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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 11. 2. 2019. 
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 22. 2. 2019.
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najprej vam vsem želim vse dobro in srečno v letu 2019.

Decembrski utrip je pojenjal, praznične luči so ugasnile, življenje se je spet 
ujelo v stare kolesnice. Komaj smo pozdravili novo leto, pa ga je dvanajstina 
že za nami. 

S koncem januarja pa je prišla tudi prva letošnja številka Polzelana. Ko sem 
marca 2016 postala njegova glavna in odgovorna urednica, sem se zelo vese-
lila novega izziva. Vsake številke se veselim na poseben način in s posebnim 
pričakovanjem. Predvsem pa vaših odzivov. Hvaležna sem vam, ker nam ga 
pomagate ustvarjati, ker nas s pohvalami in pripombami usmerjate. Le tako 
postaja časopis vedno bolj priljubljen in zaželen v vsakem gospodinjstvu. Tudi 
v prihodnje si želim vašega sodelovanja. Pravite, da je bogastvo Polzelana v 
tem, ker do potankosti zajame utrip Občine Polzela. Ker je časopis, ki med 
ljudmi širi dobro energijo, saj v njem ni prostora za trače in politiko, ki nas 
prepogosto vznemirjajo v številnih drugih medijih. Tako bo ostalo. To je naše 
glavno vodilo tudi v letu 2019. 

Nemalokrat slišim, da komaj čakate, da ga prejmete. In da ga z zanimanjem 
preberejo ali vsaj prelistajo vsi člani družine. V imenu uredniškega odbora za-
gotavljam, da bomo kljub zmanjšanju namenskih proračunskih sredstev nare-
dili vse, da vsebine in koncept ne bodo okrnjeni.

V uredniškem odboru želimo biti vsakokrat aktualni, kolikor se da. S tokra-
tno naslovnico vas spodbujamo, da sledite pohodnikom. Nič jih ne ustavi. Tudi 
vas naj ne. Na vseh poteh v življenju stopajte pogumno in odločno.

Pa je letošnja zima le postregla z nekaj beline, ki je pokrajino obdala s ča-
rom bele pravljice, za sprehode in pohode pa je vreme prav idealno. Ostrina 
zimskega zraka nas poživi in poganja. V objemu narave čas teče povsem dru-
gače. Ob zvokih, ki prihajajo iz nje, in ob podobah, ki jih uzremo, znova in znova 
prebujamo v sebi zavedanje o lepoti življenja. Obenem pa krepimo notranji mir, 
ki ga vsi potrebujemo, da se lahko ubranimo pred viharji, ki se nas morda kdaj 
poskušajo dotakniti.

Občanke in občani, naj ostane Polzelan vaša dobra družba.

A L E N K A  K O Č E VA R

Spoštovane občanke, spoštovani občani, 
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Župan Občine Polzela Jože Kužnik je v januarju priredil ponovoletne spre-
jeme, na katere je povabil negospodarstvenike, gospodarstvenike, zdravnike, 
predstavnike društev, častne občane, skratka vse, ki so tako ali drugače poveza-
ni z Občino Polzela. 

Županov ponovoletni sprejem

S srečanja z gospodarstveniki

V kratkem nagovoru se je vsem 
navzočim zahvalil za dobro sodelova-
nje v preteklem letu, v upanju, da bo 
tako tudi v prihodnje. Zavedamo se, da 
so vsi pomembni, saj vsak izmed njih s 
svojim prispevkom na svojem področju 
tvori živ organizem naše občine. Po-
membna sta dobro sodelovanje in po-
vezanost med občino, gospodarstvom 
in našimi zavodi.

Druženje v gostilnici Malteški hram 
na gradu Komenda je potekalo v spro-
ščenem vzdušju. Ob koncu druženja 
so si za leto 2019 izrekli dobre želje na 
vseh področjih njihovega življenja in 
delovanja. Tovrstna srečanja so pozdra-
vili tudi zbrani.

M I J A  S AT L E R

Gradnja pločnika skozi center Polzele se nadaljuje
Letošnja zima za zdaj prizanaša s snegom, to pa s pridom izkorišča izvajalec 

izgradnje pločnika Sašo Cizej, s. p., z Vranskega, ki tako rekoč brez prekinitve, 
skladno z začrtanim časovnim načrtom dokončanja del hiti k dokončanju pro-
jekta, ki je predviden za konec aprila 2019.

Gradnja bo trajala še do konca aprila 2019.

Dokončanje pločnika je bilo sicer na-
črtovano že za lani, vendar pa se je ob 
začetku del ugotovilo, da je obstoječ me-
šan kanal v cestišču dotrajan do te mere, 
da ga je bilo treba v celoti porušiti in na 
novo urediti v ločenem sistemu. Zaradi 
tega dejstva se je čas gradnje podaljšal 
in treba je bilo izdelati nove projekte ter 
si pridobiti nova dovoljenja za zaporo dr-
žavne ceste.

Kot smo že pisali v eni izmed prejšnjih 
številk tega poročevalca, znaša vrednost 
projekta 270.000 evrov, Občina Polzela 
pa bo s tem projektom iz Sklada EU po-
črpala nekaj manj kot 50.000 evrov. 

Že v tej fazi izgradnje velja posebno 
opozorilo za vse udeležence prometa, da 
se bo po končanem projektu spremenil 
prometni režim na državni cesti, in sicer 
tako, da bo po novem glavna prometna 
smer potekala s Polzele proti Velenju. 
Sprememba prometnega režima bo 
označena s posebno opozorilno prome-
tno signalizacijo. 

M ATJ A Ž  M U R G E L J
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Osrednji dnevni prostor

V Domu Nine Pokorn Grmovje so v 
petek, 11. januarja 2019, odprli odde-
lek za dementne bolnike. V povsem 
novem prizidku je na voljo dvanajst 
postelj v dvoposteljnih sobah, ki ima-
jo vsaka svoj izhod v osrednji dnevni 
prostor in zunanji dementni park. 

Kot je povedal direktor doma To-
maž Lenart, so prizidek k obstoječi 
zgradbi v Grmovju začeli graditi julija 
lani in ga dokončali konec decembra. 
Celotna naložba skupaj z vso notranjo 
opremo je bila vredna nekaj manj kot 
pol milijona evrov, denar zanjo pa je 
v celoti zagotovil dom. Občina Žalec 
ga je oprostila plačila komunalnega 
prispevka. Oddelek je že polno zase-
den. Dva oskrbovanca so premestili iz 
obstoječega varovanega oddelka, ki že 
nekaj časa poka po šivih, dva iz pre-
ostalih enot zavoda, osem oskrbovan-
cev pa je povsem novih iz lokalnega 
okolja. 

Po novem je v tem žalskem soci-
alnovarstvenem zavodu, ki ima poleg 
osrednje treh zgradb na Pernovem še 
šest bivalnih skupnosti po regiji, nasta-
njenih 250 oskrbovancev, za katere skr-
bi 150 zaposlenih. 

T O N E  TAV Č E R

Novi oddelek za dementne bolnike v Grmovju

Od motnje spomina do demence
Z leti se možgani spreminjajo, njihova velikost se zmanjšuje, zmanjša se pre-

krvavitev ter s tem dotok kisika in hranljivih snovi. Tudi škodljivi radikali vodijo v 
postopno propadanje možganskih celic. Posledice teh sprememb se lahko kaže-
jo kot pozabljivost. Ker posameznik kljub temu normalno opravlja vsakodnevna 
opravila, ne govorimo o bolezenskem stanju, ampak o starostni pozabljivosti. Ko 
posameznik spozna, da mu spomin peša, in to prizna tudi bližnjim, pa govorimo 
o blagi kognitivni motnji. Čeprav ne moti vsakodnevnih opravil, je lahko znak, ki 
opozarja, da se lahko razvije resnejša oblika demence. Demenca pa pomeni upad 
vsaj dveh višjih možganskih (kognitivnih) funkcij, med katerimi je seveda najpo-
membnejši spomin. Za diagnozo torej ni dovolj le upad spomina, ampak ga mora 
spremljati vsaj še ena motnja možganskih funkcij, na primer težave z orientacijo v 
prostoru, govorjenjem, presojanjem, razumevanjem.

Zunanja ureditev oddelka
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Pozimi na cestah nastanejo izje-
mni pogoji, predvsem ob sneženju, 
poledici, sodri in žledu. V tem času je 
vzdrževanje izjemno pomembno, saj 
je sicer lahko ogrožen normalen potek 
prometa.

V preteklih dneh je tudi na našem 
območju zapadlo nekaj novega sne-
ga in posledično je bilo treba aktivirati 
zimsko službo, ki v sestavi Režijskega 
obrata skupaj z domačimi izvajalci že 
šesto leto zapored skrbi, da kljub zim-
skim pojavom promet po lokalnih ce-
stah poteka karseda varno in brez ve-
čjih zastojev. 

Ponovno velja omeniti zakonska 
določila, ki pravijo, da zimske razmere 
nastopijo, ko je lahko zaradi zimskih po-

javov zaradi snega in poledice oviran ali 
ogrožen normalen potek prometa, pri 
tem pa prihaja do odstopanj od sicer 
zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste, 
promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil.

Odgovorni na Občini Polzela se 
bomo tudi v prihodnje trudili, da bodo 
ceste, pločniki in tudi preostale javne 
površine splužene in posipane pravo-
časno na celotnem območju občine, ki 
zajema nekaj manj kot 95 kilometrov 
kategoriziranih cest in javnih poti. Vse 
udeležence v prometu prosimo, da se 
prilagodijo zimskim razmeram. Še po-
sebej prosimo voznike za strpnost in 
potrpežljivost.

M ATJ A Ž  M U R G E L J

Obvestilo o izvajanju zimske službe

Verjetno je pri vas doma na vratih 
že pozvonila oseba, ki se je predsta-
vljala kot predstavnik humanitarne-
ga društva, in vas prosila za denar, s 
pojasnilom, da zbira prostovoljne pri-
spevke. Ne glede na to, da zakonodaja 
varuje ljudi pred nadlegovanjem z zbi-
ranjem prostovoljnih prispevkov, vam 
svetujemo, da ste v podobnih primerih 
pozorni na to, ali imajo osebe, ki po-
birajo prispevke, ustrezno dovoljenje.

Klasično zbiranje prostovoljnih pri-
spevkov brez ustreznega dovoljenja 
od vrat do vrat po stanovanjskih hišah, 
blokih, poslovnih prostorih, na ulici in 
podobno je lahko prekršek ali ima celo 
znake kaznivega dejanja. Zakon o var-
stvu javnega reda in miru namreč do-
loča, da prostovoljne prispevke lahko 
zbirajo nepridobitne pravne in fizične 
osebe, ki imajo dovoljenje pristojne 
upravne enote, na območju katere ima-
jo sedež ali stalno prebivališče. 

Dovoljenje izda upravna enota v 
primerih, ko prosilec izkaže upravičen 
razlog. Kot upravičen razlog se šteje 
elementarna ali druga nesreča, v kateri 
je prosilec utrpel veliko premoženjsko 
škodo. Nepridobitni pravni osebi se do-
voljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbra-
ne prispevke uporabila za humanitaren 

ali splošno koristen namen, ki ga lahko 
uresniči v okviru zakonitega opravlja-
nja registrirane ali v temeljnem oziroma 
drugem aktu določene dejavnosti.

Prosilci torej morajo vložiti vlogo 
za izdajo dovoljenja za zbiranje prosto-
voljnih prispevkov na krajevno pristoj-
ni upravni enoti, ki pa mora vsebovati 
podatke o vložniku, razlog zbiranja pri-
spevkov, predvideno višino zbranega 
zneska, obdobje (od/do) in točno ob-
močje zbiranja. K vlogi je treba priloži-
ti nabiralne pole (ki jih upravna enota 
nato overi in skupaj z dovoljenjem vrne 
prosilcu), na katerih mora biti izpisa-
no ime nepridobitne pravne ali fizične 
osebe, hkrati pa morajo biti oštevilčene, 
podpisane in ožigosane. Nepridobitne 
pravne osebe morajo priložiti še kopi-
jo temeljnega akta ali drugega akta, iz 
katerega je razvidna dejavnost. Kopije 
temeljnega akta pa ni treba priložiti na 
primer društvu, ki je vpisano v register 
društev pri upravni enoti, pri kateri vla-
ga zahtevo.

Upravna enota v dovoljenju določi 
način zbiranja prostovoljnih prispevkov 
in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljav-
nosti dovoljenja se določi glede na na-
men in način zbiranja prispevkov.

Kdaj dovoljenje upravne enote ni 
potrebno?

Dovoljenje ni potrebno, če se pro-
stovoljni prispevki zbirajo v prostorih 
verskih skupnosti za verske namene ali 
če kakšen drug predpis določa drugač-
ne pogoje za zbiranje prispevkov (npr. 
Zakon o Rdečem križu).

Pozivanje oseb prek različnih me-
dijev (televizija, radio, internet) ali zbi-
ranje prostovoljnih prispevkov na stoj-
nicah (če ob tem posebej ne pozivate 
mimoidočih, naj se ustavijo na stojnici) 
ne predstavlja prekrška, zato tudi dovo-
ljenje ni potrebno.

Priporočamo vam, da pred izročitvi-
jo prostovoljnih prispevkov od osebe, ki 
jih zbira, zahtevate na vpogled dovo-
ljenje upravne enote. Če zbiralec tega 
nima, je to lahko znak, da zbira prosto-
voljne prispevke brez dovoljenja in da 
gre za prekršek. Če oseba sicer pokaže 
dovoljenje, a obstaja sum, da ni pristno, 
o tem takoj obvestite policijo. 

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

Kdo je upravičen do zbiranja prostovoljnih prispevkov?

Januar 2017
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Policijska kronika – december 2018
21. 12. smo bili policisti PP Žalec 

obveščeni o kaznivem dejanju, in sicer 
poskusu vloma v stanovanjsko hišo na 
Polzeli, ko je neznani storilec s primer-
nim orodjem na vzvod poskušal vsto-
piti v stanovanjsko hišo, vendar je od 
tega odstopil. Z dejanjem je neznani 
storilec naredil škodo na objektu. O 
opisanem kaznivem dejanju policisti 
še zbirajo informacije, zoper nezna-
nega storilca pa bo napisna kazenska 
ovadba na Okrožno državno tožilstvo 
v Celju. 

25. 12. smo policisti PP Žalec ob-
čanu v Ločici ob Savinji zasegli prepo-
vedano drogo (posušene delce zelene 
rastline), ki je bila poslana v analizo, po 
končani analizi pa bo zoper kršitelja 
uveden hitri postopek. 

26. 12. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kršitvi javnega reda in 
miru na Polzeli, ko je bilo kršiteljici iz-
rečeno opozorilo zaradi kršitve določil 
Zakona o prekrških zoper javni red in 
mir.

28. 12. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kršitvi javnega reda in 
miru na Polzeli, ko je bil kršiteljici izdan 
plačilni nalog zaradi kršitve določil Za-
kona o prekrških zoper javni red in mir.

Prav tako smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o prekršku po Zakonu o za-
ščiti živali, in sicer je 4. 12. na območju 
Polzele pes neznanega lastnika oško-
dovancu pokončal kokoš. Lastnika psa 
policisti še iščejo, saj bi pes lahko bil 
nevaren tudi ljudem.

Policisti pa so bili obveščeni tudi o 
nesreči pri delu, ki se je zgodila v An-
dražu, ko se je oseba, ki je upravljala 
kmetijski traktor, hudo telesno poško-
dovala. O opisani nesreči pri delu so 
policisti PP Žalec obvestili Okrožno 
državno tožilstvo v Celju.

Na območju Občine Polzela sta se 
v decembru zgodili tudi dve prometni 
nesreči, in sicer se je prva prometna 
nesreča druge kategorije (to je z lah-
kimi telesnimi poškodbami) zgodila na 
regionalni cesti Polzela–Andraž, ko je 
po vozišču padel voznik motornega 
kolesa in se poškodoval, druga pa se 
je zgodila v Ločici ob Savinji, ko sta 

bila udeležena dva voznika osebnih av-
tomobilov. Ker so bili izpolnjeni pogoji 
za odstop policije od ogleda kraja pro-
metne nesreče, je bilo udeležencema 
izdano obvestilo o odstopu od ogleda. 

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

Ker je v zimskem času povečano 
število prometnih nesreč, saj se stanje 
na vozišču spreminja (dež, sneg, po-

ledica …), vam policisti v nadaljevanju 
svetujemo naslednje:

• Kot udeleženci v cestnem prome-
tu moramo s svojim ravnanjem 
storiti vse, da čim bolj zmanjšamo 
možnosti za nastanek prometne 
nesreče. 

• Kadar pa se nesreča vendarle 
zgodi, bodisi da smo v njej ude-
leženi sami bodisi kdo drug, pa 
moramo vedeti, kaj storiti oziroma 
kako ustrezno ukrepati, da bi bile 
posledice nesreče čim blažje.

G O R A Z D  T R B OV Š E K
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na parkirišču ob občinski stavbi na Polzeli

»Drsališče na prostem«
 odprto še do 3. 2. 2019

Vabljeni, z veseljem vas pričakujemo...

Brezplačno drsanje, z možnostjo izposoje drsalk:
Od ponedeljka do petka od 17. do 21. ure,
od sobote do nedelje od 10. do 22. ure.



Podjetje C Automobil Import, d. o. 
o., je na dogodku ob zaključku leta, or-
ganiziranem za koncesionarje Citroën, 
podelilo priznanje najboljšim koncesio-
narjem za leto 2018. 

Najboljši koncesionar na področju 
prodaje vozil je za leto 2018 postalo pod-
jetje Avtohiša Kos iz Ločice ob Savinji 
v Občini Polzela. Odlikuje ga miselnost, 
da z delom in vztrajnostjo ter vrhunsko 

Avtohiša Kos, d. o. o. – najboljši koncesionar     
na področju prodaje vozil Citroën 2018

ekipo dela čudeže. Je tisti, ki ve, kaj je bi-
stveno pri doseganju vrha, ki si postavi 
visoke cilje in si predstavlja uspeh, ki ima 
polno mero poguma, verjame v zgodbo 
o uspehu. Pomaga ljudem, da izberejo 
zanesljivo, udobno in varno vozilo v skla-
du s svojimi finančnimi zmožnostmi, in se 
drži danih obljub, saj ve, da ljudje ne ku-
pujejo samo izdelka, ampak del zgodbe. 

»Naš skupni uspeh, uspeh proizvajal-
ca in prodajno-servisne mreže, je odvi-
sen od kakovosti storitev, ki jih ponujamo 
našim kupcem. Če pri tem ne dosega-
mo želene ravni zadovoljstva kupcev, se 
bodo ti obrnili k našim tekmecem. V ta-
kem primeru bodo vsa prizadevanja, da 
na trgu ponudimo privlačne in odlične 
izdelke, zaman. Zato se bomo še naprej 
trudili po svojih najboljših močeh, da si na 
svojo stran pridobimo čim več potencial-
nih kupcev in seveda obdržimo obstoje-
če,« je navzoče nagovoril direktor znam-
ke Citroën Filip Koren. 

T O N E  TAV Č E R

ESCALADE 
PAKET

   V NAŠI OPTIKI  VAM NUDIMO 

 

PESTRO PONUDBO 
KOREKCIJSKIH OČAL

KONT. LEČE 
IN TEKOČINE

PESTRO PONUDBO 
SONČNIH OČAL

KRPICE IN 
ETUIJE

SERVIS  OČAL

VABLJENI NA BREZPLAČNO MERITEV DIOPTRIJE, BREZ ČAKALNIH VRST
NAROČITE  SE LAHKO NA : 070 571 680 

ESCALADE 
PAKET

ESCALADE OKVIR+ 
STEKLA + MONTAŽA

ŽE OD

59,99€

PONUDBA ZAJEMA; KOR. OKVIR 
BLAGOVNE ZNAMKE ESCALADE, 

STEKLA IZ ZALOGE 1,5 HC/HMC DPT 
6/2, MONTAŽO

GMO d.o.o., PE OPTIKA BP, Malteška c. 38, 3313 Polzela 

TUŠ 
CENTER 
POLZELA

 PONUDBA VELJA DO 25. 2. 2019.

SOBOTA 
9.00‒13.00

PON‒PET 
  9.00‒18.00

NEDELJE 
 IN

PRAZNIKI 
ZAPRTO GMO d.o.o., PE OPTIKA BP, Malteška c. 38, 3313 Polzela 

GOSPODARSTVO

Direktor znamke Citroën Filip Koren podeljuje nagrado in priznanje Mateju Kosu 
in Bojani Kralj Kos.
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Kmetijstvo je panoga, ki se vrača med 
cenjene poklice mlajše generacije. 
Kako ste se vi odločili za poklic kmeta?

Odraščal sem na kmetiji. Že od ma-
lega sem vpet v kmetijo, kjer so delali 
že stari starši in starši. Oni so šli na nji-
vo delat, otroci pa smo se poleg igrali. 
Potem sem se vpisal na Kmetijsko šolo 
v Šentjur in še na visoko, triletno fakul-
teto v Maribor, tako da sem po poklicu 
diplomirani inženir zootehnike, kot je 
stari naziv.

Je bilo kmetijstvo vaša prva izbira ali 
ste imeli kakšno skrito željo glede iz-
obraževanja, pa ste bili primorani iz-
brati kmetijstvo, ker pač imate doma 
kmetijo?

Če ne bi bilo doma kmetije, najbrž ne 
bi izbral te smeri, ker ne bi »gor zrasel« 
na kmetiji. Nikoli nisem imel pomislekov, 
kmetijstvo me je vedno veselilo. Res pa 
je, da me veseli tudi elektronika, ki bi 
bila moja druga izbira. Zelo me zanima 
»šraufanje«, po domače povedano, na 
primer, ko mi mehanik kaj popravlja, me 
zelo zanima, kako in kaj je videti.

Ko ste končali študij, ste najbrž dobili 
v upravljanje domačo kmetijo?

Kmetijo sem dobil v upravljanje po-
zneje. Po študiju sem opravljal razna dela 

prek študentskega servisa, potem sem 
se zaposlil v Kmetijski zadrugi na Polzeli, 
kjer sem delal približno sedem let.

Tukaj pa ni ostalo le pri zaposlitvi, 
ampak zdaj opravljate funkcijo pred-
sednika upravnega odbora Kmetijske 
zadruge Polzela. Kako to, da so vam 
tako mlademu zaupali tako pomemb-
no funkcijo?

Leta 2015 sta mi starša predala 
v upravljanje našo kmetijo in sem jo 
prevzel kot »mladi prevzemnik«, po-
leg tega sem prevzel tudi članstvo v 
Kmetijski zadrugi, istočasno pa sem 
končal zaposlitev v zadrugi. Ko sem 
prevzel članstvo, so me preostali člani 
predlagali na listo kandidatov za uprav-
ni odbor. Sprejel sem, saj menim, da če 
sem že član nekega združenja, potem 
poskušam tudi aktivno sodelovati. Tako 
kot sem tudi prek Podeželske mladine 
bil dolga leta predsednik polzelskega 
odbora. Bil sem vajen, da smo šli vsa-
ko stvar pomagat, da smo veliko stvari 
organizirali in tudi tega sem se držal, da 
če je bilo delo, se je delalo, ko je bilo 
druženje, je bilo druženje. Zadnjih deset 
let sem tekmoval tudi na vseh kmečkih 
igrah. Tako gre to tudi tukaj. Z veseljem 
sem član upravnega odbora, tako lahko 
povem, kaj si mislim, kaj me moti in kaj 

je treba izboljšati. In tako so me drugi 
člani kar izvolili kot predsednika. 

Torej je to nekako logična posledica 
vaše prizadevnosti in aktivnosti?

Malo se mi dozdeva, da se vsi brani-
jo te funkcije (smeh, op. p.), malo pa gre 
tudi za zaupanje vame. Predsednik za-
druge je sicer najvišja funkcija, vendar 
so glavni člani, predsednik je človek, ki 
mora izpolnjevati, izvajati in zastopati 
njihovo voljo. 

Zdi se, da v zadnjih letih posel v pol-
zelski Kmetijski zadrugi kar cveti, ve-
dno je dobro obiskana, ljudje jo radi 
obiščejo in si nakupijo potrebno za 
dom, vrt in kmetijo. Ni pa videti, da bi 
se razvijala tudi zunanjost, stavbe že 
dolgo čakajo na novo podobo in osve-
žitev.

Zadruga se bo razvijala. Skladno s 
tem pa tudi njena zunanja podoba. Že 
letos smo veliko vlagali v obnovo, ima-
mo novo streho na trgovini, fasado smo 
obnovili, vsega naenkrat pa ne more-
mo. Sklenili smo, da bomo vsako leto 
nekaj vložili, tako kot dobri gospodarji. 
Kolikor zadruga ustvari, toliko investira. 
Poskušamo prodati stavbo v Ločici. Če 
bomo sušilnico prodali, bomo več inve-
stirali, če ne bomo našli kupca, se bomo 

Intervju: Gregor Jezernik, predsednik upravnega odbora 
Kmetijske zadruge Polzela

»Slovenija že nekaj let želi povečati 
delež mladih ljudi, ki vodijo kmetije, saj s 
tem pridobivamo v kmetijstvu nova zna-
nja, energijo in ideje.« Tako je o finanč-
nih spodbudah za mlade prevzemnike 
kmetij pred leti povedal takratni aktualni 
minister za kmetijstvo. Kakšen je pogled 
mladih na kmetijstvo, kako so delavni, kaj 
jih žene, da kmetujejo, kakšne so njihove 
vrednote in zagnanost, pa smo izvedeli 
v intervjuju z mladim Polzelanom, Gre-
gorjem Jezernikom, ki je tudi predsednik 
upravnega odbora Kmetijske zadruge 
Polzela.

»Kmetje živimo od 
narave. Lepše ko 
ravnamo z njo,
več nam vrača.« 

INTERVJU10
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morali drugače znajti. Skratka, trudimo 
se, da bo zadruga ugledna, privlačna na 
pogled … Lani smo zamenjali direktorja, 
to funkcijo je prevzel Drago Strmšnik in 
si zadali cilj, da maksimalno izboljšamo 
ponudbo. 

Gregor, kako upravljate svojo domačo 
kmetijo in kakšni so vaši dolgoročni 
načrti?

Pri nas smo vedno gledali v priho-
dnost. Trudili smo se slediti razvojnim 
trendom in prilagajati izzivom časa. 
Naša dolgoletna želja pa je bila zgraditi 
nov hlev. 

In uspelo vam je zgraditi edinstven hlev.
Morali smo ga prilagoditi terenu in 

ga umestiti v omejen prostor, ki ga ima-
mo na razpolago, saj drugega zemljišča 
za gradnjo pravzaprav nimamo. Tehno-
logija hleva je posebna. Odprt hlev. To 
v Sloveniji praktično ne obstaja. V tu-
jini pa je tovrsten hlev precej razširjen. 
Že približno deset let pred izgradnjo 
novega hleva smo imeli živino pod ko-
zolcem, pa nismo imeli nobenih težav 
ali bolezni, celo nasprotno, manj so bile 
živali bolne kot v zaprtem hlevu. Zato 
smo razmišljali o gradnji odprtega kon-
cepta hleva in želeli čim manj komplici-
rati. Povedali so mi za izkušnje iz tujine, 
da mraz za živino načeloma ni proble-
matičen. 

Si hodijo zdaj vaš hlev ogledovat tudi 
drugi kmetje?

Sicer je ravnokar zgrajen, vendar si 
ga že pride kdo ogledat. Težko rečem 
sicer, kako se obnese. Bo treba poča-
kati kakšno leto na izkušnje, kako živi-
na preživi zimo. Nimamo kakšnih težav, 
treba je le urediti ogrevano vodo, da ta 
ne zmrzne. Živali pa se dobro prilagodi-
jo nizkim temperaturam, saj dobijo de-
belejšo kožo in gostejšo dlako pozimi. 
Poleti pa je takšen hlev zračen, skozenj 
zapiha sapica in je krasno za živali.

Kako poteka delovni dan, recimo 
temu, poklicnega kmeta?

Glavna rutina je hlev. Zjutraj in zve-
čer. Pri nas na kmetiji delamo vsi. Z oče-
tom sva doma, žena, mama in brata pa 
hodijo v službo. Žena je na porodniški. 
Tako da trenutno delo opravimo, kot bi 
trenil. Sploh v novem hlevu stvari po-
tekajo gladko. Zjutraj po delu v hlevu 
zajtrkujemo, potem pa delamo, kar je … 
Če je čas košnje, kosimo, če je čas se-

tve, sejemo, če je delo na polju, gremo 
na polje in tako dalje. Potem je tu vzdr-
ževanje strojev, vzdrževanje objektov, 
skratka, če ga vidiš, najdeš delo vsak 
trenutek.

Kako pa je z dopustom kmeta?
Pri kravah molznicah si praktično ne 

moreš privoščiti dopusta za ves dan, 
razen če imaš nekoga, ki bo pomolzel 
in uredil živino. Pri nas imamo na srečo 
starše, ki vse uredijo. Sploh oče. Tako, 
da si za zdaj še lahko privoščimo oddih.

Imate pa tudi mlado družino. Kako se 
je vaša žena privadila na življenje na 
vaši kmetiji?

Žena tudi prihaja s kmetije. Obisko-
vala je isto šolo kot jaz. Delo na kmetiji 
jo veseli, imam izjemno srečo, da nima 
odpora do molže in do krav, pravzaprav 
zelo rada molze, veselijo jo tudi stroji, 
z veseljem upravlja traktor in sem zato 
resnično vesel.

Ali opazite kakšne spremembe v nači-
nu kmetovanja ter kmetijstvu iz časa, 
ko ste bili otrok, v primerjavi z danes?

Velika sprememba je že to, da smo 
imeli včasih hmelj in dosti manj živine 
kot danes. Več se dela danes na kako-
vosti krme. Sploh zato, ker je naš glavni 
vir dohodka mleko. Danes je lažje to, 
ker se več dela opravi strojno, vendar 
pa je slaba plat tega, da je vzdrževanje 
teh strojev drago. Tudi nakup strojev je 
velik finančni zalogaj. Glede dela pa ga 
je vsak dan dovolj za ves dan (smeh, 
op. p.).

Kmetom se očita, da onesnažujejo na-
ravo, podobno kot industrija. Kako vi 
gledate na to? Kaj vam pomeni simbi-
oza z okoljem?

Vsi vemo, da brez hrane ne gre. Lah-
ko jo uvažamo, če pa pride do velikega 
zloma, pa hrane ne bo, razen za ogro-
mno denarja, tako da si je niti privoščiti 
ne bomo mogli. Država bi morala sa-
mooskrbo s hrano bolje podpirati. Gle-
de simbioze z okoljem pa naj povem, da 
kmetje živimo od narave. Lepše ko rav-
namo z njo, več nam vrača. Povsod so 
meje. Največji težavi za okoljevarstve-
nike sta gnojenje in uporaba škropiv. 
Naj povem, da so ta predraga, da bi jih 
trosili v velikih količinah. Kolikor kmetov 
sam poznam, in poznam jih veliko, mi-
nimalno uporabljajo fitofarmacevtska 
sredstva ter umetna gnojila, saj so pre-
draga, da bi jih nespametno trosili. Kar 
se je dogajalo pred tridesetimi leti, tega 
ni več. Uporaba gnojil se je drastično 
zmanjšala. Včasih so v hmeljarstvu z 
vsem zares pretiravali in morda še dan-
danes Savinjska dolina nosi posledice. 
Gre namreč za to, da če rastlini dodaš 
veliko enega hranila, zaviraš porabo 
drugega ter s tem delaš škodo samemu 
sebi. Zimsko apnenje na primer ni ško-
dljivo, to je prah iz kamnoloma, povsem 
naravna stvar. Umetna gnojila kme-
tje čedalje manj uporabljamo. Zato pa 
uporabljamo več gnojnice in hlevskega 
gnoja. Gnoji se večkrat po malem, da 
je izkoristek čim večji in izpiranje čim 
manjše. To pa smrdi in moti ljudi. 

B I N A  P L A Z N I K
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Čarobno pričakovanje v vrtcu
Otroci Vrtca Polzela in Andraž smo polni čarobnega priča-

kovanja stopili v december.
 

Najprej so nas v svet snežink popeljali otroci pevskega zbo-
ra, ki so nam pripravili novoletni koncert. Zaigrali so nam tudi na 
Orffov inštrumentarij.

V Kulturnem domu na Polzeli smo si ogledali igrano pred-
stavo »Liza in Pavle« v izvedbi igralske skupine vrtca. Razvese-
lili smo se obiska gospe Božičkove, ki nam je ob smrečici pre-
birala zgodbice. Pridružil se nam je tudi dedek Mraz. Skupaj z 
njim smo zapeli pesmice in se fotografirali. Gospa Božičkova in 
dedek Mraz sta nas tudi obdarila.

Skupaj smo si zaželeli lepe, mirne in zdrave praznične dni, 
prijazna voščila pa smo raznesli tudi med »sosede« (organiza-
cije, podjetja, institucije), ki smo jim voščilnice z lepimi željami 
kar osebno predali na naših aktivnih sprehodih. Kratka, srčna in 
nepozabna druženja so pustila dragocene sledi v srcih najmlaj-
ših in srcih vseh tistih, ki so bili deležni voščil. Polni lepih misli in 
dobre energije smo se podali prazničnim dnem naproti.

N ATA L I J A  S K O R N Š E K

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju     
iz kemijskih poskusov

Nadobudni kemičarki, devetošolki Hana Robič in Urška 
Turnšek, sta v torek, 27. novembra 2018, na državnem tekmova-
nju iz kemijskih poskusov Mehurčki osvojili odlično srebrno pri-
znanje in posebno nagrado za najbolj zabavno izveden poskus. 

Tekmovanje je potekalo na Gimnaziji Moste v Ljubljani. Učenki 
sta poskus predstavili pred množico mladih kemikov in njihovimi 
mentorji ter ga zagovarjali pred tričlansko komisijo. Posnetek nju-
nega poskusa »Krompirjeva kokakola« si lahko ogledate na sple-
tu. Pri izdelavi videoposnetka jima je pomagala Nana Petrović.

Za dosežen uspeh jima čestitamo in želimo, da še naprej 
uživata v svetu barv, vonja in iskrenja.

A N A  P O S AV E C  I N  N E V E N K A  J E R I N

VRTEC IN ŠOLA

Druženje ob glasbi in petju Škratovega pevskega zbora

Praznično vzdušje v Vrtcu Polzela 

Kemija je lahko tudi zelo zabavna! 
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Praznični december v šoli
Praznični december so tudi v tem 

šolskem letu začeli prostovoljci z men-
torico Majdo Pur in skupaj pripravili 
dobrodelni bazar oblačil, igrač, knjig in 
še česa.

Tudi ravnateljica Bernardka Sopčič je 
poskrbela za praznično vzdušje. Tradici-
onalnemu prebiranju pravljic ob praznič-
ni smrečici so prisluhnili najmlajši v vrtcu, 
v šoli pa učenci od prvega do petega ra-
zreda. Prav vsi so bili izvrstni poslušalci.

Tako kot vsako leto so nas razvaja-
li tudi mladi gledališčniki. Z mentorico 
Marijo Kronovšek so pripravili igrico Pet 
pepelk, s katero so navduševali učence 
vse do petega razreda. Navduševali pa 
so tudi učiteljice in učitelj OPB. Prelevili 
so se v različne gozdne živali in nam pri-
čarali zabavno Medeno pravljico.

Zadnje skupno druženje v koledarskem letu 2018 smo 
začeli s praznovanjem dneva samostojnosti in enotnosti. 
Himno in bogat glasbeno-plesni program so povezovale 
misli, povezane z Ivanom Cankarjem, ki smo se mu tako 
poklonili še zadnjič v letu, ko smo praznovali 100-letnico 
njegove smrti. Točke, ki so jih pripravili številni učenci sku-
paj s svojimi mentorji, je tudi tokrat uspešno povezala v 
bogato prireditev učiteljica Marija Kronovšek. Program je 
zaključila ravnateljica Bernardka Sopčič, ki je zbranim spre-
govorila o pomenu samostojnosti in enotnosti, zaključila 
pa z voščili. Sledili so zdaj že tradicionalni »talenti šole«.

I Z A  Š T I H ,  9 .  R .

VRTEC IN ŠOLA

Izkupiček bazarja bomo porabili za 
nakup kuharskih pripomočkov.

Pravljice ob praznični smrečici 

Gledališčniki so nas spet razvedrili s svojim nastopom.

Letos so učitelji OPB izbrali pravljico Svetlane Makarovič.
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Naj talent šole 2018
Na OŠ Polzela smo si zadnji šolski 

dan v letu 2018 popestrili s prireditvijo 
Naj talent šole. 

 
V ponedeljek, 17. decembra 2018, je 

v mali telovadnici potekal predizbor, na 
katerem so se zvrstili skoraj vsi razredi 
na matični šoli. Predstavniki razredov in 

komisija so izbrali po eno točko iz vsake 
generacije, ki je svoj talent pokazala še v 
petek pred celo šolo in se potegovala za 
naziv »naj talent šole«. 

V tekmovalnem dnevu se je zvrstilo 
12 točk. Poleg devetih točk matične šole 
so se predstavile še tri skupine s POŠ 

Andraž. Konkurenca je bila huda, a to ni 
pokvarilo pozitivnega vzdušja. Po konča-
nih nastopih je napočilo glasovanje, med 
katerim so nastopili razredi, ki se jim ni 
uspelo uvrstiti v finale, a so bile njihove 
točke vredne ogleda. Po nestrpnem pri-
čakovanju smo končno izbrali pet nagra-
jencev. 

Prvo mesto je tokrat romalo v roke 
nastopajočih učencev iz razreda 9. c, ki 
so se predstavili s plesno točko. Drugo 
mesto so prav tako s plesno točko zase-
dli učenci 3. c, na tretjo stopničko pa so 
se s šaljivo plesno-igrano točko povzpeli 
učenci razreda 8. a, ki so prejeli tudi na-
grado za najbolj smešno točko. Nagrada 
za najizvirnejši nastop je šla v roke Tima 
Cizeja, učenca 7. b, ki je igral na klavir z 
zavezanimi očmi.

Organizacijo tekmovanja smo tra-
dicionalno prevzeli devetošolci, ki smo 
pod mentorstvom ravnateljice Bernard-
ke Sopčič po zaslugi številnih izjemnih 
talentov pripravili zanimivo in prijetno 
tekmovanje. 

I Z A  Š T I H ,  9 .  R .

Fotonatečaj »Vem, kam grem«
Zavod Republike Slovenije za zapo-

slovanje je razpisal nagradni natečaj s 
serijo izzivov pod naslovom »Vem, kam 
grem«. 

Z natečajem so želeli osnovnošolce 
spodbuditi k razmisleku o prihodnosti in 
njihovi prihodnji karierni poti ter na igriv 
način pripomoči k razvoju veščine iskanja 
informacij ter veščine načrtovanja, kar jim 
bo v različnih življenjskih obdobjih koristilo 
pri razvoju kariere. Za začetek je bilo treba 
rešiti trodelno serijo izzivov, nato pa ustva-
riti svoj karierni zemljevid. Pozneje je bilo 
treba to še posneti in poslati na natečaj.

Učenci 6. c so se tega natečaja ude-
ležili v popolni zasedbi. Kar vseh 21 učen-
cev je naredilo svoj izdelek. Na rezultate 
natečaja smo izjemno ponosni, saj so bili 
med izjemno veliko množico prispevkov 
nagrajeni prav vsi učenci 6. c. Dobili so 
različne nagrade: nahrbtnike, rolke, pake-
te praktičnih nagrad.

Veselimo se nagrad, še bolj pa tega, 
da smo razmišljali o naši prihodnosti, se 
povezali in se spoznavali v drugačni luči. 
Verjamemo, da naša prva skupna akcija 
ni zadnja.

6 .  C  Z  R A Z R E D N I Č A R K O  D A N I C O  G O B E C

VRTEC IN ŠOLA

Med nastopajočimi so prevladovali plesni talenti.

Razveselili smo se ogromnega paketa. 

Zmagovalci – 
devetošolci, 
drugo mesto 
– tretješolci, 
tretje mesto in 
najzabavnejša 
točka – 
osmošolci, 
najizvirnejši 
nastop – Tim 
Cizej
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V soboto, 8. decembra 2018, je Ka-
rate klub Trbovlje v sodelovanju s Ka-
rate zvezo Slovenije organiziral enega 
izmed najstarejših mednarodnih tur-
nirjev v tem delu Evrope, in sicer zelo 
znani, že 46. mednarodni karate turnir 
Trbovlje open 2018. 

Sodelovalo je 580 karateistov iz 16 
držav, ki so večinoma pripeljale s seboj 
tudi svoje najboljše reprezentante. Pol-
zelski klub je zastopalo 12 tekmovalcev, 
ki so se pomerili v 13 kategorijah. 

Rezultati: 
• Mai Bašič Fekonja – 3. mesto  

(kumite kadeti, –52 kg) 
• Mai Bašič Fekonja – 3. mesto  

(kumite mladinci, –55 kg)
• Nika Šenica – 3. mesto   

(kumite mladinke, –59 kg) 
• Zoja Avžner – 3. mesto   

(kumite ml. kadetinje, +50 kg)

L U K A  D E B E R Š E K

Trbovlje open 2018

V četrtek, 14. decembra 2018, je 
Občinsko knjižnico Polzela obiskala 
skupina iz vrtca v spremstvu vzgojite-
ljic Anje Ribič in Simone Gačnik. S se-
boj so prinesli dolgo pričakovani sneg 
in predpraznično vzdušje. 

Pod lepo okrašenim božičnim dreve-
scem so imeli veliko povedati o igrah na 
snegu, pripravah na praznike, o obisku 
Miklavža in prihajajočem Božičku. Pogo-
vorili smo se tudi o tem, kako pomemb-
no je pomagati pomoči potrebnim. Zima 
je neprijazna za živali, tudi domače. Po-
vedali so, da so otroci Vrtca Polzela po-
magali kužku, ki jih je obiskal. V njegovo 
košarico so nabrali hrano in tople odeje 
za brezdomne živali v zavetišču. Nato so 
prisluhnili čarobni zgodbi »Prav poseb-
no božično darilo«, ki govori o tem, da je 
treba svoje zaklade deliti s prijatelji. Pred 
odhodom smo si zaželeli lepe in vesele 
praznike ter da se v prihajajočem novem 
letu spet vidimo.

R E N ATA  N O VA K

Predbožični obisk Vrtca Polzela v knjižnici 

Z obiska v Občinski knjižnici Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Mai Bašič Fekonja v družbi ukrajinskih tekmovalcev
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V četrtek, 20. decembra 2018, ko so v Občinski knjižni-
ci Polzela že sijale lučke na novoletnem drevescu, so otroci 
prisluhnili čarobni zgodbi »Prav posebno božično darilo«, ki 
sporoča, da je treba svoje zaklade deliti s prijatelji. 

Vsi smo bili v predprazničnem pričakovanju. Pogovarjali 
smo se o pripravah na praznovanje in družinskih navadah. Pri-
jetno je bilo skupaj ustvarjati zimsko pokrajino. Najpogumnejši 
so celo zapeli božične pesmi. Pred odhodom smo si zaželeli 
lepe in vesele praznike ter da se v prihajajočem novem letu 
spet vidimo. 

R E N ATA  N OVA K

Prisluhnimo pravljici

V ustvarjalnem delu pravljične ure so otroci ustvarili zimsko 
pokrajino.

Najmlajši člani PGD Polzela so v torek, 18. decembra 
2018, preživeli v ustvarjalnem in predvsem prazničnem duhu. 

Ob prijetni družbi in z božičnimi melodijami so okrasili naš 
gasilski dom. Vse so izdelali ročno in nad rezultatom smo bili 
več kot zadovoljni. 

TJ A Š A  L I K E B

Praznično ustvarjanje PGD 
Polzela

Maltežanke, ljudske pevke s Polzele, smo se na povabilo 
Turističnega društva Braslovče že drugič zbrale pred trgovi-
no Jager v Braslovčah, kjer smo ob prehodu iz starega v novo 
leto zapele več ljudskih pesmi. 

Pridružili so se nam še: harmonikarica Valerija Turnšek ter 
trio fantov Domen, Grega in Aleksander. Turistično društvo 
Braslovče pa je vse navzoče postreglo s palačinkami in ku-
hančkom. Menimo, da bi tovrstnih druženj v prihodnje lahko 
bilo še več.

N E V E N K A  T U R K

Maltežanke nastopile v Braslovčah

Maltežanke so prepevale v Braslovčah.

Ob tej priložnosti vam polzelski gasilci želimo
srečno, zdravo in uspešno leto 2019.

MOZAIK DOGODKOV

Ustvarjanje najmlajših članov
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V petek, 14. decembra 2019, je domači kvintet Sakstet, edinstvena glasbena 
zasedba dveh klarinetov in treh saksofonov, v avli gradu Komenda na Polzeli izve-
del svoj tradicionalni praznični koncert. 

Dva klarineta in trije saksofoni 

S prazničnega koncerta v avli gradu Komenda

Letošnji koncert so zastavili drugače 
in se izognili klasičnemu trendu decem-
brskih koncertnih programov, kjer pre-
vladujejo božične skladbe. Številnemu 
občinstvu so se predstavili z naborom zi-
mzelenih slovenskih in tujih skladb (New 
York, New York, Libertango, Mlade oči, 
Vozi me vlak v daljave …). Vse skladbe je 
za Sakstet priredil Gašper Smisl, umetni-
ški vodja in basklarinetist. Simpatično in 
inovativno glasbeno zasedbo poleg Ga-
šperja Smisla sestavljajo še Živa Avžner 
(klarinet), Tjaša Košenina (altovski sakso-
fon), Ana Vrabič (altovski saksofon) in 
Gal Aleksej Pilko (tenorski saksofon). Sa-
kstet pa na svojem prazničnem koncer-
tu že tradicionalno ne poskrbi samo za 
vrhunsko glasbeno doživetje, marveč ga 
nadgradijo še s prijetno in toplo sceno-
grafsko podobo dogodka in druženjem z 
obiskovalci med pogostitvijo z domačimi 
sladkimi dobrotami in božičnim čajem. 
Energija, vzdušje in sinergija obiskoval-
cev ter izvajalcev – vse je bilo odlično!

P I K A  P I L K O

Božično-novoletni koncert, ki je pod 
okriljem Občine Polzela že stalnica, je 
bil tudi tokrat izveden v cerkvi sv. Mar-
jete na Polzeli, ko smo v goste povabili 
reprezentativen slovenski moški vokal-
ni komorni ansambel. Slovenski oktet, 
ki je prvič zapel leta 1951, od nekdaj 
predstavlja vzor in motivacijo mnogim 
skupinam, ki so prav zaradi njegovega 
plemenitega petja začele tudi same de-
lovati. Repertoar okteta je izjemno ši-
rok in raznolik, tokrat so se predstavili 
z božično tematiko in vsebino, katere 
del so izvedli ob orglarski spremljavi 
organistke Urške Vidic, del koncerta 
pa v a cappella izvedbi z umetniškim 
vodjo Jožetom Vidicem. Navdušenje in 
zadovoljstvo se je videlo na obrazih in 
slišalo z aplavzi, kar je najboljše povra-
tno darilo izvajalcem.

Božični prazniki nam predstavljajo 
čas, ko poglobljeno ozavestimo pomen 
družine, pomen ljubečih odnosov in ti-
stega, kar smo in kar imamo. V tem ča-
robnem času ozaveščamo hvaležnost 
drug za drugega, za vsakega družinske-
ga člana, prijatelja in znanca. Božič ter 
dan samostojnosti in enotnosti sta dva 
velika praznika, ki ju praznujemo. Zbrane 
je s tem namenom v cerkvi, polni do za-

dnjega kotička, nagovoril župan Občine 
Polzela Jože Kužnik. Povedal je: »S tem 
božičnim koncertom smo zaokrožili in 
upočasnili praznični utrip. Naj se na svoj 
način sporočilo angelov iz betlehemskih 
poljan dotakne vsakega izmed nas in naj 
ne bo bistvo praznovanja potrošništvo, 
ampak doživeto praznovanje v družbi 
najdražjih. Dan samostojnosti in enotno-
sti pa praznujmo z izobešeno zastavo, 

nasmehom na obrazu in radostjo v srcu. 
Zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
k izvedbi koncerta, ter župniku Jožetu 
Kovačcu za velikodušen sprejem v bož-
jem hramu.« 

Po koncertu je sledilo druženje pri 
cerkvi ob kuhanem vinu in čaju ter pri-
jetnem kramljanju.

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

Božič s Slovenskim oktetom

Tradicionalni božični koncert v cerkvi sv. Marjete 
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Ivica Krašovic je 24. decembra 2018 dopolnila 90 let. Ob 
tem častitljivem jubileju so jo obiskali župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, župnik Jože Kovačec ter predstavniki različnih 
društev: društva upokojencev Gertruda Terčak, župnijske Ka-
ritas Blaž Jelen, Krajevne organizacije Rdečega križa Olga 
Hočevar.

Gospa Ivica se je rodila kot tretje dekle skromni in zelo verni 
družini na dan svetega večera. Za njo so prijokali na svet še brat 
in tri dekleta. Sedem otrok, oče Ciril in mama Frančiška so sta-
novali v Mešičevi zidanici. Imeli so se radi, nikoli se niso prepirali, 
vedno pa molili in prepevali. Ivico molitev ter petje v cerkvi in 
pred spanjem še vedno pomirjata in osrečujeta. 

Odraščala je in pri 15 letih odšla služit za eno leto na Gomil-
sko. Nato je morala v Arbeitsdienst (med drugo svetovno vojno 
je bila to delovna služba) v tovarno Juteks v Žalcu. Bila je slabo-
tna, stroji zanjo pa preveliki. Poslali so jo v Rogatec, kopat strel-
ske jarke. Ker tudi tega ne bi zmogla, so jo premestili v kuhinjo. 
Zanjo je bilo tudi to delo pretežko. Ko si je med dopustom doma 
poškodovala roko, se na delo ni več vrnila. Rada je šivala. Svoji 
najmlajši sestri Betki je ročno zašila vse kapice in oblekice. Starši 
so jo poslali v šiviljsko šolo v Braslovče, ki jo je z veseljem končala.

Včlanila se je v igralsko skupino in pevski zbor ter tam spo-
znala svojega moža Alojza. Leta 1954 se je poročila. Leta 1958 
pa zaposlila v tovarni nogavic na Polzeli. Z možem sta si ustva-

rila dom in družina se je povečala za hčerko Slavico in sina Ja-
neza. Gospa Ivica je že dolgo vdova, živi s hčerko Slavico, njen 
prvi sosed pa je sin Janez s svojo družino. Je ponosna babica 
vnukom Katji, Morisu in Marselu ter prababica Benjaminu.

O LG A  H O Č E VA R

Jubilejnih 90 let Ivice Krašovic 

Slavljenka Ivica Krašovic (tretja z desne) z županom 
Jožetom Kužnikom, župnikom Jožetom Kovačcem in 
predstavniki društev

December je čas, ko se poslovimo od starega leta. Ob 
obisku Božička v medgeneracijskem centru smo se tudi v 
skupini »Z naravo do zdravja« hvaležno ozrli nazaj in se za-
hvalili naši mentorici, magistrici biologije Cvetki Mastnak 
Čulk, ki nam s svojim znanjem omogoča kakovostno dru-
ženje. 

Teče že četrto šolsko leto naših druženj v sklopu krožka 
»Z naravo do zdravja«. Štiri leta je relativno dolga doba. V 
skupini nas je vedno več, vedno bolj smo zvedavi, vedno bolj 
kritični in dosledni pri sprejemanju informacij in vedno bolj 
odprti za sprejemanje različnih novih znanj, izkušenj in na-
svetov članov skupine. Izmenjava plodov, sadov našega dela, 
semen in različnih idej je postala stalnica naših srečanj. Ne 
samo naše zdravje in zdravje naših dragih, pogosto je tema 
naših srečanj tudi dogajanje v naravi. 

Ne samo teorija s primerki rastlin in predvajanji posnetkov 
v učilnici, ugotovili smo, da je treba iti v naravo in spoznati 
oziroma prepoznati živo rastlino. Obiskali smo gozd v okolici 
in bogat vrt zdravilnih in dišavnih rastlin pri samostanu Oli-
mje. Šele ko prepoznamo rastlino v naravi, vemo, da jo res 
poznamo. Tudi hrana je pogosta tema naših srečanj – zdravi 
pridelki iz naših njiv in vrtov ohranjajo naše zdravje in dobro 
počutje. V današnjem času pa ne moremo mimo novosti, ki 
jih ponujajo razni reklamni oglasi in trgovine. Želimo jih spo-
znati in se potem odločiti o uporabi. 

Z naravo do zdravja

Krožek »Z naravo do zdravja« poteka že četrto leto.

Delo v skupini je tudi ali predvsem prijetno druženje. Člo-
vek je socialno bitje in prijetna druženja prispevajo tudi našemu 
»socialnemu zdravju« in našemu dobremu počutju. Leto smo 
sklenili ob dobri domači hrani in čaju ter seveda nazdravili no-
vemu. Radi se bomo še družili, saj kot je zapisal gospod Stele: 
»Vredno je živeti že zaradi te drobne lepote, ki je razsejana vse-
povsod in ti je dana zastonj za uživanje«. 

M A R J A N A  Š M A J S
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V cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu je bil v četrtek, 21. decem-
bra 2018, že osmi tradicionalni božični koncert učiteljev in 
učencev Glasbene šole Risto Savin Žalec. Zbrane obiskoval-
ce sta v prepolni cerkvi uvodoma pozdravila ravnatelj šole 
mag. Gorazd Kozmus in pater Viktor Arh.

Koncert je bil izjemno težko pričakovan, saj gre za enega 
izmed najodmevnejših dogodkov glasbene šole, zagotovo pa 
za najodmevnejši dogodek v tem času nasploh. Za koncert 
vlada tolikšno zanimanje, da čakajo obiskovalci na vstop v 
cerkev že uro pred koncertom, ko pa se odpro vrata, se cer-
kev zapolni v trenutku. Na koncertu smo lahko kot vsako leto 
slišali popularnejšo klasično glasbo z novoletnim pridihom, ki 
je zagotovo znana prav vsakemu izmed nas. 

Kot vsak koncert do zdaj je tudi letošnji postregel s pre-
senečenjem, saj se je v zadnji skladbi in dodatku predstavil 
celoten kolektiv glasbene šole kot pevski zbor, ki je zapel ob 
klavirski spremljavi ravnatelja šole mag. Gorazda Kozmusa, 
navdušeni obiskovalci pa so s stoječimi ovacijami nagradili 
nastopajoče. Bučen aplavz je prekinila skladba Sveta noč, ki 
so jo učitelji zapeli kot dodatek koncertu. Koncert predstavlja 
ponovni presežek v delovanju glasbene šole z ravnateljem 
mag. Gorazdom Kozmusom. 

T O N E  TAV Č E R

Božični koncert v cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu

Kolektiv glasbene šole ob klavirski spremljavi ravnatelja šole mag. Gorazda Kozmusa

Vabilo
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec, Krajevna organizacija Rdečega križa Polzela 

in ZTM Ljubljana vljudno vabijo na KRVODAJALSKO AKCIJO,
ki bo v veroučni učilnici Župnije Polzela v sredo, 20. februarja 2019, od 7. do 12. ure.
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Tik pred letošnjim božičem so na Polzeli tri dijakinje po-
stavile piko na i dobrodelnemu projektu, ki si ga je zamislila 
Liza Hočevar, dijakinja tretjega letnika I. gimnazije v Celju. 

Navdihnila jo je misel francoskega pisatelja Georgesa Ber-
nanosa: »Skrivnost sreče je v tem, da zmoreš najti radost v 
veselju drugega.« Za časopis Polzelan je o projektu povedala: 
»In tako se mi je porodila ideja o projektu Dobra vila, katerega 
namen je bil polepšati praznično obarvan december ter nari-
sati nasmeh na obraze otrok. 

Ker pa takšnega zalogaja nisem zmogla izpeljati sama, sta 
mi bili v veliko pomoč prijateljici Maša Petrovič in Julia Pod-
križnik. Kot dijakinje tretjega letnika I. gimnazije v Celju smo 
stopile pod okrilje KORK Polzela in nagovorile ljudi k sode-
lovanju. Oglasile so se dobre vile iz Ljubljane, Prebolda, Bra-
slovč, Andraža in s Polzele. Po natančno določenih navodilih 
so pripravile paket presenečenja. 

S pomočjo dobrih vil in donatorjev smo pripravili 43 pake-
tov ter jih izročili otrokom v Hiši zdravja na Polzeli. K paketu 
smo priložili pletene nogavičke naših prostovoljk in sladki žu-
panov paket. Seveda pa nismo pozabili tudi na starše, ki so za 
trenutek odmislili skrbi ter se prepustili zvočni kopeli. 

Prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej, da ste pomagali 
izpeljati projekt.«

B I N A  P L A Z N I K

Dobra vila obiskala mlade Polzelane

Pooblaščen prodajalec in serviser

104700 
    €

94230 
    € akcija

Motorna žaga 560XP G 
Dolžina meča 51 cm, 59,8 cm3, 
3,5 kW/4,9 KM, 4,9 kg 
OGREVAN ROČAJ.

20130 
    €

19124 
    € akcija

Čelada Protos Integral
z glušniki in vizirjem, povsem prilagodljiva, 
notranje KlimaAIR podloge za optimalno 
zračnost in udobje

PAN TIM, d. o. o.
Latkova vas 81d, 3312 Prebold

T 03 / 777 14 23 M 051 665 566  
E prodajalna@uniforest.si

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si
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Pobudnica projekta Dobra vila je Liza Hočevar (v sredini).
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V začetku januarja v polzelski žu-
pnijski cerkvi sv. Marjete že vrsto let 
tradicionalno poteka trikraljevski kon-
cert. Gre za pravi praznik prepevanja in 
igranja božičnih pesmi, ki ga s številčno 
udeležbo in bogatimi aplavzi nagradijo 
tudi obiskovalci. 

Prijetno in doživeto je bilo tudi na 
letošnjem koncertu v nedeljo popol-
dne, 6. januarja 2019. Med prihodom 
kolednikov je pel Mladinski pevski zbor 
Polzela, nato pa se je zvrstilo še deset 
nastopajočih zborov in skupin. Nasto-
pili so: Tamburaški zbor Polzela, ume-
tniška vodja Mija Novak, Cerkveni OPZ 
Cekinčki Polzela, zborovodkinja Mateja 
Stražar, instrumentalna spremljava Do-
minik Mazij – kitara, Matija Mazij – bob-
ni, Tomaž Mazij – klaviatura, Vokalno-in-
strumentalna skupina Marpole Polzela, 
vodja Monika Rakun, klavirska spremlja-
va Katja Novak, Mladinski pevski zbor 
Polzela, instrumentalna spremljava Taj-
da Randl – klavir, Monika Rakun – klavir, 
Kristina Žgank – violina, Vokalni kvin-
tet Lastovka Polzela, umetniški vodja 
Franc Ožir, MePZ Oljka Polzela, zbo-
rovodja Marko Slokar, instrumentalna 
spremljava Tajda Randl – klavir, Rok Ba-

stl – kitara, Pihalni kvartet Pavliha KGD 
Cecilija, umetniški vodja Gašper Smisl, 
Župnijski MePZ Polzela, zborovodkinja 
Mija Novak, Vokalno-instrumentalna 
skupina Margareta Polzela, vodja Sabi-
na Florjanc Dolinšek, in MoPZ Polzela, 
zborovodkinja Mija Novak.

Ob koncu koncerta je besede za-
hvale izrekel domači župnik Jože Kova-
čec, nato pa so ob orgelski spremljavi 
Mije Novak vsi nastopajoči in poslušalci 
skupaj zapeli pesem Tam stoji pa hlev-
ček.

T O N E  TAV Č E R

Trikraljevski koncert 

Cerkveni OPZ Cekinčki Polzela

Kvintet Sakstet je v zasedenem in praznično obarvanemu decembru nastopil 
na božično-novoletnem koncertu godbe Zabukovica. Z veseljem se je odzval 
na povabilo in v sredo, 26. decembra 2018, nastopil kot gost na omenjenem 
dogodku. 

Kvintet Sakstet navdušil na koncertu v Grižah

Kvintet Sakstet

Godba Zabukovica je odigrala svoj 
skrbno izbrani program, ki je obsegal 
melodije karibskih, pa vse tja do po-
pularnih pop in rok ritmov. Gostje kon-
certa so s svojimi skladbami navdušili 
poslušalce, saj so jih ob poslušanju ve-
činoma prepoznali. Bučen aplavz so si 
prislužili s svojo izvedbo svetovno zna-
ne pesmi Michaela Jacksona – Thriller. 
Publiko so povabili k sodelovanju pri 
tangu Libertango, ko so morali ploskati 
v točno določenemu ritmu in jih tako 
spremljati. Gledalce je to navdušilo, 
saj so lahko soustvarjali pri glasbenem 
programu in se preizkusili pri ohranja-
nju ritma. Pihalni kvintet, ki ga sesta-
vljajo Ana Vrabič, Tjaša Košenina, Živa 
Avžner, Gal A. Pilko in Gašper Smisl, je 
po koncertu prejel veliko pohval in za-
dovoljnih odzivov.

Ž I VA  AV Ž N E R
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Naše veselje za srečo drugih – če-
sar se veselimo, radi z drugimi delimo. 
Koledovanje ali trikraljevska akcija je 
na slovenskih tleh postala že tradicio-
nalna. Nešteto otrok, mladine in odra-
slih je v pobožičnem času stopalo po 
tej poti prinašanja blagoslova in voščil 
ob novem letu. 

Trikraljevsko koledovanje je tudi v 
letu 2019 bogatilo božično-novoletne 
praznike v naši župniji. V soboto, pred 
praznikom svetih treh kraljev, so se na 
pot podale tri skupine kolednikov z 
animatorji. Domači župnik Jože Kova-
čec je pred odhodom na pot po žu-
pniji blagoslovil kredo, nalepke, kadilo, 
vodo in mlade kolednike. Dobre volje, 
ker je Bog poskrbel za lepo vreme, so 
se odpravili vsak v svoj del župnije. Z 
besedami so oznanili veselo novico 
o Jezusovem rojstvu in tako prenesli 
blagoslov po družinah. Kot vsako leto 
so obiskali družine, ki so jih povabile. 
Število hiš, kjer so jim odprli vrata, se 
iz leta v leto veča. Obiskali so več kot 
sto družin. Prisrčna hvala vsem, ki so 
odprli vrata svojih domov in srca ter z 

darovi v trikraljevski akciji podprli delo 
naših misijonarjev. Koledniki so bili tudi 
sami deležni dobrote ljudi, ki jim svojo 
pozornost izkažejo s sladkimi priboljški, 

predvsem pa so bili veseli, da so opra-
vili plemenito poslanstvo, in ta zavest je 
največje bogastvo.

T O N E  TAV Č E R

Koledniki obogatili božično-novoletne praznike

Pred odhodom po župniji

30. decembra 2018 smo planin-
ci Planinskega društva Polzela odšli 
na zadnji pohod v tem letu. V sklopu 
tega dogodka obiščemo kmetije, kjer 
se nahajajo kontrolne točke obhodnic, 
ki potekajo po območju Občine Pol-
zela. 

Ob 8. uri smo krenili izpred pol-
zelske občinske stavbe v smeri Založ. 
Ustavili smo se pri kmetijah Korber, 
Koška, Vaga, pri gostišču Gričar in na 
kmetiji Bajht. Vsem smo voščili vse do-
bro v prihajajočem letu, se jim zahvalili 
za gostoljubje in varovanje naših skri-
njic z žigi ter jim izročili koledar s pla-
ninskimi motivi. 

Pohoda se nas je udeležilo 15 pla-
nincev, ki smo uživali v lepi in skoraj nič 
zimski naravi. Pohod je minil v prije-
tnem druženju in veselem pričakovanju 
bližajočega se novega leta 2019. 

M I R K O  J E G R I Š N I K

Prednovoletni planinski pohod

Zbor pohodnikov na parkirišču pred občinsko stavbo
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Šahovski klub Polzela vsako leto pripravi novoletni hi-
tropotezni šahovski turnir. Letošnji je bil v nedeljo, 30. de-
cembra 2018, in je potekal v mali dvorani Kulturnega doma 
na Polzeli, udeležilo pa se ga je 13 šahistov iz raznih krajev 
Savinjske doline.

Zmagal je Štefan Šincek iz ŠK Savinjčan Šempeter, ki je 
zbral 10 točk, drugi je bil Radovan Krajnc iz ŠK Griže s 7,5 toč-
ke in tretji Alen Vodušek iz ŠK Braslovče s 6,5 točke. Ob koncu 
tekmovanja je predsednik ŠK Polzela Tomi Masnec najboljšim 
trem podelil kolajne. 

T O N E  TAV Č E R

Novoletni turnir v šahu

Najboljši trije, od leve proti desni: drugouvrščeni Radovan 
Krajnc, v sredini zmagovalec Štefan Šincek in na desni 
tretjeuvrščeni Alen Vodušek. 

Poskočni muzikanti so uveljavljeno ime na slovenski glas-
beni sceni, delujejo že od leta 2010. Vsi člani so glasbeno 
izobraženi oziroma študentje glasbenih akademij doma in v 
tujini, zato skrbijo, da je njihova glasba izvajana kakovostno 
in dosledno, z veliko mero poskočne energije. So dobitniki 16 
festivalnih nagrad, med drugim tudi prejemniki mednarodne 
nagrade za najobetavnejšo skupino leta 2013. Njihovo ime 
pa je na najdaljšo noč v letu, kot že dolgo ne, privabilo na 
parkirišče pred občinsko stavbo na Polzeli veliko množico 
ljudi, ki so v ne premrzli noči plesali in se veselili vse do pol 
tretje ure naslednjega dne, ko ni manjkalo obljub, zaobljub 
in lepih želja.

Novo leto je običajno praznični dan, ki zaznamuje začetek 
novega koledarskega leta. V gregorijanskem koledarju, ki velja 
v večini sveta, je to 1. januar. V rimskih časih je bil začetek leta 
1. marca. V Sloveniji je novo leto državni praznik. Do leta 2012 
je bil praznični dan tudi 2. januar, ko je bil zaradi varčevalnih 
ukrepov ukinjen. Ponovno je postal dela prost dan leta 2017. 

V letu 2019 pa … 
Gojite najboljše ideje in podirajte vse postavljene meje. 

Presegajte cilje in pričakovanja. 
In naj vam zvezde ne bodo predaleč.

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

Poskočno v leto 2019

Silvestrovanje na parkirišču pred občinsko stavbo na Polzeli
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S pesniško zbirko »V bližini tišine« 
je Polzelanka in »vitezinja poezije« dr. 
Glorjana Veber v »deželi rek«, ki ima 
170 milijonov prebivalcev, vzbudila za-
nimanje za slovensko poezijo in kultu-
ro. 

Glorjana Veber je pesnica in podje-
tnica, doma s Polzele, ki objavlja in na-
stopa s poezijo od sedmega leta dalje. 
Za poezijo je do danes prejela več do-
mačih in mednarodnih nagrad, med 
drugim tudi naziv »vitezinja poezije«, 
medtem ko so njene pesmi prevedene 
v 21 jezikov. Pesniška zbirka »V bližini ti-
šine« je avtoričina druga knjiga, izdana 
v tujini, prva je izšla pred dobrimi tremi 
leti v Italiji z naslovom »Qualcuno prima« 
(Nekdo prej).

Zbirka štiridesetih pesmi je nastala 
pod okriljem bangladeškega časopisa 
The Teerandez, ki gradi tako imenovano 
Globalno literarno vas in univerze v Daki. 
Večina pesmi iz zbirke »V bližini tišine« 
izhaja iz avtoričinega razprodanega pr-
venca »Prosti pad«, ki je izšel pred peti-
mi leti pod okriljem Centra za slovensko 
književnost. Vendar pa je urednik knjige, 
pesnik, prevajalec in kritik prof. dr. Ma-

suduzzamana, ki poučuje literaturo na 
Univerzi v Daki, vanjo vključil tudi nekaj 
novejših pesmi. Odločil se je tudi za dvo-
jezično izdajo v bengalščini in slovenšči-
ni, saj želijo v Bangladešu tako vzposta-
viti tudi simbolično jezikovno vez med 
dvema kulturama. 

Do nastanka knjige je prišlo na pod-
lagi Glorjaninega nastopa na Bienalu 
mladih umetnikov Evrope in Sredoze-
mlja, ki je potekal leta 2009 v Skopju s 
700 umetniki iz 48 držav. Vebrova se 
ga je udeležila na podlagi izbora nacio-
nalnega natečaja ljubljanskega društva 
Škuc in v Skopju zastopala slovensko 
literaturo. Njeno poezijo so med drugim 
objavili tudi na spletnem portalu Biena-
la, kjer se je profesor seznanil z Vebrovo 
in jo poiskal prek socialnih omrežij. 

»Pobuda k objavi knjige je bila zame 
veliko presenečenje, saj me je profesor 
najprej prosil, ali bi mu lahko poslala več 
poezije. Pesmi je nato prevedla v Ame-
riki živeča bengalska prevajalka in pe-
snica Razia Sultana. A je bilo prevajanje 
tudi zame precej naporno delo, saj sva 
s prevajalko vložili ogromno nočnih ur 
v piljenje prevodov. Pomembno je na-

mreč, da prevajalec čim bolj začuti pe-
snika kot avtorja in človeka. Vsak detajl 
zahteva svojo pozornost in razmislek, 
da prevod ohrani vso paleto pomenov 
in ritem. Vendar pa sem bolj kot izdaje 
knjige vesela tega, da si želijo dolgoroč-
nega sodelovanja. Med drugim bi radi 
pripravili tudi pregled slovenske moder-
ne poezije,« je povedala Vebrova. 

Knjiga »V bližini tišine« bo predsta-
vljena na največjem nacionalnem ban-
gladeškem knjižnem sejmu The Ekushey 
Book Fair, znanem tudi kot Ekushey Boi 
Mela, kamor bo pesnica odpotovala 16. 
februarja.

Izid prvega knjižnega prevoda      
slovenske poezije v Bangladešu 

Dr. Glorjana Veber

T O N E  TAV Č E R

V soboto, 12. januarja 2019, smo se 
planinci Planinskega društva Polzela 
povzpeli na 2062 metrov visoko Radu-
ho. Pohoda se je udeležilo devet pla-
nincev. 

Vreme je bilo lepo, ne preveč hladno, 
z nekaj vetra pri vzponu ter odlično vi-
dljivostjo in lepimi razgledi. Ko smo prišli 
iz zavetja ruševja na greben in do vrha 
Raduhe, pa je tako pihalo, da smo se hi-
tro umaknili z vrha.

Snega je to zimo malo, pot pa trda in 
ponekod ledena, še zlasti pod snegom, 
zato so bile verige na čevljih precej ko-
ristne. Z izleta smo se vrnili zadovoljni 
in se dogovorili, da se v februarju spet 
dobimo za vzpon na Peco.

M I R K O  J E G R I Š N I K 

Pohod na Raduho 

Z zimskega pohoda
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Občina Polzela se je letos odločila, 
da bo v zimskem času ponudila svojim 
občanom drsališče. Na kratkem odpr-
tju je zbrane nagovoril župan Občine 
Polzela Jože Kužnik. Nastopila je tudi 
umetnostna drsalka Maruša Udrih iz 
celjskega drsalnega kluba. Drsališče 
je tako zaživelo v soboto, 5. januarja 
2019, zvečer. Zbralo se je precej starih 
in mladih ljubiteljev drsanja. 

Kot je povedal pobudnik projekta, 
župan Občine Polzela Jože Kužnik, so 
drsališče najeli za en mesec, torej bo 
postavljeno na parkirišču pri občinski 
zgradbi do 4. februarja 2019. Odprto je 
vsak dan med 17. in 21. uro, ob sobotah 
in nedeljah pa med 10. in 22. uro. Prido-
bitve so najbolj veseli otroci, ki do zdaj 
niso imeli možnosti tovrstne rekreacije 
na Polzeli. Drsanje je brezplačno, mogo-
ča pa je tudi izposoja drsalk. 

T O N E  TAV Č E R

Tudi na Polzeli drsajo

Na dan odprtja je bilo na »prvem polzelskem« drsališču živahno.

Vsako leto se prevozi Pemi, d. o. o., 
s prijatelji ob božiču popeljejo v eno 
izmed prestolnic, kjer si v božičnem 
vzdušju ogledajo praznične lučke. 

Pemi, d. o. o., s prijatelji dobrodelen ob božiču

Sredstva, zbrana za prevoz, so namenili Občini Polzela za drsališče, namenjeno otrokom.

Tokrat jih je vodila pot v sosednji Zagreb. Direktor Bogomir Batič je imel za 
potnike prijetno presenečenje, predstavil je pobudo z dobrodelno noto, da se na-
meni zbrana sredstva od prevoza za namen drsališča, ki je postavljeno za zabavno 
druženje otrok in odraslih na parkirišču pred občinsko stavbo na Polzeli. Kot sam 
pove, so otroci naša prihodnost, zato je za njih treba poskrbeti tako v animacijskem 
kot rekreacijskem duhu. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je to krasna pobuda, ki naj 
postane tradicionalna. Direktorju Bogomirju in njegovi ekipi gre zahvala za donacijo 
v višini 570 evrov, ki so jih zbrali in predali Občini Polzela za namen drsališča.

F E L I X  S K U T N I K
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Ob začetku novega leta vedno po-
gledamo nazaj. Kaj puščamo za sabo, 
kaj nam je uspelo, v čem smo lahko še 
boljši. Za Jadralnim društvom Maltezer 
je uspešno preteklo leto, saj smo bili 
člani dobrodelni, strokovni in zdravo 
tekmovalni.

Ker bom o dobrodelnosti društva več 
spregovoril za naslednjo številko Polzela-
na, se bom v tem zapisu ustavil ob naših 
izobraževalnih in tekmovalnih dejavno-
stih. Ker so mladi vedno v vseh pogledih 
naša srčna sled in up, bom najprej spre-
govoril o njih. V avgustu smo namreč 
na Velenjskem jezeru izvajali strokovno 
izobraževanje za osnovnošolce. Naši naj-
mlajši člani so osvajali prve jadralske ve-
ščine in se predajali tudi drugim vodnim 
športom. Drugi člani smo svoje strokov-
no znanje izpolnjevali na Kočevskem je-
zeru, kot tudi na številnih tekmovalnih re-
gatah, ki smo se jih udeleževali skozi vso 
leto. Z ženskimi in moškimi posadkami 
smo sodelovali na kar osmih regatah. 

Najbolj številčno smo se udeležili 4. 
Savinjske regate 2018, v sklopu katere 
smo izpeljali klubsko tekmo. Slavila je eki-
pa Prijatelji s skiperjem Marjanom Udri-
hom. Drugo mesto so zasedli Yokozuna 
Boysi, s skiperjem Jernejem Turnškom, 
medtem ko so se na tretje mesto povzpeli 
Prebrisani s skiperjem Damjanom Miklav-
cem. Na regati Jabuka je ekipa Maltezer, s 
skiperjem Damjanom Miklavcem, dosegla 
v skupini Open prvo mesto. Teh uspehov 
smo vsi veseli in čestitke vsem za doseže-
ne rezultate ter izvrstno vzdušje.

Delavni in uspešni v Jadralnem društvu Maltezer

Člani Jadralnega društva Maltezer

Leto 2019 je že razprlo jadra in naj se nadaljuje z naklonjenim vetrom, ki nas bo 
navdajal s pozitivno energijo, dogodki, potmi in dobrodelnostmi, ki se bodo zapiso-
vale v lepe spomine.

L J U B O  Ž N I D A R

Med 11. in 13. januarjem 2019 sta na turnirju v Samoboru, na katerem je nasto-
pilo več kot 1300 tekmovalcev iz 24 držav, uspešno nastopila dva člana Karate 
kluba Polzela. 

Za Maia in Nušo je bil to zadnji kontrolni turnir pred evropskim prvenstvom na 
Danskem. V petek je dobro nastopil Mai Bašič Fekonja, ki je po dveh zmagah v tre-
tjem krogu žal zabeležil poraz proti tekmovalcu iz Azerbajdžana. Nuša pa je suve-
reno zmagala v petih bojih in tako osvojila več kot odlično prvo mesto. Trenerja sta 
bila Luka Deberšek in David Vindiš.

LU K A  D E B E R Š E K

Turnir v Samoboru

Prvo mesto za Nušo Žerjav (mladinke, +59 kg)
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Člani in članice Krajevne organizacije Rdečega križa Polzela in Župnijske Ka-
ritas Polzela so v četrtek, 17. januarja 2019, za praznike skupaj obiskali stanovalce 
Doma upokojencev Polzela, še posebej pa tiste iz Občine Polzela, teh je trideset. 

To je bil poseben dan

Med nastopom Vaških godcev 

Planinsko društvo Polzela je tretjo soboto v januarju pripravilo 37. pohod 
Zdravju naproti na Goro Oljko. Letošnji je potekal v zimskih razmerah, v dolini 
je bilo snega za vzorec, na cilju pa 15 centimetrov. 

Pohoda se je, kot je povedal predsednik PD Polzela Miroslav Jegrišnik, udele-
žilo okrog 700 pohodnikov iz raznih krajev Slovenije in sosednje Hrvaške. Vodeni 
pohod je bil s Polzele, pohodniki pa so prišli na Goro Oljko tudi iz smeri Šmartnega 
ob Paki, Velenja, Šoštanja in Andraža nad Polzelo. Že po tradiciji so pohodniki na 
cilju pri Planinskem domu na Gori Oljki (726 metrov nadmorske višine) dobili trdo 
kuhano jajce v čast sv. Neži, zaščitnici kokoši, in čaj, podelili pa so tudi priznanja. 

Za deseto udeležbo je priznanje prejelo šest pohodnikov, za dvajseto dva, za 
trideseto eden, vseh 37 pohodov se je udeležil Ferdinand Glavnik s Polzele, na 
novo pa se je vpisalo 39 pohodnikov. 

T O N E  TAV Č E R

700 pohodnikov na Goro Oljko

Ferdinand Glavnik, ki je bil na vseh 37 
pohodih.

Za pozornost so jim izročili priložno-
stna darilca, nato so se vsi skupaj zbra-
li v jedilnici doma, kjer jih je nagovoril 
predsednik Župnijske Karitas Polzela 
Blaž Jelen. V nagovoru je med drugim 
poudaril, da jim naj bo ta urica v veselje 
in zadovoljstvo, da so med dobrimi lju-
dmi, ki jim želijo ustreči in jih razveseliti, 
da bodo zdravstvene in druge težave 
manj težke. V novem letu 2019 pa jim 
je v imenu obeh organizatorjev zaželel 
vse najboljše, predvsem sreče, zdravja 
in dobrega počutje ter božjega bla-
goslova. Stanovalci doma so bili veseli 
prazničnega programa Vaških godcev 
iz Andraža nad Polzelo.

T O N E  TAV Č E R

Športno košarkarsko društvo Koš 
Polzela je tudi letos pripravilo Savinj-
sko košarkarsko ligo Vrtine Palir. 

V novi sezoni 2018/19 nastopa šest 
ekip s širšega celjskega območja, tekme 
se igrajo v Športni dvorani na Polzeli ob 
nedeljah dopoldne, zaključek lige oziro-
ma finalni dan pa bo 9. ali 16. marca 2019. 

V prvem krogu so se srečanja konča-
la z naslednjimi izidi: Slovenija +45 Savinj-
ska Polzela : Fibles Team Nazarje 65 : 95, 
KK Kasaze : Vrtine Palir Prebold 84 : 49, 
Instalacije Verhovšek Šentjur : Kovinar-
stvo Rožič Žalec 60 : 77. 

T O N E  TAV Č E R

Nastopa šest ekip
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V nadaljevanju cikla predavanj v 
projektu Občine Polzela Odstiranja 
znanj prednikov bomo na gradu Ko-
menda ob petkih zvečer gostili:

• 25. 1. 2019 – Karin Lavin, ustvarjalko 
in mentorico holističnih pristopov s 
predavanjem POGLOBLJENA DOŽI-
VETJA POKRAJINE

• 1. 2. 2019 – Robija Lavina, geomanta, 
raziskovalca in projektnega sve-
tovalca s predavanjem ČLOVEK 
– DOM – MESTO – POKRAJINA - 
PLANET 

• 15. 2. 2019 – dr. Tadejo Jere Jakulin, 
izredno profesorico sistemov in tu-
rizma na Unescovi UniTwin Univerzi 
na Primorskem s predavanjem SIS-
TEMSKO MIŠLJENJE ZA RAZVOJ 
TURIZMA V LOKALNEM OKOLJU

• 22. 2. 2019 – Ira Zorka, arhitekta na-
ravne gradnje in permakulture s pre-
davanjem GOVORICA PROSTORA

Pogoj razvoja in obstoja celostne-
ga človeka je v razumevanju ravnoves-
ja. Načelo o ravnovesju kot osnova, ki 

vzbuja paradigmo povezovanja, har-
moničnosti in sodelovanja. Vsi na oze-
mlju zdajšnje Slovenije imamo opraviti 
z vsem, kar se je na teh tleh kadarkoli 
dogajalo. Kulturna, duhovna, naravna in 
tehnična dediščina vseh poprej živečih 
ljudi na teh prostorih je naša popotni-
ca v sedanjosti. Dr. Pleterski je zaokrožil 
omenjeno v pojmu kulturni genom. K 
temu, kar nas popolnoma pogojuje in 
določa, pa je treba dodati še vsaj pokra-
jino, lokalno, domače okolje. Eden izmed 
pojmov, ki tudi to opredeljuje, je »genius 
loci«, in sicer opredeljuje značilnost in 
posebnost kraja, čemur lahko rečemo 
tudi duh kraja.

S predavanji Odstiranja znanj pred-
nikov krepimo navezavo na identiteto 
skupne zavesti iz zgodovine in kulture 
prednikov, značilnosti rastlinskega, žival-
skega in mineraloškega sveta ter Zemlje 
oziroma njenega lokalnega počela.

Lokalna pridelava hrane, lokalno 
gospodarstvo, tradicija, lokalni običaji, 
lokalna prepoznavnost in integriranost 

ljudi – vse to je tisto, kar nam omogoča 
celostno ravnovesje in s tem obstanek 
ter preživetje v odnosu do globalističnih 
trendov, ki nam vztrajno režejo korenine 
in stik s predniki ter z izročilom – da bi 
iz nas končno naredili standardizirane 
potrošnike, enake tistim od Kanade do 
Avstralije in od Skandinavije do Južno-
afriške republike. Gospodarska globa-
lizacija je namreč povzročila hitro rast 
velikosti in moči korporacij ter bank, a 
hkrati tudi finančno nestabilnost, odvi-
snost, brezposelnost in veliko ekoloških 
sprememb. 

Vračanje k lokalnemu, k rodni grudi 
in domači pokrajini, ne pomeni zavira-
nja napredka, pač pa predvsem prina-
ša prednosti lokalnemu okolju, s tem se 
ohranijo pomembne vrednote, kot so 
oskrba z boljšo hrano, manjše onesnaže-
vanje, lokalna identiteta, trajnostne obli-
ke zelenega turizma, povezanost in eko-
nomija ter nasploh večje zadovoljstvo in 
zdravje ljudi, skupnosti in pokrajine.

M A R J A N  K O G E L N I K

Predavanja Odstiranja znanj prednikov

O LG A  H O Č E VA R

Zima še traja, vendar le na koledarju. 
Ljubitelji umetnosti so 18. januarja 2019 
polepšali turobne dni s plesom in slikar-
sko razstavo. 

Z obširno paleto slikarskih motivov 
se je predstavila Julijana Juhart, ki že če-
trt stoletja ustvarja v likovni sekciji KUD 
Polzela. Na odprtju razstave je avtorica 
govorila o mnogih zanimivih dogodkih s 

Slikarski motivi in starinski plesi na gradu Komenda 

Z odprtja razstave

svoje slikarske poti in navdušila številne 
obiskovalce, likovne prijatelje ter sose-
de iz Tabora. Za popestritev dogodka je 
poskrbela njena vnukinja Katja Puncer z 
recitacijo avtorskih pesmi, prav tako tudi 
plesna skupina Galiarda iz Celja. V starin-
skih oblačilih so ob glasbeni spremljavi 
zaplesali nekaj srednjeveških plesov in 
polepšali Julijanino razstavo. O pomenu 
delovanja plesne skupine in o zgodovini 
srednjeveških plesov je spregovoril Alen 
Kovačič, predsednik KD Ivan Cankar Ta-
bor, in se avtorici razstave, ki je predse-
dnica njihove likovne sekcije, zahvalil s 
šopkom pomladanskega cvetja in Can-
karjevimi motivi. Tudi likovniki KUD Pol-
zela so se pridružili čestitkam in željam, 
da se nadaljuje likovna pot Julijane Juhart 
v začrtani smeri, da se ideje in energija 
prenašajo na mladi rod.

Nad zanimivo povezavo različnih kul-
turnih zvrsti na tem dogodku je bila nav-
dušena tudi predstavnica Občine Polzela 
Martina Lipičnik, ki je razstavo uradno 
odprla. Likovna razstava bo na gradu Ko-
menda na ogled do 22. februarja 2019.

M O J C A  K O R O Š E C
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O, Polzela,
moja rojstna vas domača, 
kjer hiša mojega stoji očeta,
vse bolj spomin nazaj 
v čas se vrača,
ko moja pot življenjska
je bila začeta.

Usoda kruta v trenutku
vzela ga iz mojega je sveta,
ostala pesem je življenja
neizpeta.

Podoba osrčja
mojega rojstnega kraja
pred očmi se mi poraja.

Pr Tiršek bla je trgovina,
ki v kraju ni bila edina.
Po svežih žemljah je dišalo,
bombonov polno tam je stalo.

Kmetijska zadruga
na istem mestu še danes stoji,
za pridelovalce hrane 
prav vse poskrbi.

Malo naprej moja osnovna šola 
je kraljevala, 
ki vse do danes je ostala.

Tam, kjer pa danes po kruhu diši, 
pa pošto imeli svojo smo mi.
Ivan in Vanki sta pošto nosila, 
od hiše do hiše prijaznost delila.

Zraven pošte
je moja prva šola stala,
v njej prvi in zadnji 
razred sem obiskovala.

Največjo popotnico
za življenje
mi gospa Trobinova je dala,
za kar ji res iskrena hvala.

Gostilna Cizej
je tam že vrsto let,
ko me še ni bilo na svet. 
Bila sem tam »kuhana in pečena«,
saj v sosednji hiši 
sem bila rojena.

Zdaj pa še na desno 
stran se preselim, 
da malo spomine obudim.

Pri Cimpermanu 
Malčka je bila lastnica, 
tam gostilna bla je 
in mesnica.

Tudi zdravstveno nego 
imeli smo vso, 
tam, kjer še danes stoji,
stal že takrat je 
zdravstveni dom, 
zdravnik je s kolesom 
prihajal na dom.

O, moj ljubi rojstni kraj

Prispevki bralcev dodatno obogatijo vsebino Polzelana ... Danica Palir nas v pesmi popelje nekaj desetletij v preteklost ...

KULTURNOZGODOVINSKI UTRINKI

Pogled s polzelske cerkve leta 1918. Razglednico je založil takratni polzelski trgovec Julius Žigan.

Razglednico hrani Domoznanski oddelek Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
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Pogled s Polzelske cerkve 100 let kasneje, leta 2018.

Prav tako naša kinodvorana 
bila je z njivami hmelja obdana. 
Imeli smo dosti filmske zabave, 
mi pa smo ustvarjali 
lepe gledališke predstave.

Imeli smo vaje, 
generalke in premiere, 
bili smo složni brez primere. 
Vsem nam bilo je res v veselje, 
a naš Jaka pa pustil 
tam je življenje.

Dvorano nam je uspelo 
vso napolniti, 
predstave pa večkrat 
še ponoviti.

Šli smo kdaj tudi 
na tekmovanje 
in v druge kraje 
v gostovanje.
Kjer desna stran 
osrčja Polzele zaključi se, 
cerkev naša lepa je.

Po sredi peljala 
pa »bela« je cesta, 
ki daleč bila je 
od velikega mesta.

A mi, takratni Polzelani, 
smo na levi 
in na desni strani 
imeli prav vsega po malo, 
kar za življenje 
je takrat veljalo.

Zdaj pa ne leve 
in desne se delimo, 
življenje pa teče 
hitro nam mimo.

Za tako početje 
nikoli si časa nisem vzela, 
bilo ga je komaj 
za preživetje.

Vedno sem najrajši imela 
svojo družino, 
svoj rojstni kraj 
in svojo domovino.

D A N I C A  PA L I R 
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Februar 2019
PETEK, 1. 2. 2019, OB 18. URI
Podelitev športnih priznanj Občine 
Polzela za leto 2018
Dom krajanov Andraž
(Ivi Kapitler: 070 705 007)

PETEK, 1. 2. 2019, OB 18. URI
Odstiranja znanj prednikov
Človek – dom – mesto – pokrajina – 
planet
Grad Komenda – VIT-točka
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

SOBOTA, 2. 2. 2019
Kofukan šolska liga – 2. krog
(Tomaž Deberšek: 031 394 590)

SOBOTA, 2. 2. 2019, OB 18. URI
Doživeti Južno Korejo – potopisno 
predavanje
Grad Komenda – VIT-točka
(Andreja Jelen: 041 505 678)

SOBOTA, 2. 2. 2019, OB 19. URI
Zbor mladih PGD Polzela
Sejna soba PGD Polzela
(Ivi Kotnik: 041 783 225)

NEDELJA, 3. 2. 2019
Občni zbor PGD Polzela
Sejna soba PGD Polzela
(Ivi Kotnik: 041 783 225)

NEDELJA, 3. 2. 2019, OD 8. DO 9. URE 
Meritve krvnega sladkorja in 
holesterola 
Dom krajanov Andraž
(Mateja Borovnik: 041 227 272)

NEDELJA, 3. 2. 2019, OB 10. URI
Občni zbor članov ZZB NOB, k. o. 
Andraž
Dom krajanov Andraž
(Jože Krk: 041 669 518)

SREDA, 6. 2. 2019, OB 9. URI
Vrtčevska proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Telovadnica Vrtca Polzela
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)

ČETRTEK, 7. 2. 2019, OB 8.30
Šolska proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku
ŠD Polzela
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)

ČETRTEK, 7. 2. 2019, OB 18. URI
Kulturni praznik, 8. februar
Dom krajanov Andraž
(Občina Polzela v sodelovanju s 
Kulturnim društvom Andraž: 03/703 
32 28)

SOBOTA, 9. 2. 2019, OB 7. URI
Pohod na Peco
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Uroš Lešnik in Mirko Jegrišnik: 041 902 
183)

SOBOTA, 9. 2. 2019, OB 7. URI
Pohod: Koroška planinska pot
Zbor pri igrišču v Andražu.
(Evgen Tominšek: 041 783 739)

SOBOTA, 9. 2. 2019, OB 8. URI
Kmečka tržnica pred trgovino Tuš
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SOBOTA, 9. 2. 2019, OB 17. URI
Poker night
Mladinski center Polzela
(Luka Deberšek: 031 341 324)

SOBOTA, 9. 2. 2019, OB 18. URI
Občni zbor Turističnega društva 
Občine Polzela
Mala dvorana KD Polzela
(Bernarda Meh: 041 951 371) 

SOBOTA, 9. 2. 2019
Občni zbor članov Društva prijateljev 
mladine Andraž
Dom krajanov Andraž
(Ksenija Rojko Mešič: 031 815 588)

PETEK, 15. 2. 2019, OB 18. URI
Odstiranja znanj prednikov
Sistemsko mišljenje za razvoj turizma 
v lokalnem okolju
Grad Komenda – VIT-točka
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

SOBOTA, 16. 2. 2019
Občni zbor DPM Polzela
Gostilna Cizej Polzela
(Matej Dušič: 031 717 481)

SOBOTA, 16. 2. 2019, OB 6.30
Sankanje v Ljubelju
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Uroš Lešnik: 031 616 396)

SOBOTA, 16. 2. 2019, OB 10. URI
Občni zbor ZZB NOB, k. o. Polzela, za 
vrednote NOB
(Milan Pečnik: 031 366 252)

SOBOTA, 16. 2. 2019, OB 14.30
Sankanje v Ovčji jami
(Luka Deberšek: 031 341 324)

SOBOTA, 16. 2. 2019, OB 18. URI
Občni zbor članov Kulturnega društva 
Andraž
Dom krajanov Andraž
(Vili Pižorn: 041 783 734)

TOREK, 19. 2. 2019
Občni zbor Društva Dvorec
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 041 175 403)

TOREK, 19. 2. 2019, OB 16. URI
253. lunohod: Polzela – Braslovško 
jezero
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
(Julijana Klemen: 031 756 103)

TOREK, 19. 2. 2019, OB 16. URI
Kuharski tečaj
Osnovna Šola Polzela
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SREDA, 20. 2. 2019, OD 7. DO 12. URE
Krvodajalska akcija
Veroučna učilnica Župnije Polzela
(Matjaž Črešnovar: 041 601 751)

SREDA, 20. 2. 2019, OB 18. URI
Javna produkcija učencev KGD Cecilija
Dvorana KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

ČETRTEK, 21. 2. 2019, OB 18.30
Strokovno predavanje Nevenke Breznik
Strah ima velike oči: kako se najbolj
učinkovito spopadamo z vsakodnevnimi 
malimi in velikimi strahovi
Grad Komenda, VIT-točka
(Renata Novak: 03/703 32 04)

PETEK, 22. 2. 2019, OB 18. URI
Odstiranja znanj prednikov
Govorica prostora
Grad Komenda – VIT-točka
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

SOBOTA, 23. 2, 2019, OB 5. URI
Pohod na Grintavec
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli.
(Uroš Lešnik in Mirko Jegrišnik: 041 902 
183)

SOBOTA, 23. 2. 2019, OB 15. URI
Zbor članov ZŠAM Savinjske doline
(Milan Pečnik: 031 366 252)

SOBOTA, 23. 2. 2019, OB 18. URI
Občni zbor KGD Cecilija
Dvorana KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

SOBOTA, 23. 2. 2019, OB 20.30
Občni zbor KMN Frendi
Gostilna Dory Polzela
(Damjan Ožir: 031 598 331)

ČETRTEK, 28. 2. 2019, OB 17. URI
Prisluhnimo pravljici
Grad Komenda, prostori knjižnice
(Renata Novak: 03/703 32 04)

FEBRUAR 2019: VSAKA NEDELJA OD 
9. DO 13. URE 
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Kulturni dom Polzela
(Tomi Masnec: 041 783 213)

KOLEDAR DOGODKOV

5., 12., 19. IN 26. 2. OB 17. URI 
Likovne delavnice, tečaji in srečanja 
članov likovne sekcije KUD Polzela.
Kulturni dom Polzela
Informacije: 031 806 867 ali  
031 795 825
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Medgeneracijski center - februar 2019
PETEK, 1. 2. 2019
17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 5. 2. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA: »Poskrbi 
zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 6. 2. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 7. 2. 2019
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

TOREK, 12. 2. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA: »Poskrbi 
zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 13. 2. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

SREDA, 13. 2. 2019
16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 14. 2. 2019
9.30–10.30 Posvetovalnica – zdrav 
življenjski slog
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra
PETEK, 15. 2. 2019
17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 19. 2. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA: »Poskrbi 
zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 20. 2. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 21. 2. 2019
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 22. 2. 2019
17.00–19.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 26. 2. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 27. 2. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

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 
podelite svoje znanje z nami.

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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V spomin Ireni Pevnik
V prazničnem decembru, sredi pričakovanja božiča in novega leta, je prišla med nas novica, da nas je po dolgi in težki 

bolezni zapustila Irena Pevnik. Čeprav je bolezen postala njena stalna in odvečna sopotnica, smo vendarle verjeli, da bo 
še precej časa tu, med nami. Žal je postalo njeno breme pretežko.

Irena Pevnik je bila rojena 25. marca 1947 v Podvinu pri Polzeli na mali kmetiji, kjer je tudi odraščala in obiskovala 
osnovno šolo. Že v šolskih klopeh so odkrili njen talent za risanje in jo spodbujali, da bi se vpisala v šolo za likovno 
ustvarjalnost. Žal se zaradi očetovega nasprotovanja to ni zgodilo, saj se je morala zaposliti v Tovarni nogavic, kjer je 
delala kot inženirka tekstilne tehnologije. Z zaslužkom je staršem pomagala zgraditi njihov skupni dom. Svoji ljubezni, 
likovni umetnosti, se je v mladosti le malo posvečala. 

A v zrelih letih je našla več časa za slikanje. Njena želja po upodabljanju, risanju in slikanju je bila tako močna, da se je 
včlanila v Društvo šaleških likovnikov. Leta 1988 je bila soustanoviteljica likovne sekcije KUD Polzela in njena dolgoletna 
predsednica. Aktivni likovni ustvarjalnosti pa se je lahko popolnoma posvetila ob upokojitvi leta 1999. Za svoja umetni-
ška dela je prejela številna priznanja.

Ljubezen do likovnega ustvarjanja je širila med znance, prijatelje, občane, pa tudi zunaj meja naše občine. Premogla 
je ogromno entuziazma, s katerim je ustvarjala močne premike, ki so vodili v napredek na tem področju. Ekstempore, 
likovna kolonija prijateljstva, preštevilne razstave …, vse to je plod njenih idej in ustvarjalnosti. Nikoli ji ni zmanjkalo delov-
ne vneme in zagnanosti. Vedno je videla cilj pred sabo, zato je znala poiskati tudi pot. Ljubila je lepoto likovne umetnosti. 
Čutila jo je. Znala je v njej kritično uživati in svetovati. Miru ni poznala – vedno je hrepenela po več in drugače. Znala je 
premikati meje. Čeprav so ji moči vidno pešale, so ideje vrele na plano. Še vedno je načrtovala nova ustvarjanja, pa kako 
bo naslikala to in ono … Ljubezen in veselje do likovnega ustvarjanja sta bila njeno vodilo in zdravilo.

Njeno življenje je bilo življenje za likovno umetnost in ustvarjanje. Pustila je pomemben pečat na tem področju v 
Občini Polzela – tu je leta 2015 prejela občinsko priznanje za delo v kulturi, Prešernov cekin.

Spoštovana gospa Irena, hvala Vam za vse od srca. Na vseh nas ste pustili neizbrisen pečat, ki verjamem, da bo trajal 
večno. Kot privilegij si štejemo dejstvo, da smo Vas poznali ter živeli in delali z Vami.

J O Ž E  K U Ž N I K ,  Ž U PA N
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Bil si trden kot skala, bil si pokončen 
kakor hrast, a prišel je dan, ki zrušil je 

skalo, ki zlomil je hrast.

ZAHVALA
 

IVAN SITAR
(5. 11. 1934–
2. 12. 2018)

Ob izgubi dragega očeta, moža, tasta, 
dedija, pradedija se zahvaljujemo vsem 

sosedom, sorodnikom, znancem in 
prijateljem za nesebično pomoč in 

izrečena sožalja.
Hvala gospodu župniku Jožetu Kova-
čcu za lepo opravljen obred, govor-

nikoma Srečku in Davidu, Gasilskemu 
društvu Andraž za izvedbo pogreba, 
Kulturnemu društvu Andraž, Društvu 

upokojencev Andraž, Kmetijski zadrugi 
Polzela, cerkvenim pevcem, kvintetu 
Lastovka in pogrebni službi Morana.
Zahvala osebni zdravnici Martini Hro-

vat, sestri Ireni, nujni medicinski pomoči 
Zdravstvenega doma Žalec, zdravstve-

nemu osebju na Oddelku za bolezni 
prebavil Splošne bolnišnice Celje.

Hvala.
Vsi njegovi

Mnogo si ustvaril,
zdaj vsak korak
spomin je nate

in hvaležna misel,
luč je, ki ne ugasne.

V SPOMIN

JANKO PRAPROTNIK

14. januarja 2019 mineva leto dni, 
odkar nas je prezgodaj zapustil dragi 

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

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

 Vsi njegovi

Srce vajino je zastalo,
zvon v slovo vama je zapel,

misel na vaju bo ostala,
spomin na vaju večno bo živel.

V SPOMIN

SIMON
(12. 1. 1968–25. 4. 2018)

in DRAGO SKURNŠEK
(19. 10. 1943–25. 2. 1994)

Minilo bo leto dni, odkar nas je 
zapustil dragi sin in brat Simon, ter 25 
let, odkar je od nas odšel mož in ati 
Drago Skurnšek z Brega pri Polzeli. 
Za večno ostajata v naših srcih in 

mislih.

Hvala vsem, ki se ju spominjate in 
postojite ob njunem grobu.

Mama Marinka in Irena z Andijem

Le srce in duša vesta,
kako boli, ko tebe več ni.

V SPOMIN

4. januarja je minilo tri leta, odkar te 
ni več med nami, a v naših srcih boš 

vedno živel ti.
Za tabo ostali so praznina, molk in 
tišina ter spomin tvojih pridnih rok.

BRANKO KOČEVAR
(1961–2016)

Najlepša hvala vsem, ki ga nosite v 
svojih srcih, nanj ohranjate lep spomin 

in mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje …

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

(T. Pavček)

V SPOMIN

29. decembra 2018 je minilo leto 
žalosti, odkar nas je zapustila naša 
draga mama, mama, prababica in 

tašča

ŠTEFANIJA OTOREPEC
Ločica ob Savinji, Sončna cesta 96

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki 
z lepo mislijo postojite ob njenem 
grobu in prižgete svečko v njen 

spomin.

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

ki bo v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri v Domu krajanov Andraž.

Začul sem tihe korake na stopnicah. 
Prišla je mati; stopala je počasi in 

varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj 
se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor 

v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen 
pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v 

oči; večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala 
iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se 

smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar ...
                                   (Ivan Cankar)

Na proslavi bo podeljen Prešernov cekin Občine Polzela.
 

Slavnostni govornik bo župan Občine Polzela Jože Kužnik, osrednja gostja pa Vitezinja poezije dr. Glorjana Veber. 
Kulturni program bodo sooblikovali člani Kulturnega društva Andraž in Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Moderatorka bo Valentina Plaskan Jordan.

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV
POLZELA

PETEK,
1. FEBRUAR

2019,
OB 18. URI
V DOMU KRAJANOV

ANDRAZ

za leto 2018

GOST:

DEJAN ZAVEC
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