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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 18. 3. 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 29. 3. 2019.
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Kadarkoli me kdo vpraša, od kod izhajam, kje sem se rodil, s ponosom 
povem, da sem se rodil na Bregu pri Polzeli, kjer sem s številnimi sovrstniki 
preživel zelo lepo mladost. Naša družina se je za nekaj let preselila v Parižlje, 
vendar je bila navezava na Polzelo tako močna, da je kar kmalu sledila selitev 
nazaj, v novi dom, na Polzelo. 

Po končani osnovni šoli na Polzeli sem nadaljeval šolanje na gimnaziji 
v Celju. Visokošolskega študija zaradi spleta okoliščin nisem dokončal, saj 
sem se kmalu zaposlil kot vodja recepcije v Zdravilišču Dobrna. Sledilo je 
vodenje Hotela Prebold in pozneje Hmezad gostinstva. Po osamosvojitvi 
sem se zaposlil v Eri Velenje, kjer sem ostal vse do upokojitve. 

Na zadnjih lokalnih volitvah sem bil kot nestrankarski kandidat s podporo 
stranke SDS izvoljen v Občinski svet Občine Polzela, župan Jože Kužnik me 
je 1. februarja 2019 imenoval za podžupana, kar sem sprejel kot veliko čast 
in odgovornost. 

V času mojega življenja se je Polzela nenehno spreminjala in na takšno, 
kot je danes, smo vsi ponosni. Seveda pa vsi skupaj nenehno stremimo, da 
se nam življenje v tem prostoru še izboljša. V preteklosti je razvoj temeljil 
na močni tekstilni in lesni industriji, žal so se časi spremenili in treba je iskati 
povsem nove možnosti.

Osebno vidim uspešen nadaljnji razvoj občine v še večjih naporih, da 
se maksimalno prilagodimo priložnostim, ki nam jih ponujajo zdajšnje in 
prihodnje prometne povezave. Z usklajevanjem interesov s sosednjimi 
občinami in širše je treba dobro proučiti, kaj imamo še na voljo in za kakšen 
namen bomo uporabili razpoložljiv prostor. Vložiti bo treba maksimalen 
napor in ustrezna sredstva, da bodo razvojni projekti naravnani v privabljanje 
investitorjev z dejavnostjo, ki ustvarja visoko dodano vrednost, nova delovna 
mesta in ustreza merilom varstva okolja. Posebej še velja, da se mora občina 
z vsemi možnimi vzvodi aktivno vključiti v aktiviranje obstoječih kompleksov 
Tovarne nogavic in Garanta. 

Veselim se, da bom lahko z aktivnim delom kot podžupan in kot 
predsednik Odbora za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve 
soustvarjal razvoj naše občine. 

M I LO Š  F R A N K OV I Č

Veselim se, da bom lahko soustvarjal razvoj naše občine
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Spoštovane občanke, spoštovani občani, komaj smo si vo-
ščili vse dobro ob novem letu, že smo na pragu pomladi. Leto-
šnja zima nam ni prinesla snega, tudi z nizkimi temperaturami 
se ni izkazala. Seveda pa ne bomo presenečeni, če bo marec 
še postregel s snegom in mrazom. Pomlad prihaja počasi, a 
zanesljivo. Prebuja se. Vsepovsod je že polno zvončkov, tro-
bentic in teloha. Tudi ptički že veselo žvrgolijo. Vsak dan bolj. 
Bližajoča se pomlad jim daje moč. 

Prihaja marec in z njim kar dva praznika, namenjena žen-
skam. Čeprav moški ves čas tako mislimo, vam, drage ženske, 
le marca zmoremo najbolj iskreno in čutno ter najtopleje po-
vedati, da vas imamo radi, da smo hvaležni za vse, kar naredite 
za nas. Priložnost za to nam ponujata oba praznika: dan žena 
in materinski dan. Brez dvoma tako mislimo vsak hip, le morda 
po moško preveč skoparimo z besedami, še bolj z dejanji, s 
katerimi bi vam vse to povedali.

Drage občanke, vesel sem, ker ste v naši lokalni skupnosti 
ženske, ki toliko zmorete. Hvaležen sem, ker premorete toliko 
ljubezni za vse nas, ki živimo z vami in ob vas. Ponosen sem 
na vas, ker z nasmehom na obrazu in dobro voljo dajete ob-
čutek, da z lahkoto opravljate toliko del naenkrat, čeprav je 
resnica zagotovo pogosto ravno nasprotna. Občudujem vas, 
ker znate in zmorete sočasno odigrati toliko vlog: ste mame, 
žene, delavke, gospodinje … Znate biti pogumne in drzne, pa 
seveda modre in preudarne ter previdne in skrbne, pa seve-
da strpne. Znate prijeti življenje v svoje roke in nam ustvarjati 
nepozabne spomine. Zaslužile bi, da bi praznovale vsak dan v 
letu. Zaslužile bi veliko več, kot dobite v tej naglici, ko mimo-
bežno hitimo mimo vas. 

Hvala, ker ste. Hvala, ker ste z nami in ker se čudovito do-
polnjujemo. Z vami je vsak trenutek še lepši. Z vami nam je 
preprosto lepo. Radi smo z vami tukaj in zdaj.

Hvaležen za vse vam čestitam in vam želim vse dobro.

VA Š  Ž U PA N  J O Ž E  K U Ž N I K

Županove misli

Prihaja marec – praznični mesec

21. junija 2018 je na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v Ljubljani minister Zdravko Počivalšek podpisal 
Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije – drugo po-
vabilo. V Dogovor je umeščenih 29 novih projektov Savinj-
ske regije v skupni vrednosti 81.334.538,39 evra. Država bo 
iz lastnih sredstev in sredstev EU-ja za te projekte namenila 
51.486.997,71 evra. To pomeni, da je Savinjska regija za 29 
projektov dobila kar 92,03 % vseh razpoložljivih sredstev. V 
nadaljevanju pogajanj ostane 4.458.215,64 evra. 

Za spodbujanje podjetništva je odobrenih devet projektov, 
isto število projektov je namenjenih izgradnji regijskega kole-
sarskega omrežja. Dopolnitev Dogovora vključuje tudi deset 
okoljskih projektov, in sicer se sedem projektov nanaša na či-
ščenje in odvajanje odpadnih voda, trije projekti pa so name-
njeni oskrbi s pitno vodo. Odobren je tudi projekt izgradnje 
navezovalne ceste Ljubečna – AC, priključka Celje – vzhod.

Občina Polzela bo s tega naslova pridobila nepovratna 
sredstva v skupni višini 1.013.720,00 evra, od tega za projekt 
izgradnje dveh še potrebnih sekundarnih kanalizacijskih vo-
dov (Polzela center in ob razbremenilniku ter na Bregu ob Sa-
vinji) v višini 220,000,00 evra, za projekt v sklopu izgradnje 
infrastrukture za kakovostno vodooskrbo v višini 343.720,00 
evra in pa za projekt izgradnje oziroma dograditve komu-
nalne infrastrukture v PC Garant Polzela 450.000,00 evra. 
Vključena pa je tudi v projekt izgradnje državne kolesarske 
povezave v Spodnji Savinjski dolini, katere investitor bo Di-
rekcija RS za ceste.

 M AG D A  C I L E N Š E K

Črpanje nepovratnih evropskih sredstev      
za občinske projekte
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POZIV

Poziv za imenovanje članov Krajevnih odborov v Občini Polzela

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

POZIVA
občanke in občane Občine Polzela 

ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in združenja ter delujejo na območju Občine Polzela, 
naj predlagajo kandidate za člane Krajevnih odborov

V skladu s Statutom Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) so Krajevni odbori ustanovljeni 
kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Polzela za uresničevanje potreb občanov posameznega naselja Občine Polzela.

V Občini Polzela so ustanovljeni naslednji krajevni odbori:
• Krajevni odbor Andraž nad Polzelo, v katerega se imenuje 7 članov,
• Krajevni odbor Breg pri Polzeli, v katerega se imenuje 7 članov,
• Krajevni odbor Ločica ob Savinji, v katerega se imenuje 7 članov,
• Krajevni odbor Polzela, v katerega se imenuje 7 članov,
• Krajevni odbor Dobrič, v katerega se imenuje 5 članov,
• Krajevni odbor Orova vas, v katerega se imenuje 5 članov,
• Krajevni odbor Podvin pri Polzeli, v katerega se imenuje 5 članov, in
• Krajevni odbor Založe, v katerega se imenuje 5 članov.

Kandidate za posamezni krajevni odbor lahko predlaga vsak občan in občanka, ki ima stalno prebivališče v krajevnem odboru, za 
katerega predlaga kandidate. Vse zainteresirane pozivamo, da posredujete predlog na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.polzela.
si, najpozneje do 1. 3. 2019, na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: alenka.kocevar@polzela.si.

F E L I X  S K U T N I K ,  P R E D S E D N I K 

POZIV

Poziv za imenovanje predstavnika Občine Polzela v
»Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška«

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16), Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Polzela

POZIVA
občanke in občane Občine Polzela 

ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in združenja 
ter delujejo na območju Občine Polzela, naj predlagajo kandidate za imenovanje predstavnika Občine Polzela v »Svet lokalnih 

skupnosti CSD Savinjsko-Šaleška«

V skladu s 23. členom Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) kandidata za predstavnika 
lokalne skupnosti v svetu organov javnih zavodov občinskemu svetu predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

CSD Savinjsko-Šaleška s sedežem Prešernova cesta 10, 3320 Velenje, je nastal s spojitvijo CSD Mozirje, CSD Velenje in CSD Žalec ter 
je začel delovati 1. 10. 2018. Sklep o ustanovitvi CSD Savinjsko-Šaleška opredeljuje nov organ zavoda, in sicer Svet lokalnih skupnosti z 
območja delovanja centra. 

Svet lokalnih skupnosti bo imel naslednje pristojnosti:
• sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti,
• imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra,
• spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom, ki ureja socialno varstvo,
• dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov posameznih lokalnih skupnosti,
• dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje dela centra in socialno problematiko v 

posameznih lokalnih okoljih,
• povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in
• sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva.

Vse zainteresirane pozivamo, da posredujete predlog za predstavnika Občine Polzela v »Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko-
Šaleška« pisno na obrazcu, objavljenem na spletni strani www.polzela.si, najpozneje do 1. 3. 2019, na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 
28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: alenka.kocevar@polzela.si.

F E L I X  S K U T N I K ,  P R E D S E D N I K 
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Zadnja leta se v povezavi z gospo-
darsko uspešnostjo posameznega pod-
jetja, regije ali države pogosteje ome-
nja tudi beseda inovativnost, ki jo tako 
rekoč skoraj že enačimo z besedama 
uspeh ali konkurenčnost. Zakaj je tako, 
je jasno iz nekaj preprostih dejstev.

 
In sicer: podjetja zgolj s svojimi pro-

dukcijskimi zmožnostmi že nekaj časa 
niso več kos cenejši konkurenci iz držav 
s poceni delovno silo, krepitev konku-
renčnosti podjetij/gospodarstva pa je 
prednostna naloga na poti dohitevanja 
razvitejših gospodarstev. 

Inovacijska sposobnost skupaj s člo-
veškim kapitalom sta ključna dejavnika 
boljše produktivnosti, pomembno pa 
je tudi povečanje učinkovitosti države 
in njenih institucij, vključno z vzposta-
vitvijo spodbudnega okolja za razvoj 
podjetij.

 
Občine Spodnje Savinjske doline 

ter partnerji podjetniškega podporne-
ga okolja Razvojne agencije Savinja in 
Zbornice zasebnega gospodarstva Ža-
lec že nekaj let spodbujajo podjetja in 
posameznike k inovativnemu razmišlja-
nju in uvajanju novih ali izboljšanih pro-
cesov v delovno okolje. 

Tako bo tudi marca letos odprt raz-
pis »Inovator leta Spodnje Savinjske 
doline«, kamor bodo posamezniki ali 
podjetja iz šestih občin Spodnje Savinj-
ske doline lahko prijavili svoje inovacije. 
Z razpisom želijo občine spodbuditi ob-
čane in podjetja k spodbujanju ustvar-
jalnosti ter jim s tem vsaj nekoliko tudi 
približati inovacijsko miselnost.

 Ravno inovacijska sposobnost je 
namreč tista, ki omogoča podjetju hi-
tro prilagajanje spremembam in hkrati 
ponuja možnosti za izboljšanje kon-
kurenčnega položaja. Novi, boljši, bolj 
funkcionalni in vabljivi izdelki ali storitve 
na trgu pomenijo za podjetja zanesljiv 
vir konkurenčne prednosti, saj vzbudijo 
zanimanje kupcev, povečajo trg in daje-
jo prednosti tistim, ki nanj vstopijo prvi. 
Inovativnosti pa namreč ne predstavlja-
jo zgolj korenite inovacije, temveč je 
dovolj že, da izboljšate produkt, način 
proizvodnje ali pa da že poznan pro-
dukt predstavite novemu trgu.

Razpis »Inovator leta Spodnje Sa-
vinjske doline« je med tovrstnimi spod-
budami že sam po sebi nekakšna »ino-

vacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v 
denarni obliki in so po višinah primer-
ljive povprečni slovenski menedžerski 
plači. 

Podjetja ali posamezniki inovatorji 
lahko v tem času zaprosijo tudi za ne-
povratna sredstva, ki so trenutno skozi 
patentni vavčer na voljo prek Sloven-
skega podjetniškega sklada.

Vabljeni torej k sodelovanju po na-
čelu, da nobena inovacija ni neumna, 
neumno pa je ne iskati novih inovacij! 

D E J A N  J A Z B I N Š E K

R A Z V O J N A  AG E N C I J A  S AV I N J A

Inovativnost = Spodnja Savinjska dolina

Nagrajenci lanskega razpisa s sklepne slovesne podelitve na Občini Tabor.

Občinski svet je na tretji redni seji, 
ki je bila v ponedeljek, 11. februarja 
2019, obravnaval in potrdil Predlog 
Odloka o proračunu Občine Polzela za 
leto 2019 v prvi obravnavi.

Po trenutno ocenjenih podatkih Ob-
čini Polzela za leto 2019 pripada doho-
dnina v višini 3.477.500 evrov (573,50 
evra na prebivalca). Načrtovani prihod-
ki in odhodki v prvem branju proračuna 
za leto 2019 izkazujejo prihodke v viši-

ni 5.804.800 evrov in odhodke v višini 
6.338.170 evrov. Proračunski primanj-
kljaj v bilanci A znaša 533.370 evrov. 
V računu financiranja občina izkazuje 
zadolževanje v višini 563.700 evrov in 
odplačilo dolga v višini 200.500 evrov. 
Proračunski primanjkljaj v višini 170.170 
evrov bo občina krila s prenosom sred-
stev preteklih let. Največjo investicijo 
v letu 2019 predstavlja energetska sa-
nacija Športne dvorane in vrtca v višini 
kar 1 milijon evrov.

Predlog Odloka o proračunu 
Občine Polzela za leto 2019 je podan 
v 30-dnevno javno razpravo, to je do 
13. marca 2019. V času javne razprave 
lahko zainteresirani podajo pripombe 
in predloge na predlog proračuna in 
jih pošljejo na Občino Polzela po pošti 
ali prek elektronske pošte: obcina.
polzela@polzela.si.

A L E N K A  K O Č E VA R

Proračun 2019 v javni razpravi

OBČINSKE NOVICE6

POLZELAN             Št. 2, februar 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 
 

razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2018 
v kategorijah:  

 
patenti, 

izboljšave izdelkov, 
izboljšave tehnoloških postopkov. 

 
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim 

bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
ali 

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju 
teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu »Inovator občine Žalec« ali na 

razpisu »Inovator leta SSD«. 
 

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2019   
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

• ime in priimek  ter naslov inovatorja, 
• naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za 

ocenjevanje, 
• slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 
• stopnjo realizacije inovacije. 

 
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv 

na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo celotne  
prijave s podrobnim opisom inovacije v PDF-formatu oz. formatu, ki ne dopušča 

spreminjanja vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 
 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«. 

 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najpozneje 23. aprila 2019. 
 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 
»Inovator leta SSD« dobite na Razvojni agenciji Savinja,  
tel.: 03/713 68 60 in na spletni strani www.ra-savinja.si  
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Policijska kronika - januar 2019
3. 1. smo bili policisti PP Žalec 

obveščeni o dveh kaznivih dejanjih, 
ki sta se zgodili na Polzeli, in sicer 
je neznani storilec na Glavnem trgu 
z dveh vozil odtujil dele: v prvem 
primeru brisalce, v drugem pa senzor 
za tempomat. Neznani storilec je 
s tem povzročil materialno škodo 
oškodovancema. V zvezi z opisanimi 
kaznivimi dejanji policisti še zbirajo 
informacije, zoper neznanega storilca 
pa bosta napisani kazenski ovadbi na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

13. 1. je policiste PP Žalec občan 
Založ obvestil o kaznivem dejanju za-
tajitve, in sicer si je znana oseba od 
oškodovanca izposodila prenosni ra-
čunalnik, katerega pa mu v dogovorje-

nem roku ni vrnila. V zvezi z opisanim 
kaznivim dejanjem policisti še zbira-
jo obvestila, zoper znanega storilca 
pa bo napisana kazenska ovadba na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

16. 1. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o pretepu dveh žensk v go-
stinskem lokalu na Polzeli. Policisti so 
z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta 
se sprli znanki, pri tem pa je ena izmed 
njiju drugo udarila in jo pri tem telesno 
poškodovala. Zoper znano osebo bodo 
policisti napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju.

17. 1. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o vlomu v stanovanjsko 
hišo na Polzeli, na ulici Ob železnici. Pri 

zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, 
da je neznani storilec nasilno vstopil 
v stanovanjsko hišo in iz nje odtujil 
kosilnico, pnevmatike in nahrbtnik 
ter s tem povzročil materialno škodo 
oškodovancu. V zvezi z opisanim 
kaznivim dejanjem policisti še zbirajo 
informacije, o kaznivem dejanju pa 
bodo napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

10. 1. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kršitvi javnega reda in 
miru na Glavnem trgu na Polzeli, 
kjer se je starejši stanovalec bloka 
nespodobno vedel. Policisti so po 
zbranih obvestilih zoper kršitelja uvedli 
postopek o prekršku, izdana pa mu je 
bila odločba v hitrem postopku. 

V četrtek, 14. februarja 2019, so na 
gradu Komenda župani vseh šestih 
občin Spodnje Savinjske doline pod-
pisali partnerski dogovor o medseboj-
nem sodelovanju v projektu drugega 
povabila dogovora za razvoj regij »Iz-
gradnja infrastrukture za kakovostno 
vodooskrbo v Savinjski regiji – obči-
ne Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec«, s koordinatorjem 
projekta Razvojno agencijo Savinja 
Žalec.

Projekt spada v prednostno naložbo. 
Gre za vlaganje v vodni sektor in specifič-
ni cilj, za večjo zanesljivost oskrbe z zdra-
vstveno ustrezno pitno vodo. Predlagala 
ga je Savinjska regija, minister Zdravko 
Počivalšek pa je že podpisal Dodatek k 
Dogovoru o razvoju regije, kamor je pro-
jekt umeščen (med Ministrstvom za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
ter Razvojnim svetom Savinjske razvojne 
regije, 21. junija 2018). Projektni predlog 
koordinira MGRT in bo sofinanciran iz 
sredstev evropske kohezijske politike ter 
proračuna Republike Slovenije. 

Pri pripravi projektne vloge za so-
financiranje sodeluje vseh šest občin 
Spodnje Savinjske doline, s predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor. Glede na 
največji investicijski delež so občine ime-
novale odgovornega vodilnega partnerja 
projekta – Občino Žalec, prav tako tudi 

odbor za koordinacijo operacije, ki ga 
sestavljajo predstavniki sodelujočih ob-
čin, predstavnik Javnega komunalnega 
podjetja Žalec ter predstavnik organiza-
cije, izbrane za koordinacijo in vodenje 
operacije v fazi izvajanja. Ključni cilj je 
novogradnja in rekonstrukcija vodovo-
dnih sistemov, da se izboljša varna oskr-
ba prebivalcev doline s kakovostno pitno 
vodo ter zmanjšajo njene izgube. Pogoj 
pa je, da mora omenjeni projekt zagota-
vljati pitno vodo za najmanj deset tisoč 
prebivalcev. Vsaka  posamezna vključena 
občina znotraj bo investitor komunalne 
infrastrukture na območju svoje obči-
ne, in sicer gre za naslednja območja 

izgradnje: v prvi fazi primarni vodovod 
Tabor–Braslovče–Prebold (zadolžene 
občine Tabor, Prebold, Braslovče), v dru-
gi fazi primarni vodovod Zaplanina, Loči-
ca, Vransko (zadolžene občine Vransko, 
Braslovče, Polzela, Prebold) in v tretji fazi 
vodovod Grmovje–Železno–Hramše (za-
dolžena Občina Žalec). 

Ocenjena vrednost upravičenih stro-
škov projekta je 2.439.828 evrov. Izved-
ba je predvidena za obdobje od potrdi-
tve projekta s strani MOP in najpozneje 
do konca leta 2022. 

T O N E  TAV Č E R

Župani med podpisom dogovora

Podpis partnerskega dogovora za kakovostno pitno vodo 
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Na območju Občine Polzela se je 
v januarju zgodilo šest prometnih ne-
sreč z materialno škodo (brez telesnih 
poškodb). Na relaciji Polzela–Andraž–
Velenje sta se tako zgodili dve prome-
tni nesreči z udeležbo divjadi – srne, v 
drugih primerih pa je šlo zgolj za ma-
terialno škodo na objektih in vozilih. V 
enem primeru so policisti zasegli tudi 
vozilo, saj udeleženec ni posedoval 
veljavnega vozniškega dovoljenja, v 
enem primeru pa je povzročitelj pro-
metne nesreče v času prometne ne-
sreče vozil pod vplivom alkohola. 

9. 1. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o požaru na manjši uti na Cve-
tlični ulici na Polzeli. Z zbiranjem obve-
stil je bilo ugotovljeno, da je do požara 
prišlo zaradi pregrevanja sušilnega 
stroja. Na objektu je nastala materialna 
škoda, tuja krivda pa je bila v danem 
primeru izključena, zato je bila zadeva 
zapisana v poročilo. 

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov, povezanih s kaznivimi deja-
nji ali prekrški javnega reda in miru, na 
območju Občine Polzela policisti PP 
Žalec v januarju niso obravnavali. 

Policisti v zadnjem času opažamo 
povečano prisotnost alkohola pri 
voznikih med vožnjo v cestnem 
prometu, kar je skrb zbujajoče.

Alkohol uživamo zaradi njegovih 
učinkov in zaradi socialnih pomenov, 
ki mu jih pripisujemo. Alkohol je 
snov, ki »čarobno« spremeni svet, saj 
učinkuje na naše telo oziroma na naša 
čutila tako, da doživljamo okolico na 
spremenjen (nerealen) način. Alkohol 
je legalna droga, ki:
• jo uporablja večina posameznikov v 

naši družbi,
• večina odraslih posameznikov ni v 

zadostni meri kritična do varljivosti 
njegovih učinkov uživanja, zato 
lahko pride do zlorabe alkohola.

Težave pri vožnji pod vplivom 
alkohola lahko nastanejo, ko pride 
do toksičnih učinkov alkohola na 
posameznika. Alkohol je legalna droga, 
ki vpliva na voznikovo ravnanje tudi 
pri majhnih količinah. V raziskavah, 
ki so jih naredili v tujini, so ugotovili, 
da že s prvim kozarcem alkoholne 
pijače začnejo slabeti vozniške 
sposobnosti, podaljšuje se reakcijski 
čas in povečuje se število napačnih 
odločitev. Z večanjem koncentracije 
pa se negativne posledice povečujejo. 
Dogovorjena meja za običajne 
voznike je 0,24 grama alkohola na 
liter izdihanega zraka ali 0,5 grama 
alkohola na kilogram telesne teže, za 
začetnike, poklicne voznike in druge 
posebne skupine voznikov pa je 
zahtevana popolna treznost.

Alkohol pomembno vpliva na 
posameznikovo dojemanje sveta, 
saj zmanjšuje njegovo sposobnost 
samokontrole. V začetku alkohol 
povzroči dvig aktivnosti, zato se lahko 
posameznikovo vedenje kaže kot bolj 
pogumno, tvegano. Nato sledi upad 
ter številne težave v funkcioniranju 
posameznika. V spodnji preglednici so 
naštete glavne posledice na vozniške 
sposobnosti.

Učinki alkohola, pomembni za varno 
sodelovanje v prometu in vožnji, so:
• vid: zožanje vidnega polja, zmanj-

šanje odpornosti na bleščanje, 
oslabitev sposobnosti prepozna-
vanja različnih odtenkov svetlobe, 
zmanjšana zmožnost očesne leče na 
prepoznavanje barv, kar posledično 
vpliva na zaznavanje gibanja, globi-
ne, dojemanje oddaljenosti/bližine,

• motorika: upočasnjena hitrost od-
zivanja in spremenjeno doživljanje 
časa,

• samodojemanje: samoprecenjevanje, 
odsotnost uvida v oslabljeno delova-
nje čutil, občutek poguma in vsemo-
gočnosti pri obvladovanju stvari, ki 
se jih človek loti v opitem stanju,

• čustvena stanja: spodbuditev 
negativnega doživljanja, ki je ob 
dolgotrajnem pitju stopnjevano do 
resnih in globljih čustvenih težav, to 
je običajno znatno povišano doživlja-
nje depresivnosti, ki ima pomemben 
učinek na posameznikovo funkcio-
niranje.

Koncentracija alkohola pri posame-
zniku je odvisna od:
• telesne teže,
• spola,
• hrane, ki se prebavlja,
• časa trajanja pitja,
• količine popitega alkohola (glede na 

različne tipe alkoholnih pijač).

Koncentracije alkohola v krvi meri-
mo prek:
• analize količine alkohola v izdiha-

nem zraku, ki jo merimo z etilme-
trom (alkotester je indikator),

• analize krvi.

Alkohol pomembno vpliva na posa-
meznikovo sposobnost sodelovanja v 
prometu, zato policisti opozarjamo, da 
temeljito premislite pred vožnjo, saj so 
posledice lahko hude.

G O R A Z D  T R B OV Š E KSkoraj vsaki tretji prometni nesreči s smrtnim izidom botruje alkohol.
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Migracije so del našega vsakdana. Ljudje prihajajo v Slo-
venijo in odhajajo v tujino, kar pa je neizogibno povezano z 
ureditvijo različnih dokumentov, kamor pogosto spada tudi 
vozniško dovoljenje. Postopek pridobitve se razlikuje glede 
na to, v katero državo potujemo oziroma iz katere države 
tujec prihaja. Pogoje (veljavnost, zdravniški pregled ...) pri-
dobitve novega vozniškega dovoljenja določa vsaka država 
zase. Znotraj Evropske unije so pravila precej preprosta, vo-
zniško dovoljenje velja ves čas bivanja v drugi državi EU ter 
na Islandiji, Norveškem, v Liechtensteinu in Švici.

Tujec, ki ima običajno prebivališče v Sloveniji (kraj, v 
katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v koledarskem letu zaradi 
osebnih in poklicnih vezi) in ima na podlagi dovoljenja za 
prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme 
eno leto od datuma prijave prebivališča z veljavnim vozniškim 
dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob 
vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera 
mu je bilo vozniško dovoljenje izdano. Časovne omejitve ni, kot 
že zapisano zgoraj, za vozniška dovoljenja, izdana v državah 
članicah EU, Liechtensteinu, Norveški, Islandiji ali Švici.

Pogoji za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za 
slovensko so zapisani v Zakonu o voznikih. Ta določa, da 
lahko imetnik tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, ki 
ima v Sloveniji običajno prebivališče (če izpolnjuje druge, s 
tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil: 
predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo 
motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.), zahteva zamenjavo 
tega za slovensko vozniško dovoljenje.

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko odda 
voznik na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v 
Republiki Sloveniji, predložiti pa morate: dosedanje veljavno 
vozniško dovoljenje, potrdilo o veljavnosti dosedanjega 
vozniškega dovoljenja, veljavno zdravniško spričevalo, 
fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo podobo 
in ni retuširana, dokazilo o plačilu upravne takse (18,10 evra) 
in obrazca vozniškega dovoljenja (3,27 evra), dokazilo, da ste 
ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj običajnega 
prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško dovoljenje, 
ali ste študirali v tej državi najmanj šest mesecev. 

Upravna enota bo vozniku (ki ne prihaja iz EU) izdala 
slovensko vozniško dovoljenje, če imetnik veljavnega 
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del 
vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z 
vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini, in osebi, ki je že imela 
veljavno slovensko vozniško dovoljenje. 

Praktičnega dela ni treba opraviti voznikom, ki imajo vo-
zniško dovoljenje države članice EU, Islandije, Liechtensteina, 
Norveške ali Švice za vse kategorije, Japonske za kategorije 
AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne Koreje ali Avstralije za kategoriji 
B1 in B.

Praktičnega dela vozniškega izpita tudi ni treba opraviti 
imetniku tujega vozniškega dovoljenja, ki ima dokazilo o stro-
kovni usposobljenosti za vožnjo motornih vozil. Izjemoma 
in ob vzajemnosti se od osebja diplomatskih in konzularnih 
predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednaro-
dnih organizacij v Republiki Sloveniji ob zamenjavi tujega vo-
zniškega dovoljenja ne zahtevajo dokazila o telesni in duševni 
zmožnosti voziti motorna vozila ter opravljanje praktičnega 
dela vozniškega izpita. 

Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko vozniki 
obrnejo na katerokoli šolo vožnje v Republiki Sloveniji. 
Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam 
organizacij, ki opravljajo dodatno usposabljanje, vozniki lahko 
najdete na straneh Agencije RS za varnost prometa. Nekaj 
podatkov najdete tudi na spletni strani http://www.slovenia.
si/. 

Stranke nas pogosto sprašujejo, kako pridobiti 
mednarodno vozniško dovoljenje. Tovrstno dovoljenje si 
lahko pridobi imetnik veljavnega slovenskega vozniškega 
dovoljenja na lastno zahtevo, če mu ni izrečen varnostni ukrep 
odvzema vozniškega dovoljenja ali prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma se mu ne izvršuje kazen ali 
varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene 
vrste ali kategorije. Mednarodna vozniška dovoljenja izdaja 
AMZS, zato svetujemo, naj se vozniki pravočasno obrnejo 
na prej navedeno zvezo, saj tega ni mogoče pridobiti takoj. 
Več informacij je na voljo na spletni stani AMZS: https://www.
amzs.si/na-poti/mednarodni-dokumenti-in-vinjete/mvd-
mednarodno-voznisko-dovoljenje.

Hkrati vsem voznikom sporočamo, da je obvezna zame-
njava starih rožnatih vozniških dovoljenj za novo vozniško do-
voljeno v obliki kartice do 19. januarja 2023. Seveda pa morate 
imetniki to dovoljenje z novim plastičnim dovoljenjem zame-
njati že prej, zaradi poteka veljavnosti tega ali spremembe po-
datkov (prebivališče, osebno ime). 

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 

Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja 

Staro rožnato vozniško dovoljenje bo treba zamenjati za 
novo v obliki kartice do 19. 1. 2023.
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To pa je ne nazadnje tudi smisel rekreativnega športa. Da 
vadiš, tekmuješ, sodeluješ in narediš nekaj zase, s tem pa tudi 
širiš navdušenje do športa. 

Mislim, da mi je šport in življenje s športom način življenja. 
Lahko sem izjemno vesel in ponosen, da mi je bilo to dano. 

V vaši osebni izkaznici dosežkov je prebrati, da ste gasilec 
že od prvega razreda osnovne šole in da ste dosegli čin 
gasilskega častnika druge stopnje. Je veselje do te plemenite 
dejavnosti plod pobalinske radovednosti ali kaj več?

Izhajam iz Ločice. Ločica pa je že leta znana po gasilstvu. 
S sedmini leti sem se vključil v moje gasilsko društvo 
Ločica ob Savinji, začel graditi tekmovalni duh, druženje in 
medsebojno komunikacijo. Lahko bi rekel, da v tistih časih 
drugega na vasi tudi nismo imeli. Želja in volja po nudenju 
pomoči drugim pa je bila in je še vedno v meni kot osnovno 
poslanstvo. Tako smo otroci istih let v začetku v tem videli 
bolj druženje, čez čas pa pridobiš še tisti pomemben čut za 
pomoč ljudem v stiski. 

Tako sem gasilec že iz otroštva, pridobil pa sem tudi čin 
gasilskega častnika druge stopnje, na katerega sem izjemno 
ponosen. Vedno podpiram gasilce, saj se zavedam, kaj 
naredijo, ko jih potrebujemo, kako nesebično nudijo pomoč ob 
intervencijah in tudi drugače so vedno pripravljeni pomagati. 

Biti gasilec je zares nekaj plemenitega, kot ste tudi vi 
sami navedli. Ko sem še živel v Ločici ob Savinji, je bila poleg 
službe to moja glavna postranska dejavnost. 

Kot rečeno, ste športnik po duši. V osnovni šoli ste začeli 
vadbo karateja in dosegli zeleni pas, eno leto trenirali 
nogomet, ste ustanovitelj Kluba malega nogometa 
Tornado, član Teniškega kluba Polzela od leta 1992 pa vse 
do danes, od tega dvajset let strokovni delavec v klubu, 
leta 2003 pa ste pridobili naziv učitelja tenisa na Fakulteti 
za šport Univerze v Ljubljani. Kako se spomnite teh časov 
in udejstvovanj?

Kot ste rekli, športnik po duši. Šport imaš rad ali pa ne. 
Če ga imaš rad, najdeš nekaj, kar te zanima. Seveda se z leti 
spreminjajo naklonjenosti do različnega športa, enkrat se 
ukvarjaš s tem, drugič z drugim. Vendar pa te vedno zanima. 
Mene osebno zanima mnogo raznolikih športov, od tenisa, 
košarke, nogometa in borilnih veščin do smučanja, deskanja 
na snegu, planinstva, ribolova ... Od posamičnega športa do 
timskega. Če se že ne ukvarjam z neko dejavnostjo tudi sam 
aktivno, jo pa spremljam, tudi po televiziji, če ne gre drugače.

Intervju: Ivi Kapitler,         
predsednik Zveze športnih društev Polzela

»Treba je biti pozitiven in hkrati realen,        
tako lahko ustvarimo boljše pogoje za naša življenja     
ter za naše naslednike.«

Malokdo izmed Polzelanov se še ni osebno srečal z njim, 
večina ga pozna vsaj na videz ali pa je slišala zanj, če ne 
drugače, zagotovo v zvezi s športom. Ivi Kapitler, športnik 
po duši, dejaven in dobrovoljen. Od kod ta ljubezen do 
športa in gibanja?

Odkar pomnim, obožujem šport. Seveda v otroštvu in 
potem v rani mladosti nismo imeli možnosti trenirati toliko 
različnih vrst športa, smo se pa kljub temu lahko ukvarjali 
z različnimi dejavnostmi. Že od malih nog igram nogomet, 
treniral sem karate, prav tako sem vedno tudi sodeloval pri 
raznovrstnih tekmovanjih v organizaciji osnovne šole ter 
klubov. Enkrat bolj uspešno, drugič manj. Saj veste, včasih 
nam je bil moto sicer tudi zmagati, vendar če pa to nisi, nam 
je bilo dovolj tudi zgolj sodelovati. 
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Moji začetki tenisa segajo v leto 1988, ko sem na takratnem 
teniškem igrišču na avtopoligonu nagovoril prijatelja Darka, 
naj mi pokaže osnovne udarce tenisa. Takrat sem tenis 
vzljubil in ga aktivno igram še danes. 

Spoznanje, da lahko nekomu prenesem znanje tenisa, mi 
je očitno veliko pomenilo. To pa je tudi razlog, da sem se 
odločil, da pridobim za učenje tenisa tudi ustrezen dokument.

Vendar pa vas moram popraviti glede naziva učitelj 
tenisa. Pravzaprav sem vaditelj tenisa. Sem pa ta naziv 
pridobil na Fakulteti za šport v Ljubljani po nekajmesečnem 
teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Moram pa priznati, 
da ne glede na to, da tenis igram že več kot trideset let, je 
bilo to usposabljanje precej zahtevno.

Ste pa tudi velik ljubitelj narave in živali. Tako ste član 
Planinskega društva Polzela. Osvojili ste kar nekaj vrhov.

Rek, da kdor ni bil na Triglavu, ni Slovenec, sem vzel 
resno. Zato smo s prijatelji pred mnogimi leti po odsluženem 
vojaškem roku odšli na večdnevni vzpon na Triglav.

Ja, res je. Rad imam tudi naravo. S prijatelji vsaj enkrat na 
mesec odrinemo na kakšen pohod, tam do dvajset kilometrov 
maksimalno. Občasno pa tudi z družino. Smo pa skupaj z 
otroki bolj hodili v hribe in na manjše gore, ko so bili še mlajši. 

S Planinskim društvom Polzela se odlično razumemo in 
mi je všeč, da lahko skupaj z njimi osvojim še kakšen vrh, ko 
mi to dopušča čas. Verjamem pa, da se bom v prihodnosti 
vse več udeleževal pohodov v njihovi organizaciji.

Omenili ste živali. V mladosti sem imel psa, zdaj pa imamo 
mački. To je iznajdljiva in ljubka žival. Pa ribnik z ribami, nekoč 
sem imel jesetra ... 

Enako je kot pri športu. Ko ga imaš enkrat rad, ga imaš 
rad, pa naj bo karkoli že je. 

Veliko let ste aktivno preživeli v Kinološkem društvu Žalec 
in kot marker dosegli skupno peto mesto na državnih 
tekmovanjih po Sloveniji …

To je bilo obdobje moje rane mladosti, ko sem imel psa 
Reksa in sem aktivno deloval v Kinološkem društvu Žalec. 
Z Reksom sva dosegla ogromno priznanj in kolajn. Skupaj 
sva prebila dneve in leta, imam zelo lepe spomine nanj. Pri 
tem športu sem spoznal, kako je pomembno timsko delo, ko 
niso rezultati odvisni samo od tebe, temveč tudi od tvojega 
partnerja, pa čeprav je bil to v mojem primeru pes.

To, da ste postali predsednik Zveze športnih društev Polzela, 
je najbrž logična posledica vašega športnega udejstvovanja?

Ko analiziram pretekla leta, lahko potrdim vaše navedbe. 
Res sem imel te ambicije že pred leti. Vedno sem imel cilj, da 
bi bilo čim več ljudi aktivnih v športu, da bi lahko organiziral 
razne športne dogodke ..., vse z namenom, da šport čim bolj 
približamo otrokom, mladincem, odraslim, starejšim ljudem. 
Vsak lahko najde nekaj, kar ga zanima, s čimer se lahko 
ukvarja, četudi nima fizičnih sposobnosti za nek zahteven 
šport, se pa te pridobivajo z vadbo, vztrajnostjo. Saj veste, 
volja je pomembna.

V Zvezi športnih društev Polzela vidim prihodnost. Skupaj 
s Športno unijo Slovenije in Olimpijskim komitejem Slovenije, 
Združenjem športnih Zvez, imamo kar nekaj projektov, ki jih 
bomo izvedli tudi na Polzeli in v celjski regiji. Tudi z njihovo 
finančno pomočjo. 

Kje ste zaposleni?
Zaposlen sem v podjetju Ema, katerega osnovna 

dejavnost je označevanje, lepljenje in pakiranje, moj prodajni 
program so industrijski tiskalniki, laserji, brizgalni oziroma 
inkjet tiskalniki Domino in lepilni sistemi. V podjetju sem 
zaposlen od leta 2016. Prej sem bil v podjetju Saspro, še prej 
pa tudi v Tovarni nogavic Polzela, začel pa sem v Sipu.

 
Po izobrazbi sem komercialist in to delo že več let z 

veseljem opravljam. V prodaji so vedno novi izzivi, zelo dober 
občutek je, ko tržiš, se pogajaš in ko ti uspe. 

Zaneslo vas je tudi v politične vode. Če rečemo malo za 
šalo, malo zares, se športniki dobro znajdete tudi na 
političnem parketu, saj vam tekmovanje ni tuje.

Mogoče je res tudi nekaj tekmovanja v tem, vsaj na 
začetku. Drugače pa v delu občinskega svetnika vidim 
bolj to, da delaš za dobrobit širše skupnosti. S tem ti je 
omogočeno, da pomagaš, seveda tudi vplivaš na določene 
odločitve, ukrepe, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost. 
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Treba je biti pozitiven in hkrati realen, tako lahko ustvarimo 
boljše pogoje za naša življenja in za naše naslednike. Občina 
Polzela je moj kraj in ponosen sem, da bom lahko tudi sam 
s svojimi izkušnjami, znanjem, poznanstvi vplival na še boljši 
razvoj in še boljše pogoje življenja nas občanov. 

Za kaj se boste zavzemali kot občinski svetnik? Koliko 
razumete in se zavzemate za želje občanov, ki vidijo potrebe 
za spremembe in izboljšave vsak na svojem področju od 
športa prek gradenj do kulture in tako dalje?

Najprej je treba dobiti informacije, potrebe in želje 
občanov. Eden izmed načinov je, da stopiš do njih in jih 
povprašaš. Komunikacija z ljudmi mi ni tuja, zato mi ni težko 
sodelovati z občani. Ustvaril sem si spisek želja in potreb po 
spremembah za dobro nas občanov. Vendar pa je nemogoče 
vse naše potrebe, ki nastajajo leta, realizirati takoj. Vsako stvar, 
sploh če gre za pomembnejšo, ki vpliva na naša življenja, je 
treba dobro pripraviti, pretehtati ter preveriti prednosti in 
slabosti, seveda ob upoštevanju vseh stroškov in koristi, pa 
naj bo to na področju gospodarstva, kulture ali športa.

Naša življenja prepleta sklop vseh področij ekonomije, 
kulture in športa, zato je bistveno, da se izboljšave uvajajo na 
vseh področjih, niti eno se ne sme zanemarjati, je pa seveda 
osnova, vsaj po moje, gospodarski razvoj.

Kako usklajujete vse dejavnosti z družinskim življenjem? Se 
morda vaša žena in otroci vključujejo skupaj z vami v vaše 
aktivnosti ali ste si bolj različne narave?

Pot v življenju me je leta 1992 pripeljala na Polzelo, kjer 
sem spoznal ženo Natalijo in si ustvaril tudi družino. Nekako 
sem imel srečo, da so imeli posluh za šport, saj je moj tast 
Marjan bil in je še vedno vsestranski športnik. Brez posluha 
in podpore družine vse od mojega otroštva naprej mi vse to 
tudi ne bi uspevalo.

Ves čas me vsi podpirajo, saj se vsaj o teh pomembnejših 
stvareh vedno dogovarjamo skupaj. Lahko rečem, da mi je 
družina vedno na prvem mestu.

Kaj vam skozi vse vaše delovanje na področju športa tudi 
največ pomeni?

Največje priznanje in nekako s tem tudi moj največji 
dosežek je zaupanje Olimpijskega komiteja Slovenije, 
Združenja športnih Zvez, in s tem dodelitev vodenja Regijske 
pisarne Celje, katere smisel je širjenje in vključevanje vseh 
starostnih skupin prebivalstva v različne športne aktivnosti. 
Delovanje v strokovnem svetu mi namreč daje možnosti, da 
pridobivam nova znanja in izkušnje ter skupno ustvarjanje na 
tem področju v naši širši regiji. 

B I N A  P L A Z N I K

BIKESHOP
ŠEMPETER,Rimska cesta 78,3311 Šempeter,Tel. 03-7001120,
odprto od11.00-18.00 ure,
sobota od9.00-12.00 ure

BATERIJA je srce električnega kolesa.
Močnejša kot je, daljši je domet v kilometrih!

Imamo NAJMOČNEJŠE baterije na trgu
ob NAJNIŽJIH cenah koles!

Dvoletna garancija
in odličen servis!

VSE JE NAREJENO V EU!

O
gl

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.

INTERVJU 13

Št. 2, februar 2019             POLZELAN



V Uradnem listu RS (št. 54, 55/2017) je bil v septembru 
2017 s strani Javne agencije SPIRIT Slovenija objavljen javni 
razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev 
za potencialne podjetnike in podjetja v sklopu 12 slovenskih 
poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. Na omenjeni 
razpis se je s šestimi konzorcijskimi partnerji uspešno prijavi-
la tudi naša zbornica. Petletno sodelovanje v projektu SPOT 
svetovanje Savinjska, ki je financiran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, predstavlja 
za Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec velik doprinos 
k še tesnejšemu regionalnemu sodelovanju zbornice pri ce-
lovitih aktivnostih sooblikovanja podjetniškega podpornega 
okolja. 

Naloga osmih svetovalk SPOT svetovanje Savinjska je 
promovirati podjetniško kulturo, izvajati celovite podporne 
storitve za potencialne podjetnike in mikro, mala ter srednje 
velika podjetja, povezovati različne institucije in vzpostavljati 
partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regio-
nalni ravni, evidentirati potrebe na lokalni in regionalni ravni 
ter poročati o zaznanih administrativnih ovirah s strani sve-
tovalcev in svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij. 
Prav tako se z njihove strani izvajajo aktivnosti, vezane na in-
formiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalne-
ga okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjavo dobrih praks 
in odpiranje poslovnih priložnosti, poročanje in sooblikovanje 
podpornega okolja za poslovne subjekte.

Pri izvajanju projekta je vodilni partner Šolski center 
Slovenske Konjice – Zreče, v sodelovanju s konzorcijskimi 
partnerji: Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec, Razvoj-
no agencijo Savinja, Savinjsko-šaleško območno razvojno 
agencijo, d. o. o., Razvojno agencijo Sotla, Savinsko-šale-
ško gospodarsko zbornico in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Celje, na kateri je tudi sedež SPOT točke – SPOT 
svetovanje Savinjska.

V prvem letu izvajanja projekta je bilo v sklopu SPOT 
svetovanje Savinjska uspešno izvedenih skoraj 50 delavnic in 
17 daljših usposabljanj z aktualnimi vsebinami, namenjenimi 
tako podjetnikom kot potencialnim podjetnikom, ki svojo 
podjetniško pot šele začenjajo. Z namenom spodbujanja in 
animiranja podjetništva v regiji so bili izvedeni številni dogodki 
in številne aktivnosti, ki se bodo izvajale tudi v prihodnje.

Na sedežu Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec 
se naprej izvajajo storitve registracijske točke – SPOT 
registracije (dosedanji portal e-Vem). Storitve so namenjene 
vsem poslovnim subjektom in zajemajo postopke registracij 
podjetij (samostojnih podjetnikov in gospodarskih 
družb), vse postopke sprememb in izbrisov iz poslovnega 
registra za samostojne podjetnike, enostavnih sprememb 
za gospodarske družbe, oddaje davčnih podatkov ob 
registraciji podjetij, prijav in odjav, vezanih na obvezno 
socialno zavarovanje nosilcev in njihovih zaposlenih, 
oddajanje pooblastil za procesna dejanja v postopkih in 
druge postopke, ki jih omogoča portal.

Kontaktni podatki:
SPOT registracija: 03/712 05 00
SPOT svetovanje Savinjska: 040 832 332

S V E T OVA L K A

B A R B A R A  M E S A R E C  J A K O P I Č ,  M AG .  M A N AG .

SPOT svetovanje Savinjska in SPOT registracije

SERVIS 
motornih žag 
in vrtnih strojev

SERVIS 
motornih žag 
in vrtnih strojev
Pripravite svojo kosilnico na novo 
sezono košnje in ji zagotovite 
profesionalen, hiter in cenovno 
ugoden servis:
. Menjavo olja in 
 zračnega filtra
. Čiščenje stroja
. Ostrenje noža
. Pregled delovanja 
 stroja

PRODAJALNA

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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GOSPODARSTVO

Že v prvem tednu januarja so se sestali partnerji projekta in 
svetovalci na sedežu SPOT svetovanje Savinjska.
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Strokovnjaki predvidevajo, da bo do leta 2050 svetov-
na populacija narasla za približno 47 odstotkov. Govorimo 
torej o ogromnem globalnem trgu s hrano in živili, kar bolj 
kot vse drugo priča o tem, da je v kmetijstvu še izjemno ve-
liko priložnosti. Preprosto povedano, kmetijstvo se mora na 
svetovni ravni v naslednjih tridesetih letih podvojiti, da bi 
lahko zadostilo potrebam naraščajoče svetovne populacije. 
V Sloveniji se s kmetijsko dejavnostjo trenutno ukvarja okoli 
75 tisoč kmetijskih gospodarstev in to število v primerjavi s 
preteklimi leti upada. Obetajo se nam nove priložnosti – jih 
lahko slovenski kmetje izkoristimo?

Želite biti med vodilnimi v svoji panogi?

Novosti v tehnologiji kmetijske mehanizacije, napredni 
načini in sistemi pakiranja, učinkovita raba energije in sred-
stev, predvsem pa povezovanje in tesno sodelovanje med 
ponudniki in potrošniki, vse to so osnovne zahteve, ki bodo 
določale o uspehu v prihodnosti. V preteklih nekaj letih se je 
kmetijstvo že izjemno spreminjalo in prilagajalo. Zahteve in 
prilagoditve, ki jih trgu postavlja sodobna tehnologija, se od-
ražajo povsod – sodobne tehnologije prinašajo v svet kmetij-
stva in gozdarstva nove priložnosti ter velik potencial za hiter 
napredek. Inovacije definirajo nove uspehe in kmetovalci, ki 
se osredotočajo na inovacije in večjo učinkovitost, bodo tisti, 
ki bodo določali prihodnost te panoge. Tudi v slovenskem 
kmetijstvu se že odražajo posledice generacijskih sprememb, 
mlade generacije, ki prevzemajo kmetije, so zelo dovzetne za 
novosti in tehnološke inovacije.

Tehnološke inovacije so seveda prevzele tudi trg kmetij-
ske mehanizacije. Jim sledimo? Poznamo nove rešitve? Sta 
naše orodje in mehanizacija zares optimalna in nam prinašata 
največ za naš denar? Novosti iz sveta kmetijske in gozdarske 
mehanizacije, novi trendi podporne tehnologije, predvsem 
pa nove poslovne priložnosti – to so le osnovne stvari, za-
radi katerih je nujno, da se tudi vi udeležite kakšnega izmed 
svetovnih sejmov, kakršen je bil nedavno v Celju. Tudi sam 
sem ga obiskal, vendar sem dobil občutek, da se razstavlja 
mehanizacija, ki je za naše razmere prevelika. Pa vendarle, 
človek dobi dober občutek, v katero smer se razvija sodobna 
kmetijska mehanizacija.

Poglavje zase pa so cene te mehanizacije, ki si jo kmet 
brez pomoči države ali občine resnično težko privošči.

B L A Ž  T U R N Š E K

KMETIJSTVO

Traktor brez voznika, upravljan prek GPS-sistema.

Stroj za mletje odpadnega lesa
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Fit teden brez multimedije v  
Vrtcu Polzela

V tednu od 14. do 18. januarja 2019 smo v vrtcu Polzela zaznamovali fit teden 
brez multimedije. 

Otroke in starše smo ozaveščali o pomenu zdravega načina življenja prek plakatov, 
spleta, pogovorov in fit didaktično-gibalnih iger. Vsakodnevno so v telovadnici vrtca 
potekale vadbene ure, ki so vključevale razgibavanje na poligonu, fit igre s padalom 
in plesne igre. Z vključevanjem v gibalne dejavnosti so se otroci razgibali, se učili 
medsebojnega sodelovanja, tekmovanja in se ob tem navajali na upoštevanje navodil 
in pravil. Preživeli smo lep, športno obarvan teden.

N ATA Š A  PA N Č U R  P O S E D E L

Obiskal nas je kuža Beni
V šolskem letu 2018/19 na naši šoli 

zbiramo hrano za živali. Povedali so 
nam, da bo tisti razred, ki zbere največ 
hrane, nagrajen s prav posebno nagrado. 
Učenci 6. c smo upali, da nam bo uspelo. 
Prišel naj bi kuža Beni, ki je med novole-
tnimi prazniki očaral Celjane. 

Ko nam je nekega dne učiteljica po-
vedala, da smo srečni nagrajenci, smo bili 
zelo veseli in hkrati presenečeni. V petek, 
25. januarja 2019, smo drugo uro odšli v 
učilnico, kjer sta nas že čakala ljubek kuža 
in njegov lastnik. Najprej smo malo božali 
Benija, potem pa nam je gospod povedal, 
kako moramo skrbeti za domače živali, 
kaj moramo razmisliti, preden si kupimo 
ljubljenčka, in da pes ni igrača, temveč pri-
jatelj. Kuža Beni je zelo prijazen in vsem se 
je takoj prikupil. Obisk psička je bila lepa 
izkušnja in vsi si želimo, da se ponovi. E S T E R A  K U Ž N I K ,  6 .  R .

VRTEC IN ŠOLA

Otroci uživajo v vadbenih urah.

Žival ni igrača, ampak prijatelj!

OSNOVNA ŠOLA POLZELA – ENOTI VRTEC POLZELA IN ANDRAŽ
vabi k

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Vpis novincev bo potekal 25. do 29. marca 2019  v prostorih OŠ Polzela, ENOTE VRTCA POLZELA,
vsak delovni dan od 7.00 do 15.00, po predhodni najavi na številki  03/572 20 18  in  03/703 31 00,  pa tudi zunaj tega termina.

PRIJAVNICO ZA VPIS lahko brezplačno dvignete v pisarni Vrtca Polzela vsak dan od 13. do 15. ure ali v tajništvu šole v času uradnih ur  
(od 7.30 do 8.30  in od 13.00 do 14.00). Najdete jo lahko tudi na spletni strani vrtca (http://www.vrtec-polzela.si/). 

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

Vabljeni v vrtec tudi na dneva odprtih vrat, ki bosta v tednu javnega vpisa, in sicer v sredo, 27. 3., in v četrtek, 28. 3. 2019, od 10. do 11. ure. 
Ogledali si boste lahko naše igralnice in se pridružili igrivim dejavnostim naših otrok. Za igro v igralnicah prinesite s seboj copate.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2018/2019, pa vaš otrok ni bil sprejet v vrtec in vloge niste umaknili, 
morate po Pravilniku o vpisu otrok v vrtec  ponovno oddati vlogo.

Isto velja tudi za starše, ki ste vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2019/2020 že oddali  pred uradnim vpisom.

 PRIJAZNO VABLJENI.
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Na igrišču je preveč smeti, zato smo se 
odločili, da pripravimo čistilno akcijo. 
Videli smo petarde, ki so jih pobirali 
učitelji in učiteljice.  Manca Seražin

Bilo je veliko smeti, videli smo, da je 
tribuna uničena. Upam, da tako ne bo šlo 
več naprej in da ohranimo naše igrišče, 
da se bomo lahko igrali. Manca Jazbec

Žalostna sem, ker so nekateri spuščali 
na igrišču rakete in petarde in vse 
ostanke tam pustili. Če bo šlo to tako 
naprej, bo igrišče povsem uničeno, in to 
je edini kraj, kjer se lahko družim s 
prijateljicami.   Goja Lajlar

Prosim, da igrišče zavarujete pred smetmi 
in ga ne uničujete več.  Mark Verdev

Žalosten sem, ker je igrišče umazano, 
ker se na njem zelo rad igram.    
   Maks Satler

Čistilna akcija šolskega igrišča in okolice šole
V petek, 11. januarja 2019, smo oddelki podaljšanega bivanja izvedli 

čistilno akcijo igrišča in okolice šole. 

Ob 13.30 smo se zbrali zunaj ter se dobro opremljeni z rokavicami 
in vrečkami zares zavzeto lotili čiščenja. Užitek je bilo gledati učence, 
kako so nekateri celo tekmovali med seboj, kdo bo pobral več odpad-
kov. Tako smo pobrali veliko smeti in tako razvijali skrb in odgovornost 
za naše čisto šolsko igrišče in okolico šole, ki jo popoldanski obiskovalci 
večkrat pustijo zanemarjeno. Opažamo tudi, da je del igrišča že močno 
poškodovan, sploh tribune in igrala. Hudo nam je, ker je tako, zato si 
želimo obnove. Prav pa bi bilo, da bi v prihodnje vsi obiskovalci znali 
počistiti za sabo ter zapustili igrišče čisto in urejeno. Takšnega mnenja 
so tudi učenci. Nekateri so takole strnili svoje razmišljanje.

TA N J A  S A D N I K

Zimovanje mladih planincev 
Od 25. do 27. januarja 2019 smo mladi planinci OŠ Polzela pod 

vodstvom mentoric, izkušenih planinskih vodnikov in v organiza-
ciji PD Polzela že trinajsto leto zapored zimovali na Gori Oljki.

V petek, 25. januarja, smo se okrog 15. ure peš odpravili na Goro 
Oljko. Spremljala nas je tudi ravnateljica Bernardka Sopčič. Po do-
brih dveh urah in pol prijetne hoje smo prispeli v planinski dom, kjer 
smo se okrepčali s toplim čajem. Namestili smo se na skupnih leži-
ščih. Večerji je sledil spoznavni večer, mini disko in pozneje počitek.

V soboto zjutraj smo si po jutranji telovadbi privoščili okusen 
zajtrk. Po njem so mladi planinci aktivno sodelovali v različnih delav-
nicah. Svoje planinsko znanje so obogatili še z znanji iz planinskega 
rastlinstva, živalstva, vozlov, varne hoje v gore in prve pomoči. Po-
poldne smo naredili krajši pohod po okolici planinskega doma in 
se naužili zimskih radosti na snegu. Sobotni večer nam je popestril 
Berni Palir ml. in nam predstavil zanimivosti o plezanju. Sledilo je 
odlično predavanje Uroša Čotarja o astronomiji. Nato smo se okre-
pili z odlično večerjo. Sledil je zabavni večer »Zimovanje ima talent« 
in ugotovili smo, da imajo naši mladi planinci ogromno talentov, 
tako plesnih in pevskih kot gledaliških. 

V nedeljo smo po jutranji telovadbi in zajtrku imeli literarno de-
lavnico našega tridnevnega zimovanja. Okrog 12.30 smo se poslo-
vili od prijaznih oskrbnikov planinskega doma na Gori Oljki in odšli 
peš v dolino. Pot nas je vodila mimo Juga, hiše Neže Maurer, mimo 
Slatin in naprej do šole.

Izvedli smo celoten program zimovanja, ki smo si ga 
zastavili, in še več. Uspelo nam je, ker so bili vsi mladi pla-
ninci zelo aktivni, disciplinirani in vedoželjni. Zato velja še 
enkrat vsa pohvala vsem mladim planincem od drugega do 
sedmega razreda, ki so tokrat zimovali z nami. Upoštevali 
so vsa pravila in dogovore, zato smo se z zimovanja vrnili 
vsi zadovoljni, veseli, polni novih spoznanj in kar je najpo-
membneje: varno in brez poškodb.

TA N J A  S A D N I K ,  M E N T O R I C A  M L A D I H  P L A N I N C E V

VRTEC IN ŠOLA

Redno skrbimo za čisto okolico šole.

Planinski »Z-D-R-A-V-O!« vsem planincem in se kmalu 
vidimo na novih pohodih.
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Šolski otroški parlament na OŠ Polzela 

Na OŠ Polzela smo 29. januarja 2019 izpeljali 29. otroški 
parlament z naslovom Šolstvo in šolski sistem. Društvo pri-
jateljev mladine, pobudnik in nosilec projekta Otroški parla-
ment, je vpeljalo novost – isto temo smo obravnavali že dru-
go leto zapored, vendar letos s poudarkom na iskanju rešitev 
oziroma izpeljavi delovne akcije iz ugotovitev razprav. 

Učenci so že na razrednih urah v decembru in januarju sku-
paj z razredniki razmišljali o letošnji temi parlamenta, nato pa 
je vsak oddelek od četrtega do devetega razreda izbral po dva 
ali tri predstavnike oddelka za šolsko zasedanje parlamenta, 
skupaj je tako razpravljalo kar 58 učencev. Pogovor so spretno 
vodili Julija Trobina, Bor Pražnikar, Timon Plemenitaš in Nuša 
Bohak ter predstavnike oddelkov usmerjali skozi štiri podte-

DAJANA JOVIĆ, ena izmed predstavnic 
šolskega parlamenta in šolska novinarka, 
je o parlamentu zapisala: »Zelo mi je bilo 
všeč, da so tudi mlajši imeli priložnost 
pogovarjati se s starejšimi in skupaj 
priti do najboljšega zaključka. Ko smo se 
pogovorili o vseh temah, smo izbrali še 
sedem predstavnikov, ki bodo odšli naprej 
na medobčinski parlament. Letošnji šolski 
parlament je bil zelo poučen in upam, da 
ga še ponovimo.«

me: Odnosi v šoli, Učne vsebine, Metode in načini poučevanja 
ter Šola za življenje. Srečanja sta se poleg mentoric, svetoval-
ne delavke Katje Čeh in ravnateljice Bernardke Sopčič udele-
žila še gosta, župan Jože Kužnik in Bernarda Gaber, predstav-
nica celjske enote Zavoda za šolstvo. Oba gosta sta s svojimi 
izkušnjami in pogledi obogatila razpravo. Mladi so bili strpni 
in konstruktivni sogovorniki, posredovali so tudi mnenja so-
šolcev ter predlagali kar nekaj rešitev za izpostavljene težave. 
Predstavnici šole sta obljubili, da jih bosta prenesli učiteljem 
in jih tako nekaj poskušali uresničiti. Hkrati pa so ugotovili, da 
na OŠ Polzela poteka precej dobrih praks in da so na splošno 
zadovoljni. Na koncu so z javnim glasovanjem izbrali osem 
predstavnikov za medobčinski parlament v Braslovčah. 

K ATJ A  Č E H ,  M E N T O R I C A  M L A D I H  PA R L A M E N TA R C E V

Selitve zanjo niso bile težava
V ponedeljek, 4. februarja 2019, je osmošolce obiskala prav 

posebna gostja. Julia Stanley, diplomatka, ki je na ameriški am-
basadi vodja tehničnih služb (General Service Office), zdaj že 
leto in pol živi v Ljubljani. 

Učenci smo se skupaj z učiteljicami zbrali v učilnici glasbe-
ne umetnosti, kjer je potekalo srečanje s to nadvse zanimivo 
gostjo. 

V uvodu nam je predstavila svoje otroštvo. Ker je bil njen 
oče ameriški vojak, so se morali pogosto seliti. Živela je v Mi-
sisipiju, Veliki Britaniji, na Filipinih, Tajskem, Slovaškem in še v 
mnogih drugih državah. Pot jo je pripeljala tudi v Slovenijo. 
Pozitivno je bila presenečena nad tem, kako veliko se gibamo, 
jemo zdravo in kako imamo urejeno in čisto okolico, saj je to v 
Ameriki redko. 

Predstavitev njenega življenja je bila zelo zanimiva, saj smo 
se lahko naučili marsikaj novega o državah in življenju po vsem 
svetu. Všeč mi je bilo, da se je zelo potrudila in nekaj malega 
povedala tudi v slovenščini. 

OSMOŠOLKA MARUŠA KRK JE SREČANJE OPISALA TAKOLE: »Lepo 
je bilo, da je tudi nas vključila v pogovor in da smo 
ji tudi mi povedali oziroma prevedli kakšno slovensko 
besedo. Bila je zelo prijazna in sproščena. Vsi smo 
jo pozorno poslušali ter si zapomnili veliko novih 
stvari.«

Na koncu smo si lahko vzeli za spomin majhno broško s 
slovensko in ameriško zastavo. Nato pa smo se morali posloviti 
in oditi nazaj k pouku.

Š O L S K A  N O V I N A R K A  E VA  Š T E M B E R G E R

VRTEC IN ŠOLA

Mladi parlamentarci so lahko zgled starejšim.

Z zanimanjem smo prisluhnili ameriški gostji.
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»Modro zlato« oziroma naravoslovni dan na temo vode
V soboto, 2. februarja 2019, smo na 

Osnovni šoli Polzela izvedli celostni nara-
voslovni dan na temo vode. Delovni dan 
se je začel ob običajni uri, in sicer ob 8.20, 
končal pa ob 12.40. Starejši učenci so v 
parih sodelovali z mlajšimi in skupaj izva-
jali zanimive poskuse v povezavi z vodo.

Prvo uro smo vsi učenci ostali v matič-
nih učilnicah in se z razredničarkami po-
govorili o poteku naravoslovnega dneva, 
naučili pa smo se tudi veliko zanimivosti 
o mokriščih. Nato smo zbrali pripomoč-
ke, ki smo jih prinesli od doma (plastenke, 
zemljo, pesek, perje, jogurtove lončke, li-
jak, drobne vejice), in pripravili pet postaj, 
na katerih smo v naslednjih urah izvajali 
poskuse. Sledila je malica, po malici pa 
smo starejši učenci odšli k mlajšim ter s 
pomočjo žreba izbrali svoj par. Polovica 
parov je odšla v razred starejših, polovica 
pa jih je ostala na nižji stopnji. V razredu 
smo se razdelili v pet skupin za pet različ-
nih postaj, ki smo jih seveda tudi menjali. 

Na vsaki postaji je bila pripravljena druga 
naloga. Nekatere postaje so od nas zahte-
vale ročne spretnosti, nekatere pa so nas 
spodbudile k razmišljanju glede vode, na-
šega vira preživetja.

Na prvi postaji smo si prebrali literatu-
ro o hidroelektrarnah in jezovih ter iskali 
njihove dobre in slabe posledice. Izpolnili 
smo preglednico in si ogledali filmček, ki 
je govoril o problemu postavljanja hidro-
elektrarn. Po menjavi postaj smo si 
umivali roke in merili, koliko vode po-
rabimo, če med drgnjenjem rok pusti-
mo vodo teči ali pa če vodo zapremo. 
Nato smo si spet ogledali filmček 
o porabi vode in izračunali dnevno 
porabo vode za odraslega človeka. 
Pri postaji številka tri smo poskušali 
vodo iz plastenke in vodo iz pipe ter 
ju ocenili. Naredili smo poskus s pla-
stenko. Plastenko smo preluknjali in 
opazovali odtekanje vode iz nje. Na 
četrti postaji smo izdelovali čistilno 

napravo. Najprej smo odrezali plastenko 
ter vanjo položili nekaj plasti filtrov (ze-
mlja, pesek, vata, blago ...) in skoznje iz-
pustili umazano vodo. Voda se je očistila. 
Pri zadnji postaji pa smo izračunali, koliko 
vode naj bi spil človek na dan, teden, me-
sec … Ob enajsti uri je sledila evalvacija, 
nato pa smo še vsi skupaj zaplesali nekaj 
plesov ter se še malo družili. 

Š O L S K A  N O V I N A R K A  H A N N A  T U R N Š E K , 

P O M O Č  P R I  I Z J AVA H  E VA  Š T E M B E R G E R

V objemu kulture
Da je na OŠ Polzela kultura še kako 

doma, smo ponovno dokazali v četrtek, 
7. februarja 2019, ko smo se že kar prvo 
šolsko uro zbrali v veliki športni dvorani 
in prisluhnili zares pestremu kulturnemu 
programu.

Številni mentorji so tudi tokrat po-
skrbeli, da so njihovi varovanci nastope 
opravili več kot z odliko. Zanimivi reci-
tali Prešernovih in lastnih pesmi, nastopi 
pevskih zborov, talentiranih glasbenikov 
in seveda številnih plesalcev so poskrbe-
li, da ni bilo nikomur dolgčas. Prireditev 
smo sklenili tudi s podelitvijo priznanj in 
priznanj z nagrado najboljšim literarnim 
ustvarjalcem ter fotografom, ki so sode-

O CELOSTNEM NARAVOSLOVNEM DELU SMO 
POVPRAŠALI UČENCE, KI SO NAM POVEDALI …

Dan nama je bil všeč zaradi zanimivih 
poskusov. Najbolj nama je bil všeč 
poskus s filtriranjem vode, saj je bil 
zelo zanimiv. Delo z mlajšimi pa je 
bilo zanimivo in poučno. 
Devetošolka Hana in tretješolka Ajda

Naravoslovni dan nama je bil zelo 
zanimiv. Všeč nama je bilo sodelovanje 
in pridobivanje novih idej. Sodelovanje 
je dobro, saj se učimo drug od 
drugega. Najljubši poskus nama je bil 
izdelovanje čistilne naprave. 
Osmošolec Gašper in četrtošolec Mirsad

Dan je bil poln veselja in smeha. 
Najljubši poskus nama je bil 
poskus s šumečo tableto, ker je bil 
najzanimivejši. 
Šestošolec Matija in prvošolec Nejc

lovali na šolskem literarnem in fotograf-
skem natečaju Prosti čas, razpisanem ob 
tednu otroka. Za literarne dosežke zunaj 
šole smo pohvalili Ivo Ćurković. Iskrene 

čestitke vsem nagrajencem in seveda 
vsem nastopajočim.

U R E D N I Š T V O  Š O L S K E G A  G L A S I L A  G L A S 

M L A D I H 

VRTEC IN ŠOLA

Naravoslovni dan je bil uspešen, tudi zaradi sodelovanja med starejšimi in 
mlajšimi učenci.

V programu smo se spomnili tudi na 200-letnico smrti Valentina Vodnika.
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Dan pred praznikom slavimo sado-
ve slovenske literarne in kulturne za-
puščine. Eden izmed največjih in naj-
glasnejših, ki še vedno odmeva v času, 
je bil Ivan Cankar, s katerim smo se 
sprehodili skozi letošnjo osrednjo pro-
slavo ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, 7. februarja 2019 v Domu kra-
janov Andraž nad Polzelo. Sto let po 
njegovi obletnici smrti, ki smo jo za-
znamovali decembra lani, so njegove 
misli in njegov jezik enako hrepeneči, 
lepi, neizprosni, močni in strastni. Bu-
dijo dušo in nam govorijo, da se mora-
mo za svojo človeškost boriti. 

Slavnostni govornik, župan Obči-
ne Polzela Jože Kužnik, je v nagovoru 
dejal, da s svojo navzočnostjo vsakdo 
izraža poklon slovenski kulturi v najšir-
šem pomenu besede. Pogled je name-
nil v Cankarjevo leto, ki je za nami, v kul-
turnem smislu, globalno in dojemljivo.

Vlogo gostje večera je letos pre-
vzela Vitezinja poezije 2017 dr. Glorjana 
Veber, mojstrica besede, ki svoje stro-
kovne članke objavlja v domačih in tujih 
literarnih revijah. Za poezijo je prejela 
več domačih in mednarodnih nagrad. 
Svojih pesmi nikoli ne govori na pamet, 
ampak na srce in iz srca, čemur smo bili 
priča tudi na osrednji prireditvi. Prire-
ditev je povezovala, v besedah barvala 
ter z gostjo spregovorila Valentina Pla-
skan Jordan.

Vrhunec dogodka pa je zagotovo 
bila podelitev Prešernovega cekina, ka-
terega prejemnik je postal Janko Ger-

Slovenski kulturni praznik v znamenju Cankarja 

madnik za izjemen prispevek k ugledu 
in razvoju Občine Polzela na kulturnem 
področju – za avtorstvo knjige »Obči-
na smo ljudje – 20 let Občine Polzela«. 
Jezikovna in literarna znanja ter knjižni-
čarske izkušnje predstavljajo dragoce-
no strokovno osnovo pri raziskovanju, 
ustvarjanju in pisanju knjig. Jezikovno 
bogato besedilo, predvsem pa berljiv 
slog, ki je že dolgo znana odlika av-
torja, zrcali razvoj naše Občine Polze-
la. Obsežna knjiga na 253 straneh je 
pod njegovim peresom nastajala sko-
raj dve leti. Avtor tekstualnega dela, 
Janko Germadnik, v knjigi nazorno 
predstavlja značilnosti Občine Polzela, 
geografski in zgodovinski razvoj, go-
spodarski utrip ter nastanek in razvoj 

občine. Podrobno so predstavljeni vsi 
kraji v občini, pomembnejše naravne 
in kulturne znamenitosti, društveno 
življenje, razvoj šolstva ter pomembne 
osebnosti. Besedilo bogatijo številne 
dokumentarne in umetniške fotografije 
ter obsežen seznam uporabljenih virov 
in literature. Pomembno pa je tudi to, 
da je knjiga prevedena v angleški jezik. 
S ponosom širimo informacijo o njej, 
knjigi, ki je naša lepa popotnica tudi za 
namene protokolarnih daril Občine Pol-
zela. Za vse to in še mnogo več si Janko 
Germadnik zasluži globok poklon.

Kulturni program so sooblikovali 
člani Kulturnega društva Andraž, MePZ 
Andraž, Medobčinska splošna knjižni-

MOZAIK DOGODKOV

Valetnina Plaskan Jordan in Glorjana 
Veber med pogovorom

Prešernov nagrajenec Janko Germadnik v družbi župana

Recitacija Skodelica kave v izvedbi Medobčinske splošne knjižnice Žalec in Marko 
Lesjak v vlogi Ivana Cankarja
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ca Žalec in Marko Lesjak v vlogi Ivana 
Cankarja. Za pogostitev po prireditvi pa 
je poskrbela Kulinarična sekcija Andraž. 

Ko se dan pred praznikom ponovno 
sprašujemo, kaj nam zapuščajo vsa ta 
velika imena poezije in literature, Preše-

ren, Vodnik, Cankar, ta imena, ki so slo-
venskemu narodu dobesedno napisala 
kulturo, je eden izmed odgovorov srč-
nost. V najprepoznavnejšem Cankarje-
vem delu Skodelica kave nam Ivan pove 
preprosto misel: »Zakaj srce je pravičen 
sodnik in ne pozna malenkosti.« Poziva 

nas k temu, da poskušamo vedno videti 
celoto, četudi nam kakšen del ne odgo-
varja popolnoma. Videti človeško drug 
v drugem in vedeti, da si »narod sodbo 
piše sam, ne frak ne talar mu je ne«. 

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

Po rednem delu v vodstvu Kovinarstvo Rožič
Vrstni red po rednem delu: 1. Kovi-

narstvo Rožič Žalec – 10 točk; 2. Insta-
lacije Vrhovšek Šentjur – 9 točk; Fibles 
team Nazarje – 8 točk; KK Kasaze – 7 
točk; Vrtine Palir Prebold – 6 točk; Slo-
venija 45+ Polzela – 5 točk.

Po rednem delu lestvica strelcev: 
1. Lazarevič (KK Kasaze – 108 točk; 2. 
Vodončnik (Fibles team Nazarje) – 81 
točk; 3. Drobne (SLO +45 Polzela) – 80 
točk itd.

Vrstni red strelcev trojk: 1. Zakrajšek 
13 (24) – 54,2 %; 2. Klančnik 11 (22) – 50 
% (oba Kovinarstvo Rožič Žalec), 3. Vo-
dončnik 12 (29) – 41 % itd.

Finalni dan bo 10. marca 2019, in si-
cer ob 16.30 tekma za tretje mesto in 
ob 18. uri tekma za prvo mesto.

T O N E  TAV Č E R

V savinjski košarkarski ligi Vrtine Palir se je končal redni del tekmovanja. V 
petem krogu so se srečanja končala z naslednjimi izidi: Vrtine Palir : SLO 45-Pol-
zela 68 : 56; Fibles team Nazarje : Instalacije Vrhovšek Šentjur 73 :75; KK Kasaze 
: Kovinarstvo Rožič Žalec 70 : 86. Po rednem delu je na prvem mestu na lestvici 
ekipa Kovinarstva Rožič iz Žalca, in to brez poraza.

MOZAIK DOGODKOV

Prireditev so s slovensko pesmijo sooblikovali člani MePZ Andraž.

S tekme petega kroga med Fibles team Nazarje in Instalacijami Vrhovšek Šentjur.
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Društvo Dvorec je bilo ustanovlje-
no z namenom, da se lahko v dvorcu 
organizirajo razne izobraževalne de-
javnosti, za vse ljudi, vseh generacij. 
Za vse to skrbi Carmen Maria Fernan-
dez, prijetna oskrbnica dvorca, od ka-
tere se takoj nalezeš smeha.

V sklopu tega je v soboto, 12. janu-
arja 2019, potekala kuharska delavnica 
z naslovom »Kako okrasimo torto in 
dekorativni elementi«. Bilo je resnično 
pestro in zanimivo. Spoznali smo veliko 
novega, med drugim tudi to, kako iz ka-
rameliziranga sladkorja naredimo razne 
skodelice, kako sami naredimo kornete 
in še mnogo drugega.

Med ustvarjanjem je bilo kot vedno 
veliko izmenjavanja idej in smeha. Na 
koncu je sledila pokušina vseh sladkih 
dobrot, nekaj pa smo jih odnesli domov, 
da so lahko še naši domači pokusili, kaj 
smo ustvarjali. Vabim vas na naslednjo 
kuharsko delavnico.

C V E T K A  VAČ U N

Kuharska delavnica v dvorcu Novi Klošter

24. januarja 2019 je v dvorcu Novi 
Klošter v Založah potekala predstavi-
tev diplomske naloge z naslovom Ži-
vljenje na dvorcu Novi Klošter po drugi 
svetovni vojni. Sama sem tamkajšnjim 
zbranim predstavila vsebino diplom-
ske naloge in tako na kratko predsta-
vila celotno zgodovino dvorca, opisala 
kraj Založe, nato pa se osredotočila na 
življenje po drugi svetovni vojni. 

Tako sem predstavila okoliščine pri-
hoda na dvorec, tamkajšnje razmere, 
delitev in organizacijo dela, življenje 
otrok v dvorcu, prehrano, praznovanje 
dela prostih dni in preživljanje proste-
ga časa, odnose z bližnjimi sosedi ter 
odnose med sostanovalci, okoliščine 
odhajanja z dvorca in današnji pogled 
na takratno življenje. Za zanimivejšo 
predstavitev sem dodala zraven še ci-
tate sogovornikov, ki so bili kakorkoli 
povezani z dvorcem. V zaključku sem 
življenje na dvorcu Novi Klošter pri-
merjala še z življenjem na Ljubljanskem 
gradu in Šrajbarskem turnu, saj sta bili 
v preteklosti narejeni že dve diplomski 
nalogi s podobno tematiko.

Predstavitev diplomske naloge

Ob druženju in prekmurski pogosti-
tvi je bilo predstavljenih nekaj podar-
jenih slik z motivom Novega Kloštra, ki 
jih je bilo mogoče kupiti. Nekaj teh je še 

naprodaj. Še enkrat bi se rada zahvali-
la vsem, ki ste se v tako lepem številu 
zbrali na predstavitvi.

K ATJ A  F O R J A N

MOZAIK DOGODKOV

Na delavnici so ustvarjali sladke dobrote.

Katja Forjan je v diplomski nalogi predstavila življenje na dvorcu Novi Klošter po 
drugi svetovni vojni.
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Šport je aktivnost, omejena s pravili in obogatena s 
tekmovalnostjo. Šport je veselje, razgibavanje telesa in duha. 
Tega se naši športniki v Občini Polzela dodobra zavedajo, saj 
vsako leto s ponosom stopijo na oder, ko jih organizatorja 
dogodka, Zveza športnih društev Polzela in Občina Polzela, 
povabita na podelitev priznanj za dosežke v preteklem letu. 
S temi navdušujočimi besedami je večer začela moderatorka 
Andreja Petrovič.  

S plesno točko, ki je bila uvod v športni večer, so trikra-
tni svetovni prvaki v »streetdanceu« (ekipa Faraoni) navdušili 
obiskovalce v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo. Veselja 
in ponosa niso skrivali letošnji dobitniki priznanj, ko je z njimi 
na odru stal športni gost, boksarski prvak Dejan Zavec. Tega 
pa ni skrival niti župan Občine Polzela Jože Kužnik, ko jim je 
v nagovoru povedal, kako ponosen je na vsakega letošnjega 
nagrajenca in kako zelo jih občuduje. Hvaležen, ker se o Občini 
Polzela govori pogosto in daleč, se jim je zahvalil za sledi, ki 
jih puščajo.

Na letošnji prireditvi je bilo podeljenih 25 plaket Zveze 
športnih društev Polzela. Bronaste plakete so prejeli: DOMEN 
HOHNJEC, BONO KRALJ KOS, BALIN KLUB BALINC 
POLZELA in LAN PODPEČAN. Srebrne so prejeli: DOMEN 
OROŽ, JAKA UDRIH, PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA – 
družina Sadnik, RIMA POSEDEL, NIKA TROGAR, PLANINSKO 
DRUŠTVO POLZELA – mladinci kategorije Č, DOMEN 
ZABUKOVNIK, MILAN KOREN, NUŠA ŽERJAV, NIKA ŠENICA, 
ZOJA AVŽNER, MAI BAŠIČ FEKONJA, LAURA BERGANT. Z 
zlatom pa so blesteli: MATEVŽ KUNST, FILIP ŽAK GLAVNIK, 
PIA ZOJA GLAVNIK, MARKO BOŽIČEK in NUŠA ŽELEZNIK.

Podeljene pa so bile tudi jubilejne plakete Zveze športnih 
društev Polzela, katerih prejemniki so bili: KARATE KLUB 
POLZELA za 20 let obstoja kluba ter SIMON OGRAJENŠEK 
in BRANKO CIMPERMAN, ki sta prejela plaketi za 40 let 
delovanja in izjemen prispevek pri razvoju športa.

Večer so z glasbo popestrili štirje nadobudni glasbeniki 
četrtega in petega razreda glasbene šole Kulturno-
glasbenega društva Cecilija – Pihalni kvartet Pavliha. Beseda 
zahvale pa je ob koncu bila izrečena tudi od predsednika 
ZŠD Polzela Ivija Kapitlerja. Šport ni le način življenja, je tudi 
pomembna sestavina kakovosti našega življenja. Prinaša 
boljšo telesno pripravljenost, dobro počutje ob dosegu cilja, 
boljšo samopodobo ... Naj šport postane in ostane del vas!

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

Podelitev športnih priznanj Občine Polzela za leto 2018 

Letošnji dobitniki priznanj v družbi Jožeta Kužnika, Dejana Zavca in Ivija Kapitlerja

Andreja Petrovič in Dejan Zavec med pogovorom

Trikratni svetovni prvaki v streetdanceu med nastopom
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23. januarja 2019 je Karate zveza Slovenije v kongresni dvorani Thermane La-
ško slavnostno podelila najvišja priznanja v karateju za leto 2018. Podelitev se je 
začela s pokalnimi zmagovalci v letu 2018. 

Karate klub Polzela tretji najboljši klub leta 2018
Letos sta si laskavi naziv pokalnih 

zmagovalk priborili Zoja Avžner in Nuša 
Žerjav. V seštevku za najboljšo karatei-
stko leta 2018 v kategoriji kadetinje si je 
naša odlična Nuša Žerjav priborila izje-
mno drugo mesto, na samem vrhu pa 
je pristala tudi Nika Šenica, ki je osvojila 
tretje mesto v kategoriji mladink. V klu-
bu pa smo najponosnejši tudi na to, da 
se je Karate klub Polzela uvrstil na tretje 
mesto v seštevku za najboljši klub leta 
2018.

Pokal Slovenije 2018: 
• 1. mesto – Zoja Avžner 
• 1. mesto – Nuša Žerjav 

Naj karateist 2018: 
• 2. mesto – Nuša Žerjav (kadetinje) 
• 3. mesto – Nika Šenica (mladinke) 

Naj klub 2018:
• 3. mesto – Karate klub Polzela

LU K A  D E B E R Š E K

Karate je eden izmed tistih športov, pri katerem pridobite samozavest, sa-
monadzor, koordinacijo, motoriko gibov, spoštovanje in osnovne vrednote. V 
bistvu se vse od začetka učimo pravila, kako se v karate klubu vedemo, saj je 
to neke vrste učenje in brez poslušanja ne gre – tako kot v šoli, kjer ne gre brez 
koncentracije. 

Karate klub Polzela vabi k vpisu
Uspehi polzelskih karateistov niso 

vidni le na policah, polnih kolajn, poka-
lov in priznanj, ampak tudi na vsakem 
koraku v njihovih življenjih zunaj telo-
vadnice. Ker želimo v klubu graditi na 
naših članih in tekmovalcih, vas vabimo 
k vpisu. Ta je mogoč vsak torek in pe-
tek med 17. in 20. uro v mali telovadnici 
Osnovne šole Polzela. 

Začetniški tečaj sprejema vse od 
šestega leta starosti naprej. Najmlajši 
bodo začeli z dvema obveznima tre-
ningoma na teden (torek in petek). Ko 
usvojite osnove, se lahko pridružite še 
skupinam, ki v želji po najboljših rezul-
tatih trenirajo kar petkrat na teden. Na 
tekmovanjih v športnih borbah vas bo 
spremljal Luka Deberšek. Če pa se že-
lite poglobiti v tehnično plat karateja, 
boste lahko dvakrat na teden trenirali z 
Marušo Žučko. 

LU K A  D E B E R Š E K

MOZAIK DOGODKOV

Karate klub Polzela spada med najboljše klube v Sloveniji.

Vpis je mogoč vsak torek in petek med 
17. in 20. uro v mali telovadnici Osnovne 
šole Polzela. 
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V četrtek, 24. januarja 2019, smo v Občinski knjižnici Polzela prisluhnili Vikiju 
Grošlju, vrhunskemu alpinistu, gorskemu reševalcu, gorskemu vodniku in špor-
tnemu pedagogu. Alpinist je poleg številnih vzponov, ki jih je opravil v domačih 
in tujih gorah, sodeloval na več kot tridesetih odpravah v neevropska gorstva. 
Čeprav so jedro njegovega alpinizma vzponi na osemtisočake, je Grošelj tudi 
prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Knjiga Vikija 
Grošlja »40 let mojih soočanj s Himalajo« je izšla ob 40-letnici prvega sloven-
skega vzpona na osemtisočak Makalu. 

40 let mojih soočanj s Himalajo 
Avtor je zbranim najprej predstavil 

začetke svojih gorskih podvigov. Sle-
dila je zanimiva pripoved o prvi, takrat 
nedoumljivi odpravi na osemtisočak 
Makalu leta 1975. Nato se je Viki Gro-
šelj dotaknil spominov s številnih dru-
gih odprav, na trenutke zmagoslavja in 
neizrekljive sreče ter porazov in nepoj-
mljivih tragedij v gorah. Prisluhnili smo 
spominom in anekdotam o številnih 
velikanih Himalaje. Spomnil nas je na 
najbolj dramatično helikoptersko reše-
vanje Tomaža Humarja z Nanga Par-
bata leta 2006. Omenil je svoje druge 
pustolovščine, kot je pot čez Arktiko 
in Antarktiko ter smučanje z najvišjih 
vrhov sveta. Srečanje je avtor sklenil 
z opisom dogodkov v Nepalu, ki ga je 
leta 2015 prizadel katastrofalni potres. 
Pomoč prihaja z vseh strani sveta, tudi 
iz Slovenije prek humanitarnih akcij al-
pinistov, vendar bo trajalo še leta, da 
si bo porušeni Nepal v najvišjih gorah 
sveta opomogel.

R E N ATA  N OVA K

V soboto, 26. januarja 2019, je v Slovenskih Konjicah potekalo mednarodno 
tekmovanje »Horse Cup 2019«. Tekmovanja se je udeležilo 88 klubov iz 12 držav. 
Nastopil je 601 tekmovalec, vsi skupaj pa so opravili 837 nastopov. 

Mednarodni turnir v karateju »Horse Cup 2019«
Karate klub Polzela je zastopalo 

12 tekmovalcev ter tekmovalk, in si-
cer: Ažbe Mlačnik, Aneja Jesenek Roj-
šek, Aleksej Derča, Žiga Trbovšek, Zoja 
Avžner, Laura Bergant, Mai Bašić Feko-
nja, Tilen Riosa Novak, Tia Bikić, Nuša 
Žerjav, Lan Podpečan ter Nika Šenica. 
Tekmovalce sta vodila Nika Šenica in 
Luka Deberšek. Polzelani smo osvoji-
li kar osem kolajn, in sicer pet srebrnih 
in tri bronaste. V kategoriji dečkov (–45 
kg) je Žiga Trbovšek osvojil drugo me-
sto, Aleksej Derča pa v kategoriji dečkov 
(+45 kg) tretje mesto. Mai Bašić Fekonja 
je v kategoriji kadetov (–52 kg) osvojil 
drugo mesto, hkrati pa je Tilen Riosa 
Novak v enaki kategoriji osvojil tretje 
mesto. V kategoriji kadetinj (–54 kg) 
je Laura Bergant osvojila drugo mesto. 
Lan Podpečan je v kategoriji mladincev 
osvojil tretje mesto. Nika Šenica pa se 
lahko pohvali kar z dvema srebrnima 
kolajnama, ki ju je osvojila v kategorijah 
mladinke (–59 kg) in članice (–61 kg). 

LU K A  D E B E R Š E K

MOZAIK DOGODKOV

S predstavitve knjige vrhunskega alpinista Vikija Grošlja

Žiga Trbovšek, 2. mesto
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Prisluhnimo pravljici
V četrtek, 31. januarja 2019, so otroci, ljubitelji pravljič-

nih srečanj, v Občinski knjižnici Polzela prisluhnili zgodbici 
o dobrem snežaku. 

K imenitnemu sneženemu možu, ki sta ga postavila otro-
ka, so namreč prav kmalu začele prihajati živali v stiski. Sne-
žak bi lahko vsaki pomagal, a za to bi se moral vsakič odreči 
delčku svoje lepote. Sporočilo snežaka, ki seveda pomaga in 
je na koncu videti kot kupček nesreče, pa še taliti se začne, 
je, da dobra dela preživijo, kar je vredno več od vsake zača-
sne imenitnosti. Ob tem spoznanju smo sklenili srečanje z 
izdelavo dobrega snežaka iz papirja.

R E N ATA  N OVA K

Zmagal Štefan Šincek iz 
Šahovskega kluba Savinjčan

Šahovski klub Polzela, katerega predsednik je Tomi Ma-
snec, je delaven skozi vse leto. Tako so lani pripravili kar 41 
hitropoteznih turnirjev, ki se jih je udeležilo od 15 do 22 ša-
histov iz raznih krajev Savinjske doline. Igrajo ob nedeljah 
dopoldne v mali dvorani Kulturnega doma na Polzeli. 

Prvo mesto je osvojil Štefan Šincek iz Šahovskega kluba 
Savinjčan iz Šempetra, ki je zbral na vseh 40 turnirjih kar 
470 točk (zmag in remijev), na drugo mesto se je uvrstil Ivan 
Lorenčak s 465 točkami, na tretje Radovan Krajnc s 415 toč-
kami (oba Šahovski klub Griže), četrti je bil Tomi Masnec s 
334 točkami (ŠK Polzela), peti Franc Škorjanc z 275 točkami 
(ŠK Savinjčan Šempeter).

Za prva tri mesta jim je predsednik kluba Tomi Masnec 
na krajši slovesnosti podelil pokale. 

T O N E  TAV Č E R

Lovec Štefan Školnik iz Lovske družine Polzela je 23. 
januarja 2019 uspešno uplenil divjega prašiča (merjasca). 

Nevarnost ob Savinji

Pojavil se je ob Savinji ob sprehajalni stezi Plevčak – Še-
ški most. Ker je bil nevaren za sprehajalce, so sprehajalci 
lovcu Školniku izkazali hvaležnost.

Š T E FA N  Š K O L N I K

MOZAIK DOGODKOV

Otroci so si izdelali snežake iz papirja.

Od leve proti desni: Ivan Lorenčak, Štefan Šincek in 
Radovan Krajnc.

Štefan Školnik z uplenjenim merjascem
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Članice in člani Športnega društva 
Andraž smo se v soboto, 19. januarja 
2019, srečali na rednem programskem 
zboru članov. V društvo je vključenih 
248 članic in članov. Zbora se jih je 
udeležilo 31. Iz poročila predsednika 
smo slišali, da društvo skrbi za šport 
in rekreacijo občank in občanov naselij 
Andraža in Dobriča.

Društvo nudi interesno vadbo 
šoloobveznim otrokom, mladini in 
študentom, rekreacijo za vse starostne 
skupine ter odprta tekmovanja. Skrbi 
za izobrazbo kadrov. Veliko denarja 
in prostega dela vloži v vzdrževanje 
in posodobitev igrišč z okolico. Lani 
smo praznovali 40 let delovanja. Na 
slovesnosti ob tem jubileju smo razvili 
društveni prapor, ki je največji simbol 
povezovanja članic in članov v društvu. 

Na področju investicij smo 
asfaltirali igrišče za balinanje in pod za 
večnamensko brunarico ter postavili 
večnamensko brunarico. Štirikrat 
smo nudili tekmovanje v streljanju z 
zračno puško. V moški konkurenci se je 
pomerilo 28 strelcev. Skupni zmagovalec 
je Zdravko Zabukovnik, za kar je prejel 
pokal. Ženske se tekmovanj niso 
udeleževale. Snežne razmere so nam 
omogočile izvedbo tretjih Rekreativnih 
smučarskih skokov. Absolutni 
zmagovalec je postal Jože Meklav, 

za kar je prejel pokal in spominsko 
uro. Planinska dejavnost je potekala 
po sprejetem načrtu. Neizvedeni so 
ostali pohodi zaradi slabega vremena. 
Akcija »Samostojen obisk Gore Oljke 
in Sevčnika« lepo poteka. Vse več je 
ljubiteljev hoje.

Največkrat so na Gori Oljki v letu 2018 
bili: Zvonka Borovnik (314-krat), Milena 
Mešič (154-krat), Cvetka Aristovnik (104-
krat), Kristina Jelen (83-krat), na Sevčniku 
pa: Milan Schmidt (99-krat), Dragica 
Hriberšek (54-krat). Podeljene so jim bile 
posebne značke in praktična darila.

V jubilejnem letu smo za svoje 
opravljeno delo prejeli zlato plaketo 
ZŠD Polzela in Priznanje župana Občine 
Polzela Jožeta Kužnika. Letos bomo 
v celoti zaključili izgradnjo brunarice, 
nadaljevali ureditev društvenih 
prostorov. Nudena bo vsa dosedanja 
dejavnost. Na novo bomo začeli z 
balinanjem in tekmovanjem v šestih 
disciplinah, za izbor »Najbolj športnega 
zaselka nekdanje KS Andraž«.

S I M O N  O G R A J E N Š E K

Občni zbor članov Športnega društva Andraž

V manjšem mestu Nimes na jugu Francije vsako leto poteka eno izmed petih 
najpomembnejših tekmovanj v dvoranskem lokostrelstvu. Druga tekmovanja 
»Indoor World Series« potekajo še v mestih Strassen, Macao, Rim in Seul, »veliki 
finale« pa je v Las Vegasu. 

Teh dogodkov se udeležujejo najboljši lokostrelci sveta, v Nimes jih je med 18. in 
20. januarjem 2019 prišlo več kot tisoč. Bil je pravi lokostrelski praznik, navzoči so 
bili proizvajalci lokostrelske opreme, zaključne dvoboje najboljših je pred polnimi 
tribunami v živo prenašala televizija.

Tokrat se je tekmovanja v Nimesu udeležilo 17 slovenskih lokostrelcev. Izjemno 
streljanje je pokazal Žiga Ravnikar iz LK Kamnik, ki je zasedel odlično drugo mesto 
v kategoriji mladincev (od 15 do 20 let) – olimpijski lok.

Tudi Tim Jevšnik s Polzele, član LK Gornji Grad, je z zares lepim streljanjem 
dosegel visokih 584 točk (od 600). Med mladinci (v kategoriji sestavljeni lok) je 
dosegel deveto mesto. Čestitamo!

M A N U E L A  M L A K A R  P O D G O R Š E K 

Slovenski lokostrelci na tekmi za 
svetovni pokal v Franciji

Razvitje prapora

Tim Jevšnik
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Članice in člani KO ZB za vrednote 
NOB Andraž smo se v nedeljo, 3. fe-
bruarja 2019, srečali na rednem pro-
gramskem zboru članov. V društvo je 
vključenih 58 članic in članov. Zbrane 
je nagovoril predsednik, tovariš Jože 
Krk. Podal je poročilo o opravljenem 
delu za leto 2018. 

Iz poročila je razvidno, da veliko 
skrb namenjamo ohranjanju spomin-
skih obeležij, sodelovanju na prireditvah 
in slovesnostih v spomin dogodkom iz 
NOB, ko so se naši predniki z orožjem 
postavili v bran naše domovine in za 
njo marsikateri dali življenje.

Ponosni smo, da smo v letu 2018 
spremenili napis in obnovili spomin-
sko obeležje v Pirnih Lokah, saj prejšnji 
zapis ni odražal obeležja, namenjene-
ga borcema, ki sta tu izgubila življe-
nje. Obnavlja se tudi obeležje na Gori 
Oljki. Ponosni smo na slovesnost pri 
obeležju ameriškim letalcem, ki je pre-
rasla v državniške okvire ter ponazar-
ja slovensko-ameriško prijateljstvo in 
zavezništvo. Za obnovo obeležij in za 
slovesnost slovensko-ameriškega prija-
teljstva in zavezništva se zahvaljujemo 
županu Občine Polzela Jožetu Kužni-
ku, ki s svojimi dejanji spoštuje tradicije 
NOB. 

Pristopili smo k obnovi društvenega 
prapora. Pridobili smo še enega pra-
porščaka in uniformo zanj. V letu 2018 
je organizacija ZB NOB Slovenije pra-
znovala 70-letnico delovanja. Ob po-
častitvi tega jubileja so bila podeljena 
posebna priznanja za preteklo delo v 
organizaciji. Iz naše KO smo jih preje-
li: tovarišica Fanika Dobnik in tovariši 
Jože Sitar, Anton Blagotinšek, Srečko 
Rajh,  Simon Ograjenšek.

Veseli smo, da je Občina Polzela na 
akademiji ob 20-letnici občine podelila 
»plaketi Občine Polzela« za 2018 našima 
članoma, tovarišu Antonu Blagotinšku in 
tovarišu Antonu Brunšku. Navedena čla-
na delujeta na različnih področjih.

Letos se bomo v čim večjem števi-
lu udeleževali načrtovanih slovesnosti, 
končali obnovo spomenika na Gori Olj-
ki, pristopili k zamenjavi plošče na osre-
dnjem spomeniku v Andražu.

S I M O N  O G R A J E N Š E K

Občni zbor članov KO ZB za vrednote NOB Andraž

V soboto, 9. februarja 2019, je bil 
organiziran pohod na Peco, ki ga vsa-
ko leto organizirajo koroški planinci. S 
Polzele se je podalo na pot 14 planin-
cev. V zadovoljstvo vseh je bil čudovit 
sončen in topel dan s prekrasnimi raz-
gledi v vse smeri. 

Goro je obiskala množica planincev, 
ki so prišli iz bližnjih in daljnih krajev. 
Pot ni zahtevna, treba je imeti le nekaj 
kondicije. Po pomrznjeni poti so prav 
prišle verige na čevljih, s katerimi je bila 
opremljena večina pohodnikov, šlo pa 
je tudi brez njih. Za varnost so poskrbe-
li tudi gorski reševalci, ki pa jim verjetno 
ni bilo treba nikjer posredovati. Domov 
smo odšli prijetno utrujeni in zadovoljni 
ter dogovorjeni, da se kmalu spet po-
damo v gore.

M I R K O  J E G R I Š N I K 

Pohod na Peco 

MOZAIK DOGODKOV

Z občnega zbora v Domu krajanov Andraž

Z vzpona na 2125 m visoko Peco

28

POLZELAN             Št. 2, februar 2019



Z morjem odpiramo vrata 
narave, z dobrodelnostjo vrata 
srca. Ko negujemo in spodbujamo 
dobrodelnost, v nas raste človek. Z njim 
podajamo roké pomoči potrebnim, z 
njim odpiramo jadra zgleda, upanja in 
družbene odgovornosti.

V petek, 1. februarja 2019, smo 
se v Kristalni dvorani gradu Šenek 
na dobrodelnem plesu zbrali člani in 
podporniki Jadralnega kluba Maltezer 
s Polzele. V izvrstnem vzdušju smo 
zaznamovali šesto leto organizacije 
dobrodelnega plesa za otroke v stiki 

Šesti dobrodelni jadralni ples za otroke v stiski
iz socialno najbolj ogroženih družin in 
zbrali največ sredstev do zdaj.

Ob dogodku, popestrenem s 
kulturnim programom, ki sta ga vodili 
Kaja Žnidarčič Savorgnani in Polona 
Turnšek, smo zbrali 1253 evrov. Lani smo 
letovanje na morju omogočili sedmim 
otrokom. Ob tem smo izjemno hvaležni 
in veseli vse podpore posameznikov in 
podjetij, ki čutijo z nami odgovornost, 
sočutje in vzajemno vizijo, da prispevamo 
k lepšemu jutri najmlajših. Prav tako smo 
bili veseli dobrodelnega nastopa Dunje 
Vrhovnik in Matjaža Vrtnika ter Roberta 
Rauterja z Duom stil. 

Morje in veter učita jadralca, da zna 
z njima najti pravo smer. Učita ga, da za 
občutek svobode ni dovolj zgolj zapustiti 
obale. Ker valovi, kaplje, tokovi nenehno 
preizkušajo njegovo védenje, vztrajnost, 
preudarnost in odgovornost. In to so 
lastnosti, s katerimi se približujemo drug 
drugemu in z njimi ustvarjamo lepši jutri. 

L J U B O  Ž N I D A R

V soboto, 2. februarja 2019, je na 
gradu Komenda potekalo potopisno 
predavanje Doživeti Južno Korejo. 
Prisluhnili smo domačinki, dr. Andreji 
Jelen, in sicer je spregovorila o 
dogodivščinah med njenim bivanjem 

Doživeti Južno Korejo
v Južni Koreji, kjer je opravljala svoje 
podoktorsko usposabljanje, v prostem 
času pa nadobudno raziskovala 
vsakdanje skrivnosti korejskega 
polotoka.

Andreja se je podiplomsko 
usposabljala ob finančni podpori Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije na Odseku za fiziko 
trdne snovi Instituta »Jožef Stefan« 
Ljubljana in leta 2012 uspešno zagovarjala 
svojo doktorsko disertacijo na 
Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Raziskovalno področje je 
interdisciplinarno in zajema elektronsko 
mikroskopijo, grafične tehnologije, fiziko 
trdne snovi, znanosti o materialih ter 
nanotehnologijo. Na današnji dan njena 
osebna bibliografija zajema 87 zapisov. 

V uri in pol nas je z živo pripovedjo 
popeljala na drugi konec sveta, kjer je 
vsakdan precej drugačen od našega. 
Na primer, že za prečkanje ceste ali 
reke je treba imeti kar nekaj kondicije 

in ravnotežja, saj ima povprečna cesta 
skozi mesto osem voznih pasov, reka 
pa zgolj položene kamne, po katerih 
je treba previdno korakati na drugo 
stran. Pokukali smo, kako se simbolni 
jezik odraža na vsakem koraku, od 
njihove državne zastave do običajnih 
fotografij, ki jih na milijone posnamejo 
vsak dan. Presenetljivo je spoznanje, 
kako se suhoparni podatki, kot je na 
primer gostota prebivalstva, odražajo v 
vsakodnevnem življenju. 

Zunaj predavalnice nas je čakalo 
presenečenje: deležni smo bili pokušine 
vsakdanjega obroka Korejcev, ki jim 
zagotavlja zdravje, lepoto ter vitko 
postavo – riž in kimči. Najpogumnejši 
smo namesto običajnega pribora v roke 
vzeli palčke in z njimi lovili zrnca riža. 

Ob koncu prijetnega druženja pa 
smo složno prišli do enakega zaključka, 
kot pravi naš lep, stari slovenski 
pregovor: »Povsod je lepo, a doma je 
najlepše.«

T O N E  TAV Č E R

Kaja Žnidarčič Savorgnani in Ljubo Žnidar, predsednik Jadralnega kluba Maltezer

Dr. Andreja Jelen je predavala o svojih 
dogodivščinah med bivanjem v Južni 
Koreji.
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V petek, 8. februarja 2019, je ob 10. 
uri v Sedlarjevem potekala slovesnost 
ob 75-letnici prihoda Štirinajste divizi-
je na Štajersko (1944–2019) in 74-le-
tnici prihoda brigade, formirane v Sov-
jetski zvezi, v Slovenijo (9. maja 1945).

Slovesnosti se je udeležilo osem 
članov in ena članica Združenja borcev 
za vrednote NOB Žalec, Krajevna or-
ganizacija Andraž. Prisostvovali smo s 
praporom. Na fotografiji je spominsko 
obeležje, naša prisotnost in slavnostni 
govornik, predsednik Državnega zbora, 
mag. Dejan Židan. Po končani slovesno-
sti smo pot nadaljevali do Kumrovca, 
kjer smo si ogledali muzej »Staro selo«.

S I M O N  O G R A J E N Š E K 

Spominska 
slovesnost na 
Sedlarjevem

Otroški smeh in smeh odraslih sta zelo pomembna. 
Če se lahko smehljamo v našem vsakdanjem življenju,    

če smo lahko mirni in srečni, 
bodo od tega imeli korist tudi drugi, ne le mi sami.

Občni zbor DPM v Andražu nad Polzelo
sli, želje in plemenita sporočila ter jih 
simbolično, pa tudi vizualno – celoten 
prireditveni prostor je bil v znamenju 
modre barve – povezovali v poljubno 
obliko. S to akcijo zbiranja modrih src 
bomo pomagali Zvezi prijateljev mla-
dine Slovenije podpirati projekt druž-
bene odgovornosti. Učni sklad Nivea 
bo v sklopu akcije »Podarite nam mo-
dro srce« podjetje Beiersdorf, d. o. o., 
obogatilo za 20.000 evrov, sredstva 
pa bodo ponovno v celoti namenjena 
štipendiranju otrok in mladostnikov iz 
socialno šibkejših okolij.

Na zboru članov se je predsednica 
posameznim članom zahvalila za po-
moč, posebno zahvalo za vsestransko 
sodelovanje in aktivno delo v društvu 
pa je podelila Boženi Brunšek Krk. Prije-
tno druženje smo sklenili ob slano-slad-
kih prigrizkih ter s torto.

Zahvaljujemo se vsem, otrokom, 
staršem, starim staršem, krajanom, do-
natorjem, učiteljem, vzgojiteljem, dru-
štvom v kraju, ki nas podpirate in po-
sledično skrbite, da nam je v idiličnem 
Andražu z okolico skupaj lahko zelo 
lepo.

VA L E N T I N A  T O M A N  Č R E M O Ž N I K

Misli, hipni vtisi, ki jih lahko preberemo 
v knjigi »Mir v vsakem koraku«, in so tudi 
posredno vodilo pri delu Društva prijate-
ljev mladine Andraž, kjer nesebično z do-
brimi deli pomagamo otrokom, mladim 
ter njihovim družinam, jih tudi osrečuje-
mo, nedvomno pobožajo srce in duha. 

Na občnem zboru društva, ki smo 
ga imeli v soboto, 9. februarja 2019, 
smo po uvodnem nagovoru ter poro-
čilu novoizvoljene predsednice društva 
Ksenije Rojko Mešič in po poročilih dru-
gih članov upravnega odbora izdelovali 
modra srca, nanja zapisovali dobre mi-

MOZAIK DOGODKOV

Ob spominskem obeležju

Člani Društva prijateljev mladine Andraž
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Na predavanju dr. Tadeje Jere Ja-
kulin, ki je bilo organizirano v sklopu 
projekta Občine Polzela Odstiranja 
zanj prednikov, smo spoznali temeljne 
zakonitosti sistemskega mišljenja in 
njihovo uporabnost v snovanju turiz-
ma. V sistemskem mišljenju velja nače-
lo »Če ne vidimo rešitve, zagotovo ob-
staja več kot ena rešitev«. Pogosto je 
naš pogled omejen in zato ne opazimo 
potencialov, prav tako tudi ne rešitev. 
Velika slika (angl. big picture), ki zaob-
jame vse segmente, nam pomaga do 
presežnih rešitev v različnih panogah, 
tudi pri načrtovanju turizma. 

Dr. Tadeja Jere Jakulin je mednaro-
dno uveljavljena predavateljica in stro-
kovnjakinja na področju turizma. Poleg 
rednega dela na Fakulteti za turistične 
študije Turistica predava na univerzah 
po svetu, vse od Hrvaške in Pariza do 
Kitajske. Je redna članica panela turi-
stičnih strokovnjakov Svetovne turistič-
ne organizacije UNWTO. 

Sistemsko mišljenje pri načrtovanju 
dejavnosti se je prvotno, po letu 1961, 
uveljavilo v industriji, od leta 1991 je pri-
sotno tudi v storitvenih in drugih dejav-
nostih. Z zajemanjem celote, predvsem 
pa s preseganjem dualnosti v delitvi na 
dobro in slabo, v sistemskem pristopu 
razumemo pomanjkljivosti brez nega-
tivnega predznaka, in sicer le kot dele, 
ki uravnavajo celoto. Tak pristop je sti-
mulativen in vodi v učečo se organiza-
cijo ter učečo se družbo. 

Turizem je panoga, ki vključuje ve-
liko različnih področij, od politike prek 
gospodarstva do ekologije ter mnogih 
drugih, in tega se včasih niti ne zave-

Sistemsko mišljenje za razvoj turizma v lokalnem okolju 

damo. V turizmu je nadvse pomembno 
varovanje okolja, ne le naravnega in kul-
turne dediščine, temveč tudi kakovosti 
bivanja prebivalcev, ki na območju živi-
jo. Le tako bo razvoj turizma in okolja 
resnično trajnosten. Na Japonskem še 
vedno velja pravilo, ki izhaja iz njihove 
tradicije, da je treba stvari načrtovati za 
sedem generacij vnaprej. 

Za razvoj turizma manjših urbanih 
okolij, kot je Polzela, je ključna soude-
ležba prebivalcev. Ko se zazremo vase 
kot posamezniki ali kot skupnost do-
ločenega mesta, odkrijemo izvirnost 
in tudi inovativnost. Če razmišljamo 
o razvoju turizma na Polzeli, je poleg 
vključenosti lokalnega prebivalstva 
potrebno predvsem celostno in dalj-
noročno načrtovanje z močno vizijo: 
kako vidimo turizem Polzele čez deset 
ali več let? Tako izoblikovan skupni cilj 
mora biti vodilo različnim akterjem, od 
lokalne politike, ki jo predstavlja občina, 
do naravne in kulturne dediščine ter lo-
kalnih deležnikov. 

Skupnost z dobro vizijo si  lahko 
prodorno prizadeva k skupnemu cilju, 
in to ne glede na izzive, ki se pojavijo v 
procesu izvajanja in katerih nismo mogli 
v celoti predvideti vnaprej. Ko je nova 
turistična ponudba vzpostavljena, je 
ključno zavedanje, da je treba progra-
me vsako leto nadgraditi, sicer njihova 
zanimivost upade. Tudi v tem segmen-
tu se sistem, ki ga tvorijo vsi deležniki 
lokalnega turizma, razvija naprej.

V zadnjem času je v različnih okoljih 
zaslediti obravnavo družbene odgo-
vornosti v smislu usmerjevalca razvoja. 
Ob tem ne smemo pozabiti na osebno 
odgovornost vsakega posameznika, 
je poudarila Jere Jakulinova, česar ni 
treba razumeti kot breme, temveč kot 
možnost izražanja potencialov in sou-
stvarjanja.
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MOJA MASAŽA …... za tiste, ki vedo, kaj hočejo!

- MASAŽE - klasična, terapevtska, športna, Breusova – tudi v paru!
- ROČNA LIMFNA DRENAŽA
- MEDICINSKA PEDIKURA – tudi na domu
- MANIKURA, permanentno lakiranje in podaljševanje nohtov    

- DARILNI BONI Gregor Jeram s.p., Latkova vas 206, Prebold,
T: 041 254 640 Mojca, 041 783 850 Grega
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                 FINALNI  
                 DAN 
 

NEDELJA, 10.3.2019 
ŠPORTNA DVORANA POLZELA 

 

16:30    Tekma za 3. mesto 
18:00    Tekma za 1. mesto 

 

ZA GLEDALCE:           met s sredine igrišča, 
pester spremljevalni program. 

 

OSNOVE 
FOTOGRAFIJE 

OD A DO Ž 
Spoznali bomo:

*osnovne zakonitosti fotografije
*fotoaparat

*kreativno delo na terenu
*izbor fotografij

*kreativna postavitev razstave.
Družili se bomo vsak petek od 9.00 

do 10.30 v mesecu marcu, v prostorih 
Medgeneracijskega centra Polzela.

PRIJAVE ZBIRAMO DO 
ZAPOLNITVE MEST

Informacije in prijave: 
Marjana Šmajs 031 343 774

VABLJENI NA FOTOGRAFSKI TEČAJ
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VELIKA
OTROŠKA

MAŠKARADA

VELIKA
OTROŠKA

MAŠKARADA
v nedeljo, 3. marca 2019,

ob 15. uri
v Športni dvorani na Polzeli

VSTOP BO PROST.
 Organizator Turistično
društvo Občine Polzela.VSE NAŠE DOGODKE FOTOGRAFIRAMO IN FOTOGRAFIJE JAVNO OBJAVIMO.
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Štiričlanska zasedba Dead Crew (Simon Cukjati – vokal, kitara, Žan Krajnc – solo kitara, 
Franjo Vršič – bas, Robert Dobrišek – bobni) šteje za svežino na spodnjesavinjski 

glasbeni sceni trših žanrov ali zvrsti. Bend je že takoj ob ustanovitvi začel svoj pohod s 
kakovostnimi avtorskimi skladbami, ki jih lahko slišimo tako na domačih kot tujih radijskih 

postajah. V glasbi in liriki se vidi mešanica vplivov skupin Black Label Society, Machine 
Head ter z določenimi vložki tudi Rage Against The Machine.

Glede predhodno nabranih odrskih »kilometrov« člani nimajo težav, saj so doživeli in videli 
že marsikaj v teh dvajsetih letih svojih posameznih glasbenih poti. Na to pot spadajo 
skupine Sixmore, Noxire, Jawbreaker, Hailenstein, Legalo Kriminalo in Peter Lovšin & 
Španski Borci, s katerimi sodelujejo še danes. DC pa je band, ki je v letu 2017 začrtal 

njihovo novo skupno glasbeno pot. To kaže tudi novi singel z naslovom God’s Hives, ki 
je pravkar končan in izdan kot njihov prvi singel. Pesem je bila posneta v studiu Killing 

Production s producentom Markom Jurkoškom ter je pravi obraz njihovega dela in zvoka.

DC so trenutno v fazi pisanja in snemanja 
debitantskega albuma, ki bo zagotovo ponosno 
predstavljal del stebra kakovostne domače in 
mednarodne metal scene. Prav tako iščejo kanale 
za dobro koncertno promocijo, k čemur spada 
tudi distribucija njihove lastne blagovne znamke, ki 
vključuje obširno in kakovostno ponudbo izdelkov 
za njihove oboževalce in privržence. 

E-mail: deadcrew17@gmail.com
Fb: www.facebook.com/
deadcrewband

Foto: arhiv skupine Dead Crew.

REZERVIRAJ SI DATUM 
POLZELA, 24. 5. 2019

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel yeel
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Rebel yeel

Rebel YEEL

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel YELL
YELL

Rebel

Rebel
YELL
Rebel
YELL

Rebel YELL

Rebel Kmalu na

 Polzeli ...

V maju Občina Polzela v sodelovanju z Društvom Dobra ideja 
pripravlja glasbeni festival  »Rebel Yell Polzela«  ki bo 
sestavljen iz dveh delov. V prvem delu večera se bodo predstavili 
glasbeniki s kompilacije »Polzela ima svojo muziko 2018«, 
v koncertnem delu večera pa bodo nastopile glasbene skupine 
Dead Crew, BO! in V ictory. Kaj jim je skupno?  V vsaki 
skupini je vsaj en član, ki je Polzelan.

Svojo idejo za izdajo kompilacije »Polzela ima svojo muziko«, 
na kateri najdemo avtorske pesmi, je lani uresničil Jurij Žohar, 
tudi sam glasbenik. Letos pa bomo poslušalcem ponudili možnost, 
da nekatere avtorje slišijo tudi v živo. V naslednjih treh 
številkah Polzelana bomo predstavili nastopajoče in projekt, 
za katerega verjamemo, da bo na Polzeli postal vsakoleten. Manuela Mlakar Podgoršek

DEAD CREW
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Marec 2019
OD PETKA, 22. 2., DO PETKA, 22. 3. 
2019
Likovna razstava Slavi Pavšek 
»Zgodbe v podobah«
Grad Komenda
(Slavi Pavšek: 031 791 221)

PETEK, 1. 3. 2019, OB 11. URI
Zbor članov ZB za vrednote NOB KO 
Polzela
Prostori ZŠAM Savinjske doline na 
avtopoligonu Ločica ob Savinji
(Milan Pečnik: 031 366 252)

PETEK, 1. 3. 2019, OB 17. URI
Kulinarična delavnica »Gobe v dobri 
družbi«
Dom krajanov Andraž
(Jelka Oder: 031 273 536)

PETEK, 1. 3. 2019
Letna skupščina Karate kluba Polzela
(Tomaž Deberšek: 031 394 590)

SOBOTA, 2. 3. 2019
Pustno rajanje
Dom krajanov Andraž
(Ksenija Rojko Mešič: dpmandraz@
gmail.com)

SOBOTA, 2. 3. 2019, OB 17. URI
Občni zbor Gobarsko-mikološkega 
društva Polzela
Kulturni dom Polzela
(Franci Uratnik: 070 714 468)

SOBOTA, 2. 3. 2019, OB 8.30
Po nagelj na Goro Oljko – 
srečanje Varuhov gorske narave 
Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Savinjske na Gori Oljki
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Uroš Čotar: 051 421 216)

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

NEDELJA, 3. 3. 2019, OB 15. URI
Velika otroška maškarada
Športna dvorana Polzela
(Bernarda Meh: 041 951 371)

NEDELJA, 3. 3. 2019
Občni zbor Društva upokojencev 
Andraž
Dom krajanov Andraž
(Milan Zabukovnik: 041 215 545)

TOREK, 5. 3. 2019, OB 18. URI
Občni zbor članov Društva Dvorec
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

PETEK, 8. 3. 2019, OB 17. URI
Dan žena DU Polzela
V gostilni Cizej
(Gertruda Terčak: 051 244 344)

SOBOTA, 9. 3. 2019, OB 8. URI
Kmečka tržnica pred trgovino Tuš
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SOBOTA, 9. 3. 2019, OB 14. URI
Občni zbor DU Polzela
Kulturni dom Polzela
(Gertruda Terčak: 051 244 344)

SOBOTA, 9. 3. 2019, OB 16. URI
Kulturni program, pogostitev žena in 
družabno srečanje ob dnevu žena in 
materinskem dnevu
Dom krajanov Andraž
Kulturno društvo Andraž v sodelovanju 
z Osnovno šolo Polzela
(Vili Pižorn: 041 783 734)

SOBOTA, 9. 3. 2019, OB 20.30
Sisha party
(Luka Deberšek: 031 341 324)

NEDELJA, 10. 3. 2019, OB 13.15
Pohod družin na Hom
Zbor pri igrišču v Andražu
(Martina Ograjenšek: 041 278 328)

SOBOTA, 10. 3. 2019, OD 16.30 DALJE
Finalni dan 25. Savinjske košarkarske 
lige – Lige Vrtine Palir 
– ob 16.30 tekma za 3. mesto
– ob 18. uri tekma za 1. mesto
Sico met s sredine igrišča in druge 
zabavne vsebine.
Druženje tekmovalcev in gledalcev po 
finalni tekmi
Športna dvorana na Polzeli
(Dani Turnšek: 041 381 463)

TOREK, 12. 3. 2019, OB 17. URI 
Spuščanje gregorčkov po potočku v 
pozdrav soncu in pomladi
Vabljeni veliki in majhni otroci. Prinesite 
s seboj čolniček, izdelan iz naravnih 
materialov, da si kaj lepega zaželimo in 
po vodi ga spustimo.
Sotočje Struge in potočka v Vrtni ulici
(Bina Plaznik: 041 692 772)

ČETRTEK, 14. 3. 2019, OB 18.30
Večer v grajski knjižnici: Predavanje 
Maje Megla: Stres, kuga sodobnega časa
Grad Komenda – VIT-točka
(Občinska knjižnica Polzela v 
sodelovanju s Krajevno organizacijo 
Rdečega križa Polzela: 03/703 32 04)

PETEK, 15. 3. 2019, OB 18.30
Odprtje likovne razstave »Žena – 
mati« likovnikov KUD Polzela, Mavrica 
Tabor in učencev OŠ Polzela
Kulturni dom Polzela, od 22. 3. na 
Gradu Komenda
(Marko Slokar: 041 381 472 in Mojca 
Korošec: 031 806 867)

PETEK, 15. 3. 2019, OB 17. URI
Občni zbor Planinskega društva 
Polzela
V prostorih Združenja šoferjev in 
avtomehanikov pri Avtopoligonu v 
Ločici ob Savinji
(Mirko Jegrišnik: 041 902 183)

SOBOTA, 16. 3. 2019, OB 15. URI
Zbor članov ZŠAM Savinjske doline
Prostori ZŠAM Savinjske doline na 
avtopoligonu Ločica ob Savinji
(Milan Pečnik: 031 366 252)

SOBOTA, 16. 3. 2019, OB 15. URI
Tekmovanje Kdo ima najboljšo torto
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

SREDA, 20. 3. 2019, OB 18. URI
Javna produkcija učencev KGD 
Cecilija
Dvorana KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

ČETRTEK, 21. 3. 2019, OB 14.30
Odprtje likovne razstave Pozdrav 
pomladi likovnikov KUD Polzela v 
domu Zimzelen Topolšica
(Cvetka Vačun: 031 795 825 in Mojca 
Korošec: 031 806 867)

ČETRTEK, 21. 3. 2019, OB 16. URI
254. lunohod: Polzela – Gora Oljka
Zbor pri Domu društva upokojencev 
Polzela
(Julijana Klemen: 031 756 103)

ČETRTEK, 21. 3. 2019, OB 17. URI
Praznik pomladi in družin
Športna dvorana Polzela
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)
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Medgeneracijski center - marec 2019
PETEK, 1. 3. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 4. 3. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 5. 3. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 6. 6. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

17.00–18.30 Delavnica »Do zdravja z 
naravo«
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 7. 3. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

PETEK, 8. 3. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 11. 3. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 12. 3. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 13. 3. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

17.00–18.30 Delavnica »Do zdravja z 
naravo«
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 14. 03. 2019
9.30–10.30 Posvetovalnica: 
Preprečevanje padcev v domačem 
okolju 
(Martina Pečovnik, dipl. med. sestra)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

PETEK, 15. 3. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 18. 3. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

ČETRTEK, 21. 3. 2019, OB 18. URI
Nastop učencev violine in viole iz 
razreda prof. Tanje Miklavc 
Komenda Polzela – gotska soba 
Vstop prost.
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60).

ČETRTEK, 21. 3. 2019, OB 19. URI
Predstavitev knjige »Erotične pesmi – 
strasti«, avtor Andrej Podvratnik
Grad Komenda – VIT-točka
Vstopnine ni.
(Andrej Podvratnik: 051 415 863)

SOBOTA, 23. 3. 2019, OB 6. URI
Gradiška tura – vzpon na Nanos po 
zahtevni in lahki poti
Predhodne prijave.
(Mirko Jegrišnik in Uroš Lešnik: 041 
902 183)

SOBOTA, 23. 3. 2019, OB 6. URI
Pohod Jelovica – Voduška planina
Zbor pri igrišču v Andražu
(Evgen Tominšek: 041 783 739)

OD PONEDELJKA, 25. 3., DO PETKA, 
29. 3. 2019, OD 7. DO 15. URE
Vpis predšolskih otrok v vrtec za leto 
2019/2020
V pisarni Vrtca Polzela ali v tajništvu 
OŠ Polzela
(Tajništvo OŠ Polzela: 03/703 31 00 ali 
pisarna vrtca: 03/572 20 18)

SREDA, 27. 3., IN ČETRTEK, 28. 3. 
2019, OB 9. URI
Dnevi odprtih vrat ob vpisu v vrtec
Vrtec Polzela
(Tajništvo OŠ Polzela: 03/703 31 00 ali 
pisarna vrtca: 03/572 20 18)

ČETRTEK, 28. 3. 2019, OB 17. URI
Prisluhnimo pravljici
Grad Komenda, prostori knjižnice
(Renata Novak: 03/703 32 04)

PETEK, 29. 3. 2019, OB 18.30
Predavanje »12 korakov za zdravje« 
Dom krajanov Andraž
(Mateja Borovnik: 041 227 272)

PETEK, 29. 3. 2019
20. redna skupščina Zveze športnih 
društev Polzela
(Ivi Kapitler: 070 705 007)

MAREC 2019: VSAKA NEDELJA OD 
9. DO 13. URE 
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Kulturni dom Polzela
(Tomi Masnec: 041 783 213)
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PONEDELJEK, 18. 3. 2019
13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 19. 3. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 20. 3. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

17.00–18.30 Delavnica »Do zdravja z 
naravo«
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 21. 3. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

PETEK, 22. 3. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

PETEK, 22. 3. 2019
18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 25. 3. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek) 

TOREK, 26. 3. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 27. 3. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

17.00–18.30 Delavnica »Do zdravja z 
naravo«
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 28. 3. 2019
13.00–14.30 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek) 

17.00–18.30 Delavnica pletenja in 
šivanja
(Edita Šparaš)

PETEK, 22. 3. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 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 
podelite svoje znanje z nami.
Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).

KOLEDAR DOGODKOV

 

 

VEČGENERACIJSKI CENTER 

PLANET GENERACIJ UPI V SODELOVANJU Z 
MEDGENERACIJSKIM DRUŠTVOM MOZAIK GENERACIJ 

POLZELA 
organizira 

 

  »NADALJEVALNO DELAVNICO JEZIKOVNEGA 
OPISMENJEVANJA«  ANGLEŠČINA ZA ODRASLE 

Delavnica bo potekala od 4. marca 2019 dalje vsak ponedeljek in četrtek 

od 13.00 do 14.30, skupno 28 pedagoških ur. 
      

Prijave in informacije mozaikgeneracij@gmail.com ali planetgeneracij-zalec@upi.si ali na 
telefon 031 343 774. 
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ZAHVALA

(bratu, stricu, očetu in dediju)

KARL VRABIČ

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, 
prijateljem in sosedom za darovane 
sveče in mašo ter tolažilne besede.
Hvala gospodu Jožetu Kovačcu in 

Bojanu Pustineku.

Vrabičevi in Kumrovi

Spomin – lepota, ki ostane,
ko odidejo tisti,

ki smo jih imeli radi.

V SPOMIN

STANKO PODBREGAR
(9. 11. 1952–8. 2. 2017)

8. februarja je minilo dve leti, odkar je 
za vedno odšel tja med zvezde

dragi mož, ati in dedi.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v 
spominu.

V SPOMIN

4. marca bo minilo deset let,
odkar nas je po hudi bolezni zapustil

ZVONKO TURNŠEK
(3. 2. 1952–4. 3. 2009)
Glavni trg 11, Polzela

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem
spominu.

V času bolezni, težav in žalosti
spoznaš prave prijatelje.

Njegovi

Za tabo vedno vije se misli mojih pot,
začaran duh spremlja te vedno in povsod!

(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
ljubega moža, brata, 

strica in svaka 

IVANA ČREMOŽNIKA
iz Dobriča 13c (19. 
11. 1941–1. 2. 2019)

se ljubeče zahvaljujem vsem sorodni-
kom, prijateljem, sosedom, znancem 

za nesebično pomoč in tolažbo v 
trenutkih žalosti. Hvala za ustna in pi-
sna sožalja, za darovano cvetje, sveče, 

svete maše in dober namen. Hvala 
župniku Jožetu Kovačcu, ministran-
tom, pevcem mešanega cerkvenega 
pevskega zbora in duetu iz ansambla 
Roberta Zupana za doživeto zaigrano 
in zapeto pesem, trobentaču za ganlji-
vo odigrano skladbo slovesa. Posebna 
zahvala velja družini Borovnik-Verdev 
za vsestransko pomoč. Prijazna hvala 
pogrebni službi Morana in vsem, ki ste 
sodelovali pri pogrebni slovesnosti ter 
ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti. 
Žalujoča žena Majda

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

 
Srce je omagalo, dih je zastal, a 

spomin na moža, očeta in dedija bo 
vedno ostal.

 

BRANKO CIMPERMAN ST.
iz Pariželj

(3. 3. 1939–3. 2. 2019)
 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti in nam ob 

težkih trenutkih izkazali sožalje.
Hvala tudi pogrebni službi Morana.

 
Žalujoči: žena Jana ter otroci Tomaž, 

Brane in Urška z družinami

Tiho teče reka našega življenja,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce dragega in večnega 

spomina.

ZAHVALA

za prijateljico

JULIJANO BOGOŽALEC
(13. 2. 1935 – 15. 1. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom in prijateljem

ter vsakemu posebej pri izvedbi
žalne slovesnosti.

PRISLANOVI
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VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

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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