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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 13. 3. 2020. Zraven navedite avtorja in 

kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov 

in izbora fotografij po lastni presoji. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 27. 3. 2020.
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Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos

Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Telefon: 03/703 32 00

E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Jan Korošec, 

Beti Mlakar, Boris Turk, arhiv Dry Fish, arhiv 

društev Občine Polzela, arhiv OŠ Polzela, 

arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
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Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik

Državno člansko prvenstvo za člane in članice 
v katah in borbah na Polzeli
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Počaščen sem, da lahko pozdravim 
in nagovorim Polzelanke in Polzelane v 
imenu športa, v imenu karateja.

Polzelan je glasilo, v katerem redno 
prebirate članke, ki jih objavljamo o uspe-
hih polzelskih karateistk in karateistov. 
Karate kot borilni šport ima prednost 
pred drugimi individualnimi športi v tem, 
da poleg fizičnih predispozicij daje po-
membno vlogo tudi duhovnemu razvo-
ju. Izšolan karateist ima tako tudi visoko 
moralno-etične kvalitete, saj je ves pro-
ces učenja prepleten z veliko discipline in 
tradicionalno vzhodnjaškega (japonske-
ga) načina poučevanja, pri katerem se 
veliko pozornosti namenja spoštovanju 
skoraj vsega: trenerja, partnerja, naspro-
tnika, telovadnega prostora (doja) itd.

Ko sem pred leti sam prevzel trenira-
nje uspešnih tekmovalcev in njihovo re-
dno udeleževanje na tekmovanjih po Slo-
veniji ter pozneje tudi zunaj njenih meja, 
si nisem predstavljal, da bo Karate klub 
Polzela postal najprepoznavnejši klub v 
državi in Karate zvezi Slovenije. Pred več 
kot tremi leti se je naš ustanovni član in 
dolgoletni predsednik Karate kluba Pol-
zela Borut Strojin odločil, da kandidira 

na volitvah za predsednika Karate zveze 
Slovenije. Uspelo mu je in postal je pred-
sednik ravno v času, ko se je karate pri-
družil olimpijski družini. Takrat smo sedež 
Karate zveze Slovenije preselili na grad 
Komenda na Polzeli. Grad Komenda je 
lep protokolarni objekt, ki ga za namene 
delovanja uporablja Karate zveza Slove-
nije. Tu potekajo razni seminarji, izobra-
ževanja in dogodki, ki se jih udeležujejo 
karateistke in karateisti iz vse Slovenije. 
Vesel sem, da smo tudi karateisti ponesli 
ime naše lepe občine po Sloveniji in širše.

Predsedovanje klubu sem zaradi ob-
veznosti Boruta Strojina pred tremi leti 
prevzel z jasno vizijo, da postanemo in 
ostanemo v vrhu slovenskega karateja, 
kar dokazujemo z dejstvom, da smo lani 
v skupnem seštevku najboljših klubov v 
Sloveniji osvojili tretje mesto. V Karate 
klubu Polzela nismo uspešni le z vzgo-
jo karateistk in karateistov, temveč smo 
tudi uspešni organizatorji tekmovanj, saj 
že deseto leto zapored organiziramo 
državna prvenstva, šolska tekmovanja, 
trikrat smo organizirali svetovni pokal v 
Thermani Laško in trikrat prvenstvo Slo-
venija open.

 
Nekaj besed moram nameniti tudi 

zgodovini Karate kluba Polzela. Zgodo-
vina karateja na Polzeli sega že v leto 
1978, ko se je na Polzeli pod okriljem TVD 
Partizan organizirala vadba kontaktnega 
karateja, takrat imenovanega ful kontakt, 
vodili pa so ga mojstri budokai karateja 
iz Celja. Najuspešnejši takratni tekmova-
lec, domačin Bojan Pušnik, je v zgodnjih 
osemdesetih letih dosegal odlične rezul-
tate na tekmovanjih nekdanje Jugoslavije 
in zunaj meja, največji uspeh pa je dose-
gel v Londonu z osvojitvijo drugega me-
sta na evropskem prvenstvu v ful kontakt 
karateju. V začetku devetdesetih let je 
trenersko delo prevzel mojster karateja 
Anton Škorjanc, ki je začel s športnim 
karatejem. Društvo je delovalo kot sek-
cija Karate kluba Žalec, katerega mentor 

je Silvester Marič. Leta 1998 je Branko 
Cimperman, mojster karateja (peti dan), 
registriral Karate klub Polzela. Branko 
Cimperman je bil leta 1987 mladinski 
prvak Jugoslavije, leta 1991 članski vice 
prvak, član jugoslovanske reprezentance 
in večkratni prvak Slovenije. Po uspešni 
tekmovalni karieri je leta 1996 vodil dr-
žavno reprezentanco Slovenije v daljni 
Osaki na Japonskem. Kot glavni trener v 
klubu deluje že 22 let in zasluge za uspe-
he moramo pripisati prav njemu. V več 
kot dvajsetih letih delovanja smo v klubu 
trenirali več kot osemsto karateistk in ka-
rateistov s Polzele in širše okolice. Veseli 
me, da smo mnogim vadečim dali dobro 
popotnico na športni, predvsem pa na ži-
vljenjski poti. Danes je v društvu okoli sto 
članov, ki redno obiskujejo treninge, ki jih 
vodijo licencirani in izkušeni trenerji v do-
brih razmerah. To me še posebno veseli, 
ko se spomnim, da sem se kot osnovno-
šolec in pozneje srednješolec na treninge 
v Žalec vozil z avtobusom, kolesom ali 
mopedom. Če pa avtobusa ni bilo, smo 
šli kdaj domov tudi peš. Za strokovnost 
v klubu danes skrbijo štirje trenerji naj-
višje ravni z nazivom strokovni delavec v 
športu – trener 1, trije vaditelji karateja in 
trije licencirani sodniki. Najbolj veseli pa 
smo, da smo pred tremi leti lahko odku-
pili prostore v nekdanjem Garantu in si 
tam uredili svojo telovadnico imenovano 
dojo, kjer lahko nemoteno uresničujemo 
svoje sanje ter kalimo perspektivne tek-
movalce.

Za konec pa še moja misel vsem, ki se 
ukvarjate s katerim koli športom: nikoli ne 
obupajte, naj šport postane način življe-
nja. Vsi tisti, ki se s športom še ne ukvar-
jate, potrudite se in vadbe ne prelagajte 
na jutri, začnite danes. Ko boste športno 
aktivni, boste imeli drugačen pogled na 
svet, okoli sebe pa boste imeli pozitivne 
ljudi, ki vas bodo napolnjevali s pozitivno 
energijo.

 Tomaž Deberšek
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Županove misli

Pa bo pomlad prišla
z rožami rdečimi …    
  (Ivan Minatti)

… in z njo kar dva praznika, namenjena ženskam. Zato so, drage občanke, te 
moje misli namenjene vam. Poskušam izbrati besede, s katerimi bi povedal, kar 
želim, pa ne najdem pravih. Toliko vsega bi vam rad povedal ...

Moje misli izpodrivajo druga drugo. Najvztrajnejše segajo v otroštvo. Spomnim 
se, kako smo otroci hrepeneče čakali, kdaj bo pomladno sonce dovolj vztrajno, da 
bo prvo pomladno cvetje v marcu pravočasno zacvetelo. Z njim smo razveselili 
svoje mame. S šopkom teloha ali zvončkov smo se vrnili iz šole ter jim ga srame-
žljivo in plaho izročili ali pa smo ga kar nastavili na kuhinjsko mizo. Kako rad bi 
to naredil letos, pa ne morem, ker se je mama lani poslovila. Ko izgubimo svoje 
najbližje, se zavemo minljivosti in nam je žal, ker smo kdaj kaj opustili, kar bi morali 
narediti. Ker smo kdaj bili tiho, ko bi morali povedati, kar smo čutili. Ker smo kdaj 
skrivali čustva, ko bi jih morali ponosno pokazati. Včasih so nam rekli: »Fantje ne 
jokajo … Za fante se to ne spodobi … Fantje ne smejo pokazati, kaj čutijo … Fantje 
se ne objemajo …« Morda je zato kdaj videti, kot da vas ne opazimo. A v resnici 
je tako samo videti. Hvaležni smo, ker ste naše sopotnice, z nami in ob nas. Vse 
bolj se trudimo, da ne zamujamo priložnosti in da vam povemo, zdaj, dokler smo 
skupaj tu, da vas imamo radi. 

Drage žene, matere, dekleta, prijateljice, sodelavke ali zgolj znanke, spoštujem 
vas in občudujem, ker znate in zmorete sočasno odigrati toliko pomembnih vlog 
na odru življenja. Znate biti pogumne in drzne, pa seveda modre in preudarne ter 
previdne in skrbne. Pa seveda tudi strpne. Znate ustvarjati nepozabne spomine. 
Hvala, ker ste. 

Četudi se kdaj zdi, da ne opazimo vaših dobrih del in dejanj, vam povem, da ni 
tako. Vse opazimo, vse vidimo, vse čutimo. Res pa je, da smo moški včasih malce 
nerodni (včasih so rekli, da smo leseni), še zlasti, ko gre za izpoved čustev. A vem, da 
čutite, da smo radi z vami in da nam je z vami lepo. Včasih nam to uspe tudi pokazati.

Hvaležen za vse vam čestitam in vam želim vse dobro.

Vaš župan Jože Kužnik

Obnovitvena dela na   
občinskih cestah

Sredi  februarja je v sklopu tekočega vzdrževanja občinskih cest izvajalec 
Zdravko Dovečar, s. p., začel obnovo makadamskih delov javnih poti z oznakama 
JP 991501 Slatine – Tomaž ter JP 990101 Cesta 694 – Brezovec, v skupni dolžini 
3800 metrov.

Namen obnovitvenih del je čiščenje in sanacija obstoječih prepustov in jarkov 
ter izgradnja novih, da bi bilo zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in s tem pre-
prečeno zastajanje vode na cestišču. Če bo vreme naklonjeno, bodo obnovitvena 
dela končana predvidoma v začetku marca.

Rok Železnik

Izvedba novega prepusta

� �
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S prestavitve 200 let stare kapelice

Za večjo varnost, prestavitev kapele

Občina Polzela se je s soglasjem Kra-
jevnega odbora Andraž nad Polzelo od-
ločila, da bo uredila okolico Doma kraja-

nov. Obnovljeno in povečano bo križišče 
ob domu, ki bo odslej bolj pregledno in 
varnejše, prav tako dve avtobusni po-

stajališči z javno razsvetljavo. Zgrajena 
bodo tudi nova parkirna mesta, posta-
vljen oglasni pano ter urejen ekološki 
otok. Vrednost celotnega projekta znaša 
36.400 evrov.

Za krajane je bila zelo zanimiva pre-
stavitev več kot 200 let stare kapelice 
Matere božje. Izvajalec Avtoprevozništvo 
in gradbena mehanizacija, Sašo Cizej, s. 
p. je ob pomoči podizvajalcev, ki opravlja 
gradbena dela, poskrbel za nove temelje 
in dodatno ojačitev kapele. S posebnim 
dvigalom so v dobri uri in pol več kot 50 
ton težek objekt prestavili za nekaj me-
trov stran od cestišča. Sledi še dokončna 
ureditev temeljev, urejanje okolice in po-
ložitev asfaltne prevleke na območju na 
novo urejenega in razširjenega križišča.

Tone Tavčer

Občinske novice

Dan slovensko-ameriškega
prijateljstva in zavezništva

Ob 76-letnici strmoglavljenja ameriškega
bombnika B-17 v Andražu nad Polzelo.

 Meddržavni dogodek s kulturnim programom in družabnim srečanjem,
v nedeljo, 29. marca 2020, ob 15. uri

pri pokopališču v Andražu nad Polzelo.
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Potem ko smo v januarju 2020 uspešno izvedli tečaj prvih posredovalcev in izobrazili      
45 prostovoljcev, nadaljujemo aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo mreže prvih posredovalcev.

V začetku marca Civilna zaščita Občine Braslovče ponovno organizira dvodnevni tečaj izobraževanja.

Vse zainteresirane in pripravljene za sodelovanje vabimo, da se udeležite tečaja v Braslovčah, to pa bo veljalo za območje 
Občine Polzela. Pogoj za udeležbo je polnoletnost. Drugih pogojev ni, zato ne glede na predznanje in poklic vabljeni k sode-
lovanju vsi. Posebej apeliramo na gasilce, medicinsko osebje, gorske in jamarske reševalce …

Izobraževanje bo potekalo v petek popoldne in soboto dopoldne. Vsi zainteresirani, ki ste pripravljeni postati prvi posre-
dovalci, se prijavite na tečaj po elektronski pošti cz@braslovce.si. V prijavi navedite ime, priimek, datum rojstva in telefonsko 
številko. Pripišite tudi, da gre za občana Občine Polzela. Rok za prijavo: 13. 3. 2020.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na CZ Braslovče, 031 633 876 (poveljnik CZ).
 
Predviden datum izobraževanja je 20. in 21. marec 2020.

Mija Čulk 

Obvestilo
Prvi posredovalci - povabilo k sodelovanju 

Podpis pogodbe za leto 2020 je potekal v sejni sobi Občine Polzela. 

Gasilci vedno budni

Občina Polzela, Gasilska zveza Ža-
lec (GZ) in Prostovoljna gasilska društva 
(PG)Polzela, Ločica ob Savinji in Andraž 
nad Polzelo so v sejni sobi Občine Pol-
zela v torek, 11. februarja 2020, podpi-
sali pogodbo  o opravljanju javne gasil-
ske službe za  leto 2020. S pogodbo so 
podpisniki določili vsebino, obseg, način 
opravljanje službe, financiranje in druge 
pogoje za nemoteno delovanje gasilske 
službe na območju Občine Polzela.

Župan Jože Kužnik se je ob tej prilo-
žnosti zahvalil gasilcem vseh treh društev 
in GZ Žalec za opravljeno delo ter dobro 
sodelovanje in poudaril, da na gasilce lah-
ko računamo ob vsakem času. Za dejav-
nost društev, GZ Žalec, za investicije in za 
zavarovalne premije bodo v tem letu iz 
občinskega proračuna namenili 125.300  
evrov, kamor spada tudi sofinanciranje 
gasilskega vozila PGD Andraž nad Polze-
lo. Gasilcem se je za požrtvovalno delo 

zahvalil tudi poveljnik občinskega povelj-
stva Lado Košec, ki je dejal, da so imeli 
lani  46 posredovanj. Večje škode ni bilo. 
Posebno pozornost bodo tudi v naprej 
namenili izobraževanju, ustrezni tehniki 
in praktičnemu delu. 

V imenu GZ Žalec so se zahvalili za 
uspešno sodelovanje z društvi, občin-
skim poveljstvom in občino  namestnik 
predsednika GZ Žalec Milan Pustoslem-
šek, poveljnik GZ Žalec Franc Rančigaj in  
namestnik poveljnika David Krk ter zaže-
leli tudi v tem letu  dobro sodelovanje.

Pogodbo  so podpisali župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, namestnik predse-
dnika GZ Žalec Milan Pustoslemšek, v 
imenu društev pa predsedniki Ivan Ko-
tnik (PGD Polzela), David Zabukovnik 
(PGD Andraž nad Polzelo) in Anže Ser-
doner v imenu predsednika Klemena 
Cvirna (PGD Ločica ob Savinji). Predse-
dniki društev so ob koncu nekaj besed 
namenili lanskemu delu in načrtom za 
letošnje delo. 

                       
Tone Tavčer

Občinske novice66
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Baročni dvorec Šenek s pripadajo-
čim parkom iz preloma 19. in 20. stole-
tja, ki je v Registru kulturne dediščine 
pri Ministrstvu za kulturo RS vpisan 
kot Polzela - Dvorec Šenek s parkom 
(EŠD 7891), predstavljata arhitektur-
no - krajinsko celoto severozahodno 
od naselja Polzela, na dvignjenem raz-
glednem obrobju Spodnje Savinjske 
doline. K nekdanji plemiško - pose-
stniški rezidenci s samostojno stoječo 
kapelo prištevamo še del obsežnega 
kmetijsko - gozdnega zaledja, ki je 
nekdaj lastniško, pa tudi po svojem 
krajinskem značaju sodilo k dvorcu. 
Zaradi arhitekturne in vrtnoarhitektur-
ne kvalitete je bil dvorec s parkom s 
strani takratne Občine Žalec leta 1990 
razglašen za kulturni spomenik in park 
je eden redkih v Sloveniji, ki so bili v 
dobršni meri prenovljeni. Preglednost 
in ohranjenost celote, število in kvali-
teta ohranjenih historičnih elementov 
in drevnine, jasna oblikovna in stilska 
čitljivost so glavni kriteriji, ki dajejo 
parku visoko mesto na vrednostni le-
stvici vrtnoarhitekturne dediščine. 

Park ob dvorcu Šenek na Polzeli je 
eno od dveh avtorskih del dunajske-
ga vrtnega arhitekta švedskega rodu 
Carla Gustava Swenssona, nastalih na 
območju Slovenije konec 19. in na pre-
lomu 20. stoletja. Ta je po celovitem 
konceptu oblikoval širšo okolico dvorca 
v značilnem slogu poznega 19. stoletja, 
historizmu, ki je sestavine prejšnjih stil-
nih obdobij uporabil kot novo celoto. V 
osi glavne fasade je ohranjen parkovni 
parter po baročnem vzoru, obrobljen s 
striženim pušpanom, vodnim motivom 
in zunanjim stopniščem do terase pred 
objektom. V osi portala krilne fasade, 
ob graščinski kapeli, najdemo še en 
parter, oblikovan iz pušpana. Na seve-
rozahodnem delu kompleksa je organ-
sko, po zgledu angleškega krajinskega 
stila speljana mreža poti, v skupinah in 
posamično posajena parkovna dreve-
sa (med njimi nekaj eksot) in urejena 
odprta travna ploskev, ki se nadaljuje v 
kmetijske površine na severu in vzhodu 
ter v parkovni gozd na zahodu. Drevesa 
v parku so razpostavljena po habitusu 
in barvah in tako tvorijo slikovite in kon-
trastne drevesne primerke in skupine. 

Po letu 1911 je za park skrbel grof Man-
fred von Pachta, baron Rayhofen, ki je 
bil zbiralec rastlin in drevnine. Takrat je 
park doživel številne dosaditve, nasad 
parkovnih dreves se je razširil na sever 
in vzhod. Po drugi svetovni vojni je bil 
park oskrbovan do 60. let, potem pa je 
postopoma propadal.

Pobuda za strokovno prenovo par-
ka je prišla s strani Krajevne skupnosti 
in Hortikulturnega društva Polzela leta 
1990, sredstva pa s strani Ministrstva za 
kulturo RS, Občine Žalec in Doma upo-
kojencev, ki ima v uporabi dvorec ter 
osrednjo stavbo, ki je v 70. letih 20. sto-
letja nadomestila nekdanja gospodar-
ska poslopja severno od njega. Prenova 
se je začela eno leto kasneje s konser-
vatorskim projektom prenove, ki ga je 
pripravila odgovorna konservatorka 
Alenka Kolšek s sodelavci, kasneje pa 
s konkretno fizično prenovo posame-
znih parkovnih sestavin in elementov, ki 
je bila končana leta 2000. Ovrednoten 
je bil tudi širši krajinski prostor parka in 
predlagane možnosti njegove bodoče 
revitalizacije. S strani Turističnega dru-
štva občine Polzela pa se je pristopilo 
k ureditvi učne poti in označitvijo po-
sameznih dreves z označevalnimi tabli-
cami.

V času po prenovi parka, predvsem 
pa v zadnjih desetih letih je bilo veliko 
dreves zaradi večkratnega orkanskega 
vetra, udarov strel in žledu podrtih in 
poškodovanih, posledice teh dogodkov 
in odsotnost sanacijskih posegov v par-
ku pa precej vidni. 

Zato je bilo s strani Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, OE Celje Ob-
čini Polzela predlagana izdelava arbo-
ristične analize stanja vseh parkovnih 
dreves, na podlagi katere bi bila možna 
njihova celovita prenova v prihodnjih 
letih, odstranitev dotrajanih in zasadi-
tev nadomestnih ter manjkajočih dre-
ves. Kot osnova za analizo bi se lahko 
uporabila  inventarizacija parkovne 
drevnine iz leta 1990, ki je bila sestav-
ni del konservatorskega programa za 
prenovo parka. Analizo pa bi moral pri-
praviti arborist z mednarodnim certifi-
katom, v skladu s sodobnimi arboristič-
nimi načeli.

Občina je k izboru izvajalca pristo-
pila leta 2018 in za izvedbo analize in 
deloma tudi izvedbe izbrala podjetje 
Tisa, d. o. o., iz Ljubljane, ki ima več 
kot 30-letne izkušnje na tem področju. 
Strokovnjaki so obravnavali 203 dreves 
različnih drevesnih vrst in dimenzij v 

Park Šenek - eden redkih prenovljenih v Sloveniji

Poškodovana drevesa v žledu leta 2014

Občinske novice 77

Št. 2, februar 2020
� �



parku in 31 dreves v gozdu oz. delu parka, ki ga je v povojnih 
letih prerasel gozd. Popis dreves so izvedli vizualno s tal, iz-
merili obseg debla v prsni višini ter jih razporedili v petmetr-
ske višinske razrede. Drevesa so razporedili tudi po približnih 
starostnih razredih. Na nekaterih drevesih so opravili tudi po-
droben arborističen ukrep in izvedli meritve drevesnih tkiv 

z rezistografom. Za vsako drevo so nato zapisali rastne ali 
rastiščne posebnosti ter podali predlog ukrepov.

Najnujnejše ukrepe so predvideli na drevesih v osrednjem 
delu parka, ob sprehajalnih poteh ter klopeh – šlo je pred-
vsem za odstranitev suhih vrhov in vej, vezavo krošenj in dvig 
njihovega profila, krajšanje vrhov z namenom razbremenitve 
krošenj in povečanja njihove simetrije ter čiščenje krošenj. Ta 
dela so izvedli konec leta 2019. Sledila je druga faza sanacije 
v začetku leta 2020, ki je zajela preostala drevesa s podob-
nimi ukrepi ter odstranitev odmirajočih in poškodovanih dre-
ves ter dreves, ki so bila zasajena preblizu v skupinah in tik 
za dvorcem (predvsem smreke). Za naslednjo fazo sanacije 
pa so ostala drevesa, za katera so načrtovani manj zahtevni 
ukrepi, ki jih lahko izvede režijski obrat občine (poseki, či-
ščenje gozdnega roba, odstranitev bršljana ipd.) ter nado-
mestna zasaditev nekaterih parkovnih dreves na isti lokaciji. 
Ponovno naj bi se očistil tudi del parka severno od dvorca, ki 
ga je prerastel gozd.

S postopno strokovno sanacijo v preteklosti poškodova-
nih in padlih parkovnih dreves bo park dvorca Šenek ohranil 
svojo historično zasnovo ter naravne elemente, ki jo tvorijo, 
tudi z nadomestno zasaditvijo dreves istih vrst na isti loka-
ciji. Tako se korektno upošteva varstveni režim vrtnoarhitek-
turnega kulturnega spomenika, pri katerem se varujejo par-
kovna zasnova, način zasaditve, oblikovani naravni elementi, 
objekti in pritikline, namenjeni uporabi in olepšanju. 

Milana Klemen

Kaj storiti ob izgubi, pogrešitvi       
ali kraji osebnih dokumentov? 

Ker je izguba, kraja ali pogrešitev osebnih dokumentov 
(potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, orožni 
list) zelo resna in neprijetna stvar, je dobro vedeti, kako rav-
nati v takšni situaciji. Dejstvo je, da je v primeru izgube do-
kumentov odgovornost za izgubo vedno na posamezniku, 
ki je dokument izgubil. Po podatkih ministrstva za notranje 
zadeve vsako leto obravnavajo več kot 15.000 pogrešitev, 
izgub ali kraj osebnih izkaznic in potnih listov. Na Upravni 
enoti Žalec imamo na leto nekaj več kot 400 izgub, tatvin 
oz. pogrešitev osebnih dokumentov.

Ob izgubi, kraji ali pogrešitvi potnega lista ali osebne iz-
kaznice ste dolžni to čim prej, najpozneje pa v osmih dneh, 
naznaniti osebno na kateri koli upravni enoti ali krajevnem 
uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega 
portala Republike Slovenije e-uprava z varnim elektronskim 
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če se vam je 
to zgodilo v tujini, lahko potni list naznanite najpozneje v 30 
dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republi-
ke Slovenije v tujini ali v osmih dneh po vrnitvi v Slovenijo na 
upravni enoti ali krajevnem uradu.

Če sumite, da so vam bili ukradeni osebni dokumenti, 
zaradi morebitne zlorabe vašega dokumenta (npr. kraje 
identitete) o tem čim prej obvestite tudi policijo.

Drevesa po sanaciji danes
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Zelo neprijetna situacija, ki se vam 
lahko zgodi na poti v tujini, je, da ostane-
te brez kakršnega koli dokumenta s fo-
tografijo, ki bi izkazoval vašo identiteto. 
Kot prosilec za izdajo začasnega doku-
menta (za potovanje v domovino) na di-
plomatsko-konzularnem predstavništvu 
v tujini ste namreč dolžni dokazati svojo 
identiteto. Potrebujete dokazilo o prijavi 
na policiji in osebno fotografijo. Če imate 
(overjeno) fotokopijo dokumenta, bo ta 
občutno skrajšala postopek, čeprav po-
tovanje samo s fotokopijami ni mogoče. 
Zato vam priporočamo, da si pred odho-
dom v tujino naredite fotokopijo potne-
ga lista ali osebne izkaznice, ki jo hranite 
ločeno od originalnega dokumenta.

Tudi pogrešitev, izgubo ali krajo vo-
zniškega dovoljenja morate prijaviti na 
kateri koli upravni enoti ali krajevnem 
uradu. Namesto pogrešanega ali ukrade-
nega vam upravna enota na vašo zahte-
vo izda dvojnik vozniškega dovoljenja.

Kdor kljub skrbnosti pogreši orožje ali 
orožni list, dovoljenje za posest orožja ozi-
roma dovoljenje za zbiranje orožja, mora o 
tem nemudoma obvestiti najbližjo policij-
sko postajo, v  osmih dneh pa je treba ob-
vestiti tudi upravno enoto, ki je registrirala 
pogrešano orožje oziroma je izdala orožno 
listino. Upravna enota izda potrdilo oziro-
ma prijavo o pogrešitvi na obrazcu »Potrdi-
lo o naznanitvi pogrešitve orožja ali orožnih 
listin« ter izda dvojnik orožne listine.

Eno izmed pogostih vprašanj, ki nam 
jih zastavljajo stranke, je, ali je potreben 
preklic osebnih dokumentov v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Odgovor je ne, 
preklic ni potreben že od leta 2008. Zara-
di zagotovitve varnosti pravnega prometa 
se na enotnem državnem portalu e-upra-
va objavljajo podatki o izgubljenih, pogre-
šanih in ukradenih potnih listih, osebnih iz-
kaznicah, vozniških dovoljenjih ter orožnih 
listih, in sicer: ime organa, ki je izdal osebni 
dokument, številka dokumenta, datum iz-
daje, datum veljavnosti in datum naznani-
tve pogrešitve osebnega dokumenta.

Stranke nas sprašujejo, ali lahko še 
naprej uporabljajo osebno izkaznico ali 
potni list, ko so že naznanili njihovo po-
grešitev na upravni enoti in osebni do-
kument pozneje našli. Odgovor je seve-
da ne. Zaradi zaščite državljanov pred 
zlorabo identitet s strani tretje osebe se 
podatki o pogrešanih, izgubljenih in ukra-
denih osebnih izkaznicah in potnih listih 
dnevno posredujejo policiji, zato uporaba 
osebnega dokumenta ni več mogoča, saj 
je ta razveljavljen. Podatke o ukradenih 
osebnih dokumentih pa v schengenski 
informacijski sistem vnaša tudi policija, 
če je  kraja prijavljena na policijski postaji.

Izjemoma je mogoče ponovno aktivi-
ranje osebne izkaznice, potnega lista ali 
orožnega lista, ki ga je državljan naznanil 
kot pogrešanega, ukradenega ali izgu-
bljenega, le do konca poslovnega časa 
istega dne, ko je naznanil pogrešitev tega 
dokumenta. Ni pa mogoče aktivirati voz-
niškega dovoljenja.

Če se vam zgodi, da naknadno naj-
dete osebni dokument, ki ste ga pred 
najdbo naznanili kot pogrešanega, izgu-

bljenega ali ukradenega pri upravni enoti, 
ste ta dokument dolžni prinesti na uprav-
no enoto ali krajevni urad v uničenje in 
evidentiranje najdbe v evidenco izdanih 
osebnih izkaznic ali potnih listin oziroma 
v register voznikov.

Imetniki osebnih dokumentov ste dol-
žni z njimi skrbno ravnati. Dolžno skrbnost 
ugotavljamo na upravni enoti, na podlagi 
okoliščin pogrešitve, ki jih ob prijavi nave-
de posameznik. Uradna oseba sestavi za-
pisnik o izjavi in tako na podlagi podanih 
okoliščin loči med pogrešitvijo in tatvino, 
pri katerih je bilo ravnanje z dolžno skrbno-
stjo in na tiste, pri katerih dolžne skrbnosti 
ni bilo. Kot ravnanje z dolžno skrbnostjo 
se šteje pogrešitev ali kraja dokumenta v 
okoliščinah, na katere državljan ni mogel 
vplivati oz. tega ni mogel preprečiti. Gre 
na primer za pogrešitev dokumenta po 
vlomu v stanovanje, ob požaru ali pro-
metni nesreči. Pogrešitev oziroma kraja 
dokumenta zaradi malomarnega ravnanja 
ali izpostavljanje dokumenta kraji pa se 
obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti. 
Takšni primeri so, če dokument na primer 
pustimo v denarnici odklenjenega vozila 
ali v žepu jakne, ki visi na obešalniku v lo-
kalu ali garderobi čakalnice. 

Predvsem pa vedno pazite na svoje 
osebne stvari in se tako izognite more-
bitni slabi volji in težavam, ki bi jih lahko 
imeli zaradi njihove pogrešitve.

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

Simona Stanter 

Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne obja-
ve, št. 5/16, 12/18 in 7/19), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov 
za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Polzela 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke, nestrankarske liste in vso zainteresi-
rano javnost, da podajo predloge za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Polzela. 

Član nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28. 3313 Polzela ali posredujte na e-naslov obcina.
polzela@polzela.si do ponedeljka, 16. marca 2020. Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom 
oz. imenovanjem v nadzorni odbor. Obrazec je dostopen na spletni strani občine. 

Predsednik Felix Skutnik 
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Policijska kronika – januar 2020

Alkohol in vožnja ne gresta skupaj.

4. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v trgovino 
Roter na Polzeli. Pri zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da je 
neznani storilec nasilno, z razbitjem stekla oz. vitrine vstopil v 
trgovino in iz nje odtujil artikle ter s tem povzročil materialno 
škodo oškodovancu. V zvezi z opisanim kaznivim dejanjem po-
licisti še zbiramo informacije in bomo o njem napisali kazensko 
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

19. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v Športno 
dvorano OŠ Polzela oz. KK Polzela, in sicer je neznani storilec 
s primernim orodjem odprl vrata dvorane ter pristopil do avto-
mata za tople napitke, v katerega je ravno tako vlomil s primer-
nim orodjem in iz njega odtujil denar ter oškodoval podjetje, ki 
je lastnik avtomata, in KK Polzela. V zvezi z opisanim  kaznivim 
dejanjem policisti še zbiramo informacije, o dogodku pa bomo 
napisali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

13. 1. smo policisti PP Žalec v naselju Polzela ustavili in kon-
trolirali voznika električnega skuterja. Pri postopku je bilo s hi-
trim testom ugotovljeno, da voznik skuterja vozi pod vplivom 
drog, zato mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je odklonil. 
Zasežena mu je bila tudi manjša količina droge, po analizi pa 
sledi odločba v hitrem postopku, izdan pa mu je bil tudi plačilni 
nalog zaradi več kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. 

Na območju Občine Polzela sta se v januarju zgodili dve 
prometni nesreči z materialno škodo (brez telesnih poškodb). 
Na relaciji Polzela–Andraž–Velenje se je zgodila prometna ne-
sreča z udeležbo divjadi – srne, v drugem primeru pa je neznani 
voznik trčil v parkirano vozilo pri zdravstvenem domu in s kraja 
odpeljal.

Policisti PP Žalec smo izvedli še štiri ukrepe zoper voznike 
motornih vozil, ki so ravnali v nasprotju s prometno zakonoda-
jo, v več primerih pa je bilo kršiteljem odvzeto vozilo in vozni-
ško dovoljenje, saj so vozili brez ustreznih listin in pod vplivom 
nedovoljenih substanc.

Drugih varnostno problematičnih dogodkov, povezanih s ka-
znivimi dejanji ali prekrški po javnem redu in miru, na območju 
Občine Polzela policisti PP Žalec v januarju nismo obravnavali. 

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

Težave pri vožnji pod vplivom alkohola nastanejo, ko pride 
do toksičnih učinkov alkohola na posameznika. Alkohol vpliva 
na voznikovo ravnanje tudi pri majhnih količinah. V raziska-
vah, ki so jih naredili v tujini, so ugotovili, da že s prvim kozar-
cem alkoholne pijače začnejo slabeti vozniške sposobnosti, 
podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število napačnih 
odločitev. Z večanjem koncentracije pa se negativne posledi-
ce povečujejo. Dogovorjena meja za običajne voznike je 0,24 
g 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 dojema-
nje sveta, saj zmanjšuje posameznikovo sposobnost samo-
kontrole. V začetku alkohol povzroči dvig aktivnosti, zato 
se lahko posameznikovo vedenje kaže kot bolj pogumno, 
tvegano. Nato sledi upad ter številne težave pri funkcioni-
ranju posameznika. V spodnji preglednici so naštete glavne 
posledice, ki vplivajo na vozniške sposobnosti.

Učinki alkohola, pomembni za varno sodelovanje v pro-
metu in vožnjo, so:
• vid: zoženje vidnega polja, zmanjša se odpornost na 

bleščanje, oslabi sposobnost prepoznavanja različnih 
odtenkov svetlobe, zmanjša se zmožnost očesne leče za 
prepoznavanje barv – posledično tako vpliva na zazna-
vanje gibanja, globine, dojemanje oddaljenosti/bližine,

• motorika: upočasni se hitrost odzivanja in spremeni se 
doživljanje časa,

• samodojemanje: samoprecenjevanje, odsotnost uvida 
v oslabljeno delovanje čutil, daje občutek poguma in 
vsemogočnosti pri obvladovanju stvari, ki se jih človek 
loti v opitem stanju,

• čustveno stanje: spodbudi se negativno doživljanje, ki je 
ob dolgotrajnem pitju stopnjevano do resnih in globljih 
čustvenih težav, tj. običajno znatno povišano doživljanje 
depresivnosti, ki ima pomemben učinek na posamezni-
kovo funkcioniranje.

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

holnih pijač).

Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo sposob-
nost sodelovanja v prometu, zato policisti opozarjajo, da te-
meljito premislite pred vožnjo, saj lahko pride do hudih po-
sledic.

Gorazd Trbovšek
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Posebna ženska pa je tudi Mija Novak, 
prejemnica Prešernovega cekina na letošnji 
osrednji proslavi Občine Polzela ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Želeli smo jo podrobneje 
spoznati, zato smo jo prosili za nekaj misli.

Leta 2010 ste prejeli grb Občine Polzela, pred dnevi pa 
Prešernov cekin, ki ga Jože Kužnik, župan Občine Polzela, 
podeljuje za izjemen doprinos k razvoju in ugledu Občine 
Polzela na kulturnem področju. Kakšni so vaši občutki?

Ti dve priznanji mi pomenita veliko. Sicer je delo, ki ga 
opravljam, res vsem na očeh, a se mi zdi, da je za mnoge sa-
moumevno. Morda se motim. Lepo je, da se priznanje podeli 
ljubiteljski kulturi. Zato sem se na odru zahvalila v množini.

Vem, da tisti pravi kulturniki, ki delate s srcem, nikoli ne 
delate za priznanja in odličja, a najbrž vseeno dobro dene, 
ko ste opaženi?

Občutki, da so opazili moje delo, so lepi. Prešernov cekin 
in pred njim grb potrjujeta, da delam prav. Res nisem nikoli 
stremela k nagradam, a dobro denejo, čeprav se hitro po-
zabijo. Delo teče naprej. Pravzaprav moraš delati še z večjo 
vnemo, da dosegaš raven, za katero si bil nagrajen.

Če gledam z vokalne strani, se pevci veselijo vsakega na-
stopa, nagrade, a se sočasno zavedajo, da bo treba delati 
še bolj zavzeto, s še težjim programom. To nekaj časa gre, 
potem pa se utrudiš in si želiš predaha in umirjenosti. Konec 
koncev pa – prepevaš prostovoljno, za veselje in druženje. 

V obrazložitvi je bilo prebrano, da je prvi stik z glasbo 
vzpostavil vaš oče Stanko Novak, častni občan Občine 
Polzela. Ste si tega želeli?

Res je, da me je oče spodbujal, ko me je vpisal v glasbe-
no šolo. Zaradi nas, učencev osnovne šole, je tudi organiziral 
dislocirani oddelek Glasbene šole Risto Savin Žalec, ki je prej 
ni bilo na Polzeli. Učiteljico klavirja je trikrat na teden vozil iz 
Celja na Polzelo, da nam ni bilo treba v Žalec. 

Takratna druženja v glasbeni šoli v starem kulturnem 
domu so bila res lepa. Vaditi je pa tudi bilo treba, no, to pa je 
že druga stvar. 

Oče me je šolal tudi tako, da me je prosil, da mu zaigram 
melodijo njegovega glasu iz pesmi. Tako sem se naučila hi-
tro brati note, zraven pa se mi je priljubila zborovska glasba. 
Pevski glas je res nekaj najbolj pristnega, če zazveni v harmo-
niji, pa četudi je melodija ravna in okrogla, je mogoče v njej 
uživati. Videti trud in delo preprostega pevca, njegov izraz 
ob petju na obrazu, izraz v glasu je nekaj povsem drugega 
v primerjavi z instrumentalno glasbo. Doživljanje ob pesmi 
me je vedno pritegnilo in me še vznemirja. Ko pevci zapojejo 
srčno, tako, da se naježi koža, je to zelo lep občutek. 

Intervju: Mija Novak,        
prejemnica Prešernovega cekina 

»Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase; kdor pa se zna ljubeče 
prilagajati in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, kje je treba priskočiti na pomoč,

in se razdaja drugim, temu je življenje cvetoča livada.«
Tako je zapisala Alma Karlin, pisateljica in svetovna popotnica.

Posebna ženska je bila, zelo napredna, veliko korakov pred časom, v katerem je živela.
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Ukvarjanje s kulturo je bilo v vaši družini nekaj samoumev-
nega. Oče je vaš dober zgled. Kako se spominjate svojega 
otroštva? Kako je bilo prepleteno s kulturo?

Začela sem v cerkvi za orglami, ko je umrl organist Jože 
Kač, in sicer s preprosto spremljavo ljudskega petja. Potem 
pa sem se izobraževala sama. Obiskovala sem seminarje za 
organiste in zborovodje. Tam sem izvedela marsikaj in preizku-
sila na domačih pevcih in orglah. Igrala sem pri treh nedeljskih 
mašah na Polzeli, pa še na kakšnem pogrebu med tednom in 
na porokah. Pa ne samo doma, tudi v drugih župnijah. 

Prošnje za igranje so kar deževale od vsepovsod, saj je 
bilo organistov zelo malo. Veliko cerkvenih slovesnosti v Sa-
vinjski dolini sem pospremila z igranjem in spremljavo zbora 
na orgle. V mojem besednjaku je beseda »ne« bolj redka, a 
nekaj je treba storiti, da se delo prenese še na koga. Tako sva 
z očetom ugotovila, da »orgelska šola« ne bi bila slaba ideja. 
Pa sem začela. V cerkvi na Polzeli. Učencev je bilo veliko in 
tako sem sobotne dopoldneve preživela v cerkvi – ob orglah 
z učenci, ki so bili željni znanja. Leta 2001 je bilo ustanovljeno 
Glasbeno-kulturno društvo Cecilija, kjer sem 20 let poučevala 
klavir učence, ki so pozneje nadaljevali z orglami. 

Osnovno šolo ste obiskovali na Polzeli, po njej pa ste šo-
lanje nadaljevali na Pedagoški gimnaziji v Celju. Takrat ste 
bili že močno vpeti v glasbo?

V gimnazijskih letih sem vodila župnijski mešani pevski 
zbor. Seveda mi je pri tem pomagal mag. Ivan Florjanc, danes 
skladatelj in prodekan na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ko 
je prišel v Savinjsko dolino, je prinesel svež veter ter z njim 
novosti in ideje, ki jih je slišal pri študiju. Njegov odnos do 
fantovskega petja je bil poseben. Hitro sem se ga navzela. 
Kako delati z zborom na vajah, sem se učila od zborovodij, na 
raznih srečanjih in pevskih revijah. 

Leta 1984 so v Kulturnem društvu Polzela, kjer je bil oče 
predsednik, ustanavljali tamburaško skupino. Iskali so vodjo, 
pa sva se z očetom dogovorila, da bom to jaz. Začela sem 
poučevati nauk o glasbi, nato pa še tamburanje. Tukaj sem 
ostala do danes. Že večkrat sem iskala novega vodjo, pa mi 
ga do danes še ni uspelo najti. Želim si, da bi organizacijske 
zadeve prevzel nekdo drug, jaz pa bi učila in pisala priredbe 
skladb, ki bi jih tamburaši radi igrali. 

Kdaj ste se odločili, da boste svojo službeno pot začeli in 
gradili v glasbi?

Maturirala sem na Pedagoški gimnaziji Celje, smer pred-
šolska vzgoja. Želela sem se zaposliti v vrtcu, a so me tisti, ki 
so mi dali štipendijo, zavrnili, češ, ljudje z dvojno moralo pač 
ne morejo biti vzgojitelji. Seveda sem to sprejela z žalostjo, a 
oče je gledal naprej: »Nič hudega, greš pa lahko naprej študi-
rat!« In sem šla. Na Pedagoški fakulteti v Mariboru sem prvič 
diplomirala leta 1984 in drugič leta 2005. Pridobila sem naziv 
profesorica glasbene umetnosti.

Moja prva zaposlitev je bila na Osnovni šoli Antona Ašker-
ca v Velenju, kjer sem poučevala osem let, nato pa sem se 
zaposlila na Polzeli, kjer sem še zdaj. 

Na Osnovni šoli Polzela ste torej zaposleni že 29 let. Se je 
odnos učencev do pouka glasbe kaj spremenil?

Učenci so takšni, kakršne vzgojimo starši in učitelji. Od-
nos do glasbe se ni spremenil, spremenila se je glasba. Bolj 
jim je všečna popularna, lahka, res ravna in okrogla, z malo 

besedila. Estetska raven glasbene umetnosti se je povsod 
znižala. Učenci raje poslušajo glasbo ob Youtubu in zraven 
pripevajo. Saj ne rečem, da je to slabo, a je bolj pripevanje 
kot samostojno petje. Pesmi so v angleškem jeziku, ki ga ne 
razumejo najbolj, čeprav pravijo, da razumejo. 

Pri pevskih zborih se poizkusimo tudi v večglasju, kar je 
za pevce poseben čar. Velikokrat rečejo, kako je lepo.

Pri urah glasbene umetnosti si prizadevam, da pojemo 
pesmi, ki imajo estetski vidik, veliko ljudskih pesmi. Pojemo 
vsako uro od petega do devetega razreda. To res ni všeč 
vsem učencem, a menim, da mnogi ne vedo, kaj jim je prav-
zaprav všeč. Mlade je treba včasih »prisiliti« tudi v tisto, kar 
jim trenutno ni všeč, a čez nekaj let radi povedo, da pojejo v 
zboru. No, to pa je tudi nekaj, za kar sem zaslužna.

Glasba je vaš kruh in vaš hobi. To je najbrž nekaj najlepšega?
Da, je lepo, saj se eno dopolnjuje z drugim. Kruh si služim 

v Osnovni šoli Polzela, kjer poučujem glasbeno umetnost, ki je 
prežeta z zgodovino glasbe, ustvarjamo v pevskih zborih, Orf-
fovem klubu, šolskem bendu. Učenci sodelujejo na glasbenem 
tekmovanju Glasbena olimpijada, kjer dosegajo srebrna in zla-
ta odličja, in na raziskovalnem področju, kjer sta učenki dobili 
zlati priznanji na državnem tekmovanju. Če te učenci potrebu-
jejo, si moraš zanje vzeti čas. Ne le v šoli, tudi kdaj popoldne, 
v nedeljo ... Če to počneš z ljubeznijo do glasbe, ni nič težko. 

 
Kje trenutno puščate sledi poleg službe? 

Če se znaš dobro organizirati, potem ti ostane dovolj 
časa za marsikaj. Večeri so namenjeni vajam Moškega pev-
skega zbora, vajam tamburašev, vajam na cerkvenem po-
dročju. Prost imam ponedeljek. Ob nedeljah igram pri svetih 
mašah na Polzeli, v Andražu in Braslovčah.

Imeti pevsko vajo je še najmanjši problem. A na vajo mo-
raš prinesti tudi program skladb, ki bodo všečne večini pev-
cev in ga je treba prej poiskati, preigrati, naštudirati. To je 
delo, ki se ne sliši na odru.

Zelo rada imam pohodništvo in planine. Če imam le urico 
časa, se sprehodim do Gore Oljke in okoliških hribčkov. Raz-
gledi z različnih vrhov naše domovine so čudoviti. 

Prejemnica Prešernovega cekina Mija Novak in župan 
Občine Polzela Jože Kužnik
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Če bi bili še enkrat stari 18 let – bi še enkrat stopili na glas-
beno pot, po kateri stopate?

Zdaj lahko rečem da, ko sem že prehodila del glasbene 
poti, ki je včasih uspešna, včasih manj uspešna. A vse slabo vr-
žem čez ramo in si rečem: »Gremo naprej, lahko je še boljše.« 

Lepo vas je videti na raznih proslavah. Vselej izžarevate 
preplet profesionalizma in skromnosti. Vedno ste tudi 
pripravljeni sodelovati. Tako tudi zdaj na osrednji kulturni 
proslavi. Je težko uskladiti obveznosti nastopajočih in se 
pripraviti na nastop?

O nastopih se pogovorimo že na začetku sezone pevskih 
in tamburaških vaj, da pevci in tamburaši vedo, kaj jih čaka, 
saj imajo tudi sami svoje obveznosti. Malo me že razočara 
tisti, ki pravi, da ne more na nastop. 

Včasih pa se zgodijo izredne razmere, ko me pokličejo, ali 
lahko pridemo nastopat izven našega programa nastopov, zato 
je treba vedno imeti pripravljen program, vsaj nekaj skladb. 

Mislim, da je prav, da na domači proslavi ob kulturnem 
prazniku nastopajo domačini, sploh na Polzeli, kjer imamo 
pevske zbore in tamburaše. Nastopati morajo tudi osnovno-
šolci, da se zavedajo, da so del kulturnega življenja v kra-
ju. Pevci Mladinskega pevskega zbora so bili ponosni, da so 
zapeli ob koncu letošnje proslave ob slovenskem kulturnem 
prazniku. 

Kaj sporočate bralcem Polzelana?
Najprej se zahvaljujem Polzelanom, da nas poslušajo in 

da nas, kulturnike, podpirajo s tem, ko pridejo na koncerte, 
razstave, gledališke igre ter nas nagradijo z aplavzom. 

Želim si, da bi mladi bili bolj pripadni ljubiteljski kulturi 
v kraju. Že dolgo me žalosti, da so srednješolci bolj dejavni 
zunaj kraja kot pa doma. Pa naj ne bo izgovor, da jih nismo 
povabili v zbore ali instrumentalne skupine. 

V kulturno-umetniškem društvu se trudimo pridobiti nove 
člane v pevskih zborih, pri tamburaših, v gledališko skupino, 
prigovarjamo, prepričujemo, vabimo, a odziva Polzelanov je 
malo. Mogoče pa se pustimo presenetiti.

Če se čez cvetočo livado razlije pesem, potem je življenje 
eno samo veselje. In se vprašamo: »Mi je kakšno zrno srečno 
padlo v čevelj ali žep? Kamor koli se obrnem: svet je velik, 
svet je lep.« Svet letošnje prejemnice Prešernovega cekina 
je lep, ker je z glasbo prežet. Kultura v najširšem pomenu 
besede sega v vse pore njenega življenja. Njeno poslanstvo 
je, da jo prenaša na mlajše. Miji Novak iskreno čestitamo in ji 
želimo, da ustvarjalni nemir v njej nikoli ne pojenja. Mladi si 
želijo njenega znanja, mi pa njenih nastopov.

Jolanda Železnik
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Maribor, Novo mesto, Velenje, Sežana, Nova Gorica in 
Kranj bodo letošnje postojanke roadshow dogodkov v sklo-
pu promocije produktov Slovenskega podjetniškega sklada 
za inovativna mlada podjetja, osrednji promocijski dogodek 
kar treh zanimivih razpisov bo Forum 100 % Start:up, ki bo 3. 
marca 2020 v Ljubljani. 

Če potrebujete finančno spodbudo za zagon podjetja ali 
pa morda semenski kapital za njegovo rast, morebiti tudi kon-

vertibilno posojilo za širitev ekipe ali pa si pridobiti investicijo 
zasebnega investitorja in želite podvojiti znesek investicije, vam 
vse to ponuja Slovenski podjetniški sklad skupaj s SID banko 
in ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT). 

Vsi trije razpisi, P2, SK75 in SI-SK, so pravzaprav že znani, 
primernost posamezne oblike financiranja pa je odvisna pred-
vsem od faze, v kateri je vaše podjetje.

START UP - zagotovite svojemu poslu denar in 
dragoceno vsebinsko podporo

P2 je že tradicionalno zagonska spodbuda, tako imenovani 
start up denar, ki spodbuja zagon tehnološko inovativnih pod-
jetij s potencialom rasti, ki so šele na začetku svoje poti in za šir-
ši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko 
dodano vrednostjo, ki rešujejo probleme uporabnikov. 

P2 prinaša do 54.000 evrov subvencije za podjetje, novost 
preteklega leta je odsotnost zahteve po dokazovanju stroškov, 
kar precej olajša poročanje. Med danes uspešnimi podjetji, ki jim 
je pri razvoju pomagala tudi zagonska spodbuda P2, so tudi Ge-
nePlanet, Visonect, AciesBio, Kokica, InstaText in številna druga ... 

V postopku prijave na razpis, kjer lahko pridobite največ 100 
točk, Start:up Slovenija izvaja tudi predselekcijski postopek z 
demo dnevom, ki vam lahko prinese do 35 točk, udeležba v 
predselekciji pa je vsekakor koristna za uspeh na razpisu.

Zagonska spodbuda P2 Slovenskega podjetniškega sklada 
spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencia-
lom rasti za tiste, ki ste na začetku svoje poti in za širši trg razvi-
jate inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano 
vrednostjo.

Namen P2 je podpreti razvoj inovativnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin ter jim tako pomagati na poti k tr-
žnemu uspehu.

Doba financiranja – izplačila v treh tranšah v obdobju 
dveh let in pol:
• prvo izplačilo: do 10.000 evrov,
• drugo izplačilo: do 12.000 evrov,
• tretje izplačilo: do 32.000 evrov.

Produkt P2 vključuje:
• predselekcijski postopek Start:up Slovenija, ki podjetjem 

omogoča, da z osebno predstavitvijo na DEMO dnevu, 
pridobijo do 35 točk za potrebe javnega razpisa; 

• StartupPlusProgram, v sklopu katerega podjetje prejme 
vrhunskega start up mentorja, sodeluje v bootcamp, 
KorpoStart in NextRound programih ter še več.

1. RAZPIS P2:
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Če imate svoj produkt že razvit in z njim ustvarjate prve pri-
hodke na trgu, vam lahko morda pri rasti pomaga produkt SK75, 
ki prinaša 75.000 evrov konvertibilnega posojila. To je namenje-
no inovativnim start up podjetjem s potencialom globalne rasti, 
ki želijo čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu in po-
spešiti rast prodaje. 

Produkt SK75 je namenjen inovativnim start up podjetjem s 
potencialom globalne rasti, ki želijo čim hitreje priti do potrditve 
svoje ideje na trgu in pospešiti rast prodaje. Omogoča vam:
• pridobitev 75.000 evrov svežega kapitala v obliki konverti-

bilnega posojila, ki ga zagotavlja Slovenski podjetniški sklad 
v sklopu razpisa SK75;

• intenziven izobraževalni oziroma pospeševalniški program, 
v katerem pridobite vse potrebno znanje za podjetniški 
uspeh;

• start up mentorje, ki vam osebno pomagajo na poti do 
uspeha in realizacije vizije podjetja; mreža start up men-
torjev vključuje uveljavljene slovenske in tuje podjetnike ter 
investitorje; 

• osebnega svetovalca, ki vam pomaga pri pripravi poročil in 
pri administraciji za potrebe razpisa SK75;

• mednarodno vpetost in prepoznavnost: skozi program SK75 
vam pomagamo do medijske prepoznavnosti in promocije, 
hkrati pa vam z mrežo domačih in mednarodnih partnerjev 
pomagamo do potencialnih poslovnih partnerjev in strank;

• bogato vsebinsko podporo v sklopu StartupPlusProgram. 

Tudi za razpis SK75 izvaja Start:up Slovenija predselekcijski 
postopek, ki vam lahko prinese do ključnih 40 od skupaj 100 
možnih točk na razpisu. Med uspešnimi podjetji, ki so že bila 
uspešna na razpisu SK75 v preteklih letih, so Ollo Audio, Bee-
ping, Malinca, VIAR, Fortronik ...

2. RAZPIS SK 75 – ZA POTRDITEV IDEJE NA TRGU IN RAST

Če pa ste za svoje podjetje pridobili zasebnega investitorja 
in bi želeli to investicijo podvojiti, vam uspeh na razpisu SI-SK 
prinaša možnost podvojitve investicije v znesku od 100.000 do 
600.000 evrov. 

Za razpis SI-SK predselekcijski postopek ne poteka, med 
uspešnimi podjetji, ki so bila v preteklosti prejemniki konvertibil-
nega posojila v sklopu razpisa SK200 (ta velja za predhodnika 
produkta SI-SK), pa so med drugim Chipolo, Borza terjatev, Car-
lock, Xvida, Modri planet ... 

Imate hitrorastoče inovativno podjetje v začetnih fazah razvoja? 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) vam v sklopu produkta SI-

-SK skupaj z neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi an-
geli, skladi zasebnega/tveganega kapitala ali s korporacijami) 
ponuja investicijo oziroma lastniško financiranje v fazi, ko vaše 
podjetje še težko dostopa do financiranja komercialnih bank ozi-
roma drugih klasičnih oblik financiranja.

Produkt SI-SK omogoča start up podjetjem, da vložek za-
sebnega investitorja podvojijo s kapitalskim vložkom Slovenske-
ga podjetniškega sklada (SPS), in sicer:
• od 100.000 do 600.000 evrov, če Sklad soinvestira s 

poslovnimi angeli ali skladi zasebnega/tveganega kapitala, 
oziroma

• od 200.000 do 600.000 evrov, če Sklad soinvestira s kor-
poracijo.

Črpanje financiranja:
• štiri tranše: SPS-tranše izvede po prejetju bančnega potrdila 

o nakazilu tranše s strani zasebnega vlagatelja;
• skrajni rok za črpanje vseh tranš je 12 mesecev od dneva odo. 

Da izveste vse podrobnosti o razpisih, predvsem pa o pred-
selekcijskem postopku, vas vabimo na enega izmed roadshow 
dogodkov, ki jih pripravljamo po Sloveniji, ali na osrednji dogodek 
Forum 100 % Start-up, ki bo v Ljubljani.

Vir: https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/si-sk
Bojana Kralj Kos

3. RAZPIS SI-SK – PODVOJITEV ZASEBNE INVESTICIJE

Spoštovane in spoštovani!
Občina Polzela skupaj z društvi tudi letos organizira spomladansko 

čistilno akcijo na območju celotne Občine Polzela,

ki bo potekala v petek, 3. aprila, in v soboto, 4. aprila 2020.

Ob prijetnem druženju bomo naredili veliko dobrega in skupaj poskrbeli, da bo
naša občina še bolj čista, zdrava in prijetna. Naj nam ne bo vseeno, v kakšnem okolju živimo. 

Več o sami akciji vas obvestimo v naslednji številki Polzelana.

V želji, da se vidimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljam.        

SPOMLADANSKA AKCIJA 
ČIŠČENJA IN UREJANJA 
OKOLJA

Jože Kužnik,
župan Občine Polzela

Gospodarstvo 1515

Št. 2, februar 2020
� �



Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija

9. 3. 2020 in 11. 3. 2020 bo na UPI Žalec v okviru SPOT 
svetovanje Savinjska potekalo usposabljanje »KAKO LAHKO 
DRUŽBENA OMREŽJA KONKRETNO UPORABIM ZA POVE-
ČANJE PRODAJE IN PROMOCIJO? - praktično usposabljanje 
na konkretnih primerih«.

Prijave zbiramo na elektronski naslov damjana.omerzu@
ra.savinja.si  ali po tel. 041 308 763. 

Javni razpis v teku

SPODBUDE MALIH VREDNOSTI PREKO VAVČERJEV ZA 
MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Slovenski podjetniški sklad trenutno objavlja 14 vavčerskih 
pozivov za naslednja vsebinska področja:
1.  Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
2.  Vavčer za certifikate kakovosti
3.  Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
4.  Vavčer za pripravo digitalne strategije
5.  Vavčer za digitalni marketing

6.  Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih
7.  Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
8. Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah
9.  Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodar-

stva na sejmih v tujini
10.  Vavčer za kibernetsko varnost
11.  Vavčer za preoblikovanje družb
12.  Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v 

mala in srednje velika podjetja
13.  Vavčer za prenos lastništva
14.  Vavčer za prototipiranje

Več informacij o vavčerjih ter drugih javnih pozivih in razpi-
sih na strani Slovenskega podjetniškega sklada  https://podje-
tniskisklad.si/sl/razpisi. 

V okviru SPOT svetovanje Savinjska se izvajajo tudi osnovna 
podjetniška svetovanja, informiranje, zato vas vljudno vabimo, 
da nas kontaktirate na e-naslov damjana.omerzu@ra-savinja.si, 
tel 041 308 763 ali obiščete spletno stran www.ra-savinja.si .

Damjana Omerzu

Aktualne informacije za podjetnike      
in potencialne podjetnike

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

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

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

Gospodarstvo

Mali oglasi

Magus GB

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

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

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

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!

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

Najem stanovanja
Samska gospa najame opremljeno stanovanje na Polzeli 
za določen čas 4 mesecev,
tel. 031  751  577.
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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 2019 
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 2020   
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 kompletne  
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 2020. 
 

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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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-303x216mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1
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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
. Predsezonski servis . Možna dostava na vašo lokacijo

SERVISSERVIS
motornih žag in vrtnih strojev

PRODAJALNA

Latkova vas 81d
3312 Prebold

T 03 / 777 14 23 
M 051 665 566  

E prodajalna@uniforest.si

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–16.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si
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Fit teden brez računalnika in multimedije v Vrtcu 
Polzela

20. januar – dan brez računalnika in multimedije!

Otrokom v Vrtcu Polzela smo v tednu od 20. do 24. ja-
nuarja 2020 pokazali in dokazali, da se tudi brez uporabe 
multimedije lahko zabavamo. Na vidna mesta vrtca smo 
obesili plakate, ki smo jih izdelali skupaj z otroki. Z njimi smo 
ozaveščali starše o pomenu zdravega načina življenja. V telo-
vadnici smo premagovali gibalne ovire, izvajali fit didaktično-
-gibalne in plesne igre. Z vključevanjem v gibalne dejavnosti 
so se otroci razgibali, se učili medsebojnega sodelovanja in 
tekmovanja ter se ob tem navajali na upoštevanje navodil in 
pravil. 

Nataša Pančur Posedel za FIT tim Vrtca Polzela

Šolski otroški parlament

služek. Glede poklicne prihodnosti jih najbolj skrbi omejitev 
vpisa na želene šole in spreminjanje višine plač. Menili so, da 
ljudje delamo za preživetje oziroma preživljanje (za denar), 
pa tudi za učenje, osebnostno rast in medsebojno pomoč. 

Ob koncu so učenci za najprepričljivejše govorce izbrali: 
devetošolce Kristjana Turnška, Martina Verdeva, Mašo Šuster 
in Pijo Zojo Glavnik, osmošolca Tilna Borovnika in Luko Jan-
koviča, sedmošolca Svena Štiglica in šestošolko Nušo Bohak.

Izbrana osmerica bo zastopala glas naše šole na medob-
činskem otroškem parlamentu 19. februarja 2020, ki ga letos 
gostimo prav na Osnovni šoli Polzela. 

Mentorica Katja Čeh

Gibanje je zelo pomembno za zdrav otrokov razvoj.

Na letošnjem parlamentu so učenci razpravljali o svoji poklicni prihodnosti. 

V petek, 24. januarja 2020, smo ob prisotnosti župana 
Jožeta Kužnika, podžupana Miloša Frankoviča in ravnate-
ljice Bernardke Sopčič o poklicni prihodnosti otrok razpra-
vljali na šolskem otroškem parlamentu. 

Pogovor med predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. ra-
zreda so spretno vodili Maša Šuster, Tilen Borovnik in Nuša 
Bohak. Tudi oba gosta sta s svojimi izkušnjami in pogledi 
obogatila razpravo. Mladi so bili strpni in konstruktivni sogo-
vorniki, zato vsem sodelujočim izrekamo pohvale za njihov 
prispevek in spoštljiv odnos. Med drugim so povedali, da bi 
o poklicni poti morali začeti razmišljati čim prej, če se da, že 
v vrtcu, pri tem pa potrebujejo oporo odraslih v šoli in doma. 
Izpostavili so, da je treba poklic izbirati glede na svoje želje 
in sposobnosti, potrebno izobrazbo, potrebe na trgu in za-
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Zimska šola v naravi

Učenci 6. razredov so se zadnji teden v januarju odpravili 
v zimsko šolo v naravi. 

Ena skupina se je učila smučanja v Črni na Koroškem, druga 
skupina pa na Soriški planini in Voglu. 

Dopoldneve so učenci preživeli na smučišču, kjer so se ne-
kateri učili osnov smučanja, drugi pa izpopolnjevali že usvojeno 
znanje. Tudi popoldnevi so bili pestri in aktivni. Učenci so se 
zamotili s plezanjem, orientacijo, nordijsko hojo, pohodi … 

Zabavni so bili tudi večeri, saj so razne zabavne dejavnosti 
poskrbele, da je čas hitro minil. Activity, tombola, spoznavanje 
Triglavskega narodnega parka, tekmovanje v najbolj smešnih 
pričeskah, žrebanje startnih številk in usvajanje cirkuških veščin 
so samo nekatere dejavnosti, s katerimi so si učenci krajšali čas 
in se nadvse zabavali. 

Čeprav je bilo super in zabavno, so se učenci konec tedna 
rade volje peljali proti domu ter komaj čakali, da se vrnejo v 
objem staršev.

Učenci 6. a in 6. b Učenci 6. c in 6. č 

Aktivno šolsko dopoldne prvošolcev

Učiteljice prvošolcev OŠ Polzela so se odločile za nekoliko 
drugačen način pouka. Združile so svoje strokovno znanje in 
organizirale pouk, pri katerem so otroci spoznavali, da lahko 
učenje poteka na način, ki upošteva aktivno vlogo učenca. 

Rdeča nit je bil najbolj priljubljen maček, in sicer maček Muri. 
Odločil se je, da nam pomaga splesti zanimivo šolsko dopoldne 
in otroke učiti na zabaven in poučen način. Učiteljice Nuša, Maj-
da, Mojca, Dragica in Barbara so pripravile predmetne vsebin-
ske dejavnosti, otroci pa so prehajali med razredi.

Muri je vsem povedal svojo zgodbo. Mačke in mačkoni iz 
Šolske ulice so se odpravili na tekmo. Navijačice so glasno na-
vijale: »Miiijaaav, miiiijaaaav!« Maček Muri je delal tudi poskuse. 
Odkrival je tekočine, spoznaval lastnosti tekočin in delal posku-
se z nivojem vode v steklenici. Biti pisatelj ni kar tako. Da lahko 
to postaneš, potrebuješ veliko vaje. Abecedna stavnica je lahko 
eden izmed pripomočkov pri opismenjevanju.

Igriva angleščina je poskrbela, da so se otroci razgibali in 
naučili kratko mačjo izštevanko:

 

Eeny, meeny, miny, moe,
Catch the mouse by the toe.
If she cries, let her go,
Eeny, meeny, miny, moe.

Dragica Vidmar

 Urška Lukan in Simon Krumpak

Obrazi naših prvošolcev povedo vse.
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IN VTISI NAŠIH PRVOŠOLCEV: 
»Zdelo se mi je, da je bil pouk krajši.« 
»Vse je bilo drugače in zelo zanimivo.« 



Prešerna počastili tudi na OŠ Polzela

Kot vsako leto se 8. februarja spominjamo našega največje-
ga slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Tudi na naši šoli smo 
pripravili prireditev ob kulturnem prazniku. Učenci smo s pomo-
čjo učiteljev pripravili pester program in na koncu podelili nagra-
de za natečaj Naše pravice. Ker smo tokrat praznik zaznamovali 
na soboto, smo proslavo v šoli pripravili že dan prej, v petek, 7. 
februarja 2020. 

Najprej nam je zborček zapel slovensko himno, nato pa smo 
nadaljevali program. Pevski zbor je zapel nekaj pesmi, ogledali 
smo si plesne točke mlajših učencev in angleški valček osmo-
šolcev. Gledališčniki so predstavili tudi Prešernovo pesem Lepa 
Vida. Tudi ravnateljica Bernardka Sopčič nam je namenila nekaj 
besed. Med točkami so povezovalci programa pripovedovali o 
življenju Franceta Prešerna. Na koncu prireditve sta ravnateljica 
Bernardka Sopčič in njena pomočnica Simona Tomšič podelili 
nagrade najuspešnejšim učencem na šolskem literarno-foto-
grafskem natečaju Naše pravice. 

Komisija v sestavi učiteljic slovenščine Mojce Cestnik, Marije 
Kronovšek in Karmen Zupanc ter knjižničarke Alje Bratuša je 
zadnji teden v januarju 2020 pregledala 32 literarnih besedil, 
ki so prispela na razpis natečaja ob tednu otroka 2019 na temo 
Naše pravice. Izmed besedil je izbrala devet literarnih stvaritev 
za pohvalo, štirim pa je namenila pohvalo s knjižno nagrado.

Pohvale so prejeli Ajda Čremožnik za spis Pravica o prepi-
ranju ne velja nikjer, ne na zemlji ne na nebu (mentorica Nataša 
Herodež Kranjec), Taja Ferlež za pesem Želim povedati, kar me 
tišči v srcu (mentorica Marija Kronovšek), Nuša Lucija Jakš za 

spis Moj idealni svet (mentorica Marija Kronovšek), Tian Janežič 
za strip Moja družina, moje zavetje (mentorica Martina Ogra-
jenšek), Ana Marie Kuder in Ula Trauner za strip Moj idealni svet 
(mentorica Dobrila Vučenović), Žiga Ožir za strip Moj idealni 
svet (mentorica Karmen Zupanc), Robin Lokar Radkovič za 
spis Želim živeti v svetu brez nasilja (mentorica Mojca Cestnik) 
in Neža Saksida za pesem Pravica življenja (mentorica Karmen 
Zupanc).

Pohvale s knjižno nagrado pa so prejele Zoja Avžner za pe-
sem Rada bi … (mentorica Karmen Zupanc), Nuša Bohak za 
pesmi Želim povedati, kar me tišči v srcu in Življenje je kruta 
resnica (mentorica Karmen Zupanc), Brina Butinar za pesem 
Svet idealov (mentorica Marija Kronovšek) in Lana Turnšek za 
pesmi Idealen svet in Moj svet ali vse se da, če se hoče (mento-
rica Karmen Zupanc).

Komisija v sestavi Urška Juhart in Karmen Zupanc pa je pre-
gledala tudi osem fotografij, ki so prispele na razpis natečaja 
ob tednu otroka 2019 na temo Naše pravice. Izmed fotografij 
je izbrala tri učenke za pohvalo, dvema pa je namenila pohvalo 
z nagrado.

Pohvale so prejele Hana Krašovec za fotografijo Udoben 
počitek (pravica do počitka), mentorica Urška Juhart, Izabela 
Veber za fotografije Otroška domišljija (pravica do igre), Var-
nost doma (pravica do varnosti) in Zvok tišine (pravica do 
zasebnosti), mentorica Urška Juhart, in Victoria Zotova za fo-
tografijo Ker otroci radi beremo (pravica do izobrazbe), men-
torica Urška Juhart. 

Nagrajenci šolskega natečaja Naše pravice in natečaja Zveze društev delovnih invalidov Slovenije

Na proslavi so se učenci predstavili z glasbenimi, plesnimi in dramskimi točkami.
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Novičke, novičke …
ZIMOVANJE

Komaj smo čakali na petek, 24. januarja 2020, ko smo se 
mladi planinci OŠ Polzela ponovno odpravili na tridnevno zi-
movanje na Goro Oljko oziroma bolj »pomladovanje«, saj so 
nas razveseljevali sonce in dokaj visoke temperature. Z nahrb-
tniki na rami smo se po pouku odpravili proti Gori Oljki. Z nami 
so bile mentorice Tanja, Irena in Martina ter vodniki PD Polzela.

Martina Ograjenšek

SPANJE V ŠOLI

V torek je končno napočil večer, ki ga je več kot devetde-
set prvo- in drugošolcev nestrpno čakalo. 

Ob sedmih zvečer so prišli v šolo. Najprej so si v učilnicah 
postlali postelje, potem pa odhiteli na »palačinkasto« večerjo. 
Ko so izžrebali skupine, so se razporedili v pet različnih ustvar-
jalnih delavnic, ki so jih pripravile učiteljice Majda Pur, Tanja 
Sadnik, Kristina Jeraj, Dragica Vidmar, Nives Grah, Angelika 
Urbanc in Alja Bratuša. Malo pred deseto je bilo na vrsti umi-
vanje zob. Po branju knjig z nočnimi lučkami pa so vsi utonili v 
spanec. Zjutraj smo podelili nagrade petim, ki so prejšnji večer 
najhitreje zaspali, se najedli, nato pa se odpravili novemu šolske-
mu dnevu naproti. 

Alja Bratuša
  

SREBRNA PRIZNANJA NA CANKARJEVEM OBMOČNEM 
TEKMOVANJU

Osem učenk iz 8. in 9. razreda se je zelo prizadevno pri-
pravljalo na območno Cankarjevo tekmovanje – brale so knji-
go, pisale spise in razpravljale. Šest učenk je osvojilo srebrno 
Cankarjevo priznanje. To so vse tri osmošolke: Katarina Rakun, 
Teja Tičič in Sara Andročec; med devetošolkami so dobitnice 
priznanj Maša Pirec, Zara Kočevar in Maša Šuster.

Maša Pirec in Zara Kočevar sta se uvrstili na državno tek-
movanje, Maši Šuster pa je žal zmanjkala le ena točka. Vsem 
čestitamo za uspeh, Maši in Zari pa želimo veliko bralnih užitkov 
in uspehov na državni ravni.

Mentorica Mojca Cestnik

ŠOLSKO TEKMOVANJA IZ KEMIJE

20. januarja 2020 je potekalo šolsko tekmovanje iz kemije. 
Učenci, ki so osvojili bronasto Preglovo priznanje, so Zara Ko-
čevar, Maj Zabukovnik in Maša Šuster iz devetega razreda ter 
osmošolci Luka Jankovič, Žiga Ban in Jan Orešnik. Zara, Maj, 
Luka, Žiga in Jan so dosegli zadostno število točk in so se uvr-
stili na tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje, ki bo 
potekalo 4. aprila na OŠ Petrovče.

Nevenka Jerin

Planinski Z-D-R-A-V-O z Gore Oljke!

Spanje v šoli? Super zabavno!

Pohvali z nagrado pa sta šli v roke Nuše Bohak za fotogra-
fijo Raziskujem svoj svet (pravica do igre, učenja, spoznavanja), 
mentorica Karmen Zupanc, in Lare Jošt za fotografijo V naravi 
je najlepše (pravica do življenja), mentorica Urška Juhart.

Na prireditvi smo se razveselili tudi novice, da so bili naši 
učenci nagrajeni na natečaju Zveze delovnih invalidov Slo-
venije. Likovne izdelke pod mentorstvom Urške Juhart so 
v Zborniku prispevkov objavili Ivani Lesjak (njena umetnina 

krasi naslovnico), Trini Posedel in Mirzi Šljivarju. Robin Lokar 
Radkovič in Sara Andročec (mentorica Mojca Cestnik) ter Pia 
Gracl (mentorica Marija Kronovšek) pa so se razveselile obja-
ve svojih literarnih izdelkov.

Vse nagrajene oziroma pohvaljene spise in fotografije si 
lahko preberete ali ogledate v šolskem spletnem časopisu 
ter albumu.

Hana Dušič, šolska dopisnica 
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V sredo, 15. januarja 2020, je v Občinski knjižnici Polzela v sodelovanju s 
Krajevno organizacijo Rdečega križa Polzela in Društvom upokojencev Polzela 
potekalo strokovno predavanje z naslovom Sladkorna bolezen danes. Izvedel 
ga je specialist interne medicine in diabetolog Damjan Justinek, ki je zaposlen 
v Bolnišnici Topolšica ter je soavtor priročnikov o sladkorni bolezni in strokovni 
sodelavec revije Dita, namenjene diabetikom.

Strokovno predavanje:       
Sladkorna bolezen danes

Predavatelj je spregovoril o novih, 
sodobnih pogledih na sladkorno bo-
lezen. Delil je praktične nasvete o pre-
prečevanju, odkrivanju, zdravljenju in 
življenju z eno izmed najpogostejših ne-
nalezljivih kroničnih bolezni. Poudaril je 
pomembnost ozaveščenosti. Zdravo ži-
vljenje, predvsem dovolj gibanja, zdrava 
prehrana preprečujejo nastanek bolezni. 
Kadar pa zbolimo za diabetesom, so 
vsa zdravila, tako tablete kot hormoni, le 
nadaljevanje in normalizacija presnove. 
Ob urejenem stanju sladkorne bolezni 
bolnik nima omejitev glede dejavnosti in 
aktivnosti. Tudi možnost zapletov zaradi 
diabetesa, kot so srčno-žilna obolenja in 
številna maligna obolenja, je manjša.

 
Pomembno je, da se vsi zavedamo, 

kako nujno je, da se že ob najmanjšem 
signalu bolezni (povišan krvni tlak, slad-
kor ali povišane maščobe) odzovemo 
in začnemo zdravo živeti, spremenimo 
svoje navade, povečamo aktivnosti, 
smo pozorni na prehrano. Lahko drug 
drugega opozarjamo, spodbujamo in – 
navadno – skupaj dosežemo več.

Renata Novak 
Damjan Justinek med predavanjem o diabetesu

Hopsi bodo igrali v ligi za prvaka

Hopsi s Polzele so v  zadnji tekmi zadnjega kola prvega dela 1. SKL v pol-
zelski športni dvorani premagali ekipo Gorenjske gradbene družbe Šenčur z re-
zultatom 71 : 66 in si tako zagotovili mesto med prvimi petimi ekipami, ki bodo 
tekmovanje nadaljevale v Ligi za prvaka. 

Poleg Hopsov in Cedevite Olimpije, ki v prvem delu ni nastopala, se bodo v 
Ligi za prvaka merili Koper Primorska, Helios Suns, Krka in Rogaška. Čaka jih de-
set tekem, po katerih bodo znani pari četrtfinala. Dva četrtfinalista bosta prišla iz 
Lige za obstanek, v kateri bodo igrali Terme Olimia Podčetrtek, Zlatorog, Šentjur 
in GGD Šenčur.

Tone Tavčer

Akcija Hopsov na domačem parketu
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Karate klub Polzela ponovno uspešen na 
mednarodnih tatamijih

V soboto, 25. januarja 2020, je v Slovenskih Konjicah 
potekala mednarodna tekma. Na tatamije je stopilo 508 
tekmovalcev iz devetih držav. Osem članov Karate kluba 
Polzela se je udeležilo tekmovanja in osvojili so tri zlate, tri 
srebrne in eno bronasto kolajno.

Zlato sta osvojili Zoja Avžner v kategoriji kadetinje +54 kg 
ter Nika Šenica v kategoriji članice -68 kg in članice open.

 
Srebro so osvojili Žiga Trbovšek med mlajšimi kadeti -45 

kg, Nuša Žerjav med mladinkami -59 kg ter Kaja Riosa Novak 
med kadetinjami -47 kg.

 
Bron pa je osvojila Laura Bergant med mladinkami -59 kg.
 
Pohvaliti pa moramo tudi Ažbeta Mlačnika in Alekseja 

Benjamina Derčo, ki sta se dobro borila, vendar nista osvojila 
kolajn.

Luka Deberšek

Zoja Avžner zmagovalka v najmočnejši kategoriji na 
turnirju!

Igralka Lara Jankovič je ženska tisočerih talentov

Priljubljena igralka v novi monokomediji igra Vivi, prosti-
tutko, ki se je za svoj poklic odločila iz praktičnih razlogov. 
Lahko bi postala karkoli drugega, vendar delo najraje opra-
vlja leže in od doma. Za dobro plačilo je vedno pripravljena 
sodelovati, ima pa tudi načela, od katerih ne odstopa, tudi 
če bi se ji svet porušil na glavo.  

Lara v takšnem lahkotnem tekstu, ki ga je zanjo zreži-
ral Matej Mijatović, uživa, tudi zato, ker ni narejen na prvo 
žogo. Skozi humoren način 'špikne' in pove življenjske re-
snice, opravi s predsodki ljudi, obsojanjem določenega stila 
življenja. Vesela je, da je režiserju uspelo prepričati publiko, 
da ljudje odhajajo domov s sporočilom in temo za razmi-
šljanje, pravi Lara, ki bo sodelovanje z režiserjem Matejem 
Mijatovićem nadaljevala. Naslednje leto se obeta njun veliki 
'ruski projekt', ki ga bosta izvedla v Cankarjevem domu, Pe-
smi za dušo, pesmi za dva, v katerem se bosta lotila moško-
-ženskih odnosov in velike ljubezenske zgodbe med Laro in 
doktorjem Živagom.

 
Polna dvorana Kulturnega doma na Polzeli je sporočilo, 

da si takšnih lahkotnih vsebin želimo več.

Lidija Praprotnik
Občinstvo je v monokomediji z Laro uživalo

Imenitno se znajde tako v gledaliških, filmskih, glasbe-
nih, voditeljskih izzivih, svojo zgodbo o lepih in manj lepih 
plateh svobodnjaštva pa je predstavila v monokomediji 
Poredna Vivi v soboto, 18. januarja 2020.
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Sedmi dobrodelni jadralni ples za otroke v stiski

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

V soboto, 25. januarja 2020, smo se v Kristalni dvorani 
graščine Šenek zbrali na dobrodelnem plesu člani in podpor-
niki Jadralnega kluba Maltezer s Polzele. V izvrstnem vzdušju 
smo obeležili sedmo leto organizacije dobrodelnega plesa 
za otroke v stiski iz socialno najbolj ogroženih družin in zbrali 
največ sredstev do sedaj.

Ob dogodku, popestrenem s kulturnim programom, ki 
ga je vodila Polona Turnšek, smo zbrali 1.303 evrov. 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 nastopa mlade in talentirane pevke Mije Vuč-
ković, najboljših godalcev Glasbene šole Risto Savin iz Žalca: 
Tina Cizej, David Marinšek in Luka Srebre ter korepetitorke, 
dolgoletne klavirske pedagoginje in čembalistke na Glasbeni 
šoli Risto Savin Žalec, prof. Irene Kralj, ter pesnice Glorjane 
Veber. Za moderiranje je poskrbela Polona Turnšek, za glas-
bo večera in naših plesnih korakov Duo stil.

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

Ljubo Žnidar

Zlata poroka Ivice in Marjana Severja

Zakonca Ivica in Marjan Sever s sinom Tomažem, hčerko Simono in 
župnijskim upraviteljem Vladom Bizjakom

kjer ima lep sadovnjak, Ivica pa skrbi za 
dom in družino, rada pa priskoči na po-
moč hčerki Simoni.

Tone Tavčer

Vsaka okrogla obletnica skupnega 
zakonskega življenja je nekaj lepega, 
posebnega, doživetega. Še posebno 
radi proslavljamo zlato poroko, 50 let 
skupnega življenja, ko so zakonci obi-
čajno še vedno v dobri življenjski kondi-
ciji. Tako sta na drugo februarsko sobo-
to Ivica in Marjan Sever, doma s Polzele, 
praznovala 50 let skupnega življenja, 
zlato poroko. Obred z zlato poročno 
mašo v polzelski župnijski cerkvi sv. 
Marjete je bral župnijski upravitelj Žu-
pnije Polzela Vlado Bizjak, med mašo pa 
je prepeval kvintet Lastovka s Polzele.

Marjan se je po končani srednji šoli 
zaposlil v Emu Celje, nato v Sipu Šem-
peter, do leta 1990 je bil zaposlen v Ga-
rantu na Polzeli, zadnja leta pred upo-
kojitvijo pa je imel svoje podjetje. Žena 
Ivica, doma iz Velenja, se je po poroki 
preselila na Polzelo, z Marjanom pa sta 
zgradila lep dom, v katerem je Ivica od-
prla kemično čistilnico. V zakonu sta se 
jima rodila sin Tomaž in hči Simona, ka-
tera zdaj nadaljuje s hišno tradicijo - ke-
mično čistilnico in pralnico. Družina se 
je v teh letih povečala za tri vnuke – Ur-

ško, Nejca in Matica, ki so zlatima ded-
ku in babici v posebno veliko veselje.

Pred 15 leti sta se upokojila. Na jesen 
življenja Marjan rad zahaja v Podvin, 
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Letos Občina Polzela že drugič 
organizira glasbeni festival Rebel 
Yell Polzela, ki počasi pridobiva svo-
jo veljavo in se vedno bolj usmerja v 
rock. Namenjen je podpori lokalnim 
glasbenikom in glasbenim skupinam, 
v naslednjem letu pa načrtujemo 
prestop meja občine in obogatitev 
z glasbeniki iz širše Savinjske regije. 
Tudi letos smo k sodelovanju povabili 
Društvo Dobra ideja in v prvi del ve-
čera vključili izvajalce s kompilacije 
»Polzela ima svojo muziko 2019«.

Mladega in prodornega glasbenika 
Jana Potrča smo predstavili v prejšnji 
številki Polzelana, tokrat pa vas bomo 
spomnili na stare dobre domače glas-
benike – Aleša Romiha in zasedbo 
Dry Fish. V naslednjih številkah sledijo 
drugi nastopajoči – vse do maja, ko jih 
bomo na Polzeli slišali v živo.

ALEŠ ROMIH je eden izmed najve-
čjih savinjskih kantavtorjev, ki je v treh 
desetletjih delovanja ustvaril zelo bo-
gat glasbeni opus in najde rimo tako 
na najpreprostejše blues rife kot tudi 
na zahtevne džezovske linije. Tematika 
njegovih besedil sega od družbeno-
kritičnih, v katerih predstavlja malega 
človeka, ki se duši v turbokapitalistič-
nem sistemu, prek vsakdanjih zgodb 
preprostega človeka do ljubezenskih 

Prvi del večera drugega Rebel Yella Polzela

besedil, ki preidejo tudi na duhovne 
vrednote, ki jih naša družba skorajda 
pozablja. Leta 2010 sta z Jurijem Žo-
harjem posnela album desetih avtor-
skih skladb. Po dolgem premoru pa se 
je Aleš Romih s skladbama Odpeti svet 
in Igra življenja predstavil na glasbeni 
kompilaciji »Polzela ima svojo muziko 
2019« – projekt, ki ga že drugo leto 
uresničuje idejni vodja Jurij Žohar. Aleš 
Romih se v letu 2020 ponovno zapira 
v studio, kjer pripravlja nov projekt, ki 
bo izšel konec tega leta.

Skupina DRY FISH je v isti zasedbi 
(Alen Gostečnik, Uroš Dolinšek, Igor 
Košak in Gregor Dolinšek) na glasbe-
ni ceni že 22. leto. Na začetku delova-
nja so nanjo močno vplivali začetniki 
grungea, kot so Pearl Jam, Stone Tem-
ple Pilots, Nirvana …, katerih glasbo so 
tudi preigravali, hkrati pa so Dry Fish 
začeli ustvarjati lastne pesmi. Maja 
1999 so prvi koncert odigrali v Mladin-
skem centru v Šmartnem ob Paki, kar 
jim je odprlo pot na številne slovenske 
glasbene odre, ki so jih nekajkrat delili 
z znanimi slovenskimi in tujimi izvajalci 
ter nastopili na festivalih, kot so Rock 
hmeljarjev v Braslovčah, Pivo in cvetje 
v Laškem, Dampfest na Polzeli ... Na 
kompilaciji »Polzela ima svojo muziko 
2019« so sodelovali s skladbo Break it. 

Aleša Romiha in skupino Dry Fish 
bomo 29. maja 2020 slišali na drugem 
Rebel Yellu na Polzeli, ko se bo v ve-
čeru zvrstilo kar šest izvajalcev. Vas 
zanima, katerih? Do maja bomo v Pol-
zelanu predstavili vse nastopajoče, no-
vičke pa lahko spremljate tudi na naši 
Facebook strani: www.facebook.com/
rebelyellpolzela

Lepo vabljeni. Podprimo domače 
glasbenike s svojo prisotnostjo, izka-
žimo jim dobrodošlico na domačem 
odru.

Manuela Mlakar Podgoršek
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Deveti zbor članov Nogometnega društva Polzela

Zbora Nogometnega društva Polzela se je udeležilo 35 članov.

V petek, 31. januarja 2020, je v gostišču Cizej na Polzeli 
potekal deveti zbor članov društva. Udeležilo se ga je 35 
članov. Zbrane sta nagovorila župan Občine Polzela Jože 
Kužnik in predsednik Zveze športnih društev Polzela Ivi Ka-
pitler.

V letu 2019 so se iztekli mandati vodstvu društva, zato 
smo na zboru izvedli volitve za naslednje mandatno obdobje. 
Peter Hudej in Tomaž Dobrišek sta bila edina kandidata za 
predsednika in sekretarja, zato sta bila oba soglasno izvo-
ljena še za tretji mandat. V svet društva so bili poleg pred-
sednika društva in vodje stroke izvoljeni še Alen Srebočan, 
Marjan Rizmal in Tomaž Dobrišek. Delovanje sveta društva pa 
bodo v mandatnem obdobju 2020/24 nadzirali Anto Petru-
šič, Tomi Puckmeister in Marko Anžič.

Novoizvoljeni stari predsednik je predstavil okvirne načr-
te za delovanje društva v mandatnem obdobju 2020/24 in 

konkretnejše načrte za leto 2020. Vodja stroke Saša Bakarič 
je na koncu pripravil program dela z mladino v društvu.

Nogometno društvo je bilo ustanovljeno leta 2011 in skozi 
vsa ta leta pridno pridobivalo nove člane in simpatizerje no-
gometa. V društvu je zdaj aktivnih 110 otrok, ki redno vadijo 
in tekmujejo v ligah MNZ, NZS ter so vidni napredek pokazali 
že leta 2017 z osvojitvijo prvaka mlajših dečkov, leta 2019 je 
ista selekcija potrebovala le slabi dve leti za osvojitev lige 
starejših dečkov.

Vsa zahvala za podporo gre prav Občini Polzela z vod-
stvom ter vsem svetnikom, ki podpirajo razvoj športa in no-
gometa v občini. 

Hvala vsem, ki tako in drugače podpirate nogomet na Polzeli.

Peter Hudej

Zima nas letos ne razvaja s snegom in mrazom. Zato smo 
v Občinski knjižnici Polzela v četrtek, 23. januarja 2020, s 
svojo domišljijo odpotovali v pravljični svet, da jo prikličemo. 

Prisluhnili smo zimski pravljici o Pihu in Puhici, zajčku in 
miški. Kdo pravi, da zajčki in miške ne morejo postati najboljši 
prijatelji? Samo kakšen nevoščljiv dihur, ki ne pozna zgodbe 
o Pihu in Puhici, prijateljih v dobrem in slabem.

 
Ker snega ni in ni, smo srečanje sklenili z izdelavo svečni-

ka z zimskim motivom, ki bo v hladnih večerih grel naša srca.

Renata Novak

Prisluhnimo pravljici

Otroci s svojimi izdelki
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Zimovanje mladih planincev

Komaj smo čakali na petek, 24. januarja 2020, ko smo se 
mladi planinci OŠ Polzela ponovno odpravili na tridnevno zi-
movanje na Goro Oljko oziroma bolj »pomladovanje«, saj  so 
nas razveseljevali sonce in dokaj visoke temperature.

Z nahrbtniki na rami smo se po pouku odpravili proti Gori 
Oljki. Z nami so bile mentorice Tanja, Irena in Martina ter vodniki 
PD Polzela. Počitki, malica in sladkanje z bomboni, ki nam jih je 
za pot priskrbela ravnateljica, so bili vzrok, da smo na cilj pri-
speli že z lučkami na glavi. Po kratkem počitku in slastni večerji  
smo imeli že prvo dejavnost, in sicer astrologijo. Nebo nad Goro 
Oljko je bilo jasno in posejano z zvezdami, ki smo jih opazovali 
s pomočjo teleskopa. Uroš nam je navdušeno pripovedoval, kaj 
vse vidimo. Nato je sledil disko s Sandijem. Ura je kar prehitro 
minila in že nas je čakal zasluženi počitek.

Naslednji dan smo se seznanili z osnovami planinske šole, 
spoznavali rastline in živali v gorah, se učili zavezovati planinske 
vozle, spoznavali azimute in osnove orientacije ter urejali pla-
ninske dnevnike. Po kosilu nas je čakal daljši pohod, zvečer pa 
smo si ogledali potopisno predavanje o planinarjenju po Kreti. 
Sledila je težko pričakovana prireditev Zimovanje ima talent, 
kjer smo pokazali vse vrste svojih talentov. Nagrajene so bile 
tri najboljše skupine ter prejele vratno ruto in nekaj sladkega. 

Zadnji dan smo se po skupinah podali na orientacijo. Sledilo 
je kosilo, nato pa nahrbtnike na ramo, pot pod noge in brž v 
dolino. Pot je hitro minila in čeprav je bilo na zimovanju super, 
smo bili srečni, ko smo se ponovno objeli s svojimi najdražjimi.

 
Martina Ograjenšek

Udeleženci tridnevnega zimovanja na Gori Oljki

Iskrice na delavnici 
valentinovih voščilnic

Za valetninovo so Iskrice izdelale voščilnice iz srčkov.

Ob prijetnem druženju  smo se odločile, da ustvarimo 
nekaj za valentinovo.

Tako smo izdelale voščilnico iz samih srčkov. Pri izdelo-
vanju ni manjkalo smeha in kave iz avtomata, ki je v domu 
upokojencev najboljša.

Beti Mlakar 

Mozaik dogodkov
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V nedeljo, 2. februarja 2020, je v Velenju potekal pokal 
Nestla Žganka. Na tekmovanju je nastopilo 252 tekmoval-
cev iz šestih držav. Udeležilo se ga je tudi deset polzelskih 
karateistov, ki so osvojili devet kolajn, in sicer eno zlato, 
štiri srebrne in štiri bronaste.

Pokal Nestla Žganka v Velenju

Zlato je osvojil Aleksej Benjamin Derča med mlajšimi ka-
deti -55 kg.

 
Srebro so osvojili Julija Rožič med malčicami -30 kg, 

Aneja Jesenek Rojšek med mlajšimi kadetinjami -50 kg, Žiga 
Trbovšek med mlajšimi kadeti -45 kg ter Kaja Riosa Novak 
-47 kg.

 
Bron so osvojili Tjan Mešic med malčki -30 kg, Lara 

Kramberger med mlajšimi kadetinjami +50 kg in Ažbe Mlač-
nik med dečki -35 kg.

 
V katah pa se je izkazala Nejla Mašič, ki je osvojila bron 

med mlajšimi kadetinjami (8-3 kyu).
 
Tekmovanja se je udeležil tudi Tim Riosa Novak, ki žal ni 

imel dovolj športne sreče in ni osvojil kolajne v katah.

Vsem iskrene čestitke!

Luka Deberšek

Aleksej zmagovalec v kategoriji športnih borb

Kviz in skupščina, Polzelani tretji

Letošnje teme in nosilci tem za kviz so bili: Mladi in 
kmetijstvo 2020 - Biodiverziteta (KGZS, Janko Rode), Za-
družništvo (ZZS, Anita Jakuš), Razvoj lisaste pasme gove-
di v Sloveniji (KGZS - Zavod Ptuj, Daniel Saza), Mladinsko 
delo (ZSPM, Nastja Gregorec).

Prvo mesto je osvojila  ekipa DPM Šempeter – Braslov-
če (Lucija Užmah, Luka Rožič Plazovnik, Aleš Štorman), 
drugo mesto je zasedla  ekipa DPM Gotovlje, tretje mesto 
prva ekipa DPM Polzela in četrto mesto  druga ekipa DPM 
Polzela. Regijskega tekmovanja bo konec prihodnji mesec.

Po kvizu so pripravili še letno skupščino društva. O 
delu lani in načrtih za letos je govoril predsednik Blaž Je-
len. Poudaril je, da DPM Savinjske doline združuje vse mla-
de s podeželja in šteje 180 članov. Lani so sodelovali na 
prireditvah v dolini, na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, 
skrbeli za predstavitveni nasad hmelja v Žalcu, se izobra-
ževali, družili ob športnih aktivnostih, organizirali strokov-
ne ekskurzije po Sloveniji in v tujini. Letos bodo nadaljevali 
dejavnosti na vseh področjih.

Tone TavčerPrva ekipa DPM Polzela je zasedla tretje mesto.

Društvo podeželske mladine Spodnje Savinjske doline 
(DPM) je v soorganizaciji s Kmetijsko-gozdarskim zavo-
dom Celje v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče v so-
boto, 15. februarja 2020, pripravilo najprej društveni kviz 
Mladi in kmetijstvo, nato pa letno skupščino društva.
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Kultura se začne z lepim vedenjem

Na osrednji proslavi Občine Polzela 
ob slovenskem kulturnem prazniku so 
obiskovalci skoraj do zadnjega sedeža 
napolnili dvorano Kulturnega doma na 
Polzeli. Med obiskovalci sta bila tudi 
poslanca v Državnem zboru Republi-
ke Slovenije Lidija Ivanuša in Aleksan-
der Reberšek ter častni občani Konrad 
Brunšek, Niko Kač in Stanko Novak.

Rdeča nit proslave je bilo lepo ve-
denje, ki je temelj, na katerem se gra-
dijo vse kulture tega sveta, zato je bila 
gostja Bojana Košnik Čuk, mednarodno 
uveljavljena strokovnjakinja za bonton 
in protokol, ki zagovarja stališče, da 
nam poznavanje pravil lepega vedenja 
omogoča, da se samozavestno in s tem 
uspešneje odločamo v različnih poslov-
nih in vsakdanjih situacijah. Slavnostni 
govornik je bil Jože Kužnik, župan Ob-
čine Polzela. Med drugim je povedal: 
»Pravila lepega vedenja so vse manj ne-
bodigatreba in vse bolj gradijo most, ki 
povezuje ljudi. Več pravil upoštevamo, 
trdnejši postaja most med nami. So tudi 
temelj uspešne komunikacije in dobrih 
odnosov. Omogočajo prijazno sobiva-
nje. Ko pravila lepega vedenja postane-
jo del nas, je naenkrat v nas manj jeze, 
manj zamer, manj slabe volje, zato je več 
prostora za dobre občutke, za dobra 
razpoloženja in dobro energijo. Bolj se 
spogledujemo s pravili lepega vedenja, 
manj je v nas potrebe po izrekanju stru-
penih besed, ki tako zelo zastrupljajo 
naše odnose. Kultura v najširšem smislu 

Bogata kulturna prihodnost Polzele

besede se začne z lepim vedenjem. Z 
našo odločitvijo, da nam ni mar le zase, 
ampak tudi za ljudi, ki sobivajo z nami. 
Za ljudi, ki stopajo z nami, ob nas in tudi 
za nami. Z našo odločitvijo, da nam ni 
vseeno, krepimo povezanost. Ljudje 
smo socialna bitja, zato nam je jasno, da 
ne moremo živeti sami zase, neodvisno 
od drugih. Moramo vzdrževati stike, se 
pogovarjati, družiti – vse to pa je mo-
goče le, če verjamemo in zaupamo v 
rek: Lepa beseda lepo mesto najde.« V 
kulturnem programu so se s Prešernovo 
Lepo Vido predstavili učenci Osnovne 
šole Polzela. Za nastop jih je pripravila 
Marija Kronovšek. V literarno-glasbe-
nem programu, ki ga je pripravila Jo-
landa Železnik, ki je proslavo tudi vodila, 
so se s poezijo Franceta Prešerna pre-
pletale misli in pesmi Antona Martina 
Slomška. Nastopili so Moški pevski zbor 
Polzela pod vodstvom Mije Novak, An-
dreja in Marko Lesjak, Ana Korošec, Do-
minik Jurak, Ema Kotnik, Tim Riosa No-
vak, Monika Rakun in Dušan Pungartnik. 
Na koncu pa je o lepotah naše dežele 
zapel Mladinski pevski zbor Osnovne 
šole Polzela, ki ga vodi Mija Novak. Vr-
hunec proslave je vsako leto podelitev 
žlahtnega Prešernovega cekina. Leto-
šnja prejemnica je Mija Novak, ki ga je 
prejela za solidarnost, vztrajnost, požr-
tvovalnost, povezovanje in poučevanje 
mladih glasbenikov ter za dolgoletno 
prostovoljno delo na kulturnem podro-
čju. Izročil ji ga je Jože Kužnik, župan 
Občine Polzela. 

Bogata kulturna dota se prenaša iz 
roda v rod. Četudi se kdaj zdi, da kakšen 
košček kulture življenje odvrže v tolmun 
pozabe, se za prihodnost kulture v Občini 
Polzela ni treba bati. Mladi obetajo, da bo 
podeljenih še veliko Prešernovih cekinov.

Jolanda Železnik
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Pohod po poti kulturne dediščine

S Poti kulturne dediščine Žirovnica, ki velja za eno izmed najlepših tematskih poti v Sloveniji.

V soboto, 8. februarja 2020, se nas je zbralo 31 članov 
planinskega društva in pohodniške skupine pri Društvu 
upokojencev Polzela  pred občinsko stavbo na Polzeli. Od-
pravili smo se na pohod po Poti kulturne dediščine Žirov-
nica, ki je ena izmed najlepših  slovenskih tematskih poti. 

Naša izhodiščna točka je bila Vrba, kjer smo si  ogle-
dali rojstno hišo našega največjega pesnika, dr. Franceta 
Prešerna, ki je tu preživel  otroštvo. V prelepem, skoraj po-
mladnem vremenu smo pot nadaljevali do Žirovnice, kjer se 
je rodil Matija Čop, prvi slovenski jezikoslovec. Bil je eden 
izmed največjih evropskih učenjakov in Prešernov prijatelj. 
Imajo  tudi muzejsko sobo arheološkega najdišča Ajdna.

Pot smo nadaljevali do vasi Breznica, ogledali smo si  
spominski čebelnjak Antona Janše, pionirja sodobnega 

čebelarstva. Na Dunaju je postal prvi učitelj čebelarstva. V 
Doslovčah smo si ogledali rojstno hišo, v kateri se je rodil 
Fran Saleški Finžgar, ki je napisal prvi slovenski zgodovinski 
roman Pod svobodnim soncem.

Sledil je obisk rojstne hiše Janeza Jalna, pisatelja drama-
tika in duhovnika, bil  je Finžgarjev učenec. Pisal je o naravi 
in planinah, za katere ga je navdušil oče. Njegovo najslav-
nejše delo je roman Bobri. Po vrnitvi v Vrbo smo se udeležili  
osrednje slovesnosti pri Prešernovem spomeniku.

Domov smo se vračali z lepimi spomini, saj smo spoznali 
delček naše lepe Slovenije, kjer so rojstne hiše  velikanov  
slovenske književnosti.

Julijana  Klemen

Spominska slovesnost v 
Sedlarjevem

V petek, 7. februarja 2020, ob 10. uri je v Sedlarjevem 
potekala slovesnost ob 76-letnici prihoda Štirinajste divizije 
na Štajersko (1944-2020 ) in ob 75-letnici prihoda prve slo-
venske brigade, formirane v SZ, v Slovenijo (9. maja 1945).

Slovesnosti smo se udeležili štirje člani KO. Na dogodku, 
ki je bil množično obiskan, smo prisostvovali s praporom.

Simon Ograjenšek

Pred spominskim obeležjem v Sedlarjevem
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Za športne dosežke športna priznanja

Vse več nas je takšnih, ki nam je jasno, da je dobro čim več 
časa porabiti za fizično aktivnost, saj je naše telo narejeno za 
gibanje, in ne za sedenje. Redno gibanje vse bolj postaja po-
memben del življenja povprečnih ljudi. 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 pri-
znanj za dosežke v preteklem letu.

Leto 2019 je bilo še eno, ki je v polzelsko občino prineslo bo-
gato bero izjemnih športnih rezultatov in dosežkov, podeljenih 
je bilo 16 plaket Zveze športnih društev Polzela. Bronaste pla-
kete so prejeli: MAJ POPELAR, ANEJA JESENEK ROJŠEK, MAI 
BAŠIČ FEKONJA, ZOJA AVŽNER, TILEN RIOSA NOVAK, IRE-
NA KRK, LAN PODPEČAN, NUŠA ŽELEZNIK, MILAN KOREN, 
DOMEN HOHNJEC in GORAN CESTNIK. Bronasti znak zveze 
za dolgoletno delovanje na področju športa je prejela AGATA 
MAJHENIČ. Srebrne plakete so prejeli: NIKA ŠENICA, LAURA 
BERGANT in NUŠA ŽERJAV. Z zlatom pa je blestel TIM JEVŠNIK.

Šport osvobaja naše telo in hrani naš duh.

Veselja niso skrivali letošnji dobitniki športnih priznanj, ko 
sta jim v spodbudo večer obogatila izjemna športna gosta, 
slovenski športni komentator in nekdanji poklicni nogome-
taš Dejan Obrez ter predsednik Nogometne zveze Sloveni-
je Radenko Mijatović, zadnji je predsedniku ZŠD Polzela Iviju 
Kapitlerju poklonil nogometni dres s podpisom Jana Oblaka,  
najboljšega nogometnega vratarja. Med gosti so bili navzoči 
tudi Janez Ovsenik, generalni sekretar Športne unije Sloveni-
je, Benedik Gaber, predsednik Športnega društva Gib, in Tanja 
Ploj, članica izvršnega odbora Športne unije Slovenije.

 
Ponosa pa ni skrival niti župan Jože Kužnik, ko je s hva-

ležnostjo izrekel pohvale letošnjim dobitnikom športnih pri-
znanj. »Tu ste danes tisti, ki povprečnost močno presegate. Tu 
ste tisti, ki ste z veliko dela, truda, vztrajnosti in odrekanja do-
kazali, da se zmore, če se hoče. Premikate meje in pišete zgod-
bo, s katero se vsi ponosno pohvalimo. Smo zmagali, pravimo, 
četudi smo bili na kavču, medtem ko ste vi vse dajali od sebe. 
Če kdaj, potem znamo pri športu dokazati, kako se zmoremo 
in znamo povezati. Hvala za vsak list, ki ga popišete. Če pa je 
na njem omenjena Občina Polzela, smo še toliko bolj ponosni.« 

 
Beseda zahvale športnim gostom pa je ob koncu bila izre-

čena od predsednika ZŠD Polzela Ivija Kapitlerja, vsem nagra-
jencem pa je izrekel pohvale in zaželel uspehov tudi v prihodnje.

 
Športni duh, ki je bil razpet med obiskovalci v dvorani 

Doma krajanov Andraž, je popestrila mlada flavtistka, učenka 
Glasbene šole Risto Savin Žalec Hana Dušič, vajeti pa je skozi 
prireditev športno prepletal moderator Tomaž Satler. 

 
Kdor ima rad šport, ve, da tekme ne odloči le tisto, kar 

se zgodi, ampak tudi tisto, kar se ne. Sreča je vselej na strani 
pogumnih.

 Lidija Praprotnik
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Volilno-programski zbor članov Športnega društva 
Andraž

Aktivnosti na igrišču lepo potekajo.

Članice in člani Športnega društva An-
draž smo se v soboto, 18. januarja 2020, 
srečali na rednem volilno-programskem  
zboru članov. V društvo je vključenih 252 
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 šoloob-
veznim otrokom, mladini in študentom, re-
kreacijo za vse starostne skupine in odprta 
tekmovanja. Skrbi za izobrazbo kadrov. Ve-
liko denarja in prostega dela vloži v vzdrže-
vanje in posodobitev igrišč z okolico.

Na področju investicij smo nadalje-
vali z izgradnjo brunarice, zgradili plato 
za igrala in postavili igralno hiško, dokon-
čali odvod vode in uredili zemljišče pod 
brunarico, zgradili povezovalni poti med 
igriščem in brunarico ter položili tlakov-
ce, zgradili kineto z rešetkami za odvod 
vode, pripravili in asfaltirali cesto z manj-
šim parkiriščem nad igriščem.

Planinska dejavnost je potekala po 
sprejetem načrtu. Neizvedeni so ostali 
pohodi zaradi slabega vremena. Akcija 
»Samostojen obisk Gore Oljke in Sevč-
nika« lepo poteka. Vse več je ljubiteljev 
hoje.

Največkrat so na Gori Oljki v letu 
2019 bili: Zvonka Borovnik 328-krat, Mi-
lena Mešič 136-krat, Cvetka Aristovnik 
120-krat, Kristina Jelen 86-krat. Na Sevč-
niku pa: Milan Schmidt 155-krat, Dragica 
Schmidt 84-krat in Dragica Hriberšek 74-
krat. Podeljene so jim bile posebne znač-
ke in praktična darila. 

Letošnji zbor je bil volilni. Za dolgo-
letno delo v organih društva smo Adici 
Majhenič, Viliju Pižornu, Antonu Brunšku, 
Francu Hriberšku, Jožetu Kotniku, Jožetu 
Krku in Mirku Mehu podelili posebne spo-
minske skulpture in knjige »Občina smo 
ljudje – 20 let Občine Polzela«. Jaka Je-
lena pa smo nagradili s karikaturo slikarja 
Jožeta Napotnika. Za pomoč pri opra-
vljenem delu se iskreno zahvaljujemo 
Občini Polzela in županu Jožetu Kužniku.

V tem letu bomo v celoti končali iz-
gradnjo brunarice, obnovili staro bruna-
rico ob igrišču, zgradili pešpot od igrišča 
do šole in nadaljevali ureditev društvenih 
prostorov. Nudena bo vsa zdajšnja dejav-
nost. Na novo bomo začeli z balinanjem 
in tekmovanjem v šestih disciplinah, za 
izbor  »Najbolj športnega zaselka nekda-
nje KS Andraž«.

Simon Ograjenšek

Spominska slovesnost v Frankolovem

Spominsko obeležje ob navzočnosti 
naših in sosednjih predstavnikov 
KOZB za vrednote NOB

V soboto, 8. februarja 2020, je v 
Stranicah pri Frankolovem poteka-
la slovesnost ob 75-letnici pobešanja 
stotih letalcev, ki so bili žrtve nacistič-
nega terorja.

Slovesnosti smo se udeležili štirje 
člani KO.

Simon Ograjenšek
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Poročilo z zbora članov KO ZB za vrednote NOB 
Andraž

Z obnovljenim praporom se pri-
merno predstavljamo na prireditvah in 
slovesnostih v počastitev dogodkov iz 
NOB. Ponosni smo na slovesnost pri 
obeležju ameriškim letalcem, ki je prera-
sla v meddržavniške okvire in ponazarja 
slovensko-ameriško prijateljstvo in zave-
zništvo, za kar ima največ zaslug župan 
Jože Kužnik, za kar se mu iskreno za-
hvaljujemo, saj s svojimi dejanji spoštuje 
tradicijo NOB.  

Veseli smo, da je David Krk dobi-
tnik občinskega priznanja »grb Občine 
Polzela za leto 2019« tudi naš član in s 
svojim delom izkazuje pravi odraz pro-
stovoljca.

V tem letu se bomo v čim večjem 
številu udeleževali načrtovanih slove-
snosti, končali obnovo spomenika na 
Gori Oljki in pristopili k zamenjavi plošče 
na osrednjem spomeniku v Andražu.

 
Sledilo je tovariško srečanje.  

Simon Ograjenšek
Na rednem zboru so člani pregledali delo v preteklem letu in si zastavili cilje 

za to leto.

Članice in člani KO ZB za vrednote NOB Andraž smo se v nedeljo, 2. febru-
arja 2020, srečali na rednem programskem zboru članov. V društvo je vklju-
čenih 59 članic in članov. Zbrane je nagovoril predsednik Jože  Krk. Podal je 
poročilo o opravljenem delu za leto 2019. Iz poročila je razvidno, da veliko 
skrb namenjamo ohranjanju spominskih obeležij, sodelovanju na prireditvah 
in slovesnostih v spomin dogodkom iz NOB, ko so se naši predniki z orožjem 
postavili v bran naše domovine in zanjo marsikateri dali življenje.

Kako polepšamo zimske dni

Do sredine marca v mali dvorani Kulturnega doma na Polzeli ob torkih 
potekajo likovne delavnice pod strokovnim vodstvom Tomaža Milača.

Zima brez snega in muhasto vreme – nič  hudega!  Lahko si polepšamo tu-
robne dni v prijetni družbi, med likovnimi prijatelji, ljubiteljskimi  slikarji. Zanimi-
ve likovne delavnice potekajo na Polzeli že od  januarja in se bodo nadaljevale  
do sredine marca. 

Vsak  torek se zberejo v mali dvorani 
Kulturnega doma ljubiteljski  slikarji vseh 
starosti  iz širše okolice Polzele z željo, 
da  pod strokovnim vodstvom priznane-
ga likovnega pedagoga Tomaža Milača  
utrdijo svoje likovne spretnosti.  Udele-
ženci  ustvarjajo v različnih tehnikah in 
si izberejo  posamezne teme.  Od risbe  
tihožitij, pokrajin in portretov so prešli 
na slikanje z barvami.  Nastala so zani-
miva dela v različnih tehnikah, na različ-
nih osnovah, ki  bodo  na ogled na  sku-
pinskih  razstavah: v marcu na razstavi 
»ŽENA - MATI«  (namenjena  spominu  
na Darinko Pavletič Lorenčak) in v aprilu 
na razstavi »Likovniki, gobarji in čebeli-
ce« v Zimzelenu Topolšica.

 
Morda se želi še kdo pridružiti na likov-

ni delavnici v torek ob 15.30? Dobrodošli! 

Mojca Korošec
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Valentinovo na gradu Komenda

Zelo staro je med Slovenci praznova-
nje osebnih imen - godov. Nekatera godo-
vanja – med njimi 14. februar, ko ima god 
Valentin, so poznana že v stoletni pratiki, 
ki pravi: Valentin ima ključ od korenin. 

V novejšem času pa prinaša Valen-
tin povsem drugačno praznovanje, ki 
ga lahko vsak človek doživi po svoje, 
če je le »njegovo srce ta pravo«, kakor 
je zapisal Tone Pavček. Tako drugačno 
praznovanje valentinovega smo doživeli 
na gradu Komenda, ko nas je s svojimi 
umetninami presenetila članica likovne 
sekcije KUD Polzela Adonai Meru. 

Avtorica razstavlja čudovita valen-
tinova srca, slike v različnih tehnikah, ki 
vse izžarevajo posebno simboliko, ter 
večje število kristalnih ogledal. Vse obli-
ke ogledal so ovalne, nežne, brez lomlje-
nih kotov in ostrih robov. Upravičeno je 
zapisala, da so  to ogledala za zdravje, 
srečo in podporo vsem pozitivnim stva-
rem v vašem življenju.

Na odprtju razstave se je Adonai 
predstavila sama, povedala, da jo je ži-
vljenje poneslo iz rodnega Sv. Lovrenca 
pri Preboldu v mnoge kraje, kjer se je 
likovno, glasbeno in pedagoško izobra-
ževala, nato pa je pristala v Celju, vendar 
je še vedno močno navezana na svoje 
domače. Prav to navezanost je pokazala 
njena hči, ki je pred začetkom programa 
stopila pred zbrane obiskovalce in z be-
sedami šestletnega otroka izrekla: »Poz-
dravljam vas vse in vam predlagam, da si 
ogledate ta čudovita kristalna ogledala, 
potem pa pride moja mami in bo pove-
dala kaj več. Jaz vas imam pa zelo rada.«  
V tako prijetnem vzdušju in prešernem 
razpoloženju smo prisluhnili pripovedi in 
pesmi avtorice Adonai ter  voščili za god 
njenemu očetu Valentinu.

Vabljeni na ogled razstave na grad 
Komenda do 4. marca 2020 in če je vaše 
srce odprto za tisoč imenitnih stvari, bo 
morda tudi za to priliko.

Mojca Korošec

V srcu, če je ta pravo,
je zmeraj prostora
za tisoč imenitnih stvari, 
ki jih ljubiti mora vse, kar živi.

(T. Pavček)

Druženje z otroki iz vrtca

Medgeneracijsko sodelovanje ima pozitivne učinke na starejše in na mlajše 
udeležence druženja.

V Medgeneracijskem društvu Mozaik generacij Polzela poteka več projektov v skrbi 
za kakovostno življenje Polzelanov.  Med drugimi dejavnostmi v sodobno opremljeni te-
lovadnici vrtca na Polzeli vsak torek ob 8. uri že šesto leto poteka tudi telovadba za sta-
rejše 'Ohranimo zdravo hrbtenico'. Telovadba je dobro obiskana,  redno jo obišče od 14 
do 18 obiskovalk, ki s telesno vadbo skrbijo za svoje zdravje, splošno počutje in vitalnost.

V torek, 11. februarja 2020, se nam je 
pridružila skupina otrok  iz vrtca z vzgo-
jiteljicama, kar je bilo  posebno dožive-
tje. Otroci so nam pokazali nekaj vaj in 
smo skupaj telovadili. Medgeneracijsko 
sodelovanje ima namreč številne po-
zitivne učinke, tako na starejše kot na 
mlajše udeležence tega procesa. Med 
drugim otroci starejše pomladijo, mlajši 
pa vidijo, da je tudi na stara leta mogoče 
marsikaj početi, le na malce drugačen 
način. Tako kot v vsakem življenjskem 
obdobju.

Otroci  so nas prijetno presenetili z 
valentinovim darilcem, vsaka udeležen-
ka je dobila srček, izdelan  iz papirja. Bilo 
je lepo  in si želimo še kakšnega skupne-
ga dogodka. 

Marjana Šmajs

Adonai Meru, članica likovne 
sekcije KUD Polzela
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V soboto, 15. februarja 2020, smo se člani in članice Kul-
turnega društva Andraž zbrali z gosti na 111. rednem zboru 
članov v Domu krajanov Andraž. 

Pregledali smo aktivnosti v preteklem letu in si zastavili 
program za letos. Izvolili smo nove organe društva za nasle-
dnje štiriletno obdobje. V svoje vrste smo sprejeli osem novih 
članov. Podelili pa smo nekaj zasluženih priznanj. Prejeli so jih: 
Mateja Borovnik, Miha Pižorn, Marjeta Brunšek, Srečko Rajh, 
Cvetka Aristovnik in najvišje priznanje društva Danica Turnšek.  

Redno delovno srečanje so popestrili člani okteta in me-
šanega pevskega zbora. Večer smo nadaljevali v prijetnem 
druženju in s kulinaričnimi dobrotami, ki so jih pripravile čla-
nice kulinarične sekcije Kulturnega društva Andraž. Razšli 
smo se z željo po dobrem medsebojnem sodelovanju, po-
vezovanju ter ustvarjanju kulturnih dogodkov v kraju tudi v 
prihodnje. 

Vili Pižorn

Zbor članov Kulturnega društva Andraž    
sklenili s prijetnim druženjem

S 111. rednega zbora članov KD Andraž

Druženje in zabava v Mladinskem društvu Polzela

Mladinsko društvo Polzela ponuja odličen prostor za 
sprostitev, druženje, zabavo, oglede filmov in različne pro-
jekte, ustvarjanje in delavnice. Na voljo je vsem mladim in 
organizacijam, ki iščejo prostor za priložnostne dogodke.

V soboto, 8. februarja 2020, je v MDP potekal vsakoletni 
turnir Fifa, na katerem so se fantje odlično odrezali. Tekmo-
vali so v dvojicah, najboljši trije pari pa so si prislužili nagrade. 
Zmagovalca turnirja Fifa 2020 sta postala Klemen Hribernik 
in Jaka Kunst, drugo mesto sta si priigrala Tjan Kapitler in 
Bojan Njenjić, tretje mesto pa sta si prislužila Tanej Delakorda 
in David Kopše. Pred kratkim je Mladinsko društvo Polzela 
kupilo novo mizo za igranje ročnega nogometa, ki smo jo 
v soboto preizkusili. Odličnemu dogodku ni manjkalo dobre 
mere tekmovalnosti, zabave in vzdušja.

Natja Kapitler
Bojan Njenjić, Tjan Kapitler, Klemen Hribernik, David 

Kopše in Tanej Delakorda, manjka Jaka Kunst
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Kaj pomeni moč dialoga v procesu osebne rasti

Predavanje je bilo lepo obiskano.

V sklopu slovenskega kulturnega 
praznika smo se v četrtek, 6. februarja 
2020, ob 16. uri  v medgeneracijskem  
centru na Polzeli udeležili strokovnega 
predavanja Bogdana Rahtena z naslo-
vom Kaj pomeni moč dialoga v procesu 
osebne rasti. 

Po kratki predstavitvi predavatelja 
smo prisluhnili  nekoliko drugačnemu 
branju Zdravljice, saj jo je predavatelj 
prebral po metodi od nazaj naprej. S tem 
je odprl tematiko, ali si določene stvari 
upamo pogledati drugače, a smo pri tem 
enako, če ne še bolj spoštljivi. 

Vsak posameznik je, kljub svojim 
dosežkom v okviru neke dejavnosti, še 
vedno tudi človek, ki zna biti prej svoj 
sovražnik kot prijatelj. To nevidno bre-
me, ki ga nosimo povsem brez potrebe, 
lahko odložimo in s tem postanemo sebi 
največji zaveznik. Pomembno je, da se 
zavedamo, kako veliko moč imajo naše 
misli, ne samo besede. Vsaka misel je 
namreč energija, in to tako dobra kot 
slaba. Če takšno misel potenciramo, ji 
povečamo možnost, da se ta udejanji. 

Če si želimo dobro, moramo zato po-
skrbeti s soočenjem s samim sabo. Vse 
skupaj je povsem preprosto, treba si je 
vzeti la malo časa – zase ter si nameniti 
prijazen pogled in tudi besedo, na dru-
gi strani pa odložiti nepotrebna nevidna 
bremena. Tako postavimo temelje za naše 
zdravje in ne nazadnje tudi privarčujemo.

 
Bogdan Rahten

Mladi glasno o svoji poklicni prihodnosti

Z medobčinskega parlamenta na 
Polzeli

30. medobčinski otroški parlament 
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, 
ki je potekal na OŠ Polzela 19. februarja 
2020,  je bil zanimiv in ploden. 

Že 30 let imajo osnovnošolci po za-
slugi Zveze prijateljev mladine Slovenije 
možnost, da na glas razmišljajo o aktu-
alni temi, ki jo izberejo sami, starejši pa 
jim prisluhnejo in poskušajo pomagati, da 

odnose z javnostmi na Premogovniku 
Velenje, in Uroš Čotan, fizik in astronom. 
Mladi parlamentarci, po osem jih je bilo 
iz vsake šole, so razvili odlične razprave, 
sklepe pa so ob koncu parlamenta pred-
stavili zbranim v športni dvorani šole. 
Mnogi mladi še ne vedo, kam jih bo vodila 
poklicna pot. Vedo pa, da ne bodo izbirali 
med poklici, ki izumirajo in niso več aktu-
alni. Ob tem so poudarili, da bi morali vsi 
bolj ceniti vse poklice, saj mnogi postaja-
jo neatraktivni tudi zaradi stereotipov, ki 
jih družba gradi tudi s pomočjo medijev. 

Osem predstavnikov regije bo 12. 
marca  v velenjski Vili Rožle na regijskem 
otroškem parlamentu, ki ga pripravlja 
MZPM Velenje,  svoja razmišljanja o po-
klicni prihodnosti delilo z vrstniki iz Šale-
ške in Zgornje Savinjske doline. Spodnjo 
Savinjsko dolino bodo po izboru vrstni-
kov na njem zastopali Gašper Jesen, Tja-
ša Tepić, Anej Vodončnik, Lana Mastnak, 
Meta Sedminek, Nina Benić, Inja Rampre 
in Kristina Vodeb.

Tone Tavčer

se njihove želje in sklepi uresničijo. Letos 
jubilejni 30. otroški parlament poteka na 
temo »Moja poklicna prihodnost«. Lani so 
jo na nacionalnem otroškem parlamentu 
v Državnem zboru RS izbrali osnovno-
šolci sami. Na večini slovenskih šol so o 
njej spregovorili na šolskih parlamentih, 
izbrani predstavniki osmih osnovnih šol 
Spodnje Savinjske doline pa so svoja raz-
mišljanja, ugotovitve in sklepe strnili na 
medobčinskem otroškem parlamentu, ki 
ga je tokrat gostila OŠ Polzela. 

Po uvodnem pozdravu župana Jože-
ta Kužnika, ki je mladim parlamentarcem 
zaželel veliko uspeha pri delu, in pozdra-
vu ravnateljice šole Bernardke Sopčič so 
se mladim predstavili štirje moderatorji 
razprav. Organizatorji so k sodelovanju 
povabili starše otrok, ki obiskujejo nji-
hovo šolo, imajo pa pestro in zanimivo 
karierno pot. Mlade so za štirimi omizji 
vodili gradbinec in podjetnik Alen Srebo-
čan, Tinkara Fortuna, samostojna podje-
tnica in članica znane glasbene skupine 
Bepop, Tadeja Jegrišnik, vodja službe za 
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Rekreacija in druženje

SERVIS

MONTAŽA
STORITVE

Marko Kužnik s. p.
041 783 745
Andraž nad Polzelo 126
3313 Polzela

Za vaše vozilo 
opravljamo 
premontažo 
pnevmatik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Največja izbira sadik zelenjave in 
rož daleč naokoli. 

Članice in člani Društva upokojencev Polzela tudi pozimi ne 
lenarimo, temveč vsak četrtek in petek skrbimo za rekreacijo,  
druženje  z metanjem kovinskih krogov, igranjem pikada in ru-
skim kegljanjem. 

Pridružite se nam, vljudno vabljeni.

Igor Pungartnik

Obvestilo

Občni zbor članov
Društva upokojencev Polzela

bo v soboto, 29. februarja 2020, ob 14. uri,
v Kulturnem domu na Polzeli.

Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek 

  
OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 

 
OTROŠKA OBUTEV ZA POMLAD IN POLETJE: 

                
 

ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV PRIZNANIH PROIZVAJALCEV: 

      
 

    
 

ŠPORTNA IN POHODNA OBUTEV: 

   
 

NATIKAČI-COKLI-COPATI 

    
 

VABLJENI! 
 

DELOVNI ČAS: 8-19 URE,SOBOTA: 8-13 URE,  
Tel: 03 7000 350, Gsm:041 634 229. 
Nikoli sami, Šolnček je že 25 –let z vami! 
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Marec 2020

NEDELJA, 1. 3. 2020, od 7.30 do 8.30
Dom krajanov Andraž
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi
KO RK Andraž nad Polzelo

TOREK, 3. 3. 2020, ob 15.30
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica – risba, akvarel, 
akril; mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

ČETRTEK, 5. 3. 2020, od 14. do 16. ure
Društvo upokojencev Polzela
Kegljanje, pikado, kovinski krogi
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 5. 3. 2020, od 17. do 22. ure
Gostilna Cizej Polzela
Praznovanje 8. marca
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 6. 3. 2020, od 14. do 16. ure
Društvo upokojencev Polzela
Kovinski krogi, pikado, kegljanje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 6. 3. 2020, ob 18. uri
Grad Komenda
Odprtje samostojne likovne razstave 
Erne Kumperger, članice KUD Polzela
KUD Polzela

PETEK, 6. 3. 2020, od 18. do 21. ure
Dom krajanov Andraž
Jedi in predavanje o Južni Koreji
Kulturno društvo Andraž

SOBOTA, 7. 3. 2020, ob 6. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod po Jurčičevi poti
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 7. 3. 2020, od 8. do 15. ure
Parkirišče pri Občini Polzela
Srečanje VGN na Gori Oljki
Planinsko društvo Polzela

SOBOTA, 7. 3. 2020, ob 20. uri
Športna dvorana Polzela
Koncert vokalne skupine DRAŽ in 
dalmatinske klape ŠUFIT ob dnevu žena
Vokalna skupina Draž

NEDELJA, 8. 3. 2020, ob 13.15 
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod družin na Hom
Športno društvo Andraž

PONEDELJEK, 9. 3. 2020, ob 16. uri
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
266. Lunohod: Polzela–Ribnik Vrbje
DU Polzela

TOREK, 10. 3. 2020, ob 15.30 
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica – risba, akvarel, 
akril; mentor Tomaž Milač
KUD Polzela

SREDA, 11. 3. 2020, od 7. do 16. ure
Zbor na parkirišču pri občinski stavbi 
na Polzeli.
Primož nad Kamnikom
Prijave: Jožica Jegrišnik, 031 840 387
Planinsko društvo Polzela
 
ČETRTEK, 12. 3. 2020, od 16.30 do 
17.30
Vrtna ulica
Spuščanje gregorčkov po Strugi
Kulturno društvo Dobra ideja

PETEK, 13. 3. 2020, od 18. do 21. ure
Prostori AMZS Poligon Šempeter
Mirko Jegrišnik, 041 902 183
Občni zbor članov PD Polzela
Planinsko društvo Polzela 

SOBOTA, 14. 3. 2020, od 15. do 17. ure
Dvorec Novi Klošter
Tortno tekmovanje in pokušina tort
Društvo Dvorec za kulturo in 
izobraževanje 

SOBOTA, 14. 3. 2020, od 16. do 20. ure
Dom krajanov Andraž
Praznovanje ob dnevu žena
Kulturno društvo Andraž

SREDA, 18. 3. 2020, od 19. do 20. ure
Grad Komenda, VIT-točka
Zelenjavni vrt spomladi – strokovno 
predavanje Miše Pušenjak
Občinska knjižnica Polzela v 
sodelovanju s Hortikulturnim društvom 
Polzela in Medgeneracijskim društvom 
Mozaik generacij Polzela

PETEK, 20. 3. 2020, ob 18.30
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Odprtje likovne razstave »ŽENA 
– MATI« - spomin na akademsko 
slikarko Darinko Pavletič Lorenčak
KUD Polzela

NEDELJA, 22. 3. 2020, od 6. do 18. ure
Parkirišče pri Občini Polzela
Gradiška tura – ferata
Prijave: Uroš Lešnik, 031 616 396
Planinsko društvo Polzela

NEDELJA, 22. 3. 2020, ob 9. uri
Pred pokopališčem v Andražu
Blagoslov traktorjev
Župnija Andraž v sodelovanju z 
Občino Polzela

SREDA, 25. 3. 2020, ob 8. uri
Zbor pri Orešniku.
Pohod po Občini Polzela: Polzela–
Čemer–Gora Oljka
DU Polzela

ČETRTEK, 26. 3. 2020, od 15. do 16. ure
Medgeneracijski center Polzela
Merjenje holesterola, sladkorja in 
krvnega tlaka
DU Polzela in KORK Polzela

ČETRTEK, 26. 3. 2020, od 17. do 18. ure
Športna dvorana Polzela
Praznik pomladi in družin
Osnovna šola Polzela

ČETRTEK, 26. 3. 2020, od 17. do 18. ure
Občinska knjižnica Polzela
Pravljična ura s poustvarjanjem
Občinska knjižnica Polzela 

SOBOTA, 28. 3. 2020, od 19. do 21. ure
Dom krajanov Andraž
Komedija »Ministrov sin« v izvedbi GS 
Dolič, Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 29. 3. 2020, ob 15. uri
Pri pokopališču v Andražu nad Polzelo
Dan slovensko-ameriškega 
prijateljstva in zavezništva
Občina Polzela

OD PONEDELJKA, 30. 3., DO PETKA, 
3. 4. 2020, od 7. do 15. ure 
OŠ Polzela, enota Vrtec
Vpis predšolskih novincev v vrtec
Osnovna šola Polzela

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

Medgeneracijski center - marec 2020

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

TOREK, 3. 3. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 4. 3. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

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

ČETRTEK, 5. 3. 2020
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 6. 3. 2020
16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 9. 3. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 10. 3. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 11. 3. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 12. 3. 2020
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 13. 3. 2020 
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
(Bina Plaznik)
Obvezna predhodna prijava. GSM: 041 
692 772. 

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 16. 3. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 17. 3. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 18. 3. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

19.00 Strokovno predavanje Miše 
Pušenjak
Zelenjavni vrt spomladi
VIT-točka, grad Komenda

ČETRTEK, 19. 3. 2020
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

9.30–10.30 Posvetovalnica
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 20. 3. 2020
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
(Bina Plaznik)
Obvezna predhodna prijava. GSM: 041 
692 772. 

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
( Marjan Zabukovnik)
18.00 – 19.30.00: ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 23. 3. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 24. 3. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 25. 3. 2020
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 26. 3. 2020
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik)

PETEK, 27. 3. 2020
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava. GSM: 041 
692 772.
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Marjan Zabukovnik)

18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 30. 3. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 31. 3. 2020
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na oglasni 
deski in na Facebook strani.
Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
delite svoje znanje z nami.
Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com, GSM: 
031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Društvo Mozaik generacij Polzela
organizira za svoje člane in širše
7-dnevne počitnice na Dugem otoku. 

Termin: 25. 7. 2020–1. 8. 2020 
Cena za osebo v dvoposteljni sobi znaša 379,00 EUR.

V ceno je vključeno:
• prevoz Polzela–Luka, Dugi otok–Polzela,
• pijača dobrodošlice,
• polni penzion, ki vključuje bogat samopostrežni zajtrk, kosilo z izbiro
• 3 različnih menijev: ribji, mesni in vegetarijanski,
• večerja z izbiro 3 različnih menijev: ribji, mesni in vegetarijanski,
• turistična taksa za vse dni bivanja,
• dalmatinska večerja.

 Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. 
Ob prijavi se plača akontacija 30,00 EUR za osebo. 
Razliko plačate v Hotelu Luka na dan prihoda.
Informacije in rezervacije: Marjana Šmajs (GSM: 031 343 774)
E-naslov: marjana.smajsmail.com

Spoštovane članice Društva 
upokojencev Polzela, spoštovane 

občanke Občine Polzela!

Ob Vašem prazniku,
8. marcu, Vam iskreno 
ČESTITAMO.

Društvo upokojencev Polzela
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Končane skupne so poti …
V spominu so ostale

kot biser dni,
kot sen noči,

čas jih več ne rani …

ZAHVALA

12. 1. 2020 nas je v 68. letu za 
vedno zapustil mož, oče, dedek in 

pradedek

DANIEL – DANI STROŽER
s Polzele

Zahvala dr. Horvatovi, negovalki Silvi, 
patronažni sestri Tajani, negovalkam 

Doma Nine Pokorn, gospodu 
župniku in pogrebni službi Morana.

Vsi njegovi

Misleč, da zmogel boš,
si vedno le zamahnil z roko,

a tokrat žal ni bilo tako.
Sedaj prazen je naš dom in prazno dvorišče,

oko zaman te išče.
Med nami več ni tvojega smehljaja,

le trud tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi 
našega dragega moža, 
očeta, dedija in tasta

ALOJZIJ TAVČAR
(1939–2020)

iz Ločice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in sosedom, zaradi katerih v 
najtežjih trenutkih nismo bili sami. Hvala 
vsem za ustne in pisne izraze sočutja, za 
cvetje, sveče in darovane maše ter vse 

ostale izkazane pozornosti. Posebej hvala 
patronažni sestri Martini. Hvala govorce-
ma, citrarki, pevcem, gospodu župniku, 
pogrebni službi Ropotar, gasilcem iz Lo-
čice ob Savinji ter ZŠAM Savinjske doline. 
Vsem in vsakemu posebej iz srca hvala.
Hvaležni smo, da smo del življenja lahko 
preživeli z njim. V žalosti pa nas tolaži 
le misel, da kogar imamo radi, nikoli ne 

umre, le daleč, daleč je.
Žalujoči: žena Anica,

hči Ana z družino in sin Slavko

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.

(Mila Kačič)

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je za vedno od 
nas poslovila naša dobra in ljubeča 

mama

TEREZIJA VASLE
Založe 59

(24. 5. 1933–31. 1. 2020)

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

na njeni zadnji poti.
Zahvala tudi pogrebni službi Ropotar, 

DEOS Gornji Grad ter dr. Slavku Jernejšku 
in župniku za pogreb in sveto mašo.
Sinova Darko in Silvo z družinami

V SPOMIN

4. marca bo minilo enajst 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

Našo ljubezen smo za tabo v nebo poslali, 
tvojo pa smo si shranili,

v naših srcih jo bomo nosili.

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustil dragi mož, 
oče, dedi, praded, brat in svak

STANISLAV – STANKO BLATNIK

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem, znancem za 
stisk roke in izrečena sožalja. Hvala 

za darovane sveče, cvetje in vse 
ostale pozornosti. Hvala govornici 
Magdi za čustveno podane besede 

slovesa. Hvala pogrebni službi 
Ropotar za pomoč pri organizaciji 

pogreba. Hvala LD Polzela in 
pevcem Eros za lepo odpete pesmi 

slovesa.
Vsi njegovi

S solzo v očeh se rojevamo
in s solzami odhajamo;

vmes je življenje,
ki ostaja v ljudeh kot spomin …

SPOMIN

S to mislijo smo se v letu, odkar nisi 
z nami, tolažili v vsakem trenutku 
spomina nate, ljuba mami svakinja 

in teta

JOŽEFA ZAVRŠNIK

Sin Bojan in ostalo sorodstvo

��

4343

Št. 2, februar 2020
� �



NEDELJANEDELJA   19. 4. 2020  19. 4. 2020   17.0017.00
v Športni dvorani na Polzeli

Dobrodelni
KONCERT

Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela

TANJA ŽAGAR 
SToPOLIS   IL DIVJI 

JOŽE KOVAČ - URI (HALGATO) 
SPOPAD HARMONIK   TAMBURAŠI 
ANSAMBEL BRANETA KLAVŽARJA  
ANSAMBEL SPEV  MAŠA KOLŠEK 

PLESNA SKUPINA FARAONI 
OSNOVNA ŠOLA POLZELA  

SADNI ČAJ

 Zaželeni so prostovoljni prispevki.  Vse naše dogodke fotografiramo in fotografije javno objavimo.
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