Tudi po praktičnih izku-
šnjah so uspešne prireditve nastajale v sodelovanju mlado-
stne energije z modrostjo starejših.

Bližamo se novemu letu 2020. Kaj ste si zadali v vašem 
društvu za bližnjo in daljno kulturno prihodnost?

Po praznovanju tako častitljivega jubileja, kot je 120-le-
tnica, so »baterije nekoliko izpraznjene«, a vseeno ciljev ne 
manjka. Želimo izpeljati standardne društvene prireditve tudi 
v prihodnjem letu, kar pomeni tudi nadaljnje delovanje ob-
stoječih sekcij in zagotavljanje ustreznih pogojev za njihovo 
delo. Ob tem (po)iskati načine, kako približati našo dejav-
nost čim širši ciljni publiki in kljub neugodni splošni situaciji 
okrepiti svoje vrste, še posebno z mladimi. Aktivno želimo 
sodelovali pri oblikovanju občinske kulturne podobe in razvi-
jati različne oblike meddruštvenega sodelovanja. Eden izmed 
ciljev za naslednje nekajletno obdobje je tudi priprava ob-
sežnejše monografije o društvu od njegovih začetkov dalje. 
Manjšo brošuro smo izdali že ob 110-letnici, materiala pa je še 
in bilo bi primerno, da ga sistematično zberemo v obsežnej-
šem delu. Ne nazadnje, a z velikim veseljem, se bomo pri-
pravljali na začasno delovanje brez kulturnega doma in nato 
na selitev v nove in moderne prostore, kar bo zagotovo dalo 
novega vetra v društvena jadra. Ob društvenem pogledu v 
prihodnost, pa tudi vsem bralcem, voščim vesele in prijetne 
praznične dni ter obilo dobrega in lepega, predvsem notra-
njega zadovoljstva v letu, ki prihaja.

B I N A  P L A Z N I K 
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Vlasta Radić, s. p., Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
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OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI 
 

MIKLAVŽ, BOŽIČEK, DEDEK MRAZ 
PRIHAJAJO MED NAS! 

 
V DECEMBRU VAM NA VSO OBUTEV IN TORBICE  

PODARIMO 10 % POPUSTA. 
 

Popust ne velja za modele v akciji! 
 

 
Vsem strankam voščimo prijetne in lepe praznike 

ter srečno in zdravo novo leto 2020. 
 

Nikoli sami, Šolnček je že 25 let z vami! 
 

DELOVNI ČAS: 8.00–19.00, SOBOTA: 8.00–13.00  
TEL.: 03/700 03 50, GSM: 041 634 229 

 
 

Lahko si enkrat v letu izplačate dodatek za poslovno 
uspešnost (božičnica, 13. plača, nagrada, letna nagrada), 
ki ni obdavčen z dohodnino in je v bruto znesku manjši od 
povprečne plače v RS (v letu 2019). Obdavčitev božičnice 
s prispevki seveda obstaja. Neobdavčeno z dohodnino je 
izplačilo lahko samo enkrat v tekočem letu – in to prvo iz-
plačilo. Dejansko je obdavčeno izplačilo z dohodnino lahko 
poljubnokrat v letu – samo prvo izplačilo pa je lahko brez 
obračunane dohodnine – seveda morajo biti izpolnjeni tudi 
drugi pogoji. 

Izplačilo poslovne uspešnosti – božičnice 2019 

Maksimalni neobdavčen bruto znesek za poslovno 
uspešnost v decembru 2018 = povprečna plača v RS = 
1.676,38 EUR (primer izplačila B). Če se izplača višji bruto 
znesek (primer izplačila C), je izplačilo obdavčeno tudi z 
dohodnino (osnova je znesek, večji od 1.676,38 EUR). Do-
hodnina pa se obračuna glede na dohodnino pri izplačilu 
plač in je višja obdavčitev pri višjih osebnih dohodkih in 
manjših olajšavah.

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) se lahko izplačilo 
poslovne uspešnosti imenuje tudi božičnica, 13. plača, letna 
nagrada itd.

Primer izplačila božičnice v letu 2019:
A)  Za bruto izplačilo 500 EUR zaposleni prejme neto zne-

sek 389,50 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 580,50 
EUR.

B)  Za bruto znesek 1.600,00 EUR, zaposleni prejme neto 
znesek 1.246.40 EUR, pri čemer je strošek izplačevalca 
1.857,60 EUR.

Treba pa je izpolniti tudi potrebni pogoj za davčno ugo-
dnejšo obravnavo (brez obračunane dohodnine):

• da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu 
delodajalca, s katerim so zaposleni vnaprej seznanjeni 
in imajo hkrati vsi zaposleni pri delodajalcu pravico do 
izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do 

pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse 
zaposlene, vendar ni nujno, da vsi delavci prejmejo enak 
znesek);

• da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni 
pogodbi (če obstaja), v kateri so določena merila za 
pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so 
pogoji določeni enotno za vse zaposlene, in ni nujno, 
da vsi zaposleni prejmejo izplačilo za poslovno uspe-
šnost);

• da je zaposleni (prejemnik izplačila) za poslovno uspe-
šnost v delovnem razmerju (4. člen ZDR-1) z delodajal-
cem (izplačevalcem);

• izplačilo mora biti izvedeno za vse prejemnike v enem 
dnevu – istočasno.

Vsako izplačilo je treba poročati na e-davke z obrazcem 
REK-1

Vir: http://www.fu.gov.si

B O J A N A  K R A L J  K O S

GOSPODARSTVO

Izplačilav decembru so nekoč bila skorajda pravilo, 
v današnjih časih pa se vse več podjetij odloča za 
nagrajevanje najboljših že med letom.
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Bruto minimalna plača se s 1. januarjem 2020 zviša. Kaj 
to pomeni za njene prejemnike?

Plača je pomemben dejavnik zadovoljstva in motivacije 
zaposlenih ter najpomembnejši razlog, zakaj se odločijo za-
pustiti podjetje. Pa bo januarsko zvišanje minimalne plače kaj 
bistveno spremenilo položaj posameznika?

Slovenija se po višini bruto minimalne plače med 22 dr-
žavami EU uvršča na deveto mesto in po letošnjem zvišanju 
spada med države s skromnejšimi dvigi, je bilo poleti raz-
vidno iz letnega poročila o minimalni plači v EU. Bo »skro-
mnost« beseda, ki bo spremljala zvišanje minimalne plače z 
januarjem 2020?

V letu 2020 bo minimalna plača znašala 940,58 evra bru-
to. Trenutno je minimalna mesečna plača za delo, opravlje-
no v polnem delovnem času 886,63 evra bruto. Delavec, ki 
dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela 
minimalne plače, piše na straneh ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Iz minimalne plače so bili do zdaj že izvzeti dodatki za 
delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, do-
datek za delo ob praznikih in dela prostih dnevih po zakonu, 
a vanjo so bili vseeno vključeni dodatki, kot so: dodatek za 
delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih dela (iz-
mensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) in plačilo 
za delovno uspešnost. Z novim letom se nekateri izmed teh 
dodatkov ne bodo več obravnavali kot del minimalne plače. 
Posebej bodo obravnavani naslednji dodatki: del plače za 
delovno uspešnost, plačilo za poslovno uspešnost, dodatek 
za delovno dobo in dodatki za posebne pogoje dela (izmen-
sko delo, popoldansko delo, terensko delo), pišejo nekateri 
spletni mediji.

V minimalno plačo pa že od leta 2016 niti ni mogoče všte-
vati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati 
delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za 
prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), 
kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. re-
gres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Vir: https://svetkapitala.delo.si 

B O J A N A  K R A L J  K O S

Katerih dodatkov z januarjem 2020       
ne bo več v minimalni plači

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
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Dobitniki znaka »ŠOLSKI EKOVRT« v vrtcu in šoli
Na našem vrtčevskem ekovrtu aktivno delujemo že od za-

četka postavitve treh visokih gredic, torej od leta 2014.
 
Od prvega znaka, ki smo ga pridobili pred dvema letoma, 

smo vrt nadgradili z zbiralnikom vode in kompostnikoma. Za 
postavitev in upravljanje zadnjega smo pridobili znak »mojster 
kompostiranja«. Vzgajamo različno rastlinje – zelišča, zelenja-

Izjemen uspeh mladih biologov OŠ Polzela     
na državnem tekmovanju

Skrivnostna človeška ribica, simbol slovenske naravne de-
diščine ter tema Proteusovega tekmovanja, je navdušila tudi 
mlade biologe na OŠ Polzela. 

V sklopu dodatnega pouka biologije so spoznavali čudo-
viti svet kraških jam in njenih skrivnostnih bitij, ki živijo v svetu 
teme. Na državnem tekmovanju so dosegli izjemne uspehe, saj 
so osvojili kar dve zlati ter šest srebrnih Proteusovih priznanj. 
Zlato priznanje sta prejeli Sara Andročec in Zara Kočevar. Dobi-
tniki srebrnega priznanja pa so Ajša Čoklc Džumhur, Luka Jan-
kovič, Katarina Rakun, Eva Jesenko, Kaja Riosa Novak in Živa 
Šalej. Vsem iskreno čestitamo za izjemne rezultate in ogromno 
znanja, ki so ga dokazali ob uspešnem reševanju zahtevnih tek-
movalnih nalog. Verjamemo, da je to dobra popotnica za življe-
nje. Genom človeške ribice še ni popolnoma raziskan, v njem 
iščejo vzroke izjemne sposobnosti regeneracije poškodovanih 
delov telesa, kar bi lahko pripeljalo k odkritjem novih načinov 
zdravljenja s postopki regenerativne medicine in drugih bolezni 
človeka. Prav tako iščejo spoznanja o poteku staranja in dolgo-

vo in sadje – ter k skrbi, opazovanju, prepoznavanju navajamo 
vse otroke vrtca. Iz lastnih pridelkov smo celo pridobili nova 
semena in sadike. Tako smo si s pridnimi ročicami prislužili ob-
novitveni znak »ŠOLSKI EKOVRT«, na kar smo zelo ponosni. Z 
veseljem bomo svoje delo nadaljevali, ker verjamemo, da kdor 
zasadi vrt, zasadi ljubezen.

A N J A  Š A L A M U N  Č A N Ž E K ,  M O J C A  PA J E N K  I N  M E N T O R I C A 

Š O L S K E G A  E K OV R TA  V  V R T C U  S I M O N A  B R G L E Z

OŠ Polzela je na podlagi dosežkov in nadgradnje pri obli-
kovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta že četrtič pre-
jela znak »ŠOLSKI EKOVRT«, ki ga podeljuje Inštitut za trajno-
stni razvoj. V projekt Šolski ekovrtovi smo namreč vključeni 
že od leta 2012 in z obnovitvijo znaka smo se obvezali, da 
nadaljujemo z upoštevanjem temeljnih načel ekovrtnarjenja. 
To pomeni, da organske odpadke zbiramo in jih ustrezno 
kompostiramo, uporabljamo ekološka ali kemično netretirana 
semena, izdelan imamo osnoven načrt kolobarjenja, rastline 
gnojimo z organskimi gnojili ter v ekovrtu ne uporabljamo 

nobenih kemično-sintetičnih pesticidov in mineralnih gnojil. 
Upoštevati moramo tudi trajnostno gospodarjenje z vodo ter 
ločeno zbirati vse druge odpadke, ne le organskih. 

Prejetje znaka Šolski ekovrt pomeni potrditev za dobro do-
sedanje delo ter obvezo za naprej, da bomo šolski ekovrt še na-
prej ustrezno negovali in ga čim bolj vključevali v celoten pro-
gram šolskega dela. Učencem tako omogočamo neprecenljivo 
možnost ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, 
interaktivnem učnem in vzgojnem pripomočku. 

DOROTEJA SMEJ  SKUTNIK ,  MENTORICA ŠOLSKEGA EKOVRTA V  ŠOL I

živosti človeške ribice, kar bi prispevalo k raziskavam o zdravju 
in dobrobiti ljudi. Mogoče pa bo v prihodnosti to izziv za naše 
uspešne biologe.

D O R OT E J A  S M E J  S K U T N I K

VRTEC IN ŠOLA

Ponosni smo na naš ekovrt v vrtcu in šoli.

Izvrstni mladi biologi

18

POLZELAN             Št. 12, december 2019



Mladi Polzelani za lepši svet

Z učenci OŠ Polzela smo sodelovali na likovnem nateča-
ju Trajnostna energija 2019, kjer je bilo razpisanih več tem za 
lepši jutri. Naloge smo se lotili zelo široko, saj so sodelovali 
učenci šestega, sedmega, in osmega razreda. Cilj je bil ustva-
riti grafite, ki naj bi bili predstavljeni čim širši javnosti. Porodila 
se je ideja, da bi poslikali betonsko steno, ki je bila včasih ple-
zalna, locirana med šolskim igriščem in trgovino Tuš na Polze-
li. Ravnateljica je idejo podprla in jo predstavila županu, ki se 
je strinjal, da Polzela dobi etično povedne in legalne grafite.

Skupina učencev 7. c je pod mentorstvom razredničarke 
Nataše Jesenko in sorazredničarke Danice Gobec oblikovala 
sporočilno podobo z napisom TVOJ PREVEČ JE ZA NEKOGA 
VSE. Sprva so ustvarili ogromen plakat, nato pa še pravi grafit 
na steni med igriščem in trgovino Tuš na Polzeli. V šolski jedilnici 
so s plakatom ozaveščali druge učence in odrasle, zdaj pa visi 
na hodniku. Predstavili so ga tudi v sklopu akcije Rdečega križa 
Drobtinica.

Druga skupina 7. c-razreda je pri pouku likovne umetnosti 
oblikovala najprej osnutek z mislijo NISI LE TI, MISLI NA VSE 
LJUDI, ki je razstavljen na šolskem hodniku, nato še pravi grafit 
na zunanji steni.

Tudi v 7. a so učenci po skupinah izdelali najprej plakate raz-
ličnih tem, tudi ti so razstavljeni na šolskem hodniku, s tremi 
grafiti jim je uspelo poslikati zunanjo steno, nato pa nas je vre-
me ustavilo. 

Tudi v šestih razredih so pripravili zanimive misli, ki so prav 
tako razstavljene na šolskem hodniku. Za prave grafite na zuna-
nji steni bomo počakali na toplejše, spomladansko vreme.

Z nekaj učenci 8. a-razreda pa smo se naloge lotili nekoliko 
drugače. Poslikali smo del stene nad umivalniki v likovni učilni-
ci. Izbrali smo temo o varčevanju z vodo, saj pri predmetu za 
čiščenje pripomočkov porabimo več vode kot običajno. Želeli 
smo ozavestiti učence o premišljeni rabi vode, ko se srečujejo s 
to obveznostjo.

Z A P I S A L E  M E N T O R I C E  D A N I C A  G O B E C ,  N ATA Š A  J E S E N K O  I N 

U R Š K A  J U H A R T.

VRTEC IN ŠOLA

Vabljeni tako k ogledu kot premisleku o sporočilih.
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Konec novembra je na OŠ Polzela po-
tekal dobrodelni koncert z naslovom Kar 
mat je učila, me mika zapet. Vodnikove 
besede so nas v izteku Vodnikovega leta 
popeljale v svet ljudskega slovstva. Ob 
dobrodelnem koncertu pa je izšlo tudi 
težko pričakovano literarno glasilo z na-
slovom IZ RODA V ROD, OD UST DO UST. 

Literarno glasilo ponuja devet pogla-
vij oziroma devet ljudskih pesmi, in sicer 
Žabe svatbo so imele, Čuk se je oženil, Mi 
se imamo radi, Jaz pa ti pa židana mare-
la, Al' me boš kaj rada imela, Lani se mo-
žila sem, Lisička je prav zvita zver, Marko 
skače in Ob bistrem potoku je mlin. »De-
vet poglavij, devet ljudskih pesmi … Ljud-
ska, magična devetica … Vsako poglavje 
nosi naslov ene izmed znanih ljudskih pe-
smi, ki si jo lahko v glasilu tudi preberete. 
Sledijo nove, prirejene pesmi naših učen-
cev. Žabice, čuk, sova, lisička … Ljubezen, 
poskočni Marko, mlin … Vse našteto se 
pojavlja v novih, domiselnih preoblekah. 
Na koncu vsakega poglavja pa otroški 
pogled na posamezne ljudske pesmi. Pe-
ster pesniški nabor pa ne bi bil nič brez 
izjemnih risbic, ki dajejo vsebinam pesmi 
prav poseben čar,« je v uvodniku zapisala 
urednica Karmen Zupanc. 

Že v preteklem šolskem letu, 2018/19, 
smo organizirali prav poseben kulturni 
dan, namenjen ljudskim pesmim, kjer so 
se učenci medgeneracijsko povezovali. 
Učenci različnih starosti so ustvarjali s 
skupnimi močmi, predvsem pa se družili 
in se drug od drugega učili. 

V tem šolskem letu smo se lotili dela 
dva meseca pred predvidenim izidom. 
Na podlagi ljudske pesmi smo lahko na-
pisali svojo priredbo. Lahko smo obdržali 

samo naslov, lahko smo uporabljali ljud-
ski jezik … Nastalo je več kot 40 odlično 
prirejenih ljudskih pesmi, številne se da 
zapeti kot izvirne ljudske. Meni je všeč, 
da so sodelovale vse generacije osnov-
nošolcev, in sicer od prvega do devetega 
razreda, kar kaže, da so ljudske pesmi še 
vedno aktualne in zanimive, in to me je 
zelo presenetilo.

»Končno postajo« našega literar-
nega glasila je predstavljal dobrodelni 
bazar, na katerem so lahko obiskovalci 
poleg številnih prazničnih okraskov do-
bili tudi glasilo. Meni se je zdela prodaja 
in ponudba celo težja od pisanja pesmi. 
Ko je bilo glasilo v nastanku, sem imela 
slab občutek, spraševala sem se, kdo bo 
to kupil, koga ljudske pesmi sploh še za-
nimajo. Odziv je bil presenetljivo dober, 
številni obiskovalci so se namreč usta-
vljali pri naši literarno obarvani stojnici in 
hvalili glasilo.

Ustvarjalci glasila, bilo nas je več kot 
170, verjamemo, da bodo naše pesniške 
priredbe z bogatim slikovnim materialom 
živele … Živele tudi za prihodnje rodove. 

N U Š A  B O H A K ,  Š O L S K A  D O P I S N I C A  I N 

S O U S T VA R J A L K A  L I T E R A R N E G A  G L A S I L A

Ljudske pesmi so še vedno aktualne

Tradicionalni bazar »ZATE ODPAD, ZAME ZAKLAD«
Dobrodelni bazar Zate odpad, zame 

zaklad je na predvečer Miklavževega pri-
hoda na OŠ Polzela potekal že enajstič. 

Otroci vse dopoldne menjujejo oblačila, igrače, knjige in druge uporabne pred-
mete ali pa zanje prispevajo prostovoljni prispevek. Vse, kar na bazarju ostane, 
podarimo Rdečemu križu. 

M A J D A  P U R

Najbolj so mi bili všeč avtomobilčki. Sam sem 

bazar samo opazoval, saj nisem imel nič za 

zamenjavo in niti denarja. Ideja, da imamo 

vsako leto bazar, mi je zelo všeč.  

    Anej Ačko, 3.r.

Bazar mi je všeč. Najbolj pa so mi všeč 

oblačila. Menjala sem stvari in jih dala tudi 

prostovoljno.   Brina Žerdoner, 3. r.

Stvar sem menjala. Dobro se počutim, ker sem 

stvari tudi podarila v prostovoljne namene. 

Če bi imela drugo možnost, si ne bi izbrala 

drugega, saj mi je stvar všeč.    

   Ajda Čremožnik, 4. r.

Stvari sva zamenjali. Dobro se počutiva, 

ker nama je stvar všeč in sva jih dali v 

prostovoljne namene.     

 Živa in Brina Sternad Pražnikar, 4. r.

VRTEC IN ŠOLA

Glas mladih spet v tiskani obliki

Iskrena 
hvala vsem 
in vsakemu 
posebej za 
dobrodelnost.
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Ko stopimo skupaj in 
odpremo srca

V petek, 29. novembra 2019, je na šoli potekal dobrodelni 
koncert z naslovom Kar mat je učila, me mika zapet. Na koncertu 
smo s plesom, petjem in dramskimi prizori želeli obuditi ljudska 
srca. In prav zares smo jih obudili, saj smo s prostovoljnimi pri-
spevki obiskovalcev, donacijami in prispevki, zbranimi na dobro-
delnem bazarju, šolski sklad obogatili s 4708 evri. 

Bogat pevski in plesni repertoar je povezovala Desetnica, ki 
nam je predstavila devet in pol ljudskih zgodb. Koncert smo sklenili 
s slovesnim prerezom traku ob prenovitvi velike športne dvorane. 

In kako so pestro in zanimivo dogajanje videli 

nekateri nastopajoči?

Na dobrodelnem koncertu sem plesala in igrala z 

lutkami. Plesali smo 12 ujcev, igrali pa Petra 

Klepca. Bilo mi je super, najbolj pa mi je bila 

všeč zgodba Pavlihovi dolgovi. Pred koncertom 

smo se s sošolkami še malo družile, kupila pa 

sem si tudi šolsko glasilo. Sara Vodovnik, 5.r.

Na dobrodelnem koncertu sem pela pesmi, kot 

so Šumijo gozdovi domači, Škrjanček poje. Vse 

skupaj mi je bilo zanimivo, lepo in izvirno.  

   Nika Jelen, 3. r.

Koncert mi je bil v redu. Tam sem pela in 

plesala. Pela sem Lisička je prav zvita zver, Ne 

hodi za mano, Židana marela.   

 Aleksandra Hrovat Josipović, 1. r.

Š O L S K I  N OV I N A R J I

Veseli december v vrtcu in šoli
Kot vsako leto bomo tudi letošnji veseli december pope-

strili s številnimi dogodki za otroke v vrtcu in učence v šoli na 
Polzeli in v Andražu.

Ravnateljica Bernardka Sopčič bo otrokom v vrtcu in učen-
cem od prvega do petega razreda ob smrečici pripovedovala 
pravljice. Pravljice je pripravila tudi za otroke in učence v Andra-
žu. Za najmlajše iz vrtca se ob ravnateljičinem obisku obeta tudi 
posebno presenečenje.

Po pravljici Mihovo pismo bo za učence od prvega do tre-
tjega razreda dišalo tudi v šolski knjižnici. 

Učenci izbirnega predmeta gledališki klub bodo za učence 
od prvega do sedmega razreda pripravili predstavo Božičkove 
skrbi, učiteljice oddelkov podaljšanega bivanja pa predstavo 

Gozdna olimpijada. Gozdno olimpijado bodo odigrale tudi za 
otroke v vrtcu. Vzgojiteljice iz vrtca so pripravile igrano pred-
stavo Zmeda zaradi medveda, s katero bodo razveselile otroke 
v vrtcu. Kaj bomo še počeli? Na podružnični šoli bodo pekli 
praznično pecivo, telovadili skupaj z vrtcem in si privoščili šolski 
kino. Prvošolci s Polzele se bodo družili z leto mlajšimi prijatelji 
iz vrtca, učenci prvega in drugega triletja bodo obiskali šolski 
kino, šestošolci pa bodo na tehniškem dnevu izdelovali knjige.

Dan pred počitnicami bomo začeli s proslavo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, nadaljevali pa s tradicionalno pri-
reditvijo Naj talent šole. Pridružili se nam bodo tudi najstarejši 
vrtčevski nadobudneži.

Kaj več o dogodkih pa si boste lahko prebrali na spletni 
strani šole in v naslednji številki Polzelana.

A L J A  B R AT U Š A

VRTEC IN ŠOLA

Starodavne zgodbe, glasba in ples s slovesnim koncem ter dobrodelnim bazarjem 

21

Št. 12, december 2019             POLZELAN



V preboldskem hotelu je v petek, 
22. novembra 2019, potekalo tradicio-
nalno srečanje družin, ki so v času osa-
mosvajanja Slovenije skrivoma hranile 
orožje teritorialne obrambe, ki ga je 
hotela v svoja skladišča odpeljati jugo-
slovanska armada. V zahvalo za to de-
janje in hrabrost so bila  tem družinam 
ob desetletnici podeljena  posebna pri-
znanja  Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo »slovenska družina«. Ob 15- in 
20-letnici pa so bila na njihove domači-
je nameščena tudi spominska obeležja. 

Od podelitve priznanj »slovenska 
družina« poteka tudi srečanje teh dru-
žin, ki ga organizira Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Spodnje 
Savinjske, že deset let  pa sodeluje tudi 
veteransko policijsko društvo Sever - 
odbor  Žalec z družinami, ki so  hranile  
orožje takratne ljudske milice. 

Na tokratnem srečanju v Preboldu 
se je zbrala večina družin oziroma njiho-
vih predstavnikov, saj nekaterih članov 
družin, ki so sodelovali pri tem hrabrem 
dejanju, ni več med živimi. Srečanja se 
je poleg veteranskih družin in vodstva  
obeh veteranskih organizacij udeležilo 
tudi več gostov. Med njimi tudi pred-
stavniki spodnjesavinjskih občin, in sicer 
župan Franc Sušnik (Vransko), podžu-

pan Miloš Frankovič (Polzela), podžupan 
Marjan Vodeb (Žalec) in kot gostitelj žu-
pan Vinko Debelak, ki  je uvodoma vsem 
izrekel dobrodošlico ter izrazil svoje misli 
in pomen o takratnem hrabrem dejanju.  
Srečanja se je udeležil tudi  komandir ta-
kratne policijske postaje – milice v Žal-
cu Stane Veniger, ki je skupaj  z  Adijem 
Vidmajerjem  in drugimi člani  vodstva 
teritorialne obrambe in milice med dru-
gim tudi izpeljal akcijo hrambe orožja 
na tajne lokacije. Na kratko sta obudila 
spomine.  V imenu veteranskih družin  je 
spregovoril še  Drago Lobnikar in se za-
hvalil za  organizacijo vsakoletnega sre-
čanja v eni izmed občin. 

Veteranske družine, ki so skrivale orožje tokrat v Preboldu         

Za prijetno in lepo slovesnost ob 
29-letnici neoddaje orožja  JLA  in osa-
mosvojitvenih procesov  so ta večer 
poskrbele učiteljice in  učenci Osnovne 
šole Prebold,  scenarij pa je pripravila 
Vesna Kumer, ki je prireditev tudi  vodila.

Po uradnem delu se je srečanje na-
daljevalo s prijetnim druženjem in obu-
janjem spominov. Klaudija  Kač iz Ob-
čine Prebold pa je poskrbela, da so vsi 
prisotni  domov šli s knjigo, ponatisom 
romana  Moloh, preboldskega  pisatelja 
Janka Kača, in biltenom, ki so ga vete-
rani (OZVV Spodnje  Savinjske doline) 
izdali ob  20-letnici svoje organizacije. 

T O N E  TAV Č E R

V tednu splošnih knjižnic, letos naravoslovno obarvanem, smo v četrtek, 21. 
novembra 2019, prisluhnili pravljici gozdarke Špele Koblar Habič, ki svoje navdu-
šenje nad čudovito naravo rada deli na različne načine. 

Prisluhnimo pravljici
Otrokom in mladim po srcu govori 

o naravi tudi na poseben način. Nje-
na slikanica »Leseno srce mlade jelke« 
pripoveduje o resničnem dogodku, 
potovanju najdaljšega jambora, ki je 
kadarkoli potoval po jamborni cesti v 
Trst. Pripoved se začne v gozdu notra-
nje dežele. Mlada jelka nekega dne sliši 
ptički govoriti o širnem morju, lepi lad-
ji in zanimivih krajih. Goreče si želi, da 
bi nekega dne mogla to videti. Druga 
drevesa se ji posmehujejo. Ampak če 
si nečesa res močno želimo in se za to 
močno potrudimo, se nam želja lahko 
uresniči. Jelki je uspelo. Knjiga je posve-
čena vsem, ki so šli čez težko življenjsko 
preizkušnjo, in vsem, ki so jim na tej poti 
stali ob strani.

R E N ATA  N OVA K

MOZAIK DOGODKOV

Družine iz Občine Polzela

V ustrvarjalnem delu so otroci izdelali vsak svojo jelko.

22

POLZELAN             Št. 12, december 2019



Žalsko območno združenje Rdečega križa (RK) je v no-
vembru organiziralo še zadnji dve krvodajalski akciji v tem 
letu. V Žalcu je bila akcija v Hotelu Žalec, kri je darovalo 83 
krvodajalcev, na Polzeli  v veroučni učilnici pa 57.

V tem letu se je desetih akcij v Spodnji Savinjski dolini 
udeležilo 644 krvodajalcev, lani 598 krvodajalcev. Kot je po-
vedal strokovni sekretar Območnega združenja RK Žalec 
Matjaž Črešnovar,  si ves čas  prizadevajo, da bi krvodajalce, 
ki dopolnijo 65 let in ne morejo več darovati krvi, nadomestili 
z novimi in mladimi. Zato so 22. novembra 2019 v Žalcu za 
dijake, ki se pripravljajo za študij na fakultetah in delujejo pod 
okriljem Študentskega kluba Žalec, organizirali  predavanje 
z naslovom Krvodajalstvo in vključevanje mladih v program 
krvodajalstva. Naslednje leto bodo organizirali deset krvoda-
jalskih akcij, prva bo v Kulturnem domu Vransko 16. januarja 
2020 od 7. do 10. ure.

T O N E  TAV Č E R

Letos v desetih akcijah 644 krvodajalcev, na zadnji na 
Polzeli 57 krvodajalcev

Koncert za šolski sklad GŠ Risto Savin Žalec

Glasbena šola Risto Savin Žalec je v četrtek, 28. novem-
bra 2019, v Domu II. slovenskega tabora priredila tradici-
onalni, že deveti po vrsti, dobrodelni koncert v korist šol-
skega sklada glasbene šole. Dvorana je bila zasedena do 
zadnjega kotička, saj so vstopnice za koncert pošle že tri 
tedne pred predstavo. Za šolski sklad  so zbrali dva tisoč 
evrov. 

Na koncertu je sodelovalo več kot tristo otrok v različ-
nih glasbenih zasedbah. Predstavili so se naslednji orkestri: 
godalni, simfonični, pihalni, kitarski, harmonikarski, citrarski, 
zbor, orkester citer in kitar, komorna zasedba tolkal in učenci 
plesne pripravnice. Koncert je trajal skoraj dve uri, čas pa je 
po besedah obiskovalcev zelo hitro minil, saj je bilo dogajanje 
na odru izjemno pestro in zanimivo. Zbrane je pozdravil tudi 
ravnatelj šole mag. Gorazd Kozmus, ki je poudaril odličnost 
kolektiva, učencev in vseh sodelujočih ter se zahvalil vsem, ki 
so kakor koli pomagali pri izvedbi koncerta.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Z zadnje akcije na Polzeli 21. novembra

Na koncertu, kjer so za šolski sklad zbrali dva tisoč evrov, je nastopilo več kot tristo 
otrok v različnih zasedbah.

Ravnatelj GŠ Risto Savin Gorazd 
Kozmus
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Polzelski karateisti so ponovno 
blesteli na domačih tatamijih in po-
kazali, da klub spada med najboljše v 
državi.

 

V  soboto, 23. novembra 2019,  je 
Karate zveza Slovenije v Športni dvo-
rani v Celju v sodelovanju s tehničnim 
organizatorjem Karate klub Seki Sv. 
Jernej organizirala mladinsko državno 

Karate klub Polzela bogatejši za štiri državne prvake
prvenstvo za posameznike, stare do 21. 
let, v katah in športnih borbah za leto 
2019. Na tekmovanju je Karate klub Pol-
zela zastopalo kar 17 tekmovalcev, kar 
je največje število nastopajočih v zgo-
dovini kluba. Med 419 nastopajočimi in 
50 klubi so naši borci osvojili 11 kolajn. 

 
1. MESTO: Mai Bašič Fekonja (mladinci 
do 61 kg), Nuša Žerjav (mladinke nad 
59 kg), Laura Bergant (mladinke - 59 
kg), Nika Šenica (ml. članice - 61 kg).
 
2. MESTO: Ažbe Mlačnik (dečki - 35 kg), 
Tilen Riosa Novak (mladinci - 55 kg), 
Anika Jagarinec (ml. članice - 55 kg).
 
3. MESTO: Kaja Riosa Novak (kadetinje 
do 47 kg), Svit Podpečan (ml. člani +84 
kg), Aneja Jesenek Rojšek (ml. kadetinje 
- 50 kg), Žiga Trbovšek (ml. kadeti - 45 
kg).

 
Dobre borbe so prikazali tudi drugi 

tekmovalci, ki pa tokrat niso stopili na 
najvišje stopničke; Aleksej Benjamin 
Derča, Lan Podpečan, Tiana Bikić, Zoja 
Avžner, Zala in Lara Kramberger.

LU K A  D E B E R Š E K

Na prvo adventno nedeljo, 1. de-
cembra 2019, je bila v organizaciji 
Župnije Griže v podružnični cerkvi sv. 
Neže v Libojah revija cerkvenih pevskih 
zborov iz župnij žalske dekanije. Vsako 

leto se na to nedeljo zberejo cerkveni 
zbori žalske dekanije, da drug druge-
mu polepšajo nedeljsko popoldne in 
da pokažejo, kakšne pesmi prepevajo v 
domači župniji pri maši. 

Zbrane je uvodoma nagovoril žu-
pnik Župnije Griže Jože Planinc, nato 
referent  za cerkveno glasbo v Dekaniji 
Žalec Janko Cigala, župnik v Galiciji, ki 
je med drugim poudaril, da je cerkveno 
petje sestavni del bogoslužja, ter se za-
hvalil vsem  pevcem, pevovodjem, orga-
nistom, domačemu župniku Jožetu Pla-
nincu in številnim poslušalcem.

Nastopilo je osem zborov, po en 
zbor iz župnij Galicije, Gotovelj, Petrovč, 
Žalca in Polzele, iz župnije Šempeter pa 
trije zbori, mešani, moški Emanuel in 
mešani Skala. 

Vsak zbor je zapel dve pesmi po svo-
ji izbiri, ob koncu pa vsi zbori skupaj pe-
sem Vso zemljo tema krije. 

Po reviji je sledilo druženje v župnij-
skem domu sv. Frančiška.

T O N E  TAV Č E R

Peli zbori žalske dekanije

MOZAIK DOGODKOV

Polzelski karateisti so posegli po najvišjih mestih.

Nastop Združenega mešanega pevskega zbora sv. Marjete Polzela, ki ga je vodil 
Marko Slokar.
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  Praznovanje obletnic zakonske zveze v župnijah 
Polzela in Andraž       

Anton Zajc so praznovali 55 let zakona, 
zlato poroko pa Jožica in Adolf Sevčni-
kar ter Marija in Maks Vasle.

V nedeljo, 24. novembra 2019, pa so 
praznovali v andraški župniji. Na letošnji 
slovesnosti se je v župnijski cerkvi sv. An-
dreja zbralo 18  parov, med njimi pa je bil 
tudi par Minke in Mihe Sitarja, ki sta pra-
znovala 55 let zakona, ter para Pavla in 
Ivan Pirec ter Vinko in Zofka Maver, ki sta 
praznovala 50 let - zlato poroko. 

Slavje so  začeli s sveto mašo, med 
katero so zakonci obnovili svojo zakon-
sko zaobljubo in poleg blagoslova pre-
jeli rdečo vrtnico, voščilo in spodbudo, 
naj svojo zakonsko zvezo še naprej ne-
gujejo ter vztrajajo v medsebojni ljube-
zni in naklonjenosti. 

Na slovesnosti so sodelovali vsi  cer-
kveni zbori in skupine, ki so s tem poča-
stili sv. Cecilijo, svojo zavetnico. Organisti 
v obeh župnijah so prejeli priložnostna 
darila. Po končani slovesnosti v cerkvi so 
nadaljevali ob družabnem srečanju.

V odsotnosti domačega župnika je 
slavje v polzelski župniji vodil duhovnik 
Vlado Bizjak, v andraški pa Metod Be-
nedik. 

T O N E  TAV Č E R

V polzelski in andraški župniji že 
vrsto let ob 22. novembru, godu sv. 
Cecilije,  zavetnice cerkvenega petja, 
glasbe, zborovodij in organistov, pro-
slavljajo tudi okrogle obletnice zakon-
skih zvez. 

Na letošnji slovesnosti v polzelski 
župniji v soboto, 23. novembra 2019, se 
je v župnijski cerkvi sv. Marjete zbralo 37 
parov. Med njimi sta bila dva para, ki sta 
praznovala 55 let zakona, in dva para, ki 
sta praznovala 50 let zakona – zlato po-
roko. Rozalija in Rudi Jazbec ter Zofka in 

Bodi to, kar si!
Na gradu  Komenda na Polzeli so v torek, 26. novembra 2019, odprli razstavo 

fotografij Fotografske sekcije Društva Dobra ideja Bina Vista s Polzele z naslo-
vom »JU-BI-JU«. 

 
Avtorji razstave so Jurij Žohar, Bina Plaznik in Julija Žohar. Oče, mati in hči se 

predstavijo vsak s svojo obliko vizualne komunikacije, ki jo izrazijo s fotoaparatom 
in skenerjem. Na odprtju so avtorji spregovorili o nastanku fotografij. Nastopila je 
glasbena gostja Goja Lajlar, ki je s prečno flavto popestrila nastop.

Razstava je bila na ogled postavljena do 6. decembra 2019.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Vsi zakonski pari v Župniji Andraž

Avtorji razstave oče Jurij Žohar, mati Bina Plaznik in hči Julija Žohar
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Mladi planinci na Boču

Prebudili smo se v megleno sobotno 
jutro, a se kljub temu z veseljem podali 
na drugi pohod v tem šolskem letu. To-
krat nas je pot vodila na Boč (978 me-
trov), ki ga nekateri imenujejo štajerski 
Triglav in spada v zavarovano območje 
Krajinskega parka Boč.

Za šolo so nas čakale mentorice, vo-
dniki in spremljevalci PD Polzela ter se-
veda avtobus, ki nas je peljal do Zgornjih 
Poljčan. Vso pot je deževalo. Ko pa smo 
izstopili iz avtobusa, so se dežne kapljice 
začele umikati. Že kar na začetku naše 

hoje se je pot strmo dvigala, posuta je 
bila z mokrim jesenskim listjem, pod njim 
pa so se prepletale bukove korenine. 
Končno smo prispeli na ravno gozdno 
jaso, kjer smo se okrepčali iz nahrbtni-
ka, se odpočili, nato pa nadaljevali pot 
proti vrhu Boča. Tudi sonce je ugnalo 
sive meglice in pot je bila zaradi tega kar 
prijetnejša in zanimivejša. Zagledali smo 
televizijski oddajnik, bunkerje in 20 me-
trov visok telekomunikacijski stolp. Ko 
smo prispeli na vrh, se je sonce umaknilo 
hladnemu vetru, ki je s sabo prinesel sivo 
megleno zaveso. Nekateri smo se podali 

na stolp, a pogleda po dolini nismo bili 
deležni. Nadaljevali smo proti domu pod 
Bočem. Tudi ta pot je bila mokra in str-
ma, zato smo morali biti zelo previdni. 
Začelo je sijati sonce in nas spremljalo 
vse do planinskega doma. Pri domu smo 
se okrepčali, uredili planinske dnevnike, 
si privoščili kakšen priboljšek in že smo 
morali na avtobus, ki nas je čakal.

 
Ponosni smo, saj smo prehodili kar šti-

ri ure strme in naporne poti ter preživeli še 
en lep dan z vrstniki in v sožitju z naravo.

M A R T I N A  O G R A J E N Š E K

Orali s plugom, starim okoli sto let
Ernest Obermayer s Polzele je lastnik muzeja starih traktorjev, v upravljanju 

pa ga ima Občina Polzela. V zbirki je kar  21 starodobnih traktorjev in so dobro 
ohranjeni, saj so vsi v voznem stanju.

 
Ker pa bi zbiratelj rad povečal zbirko tudi s starimi priključki, je pred časom v 

Srbiji našel dvobrazdni plug, star več desetletij. Kot je povedal Obermayer, njego-
va starost seže že v čas med prvo svetovno vojno. Zdaj ga je obnovil in s svojimi 
sosedi in prijatelji v soboto, 7. decembra 2019, pri Cajhovih izvedel demonstracijo 
pluga, ki je uspela. Povedati velja, da so »komande« pri plugu ročne, to pomeni, da 
ni nobene hidravlike.

T O N E  TAV Č E R 

MOZAIK DOGODKOV

Ob planinskem domu na Boču

Z demonstracije starega pluga
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»Kar mat je učila, me mika zapét«

Po letu premora so 29. novembra 
2019  na Osnovni šoli Polzela ponov-
no pripravili dobrodelni koncert, ki je 
imel poleg dobrodelnosti tudi slovesen 
pridih, saj so uradno uporabi predali 
energetsko sanirano športno dvorano, 
katere prenova se je končala septem-
bra letos.

Ob koncu jubilejnega leta Valentina 
Vodnika so njemu v čast dogodek poi-
menovali »Kar mat je učila, me mika za-
pét« in je bil dejansko slavospev ljudsko-
sti in slovenskemu izročilu. Desetnica, ki 
jo je odlično uprizorila osmošolka Sara 
Andročec, je sodobnega Maya odpelja-
la v preteklost ter mu odkrivala mite in 
zgodbe naše preteklosti. V plesno-gle-
dališko-pevski predstavi v režiji Mojce 
Cestnik in Marije Kronovšek je nastopilo 
okoli 300 otrok vrtca in šole, ki so doka-
zali, da se ne sramujejo preteklosti, ljud-
skosti, da se ne zmrdujejo ob domač-
nosti, še več, da se zavedajo globokega 
pomena znanja svojih prednikov in ga z 
veseljem sprejemajo, prenašajo naprej. 

Publiki, ki je do zadnjega kotička 
napolnila dvorano, so dokazali, da se 
s harmoniko ali zborovskim ljudskim 
prepevanjem odlično zapleše rašplo, 
dunajski valček ali hiphop, ter večkrat 
poželi bučen aplavz, smeh pa povzročili 
s humornimi gledališkimi vložki Jančka, 
Pavlihe, pametne Katarine, Marjetice in 
drugih. V počastitev dogodka so pod 
mentorstvom urednice Karmen Zupanc 
izdali tudi simbolično literarno glasilo »Iz 

roda v rod, od ust do ust«, v katerem so 
predstavili svojo izvirnost pri pesniškem 
poustvarjanju devetih ljudskih pesmi.

Dogodek, ki ga je ponovno spremljal 
še dobrodelni bazar s prodajo otroških 
izdelkov, so sklenili z razrezom traku in 
slovesne torte v počastitev nove pridobi-
tve – prenovljene dvorane. Kot je ob tem 
v svojem nagovoru povedal župan Obči-
ne Polzela Jože Kužnik, je bila energet-
ska sanacija dvorane nujno potrebna in 
pomeni z energetskega vidika investicijo 
v prihodnost ter je bila vredna 720.000 
evrov, od tega je 20 odstotkov sredstev 
EU. Poleg plašča in strehe so prenovili 
še stavbno pohištvo, svetlobna telesa, 

prezračevanje, pod in tribune. Trak so 
slovesno prerezali župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, predstavnik izvajalca Lesni-
na – MG oprema Edo Zore, glavni nad-
zornik mag. Jože Grobelnik, ravnateljica 
mag. Bernardka Sopčič in predsednica 
šolske skupnosti OŠ Polzela Maša Šuster. 
Prireditev, v kateri so otroci z učitelji in 
vzgojiteljicami z zbranimi prostovoljnimi 
prispevki obiskovalcev in s sredstvi do-
nacij številnih za 4700 evrov oplemenitili 
šolski sklad »Otroci otrokom«, so sklenili 
z vsesplošnim medsebojnim druženjem 
ob torti velikanki iz šolske kuhinje in dru-
gih dobrotah Občine Polzela ter v vese-
lem vzdušju vstopili v praznični čas.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Z dobrodelnega koncerta OŠ Polzela
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Spoznavanje španskih jedi v graščini Novi Klošter
Čas hitro teče in tekoče leto 2019 

se počasi poslavlja. Bilo je izjemno 
pestro, veliko dogodkov je potekalo 
v Kulturnem društvu Andraž. Ob tem 
je bila tudi sekcija kulinarike vseskozi 
aktivna s svojim delom, na področju 
kulinarike, s peko dobrot in postrež-
bo obiskovalcev vseh prireditev. Za-
ključek leta smo si članice andraške 
kulinarike popestrile s kulinarično de-
lavnico v graščini Novi Klošter na Pol-
zeli, z namenom, da spoznamo pridih 
Španije.

V soboto, 30. novembra 2019, smo 
se ob 15. uri, zbrale pred Domom kraja-
nov Andraž in se odpeljale proti graščini 
Novi Klošter. Bile smo zelo zadovoljne, 
da nas je s svojo navzočnostjo razvese-
lil tudi predsednik Kulturnega društva 
Andraž Vili Pižorn. Pred vhodom v Novi 
klošter nas je z nasmehom na obrazu 
pričakala prijazna skrbnica Carmen Fer-
nandez. Povabila nas je v notranje pro-
store, nam razložila potek delavnice in 
nas popeljala v kuhinjo, kjer sta že bili 
pripravljeni dve njeni pomočnici. Najprej 
smo si nadele predpasnike v barvi Špa-
nije, nato se je začelo dogajati. 

Dobile smo tri recepte na temo 
španske kuhinje in se tako razdelile v tri 
skupine. Prva skupina je pripravljala se-
stavine za krokete. Članice so bile zelo 
ustvarjalne, saj so nastajali kroketi izvir-
nih oblik. Naslednja ekipa je bila zadol-
žena za španske tortilje. Najprej je bilo 
treba olupiti precej krompirja, ga tanko 
narezati in po receptu narediti tortilje.
Tretja skupina pa je imela čast poskr-
beti za sladico, flan-karamelno kremo.

Delo je potekalo tekoče, pod men-
torstvom Carmen in še dveh njenih de-
klet ter pod budnim očesom našega 
predsednika Vilija. Med delom je bilo 
zaznati obilo dobre volje in pozitiv-
ne energije, tako da smo jedi uspešno 
končale, jih lepo servirale in na kraju z 
užitkom degustirale. Delavnica je bila 
zelo smela in poučna, saj je zanimivo 
spoznavati kulinariko drugega okolja 
oziroma malo drugače. Obenem smo 
si pod vodstvom Carmen Fernandez 
vmes še z zanimanjem ogledale neka-
tere obnovljene prostore v notranjosti 
Novega Kloštra. Večina članic kulinarike 
je bila prvič v tej graščini. Zadovoljne in 
nasmejane smo v nadaljevanju poskr-
bele še za prijeten zaključek večera na 
drugi lokaciji. 

J E L K A  O D E R

Sv. Miklavž v Andražu in na Polzeli
Na Polzeli je miklavževanje na predvečer godu sv. Nikolaja pripravila žu-

pnijska Karitas s sodelavci. V župnijski cerkvi sv. Marjete je Miklavž obdaril 350 
otrok, ki so skupaj s starši cerkev napolnili do zadnjega kotička. Preden je prišel 
na Polzelo, je v andraški cerkvi obiskal 60 tamkajšnjih otrok in jim izročil darila.

 
Najprej je v cerkvi na Polzeli zapel otroški cerkveni pevski zbor Cekinčki, nato 

pa je zbrane  nagovoril duhovnik  Vlado Bizjak, ki nadomešča domačega župnika 
Jožeta Kovačca. V govoru je mladež spodbudil k pridnosti, kar pomeni uboglji-
vost, prijaznost, spoštovanje, dobroto in še veliko drugih lepih lastnosti, ki so kra-
sile tudi sv. Miklavža, ter jim podelil blagoslov. 

Kot po navadi je tudi letos imel sv. Miklavž številno spremstvo. Mladinska ve-
roučna skupina je uprizorila igrico Priprave na prihod sv. Miklavža,  pripravila pa jo 
je Andreja Lesjak. Sledil je Miklavžev nagovor, ki je bil zelo spodbuden, nato pa so 
razdelili  darila 350 otrokom polzelske župnije.

Ob odhodu domov pa je mladež razveselil tudi praznični prižig mesta, v poz-
drav na veselo decembrsko dogajanje.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Članice kulinarične sekcije KD Andraž so tokrat ustvarjale v Novem Kloštru.

Sv. Miklavž
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Izid publikacije 110 let kulture in prosvete      
v Andražu nad Polzelo   

V nedeljo, 1. decembra 2019, je bilo v dvorani Doma kra-
janov v Andražu nadvse slovesno. Številnim obiskovalcem 
smo predstavili publikacijo o 110-letni zgodovini kulture in 
prosvete v Andražu. Po uvodnih pozdravih predsednika KD 
Vilija Pižorna in župana Občine Polzela Jožeta Kužnika sta 
urednik Janko Germadnik in oblikovalka Tina Čas na video-
projekciji domiselno predstavila vsebino publikacije. 

čestitkam pridružila vodja JSKD OI Žalec Neža Zagoričnik 
in društvu podelila jubilejno priznanje JSKD Slovenije. Skozi 
vso prireditev nas je spremljal džezovski bend Sadni čaj s ču-
dovitimi skladbami. Prireditev je odlično vodila Larisa Zabu-
kovnik. Po kulturnem programu smo se vsi zbrani zadržali na 
prijetnem druženju ob kozarčku in prigrizkih.

Publikaciji smo zaželeli srečno pot med ljudi. Naj vam bo 
v pomoč pri razumevanju bogate kulturne zgodovine, obe-
nem pa prijetno branje. 

V I L I  P I Ž O R N

Župan in predsednik društva sta se s priložnostnimi darili 
zahvalila članom uredniškega odbora za pomoč pri nastan-
ku te čudovite zgodovinske publikacije. V imenu nagrajen-
cev se je zahvalil Konrad Brunšek. Na koncu programa se je 

Polzelski tamburaši so 6. decembra 2019 v dvorani Kul-
turnega doma praznovali 35 let neprekinjenega delovanja 
- z glasbo in poezijo. Od začetkov leta 1984 do danes so 
vztrajali le nekateri, med njimi Štefka Podgorski, ki je prejela 
častno Gallusovo značko. Vodja tamburaškega zbora, danes 

35 let Tamburaškega orkestra KUD Polzela
pa že s podmladkom orkestra, je že 35 let Mija Novak, pa tudi 
večina priredb je njenih. 

 
Začetki delovanja tamburaškega zbora segajo v leto 1984. 

Mlade osnovnošolce je zbral takratni predsednik  Kulturnega 
društva Polzela Stanko Novak, vodstvo je prepustil Miji Novak in 
tamburaška zgodba se je začela. Tamburaši so se vsakih nekaj 
let menjali zaradi osebnih ali poklicnih obveznosti. Prišli so tudi 
do točke nič, ampak se niso predali. Iskali so nove ljubitelje tam-
buraške glasbe in tamburice. Vztrajnost se jim je obrestovala.

Za jubilej so pripravili koncert zimzelenih melodij, ki so se 
prepletale s poezijo Sabine Posedel iz njene knjige uspavank 
Hitro pod odejo. S tamburaši so praznovali tudi glasbeni gostje 
tolkalist Kristjan Turnšek, violinistka Trina Posedel in saksofo-
nistka Ana Vrabič. Praznovanje pa so s prepevanjem popestrili 
tudi ljudski pevci Prijatelji iz Šmartnega ob Paki. 

Vodja JSKD Žalec Neža Zagoričnik je tamburašem za 
vztrajnost in prizadevnost podelila dve bronasti, tri srebrne in 
kar šest zlatih Gallusovih značk.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Predsednik Kulturnega društva Andraž Vili Pižorn ob nagovoru

Zbornik ob 110. obletnici zgodovine in prosvete v Andražu

Tamburaški zbor že 35 let uspešno vodi Mija Novak (desno).
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Občina Polzela je v sodelovanju z župnijama Andraž in Polzela nedeljo, 8. 
decembra 2019, namenila tudi tistim, ki so praznovali 50-letnico rojstva, abra-
hamovcem. Srečanja v cerkvi sv. Marjete se je udeležila od nekaj več kot  90 
povabljenih dobra tretjina. 

Srečanje 50-letnikov
 To slovesnost je uvedel  župnik na 

Polzeli Jože Kovačec leta 2004, ko se 
je tudi sam srečal z abrahamom. Zaradi 
odsotnosti Jožeta Kovačca je mašo vo-
dil duhovnik Vlado Bizjak in v nagovoru 
poudaril, da je to življenjska prelomni-
ca, ko se izkušnje preteklih let povezu-
jejo z načrtovanjem prihodnosti, ter jim 
podelil Marijino svetinjico.

Po zaključku maše so po skupnem 
fotografiranju srečanje  nadaljevali s 
pogostitvijo v veroučni učilnici.  Zbrane 
je nagovoril župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, ki jim je kot soorganizator sre-
čanja najprej vsem čestital, zaželel vse 
dobro ter zdravja in sreče v prihodnje. 
Ni pa pozabil tudi na voščilo za božič in 
novo leto, nato pa so skupaj nazdravili 
in se o marsičem pogovorili. 

T O N E  TAV Č E R

Društvo upokojencev Andraž nad Polzelo in odbor za praznovanje godu sv. 
Barbare sta drugo decembrsko nedeljo pripravila praznovanje v njeno čast. Kot 
je znano, je Barbara zavetnica rudarjev,  častijo pa jo tudi vojaki, minerji, ranjen-
ci, skratka mnogi, ki se pogosto soočajo z nesrečami in smrtjo.

Počastili sv. Barbaro, zavetnico rudarjev
Rudarji so se v slovesnih uniformah 

zbrali pred cerkvijo,  kot gostje so prišli 
tudi rudarji iz Zabukovice, Griž in Za-
gorja. Dekan Damjan Ratajc  je blago-
slovil kip sv. Barbare, rudarje,  rudniške 
svetilke in prapore. Nato so se  odpravili 
v župnijsko cerkev sv. Andreja. 

Ob prihodu v cerkev so v znamenje 
hvaležnosti  prižgali svečke - simbol 
luči, ki naj jih v tem adventnem času in 
vedno vodi skozi življenje. Nato je zbra-
ne v imenu rudarjev nagovoril Drago 
Kolar in poudaril zaupanje rudarjev v 
svojo zavetnico in pomen rudarskega 
poklica.

Po sveti maši so odšli v dvorano 
Doma krajanov Andraž nad Polzelo, 
kjer sta jih pozdravila predsednik Dru-
štva upokojencev Andraž Milan Zabu-
kovnik in župan Občine Polzela  Jože 
Kužnik, nato pa so vse zbrane postregli 
s knapovsko malico.    

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Letošnji jubilanti so se zbrali v cerkvi 
sv. Marjete na Polzeli.

Procesija ob godu sv. Barbare
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Enaindvajseta  prireditev Urico ljudskih melodij in napevov so tretjo adven-
tno nedeljo popoldne v dvorani Doma krajanov Andraž nad Polzelo pripravili 
Vaški godci iz Andraža  in Kulturnega društva Andraž.

Urica ljudskih melodij in napevov 2019
V skoraj dveh urah ljudskih melodij 

se je predstavilo dvanajst pevskih in 
glasbenih sestavov (Maltežanke s Pol-
zele, skupina Prijatelji 6-ŠE iz Šešč, Ur-
bančanke iz Desternika, Veseli pruhov-
čani iz Velike Pirešice, Arclinski fantje iz 
Arclina, Klub harmonikarjev Stopar iz 
Kamnika, Konovski harmonikarji, Mar-
jan s prijatelji iz Doliča, Ljudske pevci 
Trta iz Zavrča, Mešani pevski zbor An-
draž, Diaton Muta iz Vuzenice) s celj-
skega, koroškega, Prekmurja in drugih 
slovenskih krajev, kjer gojijo ljudsko pe-
sem. Številni obiskovalci, ki so napolnili 
dvorano, so z burnimi aplavzi nagradili 
pevske sestave. 

Ob koncu se tako nastopajočim kot 
poslušalcem v dvorani zahvalil vodja 
Vaških godcev Milan Zabukovnik ter 
poudaril, da je smisel ohranjanja ljud-
skega prepevanja in igranja  v nego-
vanju narodne dediščine. Prireditev  je 
povezovala Nina Pižorn.

T O N E  TAV Č E R

Ano Sajovic, ki je pri 23 letih zbo-
lela za rakom. Ana govori o bolezni 
odprto, še več, vzela jo je kot svoje 
poslanstvo.

Na spletu ima svoj blog z naslovom 
NasmejAna. Mnogi so jo prek spleta 
hrabrili in bodrili, mnogi tudi zanjo mo-
lili. »Blog NasmejAna je moja pot, moja 

Rak se lahko premaga
borba, so moja čustva,« je zapisala. 
Kdaj je Ana prvič opazila spremembo? 
Lani septembra, ko je bila s svojim fan-
tom Domnom na dopustu, na potepa-
nju po različnih krajih po Sloveniji, si je 
nad ključnico otipala kot žogico veliko 
bunkico, premakljivo, ne bolečo. Ker je 
po poklicu medicinska sestra, ji je prva 
misel rekla: »Menda ni Hodgkinov lim-
fom«. Raziskave so potrdile: rak be-
zgavk. Sledil je šok, jok ... in dolgotrajno 
zdravljenje. Družina, njen Domen in pri-
jatelji so ji stali ob strani.

Danes, po enem letu, je Ana hvale-
žna za izkušnjo, ki ji je dala nekaj več: 
drugačen pogled na življenje, na vre-
dnote, ki jih živi. »Težko je bilo, a bilo 
je vredno.« Pogovor je vodila Monika 
Vohl.

5. decembra 2019 je minilo eno leto 
od začetka njenega zdravljenja in Ana 
je na svojem blogu zapisala: »Presrečna 
lahko rečem, da je to zdravljenje kon-
čano.«

C V E T K A  VAČ U N

MOZAIK DOGODKOV

Na slikah nekaj foto utrinkov s prireditve   

Ana Sajovic (levo) in voditeljica večera Monika Vohl
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Na gradu Komenda bo do 5. janu-
arja 2020 odprta razstava z naslovom 
»Mavrične podobe leta 2019«, ki so 
jo za praznične dni pripravili likovniki 
KUD Polzela, na njej pa razstavlja 35 
njihovih članov in članic številna likov-
na dela v različnih tehnikah.

Mavrične podobe so  letos  slikali v 
spomin na 500. obletnico smrti slikarske-

ga velikana Leonarda da Vincija in 200. 
obletnico smrti Valentina Vodnika, slo-
venskega jezikoslovca, pesnika in zaslu-
žnega moža za uvedbo slovenščine v šole 
v času Ilirskih provinc. V tem duhu so se  
med letom vrstili številni dogodki: nekate-
re so organizirali likovniki KUD Polzela,  na  
mnogih so sodelovali oziroma slikali.  Na 
zaključni razstavi   na Komendi  razstavlja  
35 članov, od katerih  jih je polovica slikala 

Mavrične podobe leta 2019
v domačem okolju, drugi pa   na likovnih 
delavnicah z mentorjem Tomažem Mila-
čem,  ki je o delih in udeležencih  podal 
zanimiv in spodbuden komentar.

Na ogled je postavljena tudi upodobi-
tev prvega Prosvetnega doma iz leta 1931, 
ki ga je na slavnostni seji ob praznovanju 
120. obletnice kulture na Polzeli naslikala 
Anica Tamše.  Sliko je predsednik KUD 
Polzela Marko Slokar podaril županu Jo-
žetu Kužniku  z določenim namenom ozi-
roma veliko željo,  da čim prej  dobimo 
novi kulturni dom. 

Potek odprtja letošnje zaključne raz-
stave je vodila Ana Korošec, polepšali pa 
so ga pevci Moškega pevskega zbora z 
zborovodkinjo Mijo Novak. Ob koncu pa 
je obiskovalce presenetil še Božiček, ki je 
bil na izvidniškem pohodu na Polzeli in je 
opravil prvo  letošnje obdarovanje.

Čestitkam  likovnim ustvarjalcem se 
je pridružil župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, ki je  uradno odprl razstavo in  za-
želel vsem zbranim vse lepo za praznike, 
božič  in novo leto  2020. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV
POLZELA

za leto 2019

GOSTA:
RADENKO 

MIJATOVIČ 
in 

DEJAN 
OBREZ

PETEK 
14. FEBRUAR 

2020 
OB 18. URI 
V DOMU KRAJANOV 

ANDRAŽ

Na slikah nekaj foto utrinkov na dan odprtja razstave 10. decembra.    
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Božična pravljica in ustvarjalna delavnica
Četrtkov večer, 12. decembra 2019, je bil v Občinski knji-

žnici Polzela predpraznično obarvan. V pravljičnem kotičku 
so se posedli otroci in vzhičeno prisluhnili pravljici o malem 
parkeljnu Maliču, ki jim jo je namenila gostja Majda Pur.

Nato so se skupaj s starši, sorodniki in drugimi gosti lotili 
ustvarjanja unikatnih ročno izdelanih voščilnic pod taktirko 
Majde Pur, ki je delavnico pripravila. Prihaja namreč čarobni 
čas praznikov, čas deljenja lepih želja, voščil in zahval. In ni 
nič lepšega kot to, da jim voščimo na izviren način. Ob tem 
spoznanju smo sklenili obisk v knjižnici in si zaželeli veselih 
prazničnih dni.

R E N ATA  N OVA K

FIŽOL 
• SIVČEK •

Prodamo fižol sivček,
cena 6 EUR za kilogram.
Več informacij na telefon

031 370 556.
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MOZAIK DOGODKOV

Unikatne praznične voščilnice
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MOZAIK DOGODKOV

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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VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO  

NOVO LETO!

 www.uniforest.si

MOZAIK DOGODKOV 35
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PONEDELJEK, 6. 1. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 7. 1. 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, 8. 1. 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, 9. 1. 2020
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber )

15.00–16.30 PLETENJE za vse generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 10. 1. 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)

PONEDELJEK, 13. 1. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 14. 1. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

TOREK, 14. 1. 2020
16.00–17.30 Krožek nemškega jezika
(Nevenka Turk)

SREDA, 15. 1. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 16. 1. 2020
9.30–10.30 Posvetovalnica
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra

15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

Januar 2020
SOBOTA, 4. 1. 2020, ob 17. uri
Ob občinski stavbi na Polzeli
Odprtje drsališča na prostem s 
kratkim kulturnim programom
Drsališče bo odprto do nedelje, 2. 2. 2020:
• od ponedeljka do petka od 17. do 21. ure, 
• od sobote do nedelje od 10. do 22. ure.
Občina Polzela

PONEDELJEK, 6. 1. 2020, ob 18. uri
Grad Komenda - ekomuzej
Informativni sestanek prvih posredovalcev
Občina Polzela

PETEK, 10. 1. 2020, ob 16. uri 
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
263. lunohod: Po obronkih Polzele
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 10. 1. 2020, ob 19. uri
Grad Komenda – VIT-točka
Odstiranja znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

TOREK, 14. 1. 2020, od 9.30 do 13. ure
Grad Komenda
Vabljeni na dogodek Sožitje – za 
večjo varnost v cestnem prometu
Občina Polzela

SREDA, 15. 1. 2020, od 19. do 20. ure
Grad Komenda – VIT-točka
Strokovno predavanje diabetologa, 
Damjana Justinka, dr. med.: 
SLADKORNA BOLEZEN DANES
Občinska knjižnica Polzela 

SOBOTA, 18. 1. 2020, ob 8.30
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod »Zdravju naproti«
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 18. 1. 2020, ob 18. uri
Kulturni dom Polzela
Poredna Vivi – monokomedija z Laro 
Janković
Občina Polzela

SOBOTA, 18. 1. 2020, ob 18.30
Dom krajanov Andraž
Zbor članov Športnega društva 
Andraž
Športno društvo Andraž

ČETRTEK, 23. 1. 2020, od 17. do 18. ure
Občinska knjižnica Polzela
Prisluhnimo pravljici
Občinska knjižnica Polzela

PETEK, 24. 1. 2020, od 10.15 do 11.50
Osnovna šola Polzela
Šolski otroški parlament
Osnovna šola Polzela

PETEK, 24. 1. 2020, ob 19.uri
Grad Komenda – VIT-točka
Odstiranja znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

ČETRTEK, 30. 1. 2020, od 15. do 16. ure
Medgeneracijski center Polzela
Mesečno merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 31. 1. 2020, ob 19.00
Grad Komenda – VIT-točka
Odstiranja znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

JANUAR 2020: vsaka NEDELJA od 9. 
do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

Medgeneracijski center - januar 2020

KOLEDAR DOGODKOV36
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PETEK, 17. 1. 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)

PONEDELJEK, 20. 1. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 21. 1. 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, 22. 1. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 23. 1. 2020
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 24. 1. 2020
18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 27. 1. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 28. 1. 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, 29. 1. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

SREDA, 29. 1. 2020
16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 30. 1. 2020
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 31. 1. 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 (Marjana Šmajs).

Medgeneracijski center vabi vse 
prebivalce lokalne skupnosti kot 
širše, da se tudi po novem letu 
udeležujejo naših bogato zastavljenih 
aktivnost, predavanja, delavnice, 
medgeneracijska druženja in 
individualna srečanja… ki jih bomo v 
letu 2020 skupaj z vami soustvarjali 
skozi organizirano delo predstavniki 
vseh treh generacij. 

Želimo vam ...
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ZAHVALA

Ob smrti dragega brata

ANTON MELANŠEK
Glavni trg 29, Polzela

13. 6. 1956 – 18. 11. 2019

Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in vsem ostalim, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se za darove, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Morana in gospodu 

župniku za opravljen obred.

Vsi njegovi

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,

ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

22. decembra mineva dve leti, odkar nas je zapustil

ALOJZ SATLER
iz Založ

1934 - 2017

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

Vsi njegovi

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.

Bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu mirno spala.

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je za vedno od nas poslovila naša 
dobra in ljubeča mama

JOŽEFA TURNŠEK

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in vsem, ki ste jo poznali ter jo pospremili na 

njeni zadnji poti. 

Hvala pogrebni službi Morana, pevcem, gospodu Pustineku 
za pogrebni govor, gospodu župniku za pogreb in 

pogrebno sveto mašo.

Žalujoči hčeri Majda in Danica z družinami

ZAHVALE, V SPOMIN

V spominu na vse,
ki so nas zapustili
Vam želimo
mirne praznike in vse dobro...

Hvala za izkazano
zaupanje,

Pogrebne storitve
Ropotar, Šempeter
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