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Polzelan, poročevalec Občine Polzela, je vpisan v razvid medijev 
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 
Slovenije pod zaporedno številko 1734. Glasilo brezplačno prejemajo vsa 
gospodinjstva v Občini Polzela. Če glasila niste prejeli na dom, ga prejmete 
brezplačno v TIC Polzela ali na Občini Polzela. Na voljo je tudi v elektronski 
obliki na spletni strani občine www.polzela.si.

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, po elektronski pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, do 17. 5. 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 31. 5. 2019.
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Poglejmo na Polzelo, širšo pokrajino 
in planet s perspektive ekološke odgo-
vornosti. Priča smo stopnjevanju posle-
dic podnebnih sprememb. Opozarjajo 
nas na nujnost po korenitih spremembah 
v odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli 
doslej v zgodovini človeštva. Da se ohra-
ni ekološki sistem okolja za prihodnje 
rodove, si z geomantijo kot celostno 
ekologijo prizadevamo za trajnostni ra-
zvoj, varovanje okolja, zaščito biosfere in 
vzpostavljanje celostnega spoznavanja 
ter delovanja.

Šele z močjo ozaveščanja lahko vsto-
pimo v razvoj, ki stremi k blaginji občanov, 
ob upoštevanju ekološke ozaveščenosti 
in vključujoče družbe. Začenjamo se za-
vedati naše okoljske soodgovornosti. Z 
neodgovornim ravnanjem z Zemljo ogro-
žamo naš lastni razvoj, saj ne omogoča 
stalnega (trajnostnega) kroženja dobrin. 
Lokalne skupnosti imajo pri tem lahko 
ključno vlogo – z dvigovanjem zavesti 
občanov, odprtim in argumentiranim dia-
logom, strokovnimi podlagami pri obliko-
vanju prostorskih predlogov in vpetostjo 
razvojnih strategij v prostorske rešitve.

Krize v odnosu do narave in Ze-
mlje, ki jo človeštvo dandanes doživlja, 
ne bo mogoče prerasti, če bistveno ne 
spremenimo svojega odnosa do oko-
lja. Ekologija naj se začne na lastnem 
pragu. Pot do sprememb bi bila za nas 
precej manj boleča, če bi bili pripravljeni 
povezovati se z Zemljo. Naši predniki so 
poznali načine, s katerimi so vzdrževali 
dialog z naravo, materjo življenja, staro 
štiri milijarde let. Ponovno obujamo mo-
žnosti, kako gojiti ta eksistencialni stik in 
na njem temelječe sožitje.

Tudi Polzela je ekosistem, med elemen-
ti narave, družbe in kulture. Moja geoman-
tična izkušnja raziskave Polzele je pozitiv-
na glede splošne ocene okoljskih odtisov 
na ekološko zdravje. Tista območja, ki so 
naravovarstveno občutljiva, kažejo na glo-
blje potrebe interdisciplinarnega angažira-
nja strok. Zavedati se velja, s pravo mero 
okoljske in družbene odgovornosti, da so 
določene točke v prostoru bistvenega po-
mena za identiteto. Po drugi strani so nav-
zoča prostorsko ranljiva območja. Pojmuje 
se jih enako kot rane v človeškem telesu. 
Potrebna je realna ocena stanja. 

Zdrava skupnost je osnovna celica 
družbenega razvoja, zibelka vrednot, pro-
stor medgeneracijskega povezovanja, vez 
s preteklostjo, sedanjostjo in prihodno-
stjo. Vznemirljivi časi napovedujejo veliko 
večji pomen inovativnih lokalnih skupno-
sti. Zato je čas, da predstavniki lokalnih 
skupnosti spodbujajo ustvarjalnost, zeleni 
kapital in odprtost do sprememb. Kultur-
na dediščina skupn(ost)nega upravljanja 
z naravnimi viri omogoča nove poslovne 
priložnosti, kot sta zeleni turizem (zelena 
shema trajnostnega turizma, Slovenija kot 
prva zelena destinacija na svetu).

Zeleni turizem je speči potencial, ki 
za razcvet potrebuje vpetost in soustvar-
janje z drugimi segmenti družbe. Izziv je 
izboljšati zavest ljudi o njihovih internih 
močeh, prednostih in njihovih vrednostih 
v širšem družbenogospodarskem okolju. 
Omogoča večjo stopnjo prilagajanja, od-
zivnosti in proaktivnosti med občani, prav 
v prepoznavanju izvornih moči (gospo-
darskih, družbenih in prostorskih). Razvoj, 
ki temelji na izvornih močeh, je stabilen, 
uspešen in ljudem naraven.

R O B I  L AV I N

Polzela in celostna ekologija
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Odstiranja znanj prednikov         
– Polzela ima energijo, ki je še ne poznamo

Občina Polzela je v lanskem letu s projektom Odstiranja 
znanj prednikov uspešno kandidirala na Javnem pozivu za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ra-
zvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Cilj projekta je na podlagi geomantičnega vre-
dnotenja potencialov vitalno-energijskih danosti in dediščine 
Polzele izoblikovati inovativno turistično ponudbo zelenega 
turizma ter tako prispevati k prepoznavnosti Polzele in širše 
pokrajine, razvoju novih zaposlitev in trajnostnemu razvoju 
območja Spodnje Savinjske doline. Projekt je vreden 20.000 
evrov, odobreno je sofinanciranje v višini 15.000 evrov, preo-
stanek pa bo občina zagotovila iz občinskega proračuna.

V petek, 12. aprila 2019, je bila na gradu Komenda v sklo-
pu projekta, širši javnosti predstavljena geomantična analiza 
Polzele. 

Kje je pravzaprav GEOMATIJA? Geomantija je posodoblje-
no znanje prednikov za zdravje človeka, narave in okolja. Po-
sveča se zdravju bivanja, ekološkemu varovanju okolja, urba-
nističnemu načrtovanju in oblikovanju trajnostnih in turističnih 
programov. Združuje stara znanja prednikov in sodobno eko-
loško znanost, da je prostor inteligenten in živ, prežet z univer-
zalno energijo.

Vodja projekta Odstiranja znanj prednikov je Karin Lavin, 
akademska slikarka, samostojna ustvarjalka, raziskovalka krajine 
in ljudi, ki v različnih projektih razvija avtentične oblike zelene-
ga geomantičnega turizma za vrednotenje in ohranjanje okolja 
s turistično ponudbo in smernicami za razvoj Občine Polzela 
na različnih področjih. Poudarila je, da je ključni temelj pristopa 
uravnati prostor za organizem. Naši predniki so to dodobra po-
znali, to se kaže na podlagi analiz z umestitvami cerkva, gradov 
in drugih objektov na pravo pozicijo. Na delavnicah, ki jih orga-
nizira Zavod Anima mundi, so udeležencem predstavljene raz-
lične vaje, da se naučijo živeti s tesnimi prepletenostmi: duhov-
no, vitalno, eterično in mentalno danostjo pokrajine. Dediščino 
lahko razvijamo naprej, to pa lahko dosežemo samo tako, da 
jo ohranjamo, za to pa je potrebna visoka raven ozaveščenosti. 

Robi Lavin je geomant, ki razkriva energijske sledi staro-
davnih kultur in proučuje spremembe v ekosistemu okolja. Na 
podlagi raziskav je ugotovil, da ima Polzela energijo, ki je še ne 
poznamo. Z geomantijskim raziskovanjem odkriva zdravje bival-
nih in delovnih prostorov, ukvarja se z okoljskim načrtovanjem, 
mediacijami, mentorstvom in vodenjem zelenih projektov. Naj-
večji poudarek namenja sintezi okolja in ljudi. Odkriva energijske 
sledi starodavnih kultur.

Občina Polzela bo vse te danosti, ki jih premore Polzela 
izkoristila za razvoj novih inovativnih turističnih produktov in 
storitev. Projekt Odstiranja znanj prednikov poteka od spodaj 
navzgor, kar pomeni, da izhaja iz interdsiciplinarne geomantij-
ske obravnave urbanega okolja in potencialov prebivalcev, ki 
z ustvarjalno soudeležbo in razvijanjem turistične ponudbe v 
okviru konzorcija vzpostavljajo aktivno družbo. Zato vabimo 
vse, ki vas trajnostni – zeleni turizem na Polzeli zanima, da se 
udeležite brezplačnih delavnic, ki se bodo zvrstile v maju.

A L E N K A  K O Č E VA R 

Ustvarjalci projekta Odstiranja znanj prednikov na predstavitvi 
(z leve proti desni: Robi Lavin, Anita Kogelnik, Marjan 
Kogelnik in Karin Lavin)

VABILO NA BREZPLAČNE DELAVNICE

V sklopu projekta Odstiranja znanj prednikov Občina Polzela vabi občanke in občane na brezplačno izobraževanje 

CELOSTEN ODNOS, INOVIRANJE Z DEDIŠČINO IN VZPOSTAVLJANJE NOVIH DEJAVNOSTI

Pet srečanj bo organiziranih v maju 
2019. Teoretični del bo potekal na gradu 
Komenda, praktični del pa na terenu v ur-
banem območju Polzele. Na izobraževa-
nju boste spoznali vitalno-energijski po-
tencial mesta in pristope za razvoj novih 
dejavnosti zelenega turizma. Ob zaključ-
ku boste lahko izoblikovali svoj avtentični 
program vodenja po mestu ali drugačno 
obliko ponudbe oziroma izdelka.

Vsebina izobraževanja:
• Razvoj zelenega turizma v Sloveniji 

in svetu
• Celostno načrtovanje dejavnosti in 

razvoj osebnih potencialov
• Vitalno-energijske danosti Polzele in 

zdravje prostora
• Dediščina kot potencial celostnega 

razvoja in inovativnih rešitev
• Oblikovanje nove turistične ponudbe 
• Pomen skupnega nastopa na trgu

Izvajalec: Zavod za celostni razvoj 
Anima Mundi. Prijave in podrobnejše in-
formacije: 041 823 927 – Karin Lavin, la-
vin@siol.net.

Prijave zbiramo do 30. 4. 2019.

Za udeležbo na izobraževanju ni po-
trebno predhodno predznanje. Primerno 
je za vse občane, starejše od 16 let. Koti-
zacije ni.
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V korak s časom sta stopili spletni 
strani Občine Polzela (www.polzela.si) 
in TIC Polzela (www.tic-polzela.si). Ker 
vse več ljudi spremlja spletne vsebine 
na mobilnih telefonih, sta obe strani pri-
lagojeni telefonom in tablicam. Poleg 
tehnične je bilo poskrbljeno tudi za vse-
binsko optimizacijo, da boste občani hi-
treje našli stvari, ki so vam pomembne. 
V skladu s tem smo izvedli tudi miselni 
preskok, v osredju katerega ste vi, naši 
zvesti občani. Spletni strani Občine in 
TIC Polzela se bosta prepletali z medij-
skim portalom MojaObcina.si/Polzela in 
Facebookom, da boste vse pomembne 
informacije dobili prek čim širšega na-
bora kanalov.

LOKALNO DOGAJANJE, KI GA VELIKI 
MEDIJI PRESLIŠIJO

Čeprav radi prebiramo naslove, ki 
orisujejo krizo, uspeh in druge razbur-

ljive pripetljaje čez lužo in dlje, nas vse 
najbolj zanima, kaj se dogaja blizu nas, 
v lokalnem okolju – v naši občini. Kaj 
prinaša MojaObčina.si lokalnim bral-
cem in kaj lokalnim veljakom?

Lokalne novice so najbolj brane no-
vice v Sloveniji, kar ni čudno, saj gre za 
poročanje o dogodkih, ki se nas najbolj 
in vsak dan dotaknejo. Lokalni portal 
MojaObčina.si združuje lokalno doga-
janje v slovenskih občinah na enem 
mestu in ponudi največji izbor tistih 
novic, ki jih sicer ne najdemo v osre-
dnjih vseslovenskih medijih, poleg tega 
pa je lokalni vir za dogodke, zanimivo-
sti, razprave, prosta delovna mesta in 
aktualne razpise iz naše občine. Zdaj 
boste lahko spremljali vse aktualno do-
gajanje v naši občini na www.mojaob-
cina.si/polzela in vsebino portala tudi 
sami soustvarjali. 

Prenovljene strani Občine Polzela in TIC Polzela

POPOLNA E-STORITEV ZA OBČINE IN 
OBČANE!

Posebnost portala MojaObčina.si je v 
tem, da lahko vsebine tudi sami upravljate 
in jih soustvarjate, kar je predvsem zanimi-
vo za lokalne skupnosti, društva in orga-
nizacije, ki za svoje domače okolje veliko 
storijo, le stežka pa pridejo do medijske 
izpostavitve, da bi o njihovem delovanju 
izvedeli tudi drugi. Vabljeni ste torej vsi 
lokalni bralci in lokalni ustvarjalci iz raznih 
ustanov, zavodov, šol, društev, krajevnih 
skupnosti, ki ste že zadolženi za pisanje 
oziroma obveščanje ali pa bi to še radi 
postali, da se jim pridružite. Smo omenili, 
da je za društva in druge posameznike iz 
lokalne skupnosti to brezplačno? 

V projekt je vključenih že več kot 90 
občin. Prispevke že danes zagotavlja 
več kot 10.000 avtorjev, ki jih ureja okoli 
100 lokalnih urednikov. 

A L E N K A  K O Č E VA R

Na izredni seji občinskega sveta, 
ki je bila v torek, 23. aprila 2019, in je 
bila za javnost zaprta, so svetniki raz-
pravljali o zahtevi za presojo  ustavno-
sti in zakonitosti Uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za državno cesto 
od priključka Šentrupert na avtocesti 
A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje 
jug, katero sta vložili Občina Polzela in 
Občina Braslovče 30. 5. 2018.

 Za sklic izredne seje se je župan 
Jože Kužnik odločil zaradi ugibanj, da 
naj bi zaradi trgovanja s cestami in po-
ložaji z ministrsko ekipo Alenke Bra-
tušek Občina Polzela vloženo zahtevo 
za ustavno presojo umaknila tik pred 
obravnavo na ustavnem sodišču.

 

Po skoraj uro in pol dolgi razpravi 
so svetniki zavzeli enotno stališče, da 
pri vloženi zahtevi za ustavno presojo 
vztrajajo, saj zaupajo svetnikom iz prej-
šnjega mandata, ki so odločitev z vso 
odgovornostjo tudi sprejeli.

A L E N K A  K O Č E VA R

Tretja razvojna os -          
Občina Polzela vztraja pri vloženi ustavni presoji
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Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) je prostorski akt, s katerim ob-
čina podrobneje načrtuje zaokrožena 
območja, ki so pretežno nepozidana, 
predstavljajo pa funkcionalno celoto, ki 
jo je treba enovito zasnovati in opremi-
ti. Da se območje ureja z OPPN, določa 
Občinski prostorski načrt, ki predstavlja 
glavni oziroma krovni prostorski akt 
občine. Pobudniki za izdelavo so lah-
ko fizične osebe, ki so lastniki zemljišč, 
ki jih OPPN zajema, ali pa občine, ki v 
imenu in interesu lastnikov vodijo po-
stopek priprave OPPN. Postopek je 
zahteven in traja najmanj eno leto.

Občinski svet Občine Polzela je na 
5. redni seji  15. aprila 2019,  sprejel dva 
nova občinska prostorska načrta, in si-
cer OPPN Breg pri Polzeli, kjer je pred-
videna gradnja šestih stanovanjskih hiš 
in OPPN Ločica IV, kjer se predvideva 
gradnja desetih stanovanjskih hiš skupaj 
z vso gospodarsko infrastrukturo. Oba 
odloka skupaj z grafičnimi prilogami sta 
objavljena v Uradnih objavah.

V nadaljevanju so predstavljene 
glavne faze postopka priprave OPPN:

1. Priprava izhodišč za pripravo OPPN
Odločitev za pripravo OPPN teme-

lji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, 
izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta 
pripravlja na podlagi izkazane potrebe 
občine in ni predviden v OPN ali na po-
budo investitorja priprave OPPN. 

2. Izdaja sklepa o pripravi OPPN
Na podlagi izhodišč za pripravo 

OPPN župan sprejme sklep o pripravi 
OPPN. Občina sklep skupaj z izhodišči 
za pripravo OPPN javno objavi.

Nosilci urejanja prostora, ki sodelu-

jejo v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje, v tej fazi podajo svoje mne-
nje o verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPPN na okolje. V tej fazi lahko občina 
zaprosi za konkretne smernice nosilcev 
urejanja prostora.

3. Priprava osnutka OPPN
Občina pripravi osnutek OPPN na 

podlagi in v skladu s sklepom o pri-
pravi OPPN, regionalnim in občinskim 
prostorskim načrtom, hierarhično nad-
rejenimi prostorskimi načrti, državnim 
prostorskim redom, splošnimi in konkre-
tnimi smernicami nosilcev urejanja pro-
stora ter strokovnimi podlagami ter pri-
pombami in predlogi javnosti, ki izhajajo 
iz javnega posveta ali delavnic.

Če je bilo ugotovljeno, da je v po-
stopku priprave ali spremembe OPPN 
treba izvesti celovito presojo vplivov na 
okolje, se med pripravo osnutka OPPN 
pripravi tudi okoljsko poročilo. 

Osnutek OPPN in morebitno okolj-
sko poročilo občina javno objavi in o 
objavi obvesti nosilce urejanja prostora 
ter jih pozove, da podajo mnenje. Držav-
ni nosilci urejanja prostora, ki sodeluje-
jo pri celoviti presoji vplivov na okolje, 
hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na 
okolje s stališča njihove pristojnosti ali 
mnenje o ustreznosti okoljskega poro-
čila. Ministrstvo, pristojno za okolje, po 
prejemu vseh mnenj državnih nosilcev 
urejanja prostora odloči, da je okoljsko 
poročilo ustrezno.

4. Priprava dopolnjenega osnutka 
OPPN in javna razgrnitev

Po pridobitvi mnenj in odločitev 
občina dopolni osnutek OPPN in okolj-
sko poročilo ter ju javno objavi in jav-
no razgrne. Javnosti se na objavljeno 

in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje 
predlogov in pripomb. Med javno razgr-
nitvijo mora občina zagotoviti tudi javno 
obravnavo razgrnjenih gradiv. 

Občina prouči pripombe javnosti k 
osnutku OPPN in predloge ter do njih 
zavzame stališče, ki ga javno objavi.

5. Priprava predloga OPPN
Na podlagi stališč do pripomb in 

predlogov javnosti občina pripravi pre-
dlog OPPN, ki ga skupaj z okoljskim po-
ročilom javno objavi in o objavi obvesti 
nosilce urejanja prostora ter jih pozove, 
da podajo mnenje. 

Državni nosilci urejanja prostora, 
ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov 
na okolje, hkrati z mnenjem podajo tudi 
mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
OPPN na okolje, če tega niso podali že v 
mnenju na osnutek OPPN. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, ugo-
tovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN 
na okolje sprejemljivi v skladu s predpisi 
s področja varstva okolja. 

6. Priprava usklajenega predloga OPPN
Občina na podlagi mnenj pripravi 

usklajen predlog OPPN in ga skupaj s 
spremljajočim gradivom posreduje mi-
nistrstvu v potrditev.

7. Potrditev usklajenega predloga 
Ministrstvo s sklepom potrdi predlog 

OPPN ter ga javno objavi.

8. Sprejem OPPN
Po potrditvi predloga OPPN ga ob-

čina sprejme z odlokom in pošlje mini-
strstvu, da ga javno objavi kot veljaven 
prostorski akt.

P E T R A  S I T E R

Sprejeta sta dva nova občinska podrobna prostorska načrta

Pomoč na domu je socialnovarstve-
na storitev, ki je namenjena upravičen-
cem, ki imajo zagotovljene bivalne in 
druge pogoje za življenje v svojem bi-
valnem okolju, če se zaradi starosti ali 
hude invalidnosti ne morejo oskrbovati 
in negovati sami, njihovi svojci pa take 
oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju ni-
majo možnosti. 

Cene pomoči družini na domu ostajajo enake 
Občina Polzela se zaveda, da starejši odrasli spadajo med najbolj ranljive sku-

pine prebivalstva. Zato je občinski svet na zadnji redni seji podal soglasje k ceni 
storitve pomoči na domu, katero je predlagal Dom Nine Pokorn in se nekoliko po-
večuje, ob enem pa sprejel sklep, da cena storitve pomoči na domu za uporabnike 
ostane v enaki višini kot do sedaj, in sicer 3,18 evra na uro za delo na delovni dan, 
4,10 evra na uro za delo na državni praznik ali dela prost dan in 3,95 evra na uro 
za delo ob nedeljah.

M I J A  S AT L E R
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Občinski svet Občine Polzela, je na 
zadnji redni seji sprejel Sklep o dolo-
čitvi cene programov v Vrtcu Polzela. 
V Osnovni šoli Polzela, organizacijski 
enoti: Andraž in Polzela, se s 1. majem 

2019, za dnevna programa predšol-
ske vzgoje (6 do 9 ur) določijo cene, 
ki znašajo mesečno na otroka za prvo 
starostno obdobje 462,27 evra in za 
drugo starostno obdobje 395,51 evra. 

Od 1. maja nova cena vrtca 

Vrtec na Polzeli

Na občini se zavedamo, da podražitev 
ne bo razveselila staršev, vendar se za-
radi povečanih stroškov dela temu ni 
bilo mogoče izogniti.

Način financiranja vrtcev opredelju-
je zakonodaja, ki hkrati določa, kaj vse 
lahko ali mora zajemati cena programa 
v vrtcih. Ta mora zajemati celoten ob-
seg življenja in dela vrtca, razen sred-
stev, potrebnih za vlaganja v prostor in 
opremo, ki jih mora zagotavljati občina 
kot ustanoviteljica.

K oblikovanim cenam starši prispe-
vajo delež, ki jim ga določi center za 
socialno delo na podlagi ugotovljene-
ga standarda družine, delež do polne 
cene pa pokriva občina, v kateri ima-
jo starši stalno prebivališče. Če imata 
starša v vrtec vključena dva otroka, 70 
odstotkov za drugega otroka prispeva 
ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, za vsakega nadaljnjega otroka 
pa delež staršev pokrije v celoti. 

M I J A  S AT L E R

Občina Polzela, Gasilska zveza Ža-
lec (GZ) in Prostovoljna gasilska društva 
(PGD) Polzela, Ločica ob Savinji in An-
draž nad Polzelo so na gradu Komenda 
v sredo, 10. aprila, podpisali pogodbo 
o opravljanju javne gasilske službe za 
leto 2019. S pogodbo so podpisniki do-
ločili vsebino, obseg, način opravljanje 
službe, financiranje in druge pogoje za 
nemoteno delovanje gasilske službe na 
območju Občine Polzela.

Župan Jože Kužnik se je ob tej pri-
ložnosti zahvalil gasilcem vseh treh 
društev in GZ Žalec za opravljeno delo 
ter dobro sodelovanje in poudaril, da se 
na gasilce lahko zanesemo ob vsakem 
času. Za dejavnost društev, GZ Žalec, 
za investicije, in za zavarovalne premije 
bodo v tem letu iz občinskega prora-
čuna namenili 164.500 evrov, najvišjo 
postavko pa predstavljajo investicijski 
transferji gasilskim društvom v znesku 

Gasilci vedno budni

S podpisa pogodbe na gradu Komenda

125.000 evrov, kamor spada sofinanci-
ranje gasilskega vozila PGD Andraž nad 
Polzelo. Gasilcem se je za požrtvovalno 
delo zahvalil tudi poveljnik občinske-
ga poveljstva Lado Košec, ki je dejal, 
da so imeli lani 16 posredovanj, kar je 
šest manj kot leta 2017. Najodmevnejši 
in tudi tehnično najzahtevnejši sta bili 
požarni intervenciji dveh stanovanjskih 
objektov. Posebno pozornost bodo 
tudi vnaprej namenili izobraževanju, 
praktičnemu delu in ustrezni tehniki. 

V imenu GZ Žalec sta se za uspešno 
sodelovanje z društvi, občinskim po-
veljstvom in občino zahvalila namestnik 
predsednika GZ Žalec Milan Pustoslem-
šek in poveljnik Franc Rančigaj, pogod-
bo pa sta podpisala župan Jože Kužnik 
in namestnik poveljnika GZ Žalec Mi-
lan Pustoslemšek, v imenu društev pa 
predsedniki Ivan Kotnik (PGD Polzela), 
David Zabukovnik (PGD Andraž nad 
Polzelo) in Klemen Cvirn (PGD Ločica 
ob Savinji). Predsedniki društev so ob 
koncu nekaj besed namenili lanskemu 
delu. 

 T O N E  TAV Č E R 
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Spomladanska čistilna akcija uspela
Čistilna akcija na »lovu« za odpadki, vseh tistih, ki za seboj odvržejo karkoli in 

kjerkoli, je potekala v petek, 5., in v soboto, 6. aprila 2019, po celotnem območju 
Občine Polzela. Poleg društev in organizacij v občini, krajevnih odborov, učencev 
POŠ Andraž in OŠ Polzela se je čistilne akcije udeležilo tudi društvo Sožitje iz Žalca. 

Skupaj smo imeli okoli 900 udele-
žencev akcije. Dejstvo je, da je odpad-
kov vsako leto manj in da divjih odla-
gališč skorajda ni več, so pa glavne in 
gozdne poti še vedno odlagališče za 
marsikoga, saj je bilo najti veliko pla-
stike, embalaže steklenic, pločevink in 
drugih odpadkov, ki v naravo ne spa-
dajo. Zbralo se je okoli 110 kubičnih me-
trov mešanih odpadkov. 

Čistilna akcija temelji na prostovolj-
stvu, njen namen pa je ohranjanje čiste-
ga, urejenega ter ljudem in živalim prije-
tnega okolja in narave. Zato, hvala vsem 
občanom Občine Polzela in tudi vsem 
drugim za trud in čas, ki ste ga namenili 
za to, ker vam je mar, v kakšnem okolju 
živimo, se gibljemo in smo.

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

Društvo Sožitje na čistilni akciji
Letošnje čistilne akcije se je udeležila tudi skupina iz Medobčinskega društva 

Sožitje Žalec. Društvo združuje osebe z motnjo v duševnem razvoju, njihove star-
še in podpornike iz občin Žalec, Prebold, Vransko, Braslovče, Tabor in Polzela. 
Poslanstvo društva je skrb in podpora osebam z motnjo, organizacija dogodkov, 
kot so pikniki, izleti, pohodi, kopanja ter različne terapije, delavnice in oblike vse-
življenjskega učenja. 

Pomen društva pa je tudi v ozave-
ščanju širše skupnosti o osebah z mo-
tnjo ter njihovem vključevanju v socialno 
okolje. Zato prizadevni člani prostovoljci 
iščejo možnosti za kulturno, socialno ali 
družbeno odgovorno udejstvovanje čla-
nov v okolju, iz katerega izhajajo.

Prav s tem namenom so se aktivno 
vključili v čistilno akcijo. Zbrali so se pred 
Občino Polzela, kjer so prevzeli vrečke, 
rokavice in seveda malico, nato pa so 
se odpravili proti Šeneku. Svojo pot so 
nadaljevali še od Občine Polzela po de-
sni strani Malteške Ceste proti Bregu pri 
Polzeli, po obeh straneh Breške ceste, 
ceste Pod bregom, ceste v Gaj v Ločici 
ob Savinji, Rožne ceste in Sončne ceste, 
kjer so končali svoje delo. Da so »neka-
teri res packi«, je bilo slišati. Najslabše je 
bilo ob Cesti v Gaj, kjer so napolnili kar 
nekaj vreč, predvsem s pločevinkami in 
plastično embalažo pijač. 

Ko se boste naslednjič sprehajali 
proti Šeneku in ob navedenih cestah, pa 
le poglejte, kako dobro so opravili svoje 
delo.

T O N E  TAV Č E R

Še vedno se najdejo takšni odpadki v 
naravi.

Udeleženci akcije na zboru
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S 1. aprilom 2018 je začel veljati Zakon o dajatvah na 
motorna vozila, ki uvaja dajatev na odjavljena vozila. Po 
podatkih ministrstva za infrastrukturo Slovenci vsako leto 
odjavimo med 60.000 in 80.000 vozil.

Kdo bo moral plačevati dajatev za odjavljena vozila?
Lastniki vozil, ki so 1. aprila 2018 odjavili vozilo iz prometa, 

so postali zavezanci za plačilo te dajatve 1. aprila 2019. Daja-
tev bodo plačevali vsako leto. Dajatve za odjavljena vozila pa 
se ne plačuje za vozila, odjavljena pred 1. aprilom 2018. 

Dajatev za odjavljena vozila so dolžni plačevati lastniki 
določene kategorije vozil, in sicer za odjavljena osebna vozila 
(vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vo-
zniškega sedeža), tovorna vozila za prevoz blaga z največjo 
maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Ta dajatev 
pa ne velja za vozila s statusom starodobnega vozila. 

Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nespo-
sobna oseba, je zavezanec za plačilo tovrstne dajatve njen 
zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če 
je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je 
kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedo-
vanju je zavezanec za plačilo zapadlih dajatev dedič, ki vozilo 
podeduje. 

Plačilu dajatve se lahko lastniki vozil izognejo v primerih, 
če je iz evidence registriranih vozil razvidno, da je bilo vozilo 
dano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali 
znova registrirano, če pooblaščeni registracijski organizaci-
ji predložijo policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo 
vozilo ukradeno, ali če predložijo dokazilo, da je bilo vozilo 
registrirano v drugi državi. 

Davek na odjavljena vozila je že začel veljati

Tudi v grajski knjižnici se prebuja pomlad
Spoštovani občanke in občani, običajno v prvih mesecih 

leta poročam o statističnih podatkih preteklega leta. Veseli 
me, ker vas je vedno več takšnih, ki vam knjižnica pomeni po-
trebo, zadovoljstvo, sprostitev, tudi druženje, zato vanjo radi 
in pogosto prihajate. V polzelsko knjižnico se je lani vpisalo 
80 novih članov. Zdaj vas je že skoraj 900 takšnih, ki prihajate 
redno, vsaj enkrat na leto.

Knjižnični fond smo povečali za 1165 enot in tako presegli ma-
gično številko 20.000. Natančneje – izbirate lahko kar med 20.487 
knjigami. Če med vsemi ne najdete tiste, ki jo potrebujete, vam jo 
vedno z največjim veseljem priskrbimo iz katerekoli druge enote. 

Pripravili smo 96 prireditev, na katerih smo imeli 1608 obi-
skovalcev. Zadovoljni smo. Upam, da tudi vi. Pa tudi hvaležni 
vsem, ki z nami sodelujete, nam svetujete, se z nami povezujete 
pri organizaciji dogodkov ali kakorkoli drugače.

Posebej želim pohvaliti odlično sodelovanje s šolo in vrtcem. 
Vzgojiteljice in učiteljice z gospo ravnateljico na čelu se zave-
dajo pomembnosti vključenosti otrok v knjižnico, zato prihajajo 
redno in pogosto. Bibliopedagoške ure, skupni bralni projekti, 
pravljične ure, ogledi knjižnice – vse to krepi otrokovo osebnost 
in pomaga malim ljudem zrasti v veliki svet.

Zahvaljujem se tudi Občini Polzela in predvsem gospodu 
županu, ki ima vselej posluh za knjižnico. Slišal je tudi o težavah 
z dostopnostjo v knjižnico starejšim, gibalno oviranim in mami-
cam z vozički. Skupaj bomo naredili, kar je v naši moči, da bomo 
poiskali rešitev, ki bo ustrezna. 

Kot sem zapisala v naslovu, tudi v grajsko knjižnico prihaja 
pomlad. Z njo pa prireditve in dogodki, primerni letnemu času. 
Pravkar smo v vseh občinah zaključili prireditve Mali Savinjčani 
beremo. Pred nami pa je zaključna prireditev Savinjčani beremo. 
Vse, ki ste sodelovali, vabim, da pravočasno prevzamete vsto-
pnice za zaključno prireditev, ki bo 13. maja 2019 ob 19. uri v 
Domu II. slovenskega tabora Žalec. Naša gostja bo Mojca Širok, 
glasbeni gost pa naj ostane skrivnost. Lepo bo.

Dragi vsi, tudi tokrat vas vabim: prihajajte v knjižnico. Knjiga 
ustavi čas, upočasni naš tempo. S knjigo v rokah običajno se-
demo, se umirimo in odmaknemo od vsakdanjega pretiranega 
hitenja. Če imamo v rokah knjigo, ni prostora za mobilni telefon. 
Knjige krepijo bližine. Knjige imajo moč. 

Lepo pomlad vam želim in vas lepo pozdravljam.

J O L A N D A  Ž E L E Z N I K
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Dajatev za odjavljena vozila se sicer plačuje največ deset 
let od zadnje odjave vozila. Če lastnik v tem času vozilo znova 
registrira, začne ta rok ponovno teči ob naslednji odjavi vozila. 

Višina dajatve znaša 25 odstotkov obstoječe letne dajatve 
za uporabo vozil v cestnem prometu, vendar ni manjša od 25 
evrov. Višina dajatve je torej odvisna od delovne prostornine 
motorja (ccm) vašega vozila in lahko znaša od 25 evrov do 
največ 141,25 evra. Za vozila, ki imajo vgrajen samo električni 
pogonski motor, dajatev za odjavo znaša 20 evrov  (trikolesni 
moped) oziroma 25 evrov (osebni avtomobil in tovorno vozilo). 
Cilj je zmanjšanje števila divjih odlagališč.

Namen ukrepa je, da bodo lastniki sami poskrbeli za od-
javljena vozila in da ta ne bodo končala na divjih odlagališčih 
v naravi ter tako dodatno onesnaževala in kazila okolja, so 
zapisali na ministrstvu za infrastrukturo.

Pooblaščeni izvajalci bodo namreč ob razgradnji vozila 
poskrbeli tudi za okolju nevarne snovi in materiale, ki obre-
menjujejo okolje. Seznam obratov za razstavljanje izrablje-
nih vozil in njihovih prevzemnih mest po Sloveniji najdete na 
spletni strani http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/
pageuploads/zakonodaja/imv_prevzemna_mesta.pdf.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki deluje v 
sklopu ministrstva za infrastrukturo, po nastanku obveznosti 
plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljene-
ga vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti. Lastnik 
mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. 

Upravna enota Žalec v skladu z določbami Zakona o mo-
tornih vozilih od 1. aprila 2018 dalje pošilja obvestila novim 
lastnikom vozil s stalnim prebivališčem ali začasnim prebi-
vališčem (ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča), prav 
tako pa tudi pravnim osebam s sedežem na območju Uprav-
ne enote Žalec, od kdaj so v evidenci registriranih vozil evi-
dentirani kot novi lastniki vozila (če tega niso registrirali pri 
spremembi ali v roku 15 dni od spremembe lastništva vozila).

Da bi se izognili slabi volji in nepotrebnim stroškom, vsem 
lastnikom odjavljenih vozil, ki so bila odjavljena po 1. aprilu 
2018, svetujemo, da pravočasno poskrbite za odjavljeno vo-
zilo oziroma uredite status vašega vozila.

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

S I M O N A  S TA N T E R 
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Policijska kronika – marec 2019
1. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v sta-

novanjsko hišo v Ločici ob Savinji, in sicer je neznani storilec 
iz hiše odtujil predmete ter s tem oškodoval lastnika. Policisti 
še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo 
podali kazensko ovadbo. 

4. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini večje 
količine goriva iz rezervoarja tovornega vozila, ki je bilo par-
kirano na območju nekdanje tovarne Garant. Policisti še zbi-
rajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali 
kazensko ovadbo.

5. 3. smo bili policisti PP Žalec s strani oškodovanega ob-
čana Polzele obveščeni o zlorabi plačilne kartice, in sicer je 
neznani storilec z zlorabo plačilne kartice opravil nakup prek 
spleta ter s tem oškodoval prijavitelja. Policisti še zbirajo ob-
vestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko 
ovadbo.

29. 3. smo bili policisti PP Žalec s strani oškodovanca ob-
veščeni o tatvini denarja, ki ga je pozabil vzeti iz reže banko-
mata. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno držav-
no tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na območju Občine Polzela se je v marcu zgodilo tudi 
osem prometnih nesreč z materialno škodo, policisti PP 
Žalec pa so vozniku osebnega avtomobila, ki je v cestnem 
prometu vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zase-
gli vozilo, zoper njega pa je bil podan obdolžilni predlog na 
Sodišče za prekrške v Celju. 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP 
Žalec na območju Občine Polzela niso obravnavali.

Ker se nezadržno bližajo toplejši dnevi in s tem na ce-
stah povečano število enoslednih vozil, to pomeni kolesar-
jev in voznikov koles z motorji, mopedov in motornih koles, 
vam v nadaljevanju policisti svetujejo. 

Kolo je eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sred-
stev. Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogo-
steje uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreaci-
jo. Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za 
svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrože-
na in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče za-
radi:
• nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba 

vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je pogosto 
povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola, 

• vožnje pod vplivom alkohola, 

• neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križi-
ščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji znak stop ali znak za 
križišče s prednostno cesto velja tudi zanje, in ne le za 
voznike motornih vozil, 

• pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo stanju in la-
stnostim ceste, še posebno na posameznih odsekih cest 
z večjim naklonom. 

Kolesarji so tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem 
prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto pa njihovo vožnjo ovirajo nepra-
vilno parkirana vozila.

Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem prome-
tu ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki namreč kažejo, 
da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starejši 
kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo po-
zorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in poča-
sneje ustrezno reagirajo. Starostne spremembe vključujejo 
tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah. 
To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo ko-
lesariti. Vendar pa svetujemo:

• Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposob-
nosti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, 
da so resnično sposobni varne udeležbe v cestnem 
prometu.
 

• Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji ponoči, saj se nji-
hov vid počasneje prilagaja temi. Posamezne vožnje naj 
bodo krajše. Izogibajo naj se tudi vožnji po cestah, kjer 
se razvijajo večje hitrosti. Predvsem pa naj se izogibajo 
cestam, kjer ni kolesarskih stez. 

•  Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo naj-
prej sami poskrbeli za svojo varnost in da se ne bomo 
sami spravljali v nevarne in/ali kritične situacije, potem 
bomo uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem 
načinu gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.

 G O R A Z D  T R B O V Š E K

OBČINSKE NOVICE

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot 
polovici primerov povzročitelji nesreče.
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Intervju: Prof. dr. Ožbalt Podpečan

Od kod izhajate in kako to, da ste se odločili za življenje na 
Polzeli?

Moji predniki izvirajo po očetu iz Galicije, z velike kmetije, 
in po materi iz Pernovega z male kmetije. Za Polzelo smo se 
odločili preprosto zato, ker nam je bilo všeč kmečko okolje 
in narava. Takrat sem tudi veliko delal na Polzeli in v okoliških 
vaseh. Tako smo se leta 2003 iz Celja preselili na Polzelo. Zelo 
veliko nam je takrat pomagala pokojna gospa Marjonček, ki 
nam je našla parcelo, na kateri sva potem zgradila hišo.

Vaše življenje skorajda v popolnosti zaznamujejo živali. Ste 
si od nekdaj želeli postati veterinar? Veterinarstvo postaja 
vse večji posel, ste se zavedali tega, ko ste vstopili v svet 
veterine?

Ko sem bil star šest let, sem mami povedal, da bom ali 
mornar ali pa paznik v živalskem vrtu. Mama je rekla, da je 
mornar precej nevaren poklic, zato sem se potem odločil, da 
bom paznik v živalskem vrtu. No, kasneje je ta ljubezen do 
živali prerasla v nekaj veliko večjega, v odločitev za poklic ve-
terinarja, česar nikoli nisem obžaloval. Takrat nisem razmišljal 
o tem, da je to velik posel, tudi danes nisem prepričan, da je 
tako. Ima pa veterina visoko dodano vrednost glede etike, 
morale in sočutja.

Ste profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani in 
predavate predmet Kirurgija goveda. Kako ste se speciali-
zirali za ta predmet?

Velik del mojega vsakdana predstavljajo kirurški primeri. 
Ker imamo to srečo, da je v Savinjski regiji še vedno veliko 
goveda, je temu primerno tudi ogromno kirurških posegov. 
Skozi leta smo ugotovili, da naredimo ogromno dobrih kirur-
ških posegov. Eno izmed kirurških tehnik smo leta 2004 kot 
prvi uspešno predstavili na svetovnem kongresu v Quebecu, 
v Kanadi. Od takrat je kirurgija pač ena izmed mojih strasti. 
Ta predmet predavam predvsem zato, ker menim, da je treba 
študentom čim več stvari pokazati v praksi in ne samo v teoriji.

Že pred nekaj časa ste prevzeli vodenje Veterinarske zbor-
nice Slovenije, obenem ste tudi predsednik Upravnega od-
bora zbornice. Kakšne so vaše pristojnosti in naloge?

Naloga predsednika Veterinarske zbornice je predvsem 
koordinirati delo Zbornice in njenih organov ter skrbeti za to, 
da se stroka razvija, da Zbornica ščiti stroko, hkrati pa ščiti 
tudi dobrobit živali in interes lastnikov živali. To je voljena 
funkcija. Za kandidaturo sem se odločil bolj po sili razmer, 
ker se je na prejšnjih volitvah s kandidati, ki so bili na voljo, 
izkazalo, da bi šla Zbornica v smer, ki nam ni bila tako blizu. 
Z izvolitvijo sem Zbornico zapeljal v tisto smer, za katero mi-
slim, da je prava.

Vam ta funkcija vzame veliko časa?
Preveč.

Ste diplomat Evropskega kolegija za management zdravja 
goveda, kako to, da delujete tudi tam?

Evropski kolegiji združujejo vse evropske specialiste in ti 
so elita v profesiji, bodisi v veterinarski bodisi humani medi-
cini. Trenutno sem edini delujoči diplomat s področja zdravja 
goveda v Sloveniji. Po končanem magisteriju znanosti in pred 
zagovorom doktorata sem se odločil narediti poleg znan-
stvenoraziskovalnega dela še specializacijo. V tistem času 
še ni obstajala nacionalna specializacija za to področje, zato 
sem jo opravil na Evropskem kolidžu in postal diplomat.

Radi se pohvalite tudi s tem, da posel ni vse in da ste ve-
lik ter navdušen podpornik košarke. Udeležili ste se celo 
Evropskega prvenstva košarke v Mariboru, in sicer kot član 
ekipe veteranov Polzele 45+.

Res je. To je bilo lepo poglavje v mojem življenju. Gre za 
Društvo Koš, to so krasni ljudje, smo dobri prijatelji. Rekrea-
cijsko košarko igramo vsako sredo. Letos mi niti zdravje niti 
obveznosti niso dopuščali, da bi aktivno sodeloval. Z vodjem 
naše ekipe, Danijem Turnškom, je leta 2017 dozorela ideja, 

Precej več kot desetletje je že tega, kar je v soseščini sredi 
Polzele na mestu stare vaške domačije zrasla nova, skorajda 
pravljična hiška, obdana s starim in novim rastjem ter praznič-
nimi dekoracijami za vsak pomemben praznik. Vsi sosedje so 
se spraševali, kdo so novi priseljenci. Le najbližjim sosedom jih 
je bilo dano spoznati. Gre za družino izjemno aktivnih članov. 
Oče in mati sta veterinarja, trije sinovi pa uspešni športniki. In 
njihovega očeta bomo danes spoznali malce podrobneje v na-
šem intervjuju za Polzelana. Prof. dr. Ožbalt Podpečan je polno 
zaposlen moški, ki je svoje življenje v polnosti posvetil veterini.

»Veterinarska stroka ima visoko 
dodano vrednost glede etike, 
morale in sočutja.«
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da se bomo udeležili Evropskega prvenstva za veterane leta 
2018 v Mariboru. Zelo smo se zabavali in tudi dosegli rezultat.

Imate morda tudi svoj krog navijačev?
Seveda. Najlepše je to, da imamo navijačice, naše sopro-

ge, in navijače, naše otroke, ki so v Mariboru zelo burno navi-
jali za nas. V dobrem in slabem.

Ne le šport, tudi glasba vas navdušuje. Zaupali ste mi, da 
imate celo glasbeno skupino. Kateri inštrument igrate in ka-
kšno glasbeno zvrst preigravate?

22. aprila letos je naša glasbena skupina praznovala tride-
setletnico obstoja. To je duhovna skupina Dominik iz Žalca. 
Zadnja leta sem bolj dopisni član, iz preprostega razloga, ker 
nimam časa za vaje, zato fantje in dekleta vadijo sami. Veliko 
nastopov so imeli brez mene, kar pa ne pomeni, da nisem s 
srcem in dušo pri stvari. Občasno še vedno zaigram z njimi. 
In prepričan sem, da bom ob praznovanju letošnje obletnice, 
ki bo oktobra, stopil nazaj na oder. Igram kitaro in sem tudi 
avtor nekaterih pesmi.

Očitno je, da ste človek, ki posluša svoje srce, in da tisto, 
kar vas navdušuje, do obisti tudi prakticirate. Vaša posebna 
strast so knjige. Dejali ste, naj zapišem, da ste navdušen 
bralec leposlovja. Poudarek je na leposlovju? Katere knjige 
so vas še posebej prevzele in kdaj berete? Imate morda ka-
kšen predlog za poletno branje za naše bralce?

Knjige so obsesija mene in moje soproge. Zadnjih petin-
dvajset let sem moral študirati strokovno in znanstveno lite-
raturo in je vedno zmanjkalo časa za leposlovje. Ko pride čas 
dopusta, ko izklopim telefon in dam možgane na pašo, po-
tem berem in berem in berem. Moja velika strast je prouče-
vanje zgodovine in duševnosti človeka. Zanimajo me odnosi 
med ljudmi. Moram reči, da naša knjižnica na Polzeli ponuja 
res dovolj materiala za branje, zelo lepo je strukturirana in 
vsak lahko najde kaj primernega zase. Glede avtorjev pa je 
zame številka ena pisatelj psiholoških kriminalk Jo Nesbo in 
pa tudi pisatelj Jean Luc Bannalec.

Bi svetovali branje knjig tudi svojim otrokom?
Da, moram reči, da še zdaj ne razumem, zakaj pravijo, 

da zgledi vlečejo. Torej, da če berejo starši, bodo tudi otroci 
brali. Nisem povsem prepričan, da to pri nas velja (smeh, op. 
p.). Mogoče zaradi motečih elementov, ki jih prinaša sodobna 
tehnologija.

Poleg vsega povedanega pa ste tudi družinski človek. Ima-
te očitno potrpežljivo ženo, ki je tudi veterinarka, in tri na-
debudne sinove, ki so uspešni športniki. Najdete družinski 
člani dovolj časa drug za drugega?

Želel bi si reči da, ampak se bojim, da ne. Pravzaprav smo 
precej zasedeni. Žena, ki je tudi veterinarka, dela prav tako 
zelo veliko, po cele dneve. Otroci so našli svoj velik interes v 
karateju. Vsi so zelo uspešni karateisti. Starejša dva sta bila 
tudi že državna prvaka. Veliko časa posvečajo karateju. Sta-
rejši sin tudi tabornikom. Tisto, kar še ostane časa, pa je za 
šolo. Žena je navdušena vrtnarka, skrbi, da naša velika par-
cela ni popolnoma zaraščena, kar bi nedvomno bila, če bi 

jaz skrbel zanjo. Ona ima poleg vrta in zelenjave zelo veliko 
veselje tudi z okrasnim rastlinjem in drevjem.

Kakšno se vam zdi življenje na Polzeli? 
Polzela je mnogo več kot samo spalno naselje. Do neke 

mere je tudi moje delovno okolje. Zelo nam je všeč, ker je 
kraj urejen, umirjen, s prijaznimi ljudmi. Največ nam pomenijo 
sosedje v naši neposredni bližini. V dosegu imamo vse, kar 
potrebujemo, vso osnovno infrastrukturo – zdravstveni dom, 
trgovine, šolo, kulturni dom, cerkev … V končni fazi tudi dom 
za ostarele in varovana stanovanja. Je hkrati daleč in blizu, 
dobro povezan kraj z avtocesto in še vedno kraj z dušo, rahlo 
odmaknjen od centralne osi in zato prijeten za življenje.

Kje se vidite v prihodnosti? Morda, ko bosta oba z ženo že 
upokojena.

Če bo na razpolago kakšno dobro varovano stanovanje, 
vsekakor na Polzeli ali pa kar v svoji hiši. Nimamo namena 
zapustiti kraja.

B I N A  P L A Z N I K
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Ni ga lepšega od dvorišča, ki ga obkrožajo pisane cve-
tlice ali zelenjavni vrt s cvetočimi dišavnicami, oziroma bal-
kona, ki ga poživimo z najljubšimi cvetlicami. Da bo res tako 
lepo in cvetoče, pa je pomembno, da se seznanimo z nekate-
rimi osnovnimi pravili sajenja in nege cvetličnih rastlin.

VRT IN DVORIŠČE POPESTRIMO S TRAJNICAMI
Pomlad je predvsem čas za konkretno »generalko«: pre-

glejmo obstoječe trajnice ter jih po potrebi obrežimo in obli-
kujmo. Tako še pred začetkom brstenja temeljito obrežemo 
cvetlice, ki cvetijo poleti. Poleti obrežemo njihove odcvetele 
vrhove, saj jim s tem podaljšamo življenjsko dobo.

Tako kot drevje tudi cvetoče okrasno rastlinje potrebu-
je oskrbo z rednim obrezovanjem, kar pa bo v primerjavi z 
drevjem prineslo več dela, saj je treba obrezovati vso rastno 
sezono. Pri večini trajnic se obrezovanja držimo med njiho-
vim cvetenjem in odcvetanjem. Grme lahko tudi pognojimo, 
primerna so različna sadjarska in posebna gnojila za cvetoče 
grmovnice.

Lahko si omislimo tudi nove trajnice, ki bodo dodatno 
poživile okolico. Sončne grede so primerne za večino trajnic, 
najbolj suhe pa namenimo homulicam, volnatcem, rmanom 
in drugim. V senci ob stavbah in pod drevesi se bodo najbolj 
obnesle debelačke, zimzeleni, krvomočnice in druge.

OKRASNI GRMI

Če imamo v okolici hiše in na vrtu dovolj prostora, si omi-
slimo kakšen okrasni grm, ki bo pri končni podobi zunanjega 
prostora nedvomno poskrbel za še zadnjo piko na i. S premi-
šljenim kombiniranjem vedno zelenih in listopadnih grmovnic 
bo vrt zanimiv vse leto.

Kam posadimo okrasne grme? Pravi prostor poiščemo 
tako glede na lego in rastišča kot glede na učinek, ki ga 
želimo na koncu doseči. Poleg okrasne vrednosti pa imajo 
okrasne grmovnice tudi zelo pomembno praktično vrednost, 
saj lahko z njimi zakrivamo določene nepravilnosti v okolici, 
predvsem pa lahko z njimi postavljamo lepe in naravne meje.

CVETOČE TRAJNICE Z NAJVEČJIM PRESENETLJIVIM 
UČINKOM

Vrtnice so ene izmed najbolj priljubljenih cvetic na na-
ših vrtovih. Za bujno rast potrebujejo zračen prostor z veliko 
sonca in dobro rodovitno prst. Najbolje je, če so na mestu, 
kjer stalno piha veter, saj veter zmanjšuje nevarnost napada 
uši. Ne uspevajo v senci, pod drevjem, v slabo odcedni zemlji, 
prav tako nov nasad vrtnic ne bo uspeval na gredi, kjer smo 
že nekaj let gojili vrtnice. Vrtnice sadimo jeseni ali na začetku 
pomladi. Izkopljemo dovolj veliko luknjo, veliko 40 x 40 x 40 
centimetrov, da se bodo korenine lepo razširile. Sadik ne po-
tiskamo proti dnu, temveč previdno nasujemo rahlo preko-
pano zemljo, pomešano s kompostom ali hlevskim gnojem, 
med korenine.

Vrtnice moramo letno obrezovati, da izboljšamo videz 
rastline, odstranimo oslabljene in mrtve poganjke ter nadzo-
rujemo število in kakovost cvetov.

Rododendron je ena izmed najbolj priljubljenih spomla-
di cvetočih grmovnic, ki lahko s pravilno nego zraste tudi v 
mogočno grmovje. Njihovi lepi šopasti cvetovi nas razvese-
ljujejo od aprila do konca maja. Ne marajo močnega vetra in 
neposrednega opoldanskega sonca, zato jim izberemo sen-
čen ali polsenčen prostor – najbolje uspevajo na vzhodnih in 
severnih straneh hiš.

Sadimo jih spomladi ali pa jeseni, v zemljo jih posadimo 
precej plitvo, saj se rastlina zakorenini tik pod površjem, zara-
di česar jih moramo predvsem poleti obilno zalivati.

Kako bi se lotili zasaditve cvetličnega vrta
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Dodajmo kanček Sredozemlja. Pričarajmo si košček Sre-
dozemlja kar doma, s pravimi rastlinami na pravem mestu. 
Omislimo si sivko, ki velja za nezahtevno cvetlico. Rastla in 
cvetela bo brez naše pomoči. Najbolje uspeva na sončnih 
legah in ilovnati podlagi, nevtralnih ali alkalnih tleh. Brez po-
sebne nege lahko preživi tudi več let.

Prav očarljiva je lahko kombinacija različnih barvnih od-
tenkov, ki jo ustvarimo z različnimi dišavnicami. Poleg sivke 
lahko tako posadimo še rožmarin in timijan, ki se bo oblikoval 
v lepe grmičke. Malo bolj občutljiv za mraz je rožmarin, zato 
priporočamo, da ga posadite kar v lončke.

Želja po še več vonja po morju? Na teraso postavimo lon-
ce z oleandri, citrusi in oljkami..

CVETLICE, KI VARUJEJO VAŠ DOM
Ko bomo načrtovali svoj cvetlični vrt, imejmo v mislih tudi 

cvetlice, od katerih bomo imeli dodatno korist. Z mešanjem 
rastlin bomo na svojem vrtu dosegli ravnovesje in ustvarjali 
zdravo okolje.

Žametnice na primer preganjajo talne ogorčice in s tem 
koristno vplivajo na tla. Talne ogorčice škodujejo jagodam in 
peteršilju. Žametnice rastline varujejo pred ušmi, izogiba pa 
se jih tudi koloradski hrošč. Nasprotno jih imajo radi polži, 
zato jih sejemo na obrobe gredic ali v bolj oddaljen kotiček 
vrta, kjer bodo zadrževale polže, da ne bodo iskali hrane 
med vrtninami.

Ognjič vsebuje podobne snovi kot žametnice, njegove 
korenine izločajo protizajedavsko snov. Sadimo ga poleg ko-
renja in med vrtnice.

Kapucinka odganja rastlinske uši in kapusovega belina, 
zato jo sejemo pod sadnimi drevesi, ki so jih napadle listne 
uši, in poleg stročnic.

Kamilica zdravi prst v premeru enega metra, sivka od-
ganja mravlje.

POMLAD JE TUDI ČAS ZA POLETNE ČEBULNICE
Če želimo poleti doživeti nov pisan razcvet, je prav v teh 

tednih, ko zemlja ne bo več zmrzovala, čas za sajenje neka-
terih čebulnic.

Gladijole so nezahtevne trajnice, ki poženejo iz gomoljev. 
Rade imajo sonce, drugače pa niso posebno zahtevne. Zra-
stejo do višine od 60 do 120 centimetrov. Cvetijo od julija do 
septembra.

Dalija je dolgoživa trajnica, ki ima rada sončna mesta in 
hranljiva, rahla tla. Lahko jo posadimo na gredo z gladijolami, 
kar olajša nego. Čebulnice sadimo od sredine maja, saj so po-
ganjki precej občutljivi za zmrzal. Cvetijo od julija do oktobra.

Maslenice so zanesljive trajnice, enkrat posajena rastlina 
se hitro zasidra in lahko ostaja nepresajena na istem prostoru 
tudi več deset let. Rastline sčasoma tvorijo okrasne šope v 
obliki trave. Potrebujejo sončno ali polsenčno rastišče. Cveti-
jo od maja do oktobra.
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO
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Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
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ŠE NEKAJ NASVETOV ZA POLEPŠAN BALKON
Tudi če živimo v strogem mestnem jedru, lahko svojemu 

stanovanju dodamo kanček pisanega veselja na balkonu ali 
okenski polici. Pomembno je le, da pred nakupom dobro pre-
mislimo, kakšne zasaditve si želimo in kakšen slog cvetlic se 
najbolje poda našemu značaju. Ob tem imejmo v mislih tudi 
zlata pravila zasaditve glede na lego balkona.

KAKO SADIMO BALKONSKO CVETJE?
Prvo pravilo je izbira primernih cvetličnih loncev, ki imajo 

drenažne odprtine, skozi katere lahko odteka odvečna voda. 
Izberemo primerno zemljo za cvetlice, ki vsebuje primerno 
mešanico substrata in gnojil za uspešno rast rastlin.

Kako posadimo cvetlico? Dno posode prekrijemo z dre-
nažnim materialom, dodamo zemljo, ki naj sega malo pod 
polovico posode. Sadike postavimo na zemljo in jim doda-
mo še toliko zemlje, da sega skoraj do zgornjega roba lonca. 
Nove cvetlice takoj tudi zalijemo.

S PRAVIM ORODJEM DO LAŽJEGA DELA
Preden se lotimo prvih spomladanskih del, dobro preveri-

mo svoje orodje. Prav kakovostno vrtno orodje nam bo olaj-
šalo vsa opravila v okolici hiše in na terasi.

Tako, obdelali smo nekaj zanimivosti v zvezi s spomladanskimi 
deli za prijeten, dišeč in lep cvetlični vrt. Želim vam, da vam uspe in 
da se boste prijetno počutili ob pogledu nanj v poletnih mesecih 
ter da vam bo »napolnil baterije« po napornem vsakdanu.

B L A Ž  T U R N Š E K

Svetla lega brez žgočega sonca: lotus, deteljica, okrasne 
trave, bršljanke, surfinije, verbena, begonija, kapucinka ...

Polsenčna nega: fuksija, gomoljna begonija, viseči slak, 
sanvitalija, bršljanke ...

Senca: vodenke, rumena zajčja deteljica, mrtva kopriva, 
fuksija, pelargonije ...
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Z gibanjem do zdravja
V oddelku dojenčkov otroci komaj 

čakajo, da pride četrtek, saj nas takrat 
obišče Mojca, s katero skupaj telovadi-
mo (KindyROO vadba). 

Pozdravimo se s prepevanjem pe-
smic, nato pa razgibamo vse dele telesa 
s pomočjo različnih pripomočkov (rutice, 
žoge, ropotuljice, palčke, blazinice …). Še 
posebno pa se veselijo igre s pisanim 
padalom. Ob koncu sledi še individualni 
del, kjer vsak otrok s pogledom sledi sli-
ki in napisu posameznega predmeta, ki 
ga skupaj poimenujemo in si za lepši dan 
podarimo štampiljko na desno roko.

N ATA Š A  P A N Č U R  P O S E D E L

I N  A N J A  O B R A N O V I Č

Likovni natečaj »Igraj se z mano«

Izjemen uspeh na glasbeni olimpijadi
V nedeljo, 10. marca 2019, sta se de-

vetošolka Iza Štih in osmošolec Kristjan 
Turnšek udeležila tekmovanja na osmi 
slovenski glasbeni olimpijadi na Kon-
servatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. 
Tekmovanje je priredila Glasbena mla-
dina Slovenije, ki želi mlade nadarjene 
glasbenike spodbuditi k ustvarjalnosti.

Po izvedbi šolskega tekmovanja sta 
se na OŠ Polzela najbolje odrezala Iza in 
Kristjan, ki sta tudi učenca glasbene šole 
Risto Savin Žalec. Tekmovalca sta se pri-
pravila na tekmovanje v treh delih: pisni 
test o zgodovini glasbe in poslušanje, 
pevski del, ki je vseboval petje a vista in 
petje izbrane skladbe pred komisijo, ter 

tretji del, kjer je bila potrebna izvedba av-
torske skladbe.

Najvišje število točk od vseh tekmo-
valcev je dosegla Iza Štih – zlato državno 
priznanje, Kristjan Turnšek pa je dobitnik 
srebrnega državnega priznanja. Obema 
čestitke za prizadevno pripravo na tek-
movanje in dosežen uspeh.

Zahvaljujemo se pianistki Meliti Esti-
garribia Villasanti, profesorici z Glasbe-
ne šole Risto Savin Žalec, za korepetici-
je pri pevskem delu tekmovanja ter za 
korepeticijo avtorske skladbe Ize Štih 
z naslovom Zarja za flavto in klavir. Za-
hvaljujemo se tudi kitaristu Luki Hrovatu 

Tilnovo delo Srečna želvica je bilo 
izbrano med izdelki, ki jih je prispevalo 
7150 avtorjev iz šestih držav. Na dogod-
ku so bili udeleženci razvrščeni v skupi-
ne. V vsaki skupini so v tehniki mozaika 
ustvarili eno črko naslova »Igraj se z 
mano«. To so nato razstavili na prizo-
rišču. Vsa prispela likovna dela so tudi 
skupaj razstavili. Na koncu je dogodek 
popestril še glasbenik Zlatko.

M E N T O R I C A  U R Š K A  J U H A R T

in baskitaristu Anžetu Podgorskemu za 
korepeticije Kristjanu Turnšku za skladbo 
Udarci na strune.

M E N T O R I C A  M I J A  N OVA K

Sedmošolec Tilen Šalamon se je 6. marca 2019 udeležil mednarodnega kultur-
no-likovnega dogodka Bodi umetnik – 12. mednarodni likovni natečaj »Igraj se z 
mano« v Koroški likovni galeriji v Slovenj Gradcu. 

VRTEC IN ŠOLA

Pisano padalo – vir zabave in gibanja

Tilen z mentorico Urško Juhart

Kristjan in Iza – vrhunska glasbenika
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Zlato in srebrno priznanje iz zgodovine
Letošnje tekmovanje iz znanja zgodovine je bilo posvečeno temi Ob 150-letnici 

prvega tabora na Slovenskem – od čitalniškega gibanja, bésed, do taborov na Slo-
venskem. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 
27 učencev osmega in devetega razre-
da. Enajst učencev je osvojilo bronasta 
priznanja, tri učenke so se uvrstile na po-
dročno, dve učenki pa tudi na državno 
tekmovanje.

Julija Trobina je dosegla srebrno pri-
znanje na področnem tekmovanju, Maša 
Zabukovnik pa srebrno priznanje na dr-
žavnem tekmovanju. Najuspešnejša je 
bila Neža Zupan, ki se je zapisala med 51 
najboljših letošnjih zgodovinarjev osnov-
nošolcev v državi in je, seveda, na držav-
nem tekmovanju prejela zlato priznanje. 
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.

N ATA Š A  J E S E N K O

Odlični uspehi na tujejezikovnem področju
V sredo, 20. marca 2019, je v Šentjur-

ju pri Celju potekalo državno tekmova-
nje v znanju angleščine za devetošolce. 
Udeležila se ga je devetošolka Nana Pe-
trović, ki je prejela zlato priznanje. 

Na tekmovanju je bila izredno uspe-
šna, saj je edina v državi dosegla maksi-
malno število točk. Za uspeh si skupaj z 
mentorico gospo Lučko Rančigaj zaslu-
žita iskrene čestitke. 

V marcu pa smo na šoli izvedli tudi 
tekmovanje iz angleške in nemške bralne 
značke. Sodelovali so učenci od prvega 
pa vse do devetega razreda. Pri anglešči-
ni so učenci skupaj dosegli kar 235 zlatih 
in 69 srebrnih priznanj, pri nemščini pa 
47 zlatih in 54 srebrnih priznanj. Iskrene 
čestitke vsem.

M E N T O R I C E  T U J E J E Z I Č N E  B R A L N E 

Z N AČ K E

Mladi planinci spet v naravi
Mladi planinci OŠ Polzela, mentorici in vodniki PD Polzela smo se kmalu po 

začetku pomladi podali na pohod na Grmado. Komaj smo čakali ta dan, saj že 
od zimovanja nismo bili skupaj na kakšnem pohodu.

Avtobus nas je odpeljal do izho-
diščne točke, tokrat do Pečovnika pri 
Celju, od koder smo začeli našo hojo. 
Po strmi poti smo končno prispeli na 
Grmado. Pozvonili smo z zvončkom 
želja, nato pa nam je pogled ušel proti 
Celjski kotlini, Staremu gradu, dolini ob 
Savinji, z veseljem pa smo se ozrli tudi 
proti Gori Oljki. Nadaljevali smo pot, 
se ustavili pri Pečovniški koči, kjer smo 
uredili planinske dnevnike, se posladka-
li in že smo se podali po smučišču do 
Tolstega vrha. Na vrhu smo si ogledali 
brezno, nato pa nas je pot vodila nav-
zdol proti Celjski koči. Ko smo prispeli 
do koče, smo nekaj časa uživali na igra-
lih in toplem pomladnem soncu. 

Čeprav neradi, smo morali na av-
tobus, ki nas je prijetno utrujene varno 
pripeljal na Polzelo.

M A R T I N A  O G R A J E N Š E K

VRTEC IN ŠOLA

Neža – zlata v znanju zgodovine 

Nana – absolutno zlata v znanju 
angleščine

Maša in Hanna – mojstrici pisanja spisov

Tudi okolica Celja je zanimiva za planinarjenje
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Odlični dosežki na Cankarjevem tekmovanju
»V različnosti je napredek. Pa ne 

samo napredek, v različnosti je lepota 
življenja.« 

Tako je zapisal Vinko Möderndorfer v 
romanu Kit na plaži, ki so ga brali in razisko-
vali učenci osmega in devetega razreda, ki 
so se udeležili Cankarjevega tekmovanja. 
Vživeli so se v najstnico, ki skriva skrivnost 
in noče biti drugačna – a je! Branje tega ro-
mana so za območno in državno tekmova-
nje nadgradili še s Cankarjevo zbirko črtic 
Moje življenje. Da so resnično dobri bralci 

in vešči pisanja razpravljalnih spisov, so do-
kazali na vseh treh ravneh tekmovanja. Na 
območnem tekmovanju je kar osem učenk 
prejelo srebrno Cankarjevo priznanje. To so 
devetošolke Maša Zabukovnik, Julija Trobi-
na in Iza Štih ter osmošolke Hanna Turn-
šek, Zara Kočevar, Maša Šuster, Lara Zdouc 
in Živa Šalej. Tri so se uvrstile na državno 
Cankarjevo tekmovanje, ki je bilo marca 
na Ptuju. Devetošolka Maša Zabukovnik in 
osmošolka Hanna Turnšek sta osvojili zla-
to Cankarjevo priznanje, osmošolka Zara 
Kočevar pa srebrno priznanje na držav-

nem tekmovanju. Mentorica učenk je bila 
Mojca Cestnik. Tudi letos se je šolskega 
Cankarjevega tekmovanja, ki zahteva po-
globljeno branje razpisanih knjig, udeležilo 
kar 119 učencev od četrtega do devetega 
razreda, od tega jih je 34 prejelo bronasta 
priznanja. Njihove mentorice so bile Nataša 
Herodež Kranjec, Olga Palir, Marija Krono-
všek in Mojca Cestnik. Na OŠ Polzela sis-
tematično spodbujamo branje in nato tudi 
pisanje o prebranem – prav to omogoča, 
da so učenci zelo uspešni na območnem 
in državnem tekmovanju. 

Zimska šola v naravi
Šestošolci se vsako leto tradicional-

no podajo na zimsko šolo v naravi (od 
18. do 22. marca), kjer se naučijo smučati 
ali pa svoje smučarke veščine samo do-
polnijo. Letos jih je pot vodila v Bohinj. 

CŠOD Bohinj jih je sprejel z odprtimi 
rokami, prav tako pa tudi narava, saj so 
prispeli v pravo zimsko idilo. Da so vse 
dni zares uživali, dokazujejo številni zapi-
si in fotografije, ki so jih dnevno objavljali 
na svojem blogu. 

U Č I T E L J I  I Z VA J A LC I  Z I M S K E  Š O L E

Obisk lutkovnega gledališča
Oddelki podaljšanega bivanja OŠ Pol-

zela in POŠ Andraž (skupaj 194 učencev) 
smo si v torek, 2. aprila 2019, v Lutkov-
nem gledališču Ljubljana ogledali pred-
stavo »Kdo je napravil Vidku srajčico«. 

V Ljubljano smo se odpeljali ob 15. uri 
s petimi avtobusi. Nekateri so prvič obi-
skali gledališče ali se celo prvič peljali z 
avtobusom. Za vse nas je bil ogled pred-
stave zagotovo krasno doživetje, ki nam 
je polepšalo popoldne. Na Polzelo smo 
se varno vrnili ob 19. uri.

TA N J A  S A D N I K

M O J C A  C E S T N I K

VRTEC IN ŠOLA

Zapise in preostale fotografije z zimske šole v naravi si oglejte na spletni strani OŠ Polzela.

Pred predstavo smo se na kratko sprehodili po stari Ljubljani.
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V Andražu nad Polzelo smo v sobo-
to, 13. aprila 2019, pripravili spominsko 
slovesnost s katero smo se poklonili de-
setim članom ameriške posadke bomb-
nika B-17, ki so ga Nemci leta 1944 
sestrelili pod Goro Oljko. Osem jih je 
umrlo, dva sta postala vojna ujetnika. 
Leta 2014 smo na obzidju pokopališča 
v Andražu nad Polzelo padlim pilotom 
odkrili spominsko ploščo, spomin na ta 
dogodek pa je tudi temelj tradicional-
nega dneva slovensko-ameriškega pri-
jateljstva in zavezništva. 

Po uvodnih besedah župana občine 
gostiteljice Jožeta Kužnika, ko je nago-
voril zbrane ter se obema visokima go-
stoma, predsedniku države Borutu Pa-
horju in ameriškemu kongresniku Paulu 
Anthonyu Gosarju, zahvalil za posluh 
in podporo je sledil govor predsedni-
ka države. Borut Pahor je spregovoril 
o slovensko-ameriškem iskrenem prija-

Prijateljstvo je temeljni steber skupne prihodnosti 

teljstvu med narodi. Zahvalo je izrekel 
tako županu in sodelavcem za zavzeto 
pripravo dogodka kot vsem ostalim pri-
sotnim, ki vsako leto, že šestič zapovr-
stjo tako množično obiščejo ta čudovit 
kraj spomina in opomina v počastitev 
prijateljstva za mirno prihodnost. Hva-
ležnost je izrekel tudi zato, ker se iz 
ZDA vsako leto odzovejo povabilu, ker 
iskreno prepoznajo to prijateljstvo in 
pridejo v Andraž nad Polzelo. Tu pod 
Goro Oljko je kraj, kjer smo se odločili 
za tovrstno obeležitev, ko se spomnimo 

na vezi med obema državama, saj ima 
to sodelovanje lepo tradicijo. Predse-
dnik države je zaključil, »naj gre ta glas 
iskrenega sodelovanja med dvema dr-
žavama, dvema vladama med ljudmi s 
pozivom da negujemo to prijateljstvo, 
to sožitje in tradicijo naprej. Andraž nad 
Polzelo je mesto da slovenski in ameri-
ški ter svetovni javnosti sporočimo da 
zavarujemo svobodo in človekove pra-
vice in da si bomo stali ob strani v do-
brem in slabem, ter da nas bodo tudi v 
prihodnje povezovale vse te vrednote.« 

Ameriškega kongresnika Paula A.  
Gosarja, ki v kongresu velja za enega 
najbolj delavnih in učinkovitih članov, je 
predsednik Borut Pahor dan poprej odli-
koval z zlatim redom za zasluge med Slo-
venijo in ZDA. Gosar se je lepo zahvalil 
za dobrodošlico in za domače počutje, ki 
sta je bila z ženo Maude deležna v An-
dražu nad Polzelo. Zahvalil se je pred-
sedniku Pahorju za povabilo,  in da se je 
smel udeležiti tega prazničnega dogod-
ka. Hkrati pa je povedal, da je zelo poča-
ščen, da je vnuk slovenskih korenin. 

MOZAIK DOGODKOV

Govor župana gostitelja Jožeta 
Kužnika

Govor ameriškega kongresnika Paula 
A. Gosarja

Slavnostni govor predsednika Boruta 
Pahorja
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Vrhunec dogodka je bila položitev 
spominskih vencev obeh držav k obe-
ležju, ki ga je oplemenitil še nizek prelet 
dveh letal Slovenske vojske PC-9.

Kot sklepno dejanje komemorativne 
slovesnosti je sledila še kratka molitev, 
ki jo je opravil vojaški kaplan Matjaž 
Muršič Klenar.

S svojo prisotnostjo so dogodek 
popestrili praporščaki društev, združenj 
in organizacij s svojimi prapori, vokalna 
skupina Kvatropirci, orkester Slovenske 
policije, ameriška zasedba  USAFE band, 
ki že več kot desetletje deluje kot edini 
tovrstni orkester ameriških zračnih sil v 
Evropi, pripadniki častne enote Sloven-
ske vojske in častna enota Zračnih sil 
ZDA, Slovenska vojska z nizkim preletom 
letal PC-9. Pomoči pa niso odrekli niti 
ostali posamezniki, sekcije in društva v 
Občini Polzela, ki so dobrovoljno prisko-
čili na pomoč pri izvedbi tako odmevne-
ga dogodka, ki ga je povezovala novinar-
ka Rosvita Pesek. 

To, da delamo dobro in da se glas o 
nas širi daleč, dokazuje tudi obisk visokih 
gostov, letos so nas s svojo navzočnostjo 
počastili tudi generalmajorka Alenka Er-
menc, veleposlanik in stalni predstavnik 
Slovenije pri zvezi Nato Jelko Kacin, dr-
žavni sekretar Ministrstva za obrambo 
RS Miloš Bizjak, državna sekretarka Mi-
nistrstva za zunanje zadeve Simona Le-
skovar ter preostali člani diplomatskega 
zbora in predstavniki vojske.

Trudili se bomo, da ohranimo to ple-
menito tradicijo v Andražu nad Polzelo 
tudi v prihodnje. Kjer je sloga, je moč.

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

MOZAIK DOGODKOV

Utrinki s komemorativne slovesnosti
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Spominska slovesnost v Hrastju pri Orehovici
V soboto, 6. aprila 2019, je bila pri Gracarjevem turnu v 

Hrastju pri Orehovici spominska slovesnost ob 75-letnici 
uspešne rešitve posadke padlega ameriškega bombnika B-24, 
z odkritjem spominske plošče. 

Vzpon na Grintovec 
Vzpon smo začeli pri spodnji postaji tovorne žičnice v Ka-

mniški Bistrici. Že kar na začetku poti nas je pozdravilo spo-
mladansko cvetje, norice, teloh …, kot da smo v aprilu. Na sneg 
smo prišli pri 1200 m nadmorske višine in kmalu smo morali 
nadeti dereze ter se upreti na cepine. Ko smo prišli do Srednjih 
jam, smo našli primerno mesto oziroma kotanjo za vajo usta-
vljanja s cepinom, čeprav ta dan ni bilo nobene nevarnosti za 
zdrs zaradi zmehčane snežne površine. Vendar pa vaja nikoli 
ni odveč.

Malo pred vrhom so se pojavili oblaki, tako da je bil razgled 
le na severno stran, druge smeri pa smo si lahko ogledali že 
prej. Sledil je počasen sestop, kmalu spet po soncu. Tura je bila 
prijetna, tudi naporna, saj smo se povzpeli za kar 1750 m. Tudi 
pri sestopu noge že precej pečejo. Bilo je lepo doživetje, za 
nekatere prvič na tako zahtevni zimski turi

M I R K O  J E G R I Š N I K

Planinci Planinskega društva Polzela smo za 23. febru-
ar 2019 načrtovali vzpon na 2558 m visok Grintovec. Zaradi 
močnega vetra in hudega mraza (minus 17 stopinj) smo po-
hod preložili na 4. marec. Odločitev je bila pravilna, saj smo 
imeli odlične razmere: topel sončen dan. Na pot nas je šlo pet.

Navedeni bombnik se je 2. aprila 1944 v formaciji več kot 
450 zavezniških bombnikov in spremljevalnih letal odpravil iz 
oporišč v južni Italiji proti mestu Steyr v Avstriji. Že ob začetku 
vračanja iz Avstrije je bil zadet ter je zaradi zaostajanja in iz-
gubljanja višine letel zunaj formacije. Iz letališča v Cerkljah sta 
poletela dva nemška lovca, ki sta ga do konca sestrelila. De-
set članov posadke je skočilo iz zadetega bombnika in pristalo 
med slovenskimi rešitelji. Med borci Cankarjeve brigade, ki so 
pomagali pri reševanju, je bil tudi borec Stanko Kušljan iz Šen-
tjerneja. Že v Podturnu, kjer so rešeni ameriški letalci preživeli 
nekaj dni, se je spoprijateljil s članom posadke Joejem Malone-
yjem. Prijateljevala sta vse do Maloneyjeve smrti pred tremi leti. 
Na podlagi pričevanj gospoda Maloneyja je kanadski radijski 
novinar Ray E. Zick napisal vojno zgodbo in rešitev v knjigi z 
naslovom Zadnji polet »Maggiejinih hlačk«, za katero je bil ob 
slovesnosti izdan slovenski prevod. Slovesnosti smo se udeležili 
tudi štirje člani naše krajevne organizacije.

S I M O N  O G R A J E N Š E K 

KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŽ prijazno vabi na

LETNI KONCERT
ANDRAŠKEGA OKTETA OB 15. OBLETNICI DELOVANJA 

v soboto, 4. maja 2019, ob 19. uri 
v Kulturnem domu Andraž

MOZAIK DOGODKOV

Člani Krajevne organizacije Andraž s tov. Stankom 
Kušljanom, ki bo konec maja slavil sto let.

Z vrha Grintovca
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V nedeljo, 14. aprila 2019, sta bili v 
Športni dvorani na Polzeli odigrani še 
zadnji dve tekmi štiridnevnega zaključ-
nega turnirja za fante, mlajše od 19 let. 

Na tekmi za tretje mesto so se zma-
ge veselili košarkarji Petrola Olimpije, ki 
so z rezultatom 96 : 80 premagali GIB 
Ilirijo, v velikem finalu pa so se pred pol-

nimi tribunami športne dvorane pomerili 
domači Hopsi in Parklji. Zadnji so po na-
peti končnici premagali Hopse z rezul-
tatom 88 : 85 in osvojili naslov državnih 
prvakov v sezoni 2018/19. Srečanje je 
bilo vseskozi izenačeno, v zadnji minuti 
srečanja pa so imeli več sreče igralci eki-
pe Parklji. Polzelani so sicer imeli zadnji 
napad, vendar se jim met za tri točke ni 

posrečil. Če bi zadeli, bi bili podaljški. So 
pa Hopsi v četrtfinalu najprej premagali 
ekipo Helios Suns Matica MB z rezulta-
tom 97 : 88, v polfinalu pa Petrol Olimpi-
jo z rezultatom 83 : 73. 

Za najboljšega igralca turnirja je bil 
razglašen igralec Hopsov Nik Dragan, ki 
je na turnirju dosegel 87 točk.

Hopsi drugi

Na stadionu v Slovenski Bistrici je v 
soboto, 13. aprila 2019, potekalo drugo 
izbirno tekmovanje za mladinsko gasil-
sko olimpijado, ki bo od 14. do 20. julija 
2019 v Švici. Na olimpijadi bodo nasto-
pale tudi mlade gasilke iz Andraža nad 
Polzelo.

V kategoriji mladink so tekmovale 
tudi mladinke iz PGD Andraž nad Polze-
lo. V svoji kategoriji so zasedle odlično 
drugo mesto in si s tem rezultatom pri-
dobile nastop na gasilski mladinski olim-
pijadi. Tekmovanje je potekalo v izvedbi 
vaje z ovirami ter štafete na 400 m z 
ovirami. Mladinke so vse opravile v zelo 
dobrem času in brez kazenskih točk.

T O N E  TAV Č E R

Andražanke na olimpijske igre
T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

S finalne tekme

Na sliki od leve proti desni stoje: mentor David Krk, Maša Zabukovnik, Nežika 
Kužnik, Maruša Krk, Tanja Ločan, Ajda Kužnik, mentor Iztok Drobež; čepe od leve 
proti desni: Patricija Krk, Neli Stankovič, Anastazija Blagotinšek, Estera Kužnik, 
Hana Dušič.
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V marcu, ki je ženskam še posebno naklonjen, praznuje-
mo kar dva praznika, dan žena in materinski dan. Ena izmed 
izjemnih pozornosti in velik poklon je zagotovo razstava 
»Žena – mati«. Likovna dela z motivi naših babic razstavljajo 
člani likovne sekcije KUD Polzela, likovne sekcije Mavrica KD 
Ivan Cankar Tabor, in učenci OŠ Polzela ter POŠ Andraž nad 
Polzelo.

Hvaležnost sodelujočim je ob začetku odprtja razstave 
v petek, 15. marca 2019, s posebej izbranimi besedami izra-
zila Ana Korošec in med drugim poudarila: »Pripravili smo 
razstavo, ki vam bo obudila spomine na našo preteklost. Kaj 
so ženske v preteklosti nosile na glavi, kakšno je bilo njihovo 
pokrivalo? Ruta, klobuk, šal, kapa, kapuca, morda sončnik? 
Nekaj iz spominov, nekaj fotografij, nekaj iz domišljije. Večina 
razstavljenih del je izdelana na to temo, še posebno izvirna 
pa so pokrivala učencev POŠ Andraž. Na ogled so dela v 
različnih tehnikah: risba s svinčnikom, tušem, akvarel, tempe-
ra, akril, fototehnika. Avtorji vseh starosti, od prvega razreda 
osnovne šole do zrelih let, so poskrbeli za avtentičnost in 
zanimivost izdelkov. V imenu razstavljavcev likovnih del iz 
Tabora je govorila Julijana Juhart, nato pa je spregovoril še 
predsednik KUD Polzela Marko Slokar. Vsem 94 razstavljav-
cem, od tega 41 učencem iz OŠ Polzela in 18 iz POŠ Andraž 
nad Polzelo, so podelili cvet ter priznanje za sodelovanje na 
razstavi.

Razstavo je odprl podžupan Občine Polzela Miloš Fran-
kovič, marčevskim slavljenkam čestital in jim zaželel vse 
dobro. V kulturnem programu je nastopila glasbena skupi-
na KUD Polzela, učenka Laura Sitar iz Andraža je dogodek 
obogatila z recitacijo, likovnica Urška Matko pa z recitacijo 
avtorske pesmi. 

T O N E  TAV Č E R

Razstavlja 94 likovnikov

V torek, 12. marca 2019, so na gradu Komenda na Polzeli 
podelili nagrade zmagovalnim fotografijam fotografskega 
natečaja, ki je potekal pod okriljem UPI Ljudske univerze 
Žalec v sklopu projekta z naslovom »Kakovost okolja vpli-
va na zdravje vseh« (ali na kratko »Okoljsko ozaveščeni«). 
Nagrade je podelila direktorica UPI Ljudske univerze Žalec 
Franja Centrih, prejeli pa so jih Ivan Lipičnik za prvo mesto 
ter Dragica Grobelnik in Vesna Anclin. 

Ob tej priložnosti so pripravili tudi sklop zanimivih pre-
davanj, in sicer so prikazali primer izgradnje omrežja za 
spremljanje parametrov okolja (onesnaženost zraka), ki ga 
je uvedla Občina Škofja Loka (podjetje Esoft), izpostavili so 
vpliv neustreznega kurjenja z domačimi kurilnimi napravami 
na lesno biomaso na okolje (projekt BB-Clean, Zavod Kssena 
Velenje) ter vsebino energetskega svetovanja za občane, ki 
poteka na Občini Žalec za vse prebivalce Savinjske doline 
že od leta 2004 (projekt Ensvet). Sodelujoči na dogodku so 
predstavili tako nekatere pereče izzive, s katerimi se spopri-
jema naša dolina, kot tudi povsem konkretne rešitve, katerih 
uresničitev pa je odvisna od volje lokalnih skupnosti, še zlasti 
pa od občanov samih. 

Projekt se konec marca 2019 končuje, njegov cilj pa je bil 
krepiti zavedanje o pomembnosti zdravega okolja in čiste-
ga zraka ter skrb za spoštljivejši odnos do okolja. Potekal je 
v sklopu javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje 
Savinjske doline (v 80 % sta ga sofinancirala Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije ter 
Evropski sklad za regionalni razvoj). Vsi rezultati projekta in 
dejavnosti pa bodo predstavljeni na posebnem dogodku po 
njegovem izteku.

T O N E  TAV Č E R

Nagrade za fotografski natečaj in izvedba predavanj

MOZAIK DOGODKOV

Z razstave »Žena – mati« na dan odprtja

Franja Centrih podeljuje prvo nagrado Ivanu Lipičniku.
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V Občinski knjižnici Polzela so v so-
delovanju s Krajevno organizacijo Rde-
čega križa Polzela v četrtek, 14. marca 
2019, gostili Majo Megla, diplomirano 
literarno komparativistko, avtorico knji-
ge »Stres, kuga sodobnega časa«. Bila 
je novinarka in urednica pri reviji Mladi-
na ter nato skoraj dvajset let pri časniku 
Delo. Področji njenega pisanja sta bili 
pretežno kultura in sodobna umetnost. 
Knjiga je nastala po avtoričini dveletni 
bolezni, ko je za svoje nenavadne in ne-
razumljive bolezenske simptome iskala 
pojasnila.

Stres je izjemno darilo narave, ki 
nam pomaga preživeti v življenjsko 
nevarnih situacijah. V telesu sproža ke-

mične procese, ki nam podvojijo moči, 
da se zoperstavimo ali pa zbežimo. 
Problem pa je, da sodobni človek delu-
je s pomočjo stresnega mehanizma in s 
podvojenimi močmi na vseh področjih 
svojega življenja. Takšen dolgotrajni, 
kronični stres lahko privede do številnih 
bolezni, tudi depresije.

Avtorica je s številnimi poslušalci 
delila svojo osebno izkušnjo spopa-
danja z boleznijo, raziskovanja njenih 
vzrokov, brskanja po najnovejših znan-
stvenih izsledkih, iskanja rešitev ter na-
stanka knjige, poljudnoznanstvenega 
priročnika o stresu, bolezenskih posle-
dicah in regeneracijskih ukrepih.

T O N E  TAV Č E R

»Stres, kuga sodobnega časa«

Pred dvajsetimi leti, natančno 11. 
januarja 1999, je v Dvorani Gasilskega 
doma Žalec potekal ustanovni zbor 
Območnega združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Spodnje Savinjske 
doline. Ta jubilej so veterani slovesno 
proslavili v petek, 15. marca 2019, na 
svojem rednem, 20. občnem zboru v 
gostišču Rimljan v Šempetru. Udeležilo 
se ga je približno 140 članov in gostov, 
kar je malo manj kot četrtina vsega 
članstva, ki je vključeno v delovanje te 
veteranske in domoljubne organizacije 
Spodnje Savinjske doline. 

Za slovesen uvod sta s slovensko 
himno in nato še z drugim glasbeno-
-pevskim programom poskrbela har-
monikar Viki Ašič in pevec Andrej 
Bremec, oba tudi veterana VVS Celje. 
Zbrane veterane, veteranske družine 
in goste je nato pozdravil ter nagovo-
ril predsednik Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo (OZ VVS) 
Spodnje Savinjske doline Adi Vidmajer. 
Ob tem je posebej pozdravil predsedni-
ka Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Ladislava Lipiča, predsednika Društva 
Sever – odbora Žalec Rada Gašpariča, 
predsednika OZ za vrednote NOB Ža-
lec Marijana Turičnika, župana Občine 
Polzela Jožeta Kužnika, podžupana 
Občine Žalec Romana Viranta, podž-
upana Občine Prebold Franca Škrabe-
ta, predsednika OZ VVS Celje Dareta 
Sevška in vojaškega brigadirja Vojteha 

Mihevca ter vse ravnatelje spodnjesa-
vinjskih osnovnih šol in Glasbene šole 
Risto Savin Žalec. 

V nadaljevanju slovesnosti sta Adi 
Vidmajer in predsednik ZVVS Ladislav 
Lipič vsem osnovnim šolam in glasbeni 
šoli podelila zahvalno listino ZVVS za 
odlično sodelovanje. Predsednik Ladi-
slav Lipič pa je nato Adiju Vidmajerju 
izročil še priznanje ZVVS ob 20-letni-
ci uspešnega delovanja Območnega 
združenja VVS Spodnje Savinjske do-

line. Ob tem je povedal, da se lahko 
savinjski veterani s ponosom ozrejo na 
preteklost, na prehojeno pot, saj so na-
redili resnično veliko za ohranjanje spo-
mina na osamosvojitveni čas in vojno 
za Slovenijo, kar je tudi zapisal v uvodu 
spominskega biltena ob 20-letnici delo-
vanja OZ VVS, ki so ga izdali ob tem ju-
bileju ter ga izročili vsem udeležencem 
slovesnosti in občnega zbora. 

T O N E  TAV Č E R

Dvajset let delovanja OZ VVS Spodnje Savinjske doline

MOZAIK DOGODKOV

Avtorica knjige Maja Megla med 
predstavitvijo knjige

Med nagovorom župana Občine Polzela Jožeta Kužnika
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Združenje šoferjev in avtomehani-
kov Savinjske doline (ZŠAM), ki zdru-
žuje 180 članov in članic iz šestih občin 
Spodnje Savinjske doline, je imelo v 
svojih prostorih v Ločici ob Savinji v so-
boto, 16. marca 2019, redni letni zbor, ki 
so se ga poleg članov društva udeležili 
tudi številni gostje. Iz poročil predse-
dnika Milana Pečnika in drugih so oce-
nili, da je bilo delo opravljeno uspešno. 

Za uvod v volilni zbor je v krajšem 
kulturnem programu nastopil Moški 
pevski zbor ZŠAM Savinjska dolina, 
nato pa je o delu poročal predsednik 
združenja Milan Pečnik. Poudaril je, da 
so tudi preteklo leto uspešno sodelo-
vali s SPV Slovenije v akcijah Bodi vi-
den, bodi previden, Pripni svoje življe-
nje, Dan brez avtomobila, v preverjanju 
znanja CPP in tehnike vožnje za starej-
še šoferje, stare nad 60 let, sodelovali 
so z občinami Spodnje Savinjske doli-
ne, društvi, osnovnimi šolami, ZŠAM v 
Zvezi neodvisnih združenj logistov in 
mehatronikov (NZLM) Slovenije, izvedli 
so državno tekmovanje šoferjev in av-
tomehanikov NZLM Slovenije, čistilno 
akcijo, obnovili kurilnico in prostore na 
poligonu itd. V program dela za letos 
so poleg že ustaljenih akcij zapisali, da 
bodo zamenjali okna učilnice, popravi-
li del cestišča na poligonu. Zbrane na 

zboru so pozdravili tudi številni go-
stje, med njimi tudi podžupan Občine 
Polzela Miloš Frankovič in podžupan 
Občine Prebold Franc Škrabe, ki sta 
združenju izrekla priznanje za uspešno 
vodenje tega združenja, ki je s svojim 
avtopoligonom v Ločici ob Savinji vzor 
marsikateremu v Sloveniji. 

Ob koncu zbora so Marjanu Sever-
ju in Miji Novak podelili plaketo zlati 
venec, Milku Divjaku, Ivanu Svetku in 

Francu Ožirju plaketo srebrni venec, 
Franc Kolšek je prejel plaketo tovari-
štva, Miha Šmajs, Milan Palir, Primož Va-
sle, Justina Verdev, Lea Potočnik, Janez 
Rovšnik, Branko Zajc, Tomaž Jevnikar 
in Marjan Bremec pa so prejeli zlato 
značko. Podelili so tudi značke za 5, 10, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, in 65 let član-
stva v združenju. Za 65 let članstva v 
združenju je značko prejel Ernest Ober-
majer s Polzele.

T O N E  TAV Č E R

Uspešni tudi lani

V soboto, 16. marca 2019, smo se v 
Nazarjah zbrali na vseslovenskem zbo-
ru odsekov za varovanje gorske narave. 
Udeležila se ga je tudi petčlanska ekipa 
iz Planinskega društva Polzela. 

Pred zborom je potekal izobraževal-
ni program: predavanja in ogled Boha-
čevega »toplarja« (dvojnega kozolca), 
ki je preurejen v muzej in tržnico. Spre-
hodili smo se po učni poti skozi vasico 
Žlabor, kjer nas je na pobočju nad vasjo 
pričakal čudovit razgled na Ojstrico in 
Raduho. Tematika je bila predvsem o 
divjih odlagališčih odpadkov v naravi. 
Na zboru so podelili diplome dr. Angele 
Piskernik, slovenske botaničarke in za-
ščitnice narave. Zasluženo jo je prejela 
tudi naša članica Jožica Jegrišnik, za 
kar ji iskreno čestitamo. 

U R O Š  Č OTA R

Letno srečanje varuhov gorske narave in gorskih stražarjev 
»Nazarje 2019«

MOZAIK DOGODKOV

Z rednega zbora ZŠAM Savinjska dolina

S podelitve diplom
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15. marca 2019, ob 7.30, je jutro 
oznanjalo lep dan, ko smo se od Doma 
krajanov Andraž odpravili na izhodišč-
no točko pohoda po Ravenski poti. 
Spotoma smo se okrepčali pri Odrovih 
v Topolovcu. Nato smo skupaj krenili do 
večnamenskega doma Ravne pri Šošta-
nju, imenovanega Reks.

Tu sta nas pričakala vodiča Marjan in 
Slavica Goršek z namenom, da nas po-
peljeta po obronkih Raven. Na 15-kilo-
metrsko, več kot štiriurno pot, se nas je 
podalo 15 pohodnikov. Hodili smo delno 
po zaselkih in po gozdnih poteh. Ob poti 
smo si ogledali rudarski rov, kjer so pred 
mnogimi leti iskali premog. Vmesni po-
stanek je bil grad Fortenek. Od gradu so 
ostali le še ostanki obzidja. Pot smo na-
daljevali proti Vrholanovem vrhu, na viši-
no 710 metrov nadmorske višine. Tu smo 
pomalicali in izkoristili čudovit pogled na 
Šaleško dolino in Uršljo goro. 

Naprej nas je pot vodila skozi čudo-
vit bukov gozd, potem smo se spuščali 

nazaj in se vmes ustavili na prostoru za 
piknike pri kmečki hiši Holcer z zanimi-
vimi lesenimi objekti. Nato smo se vra-
čali nazaj in si ob poti ogledali zbirališče 
hrastove lesne mase. Pot smo zaokrožili 
tako, da smo se ustavili pri Gorškovih, ki 
sta nas vodila in za konec še postregla. 
Pohodniško pot smo sklenili na izhodišč-

ni točki, ob Domu krajanov Reks Ravne 
pri Šoštanju.

Od tu smo se odpeljali v znano go-
stišče v Pesje, kjer smo se okrepčali, si 
izmenjali vtise o tem pohodu ter v prije-
tnem vzdušju sklenili, da se bomo kmalu 
spet podali na kak zanimiv pohod.

Pohod Društva upokojencev Andraž po Ravenski poti

Redna letna skupščina Medgenera-
cijskega društva Mozaik generacij Pol-
zela je potekala 29. marca 2019 ob 14. 
uri v prostorih Doma upokojencev Pol-
zela. Letos se je je udeležilo rekordno 
število članov, več kot petdeset. 

Predsednica društva je pozdravila vse 
navzoče in predlagala delovno predsed-
stvo. Vodenje skupščine je nato nadalje-
vala delovna predsednica Marinka Hri-
bernik, ki je podala dnevni red s kratko 
obrazložitvijo posameznih točk dnevne-
ga reda. Sledila so poročila predsednice, 
blagajničarke in predsednice nadzorne-
ga odbora o poslovanju društva in rea-
liziranih programih za preteklo leto 2018. 
Predstavljen je bil tudi načrt dela in fi-
nančni načrt za leto 2019. Vsa poročila so 
bila sprejeta soglasno, brez pripomb.

Ker je bila skupščina letos tudi volil-
na, je po dnevnem redu sledila razrešnica 
dosedanjemu vodstvu društva. Nato je 
delovna predsednica po kratki predstavi-
tvi kandidatov za organe društva v man-
datnem obdobju 2019–2023 predlagala 

njihovo potrditev, ki je bila soglasno spre-
jeta. Soglasno je bila ponovno izvoljena 
dosedanja predsednica Marjana Šmajs.

Potrjen je bil predlog o višini člana-
rine za leto 2019 in predlog enoletnega 
izobraževanja treh voditeljic skupine za 
samopomoč.

Nato se je ponovno izvoljena predse-
dnica zahvalila za zaupanje, voditeljem 
skupin se je zahvalila za dobro opravljeno 
humano delo. Posebno zahvalo za dol-

goletno uspešno delo pa so prejele Greta 
Plaskan, Pavla Lukner in Vesna Cencen. 

Poleg članov društva sta se skupšči-
ne udeležila tudi gosta, podžupan Obči-
ne Polzela Miloš Frankovič in predsednik 
Društva upokojencev Polzela Igor Pun-
gartnik, ki sta pohvalila opravljeno delo in 
zaželela tako uspešno tudi nadaljevanje. 

Po skromni pogostitvi se je v spro-
ščenem vzdušju nadaljevalo prijateljsko 
druženje.

Redna volilna skupščina Medgeneracijskega društva 
Mozaik generacij Polzela

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

M I L E N A  B E LO Š E V I Č

MOZAIK DOGODKOV

Pohodniki iz Andraža

27

Št. 4, april 2019             POLZELAN



Ocenjevanje in pokušanje 
slastnih tort v Novem 
Kloštru

V soboto, 16. marca 2019, smo se že drugo leto zapo-
red zbrali v Novem Kloštru na tekmovanju Kdo ima najbolj-
šo torto. Tekmovanje je potekalo v sklopu projekta Gostus, 
ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije ter Evropske 
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in LAS SSD. 

Letos so se tekmovalci razvrstili v dve kategoriji, in sicer 
na slaščičarje in ljubitelje. Težko delo z ocenjevanjem tort 
je imela komisija, ki so jo sestavljali Marija Dobnik iz Čoko-
ladnega ateljeja Dobnik, Dragica Grobelnik iz Slaščičarne 
Brglez ter Bojan Podkrajšek, živilski tehnolog. Razglasitev 
tekmovalcev po kategorijah je bila vse prej kot lahka. Vsaka 
torta je bila lepa in odraz talenta, volje in velikega truda. 
Jedilnica v Novem Kloštru je bila polna obiskovalcev, ki so 
čas, ko je komisija dodeljevala točke tortam, izkoristili tudi 
za ogled notranjosti dvorca. Po razglasitvi zmagovalcev in 
podelitvi nagrad je sledila pokušina vseh tort. Strinjamo se 
s komentarjem Marije Dobnik, ki je dejala, da so zanjo vsi 
zmagovalci.

TJ A Š A  Š T O R

V Novem mestu je potekalo državno dvoransko prven-
stvo v atletiki. 

Denis Babič je v članski konkurenci 9. februarja 2019 
osvojil drugo mesto in naslednji teden 16. februarja postal v 
svoji kategoriji, starejši mladinci, državni prvak. Čestitke!

L U Č K A  K I R N

Denis uspešno v Novem 
mestu

Marec je mesec, ko mamice praznujejo dvakrat. Njihov 
praznik je dan žena, ko rožico in poljubček podarimo tudi 
babicam, tetam, sestram in prijateljicam. 

Materinski dan je dan, ko naše mame začutijo hvaležnost 
za vse, kar postorijo za nas vsak dan v letu, in ko jim povemo, 
kako zelo jih imamo radi. Zato smo 28. marca 2019 prebrali 
pravljico Mama je ena sama. 

R E N ATA  N OVA K

Prisluhnimo pravljici

MOZAIK DOGODKOV

Izdelovalci in ljubitelji tort so se zbrali že drugo leto zapored.

V majhno zahvalo so otroci izdelali vazice in 
pisane cvetove iz papirja.
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Po občnem zboru je Gobarsko-mikološko društvo Polzela v učilnici OŠ Pol-
zela kot vsako leto 18. in 19. marca 2019 izvedlo kuharski delavnici z naslovom 
Gobe, poslastica iz gozda. Pripravila in vodila sta ju Franci in Marta Uratnik. 

Gobe, poslastica iz gozda
Prijavljenih je bilo 33 članic in članov 

društva, od tega je bilo kar 13 moških. 
Tako se vidi, da tudi možje radi vihtijo 
kuhalnice. Spoznali smo kar nekaj no-
vih receptov, kjer so imele glavno vlogo 
različne vrste užitnih gob. Pri pripravi 
jedi smo bili zelo ustvarjalni, saj smo 
vsakokrat pripravili po sedem jedi, ki 
smo jih tudi pokusili. S polnimi želodci 
smo ugotovili, da nas dobro pripravlje-
ne jedi v družbi gob naredijo srečne. 
Zato bomo podobne delavnice pripra-
vljali še v prihodnje.

Ob koncu so vsi udeleženci in ude-
leženke prejeli potrdilo o sodelovanju 
na kuharski delavnici.

M A R TA  U R AT N I K

V letu 2019 praznuje Kulturno-ume-
tniško društvo Polzela 120. obletnico 
delovanja. Za popestritev kulturnih do-
godkov, ki bodo sledili skozi leto, so li-
kovniki svoje dejavnosti posvetili temu 
častitljivemu jubileju in seveda tudi 30. 
obletnici delovanja likovne sekcije. 

V prvem likovnem projektu, Žena 
– mati, so se v marcu domačim likov-
nikom pridružili likovniki iz Tabora ter 
učenci OŠ Polzela in POŠ Andraž. Nasle-
dnji projekt oziroma likovno razstavo so 
naslovili Pozdrav pomladi. Triintrideset 
likovnikov je s svojimi slikami pomladne-
ga cvetja in narave polepšalo prostore 
Centra starejših Zimzelen Topolšica. 
Odprtje razstave je potekalo 20. mar-
ca 2019 v prijetnem vzdušju, veselem 
razpoloženju in ob prijaznih besedah 
zahvale vodstva doma in oskrbovan-
cev. Pester program je vodila stanovalka 
Nataša Gerkeš, ki je k predstavitvi likov-
nikov povabila kar štiri predstavnice, da 
so zbranim pripovedovale o svojem delu 
in druženju ter o tem, kaj jih navdihuje 
pri slikanju. Nekateri člani likovne sekci-
je imajo poleg slikanja še druge hobije. 
Na tokratnem odprtju sta se predstavili 
Stanka Kopušar z nizom avtorskih pe-
smi o pomladi in Fanika Grešak, ki je z 
zvoki kitare povabila k prepevanju nav-
dušene obiskovalce. 

Direktorica Centra starejših Zimzelen 
Andreja Štefan Bukovič in delovna tera-
pevtka Janja Koželj sta svoje navdušenje 
nad razstavljenimi deli izrazili z beseda-
mi: »Hvala, da ste se odločili razstavljati 
v Zimzelenu in da ste v našo hišo prinesli 
pomlad.«

Naslednji projekt likovne sekcije 
KUD Polzela bo razstava Zlata pale-
ta – sodobno slikarstvo, ki bo potekala 
v sodelovanju z Zvezo likovnih društev 

Slovenije od 24. aprila do 16. maja 2019 
na gradu Komenda. Še posebno zanimi-
vo bo 18. maja, ko se bodo na Komendi 
predstavili likovniki na »odprtem atelje-
ju«, projektu JSKD Slovenije. K ogledu in 
sodelovanju vabijo vse ljubitelje likovne 
umetnosti. Tudi to bo prispevek v moza-
ik dogodkov in spomin na 120 let delo-
vanja Kulturno-umetniškega društva na 
Polzeli.

M O J C A  K O R O Š E C

Likovna razstava v Zimzelenu Topolšica

MOZAIK DOGODKOV

Mešana družba ustvarjalcev jedi iz gob

Članica likovne sekcije KUD Polzela Stanka Kopušar (levo) je predstavila svoje 
avtorske pesmi.
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Prva pokalna tekma v Celju
Društvo za karate Celje je v sobo-

to, 23. marca 2019, pod okriljem Karate 
zveze Slovenije organiziralo prvo po-
kalno tekmo. Tekmovanje je potekalo v 
novi telovadnici I. OŠ Celje, kjer je na-
stopilo 438 tekmovalcev iz 51 slovenskih 
klubov. Novo leto smo začeli z dobrimi 
rezultati. Skupno smo osvojili osmo me-
sto v razvrstitvi klubov s tremi prvimi, 
dvema drugima in tremi tretjimi mesti. 

1. mesto: Nuša Žerjav 
1. mesto: Mai Bašič Fekonja 
1. mesto: Aneja Jesenek Rojšek 
2. mesto: Tiana Bikič 
2. mesto: Laura Bergant 
3. mesto: Lara Kramberger 
3. mesto: Lan Podpečan 
3. mesto: Tilen Riosa Novak

LU K A  D E B E R Š E K

V soboto, 26. marca 2019, smo se 
planinci Planinske sekcije Andraž od-
pravili na pohod na Vodiško planino na 
Jelovici.

Pot smo začeli v Dražgošah, se ra-
hlo vzpenjali do Vodiške planine, kjer 
smo se pri domu okrepčali in se nato 
spustili v dolino v kraj Kropa. Lepo 
sončno soboto smo sklenili s srečno vr-
nitvijo domov.

E V G E N  T O M I N Š E K

Planinci iz Andraža na Vodiško planino

Polzelani so bili v Italiji zelo uspešni. Nika in Nuša sta pometli s konkurenco in 
osvojili zlati kolajni, Mai Bašič Fekonja pa je osvojil peto mesto. 

Odlično pripravljenost so pokazali tudi drugi borci, ki so vsi pokazali odlične borbe.

1. mesto: Nuša Žerjav (mladinke nad 59 kg) in Nika Šenica (U21 do 61 kg).

LU K A  D E B E R Š E K

Polzelski karateisti najboljši slovenski 
klub v Italiji!

MOZAIK DOGODKOV

Aneja spada med najbolj talentirane mlade karateistke.

Na 1118 m nadmorske višine 

Nika Šenica je pometla s konkurenco in osvojila prvo mesto.
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Spomladanski dnevi nam ponujajo 
začetke novih športnih in družbenih 
dejavnosti. V petek, 29. marca 2019, je 
bila ob 18. uri sklicana 20. skupščina 
Zveze športnih društev Polzela na gra-
du Komenda. 

Odličen odziv vseh predstavnikov 
društev in klubov ter naših gostov, pod-
župana Miloša Frankoviča, ravnateljice 
Bernardke Sopčič in generalnega se-
kretarja Športne unije Slovenije Janija 
Ovsenika, je bil razlog za odlično izpe-
ljano okroglo skupščino. Poročila o do-
gajanju v preteklem letu so pokazala, da 
se na področju športa v Občini Polzela 
dobro dela. ZŠD Polzela je od leta 2016 
v vsakoletnem porastu na področju 
športnih dejavnosti, kakor tudi na vseh 
drugih področjih. V tem obdobju sta se 
k naši zvezi pridružila Planet Fortuna in 
Powerlifting društvo Polzela, kar je za 
našo širitev športnih dejavnosti odličen 
podatek. V letu 2020 se dosedanjemu 
vodstvu ter upravnemu odboru izteče 
mandat, zato sem kot predsednik ZŠD 
Polzela navzoče seznanil, da bi si želel 
sprejeti še naslednji mandat. Razlog je 

predvsem, da še nismo pokazali vsega 
in rad bi, da bi v našo občino še vključili 
nove športne programe in dejavnosti. 
Vsekakor si tega ne morem zamisliti 
brez odlične podpore Občine Polzela 
na čelu z županom Jožetom Kužnikom 
ter podpore ravnateljice OŠ Polzela 
Bernardke Sopčič. Sodelovanje s krov-
no organizacijo OKS ZŠZ in Športno 
unijo Slovenije pa nam ponuja pestro 

izbiro športnih dejavnosti, ki bodo v 
načrtu naših dejavnosti. Želel bi omeniti 
tudi dobro sodelovanje z gospo Olgo 
Hočevar, predsednico KORK Polzela, 
ki skrbi, da tudi starejši ljudje najdejo 
v športu svoj prostor in da s prilagoje-
no vadbo poskrbimo tudi zanje. Vsem 
želim dobro športno sezono in mnogo 
dobre energije.

I V I  K A P I T L E R

20. skupščina Zveze športnih društev Polzela 

Redno dejavnost gasilske mladine 
PGD Polzela smo v soboto, 30. marca 
2019, popestrili z obiskom poklicne 
gasilske enote v Celju. Zanimanje med 
otroki je bilo precejšnje. Delovanje 
enote so nam na začetku predstavili z 
ogledom kratkega filma, ki so ga po-
sneli ob 60. obletnici ustanovitve po-
klicne enote.

Po ogledu nas je eden izmed opera-
tivnih gasilcev popeljal najprej v komu-
nikacijski center, nato pa po vseh gara-
žah. Ogledali smo si vozila in opremo 
za reševanje na različnih intervencijah. 
Posebno zanimive so bile velike škarje 
in razpiralo, ki ju uporabljajo pri tehnič-
nem reševanju. 

Od vseh vozil nam je bil najzanimi-
vejši avto, ki je namenjen za gašenje in 
reševanje z višin, njegova delovna viši-
na je 42 metrov. V prostoru, ki je name-
njen opremi za reševanje na vodi in iz 
nje, imajo shranjen čoln ter potapljaško 
opremo. Za vzdrževanje telesne kondi-
cije uporabljajo prostor za fitnes.

S ponosom so nam pokazali gasil-
sko vozilo iz leta 1930. Za iskanje po-
grešanih in ponesrečenih v ruševinah in 
tudi drugje imajo usposobljeno labra-
dorko Kory, ki nam je pokazala še eno 
svojo sposobnost, in sicer pozna in se-
števa števila do deset. Na dvorišču ima-
jo visoko plezalno steno in čebelnjak, 

ki gasilcem pomaga kot terapevtski 
center pri stresu, kadar se pri interven-
cijah srečujejo s težkimi poškodbami in 
smrtjo. Ogled smo sklenili s skupno fo-
tografijo ter se jim zahvalili s knjigo, ki 
so jo izdala naša vsa tri društva ob 110. 
obletnici PGD Polzela.

D A R I J A  K OT N I K

Obiskali smo poklicne gasilce v Celju

MOZAIK DOGODKOV

Člani Zveze športnih društev Polzela na gradu Komenda

Pred prostori Poklicne gasilske enote v Celju
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V soboto, 30. marca 2019, je v dvo-
rani Cirkovce Občine Kidričevo pod 
okriljem Powerlifting zveze Slovenije 
(PLZS) potekalo peto državno prven-
stvo v troboju moči in potisku s prsi. 
Tekmovanja so se udeležili tudi tek-
movalci ter prostovoljci iz Powerlifting 
kluba Polzela.

Med dekleti je slavila Založanka 
Nuša Železnik s skupnim seštevkom 
429,5 kg, kar je tudi nov državni rekord 
med mladinkami in članicami do 72 kg. 
Postavila je še dva državna rekorda, in 
sicer kar v dveh od treh tekmovalnih di-
sciplin troboja – v počepu (164,5 kg) in 
mrtvem dvigu (180 kg).

Na tekmi so poleg Nuše nastopili 
tudi drugi člani PLK Polzela. Goran Ši-
šmanović je zmagal v potisku s prsi v 
kategoriji moški do 105 kilogramov, dvi-
gnil je kar 205 kg, s tem pa si je prislužil 
drugo mesto v absolutni razvrstitvi v 
potisku s prsi med moškimi.

Edvin Hadžić je med mladinci nad 
120 kilogramov osvojil prvo mesto. Žan 
Kozar je v izjemno močni kategoriji 
med člani do 83 kilogramov po nape-
tem boju osvojil odlično tretje mesto. V 
najkonkurenčnejši kategoriji – člani do 
93 kilogramov – je Aleksander Martino-
vič osvojil četrto mesto.

Po uspešno izvedenem državnem 
prvenstvu je glavni organizator tekmo-
vanja ter predsednik Powerlifting kluba 
Polzela Samo Železnik izpostavil po-
membnost sodelovanja in prostovolj-
stva v športu: »Organizacija tekmova-
nja je bila naporna, saj si želimo iz leta 
v leto tekme izboljševati in zvišati raven 
powerliftinga v Sloveniji. Za uspešno 
izvedbo so najodgovornejši vsi prosto-
voljci, ki so žrtvovali svoj dragoceni čas 

in pripomogli k uspešni izvedbi tekmo-
vanja. Posebna zahvala gre moji soor-
ganizatorki Katji Babič, brez katere vse 
skupaj ne bi bilo mogoče.«

Powerlifting klub Polzela je po tej 
prvi tekmi letošnje sezone na četrtem 
mestu klubskega pokala Powerlifting 
zveze Slovenije.

S A M O  Ž E L E Z N I K

Powerlifting klub Polzela uspešen

Tudi v letu 2019 planinci Polzele uspešno nastopamo v Savinjski orientacijski 
ligi. 16. marca 2019 je bila tekma na Vranskem, kjer smo bili planinci PD Polzela 
peti v kategorijah A (4. do 6. razred) in B (7. do 9. razred) ter zmagali v kategori-
jah Č (mladinci), kategoriji E (starejši člani) in kategoriji F (družine).

6. aprila 2019 je bila tekma v Ponikvi pri Žalcu. V kategoriji A smo bili sedmi, v ka-
tegoriji B šesti, v kategoriji E drugi, v kategorijah Č in F pa smo zmagali. Po seštevku 
rezultatov treh tekem so se na državno prvenstvo, ki bo v okolici Šoštanja 18. in 19. 
maja 2019, uvrstile ekipe v kategorijah B, Č, E in F.

Da se na Polzeli ni bati za pomladek v planinski orientaciji, pa kaže fotografija 
družine Jazbec, ki je že drugič tekmovala z najmlajšo članico PD Polzela, Lucijo, 
rojeno 19. januarja 2019. 

M I R K O  J E G R I Š N I K

Tekme v planinski orientaciji 

MOZAIK DOGODKOV

Člani PLK Polzela

Družina Jazbec
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V Andražu nad Polzelo so se v nede-
ljo, 31. marca 2019, od blizu in daleč ob 
lepem sončnem vremenu zbrali kmetje s 
svojimi traktorji. Poseben organizacijski 
odbor andraške župnije je skupaj z Ob-
čino Polzela ob začetku prvih spomla-
danskih opravil na poljih pripravil osmi 
blagoslov traktorjev in druge kmetijske 
mehanizacije ter traktoristov. 

Kmetje in drugi obiskovalci so se v 
andraški cerkvi sv. Andreja najprej zbrali 
pri sveti maši, ki jo je bral upokojeni celj-
ski škof dr. Stanislav Lipovšek, nato se je 
prireditev nadaljevala na prostoru pri po-
kopališču, kjer se je zbralo 250 kmetov s 
traktorji, nekaj pa je bilo tudi tistih, ki so 
k blagoslovu prinesli ključe traktorjev. 
Zbrane je uvodoma v imenu organiza-
torja pozdravil podžupan Občine Polzela 
Miloš Frankovič, ki je poudaril pomen te 
prireditve za občino in širšo okolico. Sledil 
je blagoslov podob sv. Izidorja, zaščitnika 
traktoristov oziroma poljedelcev in kme-
tov, nato pa še traktorjev, ki ga je opravil 
dr. Stanislav Lipovšek. Prireditev so pope-
strili Vaški godci iz Andraža nad Polzelo. 

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi 
kmetijske stroje različnih proizvajalcev, 
druženje s pomočjo kulinarične sekcije 
Kulturnega društva Andraž nad Polzelo pa 
se je zavleklo v pozne popoldanske ure.

T O N E  TAV Č E R

Pred delom na poljih blagoslov traktorjev

Kot vsako leto je bila tudi letos or-
ganizirana delovna akcija za pripravo 
teniških igrišč.

Zima naredi svoje, zato je čiščenje 
in utrjevanje igralne površine nujno po-
trebno. Kot vsako leto tudi v letu 2019 
začnemo po prvomajskih praznikih eki-
pno ligo in ligo posamezno.

Vabljeni vsi ljubitelji tenisa, da se 
nam pridružite pri naših športnih de-
javnostih.

B R A N K O  M I K L AU Ž I N

Priprava teniških igrišč na Polzeli

Konec preteklega leta je bilo v Sloveniji več kot 112 tisoč registriranih traktorjev, 
a na Kmetijskem inštitutu Slovenije ocenjujejo, da je teh nepogrešljivih kmetijskih 
vozil še več. Strokovnjak za kmetijsko tehniko mag. Tomaž Poje pravi, da je vsaj še 
20 tisoč traktorjev brez loka in kabine ter s tem manj varnih za uporabo. »Težava 
pri tem relativno velikem številu traktorjev je, da je njihova povprečna starost pri-
bližno 25 oziroma 26 let in da je večina traktorjev zaradi tega tehnično zastarela, 
čeprav se z njimi lahko vseeno opravlja vsa ta kmetijska dela.«

MOZAIK DOGODKOV

Dr. Stanislav Lipovšek med blagoslovom traktorjev

Priprave na novo sezono
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Pod okriljem Evropske pisarne Romane Tomc je v torek, 2. 
aprila 2019, v salonu Gostišča Cizej na Polzeli potekal Evrop-
ski večer s poslanko evropskega parlamenta Romano Tomc. 
Beseda je tekla o vplivu Evropske unije na lokalno okolje in o 
prihodnosti unije ter prihajajočih evropskih volitvah. Romana 
Tomc je v zanimivem pogovoru z Dragico Sternad Pražnikar 
spregovorila o dosežkih preteklega mandata, o delu poslanke 
evropskega parlamenta ter razpetosti med domovino in Bru-
sljem, pa tudi o brexitu. 

Evropski večer z  
Romano Tomc

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK NA 
DEBELEM RTIČU!

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v 
sodelovanju z ZZZS organizira zdravstveno letovanje 
otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega 
križa Slovenije Debeli rtič od 28. junija do 6. julija 2019.

Letovanja se lahko udeležijo otroci od starosti 5 do 
19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji od 17. 2. 2018 
do 28. 2. 2019 zapise o najmanj dveh hospitalizacijah ali 
so bili najmanj dvakrat bolni.

Cena za 8-dnevno letovanje:
• 88,00 evra za otroka z zdravstvenim listom,
• 10,00 evra za otroka z zdravstvenim listom iz socialno 

ogrožene družine,
• 334,48 evra za otroka brez zdravstvenega lista.

Prijavnica, vprašalnik o otroku in zdravstveni list so 
na voljo na spletni strani: http://zalec.ozrk.si/.

Več informaciji po telefonu na številki 03/571 66 16 ali 
po e-pošti: zalec.rk@gmail.com.

Romana Tomc se kot evroposlanka pri svojem delu vedno 
zavzema za vrednote, ki bodo zagotavljale evropsko varnost, 
svobodo, mir in blaginjo. Spregovorila je o dosežkih Evropske 
unije v zadnjem mandatu in predstavila tudi nekaj svojih uspehov. 

Ljubo Žnidar je predstavil svoje izkušnje povezanosti lokal-
nega okolja z Evropo in spregovoril o tem, kako dobro so v času 
njegovega županovanja črpali evropska sredstva, kot primer 
pa navedel obnovo gradu Komenda, ki je bila v skoraj 60 od-
stotkih sofinancirana iz Evrope. V odgovoru je Romana Tomc 
navedla, da je Slovenija v zadnji finančni perspektivi slaba v čr-
panju evropskih sredstev. Izrazila je zaskrbljenost glede mnogih 
projektov, ki zaradi tega ne bodo uresničeni. »Evropski denar za 
projekte obstaja, toda mi ga ne znamo pridobiti,« je povedala 
Romana Tomc. Dragica Sternad Pražnikar je odprla še temo uni-
verzalnega otroškega dodatka, ki ga imajo na primer v sosednji 
Avstriji, nato pa je evroposlanka pojasnila, da se Evropska unija 
ne vmešava v notranje sisteme posameznih držav članic, kot je 
sistem šolstva, zdravstva in pokojnine. Omenila je tudi avstrijski 
diskriminatorni zakon, ki Slovencem, ki delajo v Avstriji, znižuje 
otroške dodatke. Sprožila je akcijo, ki se je obrestovala, saj je 
avstrijska vlada prejela opomin Evropske komisije. V sklepnem 
delu Evropskega večera so sledila vprašanja obiskovalcev, ki so 
salon gostišča napolnili do zadnjega kotička, nato pa je potekalo 
druženje s poslanko, pri čemer so udeleženci v pogovoru izve-
deli mnoge zanimivosti o delu v Evropskem parlamentu.

T O N E  TAV Č E R

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA 
POLZELA

VABI NA BREZPLAČNO DELAVNICO TEMELJNIH 
POSTOPKOV OŽIVLJANJA NA SIMULACIJSKI LUTKI

v sredo, 8. maja 2019, od 16. do 18. ure,
v avli na gradu Komenda.

Delavnico bosta vodili Mojca Gregorc, bolničarka/
prostovoljka in članica ekipe PP,

ter Tajana Vrbnjak, višja medicinska sestra.

Za svoje srce lahko največ storimo sami… AMPAK… Ker je 
življenje nepredvidljivo, lahko naše srce tudi omaga. Ne izbira 

ne kraja ne časa. Pa vendar imamo v sodobnem življenju 
možnost, da mu ob zastoju pomagamo samo z oživljanjem. To 

je postopek za vrnitev življenjskih funkcij pri navidezni smrti.

MOZAIK DOGODKOV

Ljubo Žnidar, predsednik OO SDS Polzela, Romana Tomc, 
evropska poslanka, in Dragica Sternad Pražnikar, voditeljica 
pogovora
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Vsakdo izmed nas nosi v sebi izjemne zgodbe, nekateri 
smo o njih pripravljeni govoriti, spet drugi jih raje nosimo v 
sebi in zase. Na gradu Komenda smo bili v četrtek, 21. marca 
2019, priča predstavitvi pesniške zbirke z naslovom »Strasti 
Michelle« avtorja Andreja Podvratnika iz Velenja, ki mu pogu-
ma resnično ne manjka, saj je svoje občutke z žgečkljivo vse-
bino delil z nami.

Avtor je resneje začel razmišljati o pisanju, ko je začel razi-
skovati o svojih prednikih v rodovnikih družin Podvratnik, Skubin 
in Bajt. Nato pa se je lotil pisanja otroških knjig, ko s čudovitimi 
ilustracijami Anje Jaklin v knjigi »Mali mravljinček se prebudi« in 
ilustratorke Katarine Aman s pesniško zbirko »Želva Bogdana« 
vstajamo v svet otroških želja in skrivnosti. V nadaljevanju pa se 
je Andrej Podvratnik posvetil povsem drugi vsebini in tematiki, 
saj se je strast v njem dobesedno vzbudila. Knjiga z naslovom 
»Strasti« je opremljena z avtorskimi slikami in akti, predvsem pa 
prepletena z notranjimi občutki, ko vsaka beseda postane od-
več. Z avtorjem se je pogovarjala in pesmi prebirala Sonja Juvan, 
s plesno točko pa je večer popestrila Saša Juvan. 

Strast je zelo močno trajno čustvo, težko obvladljivo z voljo 
in razumom, zanjo je potreben pogum, zato naj bo v življenju 
poguma za strast ravno prav.

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

Predstavitev knjige »Erotične pesmi – strasti«

O
gl

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.

MOZAIK DOGODKOV

Plesna točka Saše Juvan
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Bina Vista
fotografiranje

Fotografiranje ljudi
Fotografiranje poroke

Nosečniško fotografiranje
Fotografiranje svetega krsta

Družinsko fotografiranje
Fotografiranje rojstnega dne

Fotografiranje živali
Darilni bon

Kontakt  

041 692 772

BIKESHOP ŠEMPETER 
Rimska cesta 78, 3311 Šempeter 
Tel. 03 - 700 11 20, 
ODPRTO od 11.00 - 18.00 ure, 
sobota od 9.00 - 12.00 ure 

E-BATERIJA JE SRCE ELEKTRIČNEGA KOLESA. 
MOČNEJŠA KOT JE, DALJŠI JE DOMET V KILOMETRIH!

IMAMO NAJMOČNEJŠE BATERIJE NA TRGU OB 

NAJNIŽJIH CENAH KOLES! 

DVOLETNA GARANCIJA IN ODLIČEN SERVIS!

VSE JE NAREJENO V EU!



Nedelja, 12. maja 2019, 
ob 15. uri

Nedelja, 12. maja 2019, 
ob 15. uri
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Spoštovane in spoštovani, 
 

vljudno vas vabimo na spominski večer v 
počastitev 

 

 našega uglednega rojaka in utemeljitelja 
etnopsihoanalize dr. Paula Parina, 

 

 

 

 ki bo v sredo, 8. maja 2019, ob 19. uri 
v prenovljenih prostorih dvorca Novi Klošter 

 (danes Konferenčni center Polzela). 
 
 

Dr. Paula Parina se bomo spomnili 
 skozi dokumentarno oddajo 

 »In potem Goldy reče, to moraš enkrat napisati«, 
 svoje spomine nanj pa bodo z nami delili tudi 

 nekateri člani društva Slovica. 
 

Prijazno vabljeni, veseli vas bomo. Vstopnine ne bo. 

Vse naše dogodke fotografiramo in fotografije javno objavimo. 
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KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO POLZELA 

 
 
 
 

~ VABI ~ 
 
 
 
 

N A 
 
 
 
 
 

LETNI KONCERT 
 
 

V SOBOTO, 27.4.2019,  
OB 19.30 URI, 

 

V KULTURNEM DOMU NA POLZELI. 
 
 

GOSTJE 
 
 
 
 

ANSAMBEL ZaŽur 
KUD POLZELA 

 
TAJDA RANDL, klavir, vokal 

URBAN RANDL, vokal 
 
 

 

 
VSTOP PROST 

(prostovoljni prispevki) 
 

 



KOLEDAR DOGODKOV

Skupina Victory je bila ustanovljena leta 1987, 
festivala Melodije morja in sonca pa so se s 
pesmijo Poletne mačke udeležili leta 1994 in 
zanjo posneli tudi prvi videospot. Leto pozneje so 
pri založbi Helidon izdali drugi album z naslovom 
Ukal bi, na katerem je bilo kar nekaj uspešnic.

S pesmijo Le povejte ji so v letu 1999 
sodelovali na Emi in pri poslušalcih doživeli 
velik uspeh, z albuma Hočeš, nočeš pa je tudi 
uspešnica Zelena dežela. Med letoma 2001 
in 2007 so nastajale nove uspešnice, kot sta 
Moja si in Tekila iz tvojega popka, ki so jih v 
živo predstavljali na številnih nastopih. 

21. obletnico delovanja so proslavili v 
ljubljanski Playi, kjer se je zabave udeležilo 
več kot 700 ljudi. Med letoma 2009 in 2014 
so se najbolj posvečali avtorski glasbi, takrat 
je tudi nastal singel Zaljubljena. Zamenjalo se 
je kar nekaj članov, ki so vnesli novo energijo 
v ekipo, ki je leta 2017, po nekaj neugodnih 
pripetljajih, ponovno začela snemati. 

V zadnjem letu z uspešnico Še vedno sva ista 
preplavljajo radijske valove in kmalu jo bomo v 
živo slišali tudi na Polzeli.

E-mail: info@victory.si
Fb: https://www.
facebook.com/
SkupinaVictory/

Vir besedila in fotografij: 
www.victory.si

V zadnjem desetletju prejšnjega tisočletja in v začetku novega je bila skupina precej aktivna, 
saj so konec leta 1996 posneli drugi videospot za pesem Všeč mi je, se v naslednjih letih 
redno udeleževali festivala Melodije morja in sonca, leta 1998 so se s pesmijo Zapri oči 
avtorjev Martina Štibernika in Karmen Stavec udeležili natečaja za Evrovizijo, se uvrstili na 
četrto mesto, pesem pa je postala hit leta. Jeseni so s pesmijo Helena sodelovali na festivalu 
Vesela jesen, kjer je prejela prvo nagrado organizatorja in pozitiven odziv publike.

Skupino Victory sestavljajo 
(od leve proti desni): Tomo 
Primc – harmonika in vokal, 
Robert Dragar – kitara in vokal, 
Boštjan Zupančič – klaviature 
in vokal, Miran Miki Vlahovič 
– kitara in vokal, Matija Kač – 
tolkala in vokal.

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel yeel
Rebel yeel

Rebel yeel

Rebel YEEL

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel YELL
YELL

Rebel

Rebel
YELL
Rebel
YELL

Rebel YELL

Rebel
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Maj 2019
SREDA, 1. 5. 2019, OB 6. URI
Prvomajska budnica pihalnega 
orkestra KGD Cecilija po Občini 
Polzela
(Gašper Smisl: 040 757 979)

SREDA, 1. 5. 2019, OB 8. URI
Prvomajsko srečanje na Gori Oljki 
(Simon Ograjenšek: 031 393 499)

SREDA, 1. 5. 2019, OB 9. URI
Pohod na Goro Oljko
Zbor pri igrišču v Andražu
(Franjo Jelen: 041 783 733)

SREDA, 1. 5. 2019, OD 10. URE DALJE 
Prvomajsko srečanje pri zidanici 
Župerl v Dobriču
(Franc Blagotinšek: 041 930 195 in 
Konrad Meklav: 051 235 168)

ČETRTEK, 2. 5. 2019, OB 17. URI
2. krog Štajerske lige upokojencev v 
balinanju
BK Polzela – KU Gorenje 
Športnorekreacijski center Polzela
(Karli Korber: 041 381 467)

SOBOTA, 4. 5. 2019
Izlet – pohod članov DU Polzela po 
Slakovi poti na Trški gori pri Novem 
mestu. 7,5 km dolga, nezahtevna pot 
med vinogradi
Predhodne prijave pri poverjenicah ali 
v pisarni DU Polzela do ponedeljka, 29. 
4. 2019.
(Igor Pungartnik: 041 508 860)

SOBOTA, 4 . 5. 2019, OB 17.15
15. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 4. 5. 2019, OB 19. URI
Koncert Andraškega okteta z gosti ob 
15-letnici delovanja
Dom krajanov Andraž
(Domen Sitar: 041 543 349)

NEDELJA, 5. 5. 2019, OD 8. DO 9. URE 
Meritve krvnega sladkorja in 
holesterola 
Dom krajanov Andraž
(Mateja Borovnik: 041 227 272)

SREDA, 8. 5. 2019, OB 19. URI
Spominski večer v počastitev dr. 
Paula Parina
Dvorec Novi Klošter
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
v sodelovanju z Društvom Dvorec: 
03/712 12 56)

ČETRTEK, 9. 5. 2019, OB 17. URI
Županov sprejem novorojenčkov in 
njihovih staršev; Grad Komenda
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

SOBOTA, 11. 5. 2019
Pohod na Kum iz Zidanega Mosta
(Berni Palir: 041 813 909)

SOBOTA, 11. 5. 2019, OB 8. URI
Kmečka tržnica pred trgovino Tuš
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SOBOTA, 11. 5. 2018, OD 12. URE DALJE
Pasuljada; Grad Komenda
(Luka Deberšek: 031 341 324)

SOBOTA, 11 . 5. 2019, OB 17.15
16. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

NEDELJA, 12. 5. 2019, OB 9. URI
5. odprti turnir malega nogometa 
KMN Frendi Polzela
Športno igrišče na Polzeli
(Damjan Ožir: 031 598 331)

NEDELJA, 12. 5. 2019, OB 15. URI
Medžimurski popoldan kulture in 
kulinarike
Dom krajanov Andraž
(Vili Pižorn: 041 783 734)

PONEDELJEK, 13. 5. 2019, OB 19. URI
Zaključna prireditev Savinjčani 
beremo 2018/19
Dvorana Doma II. slovenskega tabora 
v Žalcu
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec: 
03/712 12 52)

ČETRTEK, 16. 5. 2019, OB 17. URI
4. krog Štajerske lige upokojencev v 
balinanju
BK Polzela – DU Šoštanj 
Športnorekreacijski center Polzela
(Karli Korber: 041 381 467)

PETEK, 17. 5. 2019, OD 8. DO 16. URE
Teden ljubiteljske kulture – odprti 
atelje
Likovno ustvarjanje ob glasbeni in 
literarni spremljavi
Grad Komenda
(Marko Slokar: 041 381 472 in Cvetka 
Vačun: 031 795 825)

OD PETKA, 17. 5., DO ČETRTKA, 6. 6. 
2019
Odprti atelje
Razstava likovnih in kiparskih del 
udeležencev na Odprtem ateljeju in 
Keramični delavnici
Grad Komenda
(Mojca Korošec: 031 806 867 in Cvetka 
Vačun: 031 795 825)

PETEK, 17.5.2019, OB 17. URI
256. lunohod: Polzela–Šentjungert
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
(Julijana Klemen: 031 756 103)

SOBOTA, 18. 5. 2019, OB 6. URI
Pohod: Strelovec
Zbor pri igrišču v Andražu
(Martina Ograjenšek: 041 278 328)

SOBOTA, 18 . 5. 2019, OB 17.15
17. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 18. 5. 2019
Medregijsko nogometno srečanje ŠUS 
Slovenije
(Ivi Kapitler: 070 705 007)

NEDELJA, 19. 5. 2019, OB 15. URI
21. srečanje pevskih zborov
Cerkev sv. Križa na Gori Oljki
(Marko Slokar: 041 381 472)

TOREK, 21. 5. 2019, OB 18. URI
Koncert kitarskega orkestra ob 
25-letnici delovanja
Dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec 
Vstop prost.
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60).

SREDA, 22. 5. 2019, OB 18. URI
Javna produkcija učencev KGD Cecilija
Dvorana KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

KOLEDAR DOGODKOV40
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SREDA, 22. 5. 2019, OB 18. URI
Duhovna obnova za ženske 
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

ČETRTEK, 23. 5. 2019, OB 17. URI
Prisluhnimo pravljici
Grad Komenda, prostori knjižnice
(Renata Novak: 03/703 32 04)

PETEK, 24. 5. 2019, OD 15.30 DO 18. 
URE
Sprejemni preizkusi za vpis v 
Glasbeno šolo Risto Savin Žalec
Učilnice Glasbene šole Risto Savin 
Žalec 
Vstop prost.
(GŠ Risto Savin Žalec: 03/710 28 60)

PETEK, 24. 5. 2019, OB 17. URI
Sezimo do zvezd 
Zaključna plesno-pevska akademija s 
slovesnim podpisom ekolistine ob 20. 
obletnici ekošole
Športna dvorana Polzela
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)

PETEK, 24. 5. 2019, OB 20. URI
Rebel Yell Polzela, glasbeni festival
-  Predstavitev CD-ja »Polzela ima 

svojo muziko«, v živo: Bojan Bahč, 
Živa Zorko, Noah Maček in Jan Potrč

-  Koncert s skupinami:   
Dead Crew, Bo!, Victory

Parkirišče pred občinsko stavbo.
Vstop prost!
(Občina Polzela v sodelovanju z 
društvom Dobra ideja: 03/703 32 28)

SOBOTA, 25. 5. 2019
Strokovna ekskurzija članov 
Turističnega društva Občine Polzela
(Bernarda Meh: 041 951 379)

SOBOTA, 25. 5. 2019
Pohod do Pirnatove koče na 
Javorniku
(Jožica Jegrišnik: 031 840 387)

SOBOTA, 25. 5. 2019, OB 8. URI
Škratov pohod na Goro Oljko
Medgeneracijsko druženje Vrtca 
Polzela na Gori Oljki
(Tajništvo OŠ ali pisarna Vrtca Polzela: 
03/703 31 00)

SOBOTA, 25 . 5. 2019, OB 17.15
18. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 25. 5. 2019, OB 7. URI
12 ur pohodov na Goro Oljko
(Milan Zabukovnik: 040 215 545)

SOBOTA, 25. 5. 2019
Gala koncert pod zvezdnim nebom s 
Heleno Blagne
Kulturni dom Polzela
Vstopnice na TIC Polzela
(Občina Polzela 03/703 32 28)

NEDELJA, 26. 5. 2019, OB 16. URI
Šmarnična pobožnost v Sevčniku
(Krajevni odbor Andraž nad Polzelo)

NEDELJA, 26. 5. 2019, OB 19. URI
Koncert pihalnega orkestra KGD 
Cecilija »Prepletanja«
Športna dvorana Polzela
(Gašper Smisl: 040 757 979)

ČETRTEK, 30. 5. 2019, OD 15. DO 16. 
URE
Meritve krvnega sladkorja in 
holesterola
Pisarna Društva upokojencev Polzela
(Igor Pungartnik: 041 508 860)

ČETRTEK, 30. 5. 2019, OB 18. URI
Literarno-glasbeno-filmski večer OŠ 
Polzela
Avla OŠ Polzela
(Tajništvo OŠ Polzela – Mojca Cestnik: 
03/703 31 00)

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

KOLEDAR DOGODKOV

V tednu od 20. do 23. maja 2019 bodo potekali DNEVI ODPRTIH VRAT 
Glasbene šole Risto Savin Žalec, in sicer popoldne, v času pouka na 
matični šoli in na vseh oddelkih.

Na Polzeli: 

Flavta Ponedeljek od 15.00 do 16.30 

Sreda od 15.00 do 16.30

Violina Torek od 15.00 do 17.00

Četrtek od 15.00 do 17.00

Klavir Ponedeljek od 14.00 do 16.30

Torek od 14.00 do 16.30

Sreda od 14.00 do 16.30

Četrtek od 14.00 do 16.30

Harmonika Ponedeljek od 14.00 do 17.30

Sreda od 14.00 do 17.30

Kitara Ponedeljek od 14.00 do 15.30

Sreda od 14.00 do 17.30

Za druge instrumente bodo dnevi odprtih vrat na matični šoli v Žalcu.

Obvestilo
18. maja 2019 med 8. in 11. uro bo na avtopoligonu ZŠAM v Ločici ob Savinji 

brezplačno predavanje s področja cestnoprometnih predpisov s poudarkom 
na novostih in s prikazom praktične vožnje.
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Medgeneracijski center - maj 2019
PONEDELJEK, 6. 5. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 7. 5. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 8. 5. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 9. 5. 2019
8.00 - 10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

16.00–18.30 Delavnica pletenja in 
šivanja
(Edita Šparaš)
 
PETEK, 10. 5. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A–Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 13. 5. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 14. 5. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 15. 5. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 16. 5. 2019
9.30–10.30 Posvetovalnica: Stres in 
tehnika sproščanja
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra

PETEK, 17. 5. 2019
16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 20. 5. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 21. 5. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 22. 5. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)
 
ČETRTEK, 23. 5. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

16.00–18.30 Delavnica pletenja in šivanja
(Edita Šparaš)
 
PETEK, 24. 5. 2019
16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 27. 5. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 28. 5. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 29. 5. 2019
9.00–11.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 30. 5. 2019
17.00 Predavanje »Kako živeti z 
inkontinenco?«
Blanka Kacin, Simps S, medicinski 
pripomočki

PETEK, 31. 5. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A–Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

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

KOLEDAR DOGODKOV

Mali oglasi
Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna, limfna), 
anticelulitni tretmaji, pedikura, manikura, permanentno 
lakiranje in gelirani nohti.

Moja masaža, Prebold. 041 254 640 (Mojca)

Pedikura – medicinska in estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold. 041 254 640  (Mojca)
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Vse življenje si garal,
vse za dom in družino dal,

sledi ostale so povsod 
od dela tvojih pridnih tok.

ZAHVALA

V 95. letu starosti je od nas za vedno odšel dragi ata, tast, 
dedi in pradedi

IGNAC ROMIH 
s Polzele.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste našega Opa pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala za vse stiske rok, tolažilne besede, darovane 

sveče, svete maše in dober namen. Hvala gospodu Jožetu 
Kovačcu za opravljen obred in vsem, ki ste sodelovali pri 

pogrebni slovesnosti.

Vsi njegovi, ki ga nosimo v srcu

Smrt ne more nas ločiti,
le za hip nas loči čas,

spomini ne morejo oditi,
večno bodo živi v nas.

ZAHVALA

Na zadnjo pot je odšel dragi Jože, mož, oče in dedi

JOŽEF FLORJANC
10. 3. 1949–30. 4. 2019

Ločica ob Savinji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam pomagali in sočustvovali z nami. 

Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala župniku Jožetu Kovačcu, pogrebni službi Ropotar, 
gospe govornici Ivanki, gospodu govorniku iz podjetja 
Nomago (nekdanji Izletnik) in KO ZZB NOB Polzela.

Žena Alenka, hčerki Nina in Tina z družinama

Le srce ve, kako boli,
ko vaju ni.

V SPOMIN

Letos bo minilo pet let, odkar si odšla, draga mama 
ANGELA KRIŽNIK,

in 35 let, odkar si odšel, dragi ati MIRKO KRIŽNIK.

Hvala, da postojite ob njunem grobu.

Otroci z družinami

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.

Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi 
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

V SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar te med nami ni.
Za tabo ostali so praznina, molk in tišina ter spomini,

delo tvojih pridnih rok.

ZVONE OŽIR                    
(17. 5. 1944–19. 4. 2018)

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem 
grobu, prižgete svečo in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi
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DIZAJN in
STORITVE

DIS – Tina Čas s. p.

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel yeel
Rebel yeel

Rebel yeel

Rebel YEEL

Rebel YEEL

Rebel yeel

Rebel YELL
YELL

Rebel

Rebel
YELL
Rebel
YELL

Rebel YELL

Rebel

MOBI GRILL
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