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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 12. 4. 2019. 
Zraven navedite avtorja in kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov in izbora fotografij po lastni 
presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 26. 4. 2019.
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Ob prebiranju uvodnega članka veliko ljudi meni, da je namenjen po-
membnim posameznikom, da nikoli ni glasu delavcev – glasu preprostih 
ljudi – ljudstva. Pa ni tako. Lahko bi ga napisal vsakdo, a se nihče ne odloči 
izpostaviti kritiki s podpisom glasu ljudstva. Tokrat je drugače, saj je dana-
šnji uvodnik namenjen vsem delavkam in delavcem, kar pomeni precejšnji 
večini Polzelanov. 

Marec je mesec prebujanja, upanja, nove rasti, sonca in topline ter pra-
znikov: 8. marca – dneva žena, mučenikov, materinskega dne, skratka, ma-
rec je mesec družine. Vsak dan bi morali nameniti nekaj dobrih misli za 
vse, kar imamo, in nekaj hvaležnosti za vse, kar smo dobili. Ob obilju, ki 
nam ga ponuja kraj z moderno urejenostjo, me ob pogledu na zapuščeno 
Tovarno nogavic še vedno stisne pri srcu. Moje delo je bilo tesno poveza-
no z delavkami Tovarne nogavic, ki so s svojim trdim delom ustvarile ime 
Lastovke in ponesle prepoznavnost Polzele v širni svet. Srečale smo se na 
začetku moje in njihove poti, v času, ko je bilo revščine vedno več kot pa 
bogastva. Ko se je velika večina otrok morala žrtvovati in zaposliti, ne pa 
šolati. Vedno so krajšo potegnile ženske, saj se je takrat pač pričakovalo, 
da je ženska ustvarjena za štedilnik in pomoč družini. Mnoge so se odrekle 
sanjam in začele opravljati težko, triizmensko delo že s 15 leti. Ob 5.15 so 
s kolesi vozile otroke od blizu in daleč v vrtec – na varno, domov in odšle 
brez skrbi na delo. Ob 14.15 se je vila kolona žensk, ki so hitele po otroke in 
domov. Hitele delat na kmetijo, gradit svoj dom, skrbet za gospodinjstvo. 
Težko zaslužen denar je bil vedno namenjen družini, domu. Živela sem z 
njimi, saj je bilo takrat življenje povezano. Poznali smo se, si pomagali, se 
odkrito pogovarjali ter si zaupali dobro in slabo. Težav takrat ni bilo mogo-
če skriti za lepimi zavesami, z dragimi avtomobili ali potovanji. To je bil čas, 
ko smo sobivali, tako v kraju kot na sindikalnem dopustu v Piranu. »Štum-
farce« so jim rekli in kljub začetni jezi so to ime s ponosom nosile. Ravno te 
»štumfarce«, ženske, ki so se odrekle sanjam, mladosti, zdravju, so zgradile 
Tovarno in velik del Polzele. In ravno te ženske so nas naučile pripadnosti, 
odgovornosti, pripravljenosti dajati, čeprav s trpljenjem (tridesetletno delo 
na formah samo ponoči). Strpnosti, sprejemanja, povezanosti v stiski in 
boju proti krivicam ali za dosego novih pravic. Vsi za enega, eden za vse. 
Tem ženskam je praznik 8. marec – dan žena veliko pomenil, saj so ga žive-
le. Le ta dan so imele boljšo malico in dobile cvet – nagelj.

Vsi smo ponosni na Lastovke, na vse, ki so delali v Tovarni nogavic, 
pa vendar me boli občutek, da smo prehitro pozabili njihovo trpljenje in 
bolečino ob propadu tovarne. Vsem nam je bilo težko, kako je bilo njim, 
ve le malokdo. Žal mi je, da nikoli nismo našli časa, da bi jih mi, ki smo z 
njimi delili življenje, poslušali in jim lajšali bolečine ob odpustih, osebnih 
tragedijah, ki jih je propad tovarne prinesel v marsikatero družino. Nikoli 
jim nismo javno izrekli zahvale in jim poklonili cveta, prav zato, ker so nam 
omogočile dostojno praznovanje dneva žena ter nas z zgledom naučile, 
kako biti ženska in mama. Zato naj bo ta skromni prispevek javna zahvala 
sleherni ženski – Lastovki, mami in babici. S hvaležnostjo in spoštovanjem 
bomo čuvali narejeno in se trudili zdaj mi pomagati vam. Lastovke niso 
izginile, samo preselile so se. 

S O N J A  B A R L

Ne pozabimo na NJIH
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Občinski svet Občine Polzela je na 
četrti seji, ki je bila 20. marca 2019, spre-
jel proračun Občine Polzela za leto 2019. 

Na podlagi dogovora med predstav-
niki Vlade Republike Slovenije in občin-
skimi združenji iz konca leta 2018 znaša 
višina povprečnine za leto 2019 573,50 
evra na prebivalca. Povprečnina je na-
mreč eden izmed elementov za izračun 
primerne porabe in s tem dohodnine, ki 
predstavlja največji delež prihodkov v 
občinski proračun. Po izračunih Ministr-
stva za finance pripada Občini Polzela za 
leto 2019 dohodnina v višini 3.477.500 
evrov. To prejema občina od ministrstva 
tedensko in v enakih deležih.

V proračunu Občine Polzela za leto 
2019 so izkazani skupni prihodki v vi-
šini 5.826.184 evrov in odhodki v višini 
6.359.554 evrov. Investicijski odhodki in in-
vesticijski transferi v letu 2019 skupaj zna-
šajo 2.842.964 evrov, kar predstavlja 45 
odstotkov vseh odhodkov proračuna 2019.

Največji delež investicij v letu 2019 
predstavlja dokončanje Energetske sa-
nacije Športne dvorane Polzela in Vrtca 
Polzela, katerega vrednost znaša malo 
manj kot milijon evrov. Občina Polzela si 
je kot eno izmed prioritet v Dolgoročni 
razvojni strategiji Občine Polzela 2018–
2028 zastavila projekt obnove lokalnega 
cestnega omrežja v Občini Polzela, kate-
rega cilj je zagotavljanje varnega prevoza 
otrok v šolo in iz nje ter ohranjati lokalno 

pomembne prometne povezave. Obči-
na bo tako letos obnovila lokalno cesto 
LC 490371 na relaciji Založe–Podsevčnik 
v dolžini 1 km. Občinski svet je imeno-
val tudi delovno skupino, ki bo opravila 
pregled celotnega lokalnega omrežja ter 
pripravila prioritetno listo obnove lokal-
nih cest v Občini Polzela s stopnjo ne-
varnosti, pri čemer se v Proračun za leto 
2020 kot prva prioriteta uvrsti obnova 
lokalne ceste LC 490331 na relaciji Do-
brič–Andraž v dolžini 4 km. V letu 2019 
bo občina podelila koncesijo za izvedbo 
projekta Novogradnja, energetska ob-
nova in upravljanje javne razsvetljave v 
Občini Polzela. Dokončana bo izgradnja 
tribun na nogometnem igrišču na Bregu. 

Investicijske odhodke proračuna 
predstavljajo tudi sredstva, potrebna za 

izdelavo projektne in investicijske doku-
mentacije za projekte, ki so podlaga za 
prijavo na razne razpise in katerih reali-
zacija bo sledila v naslednjih letih. Gre 
za projekt izgradnje komunalne opreme 
za območje Garant Polzela, projekt iz-
gradnje dveh še potrebnih sekundarnih 
kanalizacijskih vodov v centru Polzele in 
ob razbremenilniku ter na Bregu ob Sa-
vinji, projekt izgradnje vodovoda Vran-
sko, Braslovče, Polzela, projekt izgradnje 
državne kolesarske povezave v Spodnji 
Savinjski dolini, projekt izgradnje Kultur-
no-izobraževalnega centra Polzela.

Za večino investicij si Občina Polzela 
prizadeva pridobiti nepovratna sredstva 
iz državnega proračuna in iz proračuna 
EU. Načrtovanih je 612.000 evrov nepo-
vratnih sredstev s teh dveh naslovov.

Sprejet je proračun Občine Polzela za leto 2019

Občinski svet Občine Polzela je 
potrdil nove cene komunalnih storitev. 
Gre za storitve oskrbe s pitno vodo in 
storitve odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode.

V tem obsegu je občinski svet po-
trdil Elaborat o oblikovanju cen storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo, od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Polzela, ki ga je pripravil 
JKP Žalec, d. o. o. Iz elaborata izhaja, da 
so bile obstoječe cene omrežnine oskr-
be s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode na območju 
Občine Polzela uveljavljene s 1. marcem 
2018. Zadnje spremembe cen vodarine, 

odvajanja in čiščenja komunalne odpa-
dne vode ter storitev, povezanih z gre-
znicami, so bile uveljavljene s 1. januar-
jem 2017 na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ža-
lec. Elaborat so potrdile vse občine Spo-
dnje Savinjske doline. 

Z uveljavitvijo novih cen ni več sub-
vencije občine k ceni omrežnine odvaja-
nja in čiščenja komunalne odpadne vode 
na območju, ki se oskrbuje z vodo prek 
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. 
o. o., in tudi ne subvencije k ceni omre-
žnine za dejavnost oskrbe s pitno vodo 
za uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno 
vodo iz Komunalnega podjetja Velenje.

Od 1. aprila bodo veljale nove cene komunalnih storitev 

Na območju Garanta nastaja nova poslovna cona. 

A L E N K A  K O Č E VA R

M AG D A  C I L E N Š E K

Pijmo vodo iz pipe. Samo ta je ves čas 
sveža. 
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Z imenovanjem članov v Krajevne 
odbore Občine Polzela na zadnji seji je 
občinski svet Občine Polzela popoln. 
Krajevni odbori so ustanovljeni kot po-
svetovalna telesa občinskega sveta za 
uresničevanje potreb občanov posame-
znega naselja Občine Polzela.

V Občini Polzela je ustanovljenih 
osem krajevnih odborov. 

Člani Krajevnega odbora Andraž nad 
Polzelo so Evgen Tominšek, Anton Me-
šič, Štefan Pražnikar, Anton Sitar, David 
Krk, Vinko Sitar in Aljaž Ograjenšek.

Člani Krajevnega odbora Breg pri 
Polzeli so Silvo Pečnik, Gregor Šeko-

ranja, Jasmin Mustafić Marjetič, Tomaž 
Satler, Irena Vasle, Jožef Ribič in Beno 
Stražiščar.

Člani Krajevnega odbora Ločica ob 
Savinji so Petra Skok, Dušan Pajić, Irena 
Mužič, Gregor Lajlar, Matjaž Hribernik, 
Nenad Trkulja in Marko Gračner.

Člani Krajevnega odbora Polzela so 
Vesna Pur, Bojan Dolinšek, Simon Re-
snik, Danilo Turnšek, Igor Pungartnik, 
Edvard Jug in Natalija Pilko.

Člani Krajevnega odbora Dobrič 
so Uroš Zabukovnik, Drago Gaberšek, 
Dejan Glavnik, Konrad Meklav in Peter 
Helbel.

Člani Krajevnega odbora Orova vas 
so Jurij Beti, Bojan Pušnik, Rado Trobina 
in Anton Novak.

Člani Krajevnega odbora Podvin pri 
Polzeli so Niko Hrašar, Darko Uratnik, 
Bogdan Cehner, Janko Perger in Branki-
ca Žnider.

Člani Krajevnega odbora Založe so 
Bogomir Žgank, Franc Satler, Rado Za-
bukovnik, Martin Vasle in Sergej Zabu-
kovnik.

Predsednike krajevnih odborov bodo 
imenovali člani izmed sebe na prvi seji, ki 
jo bo sklical župan v aprilu.

A L E N K A  K O Č E VA R

Imenovani člani krajevnih odborov

V začetku marca se je začela sana-
cija starega dela Vrtca Polzela. Sanaci-
ja se izvaja v sklopu skupnega projekta 
Energetska sanacija Športne dvorane 
Polzela in Vrtca Polzela. Dela na špor-
tni dvorani so v sklepni fazi. 

Za izvedbo sanacije objektov je bil 
že v letu 2018 izbran izvajalec, in sicer 
Lesnina – MG oprema, d. d., iz Ljublja-
ne, ki bo energetsko sanacijo izvedel po 
ceni 970.000 evrov. Vir financiranja so 
pridobljena sredstva državnega prora-
čuna za evropsko kohezijsko politiko v 
višini 266.700 evrov, preostalo bo zago-
tovljeno v proračunu Občine Polzela, ki 
v letu 2019 predstavlja tudi največji del 
sredstev za investicije.

Na starem delu Vrtca Polzela se iz-
vajajo ukrepi na ovoju zgradbe (doda-
tna toplotna izolacija sten, ostrešja, za-
menjava stavbnega pohištva), v celoti 
se bo zamenjal energent za ogrevanje, 
in sicer bosta vgrajena toplotna črpal-
ka zrak/voda ter plinski kondenzacijski 
kotel.

Vrtec je v času sanacije v funkciji. 
Gradbišče je zavarovano skladno s pred-
pisi in pod stalnim nadzorom koordina-
torja za varstvo pri delu. 

M AG D A  C I L E N Š E K

Do konca junija končana energetska sanacija    
dveh javnih objektov

Energetska sanacija  Športne dvorane Polzela in  starega dela Vrtca Polzela

OBČINSKE NOVICE 5
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JAVNI RAZPISI

Objavljeni so javni razpisi za leto 2019

S sprejemom Proračuna Občine Polzela za leto 2019 so ustvarjeni pogoji za objavo javnih razpisov, na podlagi katerih Ob-
čina Polzela sofinancira vrsto pomembnih dejavnosti v občini na področju kmetijstva, kulture, športa, humanitarnih in drugih 
dejavnosti. V tej številki Polzelana v Uradnih objavah objavljamo naslednje:

1. JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA TER PODEŽELJA 

V letu 2019 bo Občina Polzela namenila 15.000 evrov za ukrep:
• pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1).

Vloge morajo biti oddane najpozneje do 19. aprila 2019.

2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK 

V letu 2019 bo Občina Polzela namenila 3000 evrov za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v 
Občini Polzela.

Cena sterilizacije (za lastnika) je 29,28 evra. Cena kastracije (za lastnika) je 18,91 evra.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk s stalnim prebivališčem v Občini Polzela, in sicer od 1. aprila 
2019 dalje do konca leta 2019 oziroma do porabe proračunskih sredstev. 

V enem gospodinjstvu lahko koristite sofinanciranje za dve mački.

3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV, PROGRAMOV NA PODROČJU 
TURIZMA IN PROJEKTOV PREOSTALIH DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ 

Občina Polzela bo v letu 2019 sofinancirala redno dejavnost registriranih društev, organizacij in združenj s sedežem v 
Občini Polzela ter akcije, prireditve oziroma projekte upravičencev, ki so pomembni za lokalno in širše okolje, in sicer za:
• ljubiteljsko kulturno dejavnost v Občini Polzela v višini 15.000 evrov,
• društva na področju turizma v Občini Polzela v višini 3150 evrov,
• druga društva, organizacije in združenja v Občini Polzela v višini 43.400 evrov.

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela najpozneje do 19. aprila 2019.

4. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 

Na podlagi sprejetega Letnega programa športa v Občini Polzela za leto 2019 je Občina Polzela določila vsebine špor-
tnih programov ter razvojne in strokovne naloge v športu, ki jih bo v tem letu sofinancirala, ter višino sredstev sofinanciranja:
• za interesno športno vzgojo otrok, mladine in študentov je namenjenih 5000 evrov,
• za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, je namenjenih 79.800 evrov,
• za športno rekreacijo je namenjenih 1000 evrov,
• za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov je namenjenih 1000 evrov,
• za mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve je namenjenih 5000 evrov,
• sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Polzela na večjih mednarodnih tekmovanjih in sofinanciranje uspe-

šnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih je namenjenih 2000 evrov,
• za delovanje društev je namenjenih 7000 evrov,
• za delovanje zvez je namenjenih 3500 evrov,
• za športno opremo in posodobitev športnih objektov je namenjenih 4500 evrov.

Vloge morajo biti oddane na naslov Občine Polzela najpozneje do 12. aprila 2019.

OBČINSKE NOVICE
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5. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POKROVITELJSTVA 

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

Sredstva po tem razpisu Občina Polzela namenja za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
• ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave; 
• ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale; 
• ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine; 
• ki so neposredno vezane na medregijsko in mednarodno sodelovanje; 
• ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim; 
• ki so neposredno namenjene plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih 

priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Razpis je odprt do 30. novembra 2019 oziroma do porabe sredstev.

6. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objek-
tov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorski in sanacijsko-konserva-
torski posegi na objektih kulturne dediščine ter redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.

Višina razpisanih sredstev je 6000 evrov. 

Razpis se začne 2. aprila 2019 in je odprt do porabe sredstev. 

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

Poroka je eden izmed najbolj vznemirjajočih dogodkov v 
našem življenju in je že od nekdaj pomenila združitev dveh so-
rodstev, ki naj bi si pomagali v dobrem in slabem. Mnogokrat 
mislimo, da je poroka samo formalnost, da lahko ravno tako ži-
vimo brez nje, pa iz zgodovine, ki je to opisovala, lahko vidimo, 
da je veliko več. Poroka daje družini okvir, javno zaobljubo, ki 
je ni mogoče prekiniti le v eni slabi besedi. 

Zato je potrebno, da je poroka skrbno načrtovana, da je od-
ločitev resnično skupna obema bodočima partnerjema in da je 
to lep dogodek, ki ostane vsem v spominu, predvsem pa, da je 
obred izpeljan po željah mladoporočencev. In prenovljeni grad 
Komenda, ki leži na vzpetini sredi Polzele in ob katerem je težko 
ostati ravnodušen, je odličen kraj za izreči slavnostni da v lepoti 
naravne in kulturne dediščine. 

Uporaba poročne dvorane in grajskega dvorišča gradu Komen-
da, kot uradnega prostora, je za sklenitev zakonske zveze takse 
prosta. Doplačilo pa je potrebno za najem opreme v poročni dvo-
rani, in sicer v znesku 60 evrov, na grajskem dvorišču pa 100 evrov.

Zakonska zveza se lahko sklene pred matičarjem in – odvisno 
od volje mladoporočencev – pred načelnikom upravne enote ali 
županom. Vsi, ki želijo le minimalno slovesnost, lahko zakonsko 
zvezo sklenejo samo pred matičarjem, ob navzočnosti prič ali brez 
njih, vse sobote v letu (razen praznikov), v času med 10. in 19. uro.

Ugotavljamo, da število porok na gradu Komenda iz leta v 
leto narašča, največ jih je izvedenih v poletnih mesecih. V letu 
2018 smo imeli 33 klasičnih porok in eno zlato. Letos pa se lan-
ski številki že počasi približujemo, trenutno je rezerviranih 18 
porok, od tega je ena že bila izvedena.

Za gostinsko storitev ob poročnem obredu poskrbi Malteški 
hram na gradu Komenda.

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

Srečno poročena

Okronajte skupno srečo na gradu Komenda
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Občina Polzela je soustanoviteljica 
skupne občinske uprave Medobčinske 
inšpekcije, redarstva in varstva okolja, s 
sedežem v Velenju. Vanjo je vključenih 15 
občin ustanoviteljic.

Inšpekcija in medobčinsko redarstvo 
opravljata nadzor nad izvajanjem določb 
veljavnih občinskih odlokov ter veljavne 
državne zakonodaje in podzakonskih 
predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. 
Najpogosteje izvajajo nadzor nad miru-

jočim prometom in s tem povezanimi 
kršitvami; upoštevanjem omejitev hitrosti 
s stacionarnim radarjem; prometnimi po-
vršinami posebnega pomena; splošnim 
redom; urejenostjo in posegi na javnih 
površinah; zunanjim oglaševanjem; za-
puščenimi vozili; občinskimi cestami; 
ločenim zbiranjem in ravnanjem s komu-
nalnimi odpadki; oskrbo s pitno vodo ter 
odvajanjem in čiščenjem komunalne in 
meteorne odpadne vode.

V zadnjem času opažamo, da je vse 
več udeležencev v prometu, ki sploh ne 
upoštevajo pravil, določenih s prometno 
signalizacijo na posameznih odsekih. Ker 
je upoštevanje pravil v prometu z vidika 
zagotavljanja varnosti nujno potrebno, se 
je občina odločila poostriti nadzor na na-
čin aktivne vključitve redarska službe, ki 
bo nadzor v prometu izvajala tedensko v 
vseh naseljih občine.

M AG D A  C I L E N Š E K

Poostren nadzor medobčinske inšpekcije

S 1. oktobrom 2018 je zaživela nova 
organizacijska struktura centrov za so-
cialno delo. Na novo je bilo ustanovlje-
nih 16 centrov za socialno delo (CSD), 
ki so nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 
CSD, ki so postali enote. Novoustano-
vljeni center, v katerega je vključena 
tudi Občina Polzela, se imenuje Center 
za socialno delo Savinjsko-Šaleška in je 
krajevno pristojen za območje uprav-
nih enot Žalec, Velenje in Mozirje. 

Sprememba v organizaciji posega 
samo v način delovanja in organiziranja 
centrov za socialno delo, in ne v pravice 
uporabnikov, saj te ostajajo enake kot 
doslej. V zavodu bo deloval nov organ, 
in sicer Svet lokalnih skupnosti z obmo-
čja delovanja centra. Občinski svet Ob-
čine Polzela je v Svet lokalnih skupnosti 
CSD Savinjsko-Šaleška kot predstavnika 
Občine Polzela imenoval Marka Verdeva 
iz Dobriča.

Centri za socialno delo in njihove 
enote po vsej Sloveniji tako ostajajo eno-
tna vstopna točka za uveljavljanje vseh 
pravic iz javnih sredstev. Uporabniki, ki 
uveljavljajo pravice iz javnih sredstev, jih 
bodo še naprej lahko urejali tam, kjer so 
to počeli do zdaj, in pod istimi pogoji.

 
Z uvedbo nove organizacijske struk-

ture so se na ravni novoustanovljenega 
centra za socialno delo organizirale sku-
pna splošna služba (kadrovska služba, 
računovodstvo, tehnično-administrativ-
na služba), služba za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev (vodenje postopkov o 
pravicah iz javnih sredstev: o otroškem 
dodatku, znižanju plačila za programe 
vrtcev, državni štipendiji, dodatni sub-
venciji malice za učence in dijake in 

subvenciji kosila za učence) in skupna 
strokovna služba, ki vključuje službo za 
koordinacijo in pomoč žrtvam (interven-
tna služba, krizni centri).

 
Enote centrov za socialno delo (Ža-

lec, Velenje in Mozirje) so vstopna točka 
za vse pravice uporabnikov in še naprej 
izvajajo strokovne naloge, socialnovar-
stvene storitve, javna pooblastila in raz-
lične socialnovarstvene programe. 

Na enotah se še naprej sprejemajo 
vloge (denarna socialna pomoč, otro-
ški dodatek, vloge iz starševskega var-
stva…), kjer tudi odločajo o pravicah o 
denarni socialni pomoči, varstvenem 
dodatku, subvenciji najemnine, pravici 
do plačila prispevka za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, pravici do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev, otroškem dodatku, če se istoča-
sno vodi postopek o pravici do denarne 
socialne pomoči, pravicah iz starševske-
ga varstva in družinskih prejemkih.

Vloge za mesečne pravice (denar-
na socialna pomoč, varstveni dodatek, 
subvencija najemnine, pravica do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev, pravica do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, pra-
vica do oprostitve plačila socialnovar-
stvenih storitev, pravica do prispevka k 
plačilu družinskega pomočnika) se vla-
gajo na enak način, kot je veljalo doslej, 
saj centri za socialno delo po uradni dol-
žnosti ne odločajo o nadaljnji upraviče-
nosti do pravic.

Služba za uveljavljanje pravic iz jav-
nih sredstev pa rešuje vloge za letne 
pravice, to je do otroškega dodatka, dr-

žavne štipendije, znižanega plačila vrtca 
ter subvencije malice in kosila.

Za pravice, ki so se iztekle v decem-
bru 2018 ali pozneje, se uvaja mesečno 
samodejno podaljševanje pravice. Na-
vedeno pomeni, da se vloge za podalj-
ševanje omenjenih letnih pravic (če ste 
upravičenec do pravice in jo želite po-
daljšati) od 1. decembra 2018 dalje ne 
vlagajo, saj bodo centri za socialno delo 
po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji 
upravičenosti do pravice. Podaljševan-
je po uradni dolžnosti s strani centrov 
za socialno delo velja namreč samo za 
priznane pravice do otroškega dodat-
ka, državne štipendije, znižanega plačila 
vrtca ter subvencije malice in kosila.

Če se za pravico do otroškega do-
datka, državne štipendije, znižanega 
plačila vrtca ter subvencije malice in ko-
sila zaproša prvič, je še vedno treba vlo-
žiti vlogo! Če je pravica na podlagi prve 
vloge zavrnjena, je treba vložiti novo 
vlogo. Če oseba prvič vlaga vlogo za 
priznanje pravice do otroškega dodatka, 
znižanega plačila vrtca, državne štipen-
dije in subvencije malice in kosila, mora 
vložiti vlogo na predpisanem obrazcu 
(papirna ali elektronska vloga).

Upravičenec do letne pravice mora 
centru za socialno delo še vedno spo-
ročiti zakonsko določene spremembe 
(pridobitev ali izguba dohodka, spre-
memba vrste dohodka, sprememba do-
hodka zaradi dela za najmanj polovični 
delovni čas …), ki pri teh pravicah lahko 
vplivajo na upravičenost do pravice iz 
javnih sredstev, njeno višino ali obdobje 
prejemanja.

R O M A N A  R O J Š E K

Reorganizacija centrov za socialno delo je končana
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OB 75-LETNICI STRMOGLAVLJENJA AMERIŠKEGA
BOMBNIKA B-17 V ANDRAŽU NAD POLZELO.

MEDDRŽAVNI DOGODEK S KULTURNIM PROGRAMOM
IN DRUŽABNIM SREČANJEM, 

v soboto, 13. aprila 2019, ob 15. uri
pri pokopališču v Andražu nad Polzelo.

DAN SLOVENSKO-AMERIŠKEGA
PRIJATELJSTVA IN ZAVEZNIŠTVA

Prejemanje poštnih pošiljk in po-
šiljk dnevnega tiska se kljub upadu 
tradicionalne pošte še vedno izvaja 
na naše naslove, dnevno. Na terenu se 
pojavljajo različne dostavne službe, ki 
nas servisirajo s paketnimi in pisem-
skimi pošiljkami, ter razni pogodbeni 
raznašalci, ki skrbijo, da nas dnevni 
časopis čaka v predalčniku že zgodaj 
zjutraj.

 
Predstavljajmo si, koliko postankov, 

izstopov in vstopov iz vozila oziroma 
vanj naredi raznašalec, da dostavi vse 
pošiljke, in da se to delo izvaja v noč-
nem času, ko nas večina sladko spi. 
Vprašajmo se, ali lahko naredimo pri 
sebi kakšno spremembo in s tem olaj-
šamo okoliščine dela tovrstnim služ-
bam ter poskrbimo za varno vročanje 
in tajnost pošiljk?

 
Odgovor je DA.
 

Predalčnik za prejemanje pošte in ovire pri izvajanju dostave 

Lastnik objekta mora ob vhodu v 
objekt namestiti hišni predalčnik. 

Pri namestitvi hišnih predalčnikov 
upoštevajte naslednja priporočila do-
stavnih služb, in sicer:
• Hišni predalčnik naj bo v obliki pre-

dalčnika, skrinjice, omarice, reže v 
vratih, reže v stebru ograje, takšen, 
da je vstavljeni pošiljki zagotovljena 
tajnost, varnost, nezmožnost odtujitve, 
zadostna zaščita pred vremenskimi 
vplivi in drugo.

• V individualni hiši ga namestite ob 
ograji oziroma na mestu pred vstopom 
ali tik ob vstopu na zemljišče.

• V bloku in večstanovanjski hiši se pre-
dalčniki namestijo v pritličju, do njih pa 
mora biti prost dostop za dostavljavca.

• Poskrbite za označitev hišnega pre-
dalčnika s priimkom oziroma podje-
tjem uporabnika/-ov.

• Poskrbite, da dostave ne bo oviral 
odvezan pes.

Pristopimo k ustvarjanju boljšega de-
lovnega okolja dostavnih služb. P O Š TA  S LOV E N I J E 
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Policijska kronika – februar 2019
5. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stano-

vanjsko hišo na Malteški cesti na Polzeli. Neznani storilec je s 
primernim orodjem vlomil v hišo, pregledal njeno notranjost ter 
odtujil fotoaparat in nakit. Za neznanim storilcem policisti še po-
izvedujejo, na Okrožno državno tožilstvo v Celju pa bo podana 
kazenska ovadba.

7. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stano-
vanjsko hišo v Ločici ob Savinji. Neznani storilec je vlomil v hišo, 
pregledal notranjost hiše ter denar. Za neznanim storilcem poli-
cisti še poizvedujejo, na Okrožno državno tožilstvo v Celju pa bo 
podana kazenska ovadba.

7. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini gorskega 
kolesa na Polzeli. Lastnik kolesa je svoje kolo pustil odklenjeno 
na dvorišču stanovanjske hiše, nepazljivost lastnika pa je izko-
ristil neznani storilec ter kolo odtujil. Kolo je bilo čez nekaj dni 
najdeno v naselju Parižlje in vrnjeno lastniku. O tatvini je bila na-
pisana kazenska ovadba.

14. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stano-
vanjsko hišo na ulici Ob železnici na Polzeli. Neznani storilec je 
vlomil v hišo, pregledal notranjost hiše in odtujil nakit. Za ne-
znanim storilcem policisti še poizvedujejo, na Okrožno državno 
tožilstvo v Celju pa bo podana kazenska ovadba.

15. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini goriva 
iz delovnih strojev na podvinskem jezu v Podvinu pri Polzeli. 
Neznani storilec je iz rezervoarjev delovnih strojev odtujil večjo 
količino nafte ter si jo tako protipravno prilastil. Za neznanim sto-
rilcem policisti še poizvedujejo, na Okrožno državno tožilstvo v 
Celju pa bo podana kazenska ovadba.

16. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini izdelkov 
v trgovini Tuš na Polzeli. Neznani storilec je odtujil manjšo količi-
no izdelkov, pri tem pa je bil zaloten. Zoper znanega storilca so 
policisti PP Žalec napisali kazensko ovadbo na Okrožno državno 
tožilstvo v Celju.

V februarju smo policisti PP Žalec na območju Občine Pol-
zela obravnavali tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila v naselju 
Ločica ob Savinji in v kateri sta bila udeležena dva voznika oseb-
nih avtomobilov. Ker so bili v danem primeru izpolnjeni pogoji za 
odstop od ogleda (materialna škoda na vozilih brez telesnih po-
škodb), so policisti odstopili od ogleda kraja prometne nesreče. 

Na območju Občine Polzela smo policisti PP Žalec v febru-
arju obravnavali tudi dve kršitvi javnega reda in miru, in sicer 
na Bregu pri Polzeli, ko sta se besedno sprla soseda, ter v za-
sebnem prostoru v Ločici ob Savinji, ko sta se sprla zakonca. V 
prvem primeru so policisti ugotovili, da niso izpolnjeni pogoji za 
uvedbo postopka o prekršku, in je bil napisan Uradni zaznamek, 
v drugem primeru pa je bil kršitelju izdan plačilni nalog zaradi 
kršitve določil Zakona o prekrških zoper javni red in mir.

Kot vsako leto v tem časovnem obdobju tudi na območju 
Občine Polzela, kakor tudi na širšem območju PP Žalec, narašča 
število hišnih ropov, ki so izvedeni na dobro pripravljen in drzen 
način. Policisti zato ponovno svetujejo:

• Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma. 
• Ne odpirajte vrat neznancem.
• Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata.
• Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo pri-

poročljiva je senzorska luč.
• Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno veri-

go in kukalom.
• Namestite domofon ali videofon.

Če vas oropajo, se ne odzovite pretirano pogumno, še po-
sebno, če je ropar fizično močnejši, oborožen ali če je roparjev 
več. Takoj po dejanju pokličite policijo!

Policiji lahko pri izsleditvi roparja precej pomagate, če si do-
bro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
• osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, 

posebne značilnosti obraza,
• hoje, govora in drugo),
• registrsko oznako, barvo, znamko in tip vozila,
• smer, kamor so roparji pobegnili.

Do prihoda policije ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, 
da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k od-
kritju storilca.

G O R A Z D  T R B OV Š E K

»Čuvajmo naš modro-zeleni planet.
To je naša zibelka, tu je naš dom.

Z globokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju
in naj naši koraki ostanejo neopazni.

Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove
in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim 

sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci.«
(Timea Varga)

Občina Polzela in Osnovna šola Polzela
bosta v torek, 23. 4. 2019, ob 11. uri

pri Gasilskem domu na Polzeli
zaznamovali

SVETOVNI DAN ZEMLJE
z zasaditvijo dreves.

S kulturnim programom
bodo dogodek popestrili

učenci OŠ Polzela.
 

Pridružite se nam. 
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Geomantijska analiza Polzele 

Občane vljudno vabimo na
javno predstavitev geomantijske 
analize Polzele v sklopu projekta

Odstiranja znanj prednikov,
ki bo v petek, 12. aprila 2019, ob 19. uri 

na gradu Komenda na Polzeli.

Cilj projekta Odstiranja znanj pred-
nikov (OZP) je na podlagi geomantij-
skega vrednotenja potencialov vitalno-
-energijskih danosti in dediščine Polzele 
izoblikovati inovativno turistično po-
nudbo zelenega turizma. Geomantijska 
raziskava poteka neposredno na tere-
nu, s sestavljanjem slike posameznih 
sestavin in potencialov Polzele v sku-
pno ugotovitev o organizmu mesta.

Geomantijska raziskava obravna-
va danosti življenjske energije Polzele, 
identificira markantna območja, ki do-
kazujejo identiteto, vitalnost in zdravje. 
Analiza prikaže obstoječe stanje pro-
stora, kakovost grajenih in zelenih po-
vršin, predispozicije vitalno-energijskih 
izvirov, antropogene vplive, razmere 
občutljivih območij (kot so lokacije bli-
žine sevanja daljnovoda) in smernice 
za potrebe prostorskega načrtovanja. 
Odkritje navzočnosti blagodejnih bio-
energijskih virov je podlaga za izdela-
vo geoturističnega zemljevida Polzele. 
Ovrednotenje njihove funkcije ter zna-
čaja pa je izhodišče za oblikovanje izvir-
nega programa zelenega turizma. 

Pridobljena sinteza obravnave Pol-
zele, prebivalcev, lokalnih akterjev pro-
jekta in obiskovalcev turistične ponud-
be prinaša novo vedenje sistemskega 
pristopa. Vse vključene dejavnike na-
ravnih in človeških virov obravnava kot 
prepleten sistem. Poznavanje energij-
skih značilnosti kraja pomaga pri celo-
stnem in odgovornem odnosu do biva-
nja, kar je temelj ekologije. Spremembe 
se vedno začnejo z zavedanjem sood-
visne prepletenosti silnic življenjskega 
prostora

Projekt OZP ozavešča danosti do-
mačega lokalnega okolja, kar je bilo ve-
činoma zanemarjeno ali neopaženo. To 
so danosti naravne, kulturne in duhov-
ne dediščine ter virov življenjske ener-
gije. Zanimivo je, da ko začnemo ceniti 
kakovosti, ki jih imamo doma, postane-
mo šele resnično zadovoljni. 

Združujemo stara znanja prednikov 
ter sodobno ekološko znanost, da je 
prostor inteligenten in živ. Polzela je živ 
organizem, prežet z univerzalno ener-
gijo. Prostor je večplasten, poleg geo-
grafskih oblik ter biološke sfere obsega 
tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno 
iz energijskih polj, pretokov in žarišč.

Geomantijski zemljevid prikazuje 
avtentično prepoznavnost Polzele. Pol-
zela je potencial s pohvalno privlačno-
stjo naravnih danosti in kulturne dedi-
ščine. Ponuja pomirjenost ob naravnih 
virih Savinje in parka Šenek ter poživlje-
nost duha v centru kulturne dediščine 
gradu Komenda. Cerkve so postavljene 
na starih romarskih poteh. Umeščenost 
cerkev na energijskem omrežju okolja 
potrjuje pomen duhovne kakovosti, ki 
daje prostoru zaznamujočo pozitivno 
funkcijo. Sakralni prostori, kot so cer-
kve, obiskovalcu in turistu ponujajo 
vstop v presežno stanje zavesti duhov-
ne samorefleksije. Posebej radoveden 

obiskovalec lahko v vsaki cerkvi sreča 
notranji impulz vseprežemajoče dobro-
te sočutja do življenja. 

Doktrina geomantijske krepitve 
zdravja v naravi izhaja iz izročila sona-
ravne ljudske medicine, ki so jih upora-
bljali naši avtohtoni predniki. Dandanes 
se uporablja s holistično medicino oko-
lja. Poglobljen odnos do narave izvira iz 
izročila romanja na svete kraje. Turistič-
na ponudba, ki nastane ob takem pristo-
pu, krepi prepoznavnost kraja z globljimi 
značilnostmi. Uvajamo krepitev zdravja 
v naravi. To so počeli naši predniki. Tukaj 
je bila njihova lekarna. Z zagotavljanjem 
standarda za identificiranje naravnih vi-
rov, varovanje okolja, reguliranje turizma 
in vzgajanje turistov. Danosti območja 
Polzele so ugodne za razvoj geomantij-
skega zelenega turizma, pod pogojem, 
da se za tovrsten program usposobi de-
javno jedro domačinov kot lokalnih izva-
jalcev ponudbe. 

R O B I  L AV I N ,  G E O M A N T

Geomantijski zemljevid Polzele
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Spoštovane
in spoštovani!

Občina Polzela skupaj z društvi tudi letos 
organizira spomladansko čistilno akcijo. Prijazno 

vas vabim, da se je udeležite v čim večjem številu. 
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.

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

Jože Kužnik,
župan Občine Polzela

Vabljeni vsi občani občine 
polzela, da se nam pridružite,
da ohranimo našo pokrajino 
čisto in prijetno.

Spomladanska 
akcija čiščenja

in urejanja
okolja

PETEK,
5. april 2019,

od 14. do 18. ure in

SOBOTA,
6. april 2019,

od 8. do 13. ure.

V času čistilne akcije
bosta odprta tudi ZBIRNI 

CENTER ODPADKOV V 
KAMNOLOMU ANDRAŽ 

ter KAMNOLOM ANDRAŽ, 
in sicer v petek, 5. aprila 

2019, od 8. do 18. ure, ter 
v soboto, 6. aprila 2019, 

od 8. do 18. ure.

Na dan čistilne akcije, v petek od 12. do 15. ure, in v 
soboto od 7.30 do 9. ure, lahko v sprejemni pisarni na 
Občini Polzela prevzamete vreče za smeti in malico za 
udeležence akcije.

Vreče z odpadki se odlagajo na vidnih mestih ob glavnih 
cestah. Če boste vreče odložili zunaj zbirne točke, to 
sporočite na telefonsko številko 041 707 017 (Sandi 
Zmrzlak). Sporočite tudi, če boste med čiščenjem naleteli 
na večje kosovne odpadke, ki jih sami ne boste mogli 
odstraniti, ali če boste opazili odpadke na težko dostopnih 
terenih. 
Gradbenih odpadkov, nevarnih odpadkov, kot so 
azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo 
vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in 
eksplozivna sredstva itd., ne pobirajte in ne premeščajte! 
S pobiranjem ali premeščanjem lahko škodujete sebi in 
okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo 
popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.

Storitev je brezplačna.

Občina Polzela
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Lokacija čiščenja
na Čistilni akciji 2019
V PETEK, 5. aprila 2019

Lokacija čiščenja
na Čistilni akciji 2019

V SOBOTO, 6. aprila 2019

RKS - K.O. Rdečega križa Polzela  I  okolica Rojstne hiše Neže Maurer

Kulturno društvo Andraž  I  okolica Doma krajanov Andraž, porečje Hotunjščice 
od Lovč do Boha

Glasbeno instrumentalno društvo Polzela  I  okolica Šeneka

ŠKD KOŠ Polzela  I  ob strugi od Garanta do kmetije Mešič

Gobasko-mikološko društvo Polzela  I  pot od Slatin do Bajhta

Športno društvo Andraž  I  okolica igrišča v Andražu, faroški klanec in Andraška planinska pot

Hortikulturno društvo Polzela  I  okolica Ovčje jame

Balin klub Balinc Polzela  I  Šporni park Polzela

Šahovski klub Polzela  I  brežina Savinje (od Podvinskega jeza do Letuškega mostu)

PGD Ločica  I  ob železniški progi od podvoza pod AC pri Šempetru do železniškega prehoda pri nekdanjem zadružnem domu v Ločici 

PGD Andraž  I  brežine ob cesti Polzela-Velenje in sicer na odseku od Vodosteča (Bukovec) do avtobusnih postaj v Pirni loki 

Društvo upokojencev Polzela  I  pot od Slatin do Bajhta

Karitas Polzela  I  okolica Šeneka

Društvo upokojencev Andraž  I  od Doma krajanov do glavne ceste (Žendarc)

Društvo za varovanje narave ložniško gričevje  I  potok Brunski graben

Nogometno društvo Polzela  I  nabrežje in okolica Športnega parka Breg

Turistično društvo Občine Polzela  I  okolica Šeneka

Planinsko društvo Polzela  I  okolica Gore Oljke in planinska pot

ZZBNOB Žalec k.o. Andraž  I  spominska obeležja po Občini Polzela

Kulturno umetniško društvo Polzela  I  od Orešnika (ob železnici) do Podvinskega jeza (levi breg struge)

Občina Polzela (OU in TIC)  I  od kapele mimo križa (poljska pot), do kmetije Rojšek, pot do Novega Kloštra in vse do odseka zg. Grušovelj

Občina Polzela (RO)  I  okolica in brežina pod Komendo

Osnovna šola Polzela in POŠ Andraž  I  okolica Osnovne šole Polzela in Andraž, športno igrišče in okolica vrtca

Društvo podeželske mladine Polzela  I  od kmetije Turnšek do Novega Kloštra

Mladinsko društvo Polzela  I  center Polzele ter proti Založam vzdolž reke Ložnice

Društvo Dobra Ideja  I  okolica Garanta

Sožitje Žalec  I  od Občine Polzela do Šeneka ter učna pot v Šeneku

Lovska družina Polzela  I  okolica Lovskega doma v Založah proti Kotom

Društvo dvorec za kulturo in izobraževanje  I  okolica Novega Kloštra

Klub malega nogometa Frendi  I  kanal pri Garantu do kmetije Brinšek

Društvo navijačev Hmelj Boys  I  kanal pri Garantu do kmetije Brinšek

Karate klub Polzela  I  od Zmrzlaka v Podvinu do meje z občino Šmartno ob Paki

Zveza športnih društev Polzela  I  desni del železniške brežine od Garanta do železniške postaje na Polzeli

PGD Polzela  I  ob glavni cesti in ob reki Ložnici od Založ do Plaskana (Potočnik) v Andražu

KORK Andraž  I  Sušilnica - Dobrič - Hotunje

Športno društvo Lojz  I  Tajht - Novi Klošter

Strelsko društvo Polzela  I  ob Savinji za Garantom
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Intervju: Tinkara Fortuna

Tinkara, kako dojemate vlogo žensk v 
današnjem sodobnem svetu in kako se 
vi sami počutite kot ženska?

Zelo dobro se počutim v svoji koži 
in ponosna sem, da sem ženska. Skozi 
čas smo si izborile, da smo enakoprav-
ne moškim, čeprav včasih poskušamo 
to svojo mogočnost in vsestranskost 
preveč dokazovati, se postavljati ob 
bok moškim, iščemo samopotrditev in 
izpopolnitev, v svojem bistvu pa smo še 
vedno nežne dušice, in ne vedno trdne 
skale. Če pogledam sebe in svoje življe-
nje za nazaj, sem vedno živela polno 
zaseden urnik, stoodstotna in vsemo-
gočna sem želela biti na vseh podro-
čjih, ki so me spremljala. Biti vzorna in 
zgledna mama, žena, dobra uslužben-
ka, zraven še študentka, gospodinja, 
pa tudi pevka, plesalka … Štejem sicer 
šele 38 let, pa vendar sem v svojem ži-
vljenju izkusila že veliko izzivov in lekcij, 
za katere sem sicer izjemno hvaležna. 
Veliko vlog si ženske zadamo, ki jih že-
limo istočasno usklajevati, tudi okolica 
od nas nekako pričakuje, da vse zmore-
mo, brez počitka in predaha, potem pa 
nas telo na neki točki začne opozarja-
ti, da moramo malo upočasniti tempo. 
Včasih ženske potrebujemo samo malo 
časa zase, da malo zadihamo in si zbi-

strimo glavo. Sama sem skozi to fazo 
šla lani in zelo sem si hvaležna, da zdaj 
še z večjim veseljem živim lepe trenut-
ke ter vsak dan posebej. 

Če pogledamo vašo življenjsko pot, 
sta vam življenje zaznamovala ples in 
pozneje še petje. Kako se vam je, mla-
demu dekletu, spremenilo življenje, ko 
ste zasloveli kot članica izjemno popu-
larne glasbene skupine Bepop?

Od avdicije Popstars na Kanalu A 
je že 17 let, a vendar pomnim, da se je 
življenje začelo vrteti v drugo smer, z 
bistveno hitrejšim tempom. Dobese-
dno čez noč nas je poznala vsa Slove-
nija, svoj urnik sem morala usklajevati 
z redno službo na dve izmeni, poleg 
tega sem še študirala in bila solastnica 
plesne šole. Veliko podvigov sem si za-
dala v tistem obdobju in vse mi je s to 
mladostno energijo dobro uspevalo. Še 
vedno menim, da je bil recept za naš 
uspeh, poleg velike medijske podpore, 
tudi naša preprostost, dostopnost in 
prijateljstvo med nami, ki traja še da-
nes. Energija med nami se je čutila na 
odru in oboževalci so nas vzeli za svoje. 
Bili smo njihovi idoli in ponosna sem, ko 
me še zdaj kdaj kdo ogovori, kako velik 
vpliv smo imeli na njih v otroštvu.

Poleg nastopov ste vseskozi imeli tudi 
redno službo in najbrž tudi pestro za-
sebno življenje, kjer so vas oblegali 
oboževalci. Kako ste ohranili trezno 
glavo?

Da, mislim, da te ravno dejstvo, da 
vsako jutro vstaneš in greš v službo, 
drži na realnih tleh. Popoldne pa so sle-
dili koncerti in druženja z oboževalci, ki 
pa so bili resnično nekaj posebnega in 
novega takrat v Sloveniji. Nismo se niti 
zavedali, kaj se okoli nas dogaja, kako 
zelo smo prepoznavni. In ravno to nas 
je ohranilo tako naravne in preproste, 
kar ljudje še danes pri vseh nas zelo 
cenijo. 

Ste imeli že v mladosti kakšen načrt, 
v kateri smeri naj bi potekalo vaše ži-
vljenje – visoke cilje in uspeh?

Sem velik sanjač, od nekdaj na-
črtujem, si zadajam cilje. V veliki meri 
jih tudi dosežem, včasih načrti zavijejo 
malo v drugačno smer, a vedno menim, 
da na bolje. In vedno je ravno tako, kot 
mora biti. Hvaležna sem za svoje življe-
nje in vse, kar imam. Lepo mi je.

Po dolgem času ste se spet pojavili v 
javnosti. Nastopate namreč v televizij-
skem šovu Zvezde plešejo. Kako pote-

Morda Polzelani ne vedo, da že ne-
kaj let v naših krajih biva tudi nekdanja 
Celjanka, nasmejana gospodična, zdaj 
sicer gospa, pa vendar njen obraz krasi 
širok nasmeh, ki je najboljše pomlajeval-
no sredstvo. 

Pogovarjali smo se z vedno nasme-
jano Tinkaro Fortuna. Širom po Sloveniji 
smo jo spoznali pred mnogimi leti, ko je 
še nosila priimek Zorec in je prepevala 
s skupino Bepop. Vmes se je skrila ka-
meram, se poročila in posvetila družini. 
Zdaj pa jo ponovno spremljamo v oddaji 
Zvezde plešejo. 

Skratka, Tinkara Fortuna – dekle, 
žena, mama, podjetnica, ustvarjalka, pra-
va izbira za intervju v marcu, ki je v zna-
menju žensk. Dan žena je mednarodni 
praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 
1911 praznujejo vsako leto 8. marca. Na ta 
dan praznujemo ekonomsko, politično 
in socialno enakopravnost ter dosežke 
žensk. 
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kajo snemanja, kakšen je občutek stati 
pred prižganimi reflektorji v eni izmed 
najbolj gledanih oddaj v državi?

Uživam in se prepuščam toku iz od-
daje v oddajo. Je pa seveda prisotna 
napetost ob nedeljah, ker je oddaja v 
živo. Podobno kot pregovor, ki ga rada 
povežem z življenjem na splošno: »Ži-
vljenje je šov brez generalke!« Tukaj 
sicer generalko imamo, ampak ko gre 
zares, ni možnosti za popravek. Vese-
la bom, če naju ob nedeljah podprete 
in glasujete za najino srečno številko 7 
(sedem).

Vaš mož vam je nadel priimek Fortuna, 
ki je v rimski mitologiji boginja usode, 
naključja, sreče in izobilja, boginja 
mati in zaščitnica ljudi, skupnosti, kra-
jev in dogodkov. Kako sta se spoznala? 
Je bil morda eden izmed vaših obože-
valcev? Kako najdeta čas drug za dru-
gega in ohranjata ljubeč odnos?

Spoznala sva se v obdobju, ko sem 
ravno bila samska, to je bilo leta 2010. 
Če sem še natančnejša, so naju načrtno 
povabili na isti piknik, saj sva bila oba 
samska in so menili, da bi bila za skupaj. 
To sta ušpičila moj zdajšnji svak, Petrov 
brat, ki ga javnost pozna kot DJ Sylva-
ina oziroma DR Silvano DJ, in njegova 

žena. Da, vedel je od prej, katera sem, 
a mislim, da pred tem srečanjem ni po-
svečal zanimanja zame. 

Od leta 2013 živiva v Ločici, kjer sva 
si postavila hiško. Tukaj res uživamo, 
imamo krasne sosede, s katerimi se ve-
liko družimo. Starejša hči obiskuje osmi 
razred OŠ Polzela, mlajši dve še hodita 
v vrtec. 

Časa drug za drugega nama včasih 
primanjkuje, a dekleta so zdaj že dovolj 
velika in je tudi družinsko usklajevanje 
lažje. Priznam pa, da imava oba zelo 
razgibane urnike, sploh zdaj, ko sem jaz 
v projektu Zvezde plešejo in vstopam 
na svojo podjetniško pot, zato bova 
skupne trenutke v dvoje nadoknadila 
poleti.

Življenje vam je podarilo tudi tri hčer-
ke. Kako ste se znašli kot mama? Gre 
katera izmed hčera po vaših stopinjah?

Vse tri so si zelo različne, a vendar 
imajo tudi veliko podobnosti z mano. 
Ples, petje, glasba, so dnevno prisotni 
v naši družini, zelo so tudi ustvarjalne.

Kakšno pot si bodo izbrale, to je njiho-
va izbira, midva jih bova podprla pri njiho-
vi odločitvi. Si pa želim, da bi moje hčerke 
poslušale svoj notranji glas in v življenju 
počele tisto, kar jih navdihuje in osrečuje. 

Sama sem si to drznila narediti šele 
zdaj, upam pa, da jim bom ravno s to 
pogumno odločitvijo, da stopim na 
svojo poslovno pot, lep vzor, da si bodo 
svojo pot začele kovati že prej. Želim, 
da čim prej pridobijo izkušnje na več 
področjih, kot sem jih tudi sama, saj 
sem že od 16. leta dalje začela opravljati 
različna študentska dela, ki so mi v ta-
kratnem obdobju prinesla lepo žepnino 
za mladostniške dni.

To, da sem njihova mama, je moj 
največji dosežek in ponos v življenju. 

Sprejeli ste še eno pogumno odločitev 
na poslovnem področju, redno službo 
ste zamenjali za podjetništvo. Kakšno 
podjetje imate in s čim se ukvarjate?

Svoje podjetje Planet Fortuna odpi-
ram 1. aprila 2019. Pa ni šala. 

Poleg izvedb predavanj in delavnic 
se bom ukvarjala tudi s prodajo, mar-
ketingom, organizacijo dogodkov ter 
odnosi z javnostmi. Svojo ustvarjalno 
naravo pa bom vpletala tudi v projekte, 
povezane s plesom, petjem, odrom in 
delom z otroki, ki so mi od nekdaj za-
pisani v srcu.

V veselje mi bo, če bom kakšen pro-
jekt izpeljala tudi v naši Občini Polzela. 

Imate z družino kaj prostega časa in 
kako preživljate počitnice?

Seveda imamo. Mož ima sicer že 
od nekdaj zelo nepredvidljiv urnik, dela 
tudi po cele dneve in je občasno več dni 
odsoten, tudi ob koncih tedna, vendar 
smo se nekako navadile na to. Sama pa 
imam zdaj v Zvezdah plešejo to srečo, 
da ima tudi moj soplesalec Aleksej dru-
žino, predvsem pa je zelo zaseden ob 
popoldnevih, zato imava vse treninge 
med tednom dopoldne, ko so dekleta 
v šoli in vrtcu. 

Ob popoldnevih smo večinoma sku-
paj, kadar pa nam to resnično ne uspe, 
z veseljem vskoči moja mami. 

Poletne počitnice zdaj že skoraj osem 
let preživljamo v kampu v Savudriji. 

Kako pa se počutite med Polzelani? 
Vam je všeč življenje na Polzeli in kaj 
morda pogrešate?

Ničesar ne pogrešam. Oba z mo-
žem sva izjemno zadovoljna in si boljše 
lokacije svojega doma ne znam pred-
stavljati. Zares imamo srečo. 

B I N A  P L A Z N I K
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Z novelo Uredbe o ravnanju z em-
balažo in odpadno embalažo (Uradni 
list RS, št. 35/17), ki je začela veljati 8. 
julija 2017, je uvedena evidenca tistih 
oseb, ki dajejo embalažo v promet, ni-
majo pa obveznosti plačevanja okolj-
ske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi nastajanja odpadne embalaže 
v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi nasta-
janja odpadne embalaže (Uradni list 
RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10 in 
68/17). 

1. Embalerji, pridobitelji blaga ter pro-
izvajalci in pridobitelji servisne em-
balaže o skupni masi (v kilogramih) 
po posameznih embalažnih materi-
alih ali 

2. distributerji zelo lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk o številu zelo lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk, ki so pri-
merne za primarno embalažo živil, 
ki niso predpakirana, in ste jih pro-
dali potrošnikom za predpakirana 
živila ali za neživilske proizvode. 

Registrirati se morate, če dajete 
embalažo v promet kot embaler ali 
pridobitelj embaliranega blaga ali pro-
izvajalec ali pridobitelj embalaže, ki ni 
namenjena embalerjem (tako imeno-
vana servisna embalaža), in ne plaču-
jete okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne em-
balaže. Na tem portalu boste vsako 
leto tudi poročali o zahtevanih podat-
kih o embalaži (prvič leta 2019 za leto 
2018). 

Izjeme: Če plačujete okoljsko da-
jatev za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne embalaže, te obve-
znosti nimate, saj ste že registrirani pri 
Fursu. 

Distributerji bodo morali poročati 
samo o številu zelo lahkih plastičnih no-
silnih vrečk, ki so primerne za primarno 
embalažo živil, ki niso predpakirana, in 
so jih prodali potrošnikom za predpa-
kirana živila ali za neživilske proizvode.

DO KDAJ SE JE TREBA REGISTRIRATI?
Embalerji, pridobitelji blaga ter pro-

izvajalci in pridobitelji servisne emba-
laže, ki že opravljajo dejavnosti v zvezi 
z embalažo, so se morali registrirati do 
31. januarja 2018 (registracije so možne 
tudi po tem datumu), novi v 30 dneh 
od začetka opravljanja dejavnosti. Ob 
registraciji bodo sporočili podatke o 
podjetju ter podatke o vrsti dejavno-
sti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo. 
Vsako spremembo dejavnosti v zvezi z 
embalažo ali prenehanje opravljanja te 
dejavnosti je treba sporočiti v 30 dneh 
po spremembi. 

Distributerji bodo prvič poročali v 
letu 2019 za leto 2018.

VODENJE LASTNE EVIDENCE
O letnih količinah embalaže, dane 

v promet v preteklem letu, bodo em-
balerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci 
in pridobitelji servisne embalaže morali 
prvič poročati v letu 2019. Zato morajo 
v letu 2018 voditi lastno evidenco o em-
balaži, dani v promet. 

PODATKI ZA LETNO POROČANJE
Letno poročilo bo moralo vsebovati 

podatke o: 
• masi embalaže, dane v promet v 

preteklem koledarskem letu, ločeno 
po vrstah embalaže in embalažnem 
materialu (papir in karton, plastika, 
les, kovine, steklo in drugo, kot npr. 
keramika, tekstil ali material biolo-
škega izvora); 

• načinu izpolnjevanja obveznosti 
ravnanja z odpadno embalažo iz 
prvega odstavka 25. člena uredbe v 
preteklem koledarskem letu (skupni 
ali individualni sistem ravnanja z 
odpadno embalažo ali izjema v 
skladu s 36. členom uredbe); 

• osebnem imenu in naslovu oziroma 
firmi in sedežu ter matični številki 
družbe za ravnanje z odpadno 
embalažo, s katero ste imeli v pre-
teklem koledarskem letu sklenjeno 
pogodbo iz prvega odstavka 26. 
člena uredbe, če ste v preteklem 
koledarskem letu zagotavljali 
obveznosti ravnanja z odpadno 
embalažo iz prvega odstavka 25. 
člena uredbe v skupnem sistemu 
ravnanja z odpadno embalažo; 

• načinu izpolnjevanja obveznosti 
ravnanja z odpadno embalažo iz 
prvega odstavka 25. člena uredbe v 
tekočem koledarskem letu (skupni 
ali individualni sistem ravnanja z 
odpadno embalažo ali izjema v 
skladu s 36. členom te uredbe); 

• osebnem imenu in naslovu oziroma 
firmi in sedežu ter matični številki 
družbe za ravnanje z odpadno em-
balažo, s katero imate v tekočem 
koledarskem letu sklenjeno pogod-
bo iz prvega odstavka 26. člena 
uredbe, če v tekočem koledarskem 
letu zagotavljate obveznosti ravna-
nja z odpadno embalažo v sku-
pnem sistemu ravnanja z odpadno 
embalažo. 

Rok za poročanje je 31. marec teko-
čega leta za preteklo leto. Prvič poteka 
tako poročanje za leto 2018, in sicer od 
1. februarja 2019 do 31. marca 2019. 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje,
 http://okolje.arso.gov.si/embalaza/.

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

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
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V Abu Dhabiju, prestolnici Združe-
nih arabskih emiratov, je do 21. febru-
arja 2019 potekal sejem vojaške indu-
strije Idex. 

Sejem Idex poteka vsako drugo 
leto, na njem pa predstavljajo najnovej-
še dosežke na področju orožja in voja-
ške tehnike, kopenske vojske, letalstva, 
protizračne obrambe in vojne morna-
rice. Na zadnjem sejmu leta 2017 se je 
predstavilo nekaj več kot 1200 razsta-
vljavcev iz 172 držav, ogledalo si ga je 
več kot sto tisoč obiskovalcev. Sejem je 
osrednja obrambno-varnostna priredi-
tev na območju Bližnjega vzhoda in Se-
verne Afrike. Na njem se je pod okriljem 
javne agencije Spirit na skupnem raz-
stavnem prostoru predstavilo sedem 
slovenskih podjetij. Med njimi je tudi 
Dat - Con s Polzele, ki izdeluje merilno-
-regulacijsko opremo ter posebno elek-
troniko za potrebe vojske in policije. 

T O N E  TAV Č E R

Dat - Con s 
Polzele na sejmu  
v Abu Dhabiju

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-178x110mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1 25/03/19   09:45

GOSPODARSTVO

Z razstavnega paviljona v Abu Dhabiju                 
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PRODAJALNA

Brezplačni 
ogled terena 

in izris!

DARILO ob nakupu 
robotske kosilnice

2.39700  €
Robotska kosilnica 
AUTOMOWER® 315X
Automower® Connect, GPS podprta navigacija, 
LED luči, Superior interaction, delovno območje 1600 m² ±20 %, 
max. naklon v delovnem območju 22°, širina košnje 22 cm, 
višina reza 20–60 mm, 63×51×25 cm, 60 dB(A)

Aku motorna 
kosa 115iL
36 V Li-ion, širina košnje 
33 cm, teža 3,45 kg, 
S POLNILCEM 
IN BATERIJO!

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 
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www.uniforest.si

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si O
gl

as
i n

is
o 

le
kt

or
ira

ni
.

GOSPODARSTVO18

POLZELAN             Št. 3, marec 2019



Medgeneracijska učna urica klekljanja 
V sklopu klekljarske obogatitvene 

dejavnosti smo se v vrtcu odločili, da 
skupaj pripravimo učno uro za naše ba-
bice in dedke. 

Po navadi so oni tisti, ki nas nekaj 
novega naučijo ali nam povedo, kako je 
bilo včasih, a tokrat se je vloga obrnila. 
Pripravili smo kleklje, blazino, bucike ter 
perlice in začelo je ropotati po igralni-
ci. Moramo povedati, da so se babice in 
dedek zelo hitro učili ter so prvo tehniko 
učenja zelo dobro usvojili. Otroci so jim 
ob težavah pomagali in jim svetovali. V 
dveh urah druženja smo se veliko smejali, 
si pripovedovali anekdote, se med seboj 
povezovali in tudi spoznavali. Na koncu je 

sledila čajanka. Vnučki so postregli babi-
ce in dedka najprej s prtičkom. Nato so 
jim prinesli čaj in jim ponudili piškote. Med 
čajanko so nekateri še vedno klekljali in se 
niso mogli ločiti od blazine. Pozneje, ko se 
je že mračilo, smo se poslovili in zahvalili 
drug drugemu za naše skupno srečanje.

Ko sem jih opazovala, sem videla 
marsikatero podobnost med vnuki in nji-
hovimi starimi starši. Način komunikacije, 
njihovo zadržanost ali sproščenost in to-
plino. Vidiš, kako veliko stvari otrok pri-
nese iz družine, in to ne samo od staršev, 
ampak tudi od starih staršev. Zato se mi 
iz dneva v dan zdi njihova vloga vedno 
bolj pomembna in dobrodošla. 

Območna revija pevskih zborov »Škratova pesem 2019«
Na gregorjevo, 12. marca 2019, smo 

se s Škratovim pevskim zborom Vrtca 
Polzela udeležili območne pevske revije 
na Osnovi šoli Šempeter. 

Na njej so se predstavili zbori vrtcev 
Spodnje Savinjske doline. S pesmijo smo 
polepšali popoldne obiskovalcem in s 
tem razigrano vstopili v pomlad.

M A R TA  AT E L Š E K  I N

A P O LO N I J A  Ž E L E Z N I K

La France voyage – Francija potuje
V četrtek, 7. februarja 2019, nas je na Osnovni šoli Polzela obiskala francoska ani-

matorka z imenom Marion Lefebre. 

Hvala vsem, ki ste prišli in ste bili del 
našega prijetnega druženja. 

E M A  K OT N I K

Skupaj s francosko atašejko Marie-
-Laure Canteloube sta nas obiskali v 
sklopu projekta La France voyage (Fran-
cija potuje), ki ga izvaja Francoski inšti-
tut. Z animatorko smo spoznali tradicijo 
pustnega karnevala »Karneval de Dun-
kerque« v Franciji. Izdelali smo si svoje 
pustne maske, ki smo jih uporabili pri 
skupinski fotografiji. Igrali smo tudi krat-
ko igrico, pri kateri se je vsak našemil z 
rekviziti, ki sta jih prinesli animatorka in 
francoska atašejka.

Cilj obiska je bil približati francošči-
no in francosko kulturo vsem, ki smo 
bili prisotni. Vtis je bil pozitiven, saj je bil 
način predstavljanja vsebin zelo zanimiv 
in zabaven, prav tako kot vsebina sama. 
Ustvarjali smo, se učili novih besed, se 
igrali in družili. Spoznali smo mnogo no-
vih stvari in se ob tem tudi zabavali.

L A R A  Z D O U C ,  A N E J A  J E S E N E K  R O J Š E K 

I N  N I K A  V E R D E V 

VRTEC IN ŠOLA

Učna ura klekljanja – čas za sproščeno 
druženje in učenje 

Vrtčevski »gregorčki« so ubrano zapeli.

Pustovanje po francosko

19

Št. 3, marec 2019             POLZELAN



Medobčinski šolski parlament
V telovadnici OŠ Braslovče je v četr-

tek, 28. februarja 2019, pod organizacij-
skim vodstvom Suzane Vombek potekal 
Medobčinski šolski parlament. 64 pred-
stavnikov osmih osnovnih šol Spodnje 
Savinjske doline je razpravljalo na temo 
Šolstvo in šolski sistem. Pred začetkom 
so jih nagovorili: ravnateljica OŠ Braslov-
če mag. Marija Arh, župan Občine Bra-
slovče Tomaž Žohar in organizacijska 
vodja medobčinskega parlamenta Suza-
na Vombek, nato pa je sledil krajši kultur-
ni program, v katerem so nastopili učenci 
OŠ Braslovče in Plesna skupina Cool kids 
pod vodstvom Zine Vovk.

Teme letošnjega medobčinskega par-
lamenta so bile: odnosi v šoli, šola za ži-
vljenje, učne vsebine ter metode in načini 
poučevanja. Pod vodstvom moderatork 
Žive Dokl, Ize Robavs, Pie Planinšek in Vite 
Florjanc so izpostavili probleme in dileme, 
ki jih mladi vidijo na področju šolstva. Pri 

Spoznavali smo Rusijo in ruski jezik
V četrtek, 28. februarja 2019, smo nekateri učenci devetega in osmega razreda 

dobili prav posebne goste. Obiskali sta nas nekdanji učenki naše šole in zdaj dijakinji 
Gimnazije Celje - Center Lucija Rakun in Nika Šalamon, skupaj s profesorico sloven-
ščine in ruščine Darjo Poglajen. 

tem so pokazali visoko raven zanimanja, 
znanja in kulturnega razpravljanja.

Ob koncu konstruktivne razprave so 
izbrali osem mladih parlamentarcev, ki 
jih bodo zastopali na regijskem otroškem 
parlamentu v Velenju. Ta odgovorna na-

loga je bila zaupana Meti Sedminek iz OŠ 
Šempeter, Juliji Trobina iz OŠ Polzela, Tini 
Mazej in Ani Cizej iz OŠ Petrovče, Anžeju 
Doklu, Urhu Račniku, Krištofu Svatini in Inji 
Rampre iz OŠ Braslovče. 

T O N E  TAV Č E R

Maškare v Šeneku
Na pustni torek smo maškare iz vrtca 

razveselile varovance doma v Šeneku. 

Ob spremljavi ljudskih godcev smo 
zapeli, zaplesali in se skupaj poveselili. 
Varovancem smo pričarali nasmeh na 
obraz in jim polepšali dan.

V Z G O J I T E L J I C E  O D D E L K O V  1 0 ,  1 1  I N  1 2

Pridružila pa se nam je tudi Victoria 
Zotova, učenka naše šole, ki se je rodila v 
Moskvi in tam živela kar sedem let, pre-
den se je preselila v Slovenijo. Zbrali smo 
se sedmo šolsko uro v učilnici glasbene 
umetnosti. Gostje so nam pripovedovale 
o Rusiji, ruskih običajih, znanih pisateljih 
in pesnikih ter predvsem o tem, po čem 
je Rusija znana. Postregle so nam s keksi 
in sokom ter nam predstavile besedilo 
pesmi Katjuša, ki smo jo tudi zapeli.

Zaradi časovne stiske se je srečanje 
hitro izteklo, vseeno pa je bilo zelo po-
učno in zanimivo. Dobili smo tudi rusko 
abecedo ter knjižice o Rusiji in ruščini, da 
smo si lahko prebrali še več.

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

VRTEC IN ŠOLA

Z medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Braslovče

Učenci so zavzeto prisluhnili ruskim gostjam.

»Imate kaj za pusta hrusta?«

20

POLZELAN             Št. 3, marec 2019



Ostajamo zvesti pustu
Na pustni torek, 5. marca 2019, smo 

na naši šoli spet dokazali, da dajemo 
velik pomen tudi šegam in običajem. 
Že tradicionalno smo izvedli tehni-
ški dan, na katerem smo na določeno 
temo ustvarjali razredno masko, zadnji 
dve uri pa smo te maske predstavili 
vsem učencem.

Teme so bile glede na triletje raz-
lične. Prvo triletje je ustvarjalo na temo 
travnik, drugo triletje je svojo ustvar-
jalnost namenilo panjem in čebelam, 
tretje triletje (le sedmi in osmi razred) 
pa je poskušalo ustvariti čim bolj izvi-
ren razredni sadovnjak. Vse priprave 
na predstavitev oddelčnih skupnosti je 
vzela v svoje roke skupina devetošol-
cev, nekateri pa so priskočili na pomoč 
mlajšim učencem.

Ko so bile razredne ma-
ske izdelane, je sledil pustni 
spektakel v športni dvorani, 
kjer smo se zbrali prav vsi 
učenci in učitelji. Vso pred-
stavitev je natančno in stro-
go spremljala šestčlanska 
komisija. V prvem triletju so 
člane komisije najbolj pre-
pričali učenci 1. a, ki so se 
predstavili tudi s plesom, s 
katerim so ponazorili, kako 
male rožice uživajo v dežnih 
kapljah. V drugem triletju 
je navdušila vsa generacija 
petošolcev, saj so fantje iz-
delali panje, učenke pa so 
bile čebelice, ki so pripravile 
še plesno točko. V zadnjem 
triletju je komisijo prepričal 
že lani nagrajeni razred, in 
sicer 7. c. Predstavili so izu-
me v sadovnjaku, kamor so 
vključili tudi Steva Jobsa in 
svetovno znamko Apple ter 
Newtonovo enačbo za gra-
vitacijo, saj sta se obe ideji 
razvili prav v sadovnjaku.

Vse maske so svoje delo, 
da so pregnale zimo ter pri-
klicale pomlad, opravile z 
odliko in tako znova doka-
zale, kako zelo pomemben 
je pust. Preživeli smo še en 
lep skupen dan, dokazali pa 
smo tudi, da smo vsi razredi 
izjemne ekipe. K ATA R I N A  R A K U N ,  Š O L S K A  N OV I N A R K A

IN KAJ SO NAM ZAUPALI NAGRAJENCI?

V 1. a-razredu smo že med izdelavo mask upali na razredno zmago. Med predstavljanjem nas je malo motilo, da smo morali dolgo čakati na rezultate, saj smo bili zelo nestrpni. Čeprav smo na razglasitev težko čakali, smo bili nad zmago, za katero smo se zelo trudili, ponosni. Želeli pa smo si, da bi zmagali tudi kateri izmed četrtih razredov.     Jakob, Filip, Lyen in Tamara iz 1. a 

Všeč nama je bilo skupno delo in povezanost celotne generacije. Kljub zmagi v triletju naju je motilo, da smo morala dekleta pred vso šolo plesati. Najini favoriti pa so bili učenci 7. c, ker so temi dodali še  izvirno predstavitev in idejo.    Hana in Vika iz 5. c

Celoten 7. c je na drugo zmago zares ponosen, saj menimo, da je pust pomemben. Všeč nam je bilo sodelovalno delo. Kljub manjšemu pregovarjanju in rahlemu nestrinjanju med izdelavo smo zaključno točko predstavili izvrstno ter dokazali povezanost in trud.  Mnenje učencev 7. c

VRTEC IN ŠOLA

Pestro pustno dogajanje v šolski športni dvorani
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Glasba in šport si le nista tako dru-
gačna, saj se na koncu vedno sreča-
ta na enaki poti. Tokrat je Sakstet za 
glasbeni pridih poskrbel na slavnostni 
prireditvi »Karateist leta 2018«. Pode-
litev priznanj je potekala 23. januarja 
2019 v kongresni dvorani Thermane 
Laško. Organizirala jo je Karate zveza 
Slovenije.

Prireditve se je udeležilo veliko špor-
tnih navdušencev, predvsem karateisti 
in njihovi podporniki. Med spremlja-
njem odličnih rezultatov karateistov iz 
cele države so se poslušalci z veseljem 
prepustili znanim melodijam, ki so jih iz 
sveta športa vsaj za nekaj minut pope-
ljale v svet glasbe.

Kvintet Sakstet glasbeno obogatil podelitev nagrad 
»Karateist leta 2018«

Kvintet Sakstet želi za odlične do-
sežke čestitati vsem karateistom, pred-
vsem pa domačim karateistkam – Zoji 
Avžner, Nuši Žerjav in Niki Šenica – ter 
Karate klubu Polzela za uvrstitev na 
tretje mesto med najboljšimi klubi. 

Ž I VA  AV Ž N E R

Prijeten »Večer klasične glasbe« z Gregorjem Hrovatom
Odličen glasbenik Gregor Hrovat je 

v soboto, 16. februarja 2019, množič-
nemu občinstvu v avli gradu Komenda 
priredil tehnično dodelan in ušesom 
prijeten glasbeni večer.

Gregor je mlad in zagnan bobnar 
ter član mnogih zasedb. Sodeluje s 
skupino BO!, s katero je na oder stopil 
kot predskupina Siddharti v Tivoliju. Z 
zasedbo The Moonlighting Orchestra 
se večkrat preobleče v atraktivne ko-
stume, z Urošem Peričem navdušujeta 
svoje zveste poslušalce, a vendar to 
niso vse zasedbe, s katerimi ustvarja. 
Petindvajsetletnik hkrati prenaša svoje 
znanje in izkušnje na nadobudne glas-
benike v Ceciliji, KGD Polzela. 

Tokrat je Gregor priredil svoj ve-
čer in igral na marimbo. Izvajal je dela 
različnih skladateljev iz različnih obdo-

bij. Kar nekaj je bilo skladb izjemnega 
in večnega J. S. Bacha, ena izmed njih 
pa je trajala kar 15 minut. Izvedel je tudi 
tehnično zahtevno skladbo Niflheim, ki 
je po navadi na programu vseh tolkali-
stičnih tekmovanj, in še priredbo kitar-
ske skladbe La Catedral, ki se ga je ob 
prvem poslušanju dotaknila zaradi pre-
čudovite melodije.

Ob koncu koncerta Gregor kar ni 
mogel prikriti svojega veselja in za-
dovoljstva, saj mu je neizmerno veliko 
pomenilo, da so se ljudje v tolikšnem 
številu odzvali in obiskali njegov samo-
stojni koncert. Prejel je veliko pohval 
glede njegove trdno dodelane izvedbe, 
hkrati je poudaril, da brez ogromno vaje 
in discipline tega ne bi mogel izvesti.

Ž I VA  AV Ž N E R

MOZAIK DOGODKOV

Iz kongresne dvorane Thermane Laško

Gregor Hrovat
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Številni ljubitelji glasbe in risank ter tisti, ki pridno vpi-
sujejo abonma, so se v soboto, 9. februarja 2019, prepustili 
vznemirljivemu svetu risank in risanih filmov. Skozi glasbe-
no doživetje jih je popeljal Pihalni orkester Cecilija, KGD 
Polzela, risanim junakom pa so glas posodili izjemni voka-
listi.

Stoječe ovacije so prejeli odlični solisti Tanja Pečenko, Maša 
Tiselj in Andrej Orel. Njihova izvedba vlog in izjemni vokali so 
prepričali prav vse poslušalce, najbolj pa so navdušili najmlaj-
še, ki so se z velikim veseljem po koncu koncerta fotografirali 
s svojimi pravljičnimi junaki. Muzikal »A je to...?« so člani pi-
halnega orkestra in drugi sodelujoči izvedli že drugič in tudi 
tokrat je bila izvedba uspešna. »Krivec« koncerta je dirigent 
orkestra Gašper Smisl, ki je s svojimi idejami navdušil glasbeni-

ke, da se mu pridružijo na poti do izvedbe nadvse uspešnega 
koncerta, pri režiji pa mu je pomagal Gal A. Pilko, prav tako 
saksofonist v orkestru. Ker se zavedajo, da se gledalcem med 
gledanjem risank v spomin vtisnejo predvsem risani junaki in 
njihova okolica, so člani orkestra veliko časa namenili izdelavi 
scene, spretni prstki in ideje Suzane Košenina pa so kostume 
približale izvirni različici. 

Tudi tokrat so se nam pridružili nasmejani Kremenčkovi in 
Smrkci, Pink Panterju se je na žalost njegov solo zopet izma-
knil, Patu in Matu (Mariji in Sandiju Mlakarju) pa je na koncu le 
uspelo varno zamenjati žarnico! Če ne veste, o čem govorimo, 
boste morali ujeti naslednjo ponovitev – ne bo vam žal! V vsa-
kem izmed nas se skriva malo pristnega otroškega veselja, ki 
komaj čaka, da pride na plano.

Pihalni orkester Cecilija ponovil svoj koncert »A je to...?« 
na Vranskem 

Kot vsaka družbena dejavnost tudi gasilstvo posebno 
vlogo in poudarek namenja mladim. V gasilskih društvih 
se moramo zavedati, da je prenašanje znanja in izkušenj na 
mlajše generacije odločilno za razvoj društva. 

Mentorji se trudimo, da smo pri delu z otroki strokovni, 
predvsem pa, da smo jim s svojim delom zgled. Tudi letos smo 
si v PGD Polzela pri delu z mladimi zadali pestro paleto dejav-
nosti. V februarju smo izpeljali svoj Zbor mladih, na katerem 
smo pregledali realizacijo dejavnosti v preteklem letu in potr-
dili načrtovane dejavnosti za tekoče leto. 

Na ravni GPO Polzela je že bil izpeljan gasilski kviz, ki ga je 
organiziral PGD Ločica ob Savinji. Udeležili smo se ga s sed-
mimi ekipami. Ekipi mladincev in pripravnikov sta se uvrstili na 
tekmovanje GZ Žalec, ki bo marca. Ko nam bodo vremenske 
razmere omogočile dejavnosti na prostem, začnemo vaditi. 
Vsak petek se bomo družili v gasilskem domu in z različnimi 
dejavnostmi krepili prijateljske vezi. 

.
V načrtu naših dejavnosti imamo vsa tekmovanja na ravni 

Savinjsko-Šaleške regije. Odzvali se bomo tudi vabilu mladih 
iz Dekanov na njihovo tekmovanje, ki si ga vedno popestrimo 
še z osvežitvijo v morju. Z mladimi drugih gasilskih društev 
se ne družimo le na tekmovanjih, temveč tudi na pohodu in 
srečanju mladine v Thermani Laško. Tudi letos bomo v društvu 
organizirali tabor mladine, pri katerem je lokacija vsako leto 
druga. Jeseni je čas za druženje ob kostanju, v zimskih dneh 
pa ob zobanju kokic pogledamo risanko ali film ter okrasimo 
smrečico v sejni sobi.

Priznati morate, da so naše dejavnosti resnično pestre in 
zanimive, zato vabimo vse otroke, starosti od 6. do 18. leta, da 
nas pridete pogledat in se nam pridružite. 

Spoštovani starši, spodbujajte otroke k prostovoljstvu, saj 
to zvišuje kakovost življenja posameznika in celotne skupnosti.

Dejavnosti mladih gasilcev

Ž I VA  AV Ž N E R

Pokličite nas: Ivan Kotnik (041 783 225), Aleksander Koler 
(041 783 221), David Fonda (040 746 124).

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«

D A R J A  K OT N I K
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V soboto, 27. januarja 2019, je v Šenčurju potekalo dr-
žavno dvoransko prvenstvo v lokostrelstvu. 

V kategoriji kadetov, sestavljeni lok, je zmagal Polzelan 
Tim Jevšnik, član Lokostrelskega kluba Gornji Grad in dijak 
prvega letnika Srednje šole za mehatroniko.

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

Tim Jevšnik državni prvak v 
lokostrelstvu 2019

Na Polzeli 67 krvodajalcev 
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec, Krajev-

na organizacija RK Polzela ter Zavod za transfuzijsko medi-
cino Ljubljana so v učilnici Župnije Polzela 20. februarja 2019 
pripravili drugo krvodajalsko akcijo, ki se je je udeležilo 67 
krvodajalcev.

Kot je povedal sekretar Občinskega združenja RK Žalec Ma-
tjaž Črešnovar, so bili z udeležbo zadovoljni, saj so pričakovali 
manj krvodajalcev, nekaj pa je prišlo na akcijo tudi takšnih, ki so 
kri darovali prvič. 

Naslednja, tretja akcija bo v prostorih UPI Ljudske univerze 
Žalec 20. marca 2019, izvedel pa jo bo Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana.

T O N E  TAV Č E R

Prisluhnimo pravljici
Na februarski pravljični uri, ki smo jo v Občinski knjižni-

ci Polzela pripravili 28. februarja 2019, smo najprej pokle-
petali o prihajajočem pustnem rajanju in o znanilcih pomla-
di, ki se na naše veselje približuje z velikimi koraki. 

Kadar se sprehajamo skozi gozd, slišimo, kako različno 
se oglašajo ptice. Nekatere s kratkimi klici in zamolklo, dru-
ge visoko, pri tretjih se zdi, kot da žvrgolijo ubrano melodijo 
... Pravljica pravi, da to, kar slišimo, je ptičji Radio Ku-Ku, v 
ptičjem jeziku. Morda je na sporedu vrabčeva jutranja telo-
vadba, vremenska napoved detla Vremenka, kuharska odda-
ja kosa Črnobosa ali ženitni oglas čuka Skovika? Pojdite na 
sprehod in prepričali se boste.

R E N ATA  N OVA K

MOZAIK DOGODKOV

Tim Jevšnik na stopničkah

Z akcije na Polzeli

V ustvarjalnem delu so otroci izdelali ptice, znanilke pomladi.
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Pot čez Kozjak
V soboto, 9. februarja 2019, smo se 

planinci Planinske sekcije Andraž po-
dali na pohod »Pot čez Kozjak«, ki po-
teka po desni strani Drave od Maribora 
do Dravograda. 

Pot traja 34 ur in smo jo prehodili 
v več delih. Prvi del poti smo začeli v 
kraju Šobar pod Tojzlovim vrhom in na-
daljevali na Tojzlov vrh–Gaj nad Maribo-
rom–Sv. Urban–Trije ribniki–Maribor. Pot 
smo prehodili v petih urah. Uživali smo 
v lepem sončnem vremenu in se srečno 
vrnili domov.

E V G E N  T O M I N Š E K

Znanje je tudi pri gobarjenju nujno 
Gobarsko-mikološko društvo (GMD) 

Polzela je 19. in 20. februarja 2019 or-
ganiziralo začetni tečaj za determina-
torje pripravnike. 

Po besedah predsednika GMD Pol-
zela Francija Uratnika so tečaj pripravili 
po programu Mikološke zveze Slovenije, 
ki ga je vodil determinator mentor Slav-
ko Šerod, predsednik Gobarskega dru-
štva Lisička Maribor. Ob koncu je vseh 
31 udeležencev uspešno opravilo pisni 
izpit, za kar so prejeli priznanja. Videti je 
bilo, da so bili tečajniki željni znanja in da 
so z veseljem prisluhnili predavanjem, 
saj so spoznali več kot 80 vrst gob.

T O N E  TAV Č E R

Državno prvenstvo za člane, veterane in parakarateiste 
Še eno državno člansko prvenstvo 

je za nami. 

Prvič sta na članskem državnem 
prvenstvu, ki je potekalo 23. februarja 
2019 v Črnomlju, nastopala Svit Pod-
pečan in Anika Jagarinec. V kategoriji 
članic do 55 kg je drugo mesto osvojila 
Anika Jagarinec, dobro se je odrezal 
tudi Svit Podpečan, ki pa tokrat ni po-
segel po vidnejši uvrstitvi.

LU K A  D E B E R Š E K

MOZAIK DOGODKOV

Pohodniki Planinske sekcije Andraž

Udeleženci tečaja s predavatelji

Anika Jagarinec na podelitvi priznanj
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V četrtek, 21. februarja 2019, je 
v Občinski knjižnici Polzela poteka-
lo strokovno predavanje z naslovom 
»Strah ima velike oči«, ki je govorilo o 
tem, kako se najučinkovitejše spopa-
damo z vsakodnevnimi malimi in veli-
kimi strahovi. 

Predavateljica Nevenka Breznik, 
specializantka psihoterapije transakcij-
ske analize, že več kot deset let dela 
kot psihoterapevtka na področju in-
dividualne, partnerske in skupinske 
psihoterapije. Tokrat je spregovorila o 
občutku strahu, ki ga poznamo prav 

Strokovno predavanje »Strah ima velike oči«
vsi. Prehodna tesnobnost, živčnost ali 
zaskrbljenost zaradi stresnega dogod-
ka so povsem normalni odzivi na de-
jansko ali grozečo nevarnost. Pri obi-
čajni zaskrbljenosti razmeroma zlahka 
povežemo strah, ki ga trenutno občuti-
mo, z okoliščinami, ki nas čakajo. Če pa 
nas strah ovira v vsakdanjem življenju, 
govorimo o anksioznih motnjah, včasih 
tudi fobijah.

Med predavanjem smo spoznali 
različne vrste strahu in zaskrbljenosti, 
predvsem pa uporabne tehnike, s ka-
terimi lahko strah zmanjšamo ali pov-
sem odpravimo. Ugotavljali smo tudi 
vzroke, ki nas pripeljejo do neprestane 
zaskrbljenosti, ki lahko precej zmanjša 
kakovost našega življenja. 

R E N ATA  N OVA K

Po izkušnji, da življenje ni lahko, 
je pa lepo, če si vsakodnevne tegobe 
preženeš s hobijem, kot sta slikanje in 
kiparjenje, je Slavi Pavšek ustvarila ob-
čudovanja vredna dela in jih postavila 
na ogled na gradu Komenda.

Slavi je rojena v Podvinu pri Polzeli, 
že desetletja pa ima dom v Rečici ob 
Paki. Dolgo sta z možem preživela na 
delu v tujini, kjer se je Slavi poleg re-
dne zaposlitve tehničnega risarja veliko 
posvečala kiparjenju. Veliko otrokom 
iz vrtcev in osnovnošolskim otrokom 

Zgodbe v podobah na gradu Komenda
je pomagala, svetovala in jih učila ki-
parjenja, risanja in slikanja. Veliko bi še 
ustvarila, če bi v življenju ne bilo težav. 
Vrnila se je domov in svoj hobi slikanja 
in kiparjenja nadaljevala v likovni sekciji 
KUD Polzela, kjer uspešno ustvarja že 
četrt stoletja. Kljub zdravstvenim teža-
vam je vedno vesela, prijazna in zelo 
ustvarjalna ljubiteljska slikarka ter tudi 
vestna članica pevskih zborov.

Sodelovala je na številnih skupinskih 
razstavah, obiskovala izobraževalne te-
čaje, sodelovala na raznih ekstemporih 
in tekmovalnih razstavah, prejela števil-
na priznanja in tudi certifikat za grafič-
no delo.

Na gradu Komenda je bila od 22. 
februarja do 22. marca 2019 na ogled 
postavljena razstava nekaj njenih kipar-
skih del in slikarskih del, za katera Slavi 
pravi, da so »tako, od A do Ž«. Vseka-
kor je razstava vredna ogleda in še zla-
sti občudovanja, kaj lahko ustvari trdna 
volja, ljubezen do likovne umetnosti in 
veselje do dela.

M O J C A  K O R O Š E C

MOZAIK DOGODKOV

Predavateljica Nevenka Breznik

Umetnica Slavi Pavšek in vnuk Matai
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Društvo upokojencev Andraž je v petek, 22. februarja 
2019, organiziralo pohod na Hom. Ob 8.30 se nas je zbralo 
deset pohodnikov iz društva. Odpeljali smo se v smeri Griž 
in na pohod krenili iz kraja Pongrac. 

Andraški upokojenci opravili pohod na Hom
Vreme nam ta dan ni bilo najbolj naklonjeno, občasno je 

rosilo, vendar je bila med pohodniki vseskozi prisotna dobra 
volja. Prijetna in zanimiva hoja je trajala dobro uro. Pot nas je 
vodila delno po asfaltni poti, nato navkreber po planinski poti, 
do Dragovega doma na Homu (608 m). Ker je bil dom zaprt, 
smo si malico in osvežitev privoščili iz svojih nahrbtnikov.

 
Po kratkem postanku smo se pohodniki vračali na izho-

diščno točko. Medtem nas je obsijalo sonce in nas ogrelo s 
svojimi toplimi žarki. Ob prijetni hoji smo kmalu prispeli na iz-
hodišče Pongrac. Kot se za pohod spodobi, je bila za nas upo-
kojence pot lahka in kratka, saj je ob tem pomembno pred-
vsem medsebojno druženje. Na poti domov smo se še ustavili 
v znanem gostišču v Šempetru, kjer smo si privoščili hrano in 
pijačo ter ob tem prijetno poklepetali.

Naše aktivnosti so vedno prijetne, zato vabljeni k udeležbi 
in druženju na naslednjih pohodih, ki jih vsak mesec organizira 
Društvo upokojencev Andraž. 

D R AG O  J A M N I K A R

24. februarja 2019 se nas je od 200 zbralo 93 članic in 
članov. Vse navzoče in goste je v uvodnem govoru pozdravil 
predsednik društva Emilijan Zabukovnik. Zaigral nam je mladi 
harmonikar Jan Hudobreznik, kvartet upokojencev »Arclinski 
fantje« pa je požel aplavz odobravanja za pesmi na temo po-
kojnin in življenja upokojencev.

Delovni predsednik Konrad Brunšek je skupaj s člani delov-
nega predsedstva odlično vodil zbor članov, na katerem so bila 
potrjena poročila o opravljenem delu v letu 2018, sprejet pa je 
bil tudi program delovanja za leto 2019. Opravili smo tudi na-
domestne volitve.

Gre za dokaj obsežno delovanje društva. Leto 2018 je po-
tekalo zlasti v luči mnogih uspešnih prireditev, kot so 12 ur po-
hodov na Goro Oljko ter zimske in poletne rekreacijske vadbe, 

meddruštvenih in pokrajinskih športnih tekmovanj, izletov, pi-
knikov in srečanj. Odlično sta bili izpeljani prireditvi Andraževec 
in Sv. Barbara. Pozimi so ob četrtkih potekala druženja ob šahu 
in kartah ter druge aktivnosti. Vsaki članici in članu smo prinesli 
koledar ter leto sklenili s prednovoletnim obiskom in obdaritvijo 
najstarejših.

Za dolgoletno prizadevno delo ter osebni doprinos k rezul-
tatom in krepitvi društva so prejeli:
• pisno priznanje DU Andraž: Anton Koren in Jože Jelenko,
• pisno priznanje PZDU Celje: Irena Krk in Anton Blagotinšek,
• priznanje ZDUS (malo plaketo): Jakob Satler.

Za veder zaključek so nas prijetno presenetili kurenti iz po-
bratenega Društva upokojencev Sv. Urban - Destrnik.

S R E Č K O  R A J H

Zbor članov Društva upokojencev Andraž

MOZAIK DOGODKOV

Andraški pohodniki na Homu

Skupino je pripeljal in se z njo predstavil njen vodja, predsednik Društva upokojencev Sv. Urban - Destrnik Branko Goričan 
(skrajno levo).
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90 let Tilke Šalej
Tilka Šalej se je rodila 23. februarja 1929 v Gornjem Gra-

du in je najmlajša izmed enajstih Urbanovih otrok. Po po-
rodu sta dva umrla. Ostalo je osem sester in brat, ki je med 
drugo svetovno vojno padel na ruski fronti.

Po vojni je med šolanjem živela pri sestri v Celju in se pri 
Malgajevih izučila za šiviljo. V tem času je spoznala bodoče-
ga moža Jožeta in se pozneje z njim poročila. Rodili so se 
jima trije otroci, vendar je prvorojeni sin kmalu po porodu 
umrl. Z možem sta se preselila na Polzelo, tu se je pozneje 
zaposlila v tovarni nogavic. Leta 1972 je mož Jože preminil v 
nesreči. Ostala je sama ter skrbno vzgajala hčerko Natašo in 
sina Vita. Tudi leta 2001 nesreča ni počivala. Po hudi bolezni 
je umrla hči Nataša.

Tilka živi sama, nanjo budno pazi sin Vito, ki si je ustvaril 
družino nedaleč stran. Seveda pa so ji v veliko veselje tri vnu-
kinje (Natašine hčerke), dva vnuka (sina Vita in snahe Fanike) 
ter dva pravnuka in pravnukinja. Ob tem častitljivem jubile-
ju so jo obiskali župan Občine Polzela Jože Kužnik, župnik 
Jože Kovačec ter iz društva upokojencev Gertruda Terčak, 
župnijske Karitas Zdenka Jelen, ZZB za vrednote NOB Silva 
Romih, Krajevne organizacije Rdečega križa Dorica Melanšek 
in Olga Hočevar.

O LG A  H O Č E VA R

Društvo podeželske mladine (DPM) Spodnje Savinjske 
doline je v soorganizaciji s Kmetijsko-gozdarskim zavodom 
Celje v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče v soboto, 9. 
marca 2019, pripravilo najprej društveni kviz Mladi in kme-
tijstvo, nato pa letno skupščino društva.

Za letošnji kviz so bile izbrane naslednje teme: turistične 
kmetije, natančno kmetijstvo in pridelava vrtnin v rastlinjaku 
s poudarkom na hidroponiki. Prvo mesto je osvojila prva eki-
pa DPM Polzela (David Fonda, Primož Stražar, Mark Likeb), 
drugo mesto druga ekipa DPM Polzela (Angelika Vasle, Matic 
Cmerešek, Erik Cvetko), tretje mesto ekipa DPM Braslovče 
(Luka Rožič Plazovnik, Miha Mahor, Barbara Užmah) in če-
trto mesto ekipa DPM Petrovče (Špela Razboršek, Patricija 
Halužan, Janja Žagar). Regijskega tekmovanja, ki bo v orga-
nizacij DPM Tabor, se bo udeležila prva ekipa DPM Polzela 
30. marca 2019, gostitelji državnega kviza pa bodo kot lan-
ski zmagovalci DPM Spodnje Savinjske doline in bo 13. aprila 
2019 v Žalcu. 

Na skupščini je o lanskem delu in načrtih za letos govoril 
predsednik Blaž Jelen. Poudaril je, da DPM Savinjske doline 
združuje vse mlade s podeželja, tako tiste iz kmečkih družin 
kot tiste, ki se šolajo in zaposlujejo zunaj kmetijstva, šteje pa 
več kot 200 članov. V letu 2018 so sodelovali na prireditvah 
v dolini, na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, skrbeli za 
predstavitveni nasad hmelja v Žalcu, se izobraževali, družili 
ob športnih dejavnostih, organizirali strokovne ekskurzije po 
Sloveniji in v tujini, uspešno organizirali regijski kviz Mladi in 
kmetijstvo, zmagali na državnem kvizu, se udeležili regijskih 
in državnih kmečkih iger. Letos bodo nadaljevali dejavosti na 
vseh področjih, najprej pa zdaj vse moči usmerjajo v orga-
nizacijo državnega kviza Mladi in kmetijstvo, ki bo 13. aprila 
2019 v Žalcu.

T O N E  TAV Č E R

Polzelani zmagovalci kviza Mladi in kmetijstvo

MOZAIK DOGODKOV

Z obiska pri Tilki Šalej

Prva ekipa DPM Polzela, zmagovalka kviza v Petrovčah
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Karate pokal Nestla Žganka 2019
Tekmovanja se je udeležilo več kot 

300 tekmovalcev iz štirih držav. Tek-
movanja so se udeležili naslednji tek-
movalci: Matic Čeh, Žiga Trbovšek, Zala 
Kramberger, Lara Kramberger, Aneja 
Jesenek Rojšek, Majra Omerovič, Nej-
la Mašič, Tomaž in Denis Herodež,Tilen 
Riosa Novak in Zoja Avžner. Dosegli so 
naslednje rezultate: 

1. mesto:  Tilen Riosa Novak 
 (mladinci do 55 kg) 
2. mesto:  Žiga Trbovšek
 (dečki do 45 kg) 
3. mesto:  Zoja Avžner
 (kadetinje do 54 kg) 
3. mesto:  Zala Kramberger
 (malčice do 30 kg) 

Čestitke vsem tekmovalcem.

LU K A  D E B E R Š E K

Marija Velepič je 4. marca 2019 
praznovala devetdeset let. Lepe želje 
so ji namenili župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, župnik Jože Kovačec in 
predstavniki KORK, Društva upoko-
jencev Polzela in Župnijske Karitas 
Polzela.

Marija se je rodila kot prvorojenka 
v številni družini Terčak. Štirje fantje in 
štiri dekleta so prijokali na svet očetu 
Albinu, ki je bil kolar, in mami Mariji, go-
spodinji. Odraščala je v ljubeči družini, 
kar imajo Terčaki privzgojeno še danes. 
Zelo so povezani, radi se imajo. Štirje 
so si zgradili domove na zemlji, ki jim jo 
je podarila mama, in mnogi rečejo, da 
je to Terčakova ulica. Redno se družijo, 
pretekla leta je bilo to vsak teden, zdaj 
pa ob rojstnih dnevih. Nikoli pa ne po-
zabijo zapeti pesmi »Štirje fantje«, ki so 
jo peli v mladih letih. 

Kot dekle je rada pomagala mami v 
gospodinjstvu. Pri osemnajstih letih se 
je zaposlila v tovarni nogavic na Polzeli 
in ji ostala zvesta do upokojitve. Spo-
mni se, da si je najprej na obroke kupila 
kolo. In ni ji bilo treba več ob vsakem 
vremenu v službo peš. »Lepo je bilo v 
službi, zelo smo delali, a smo se tudi 

zelo razumeli, si pomagali. Uprava me 
je povabila, da sem med poletjem de-
lala v tovarniškem domu v Piranu,« so 
še živi Marijini spomini. 

Tam se je zagledala v postavnega 
Zvonka Velepiča. Kmalu so pogledi 
prerasli v resno zvezo. Zvonko si je po-
iskal delo v Sipu Šempeter in ljubezen 
sta okronala s poroko. Marija je dobila 
stanovanje v bloku na Polzeli. Družini-

90 let Marije Velepič

ca se je povečala za sina Davida. Deset 
let so živeli v bloku in gradili svoj dom. 
Toda doletela jih je neizmerna boleči-
na, ki nikoli ne pojenja. Pri 21 letih je po 
hudi bolezni preminil edini sin. Ostala 
sta sama z bolečino, ki se s starostjo 
še povečuje. Vesela sta, da imata oporo 
drug v drugem in v vsem sorodstvu.

O LG A  H O Č E VA R

24. februarja 2019 je v Velenju potekal mednarodni turnir »14. pokal Nestla 
Žganka 2019«, ki ga organizira Karate klub Tiger. 

MOZAIK DOGODKOV

Žiga Trbovšek je v močni konkurenci dosegel odlično drugo mesto.

Na obisku pri Mariji Velepič
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Za nami je naporen, a zanimiv ka-
rateistični konec tedna. Karate zveza 
Slovenije je v Laškem v sodelovanju z 
našim karate klubom organizirala turnir 
»Slovenija open 2019«. 

Na omenjenem mednarodnem ka-
rate turnirju je sodelovalo šest držav – 
Avstrija, Hrvaška, Italija, Slovenija, Srbija 
in Makedonija. Nastopilo je 415 tekmo-
valcev iz 61 klubov. Kljub tako močnemu 
turnirju so bili naši karateisti uspešni in 
domov prinesli deset kolajn. Čestitke na-
šim tekmovalcem! Posebna zahvala pa 
gre naši ekipi Karate kluba Polzela, ki je 
zaslužna za odlično izvedbo turnirja.

Rezultati:
• 2. mesto: Aleksej Derča, kumite 

dečki (+40 kg), 
• 2. mesto: Nuša Žerjav, kumite mla-

dinke (+59 kg), 
• 3. mesto: Zoja Avžner, kumite kade-

tinje (–54 kg), 
• 3. mesto: Mai Bašič Fekonja, kumite 

kadeti (–57 kg), 
• 3. mesto: Zala Kramberger, kumite 

malčice (–35 kg), 
• 3. mesto: Žiga Trbovšek, kumite 

dečki (–40 kg), 
• 3. mesto: Tiana Bikič, kumite kadeti-

nje (+54 kg), 

• 3. mesto: Aneja Jesenek Rojšek, 
kumite mlajše kadetinje (–45 kg), 

• 3. mesto: Lan Podpečan, kumite 
mladinci (–68 kg), 

• 3. mesto: Nika Šenica, kumite mla-
dinke (–59 kg).

LU K A  D E B E R Š E K

Slovenija open 2019

V petek, 1. marca 2019, je nasto-
pil začetek meteorološke pomladi, ko 
se narava počasi prebuja iz zimskega 
spanja in ptički glasneje s petjem na-
znanjajo toplejše dni. In prav takrat je 
andraška kulinarična sekcija pripravi-
la kulinarično delavnico z naslovom 
»Gobe v dobri družbi«. 

Zbrala se nas je dokaj številčna dru-
ščina, polna optimizma in dobre volje, 
v pričakovanju priprave kulinaričnih 
dobrot ter širjenja znanja. Pod vod-
stvom Francija Uratnika, ki je izkušen in 
dobrovoljni mojster gobarskih dobrot, 
ter njegove nepogrešljive desne roke 
žene Marte, spretne kuharske pomoč-
nice, smo družno pripravljali gobarske 
dobrote. Hitro smo se lotili rezanja, me-
šanja, kuhanja in peke. Pripravili smo 
mesno-zelenjavni ragu v gobji družbi in 
s polento v obliki mozaika ter pečen-
ko Stefani z gobjim pridihom. Posebno 
zanimiva pa je bila »zmučkanka«, saj se 
izjemno preprosto in igrivo pripravlja, 
pečena pa je nadvse okusna. Na koncu 
smo se posladkali še s sladico.

Prisotni na kulinarični delavnici smo 
dobili tudi recepte, da bomo v prihajajoči 
gobji sezoni lahko večkrat uvrstili različne 
gobe na naše jedilnike. Udeleženci delav-
nice smo od mentorja Francija prejeli še 
priznanje o uspešnem sodelovanju na 
delavnici. Ob pokušini pripravljenih do-

brot smo prijetno kramljali o poteku de-
lavnice, tudi brez humorja ni šlo, bilo je 
obilo smeha in prijetnega druženja. Na-
smejani in dobre volje smo bili mnenja, 
da je delavnica »Gobe v dobri družbi« 
razširila naše vedenje o gobah v kulinari-
ki, kar bomo tudi s pridom izkoristili.

Gobe v dobri družbi 

J E L K A  O D E R

MOZAIK DOGODKOV

Zoja Avžner v akciji

Udeleženci delavnice, na kateri so pripravljali dobrote iz gob.
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Na srečanje smo povabile predavateljico iz Zveze dru-
štev za socialno gerontologijo Slovenije Petro Cerinšek, univ. 
dipl. soc. del., organizatorko regionalne mreže za Savinjsko 
regijo v programu Skupine starih ljudi za samopomoč. Skozi 
zanimivo predavanje z naslovom Socialni odnosi v starosti 
smo se srečali s pomembnimi temami, ki nagovarjajo ljudi h 
gradnji in krepitvi dobrih medosebnih odnosov, za katere je 
pomembno, da skrbimo zanje skozi vse življenjsko obdobje.

Socialna interakcija, socialni odnosi, socialna mreža ter 
vrste socialnih opor so bile ključne teme, o katerih se je tega 
dne govorilo. Predstavitev je spremljala živahna razprava, 
skozi katero so navzoče podelile svoje razmišljanje, stališče 
ter argumente za in proti. Srečanje je bilo zaokroženo s po-
delitvijo rdečega nageljna ob 8. marcu, temu pa sta sledi-
la prijetno neformalno druženje ter izmenjava dragocenih 
znanj, življenjskih izkušenj in modrosti.

Hvala vsem prostovoljkam in vsem drugim podpornikom, 
da spodbujate in podpirate delo Medgeneracijskega društva 
Mozaik generacij Polzela v dobro vseh generacij, predvsem 
pa v dobro starejših ljudi.

M A R J A N A  Š M A J S

Predavanje o socialnih odnosih
V petek, 8. marca 2019, ob svetovnem dnevu vseh žena, se 

je v medgeneracijskem centru zbralo 15 prostovoljk Medge-
neracijskega društvu Mozaik generacij Polzela, z željo, da se 
ponovno srečamo ter podelimo dragocene izkušnje iz različ-
nih življenjski vlog, v katere kot žene vsakodnevno vstopamo.

Prijetno delovno srečanje 
članov Jadralnega društva 
Maltezer

Člani upravnega odbora Jadralnega društva Maltezer 
smo se v petek, 15. marca 2019, že četrtič zbrali pri starem 
tradicionalnem slovenskem opravilu – kolinah. Delo smo 
nadaljevali v soboto dopoldne, ko smo pripravljali tradicio-
nalne jedi, ki spadajo h kolinam. Dokazali smo, da smo tudi 
člani našega društva pravi gurmani in da je naše kulinarično 
znanje na visoki ravni. 

Z domačo hrano smo pogostili druge člane društva in go-
ste, ki so se v soboto popoldne zbrali na devetem občnem 
zboru Jadralnega društva Maltezer. V uvodnem delu smo 
prisluhnili mladima glasbenikoma, harmonikašici Angeliki in 
kitaristu Eriku, delovno srečanje pa nadaljevali ob pregledu 
opravljenega dela v letu 2018. 

Posebno ponosni smo na dobrodelnost našega društva 
in izobraževanje mladih, kar je izpostavil tudi župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, ki se je udeležil našega občnega zbora. 
Ivi Kapitler, predsednik zveze športnih društev, pa je pohvalil 
naše športne dosežke na regatah, ki jih v preteklem letu ni 
manjkalo. V drugem delu srečanja smo sprejeli načrt dela za 
leto 2019 in ugotovili, da smo nekaj teh nalog že uspešno 
uresničili. Srečanje se je nadaljevalo pozno v večer in minilo 
ob prijetnem druženju.

L J U B O  Ž N I D A R

MOZAIK DOGODKOV

Prostovoljke Medgeneracijskega društva Mozaik generacij 
Polzela
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V športni dvorani na Polzeli so v nedeljo, 10. marca 2019, 
odigrali polfinalno in finalno tekmo Savinjske košarkarske 
lige Vrtine Palir, ki jo že 25. leto organizira Športno košarkar-
sko društvo Koš Polzela. V ligi je letos sodelovalo šest ekip s 
širšega celjskega območja, naslov prvaka pa je letos drugič 
osvojila ekipa Instalacije Verhovšek Šentjur.

V tekmi za tretje mesto je ekipa Fibles team Nazarje pre-
magala ekipo KK Kasaze s 106 : 67, v finalni tekmi pa so Insta-
lacije Verhovšek Šentjur premagale ekipo Kovinarstvo Rožič 
Žalec z 79 : 70. Najkoristnejši igralec tekme je bil Miro Petrovič 
(Instalacije Verhovšek Šentjur) s 26 MVP točkami. Peto mesto 
je osvojila ekipa Vrtine Palir Prebold in šesto SLO 45+ Polzela. 

Posamične razvrstitve z upoštevanimi dosežki iz rednega 
dela tekmovanja so naslednje: strelci skupno: 1. Darijo Laza-
rovič (KK Kasaze) – 108 točk, 2. Blaž Vodončnik (Fibles team 

Nazarje) – 81 točk, 3. Uroš Drobne (SLO + Polzela) – 80 točk; 
izvajanje trojk: 1. Iztok Zakrajšek – 54 % uspešnosti, 2. Žiga 
Klančnik (oba Kovinarstvo Rožič Žalec) – 50 % uspešnosti, 
3. Blaž Vodončnik (Fibles team Nazarje) – 41,4 % uspešnosti; 
povprečje skokov na tekmo: 1. Denis Čater (KK Kasaze) – 10,8 
skoka, 2. Andraž Štok (Vrtine Palir Prebold) – 8,6 skoka, 3. Pri-
mož Butenc (Fibles team Nazarje) – 6,6 skoka. Posebno pri-
znanje ob 25-letnici lige je prejela Občina Polzela.

Pokale, priznanja in zmagovalne prstane so podelili župan 
Občine Polzela Jože Kužnik, predsednik Zveze športnih dru-
štev Občine Polzela Ivi Kapitler ter predstavnika Športno ko-
šarkarskega društva Koš Polzela Dani Turnšek in Marko Slokar 
ter predstavnik pokrovitelja Iztok Palir. Posebna priznanja ob 
25-letnici lige so prejeli Ljubo Žnidar, Jože Kužnik, Dušan Pajič, 
Boštjan Brglez in Vrtine Palir.

T O N E  TAV Č E R

25 let Savinjske košarkarske lige

Zlat in dvakrat srebrn
V Istanbulu v Turčiji je 2. in 3. marca 2019 potekalo Bal-

kansko prvenstvo za veterane v atletiki. Med 25 atletski-
mi reprezentanti iz Slovenije se je prvenstva udeležil tudi 
atletski veteran Marko Božiček s Polzele, ki je tudi tokrat 
odlično nastopal. 

V teku na 60 m z ovirami je prepričljivo zmagal in dose-
gel soliden rezultat, v teku na 400 m, se mu je zmaga izmu-
znila za dve stotinki, v štafetnem teku 4-krat 200 m pa je 
svoji beri dodal še eno srebrno kolajno. Svetovno prvenstvo 
bo letos v Torunu na Poljskem.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

S finalnega dne Lige Vrtine Palir, ki jo že 25. leto organizira Športno košarkarsko društvo Koš Polzela.

Marko Božiček s slovensko zastavo na razglasitvi 
zmagovalca teka na 60 m, kjer je osvojil prvo mesto.

32

POLZELAN             Št. 3, marec 2019



Letošnjo prvo marčevsko sobo-
to smo se planinski navdušenci zbrali 
pred občinsko stavbo in se odpravili 
po nagelj na Goro Oljko. Obetal se je 
lep dan s suhim in prijetnim vreme-
nom, primernim za ta letni čas (za raz-
liko od lani, ko je bilo še skoraj do ko-
len snega), zato gamaš, derez in krpelj 
tokrat nismo potrebovali. 

Planinskemu društvu Polzela so se 
pridružili še gorski stražarji in varuhi 
gorske narave iz sosednjih planinskih 
društev. Tako se nas je nabralo krepko 
čez 40. Pot se je vila po Šeneku, čez 

Vimperk, mimo hiše Neže Maurer in go-
stilne Jug. 

Med hojo je beseda stekla o tujero-
dnih in invazivnih rastlinah ter varovanju 
narave. Občudovali smo spomladansko 
cvetje, ki je ravno te dni pokukalo iz 
zemlje, na prvi polovici poti predvsem 
trobentice in vijolice, v gozdu pod vr-
hom pa teloh, jetrnik in pasji zob, ki 
med suhim rjavim listjem prav izstopa 
zaradi svoje značilne vijolične barve. 
Predvsem zaradi zadnjega so se neka-
teri navdušenci pripeljali iz Gorenjske in 
drugih oddaljenih krajev. 

Pri gostilni Jug smo se za kratek čas 
ustavili in se okrepčali. Ojstrica je ponu-
jala čudovito ozadje in nam polepšala 
skupinsko fotografijo. Nato je sledila 
pot po gozdu do vrha. V koči so nas pri-
čakali s toplim čajem, vsaka pohodnica 
pa je prejela nagelj. Tudi pohodniki smo 
bili deležni majhne pozornosti. Sledilo 
je prijetno druženje in nato sproščena 
pot v dolino brez hitenja. Poslovili smo 
se z željo, da se naslednje leto spet sre-
čamo ob isti priložnosti. 

U R O Š  Č OTA R

Po nagelj na Goro Oljko

Na vzbrstenje sta pripravljeni žlah-
tni žametni črnini ali modri kavčini; 
prva je zasajena pri cerkvi v Andražu 
nad Polzelo in se imamo zanjo zahvali-
ti nekdanjemu župniku Janezu Furma-
nu, druga pa od leta 2016 lepo uspeva 
na Ulrihovi kapelici na gradu Komenda 
in smo jo v dar dobili od Savinjskih vi-
nogradnikov.

.
Z vsakoletno rezjo trte, ki je po-

membno vinogradniško opravilo, ostro 
posegamo v njeno »življenje«, rušimo 
njen naravni razvoj in lastnosti, prido-

bljene skozi tisočletja. Tako človek tudi 
dandanes z obliko, ki ji jo daje, usklajuje 
svoje koristi z zahtevami trte. Letošnjo 
spomladansko rez sta na zadnji dan v 
februarju opravila župan Občine Polze-
la Jože Kužnik in Rudi Cevzar, ki je tudi 
gospodar obeh trt in njun skrbnik skozi 
vse leto. Modra kavčina je stara že več 
kot 400 let in je vpisana v Guinessovo 
knjigo rekordov kot najstarejša trta na 
svetu. Verjamemo in upamo, da nas bo-
sta obe žlahtnici, pod skrbnim očesom 
skrbnika, z vsakoletnim pridelkom raz-
veseljevali tudi v prihodnje.

»Na svetu lepše rož´ce ni, kot je 
vinska trta, pozimi spi, spomlad’ cveti, 
v jesen nam vince daje«

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

MOZAIK DOGODKOV

Proti Gori Oljki se je odpravilo več kot 40 pohodnikov.

Skrbno opravljena spomladanska rez 
modre kavčine
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Na predvečer praznika svetnika 
Gregorja otroci spuščajo po vodah 
tako imenovane gregorčke. Tradicija 
izhaja iz Gorenjske. S tem zaznamujejo 
prihod pomladi in se spomnijo tradicije 
obrtnikov, ki so na ta dan nehali delati 
ob luči, kar so simbolično zaznamovali 
tako, da so po potokih, rekah in ribnikih 
spuščali goreče predmete. 

Na ta dan naj bi se ženili ptički, zato 
so ponekod matere spekle drobno peci-
vo in ga obesile na grmovje, otroci pa so 
ga iskali v prepričanju, da gre za ostanke 
ptičje gostije. Legende tudi pravijo, da 
naj bodo na gregorjevo jutro še posebno 
pozorna neporočena in samska dekleta, 
saj naj bi jim prva ptica, ki jo zagledajo, 
razkrila značej bodočega moža.

Letos so gregorčki prinesli svetlobo in veselje tudi med 
Polzelane

V Društvu Dobra ideja so se odloči-
li obuditi ta lepi praznik tudi na Polzeli. 
Bina Plaznik je povedala, da so za spu-
ščanje gregorčkov izbrali kar gregorje-
vo. Glavna ideja je druženje, ustvarjanje 
ter povezovanje otrok in odraslih. Udele-
žencem je pripravila naravne materiale, 
kot so lubje dreves, smrečje, lovoriko-
vec, vrbove vejice, čajne svečke. Tako 
je vsakdo lahko ustvaril svojo plavajočo 
lučko. Nekateri so se še posebno potru-
dili in prinesli s seboj čudovite, doma 
narejene plavajoče skulpture. Uradnemu 
pozdravu je sledil slavnostni spust gre-
gorčkov po potoku. 

Opazovanje plavajočih lučk in vzne-
mirjenje otrok ob spustu je pričaralo ve-
selje med vsemi udeleženci. Zahvala gre 
sosedom z Vrtne ulice, ki so širokosrč-
no priskočili na pomoč pri pripravah na 
praznovanje. Skupaj se veselimo in pra-
znujemo svetlobo v naših življenjih skozi 
vse leto. Se vidimo prihodnjič.

J U R I J  Ž O H A R

Velika otroška maškarada 2019
V nedeljo, 3. marca 2019, je od 15. do 17. ure v veliki telovadnici Osnovne šole 

Polzela potekala velika otroška maškarada. Udeležilo se je je približno 300 obi-
skovalcev, kar je zelo lepo število. 

Člani Turističnega društva Polze-
la so že dopoldne okrasili prireditveni 
prostor, v katerem se je pozneje začelo 
pustno rajanje. Za animacijo na odru sta 
poskrbela Klovnesa Pesa in Klovn Jaka. 
Skozi celotno prireditev je tričlanska 
komisija opazovala mimoidoče maske, 
pozneje pa je razglasila tudi zmagoval-
ce za najizvirnejše maske, ki so prejele 
praktične nagrade. Da je bilo vzdušje še 
bolj praznično, so se na obisku oglasili 
kurenti iz Velenja, ki so nam pomagali 
odganjati zimo. 

Vsem sodelujočim in donatorjem 
nagrad se iskreno zahvaljujemo, hkrati 
pa vsem obljubljamo, da se naslednje 
leto ponovno vidimo.

B E R N A R D A  M E H

MOZAIK DOGODKOV

Slavnostni spust gregorčkov

S tradicionalnega pustnega rajanja na 
Polzeli
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V soboto, 9. marca 2019, so imeli 
člani Društva upokojencev (DU) Polzela 
v dvorani Kulturnega doma na Polzeli 
redni letni zbor članov, ki pa je bil tudi 
volilni. Po krajšem kulturnem progra-
mu, ki so ga pripravili pevke Maltežan-
ke, učenci OŠ Polzela in Vaški godci iz 
Andraža, je predsednica Gertruda Ter-
čak predlagala delovno predsedstvo ter 
druge člane zbora. 

Vodenje zbora je nato nadaljevala de-
lovna predsednica Zofka Zajc. V poroča-
nju o delu članov DU Polzela v letu 2018 
je najprej govorila predsednica Gertruda 
Terčak, nato pa še tajnica, blagajničarka, 
predstavnice in predstavniki posameznih 
odborov in komisij, častnega razsodišča 
ter nadzornega odbora. Vsi so potem 
predstavili še načrt dela za leto 2019, ki 
pa je podoben lanskemu. Ker v razpra-
vi po podanih poročilih in načrtu dela za 
leto 2019 ni bilo nobenih dodatnih pre-
dlogov in pripomb, so člani društva vsa 
poročila in načrte soglasno potrdili. 

Ker je bil tokratni občni zbor tudi vo-
lilni, je najprej sledila razrešnica doseda-
njemu vodstvu društva. Nato je delovna 
predsednica podala predloge za predse-
dnika društva, člane upravnega odbora, 

  Novi predsednik Društva upokojencev Polzela   
Igor Pungartnik

Divjak in Marjan Tratnik. Častno razsodi-
šče sestavljajo: Ida Rančigaj, Rudi Divjak 
in Drago Ulaga.

Poleg članov društva so se občnega 
zbora udeležili tudi gostje, med njimi je 
bil župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki 
je v svoji razpravi najprej pohvalil doseda-
nje vodstvo društva, novemu vodstvu pa 
zaželel veliko uspehov pri vodenju najšte-
vilčnejšega društva na Polzeli. 

Pred koncem se je Gertruda Terčak, ki 
je društvo vodila kar 18 let, zahvalila neka-
terim članicam in članom društva za uspe-
šno in požrtvovalno delo v preteklosti ter 
jim v ta namen podelila zahvale. Prejeli so 
jih: Erna Drofenik, Anika Tamše, Joža Biz-
jak, Neža Vrščaj, Marica Hribernik in Rudi 
Divjak. Za posebna prizadevanja pa je 
Marjana Šmajs prejela posebno priznanje. 
Prav tako pa je priznanje za preteklo delo 
iz rok Marjane Šmajs prejela dosedanja 
predsednica društva Gertruda Terčak, ki 
se je z nageljnom in dobro mislijo zahvalila 
še poverjenicam ter stalni delovni ekipi.

 
Po končanem uradnem delu se je 

družabni del nadaljeval v mali dvorani 
Kulturnega doma.

T O N E  TAV Č E R

nadzornega odbora in častnega razsodi-
šča. Člani Društva upokojencev Polzela 
so soglasno potrdili predlagane članice 
in člane, in sicer: novi predsednik društva 
je Igor Pungartnik; člani upravnega od-
bora so: Gertruda Terčak, Marjana Šmajs, 
Marjana Dobrišek, Julijana Klemen, Beti 
Mlakar, Boris Turk, Nika Svetko, Nežika 
Vrščaj in Mihaela Baloh; člani nadzor-
nega odbora so: Dorica Melanšek, Milko 

Kviz gasilske mladine Savinjsko-   
-Šaleške regije, Andražanke pete

Na I. osnovni šoli Žalec je v soboto, 
16. marca 2019, potekal kviz mladine Sa-
vinjsko-Šaleške regije, ki se ga je udeleži-
lo 34 ekip, ki so se na tekmovanje uvrstile 
iz predhodnih tekmovanj štirih gasilskih 
zvez v regiji (Žalec, Šaleške doline, Zgor-
nje Savinjske doline in Prebold). Največ 
uspeha so imele ekipe iz GZ Žalec.

Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz 
gasilske tematike, in sicer so reševali teste 
ter iskali gasilske besede v osmerosmerki. 
V praktičnem delu so štafetno vezali vo-
zle in izvajali vajo iz gasilskih spretnosti. 
Tekmovanje je potekalo v treh kategori-
jah: pionirji, mladinci in gasilci pripravniki.

Najboljše ekipe med pionirji: 1. PGD 
Okonina, GZ Zgornje Savinjske doline, 2. 
PGD Kapla - Pondor, GZ Žalec, 3. PGD Tr-
nava, GZ Žalec, 5. PGD Andraž nad Pol-

zelo; mladinci: 1. PGD Lokovica, GZ Šale-
ške doline, 2. PGD Ojstriška vas - Tabor, 
GZ Žalec, 3. PGD Lokovica 2, GZ Šaleške 
doline; gasilci pripravniki: 1. PGD Velenje, 
GZ Šaleške doline, 2. PGD Grajska vas, 
GZ Žalec, 3. PGD Ojstriška vas - Tabor, 
GZ Žalec. Na državno tekmovanje, ki bo 
potekalo 30. marca 2019 v Krškem, sta se 
uvrstili prvi dve ekipi v vsaki kategoriji. 

Mlade gasilce sta v uvodu pozdravila 
tudi ravnateljica OŠ Žalec Tatjana Žgank 
Meža in podžupan Občine Žalec Roman 
Virant, ki sta tekmovalcem zaželela veli-
ko uspehov, ob koncu tekmovanja pa so 
kolajne mladim gasilcem podelili predse-
dnik GZ Žalec Edvard Kugler, predsedni-
ca mladinske komisije regije Saša Katari-
na Petač in predsednik sveta regije Saša 
Branko Verk.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Novi predsednik Igor Pungartnik in 
dosedanja predsednica Gertruda 
Terčak, ki je društvo s 541 člani 
uspešno vodila kar 18 let.

Pionirke PGD Andraž nad Polzelo, ki 
so dosegle 5. mesto: Patricija Krk, Sara 
Glušič, Neli Stankovič, in mentorica 
Rebeka Dušič.
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Spoštovani, 

vljudno vabljeni na večer slovensko-bangladeškega prijateljstva,
ki bo potekal v sredo, 24. aprila 2019, ob 18. uri  

na gradu Komenda na Polzeli.

Obiskovalce bo nagovoril župan Občine Polzela Jože Kužnik. Vabljena gosta sta njegova 
ekselenca Muhammed Abu Zafar, veleposlanik Ljudske republike Bangladeš na Dunaju, 

in Igor Janez Zajec, častni konzul Ljudske republike Bangladeš v Ljubljani. 

Gostja večera bo pesnica dr. Glorjana Veber. Pogovor z njo, o dvojezični 
slovensko-bengalski pesniški zbirki V bližini tišine,  bo vodila Jolanda Železnik. 

Kulturni program bo začinjen z diaprojekcijo, poezijo in pokušnjo 
slovensko-bangladeške kulinarike. 

Kulturni program poteka pod okriljem 
Občine Polzela in Medobčinske splošne 

knjižnice Žalec.

Večer slovensko-bangladeškega prijateljstva
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KOLEDAR DOGODKOV

Začetki skupine BO! segajo v leto 2010, ko je pet ljubiteljskih glasbenikov, 
ki so odraščali ob roku in grungeu devetdesetih, ustanovilo rokovsko 
zasedbo BO!. Skladba Dirka za notranji mir z istoimenskega prvega 
albuma skupine, ki je izšel leta 2012, je na Valu 202 postala popevka 
tedna, na razpisu Vala 202 Imamo dobro glasbo 012 pa se je skupina BO! 
s singlom Eno uvrstila na kompilacijo Val 012. 

Skupina BO! v zasedbi Grega Hrovat (bobni), 
Robi Kugler (kitara), Boštjan Meh (vokal) 
in Jurij Žohar (bas) bo maja stopila tudi na 
polzelske odrske deske.

E-mail: band@b-o.si

Fb: www.facebook.com/
skupinaBO/

Foto: Mark Pirc, Aljaž Žohar

Leta 2013–2016 so bila zapolnjena z dejavnostmi: izšel je album Okrogli svetovi, ki ga je 
odgovorni glasbeni urednik Vala 202 Andrej Karoli uvrstil med albume leta 2014, med 
popevko tedna pa sta se tokrat uvrstili kar dve skladbi – 1000-e luči in Belo belo. Sledilo 
je obdobje odmevnejših nastopov, kot na primer: Izštekanih 10 pred polno dvorano na 
velikem odru Kina Šiška, kot predskupina Siddharti v velenjski Rdeči dvorani in v Slovenj 
Gradcu ter veliki nastop sredi Kongresnega trga v družbi skupin Dan D in Siddharta.

Tretjo ploščo King Kong so v studiu začeli snemati v začetku leta 2017, ob izidu 2018 pa 
sta se prvi in drugi single Maska in Drugi krog med poslušalci in radijskimi uredniki odlično 
sprejela. BO!jevci so v letu 2018 nastopili tudi na velikih odrih: Festivala Kurzschluss 
v Ljubljani kot predskupina britanski zasedbi Editors, tudi začetek turneje Siddharte 
so popestrili kot predskupina, nastopili so na Festivalu Čipkarija in Dan za Rock na 
Kongresnem trgu ter izvedli turnejo po Sloveniji.

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel yeel
Rebel yeel

Rebel yeel

Rebel YEEL

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel YELL
YELL

Rebel

Rebel
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April 2019
SREDA, 3. 4. 2019, OB 15. URI
Delavnica: Izdelovanje rož iz papirja 
Prostor Župnijske Karitas Polzela
(Zdenka Jelen: 031 697 290)

SREDA, 3. 4. 2019, OB 19. URI
Duhovna obnova za ženske – priprava 
na veliko noč
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

PETEK, 5. 4., IN SOBOTA, 6. 4. 2019
Čistilna akcija
Področje celotne občine
(Občina Polzela v sodelovanju z 
drugimi društvi v občini: 03/703 32 28)

SOBOTA, 6. 4. 2019, OB 10. URI
Zbor članic Zveze logistov in 
mehatronikov Slovenije
Avtopoligon Ločica ob Savinji
(Milan Pečnik: 031 366 252)

SOBOTA, 6 . 4. 2019, OB 17.15
12. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

NEDELJA, 7. 4. 2019, OD 8. DO 9. URE 
Meritve krvnega sladkorja in holesterola 
Dom krajanov Andraž
(Mateja Borovnik: 041 227 272)

NEDELJA, 7. 4. 2019
Ustvarjalna delavnica
Dom krajanov Andraž
(Ksenija Rojko Mešič:
dpmandraz@gmail.com)

PONEDELJEK, 8. 4. 2019, OB 18. URI
Odprtje razstave ilustracij Pod mojo 
kožo/izjokala sem sebe
Avtorica: Enja Rojenica
(Bina Plaznik: 041 692 772)

ČETRTEK, 11. 4. 2019, OB 17. URI
Prisluhnimo pravljici
Grad Komenda – prostori knjižnice
(Renata Novak: 03/703 32 04)

ČETRTEK, 11. 4. 2019, OB 19.30
Koncert godalnega in simfoničnega 
orkestra Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec
Dvorana II. slovenskega tabora Žalec
Brezplačne vstopnice prevzamete v 
glasbeni šoli.
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60)

PETEK, 12. 4. 2019
Tiskovna konferenca – Odstiranja 
znanj prednikov
– ob 10.30: za novinarje
– ob 19.00: za druge
Grad Komenda
(Marjan Kogelnik: 040 595 541) 

PETEK, 12. 4. 2019, OB 19. URI
Večer s Kvintetom Sakstet
Odprta vaja v Gostilni Cizej
Vstop prost (prostovoljni prispevki)
(Gašper Smisl: 040 757 979)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 5. URI
26. Rusov pohod – Medvednica
Zbor pri igrišču v Andražu
(Slavko Jevšnik: 041 543 416)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 9. URI
Spomladanski sejem
Parkirišče pred občinsko stavbo
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 9. URI
Športna tržnica
Parkirišče pred občinsko stavbo
(Ivi Kapitler: 041 783 225)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 10. URI
Romarski križev pot z Vimperka na 
Goro Oljko
(Jože Kovačec: 041 742 965)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 10.45 IN OB 
14.20
Srečanje kitarskih orkestrov glasbenih 
šol Slovenije
Dvorana Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec
Vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60)

SOBOTA, 13. 4. 2019, OB 15. URI
Dan slovensko-ameriškega 
prijateljstva in zavezništva
Pri pokopališču v Andražu nad Polzelo
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

SOBOTA, 13 . 4. 2019, OB 17.15
13. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

NEDELJA, 14. 4. 2019, OD 8. URE DALJE
Tekmovanje šoferjev in avtomehanikov
Avtopoligon Ločica ob Savinji
(Milan Pečnik: 031 366 252)

SREDA, 17. 4. 2019, OB 18. URI
Baletna predstava Po poti baletnih 
spominov 
Dvorana II. slovenskega tabora Žalec
Brezplačne vstopnice prevzamete v 
glasbeni šoli.     
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60)

ČETRTEK, 18. 4. 2019, OB 18. URI
Baletna predstava Po poti baletnih 
spominov 
Dvorana II. slovenskega tabora Žalec
Brezplačne vstopnice prevzamete v 
glasbeni šoli.     
(GŠ Risto Savin Žalec: 710 28 60)

ČETRTEK, 18. 4. 2019, OB 18. URI
Velikonočna ustvarjalna delavnica
Grad Komenda – prostori knjižnice
(Renata Novak: 03/703 32 04)

PETEK, 19. 4. 2019, OB 15. URI
Slovesnost križevega pota na Gori 
Oljki
(Jože Kovačec: 041 742 965)

PETEK, 19. 4. 2019, OB 17. URI
255. lunohod: Polzela–Jezero Vrbje
Zbor pri Domu društva upokojencev 
Polzela
(Julijana Klemen: 031 756 103)

PONEDELJEK, 22. 4. 2019, OB 15. URI
Praznično srečanje na Vimperku
(Jože Kovačec: 041 752 965)

TOREK, 23. 4. 2019, OB 11. URI
Svetovni dan Zemlje
Pri Gasilskem domu na Polzeli
(Osnovna šola Polzela v sodelovanju z 
Občino Polzela: 03/703 32 28)

SREDA, 24. 4. 2019, OB 18. URI
Javna produkcija učencev KGD 
Cecilija
Dvorana KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

SREDA, 24. 4. 2019, OB 18. URI
Odprtje likovne razstave Zlata paleta 
– sodobno slikarstvo
Razstava bo na ogled do 15. 5. 2019.
Zveza likovnih društev Slovenije v 
sodelovanju s KUD Polzela
Grad Komenda
(Klavdija Sitar: 041 725 117 in Cvetka 
Vačun: 031 795 825)
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SREDA, 24. 4. 2019, OB 18. URI
Večer slovensko-bangladeškega 
prijateljstva
Grad Komenda
(Občina Polzela in Medobčinska 
splošna knjižnica Žalec: 03/703 32 28)

ČETRTEK, 25. 4. 2019, OB 16. URI
Zaključek Škratove bralne značke in 
projekta Mali Savinjčani beremo 
Mala telovadnica OŠ Polzela
(Tajništvo OŠ Polzela: 03/703 31 00 in 
pisarna VVE:03/572 20 18)

ČETRTEK, 25. 4. 2019, OB 18. URI
Duhovna obnova za ženske
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

SOBOTA, 27. 4. 2019
Pohod iz Doliča do izvira Pake
(Jožica Jegrišnik: 031 840 387)

SOBOTA, 27. 4. 2019, OB 16. URI
Kuharska delavnica – jedi iz 
krompirja
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

SOBOTA, 27. 4. 2019, OB 17. 15
14. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 27. 4. 2019, OB 19.30
Letni koncert MePZ Oljka
(Marko Slokar: 041 381 472)

SOBOTA, 27. 4. 2019, OB 20. URI
Salamijada
Dom krajanov Andraž
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

NEDELJA, 28. 4. 2019, OB 9. URI
Memorial Frančka Satlerja
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

NEDELJA, 28. 4. 2019, OB 10. URI
1. turnir streljanja z zračno puško
Igrišče v Andražu
(Srečko Rajh: 041 326 103)

NEDELJA, 28. 4. 2019, OB 15. URI
Bela nedelja na Gori Oljki
(Jože Kovačec: 041 742 965)

TOREK, 30. 4. 2019
Kresovanje
Igrišče v Andražu
(Simon Ograjenšek: 031 393 499)

TOREK, 30. 4. 2019
Kresovanje v Šeneku
(Matej Dušič: 031 717 481)

APRIL 2019: VSAKA NEDELJA OD 9. 
DO 13. URE 
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Kulturni dom Polzela
(Tomi Masnec: 041 783 213)
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PONEDELJEK, 1. 4. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

16.30–19.00 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 2. 4. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

16.00–18.00 Medgeneracijska 
ustvarjalna delavnica
Izdelovanje rož iz kreppapirja za 
butare
(Zofka Palir)

SREDA, 3. 4. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 4. 4. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 5. 4. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 8. 4. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

16.30–19.00 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 9. 4. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 10. 4. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

SREDA, 10. 4. 2019
17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

PETEK, 12. 4. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 15. 4. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

17.30–19.00 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 16. 4. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 17. 4. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 18. 4. 2019
9.30–10.30 Posvetovalnica za starejše:
Pomladna utrujenost in gibanje
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra

17.00–18.30 Delavnica pletenja in 
šivanja
(Edita Šparaš)

PETEK, 19. 4. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

TOREK, 23. 4. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 24. 4. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 25. 4. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 26. 4. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 29. 4. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

16.30–19.00 Angleški krožek – 
nadaljevalni
(Tina Ojstersek)

TOREK, 30. 4. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

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

Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 

Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
delite svoje znanje z nami.

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

Medgeneracijski center - april 2019
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Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti nositi v srcu srečnih dni spomine.

Dante

ZAHVALA

JOŽEFA ZAVRŠNIK,
rojena Prevoršek

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje, sveče, svete maše ter izraz sožalja. 

Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu, pevcem 
Slovenskega okteta in Godalnemu kvartetu.

Sin Bojan

Spomin ...
Edini, ki ostane močan nad vsem,

edini cvet, ki ne ovene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame Mili 

LJUDMILA KOLENC
(11. 9. 1935–13. 3. 2019)

Ločica ob Savinji

Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenut-kih pomagali in 

sočustvovali z nami. Zahvaljujemo se za cvetje, sveče in 
darovane maše. Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu, 

pogrebni službi Ropotar in gospe govornici Ivanki. 

Vsi njeni

O
gl

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.

ZAHVALE, V SPOMIN

Mali oglasi

Masaže (klasična, terapevtska, športna, limfna), 
pedikura, manikura, permanentno lakiranje in 
podaljševanje nohtov.

Moja masaža, Prebold. 041 254 640 (Mojca)

Pedikura – medicinska in estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold. 041 254 640  (Mojca)

Pametna funkcionalna vadba celega telesa

Kontakt: 040 211 626 (Diana)
E-mail: kirbis.diana@gmail.com

Vsak ponedeljek od 18. do 19. ure v prostorih Mladinskega društva Polzela (nekdanji Frendi). 
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