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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 14. 6. 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 28. 6. 2019.
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Maj … Mesec, v katerem pomlad 
počasi razpre in zapira svoja krila, na 
vidiku so topli poletni dnevi … Mesec, 
v katerem se življenje začne prebujati 
s prvimi večdnevnimi sončnimi žar-
ki, in vzcveti … Mesec pomladi, mesec 
prvega sonca in mesec mladosti. Vsak 
na svoj način se bomo predajali pomla-
dnim žarkom, ki se bodo kmalu prelili 
v poletna doživetja. Vsak po svoje se 
bomo prebudili iz zime, ki je iz leta v 
leto daljša. Ni lepšega občutka kot ta, 
ko sivino prebijejo prvi sončni žarki in 
narišejo nasmehe na obraze. Užijmo jih 
v vsej njihovi polnosti … V njihovem zla-
tem, bleščečem bogastvu.

Lani, ko se je zima komaj dobro 
začenjala, je začenjal zoreti tudi naš 
projekt. Najprej samo ideja, ki je rasla, 
se razvijala in pripravljala, da spomla-
di vzcveti v vsem svojem sijaju. Dolgi 
meseci priprav, navdušenja, vzponov in 
padcev ter uspešno rešenih izzivov … 
Tudi dvomov in črnih dni, potrebnih, da 
črnina zasije. In črnina je zasijala. Več-
krat zaznamovana barva, ki malokomu 
pomeni nekaj pozitivnega. Zame je 
tako čista in navdihujoča. In prav črni-
na je navdihnila mojo idejo. Pozdravimo 
pomlad z nečim novim, dajmo si zagon 
za poletje. Predvsem občanom Občine 
Polzela in pa tudi drugim Savinjčanom 
smo želeli dati nekaj, česar na Polzeli 
že precej časa nismo čutili. Pozdravimo 
pomlad z glasbo. Glasba je tista, ki od-
pravi še tako mračne trenutke.

Zadnja leta se srečujem z glasbeni-
ki. Ne samo na koncertih, tudi na kavi. V 
tujini in doma. Z besedo doma mislim 
predvsem na Savinjsko dolino. Dosti-
krat se je zgodilo, da smo se s »starimi 
rokerji« s Polzele srečevali drugod in se 
spraševali, kdaj se bomo videli na ka-
kšnem koncertu doma. Pa ne želim reči, 
da pri nas ni koncertov. Ravno naspro-
tno. Pod okriljem Občine Polzela in dru-
štev poteka ogromno prireditev na vi-
soki ravni. Le mi se nismo našli. Tako se 
je porodila ideja. Ne bomo se srečevali 
samo v sosednjih občinah na koncertih, 
srečajmo se doma – na Polzeli.

Pripeljimo na domače odrske deske 
mlade in manj mlade glasbenike. Dajmo 
jim priložnost, da se predstavijo – eni 
prvič, drugi ponovno. Na Polzeli ima-
mo celo paleto odličnih glasbenikov, 
tudi takih, ki igrajo pri priznanih skupi-
nah v slovenskem prostoru. Ne morem 
popisati veselja, ko sem jih poklicala in 
so idejo sprejeli odprtih rok z besedico 
»Končno!« oziroma »Zadn' cajt!«, kot se 
reče po naše, in »Ste se le zbudil'!«

Ja, zbudili smo se. Prvi glasbeni fe-
stival v organizaciji Občine Polzela je za 
nami. Skrbno smo izbirali nastopajoče. 
K sodelovanju smo povabili Društvo 
Dobra ideja, ki je lokalnim glasbenikom 
na kompilaciji »Polzela ima svojo muzi-
ko« prvo ponudilo priložnost. Občina 
Polzela je projekt nadgradila in doma-
čim glasbenikom ponudila priložnost, 
da se predstavijo tudi v živo. Poleg njih 
smo povabili tri glasbene skupine, v ka-
terih je vsaj en član zasedbe Polzelan, in 
vsak od teh ima za sabo dolgo in pestro 
glasbeno kariero. Večina izmed nas jih 
pozna, le malce smo pozabili nanje. 

Uspelo nam je. S prvim glasbenim 
festivalom Rebel Yell Polzela – za vse 
nas, ki smo mladi in manj mladi, pa ven-
dar vsi s tisto nikoli ugasnjeno rado-
stjo v srcu, ki ob prvem kitarskem rifu 
in glasnih bobnih neskončno uživamo. 
Pozdravili smo pomlad na najlepši mo-
žen način. S trdimi rifi in nežnimi melo-
dijami. Prebudili smo se.

Predajmo se glasbi, uživajmo po-
mlad. Vsako leto na novo.

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

Pozdravimo pomlad – z glasbo!
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Ureditev nevarnih nivojskih prehodov čez železniško progo
Železniška proga Celje – Velenje, ki 

poteka po naseljih Ločica ob Savinji, 
Breg pri Polzeli, Polzela in Podvin pri 
Polzeli, predstavlja na nivojskih preho-
dih cestnega omrežja čez železniško 
progo, velik problem z vidika zago-
tavljanja varnosti vseh udeležencev v 
prometu. V občini imamo takšnih ni-
vojskih prehodov kar enajst. 

  
Občina Polzela je z upravljavci že-

lezniške infrastrukture, Direkcijo Repu-
blike Slovenije za ceste, že v letu 2018 
pristopila k celovitemu reševanju te 
problematike in v ta namen podpisala 
Sporazum o sofinanciranju za izvedbo 
ukinitve nivojskih prehodov, preusme-
ritev prometa in nadgradnja podsiste-
ma zavarovanja na regionalni železniški 
progi št. 31 Celje-Velenje. 

  
Vsebina sporazuma se nanaša na 

izdelavo projektne in investicijske doku-
mentacije za posege v nivojske prehode, 
priključnih cest in komunalne infrastruk-
ture, pridobitev potrebnih zemljišč za 
predvidene posege, pridobitev upravne 
in ostale dokumentacije ter dovoljenja 
za, način financiranja med podpisnica-
ma, način izvedbe javnega naročila med 
podpisnicama, izvedbo posegov ter 
ukinitev nivojskih prehodov. 

  

Tako je glede na otežen prehod, kjer 
se koncentrira promet po eni ali drugi 
strani železniške proge, predvidena po-
vezava le preko novo predvidenih var-
nih izven nivojskih križanj. V ta namen je 
v naselju Polzela predvidena izgradnja 
nove obvozne ceste ob razbremenilniku 
do pokopališča z izvedbo nadvoza pre-
ko železniške proge. Na Bregu pri Pol-
zeli se predvideva aktiviranje obstoje-
čega podvozaa z izgradnjo nove ceste. 

  
Drugi prehodi, kjer je nivojsko križa-

nje zavarovano z zapornicami, ostajajo. 
Gre za obstoječ prehod za tovarno no-
gavic in obstoječ prehod na regionalni 
cesti pri gostilni Matjaž. 

Prehodi pri PC Garant Polzela, v Pod-
vinu, ter Ločici ob Savinji, bodo za cestni 
promet ukinjeni, za pešce pa ustrezno 
preurejeni. Za cestni promet bo zgrajena 
nadomestna cesta. 

  
Aktivnosti v tej smeri so že stekle, 

občina je v fazi pridobivanja projektne 
dokumentacije. Pri projektiranju opisa-
nih posegov bo v celoti upoštevana po-
dročna zakonodaja ter veljaven Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Polzela ter prometna študija, ki je bila se-
stavni del odloka. 

M AG D A  C I L E N Š E K

Poslovna cona Garant
Po tem, ko je bilo v stečajnem postopku nad Garantom prodano vse premoženje, 

je Občina Polzela pristopila k projektu izgradnje potrebne infrastrukture ter dosto-
pnih cest znotraj obstoječe poslovne cone. Občina tako zagotavlja pogoje za razvoj 
podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vre-
dnosti na svojem področju ter bodo hkrati pomembni zaposlovalci na lokalni ravni.   

Občina Polzela se s projektom pri-
javlja na drugo povabilo za predložitev 
projektov, ki ga je objavilo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
in s katerimi se uresničujejo regionalni 
razvojni programi. Dogovori za razvoj 
regij so nov instrument regionalne poli-
tike po Zakonu o spodbujanju skladne-
ga regionalnega razvoja in v povezavi z 
evropsko kohezijsko politiko. Vrednost 
celotnega projekta je ocenjena na 700 
tisoč evrov, od tega si občina prizadeva 
pridobiti 100 odstotno financiranje. 

  
Trenutno je v pripravi projektna in 

investicijska dokumentacija in če bo 
vloga za sofinanciranje potrjena, je v 
letu 2019 predvidena še izvedba javne-
ga naročila za izbor izvajalca.

M AG D A  C I L E N Š E K 

OBČINSKE NOVICE

Namesto nivojskega prehoda na Bregu je predvidena vzpostavitev obstoječega 
podvoza.

Začetek gradnje komunalne infrastrukture za PC Garant je načrtovan v letu 2020.

4

POLZELAN             Št. 5, maj 2019



Nacionalni inštitut za javno zdravje 
v sodelovanju z drugimi institucijami 
že četrto leto pripravlja analizo zdrav-
ja v občinah. Prikaz zdravja v občini 
za leto 2019 je namenjen pregledu 
ključnih kazalnikov zdravja v občini v 
primerjavi s slovenskim in regionalnim 
povprečjem.  

  
Zdravstveno stanje in umrljivost v 

Občini Polzela 
• Bolniška odsotnost delovno aktivnih 

prebivalcev je trajala povprečno 15,4 
koledarskih dni na leto, v Sloveniji 
pa 15,3 dni. 

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tlaka, je 
bil blizu slovenskemu povprečju, za 
sladkorno bolezen prav tako. 

• Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 
Sloveniji pa 2,1. 

• Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,4. 

• Delež uporabnikov pomoči na domu 
je bil blizu slovenskemu povprečju. 

• Stopnja umrljivosti zaradi samomo-
ra je bila 18 na 100.000 prebivalcev, 
v Sloveniji pa 20. 
  

Dejavniki tveganja za zdravje in 
preventiva 
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slo-

venskemu povprečju. 
•  Stopnja bolnišničnih obravnav za-

radi poškodb v transportnih nezgo-
dah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, 
v Sloveniji pa 1,5. 

• Delež prometnih nezgod z alkoho-
liziranimi povzročitelji je bil blizu 
slovenskemu povprečju. 

• Odzivnost v Program Svit, prese-
janju za raka debelega črevesa in 
danke, je bila 69,3 %, v Sloveniji pa 
62,7 %. 

• Presejanost v Programu Zora, pre-
sejanju za raka materničnega vratu, 
je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %. 
  
Okolje, v katerem ljudje bivamo in de-

lamo, pomembno vpliva na naše zdravje, 
česar se v Občini Polzela in celotni Spo-
dnji Savinjski dolini zelo zavedamo. 

V sklopu projekta »Nadgradnja in 
razvoj preventivnih programov ter nji-
hovo izvajanje v primarnem zdravstve-
nem varstvu in lokalnih skupnostih« se 
je v Zdravstvenem domu Žalec zasno-
vala samostojna organizacijska enota 
Center za krepitev zdravja Spodnje Sa-
vinjske doline (CKZ SSD). 

Programi, ki se bodo izvajali v Cen-
tru, so namenjeni preventivni dejavno-
sti za ohranjanje zdravja. Projekt bo 
medsebojno povezal strokovnjake in 
programe, v katere se bodo lahko vklju-
čevali odrasli, otroci in mladostniki. Več 
bo poudarka na vključevanju kroničnih 
bolnikov, ranljivih skupin ter aktivnemu 
iskanju tiste populacije, ki se sicer red-
keje vključuje v zdravstvene programe. 
Namenjen je krepitvi javnozdravstvene 
vloge v lokalni skupnosti. S pomočjo 
centra želijo uvajati model skupno-
stnega pristopa za krepitev zdravja in 
zmanjševanja neenakosti v zdravju na 
območju delovanja. 

V maju je v Občini Braslovče po-
tekalo strokovno srečanje o zdravju v 
Spodnji Savinjski dolini. Ta dan se je 
zvrstilo kar nekaj predavanj, ki se nana-
šajo na področje zdravja. Predstavlje-
ne so bile različne teme, institucije in 
projekti. 

  
Vir: Spletna stran NIJZ,  maj 2019. 

M I J A  S AT L E R

Zdravje v Občini Polzela

Vsako leto po sprejetju proračuna 
za tekoče leto Občina Polzela objavi 
javne razpise na področju sofinancira-
nja dejavnosti in programov društev, 
sofinanciranja investicij v kmetijska 
gospodarstva, sofinanciranja pokrovi-
teljstva in sofinanciranje kastracije in 
sterilizacije lastniških mačk. 

  
Za izvedbo javnega razpisa za kme-

tijstvo je Občina Polzela v proračunu 
za leto 2019 načrtovala 15.000 evrov, 
in sicer za pomoč za naložbe v opred-
metena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo. Na javni 
razpis je do omenjenega roka prispelo 
deset vlog. Ponovnega razpisa letos ne 
bo, saj so bila sredstva skoraj v celoti 
porabljena. 

Na razpis za sofinanciranje progra-
mov kulturnih društev, programov na 
področju turizma ter preostalih društev, 
organizacij in združenj v Občini Polzela 
je do razpisanega datuma prispelo tri-
deset vlog. Enaindvajset vlog društev 
je bilo rešenih pozitivno, devetim dru-
štvom pa sredstva niso bila dodeljena, 
ker do sofinanciranja niso bila upravi-
čena. Občina je podprla štiri društva 
s področja kmetijstva, eno turistično 
društvo, dve kulturni društvi, tri vete-
ranska oziroma borčevska društva, dve 
upokojenski društvi, tri društva s po-
dročja prostega časa otrok in mladine, 
eno mladinsko društvo, dve glasbeni 
društvi, eno medgeneracijsko društvo 
ter dve društvi s področja socialnega 
varstva. 

Za programe kulturnih društev v 
Občini Polzela so v Odloku o proraču-
nu Občine Polzela za leto 2019 zago-
tovljena sredstva v višini 15.000 evrov, 
za programe na področju turizma 3.150 
evrov ter za programe preostalih dru-
štev, organizacij in združenj v Občini 
Polzela 43.400 evrov. 

Na javni razpis za šport 2019 je 
prispelo 19 vlog. Občina je v letu 2019 
za razpis za šport namenila naslednja 
sredstva: interesna športna vzgoja 
otrok, mladine in študentov, ki se pro-
stovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega programa 
– 5.000 evrov, športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vr-
hunski šport – 79.800 evrov, športna 
rekreacija – 1.000 evrov, izobraževanje, 

Večina razpisov za dodelitev sredstev na področju 
družbenih dejavnosti je končana
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Vsako leto poteče veljavnost več deset tisoč osebnim 
dokumentom. V letu 2019 bo po podatkih Ministrstva za 
notranje zadeve potekla veljavnost 144.256 osebnim izka-
znicam in 46.738 potnim listom. Treba bo zamenjati skoraj 
3000 osebnih izkaznic več  (141.441 v 2018) in skoraj 3000 
potnih listov manj (49.532 v 2018) v primerjavi z letom 
2018. 

Tudi v tem letu bo tako kot vsako leto največ dokumentov 
poteklo junija in julija. V juniju in juliju bo tako potekla veljav-
nost 43.175 osebnim izkaznicam ter 13.371 potnim listom. Za 
primerjavo - januarja 2019 je potekla veljavnost 2141 potnim 
listom, julija pa bo potekla veljavnost 7176 potnim listom. 

V tem letu poteče veljavnost skoraj 3000 osebnim izka-
znicam in 1000 potnim listom, katerih imetniki imajo stalno 
prebivališče na območju Upravne enote Žalec. Če ste med 
njimi, svetujemo, da si s pravočasno zamenjavo osebnega 
dokumenta prihranite nepotrebno odlašanje in nevšečnosti, 
zlasti če načrtujete potovanje v tujino. Osebno izkaznico ali 
potni list lahko zamenjate kadarkoli. 

Dokumente lahko uredite na katerikoli upravni enoti ali 
krajevnem uradu v Republiki Sloveniji. 

Za nove dokumente lahko zaprosite osebno na katerikoli 
upravni enoti ali krajevnem uradu v državi, saj je krajevna pri-
stojnost za izdajo dokumentov odpravljena. S seboj je treba 
prinesti star potni list ali osebno izkaznico in fotografijo v 
velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora izkazovati vašo pravo podobo. 
Prek sistema E-fotograf  je že več let omogočeno pošiljanje 
fotografij v elektronski obliki od fotografov, ki so od Ministr-
stva za notranje zadeve pridobili avtorizacijo. Če zaradi izgu-
be ali kraje nimate potnega lista ali osebne izkaznice, lahko 
svojo istovetnost ob vložitvi vloge izkažete tudi z drugim 
identifikacijskim dokumentom (npr. vozniškim dovoljenjem 
ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opre-
mljena s fotografijo). 

Kakšne so cene potnega lista in osebne izkaznice? 
Polnoletne osebe morajo za potni list z desetletno ve-

ljavnostjo odšteti 46,10 evra. Potni list za otroke do treh let 
stane 35,20 evra, za starejše otroke in mladostnike do 18. leta 
pa 39,30 evra. Za osebno izkaznico morajo polnoletni plačati 
18,86 evra. Za otroke do treh let stane 12,46 evra, za starejše 
otroke in mladostnike do 18. leta pa 14,26 evra. 

Kakšna je čakalna doba za pridobitev osebnih dokumen-
tov? 

Pogodbeni proizvajalec Cetis ima možnost, da novo 
osebno izkaznico izdela v roku štirih delovnih dni, nov potni 
list pa praviloma v petih delovnih dneh. Če dnevno število 
vlog presega 2000, pa se lahko čakalna doba podaljša do 
največ sedem delovnih dni po prejemu vloge. 

V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma 
smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki ...) se 
lahko na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu poda 
vloga za prioritetno izdelavo potne listine oz. osebne izka-
znice. Tovrstna vloga mora biti podana na upravni enoti naj-
pozneje do 11. ure. Izdelan dokument lahko prevzamete še 
isti dan na Upravni enoti Celje po 12. uri. Če želite prioritetno 
izdelavo, morate za izdajo osebnega dokumenta doplačati 
znesek v višini dvojne takse.  

Proizvajalec osebnih izkaznic in potnih listov družba Ce-
tis iz Celja vsak dan ob približno 10. uri na svoji spletni strani 
www.cetis.si objavlja informacije o odpremi izdelanih doku-
mentov. 

Stranke nas pogosto sprašujejo, ali je lahko pri oddaji vlo-
ge za osebni dokument mladoletnega vnuka prisoten le de-
dek ali babica? 

Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo za osebni 
dokument zakoniti zastopnik. Ob podaji vloge mora zakoniti 

Največ osebnih izkaznic in potnih listov     
poteče v poletnih mesecih

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov – 1.000 
evrov, mednarodne, državne, medobčinske, občinske in 
druge športne prireditve – 5.000 evrov, sofinanciranje ude-
ležbe športnikov iz Občine Polzela na večjih mednarodnih 
tekmovanjih in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih 
državnih tekmovanjih – 2.000 evrov, delovanje društev – 
7.000 evrov, delovanje zvez – 3.500 evrov ter športni objek-
ti – 4.500 evrov. Celoten znesek za omenjeni razpis znaša 
108.800 evrov. Sredstva so bila v celoti razdeljena. 

  

Letos sta na področju družbenih dejavnosti odprta še dva 
razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva 
v Občini Polzela za leto 2019 ter Javni poziv za sofinanciranje 
kastracije in sterilizacije lastniških mačk v letu 2019. Možnost 
prijave je do konca tekočega leta oziroma do porabe sred-
stev. Razpisni pogoji ter vloge so objavljeni na spletni strani 
Občine Polzela.   

M I J A  S AT L E R

OBČINSKE NOVICE

Preverite veljavnost osebnih dokumentov.
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zastopnik izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacij-
skim dokumentom. Mladoletna oseba, ki je dopolnila osem 
let starosti, mora biti ob podaji vloge prisotna zaradi prever-
janja istovetnosti in podpisa. Ob izdaji biometričnega potne-
ga lista po dopolnjenem 12. letu starosti otroku odvzamemo 
na upravni enoti tudi dva prstna odtisa. 

Če imajo starši različna stalna prebivališča, se morajo z 
izdajo osebne izkaznice ali potnega lista strinjati. Ob oddaji 
vloge je treba priložiti bodisi pisno soglasje drugega rodi-
telja bodisi izkazati, da je otrok zaupan v varstvo in vzgo-
jo vlagatelju (v tem primeru je treba priložiti pravnomočno 
sodbo, sklep, odločbo, ipd.).  

  
Stranke želijo vedeti tudi, kam vse lahko potujejo z 

osebno izkaznico.   
Z osebno izkaznico lahko potujete v  vse države članice 

Evropske unije, vse države članice Evropskega gospodar-
skega prostora (Islandijo, Lichtenstein in Norveško), v Švi-
co, Monako, San Marino, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno 
goro, Severno Makedonijo in Albanijo.   

  
Zagotovo se želite pravočasno spomniti, da morate po-

daljšati veljavnost vaših osebnih dokumentov ali vašega 
prometnega dovoljenja. Modul Moja eUprava vam na enem 

mestu omogoča vpogled v vaše podatke, vloge, premoženje 
in sodelovanje z državo. Za uporabo potrebujete kvalifici-
rano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS, kar 
prav tako lahko uredite na upravni enoti. Moja eUprava med 
drugim omogoča vpogled v vaše (veljavne) osebne doku-
mente, dodate pa lahko tudi dokumente svojih mladoletnih 
otrok. Če se naročite na opomnik, boste obveščeni o poteku 
veljavnosti vašega osebnega dokumenta, zato ne boste po-
zabili, da morate vložiti vlogo za izdajo novega. 

  
Pred odhodom v tujino vam svetujemo, kot že zapisa-

no, da preverite veljavnost vašega potovalnega dokumenta, 
se pozanimate, kakšne so razmere v državi, kamor se od-
pravljate (v tej zvezi vam priporočamo ogled spletnih strani 
Ministrstva za zunanje zadeve http://www.mzz.gov.si/si/infor-
macije_za_popotnike/varnost_potovanj/), preverite, ali potre-
bujete vizo, poskrbite za zdravstveno zavarovanje, preverite, 
ali je priporočljivo/obvezno cepljenje, preverite veljavnost le-
talske karte, če potujete z letalom. Naj bodo vaše  počitnice  
prijetne in varne.  

  
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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»Bodi ti zmeraj jasno, da je tvoj košček zemlje 
prav tako dober kot drugi kraji na svetu 

 in da imaš tu vse tisto, kar na vrhovih 
gora ali ob morju ali kjerkoli.«

  Mark Avrelij

Občinska proslava
ob dnevu državnosti
Petek, 21. 6. 2019, ob 20. uri na gradu Komenda

Prireditev, ki jo bo
povezovala Urška Jeršič,
bodo sooblikovali: slavnostni govornik,
člani KUD Polzela ter praporščaki društev, združenj in organizacij.

Če bo deževalo, bo prireditev v Kulturnem domu na Polzeli.



Policijska kronika – april 2019
7. 4. smo bili policisti PP Žalec ob-

veščeni o poškodovanju električnih 
vodnikov na osebnem avtomobilu, 
parkiranem na parkirišču trgovine Tuš 
na Polzeli. Z zbiranjem obvestil je bilo 
ugotovljeno, da je neznani storilec od-
prl pokrov motorja vozila oškodovanca 
ter prerezal električne vodnike – kable, 
ki vodijo do svečk vozila in s tem oško-
doval lastnika vozila. O kaznivem deja-
nju je bila napisana kazenska ovadba v 
skrajšanem postopku na ODT Celje. 

  
23. 4. smo bili policisti PP Žalec 

obveščeni o poškodovanju osebnega 
avtomobila, parkiranega na parkirišču 
pokopališča na Polzeli. Neznani storilec 
je poškodoval vetrno zaščito na vozi-
lu oškodovanca, o kaznivem dejanju je 
bila napisana kazenska ovadba v skraj-
šanem postopku na ODT Celje. 

  
Na območju Občine Polzela se je 

v aprilu zgodilo tudi osem prometnih 
nesreč z materialno škodo, od prija-
vljenih pa izstopa prometna nesreča 
s telesnimi poškodbami, ki se je 22. 4. 
zgodila na regionalni cesti v naselju 
Polzela. V nesreči sta bila udeležena 
voznik osebnega avtomobila in moto-
rist, ki se je lahko telesno poškodoval. 
Vozniku osebnega avtomobila je bil 
izdan plačilni nalog zaradi povzročitve 
prometne nesreče. Druge prometne 
nesreče, ki so bile obravnavane s strani 
policistov PP Žalec in so se zgodile na 
območju Občine Polzela, so bile z ma-
terialno škodo (na parkiriščih, povože-
nje divjadi …). 

  
1. 4. je bila na PP Žalec prijavljena 

tudi kršitev javnega reda in miru, ki se 
je zgodila v naselju Podvin pri Polzeli, v 
njej pa sta bila udeležena dva občana, 
ki sta se sprla. Zoper kršitelja je bila na-
pisana odločba v hitrem postopku za-
radi kršitev določil Zakona o prekrških 
zoper javni red in mir.   

  
4. 4. smo bili policisti PP Žalec ob-

veščeni tudi o pojavu treh migrantov, ki 
jih je voznik tovornega vozila pripeljal v 
priklopnem vozilu na območje nekda-
nje tovarne Garant. Ugotovljeno je bilo, 
da so trije državljani Afganistana ne-
zakonito prestopili državno mejo in se 
vkrcali v tovorni del priklopnega vozila. 
Omenjeni so bili po postopku prepelja-
ni v center za tujce.  

Drugih varnostno problematičnih 
dogodkov policisti PP Žalec na obmo-
čju občine Polzela niso obravnavali. 

  
Ker se z lepim vremenom začnejo 

tudi vožnje z raznimi enoslednimi vozili, 
predvsem tudi z motornimi kolesi, vam 
policisti v nadaljevanju posredujemo 
nekaj in informacij. 

  
Motoristi spadajo med bolj ogrože-

ne skupine udeležencev, ki so pogosto 
žrtve prometnih nesreč. Policisti zato 
motoristom svetujemo izjemno previ-
dnost in strpnost, prilagoditev hitrosti 
vožnje razmeram na cesti ter uporabo 
zaščitne čelade in druge opreme. Var-
nost motoristov je pomembno pove-
zana z ravnanjem motoristov samih, 
saj statistični podatki kažejo, da so 
v več kot polovici prometnih nesreč 
povzročitelji motoristi: pomembno je, 
da upoštevajo omejitve hitrosti, poskr-
bijo za vidnost ter uporabljajo zaščitno 
opremo in čelado. Prav tako pa ozave-
ščamo voznike drugih motornih vozil, 
avtomobilov, da se zavedajo ranljivo-
sti motoristov, da so dodatno previdni 
in se večkrat prepričajo, da ne izsilijo 
prednosti (zaprejo poti) motoristom, 
da so uvidevni in pozorni na njih. 

  
Tuje študije kažejo, da motoristi v 

primerjavi z drugimi vozniki (avtomobili, 
tovorni promet) pogosteje vozijo motor 
zaradi užitka v vožnji ali iz zabave, kar jim 
predstavlja način preživljanja prostega 
časa. Ampak še vedno se morajo zave-
dati svoje ranljivosti in zato na motor z 
glavo, saj nesreča spremlja prepogumne. 

Pred začetkom nove sezone mo-
toriste opozarjamo, naj bodo skrajno 
previdni. Spomladi je asfaltna povr-
šina še vedno hladna in ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik, 
zato je dodatna previdna vožnja nujna. 
Poleg tega je zaradi zime na vozišču 
veliko udarnih jam in veliko peska od 
zimskega posipa. Vožnjo prilagodite 
svojim sposobnostim obvladovanja 
motorja, ki najverjetneje niso na ravni 
lanske jeseni. Pred daljšo vožnjo zato 
opravite tudi krajšo osvežitveno kon-
dicijsko vožnjo. 

  
Na pot se odpravite spočiti, pred 

vsako vožnjo pa preverite stanje va-
šega jeklenega konjička ali kolesa. Vsi 
moramo pravočasno predvideti rav-
nanje drugih udeležencev v cestnem 
prometu in pričakovati tudi nenavadne 
okoliščine, na katere se moramo hitro 
odzvati. Zaradi morebitnega zaviranja 
voznika pred vami obdržite ustrezno 
varnostno razdaljo. 

  
Še posebej motoristom svetujemo, 

naj bodo čim bolj vidni, predvsem z 
nošenjem odsevnih oblačil svetlih barv. 
Prav tako pa je pomembno, da imajo 
motoristi vedno prižgane luči. Naj za-
četek motoristične sezone ne pomeni 
sproščanje adrenalina, preizkus zmo-
gljivosti motornega kolesa in svojih 
sposobnosti na cesti, ampak pred-
vsem varno uživanje v vožnji. 

G O R A Z D  T R B OV Š E K

OBČINSKE NOVICE

Slogan nacionalne preventivne akcije za varnost motoristov
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Novela zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju določa, da 
za regres v višini do sto odstotkov 
povprečne plače ne bo treba obraču-
nati prispevkov za socialno varnost, v 
skladu z novelo zakona o dohodnini 
pa se regres do te višine ne bo všteval 
v davčno osnovo dohodka iz delovne-
ga razmerja. Po do zdaj veljavni uredi-
tvi je bilo treba od celotnega regresa 
obračunati dohodnino, prispevke za 
socialno varnost pa takrat, kadar je 
bil višji od 70 odstotkov povprečne 
plače. 

  
Delodajalci se bodo o višini regresa, 

ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, 
odločali samostojno v okviru svojih 
zmožnosti, a v skladu z zakonom o de-
lovnih razmerjih regres ne sme biti nižji 
od minimalne plače. Kakršnokoli torej 
bo izplačilo v razponu med 887 evri, 
kolikor znaša minimalna plača, in 1723 
evri, kolikor trenutno znaša povprečna 
bruto plača v Sloveniji, bo torej opro-
ščeno vseh prispevkov in dajatev in ga 
bodo zaposleni prejeli v celoti. 

Delodajalec mora delavcu, ki ima 
pravico do letnega dopusta, izplača-
ti tudi regres za letni dopust. Regres 
mora biti izplačan najmanj v višini mi-
nimalne plače in v razmerju, v kakr-
šnem je delavec upravičen do letnega 
dopusta. 

  
Delodajalci morajo regres izplačati 

do 1. julija, v primeru likvidnostnih težav 
to izplačilo prestavijo. V javnem sektor-
ju bo regres izplačan skupaj z majsko 
plačo. 

  
Kdo je upravičen do regresa?  
Pravico do izplačila regresa imajo 

delavci, ki imajo pravico do dopusta. 
Delodajalec mora delavcu odmeriti 
število dni dopusta za vsako leto pose-
bej, in to najpozneje do 31. marca v te-
kočem koledarskem letu, ter ga o tem 
obvestiti. 

  
Kdaj je delavec upravičen do celo-

tnega regresa?  
Delavec pridobi pravico do letne-

ga dopusta s sklenitvijo delovnega 
razmerja. Do regresa je upravičen v 
enakem deležu, kot je upravičen do 
dopusta, do dopusta pa je upravičen v 
enakem deležu, kot je v tem koledar-

skem letu zaposlen. Tako ima delavec 
v posameznem koledarskem letu pra-
vico do celotnega letnega dopusta le v 
primeru, da je v tem celotnem koledar-
skem letu zaposlen, bodisi celo leto pri 
enem delodajalcu bodisi brez prekini-
tve pri več delodajalcih. 

Če je zaposlen pri več delodajalcih, 
se breme dopusta in regresa soraz-
merno s trajanjem zaposlitve porazdeli 
med vse delodajalce. Tako je delavec 
upravičen do 1/12 regresa za vsak me-
sec zaposlitve v tekočem koledarskem 
letu. Delavec pridobi pravico do le-
tnega dopusta s sklenitvijo delovne-
ga razmerja. Do regresa je upravičen 
v enakem deležu, kot je upravičen do 
dopusta, do dopusta pa je upravičen v 
enakem deležu, kot je v tem koledar-
skem letu zaposlen. 

  
Če je delavec denimo v letu 2019 

pri podjetju zaposlen tri mesece in šest 
dni, mu pripada 3/12 (oz. 1/4) regresa. 
Če delavcu pogodba o zaposlitvi pre-
neha med koledarskim letom in je pred 
tem že prejel celotni regres za to kole-
darsko leto, je dolžan preveč izplačani 
regres vrniti. Delodajalec lahko preveč 
izplačani regres tudi poračuna denimo 
pri izplačilu zadnje plače, vendar pa za 
to potrebuje pisno soglasje delavca. 

  
Če je delavec med koledarskim le-

tom sklenili pogodbo o zaposlitvi z 
drugim delodajalcem, je vsak delodaja-
lec dolžan zagotoviti izrabo sorazmer-

nega dela dopusta glede na trajanje 
zaposlitve delavca pri posameznem 
delodajalcu v tekočem koledarskem 
letu, razen če se delavec in delodajalec 
ne dogovorita drugače. Prav tako se 
med oba delodajalca sorazmerno po-
razdeli izplačilo regresa. 

Če ima delavec sklenjeno pogodbo 
o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, 
ima pravico do regresa sorazmerno 
delovnemu času, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi. Razen v prime-
rih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. 

  
Koliko znaša minimalni regres?  
Minimalni regres v zasebnem sek-

torju je višina minimalne plače v teko-
čem letu. V letu 2019 to znaša 886,63 
evra (bruto). Morebitna kolektivna po-
godba, ki velja za delodajalca, lahko 
določa tudi višji minimalni regres. 

  
Za večino javnih uslužbencev je 

regres določen v vrednosti minimalne 
plače, to je 886,63 evra. Tisti, katerih 
plača ne presega minimalne, pa prej-
mejo 1050 evrov. 

  
Do kdaj mora delodajalec izplačati 

regres?  
Delodajalec mora regres izplačati 

najpozneje do 1. julija v tekočem kole-
darskem letu. Javni uslužbenci dobi-
jo izplačan regres skupaj z izplačilom 
majske plače. 

  

Novosti pri izplačilu regresa za leto 2019

GOSPODARSTVO

Bistvo regresa je, da se delavcu omogoči čim bolj kakovostno preživljanje 
prostega časa v času letnega dopusta.
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Do kdaj mora delodajalec izplačati regres, če se dela-
vec zaposli po 1. juliju?  

Če se delavec pri delodajalcu zaposli po roku za izplačilo 
regresa (po 1. juliju), mora delodajalec delavcu izplačati re-
gres čim bliže temu datumu in ko ve, koliko regresa delavcu 
v tem letu pripada. Torej ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. 

Kdaj lahko delodajalec regres izplača pozneje?  
Če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah 

in tako določa kolektivna pogodba, ki velja za njegovo de-
javnost, lahko izplača regres tudi po 1. juliju, a najpozneje do 
1. novembra. 

  
Lahko delodajalec regres izplača v bonih?  
Zakon (ZDR-1) možnosti izplačila regresa v nedenarni 

obliki, torej bonih, ne opredeljuje. Delodajalec lahko tako re-
gres izplača v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna 
pogodba, ki zanj velja. 

  
Katera pogodba o zaposlitvi velja za delodajalca, lahko 

delavec preveri v svoji pogodbi o zaposlitvi (običajno pov-
sem na začetku pogodbe). Vse kolektivne pogodbe so javno 
objavljene v Pravno-informacijskem sistemu RS. 

  
Kdaj pravica do izplačila regresa zastara?  
Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, 

zato je treba v primeru neizplačila regresa tožbo vložiti v 
roku petih let. 

  
»Regres za upokojence« oziroma letni dodatek  
Upokojencem se v letu 2019 letni dodatek izplača skupaj 

z izplačilom redne pokojnine za mesec julij (31. 7.), in sicer 
glede na višino pokojnine. 

  

Všina redne pokojnine: Višina letnega dodatka: 

do 470,00 EUR 437,00 EUR

od 470,01 EUR do 570,00 EUR 297,00 EUR

od 570,01 EUR do 670,00 EUR 237,00 EUR

od 670,01 EUR do 810,00 EUR 187,00 EUR

od 810,01 EUR 127,00 EUR

Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 
95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do 670 
evrov, se letni dodatek izplača v višini 237 evrov. 

  
Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstav-

ka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od 
670,01 evra do 780,00 evra, se letni dodatek izplača v višini 
187,00 evra. 

  
Uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 

95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku nad 
810,01 evra, se letni dodatek izplača v višini 127,00 evra. 

  
Po 69.a členu ZIPRS1819-A se v znesek pokojnine oziro-

ma nadomestila upoštevajo tudi znesek dela vdovske po-

kojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, 
dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih 
ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninske-
ga oziroma invalidskega zavarovanja. 

Letni dodatek za leto 2019 se izplača v pripadajočem 
sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavaroval-
ne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno 
dobo. 

  
Osebi, ki se upokoji ali pridobi pravico do nadomestila 

po juliju letos, se bo pripadajoči del letnega dodatka izplačal 
v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice sku-
paj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Le-
tni dodatek se v tem primeru izplača v sorazmernem delu, 
izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali 
nadomestila v tem letu, pod pogojem, da oseba v tem letu 
ni že prejela regresa za letni dopust v celoti. 

Vir: https://www.informiran.si/portal.
aspx?content=regres-odgovori 

B O J A N A  K R A L J  K O S 
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Motorna žaga 550XP Mark II  
Dolžina meča 50 cm, 50,1 cm3, 3,0 kW, 5,3 kg (brez rezalne opreme) 
Air Injection,  matice meča integrirane v pokrov, pokrov valja 
s hitrimi sponkami, prozorno okence za kontrolo količine goriva.

PRODAJALNA

Testirajte akumulatorske 
stroje en dan brezplačno!

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

T 03 / 777 14 23 M 051 665 566  
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-178x110mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1 25/03/19   09:45
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Intervju: Gregor Hrovat

Koliko ur ste danes že vadili?
Naj preštejem … Kakšnih šest do sedem ur.

Katero pesem si največkrat predvajate?
Trenutno najraje poslušam pesem Love Is a Beautiful 

Thing od Vulfpeckov. Zelo dober ameriški bend, ki k sodelo-
vanju povabi različne pevce.

Kaj vam predstavlja glasba?
Mir. Zagon. Nekakšno črno luknjo. Bolj ko delaš, več želiš 

vedeti, in temu kar ni konca. Predstavlja mi srečo, saj to rad 
počnem in sem zadovoljen. To me bo pokopalo – v pozitiv-
nem smislu. 

Kam segajo vaši začetki glasbe?
Glasbeni začetki so se začeli s petjem v zboru, saj je moja 

mami učiteljica glasbe in sem bil nekako prisiljen (smeh, op. 
p.). Pozneje sem se odločil, da bom igral bobne. Pozneje sem 
vpisal tudi klavir, ki mi je zelo pri srcu. Sam sem se naučil 
igrati kitaro, poskusil pa sem tudi saksofon, ampak to raje 
pustimo. 

Kaj pa se je zgodilo s saksofonom?
Težko mi je pihati in ustnik držati v ustih. Naučil sem se 

prijeme, nimam pa ustrezne tehnike. Lahko zaigram kakšno 
skladbico, bolj za veselje.

Vam je študij v tujini prinesel več znanja in izkušenj?
Vsekakor. Ko sem se odločal za akademijo, sem vedel, da 

Ljubljana definitivno ne bi bila dobra izbira, saj bi me učil 
slab profesor. V Zagrebu sta mi bila profesorja bolj pri srcu in 
sem se že samo zato odločil za tujino. Glasbena akademija v 
Zagrebu je pripomogla k temu, da sem bolje spoznal samega 
sebe in naredil večji osebni napredek.

Kako je videti avdicija, s katero ste prišli do odmevnega 
koncerta z Zagrebško filharmonijo?

Vsekakor adrenalinska. V dvorani je potekala javna avdi-
cija, kar pomeni, da nas je lahko prišel gledat kdorkoli. Oce-
njevala nas je izbrana komisija, ki so jo sestavljali profesorji in 
dirigenti akademije z različnih področij. Prijavljeni smo odi-
grali del koncerta, nato pa je bil izbran en glasbenik iz oddel-
ka. Iz oddelka tolkal so izbrali mene.

Imeli ste kar nekaj profesorjev. Imate kakšen prijeten spo-
min na katerega izmed njih, ki bi ga želeli izpostaviti?

Ne morem izpostaviti samo enega, ker jih je zares veliko. 
Vedno pa se rad spominjam odlične profesorice, ki je bila 
zelo družabna in je z nami preživljala tudi čas zunaj učilnic. 
Po tolkalnih festivalih smo velikokrat »žurali« do jutranjih ur, 
zjutraj pa skupaj odšli na zajtrk.

Mlad in zagnan bobnar je član mnogih zasedb. Sodeluje s 
skupino BO!, s katero je na oder stopil kot predskupina Sidd-
harti v Tivoliju. Z zasedbo The Moonlighting Orchestra so junija 
na Celjskem gradu razprodali koncert »Tri ženske, tri zgodbe, 
en oder«, pozneje pa uspešno izvedli ponovitev v Žalcu. Gre-
gor Hrovat je vesten bobnar Uroša Periča, s katerim navdušu-
jeta veliko poslušalcev. Petindvajsetletnik hkrati prenaša svoje 
znanje in izkušnje na nadobudne glasbenike v Ceciliji, KGD 
Polzela, ter sodeluje z mladimi perspektivnimi pevci v Vocal 
BK Studiu. Izobraževal se je na Glasbeni akademiji v Zagrebu, 
kjer je prek avdicije prišel do koncerta z Zagrebško filharmo-
nijo. Njegovi radovednosti ni konca, zato z veseljem sprejema 
priložnosti za glasbena sodelovanja. Pri tem mu je pomembno, 
da tudi drugi glasbeniki ustvarjajo s srcem. 

 »To me bo pokopalo –
     v pozitivnem smislu.«
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Ste s svojim prvim profesorjem bobnov v stiku še danes?
Živi v isti ulici in se kdaj po naključju vidiva. Hkrati pa sva 

zadnje čase v stikih in skupaj sodelujeva, nazadnje pri Hmelj-
ski princesi in BUMfestu.

Po kom se zgledujete? Imate svojega idola?
Lahko bi jih naštel več. Veliko je »muzičarjev«, ki so mi 

»face«. Najpomembneje mi je, da ljudje, po katerih se zgledu-
jem, delajo to, kar imajo radi. To je zame najboljši zgled. Želim 
videti, da so srečni, ali so najboljši ali pa ne. 

Če bi lahko izbrali, s kom bi delili oder?
Prvo kot prvo – z vsemi, s katerimi že sodelujem. Drugače 

pa bi to bila definitivno velika imena. Na žalost že premi-
nuli trobentač Roy Hargrove, nato bobnar Jojo Mayer, ki je 
resnično vrhunski. Definitivno s pianistom Bradom Mehlda-
uom. Našteval bi lahko v nedogled.

Koliko časa vam vzamejo vaje s skupinami, s katerimi so-
delujete?

Aktivno sodelujem s The Moonlighting Orchestra, Uro-
šem Peričem, skupino BO! in The Woodlandersi. Tudi pro-
jekti z Boštjanom Korošcem so zelo aktivni. Redne vaje, ki 
potekajo enkrat na teden, imam samo z BO! in trajajo pri-
bližno dve do tri ure, vse drugo pa je odvisno od nastopov. 
Na primer, s Peričem sploh ne vadimo. Pri drugih projektih 
se v času nastopov dogovorimo za vaje, nato vadimo in od-
igramo. Včasih se zgodi, da nastopov tudi po dva meseca ni, 
takrat pač vadim zase.

S The Woodlandersi ste izdali svoj premierni videospot, v 
katerem imate skupaj s pevko glavno vlogo. Od kod igral-
ske veščine?

Do zdaj smo slišali same pohvale, vendar snemanje ni šlo 
po načrtu. Na dan snemanja smo se od doma odpravili ob 
šesti uri zjutraj. Igralec se ni zbudil pravi čas, igralka pa ni 
prišla. Morali smo improvizirati. Scenarij smo sestavili sami, 
zato sva s pevko laže odigrala prizore. Izkušnja je bila defini-
tivno zelo zanimiva, saj se v igranju še nisem preizkusil. Jezen 
sem bil na druge člane skupine, saj niso želeli prevzeti glavne 
vloge (smeh, op. p.).

Polzelani zelo dobro poznamo zasedbo The Moonlighting 
Orchestra, saj ste tukaj izvedli enega izmed poletnih ve-
čerov. Kako se je začelo vaše glasbeno potovanje z njimi?

Pred približno tremi leti me je poklical Matevž Završnik in 
me vprašal, ali sem pripravljen igrati. Priložnost sem sprejel. 
Matevž je sin Alberta Završnika, ustanovitelja zasedbe, ki je 
na žalost lani preminil. Letošnji jubilejni koncert ob 15. oble-
tnici delovanja je bil posvečen ravno njemu.

V čem se z njimi razlikujete od drugih zasedb?
Naša glasba ni običajna ali komercialna, vendar vsebu-

je različne zvrsti in skladbe, ki jih ne slišiš vsakodnevno. To 
vključuje sving, rok in disko glasbo. Hkrati pa smo zelo velika 
in raznolika zasedba.

Znani ste po različnih kostumih. Kateri vam je najljubši?
Kostumov, sploh pa tistih z bleščicami, ne maram preveč. 

Všeč mi je naša svingovska obleka, ki jo sestavljajo črne hla-
če, naramnice in brezrokavniki.

Ali imate posebno navado, preden stopite na oder?
Po navadi se sproščam z vajami. Če z zasedbo sodelujem 

že dlje časa, ni treme in potrebe po močni koncentraciji. Po-
trebna je pri novih koncertih, predvsem pri klasičnih. V veliko 
pomoč mi je, če imam ob sebi nekoga, s katerim se lahko 
pogovarjam.

Kaj vam pomeni delo in učenje mlajših?
Pri učenju mladine je lepo videti, kako rastejo s tabo, ko 

te poslušajo. Ni mi všeč, kadar so moji učenci manj zagnani in 
neposlušni. Takrat vseeno učiš in si jim trda roka. V Vocal BK 
Studiu pa je zanimivo gledati mlade talente. Ene bolj, druge 
manj sposobne. Lepo jih je podpirati, saj vidiš, da jim veliko 
pomeni petje ob živi spremljavi. Takrat sem tudi sam vesel, 
čeprav tja pridem dobesedno le odigrat, kar moram.

Koliko časa že poučujete na Ceciliji, KGD Polzela?
Zdaj poučujem že tretje leto. Zaradi mojega napornega 

urnika mi ustreza, da je predsednik društva Gašper Smisl 
razumevajoč, če spremenim urnik. Rad učim mlajše. Želim, 
da vzljubijo tolkala in da v orkester sprejmemo veliko novih 
odličnih tolkalistov, ki jih primanjkuje. 

Koliko učencev poučujete?
Trenutno imam sedem učencev. Veliko mi pomeni, da so 

njihovi starši prilagodljivi in me razumejo. Zavedam se, da je 
to zame velik privilegij.

Sodelovali ste tudi pri velikem projektu Risanke. Kaj vam 
je bilo všeč?

Koncept. Otroci so se najprej spoznali z risankami, ki jih 
prej mogoče niso poznali, nato pa so spoznali še glasbo. Fil-
mi in risanke imajo zares odlično glasbo in če jo otroci igrajo 
ali poslušajo, si jo bodo zapomnili za večno. Pohvalil bi tudi 
skrbno dodelano sceno in kostume. Še enkrat pa bi pohvalil 
celoten koncept – nekateri le postavijo smreko in jo okrasijo, 
tukaj pa smo ustvarili veliko več. 

Kako preživite svoj prosti čas?
Sedem za klavir ali vzamem kitaro. Družim se z dekletom 

ali prijatelji. Včasih grem tudi na kakšno zabavo, ampak bolj 
cenim dober pogovor s prijateljem kot pa pijančevanje. Rad 
si pogledam dober film v kinu ali pa igram nogomet.

Ali bi se lahko s trenutnim tempom, obveznostmi in zasluž-
kom soočali in preživljali v prihodnje?

Da. Vedno pa se dogajajo spremembe. To, kar trenutno 
počnem, mi je zelo všeč. Kvečjemu si želim, da bi še več na-
stopal, saj v tem uživam. Kadar sem na odru, mi to veliko 
pomeni. Več ko bo teh priložnosti, srečnejši bom. 

Ž I VA  AV Ž N E R
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Deževni sprehod za najmlajše
Deževni dnevi dve- in triletnikom oddelka 4 niso preprečili prvega samostojnega 

izleta v Šenek. 

Skupaj z vzgojiteljicama Nino in Marjano so se odpravili odkrivat svet velikih dre-
ves. Preplezati so morali ogromne korenine rdeče bukve, preskočiti veliko lukenj in 
suhih vej, obhoditi debela debla dreves ter prehoditi vse vzpetine, ki vodijo do vrha 
Šeneka. Tam jih je čakala sadna malica ter nagajiva žogica, ki se je otrokom skrivala 
na poti nazaj v vrtec. Kdo ve, morda je bila ta žogica prav žogica Nogica, ki v maju 
zabava vse otroke Škratovega vrtca.

N I N A  S L A P R N I K  I N  M A R J A N A  Š A N D E R

Plavali smo

Bralna značka za najmlajše
V sklopu Škratove bralne značke Vrtca Polzela in projekta Medobčinske splo-

šne knjižnice Žalec Mali Savinjčani beremo smo v četrtek, 25. aprila 2019, v Kul-
turnem domu Polzela podelili priznanja najmlajšim, tistim, ki se šele podajajo v 
svet knjige in znanja. 

V Vrtcu Polzela in Andraž smo v 
marcu in aprilu izvedli plavalne tečaje 
za predšolske otroke. 

Potekali so na bazenu v Velenju. Po-
samezni tečaj je potekal pet dni. Otroci 
so skozi igro spoznavali lastnosti vode, 
premagovali strah in pri tem uživali. Vsi 
otroci so se aktivno vključevali v vse 
dejavnosti. Zadnji dan, ko smo pripravi-
li predstavitev dejavnosti za starše, so 
otroci ponosno prejeli priznanja.

P L AVA L N I  U Č I T E L J I  I N

V Z G O J I T E L J I C E  V R T C A  P O L Z E L A

Zahvala gre seveda staršem in vzgo-
jiteljicam, ki pomagajo pri spodbujanju 
razvoja tako pomembne vrednote za 
prihodnost naših otrok in nas.

Kaj se je dogajalo? Otroke smo na-
gradili z odlično predstavo Čarodeja Ja-
nija, z nastopom racmana, ki si je na vsak 
način želel priznanja, s priznanji za osvo-
jeno bralno značko in kot se za zmago-
valce spodobi, z medaljami in svinčniki 
s strani projekta Mali Savinjčani beremo. 
Otroci pa so seveda v vsem tem zelo 
uživali. Na poti branja so nas pozdravili 
in pospremili ravnateljica Vrtca Polzela 
Bernardka Sopčič, podžupan Občine 
Polzela Miloš Frankovič in predstavnice 
projekta Mali Savinjčani beremo Renata 
Novak, Karmen Kreže in Nina Trbovšek, 
ki so s spodbudnimi besedami pozdravili 
projekt in podelitev ter delo in trud vseh 
prisotnih.

Za konec pa: saj veste, kdor bere, sla-
bo ne misli.

P E T R A  V E Š L I G A J

VRTEC IN ŠOLA

Pod koreninami mogočne bukve

Vode se ne bojimo!

Bralci so bili nagrajeni z nastopom čarodeja Janija, priznanji in drobnimi 
pozornostmi.
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Ob obisku šole Mislinja sem bila zelo presenečena, ko smo prejeli tretje mesto. Seveda pa so tudi poskrbeli za razburljivo delo (npr. vožnja s kolesom mimo ovir, sestavljanje prometnih znakov, obisk policista, ki nam je predstavil različne pripomočke). Bilo mi je zelo všeč in zelo sem uživala.       Izabela Veber

Na OŠ Mislinja je bilo zelo zanimivo, zabavno in poučno. Najbolj pa mi je bila všeč policijska postaja.  Zelo sem bila vesela, da smo osvojili tretje mesto. Izplačalo se je potruditi.   Lara Jošt

Na OŠ Mislinja je bilo zelo zabavno. Najbolj so bile zabavne igre (policija, vožnja). Še bi šla tja, ker smo se imeli lepo. Vesela sem bila za osvojeno tretje mesto.     Tajda Štorman

Varno na kolesu
Da so kolesarji pomembni udeležen-

ci v prometu, se učenci učijo ves čas, še 
posebej v 5. razredu, ko se pripravljajo 
na opravljanje kolesarskega izpita. Do-
datna znanja in izkušnje pa so si učenci 
5. b-razreda Osnovne šole Polzela pri-
dobivali z opravljenimi nalogami, s ka-
terimi so sodelovali pri projektu Varno 
na kolesu. Svoje delo so opravili odlično, 
saj so osvojili tretje mesto na regijskem 
tekmovanju, s čimer so si prislužili tako 
denarno kot praktične nagrade. 

Te so podelili na regijskem srečanju 
na Osnovni šoli Mislinja. Dogodka so se 
skupaj z mentoricama Matejo Stražar in 
Dobrilo Vučenović udeležili v petek, 5. 
aprila 2019. Na tem mestu gre zahvala 
šoli, ki je omogočila udeležbo.

Učenci so na dogodku preizkušali 
svoje znanje ob zabavnem kvizu, sesta-
vljali so prometne znake, vozili kolo po 
poligonu, se tehtali v tonah ter poslušali 
policiste, ki so razlagali o svojem delu. 
Sodeč po izjavah, so preživeli čudovito 
dopoldne. 

M E N T O R I C I  M AT E J A  S T R A Ž A R

I N  D O B R I L A  V U Č E N O V I Ć

Je branje še vedno »kul«?
Sodeč po številu vključenih učen-

cev Osnovne šole Polzela v gibanje 
bralna značka, ki že skoraj 60 let nav-
dušuje za prostočasno branje, bi lahko 
na vprašanje odgovorili pritrdilno. 

V petek, 26. aprila 2019, smo namreč 
sklenili letošnjo bralno sezono s podeli-
tvijo bralnih priznanj 477 učencem od 
prvega do devetega razreda, kar pred-
stavlja kar 78 odstotkov vseh učencev 

naše šole. Ugotavljamo, da je med bralci 
več deklet kot fantov. V projekt bi radi 
vključili vse učence, a se zavedamo, da 
branje velikokrat tekmuje z drugimi pro-
stočasnimi dejavnostmi, kot sta šport in 
igranje računalniških igric. Pri branju pa 
so zelo pomembni tudi domači zgledi in 
bralne navade. 

Letošnjo podelitev bralnih priznanj, 
ki sta jo povezovala devetošolca Bor 
Pražnikar in Julija Trobina, smo večkrat 
prekinili s filmskimi in glasbenimi točka-
mi naših učencev. Ravnateljica Bernard-
ka Sopčič in knjižničarka Alja Bratuša sva 
učencem izročili bralna priznanja, vsi pr-
vošolci so v dar od Društva Bralna znač-
ka prejeli slikanico Anje Štefan Kotiček na 
koncu sveta, 26 devetošolcev, ki so brali 
vseh devet let šolanja, pa bo poleg pri-
znanj ob valeti prejelo knjigo Oblike neba 
pesnika Borisa A. Novaka. Za spodbuja-
nje branja smo se s cvetom zahvalili tudi 
učiteljicam – mentoricam bralne značke.

A L J A  B R AT U Š A

VRTEC IN ŠOLA

Zlati bralci z mentoricami in ravnateljico

Ob prejemu nagrade v Mislinji
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Šola v naravi na Debelem rtiču
Ko smo bili v šoli v naravi, se je do-

gajalo veliko zanimivega. 
Vsak dan nas je nekdo obiskal. Z 

Martinom smo se podali na pot ob vi-
nogradih in spoznali zgodovino Debe-
lega rtiča. Spoznavali smo mediteran-
sko rastlinstvo. Z gospodom Edijem 
smo raziskovali morsko obalo, in sicer 
školjke, polže, kamne … Naša skupina je 
to počela notri, ker je deževalo. Druga 
skupina učencev je imela z vremenom 
več sreče in so to počeli ob obali. In-
strumentalist Marjan nam je predstavil 
glasbila, ki niso posebej znana v naših 
krajih. Šli smo tudi na dogodek Zaigraj 
z nami, kjer smo skupaj pričakali Jana 
Oblaka. V torek in sredo smo imeli ko-
panje kar dvakrat na dan. Zadnji dan 
smo si lahko kupili spominek, magnet 
ali obesek.

Počasi smo se odpravili na avtobus. 
Za šolo so nas pričakali starši. Pobrali 
smo kovčke in potovalke. Za večerjo pa 
smo doma jedli nekaj posebnega.

Z A R A  L E D I N Š E K ,  4 .  R A Z R E D

Šola v naravi na Debelem rtiču
»Evropa v šoli« je natečaj, ki ga že 

20 let zapored koordinira Zveza prija-
teljev mladine Slovenije in je v tem šol-
skem letu potekal pod naslovom »Sne-
mimo roza-modra očala: ustvarjajmo 
družbo enakih možnosti in priložnosti 
za dekleta in fante«. Sodelovalo je kar 
140 šol. Vsa dela so bila najprej posla-
na na regijsko raven, kjer je bilo zelo 
uspešnih kar 11 učencev OŠ Polzela in 
POŠ Andraž, in sicer na vseh področjih 
– literarnem, likovnem, fotografskem in 
video področju. 

Na literarnem področju so bili uspe-
šni Ajda Čremožnik, Ana Brunšek, Rok 
Mogu, Vid Čremožnik, Lina Golihleb in 
Maša Šuster (mentorice Mojca Cestnik, 
Mija Bastl, Angelika Urbanc in Karmen 
Zupanc). Na likovnem področju je do-
segel lep uspeh Leon Milčič z mento-
rico Urško Juhart, na video področju 
so zasijale Zoja Skaza, Liza Tkalčec in 
Nika Lesjak, na pomoč pa sta jim pri-
skočili tudi Lara Kramberger in Nastja 
Redžič (mentorja Mojca Cestnik in Bo-
rut Petrič), na fotografskem področju 

pa je bil uspešen Martin Hodnik Pla-
skan z mentorico Karmen Zupanc.

Vsi omenjeni učenci so bili po-
vabljeni na zaključno prireditev, ki je 
potekala 10. maja 2019 v Pionirskem 
domu v Ljubljani. Uspehe smo želi tudi 
na državni ravni, in to skoraj na vseh 
področjih. Rok Mogu je z delom »Be-
sede« zasedel prvo mesto na literar-
nem natečaju (drugo  triletje, mentori-
ca Angelika Urbanc). Sedmošolke Zoja 
Skaza, Liza Tkalčec in Nika Lesjak so 
z videom »Rušimo predsodke – dru-
gačnost nas povezuje« zasedle drugo 
mesto, njihova mentorja sta bila Moj-
ca Cestnik in Borut Petrič. Prav tako 
drugo mesto je zasedel Martin Hodnik 
Plaskan s fotografijo »Oblanje«, njego-
va mentorica je bila Karmen Zupanc. 
Vsi omenjeni učenci so prejeli lepe 
praktične nagrade, prav vsi udeležen-
ci državne prireditve pa smo uživali 
v zares pestrem gledališko-glasbeno-
-plesnem programu, ki so ga pripravili 
učenci OŠ Artiče. Slavnostni povablje-
nec dogodka je bil minister za zunanje 
zadeve dr. Miro Cerar.

K A R M E N  Z U PA N C

VRTEC IN ŠOLA

Na Debelem rtiču se je neprestano nekaj dogajalo.

Nagrajenci natečaja »Evropa v šoli« pred podelitvijo priznanj
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Odlični dosežki na tekmovanju iz znanja geografije
Tekmovanje mladih geografov je sestavljeno iz dveh delov 

– prvi del preverja teoretično znanje iz določene teme, drugi pa 
je namenjen preverjanju praktičnih znanj na terenu. Tema leto-
šnjega tekmovanja je bila zelo aktualna, pa tudi zelo zahtevna, 
saj so se tekmovalci posvetili migracijam. Šolskega tekmova-
nja iz znanja geografije se je udeležilo 44 učencev sedmega, 
osmega in devetega razreda, osvojili so 15 bronastih priznanj. 

Na območno tekmovanje se je uvrstilo pet učencev, to so 
Neža Zupan, Eva Jesenko, Maj Zabukovnik, Katarina Rakun in 
Ažbe Dolinšek. Vsi učenci so osvojili srebrno priznanje. 

Na državno tekmovanje, ki je bilo 12. aprila 2019 v Podčetrt-
ku, so se uvrstile Neža Zupan, Eva Jesenko in Katarina Rakun. 
Vse so se odlično odrezale. Neža je osvojila srebrno priznanje, 
Eva in Katarina pa sta osvojili zlato priznanje. 

M E N T O R I C A  I R E N A  R A M Š A K

Ekološko in kulturno obarvan dan Zemlje v Andražu
V petek, 19. aprila 2019, smo na Podružnični OŠ Andraž 

praznovali dan Zemlje in dan ekošole. 

Razvili smo zeleno zastavo ekošol, ki so jo, s prizadevnim 
ustvarjanjem in ekodelovanjem preteklih let, pridobili v tem šol-
skem letu. Pri kipu učitelja in sadjarja Miloša Levstika smo s po-
močjo častnega občana Konrada Brunška, predsednika KD Vili-
ja Pižorna, predsednika KO Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Jožeta Krka, predsednika DU Andraž Milana Zabukovnika 
ter ravnateljice Bernardke Sopčič učenci s svojimi razredničar-
kami simbolično posadili jablani, ki bosta še poudarili prizadev-
nost zdajšnjih in preteklih rodov k ohranjanju naravne in kultur-
ne dediščine Andraža. Kmalu pa jim bodo delali senco tudi štirje 
javorji, ki smo jih ob tej priložnosti zasadili ob šolski ploščadi. 
Dogodek smo obogatili s kulturnim programom in s slavnostno 
podelitvijo bralnih značk ob zaključku meseca knjige in branja.

O LG A  P A L I R  I N  M A N C A  K R A J N C

Polzelani onstran meja
V soboto, 20. aprila 2019, smo učenci izbirnega predmeta 

nemščina odšli na izlet v Avstrijo, natančneje v Celovec.

Najprej smo obiskali stolp Pyramidenkogel. Nanj smo se 
povzpeli po 441 stopnicah, ki so zahtevale kar nekaj napora. Z 
vrha je lep razgled na gore in Vrbsko jezero. S stolpa smo se 
lahko spustili po toboganu, ki je zelo hiter in zavit, zato se mi 
je, ko sem prišla ven, kar malo vrtelo. Med vožnjo po toboga-
nu so nas fotografirali. Sama fotografije nisem vzela, saj sem 
imela na njej čuden izraz na obrazu in si sploh nisem bila všeč. 
Potem smo odšli v planetarij, kjer smo si ogledali film o nastan-
ku vesolja, zvezd, planetov in živih bitij. Zelo zanimivo se mi je 
zdelo, da smo bili v kupoli in se je film predvajal na stropu, saj je 
učinkovalo, kot bi gledala v nebo. Zatem smo odšli v mesto, kjer 
smo imeli nekaj prostega časa, ki smo ga izkoristili za malico in 
samostojen sprehod. Spet smo se zbrali pri Zmajevem vodnja-
ku in odšli nazaj domov. Dan je bil poučen in zabaven. Vsekakor 
si želim še kakšnega podobnega doživetja.

E VA  J E S E N K O ,  8 .  R A Z R E D

VRTEC IN ŠOLA

Uspešni geografi

Utrinki s slovesnosti

Pod največjo atrakcijo Celovca
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Ustvarjalno druženje v medgeneracijskem centru
Počasi se približujejo velikonočni prazniki in čas, ko 

bomo izdelovali velikonočne butare ter jih okrasili s kakšno 
rožico iz krep papirja. 

To nam je dalo navdih, da smo prvi torek v aprilu pripravili 
ustvarjalno medgeneracijsko delavnico, na kateri smo izdelo-
vali cvetje iz krep papirja. Srečanja so se udeležile tudi članice 
skupine Iskrice. Vodenje pa je prevzela Jožica Jegrišnik.

Udeleženci smo izdelovali vrtnice, nageljne, narcise, ža-
frane, make in drugo cvetje, vsak po svoji izbiri. Nastala je 
pisana paleta živopisanega cvetja, ki smo ga skupaj razstavili. 
Prijetno in koristno druženje pa smo sklenili ob skupnem fo-
tografiranju.

M A R J A N A  Š M A J S

Župnijska karitas pomaga pri izdelavi butaric

dren. Imenitnejše butare so imele nekoč v drenovi veji zapi-
čeno jabolko ali pomarančo, stranska poganjka te vejice pa 
upognjena v obliko srca. Ko prinesejo snop od blagoslova 
domov, se blagoslovljen sadež razdeli med vse člane družine, 
da ga pobožno zaužijejo. Nekdaj so za krasitev uporabljali 
preproste barvne trakove ali pa spletali papirnate kite iz dveh 
trakov iste ali različnih barv. Zdaj se vse bolj uveljavljajo pa-
pirnate rože, ki so postale že prava umetnost. Veliko se pri-
hrani z nabiranjem šibja in zelenja, nekatere sestavne dele, na 
primer barvni papir, žico in drugo, pa je treba kupiti. Oljčne 
vejice se za prostovoljni prispevek delijo na cvetno nedeljo, 
vendar gredo zbrana sredstva izključno župniji, ki Polzeli pri-
speva oziroma dostavi vejice obrezanih oljk.

B L A Ž  J E L E N

Župnijska karitas na Polzeli se že leta in leta trudi za 
lajšanje stisk v župniji in občini; sodeluje v akcijah v škofij-
skem merilu in se odziva tudi na potrebe v širšem svetu. Ne 
samo z donacijami ali subvencijami, tudi s svojim ustvarjal-
nim delom pripomorejo k zbiranju prepotrebnih sredstev za 
pomoči potrebne.

Pomembna dejavnost je v postnem času izdelava rož iz 
papirja, šopkov in celo butaric, ki jih v naših krajih imenuje-
mo snopi. Letos so jih do cvetne nedelje v različnih veliko-
stih izdelali okoli tristo. Seveda pa izkupiček ni velik, saj mora 
biti cena dostopna vsakomur. Po izročilu mora biti v običajni 
butari sedem »božjih lesov«: leska, giva (rumena trta), črem-
sa (mačice), brinje, bodika ali mahonija (božji les), pušpan in 

MOZAIK DOGODKOV

Udeleženke delavnice z izdelki

Iz župnijske cerkve sv. Marjete
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V Torunu na Poljskem je potekalo svetovno dvoransko pr-
venstvo v atletiki za veterane, ki se ga je, tokrat med malošte-
vilnimi slovenskimi reprezentanti, udeležil tudi Marko Božiček 
iz Ločice ob Savinji, sicer član celjskega atletskega kluba. Tek-
movanja se je udeležilo 3000 atletov in atletinj iz 38 držav. 

Po zahtevni uvrstitvi med osem najboljših je v finalnem 
teku na 60 metrov z ovirami s solidnim rezultatom 9,45 se-
kunde v svoji kategoriji M 55 zasedel peto mesto in tako 
uspešno sklenil letošnjo atletsko sezono. 

T O N E  TAV Č E R

Božiček peti     
na svetovnem prvenstvu

V soboto, 4. maja 2019, smo se nekateri člani Društva 
upokojencev Polzela odpeljali z lokalnim prevoznikom pro-
ti Novemu mestu. Vreme je bilo vse prej kot prijazno. Dru-
štvo vinogradnikov Trška gora - Novo mesto je organiziralo 
že osmi pohod po Slakovi poti. 

Čeprav je bilo vreme nekoliko slabše, se nas je zbralo lepo 
število pohodnikov, ki smo točno ob 9. uri s skupinskim star-
tom začeli pohod po okoli osemkilometrski poti po Trški gori 
pri Novem mestu. Pot nas je nekaj časa vodila po gozdni poti, 
potem pa med vinogradi in zidanicami. Na najvišji točki poho-
da, pri cerkvi Marijinega rojstva in pri spomeniku Lojzeta Slaka, 
smo pohodniki lahko občudovali najdebelejšo dolenjsko lipo. 

  
Po kulturnem programu, ko je izza oblakov posijalo sonce, 

smo nadaljevali pot proti cilju, Kmetijski šoli Grm. Med potjo 
smo se ustavili in se okrepčali še pri Slakovi zidanici, zidani-
ci Vercek in pri Šolski zidanici Srednje kmetijske šole Grm. V 
kmetijski šoli smo imeli organizirano kosilo. Po kosilu pa nas je 
čakalo presenečenje, in sicer Festival harmonikarskih skupin in 
orkestrov Slovenije. Sodelovalo je lepo število predvsem mla-
dih ljubiteljev diatonične harmonike in narodno-zabavne glas-
be. Ob zvokih harmonik so se nekateri pohodniki tudi zavrteli 
– zaplesali in tako porabili še zadnje atome moči. 

  Pohod in festival sta posvečena spominu na virtuoza na 
frajtonarici in legendi narodno-zabavne glasbe Lojzetu Slaku. 

I G O R  P U N G A R T N I K

Pohod Društva upokojencev Polzela po Slakovi poti 

Med zunanje simbole velike noči spada tudi velikonočni 
ogenj, ki ga prižgejo in blagoslovijo na veliko soboto zgodaj 
zjutraj.  

Verniki, predvsem mlajši, prižigajo lesne gobe, ki pri tlenju 
oddajajo prijeten vonj. Tleče gobe ponesejo v stanovanja in 
druge prostore. Blagoslovljeni ogenj dajo najprej gospodinji, 
da z njim simbolično zaneti ogenj na domačem ognjišču, da 
bi bila tako hiša obvarovana pred požarom. Fantje, ki so nosili 
ogenj, pa so kar tekmovali, kdo bo prinesel ogenj prvi in k hiši, 
kajti ta je namreč smel priti na veliko noč po pirhe. Danes je to 
povsem drugače. Kdor prinese ogenj k hiši, dobi evro ali dva. 

T O N E  TAV Č E R

Za več svetlobe

MOZAIK DOGODKOV

Marko Božiček s svetovnim prvakom Donaldom Brownom 
(čas 9,02) iz Anglije 

S pohoda

Po blagoslovu so številni prižgali lesne gobe in jih ponesli na 
svoje domove in tudi sosedom.
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Velikega mednarodnega turnirja 
»Croatian karate championship cup 
2019 - 16th TAD CUP«, na katerem je 
bilo prijavljenih več kot petsto tekmo-
valcev, se je udeležilo tudi deset tek-
movalcev iz Karate Kluba Polzela. 

Ažbe Mlačnik je v kategoriji U10 -30 
kg v finalu z odlično borbo premagal 
predstavnika iz Bosne in osvojil  prvo 
mesto.  

Zala Kramberger je v kategoriji U10 
-32 kg po odličnih borbah prišla v finale, 
nato v izenačeni borbi šele po sodniški 
odločitvi zmagala in tako osvojila odlič-
no prvo mesto. Aneja Jesenek Rojšek je 
v kategoriji deklic -45 kg po odličnih in 
suverenih borbah pristala v finalu, nato 
po sodniški odločitvi žal izgubila in tako 
osvojila drugo mesto.  

Žiga Trbovšek in Aleksej Derča sta 
v kategoriji dečkov U14 -42 kg in -46 
kg osvojila tretje mesto. Zoja Avžner in 
Laura Bergant sta v kategoriji kadetinj 
U16 -54 kg po izjemnih borbah pristali 
v finalu in je Laura z rezultatom 3 : 2 
premagala Zojo. Tia Bikič je v katego-

riji mladink -59 kg po odličnih borbah 
osvojila odlično tretje mesto.  

Nuša Žerjav je v kategoriji mladink 
+59 kg osvojila tretje mesto. 

 

Rezultati tekmovalcev Karate Kluba 
Polzela na mednarodnih turnirjih so do-
ber kazalnik trdega dela tekmovalcev in 
trenerske ekipe.

LU K A  D E B E R Š E K

»Croatian karate championship cup 2019 - 16th TAD CUP«

Od 12. do 14. aprila 2019 je v telo-
vadnici na Polzeli in v Celju potekal 
karate seminar, ki ga je vodil japonski 
mojster Keiji Tomiyama (osmi dan Shi-
to-Ryu in šesti dan Goyu-Ryu karate).

Udeležili so se ga tudi člani Karate 
kluba Polzela. S takšnimi seminarji kara-
teisti nadgrajujejo svoje znanje pozna-
vanja tradiconalnega karateja. Novica, ki 
razveseljuje vse člane našega kluba, pa 

tokrat prihaja zaradi Laure Bergant, ki je 
opravila preizkus pri mojstru Tomiyami 
in tako pridobila naziv mojstrice (prvi 
dan).

LU K A  D E B E R Š E K

Tradicionlani karate seminar »Keiji Tomiyama«

MOZAIK DOGODKOV

Karateisti domačega kluba nizajo vrhunske rezultate tako na domačih kot tujih 
tekmovanjih

Skupinska fotografija Karate kluba Polzela
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V četrtek, 18. aprila 2019, smo bili v Občinski knjižnici 
Polzela v pričakovanju velikonočnih praznikov.

Mali nadobudneži so barvali jajca iz stiropora in izdelo-
vali velikonočne okraske. Nastali so prikupni papirnati zajčki, 
kokoške in piščančki. Ti simboli pomladi in novega življenja 
bodo popestrili marsikateri dom in nam polepšali skupne 
praznične trenutke.

R E N ATA  N OVA K

Velikonočna ustvarjalna 
delavnica

Izmed 19 ponujenih salam, ki so jih ljubiteljski prideloval-
ci letos prinesli na pokušino, je strokovna komisija ocenila in 
izbrala deset najboljših. Odgovorno, objektivno in strokovno 
delo po pravilniku o ocenjevanju domačih salam Zveze sala-
marjev Slovenije je komisija s prvim delom ocenjevanja začela 
v četrtek, 25. aprila 2019, ob 16. uri na gradu Komenda, oku-
šanje in preizkušanje pa končala po dveh urah, ko je izbrala 
najboljše. Izkušena rezalca Karli Cizej in Janez Kokovnik sta 
strokovni komisiji v sestavi Janez Šumak (predsednik), Marko 
Volovlek (član) in Zlatko Cmok (član) v ocenjevanje ponudila 
19 vzorcev salam. Ocenjevali so po naslednjih merilih (z mo-
žnostjo korigiranja po 0,1 točke): zunanji videz, vonj, prerez – te-
kstura in barva ter okus, zadnji je prinesel največje število točk. 
Komisija je ugotovila, da je bila kakovost salam zaradi mile zime, 
slabša kot pretekla leta, zato je bilo slabše tudi naravno zorenje 
in sušenje salam. Predsednik komisije Janez Šumak je povedal, 
da je bilo vseh 19 vzorcev po okusu dobrih, v prerezu manj lu-
knjičastih primerov, tudi temnih robov je bilo manj, nekaj rjave 
barve slanine, nekaj več dodane slanine, neizločene mišičine, 
rjave sredinske pike in videnih ter okušenih dodatkov. 

Na dan prireditve, ki je bila v Domu krajanov v Andražu 
nad Polzelo v soboto, 27. aprila 2019, je sledil drugi sklepni 
del, kjer so imeli deset najboljših salam priložnost ocenjevati 
tudi obiskovalci. Na prireditvi je bil rezalec domačin Leon 
Pižorn. Končni rezultat je predstavljala polovica ocene komi-
sije in polovica s strani obiskovalcev. Ponovno se je izkazalo, 
da so bili tako komisija kot obiskovalci v oceni zmagoval-
ca enotni, medtem ko sta se drugo in tretje mesto nekoliko 
razlikovali. Najbolje ocenjena tako po mnenju komisije kot 
publike je bila salama salamarja Mateja Mandelca z Gomil-
skega, drugo mesto si je priboril Lovro Mešič in tretje Ignac 
Kužnik, oba iz Andraža.

Za dobro vzdušje med ocenjevanjem in po njem so poskr-
beli domačini, Vaški godci iz Andraža nad Polzelo, ki so nas z 
lepo domačo glasbo pospremili dolgo v noč. V urici smeha pa 
nas je zabaval stand up komik Gašper Bergant. 

Vsem in vsakemu pridelovalcu posebej naj bodo priporo-
čila komisije dobra popotnica za nadaljnje delo, saj so bile vse 
predstavljene salame izvrstne.

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

Uspešno izpeljana šesta salamijada v sorganizaciji  
Društva upokojencev Andraž in Občine Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Izdelovanje velikonočnih okraskov

Podžupan Občine Polzela Miloš Frankovič in predsednik 
Društva upokojencev Andraž Emilijan Zabukovnik v družbi 
zmagovalcev: Mateja Mandelca (1 . mesto), Lovra Mešiča, 
zanj Tone Mešič (2. mesto), Ignaca Kužnika (3. mesto) ter 
predsednika ocenjevalne komisije Janeza Šumaka (od leve 
proti desni).

Ocenjevalna komisija izbrala najboljših deset salam: rezalca 
Karli Cizej in Janez Kokovnik, predsednik ocenjevalne 
komisije Janez Šumak, člana Marko Volovlek in Zlatko Cmok 
(od leve proti desni).
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Sredi aprila je pod okriljem Društva 
Dobra ideja na ogled razstavila svoja 
dela mlada, vsestranska umetnica Enja 
Rojenica. 

Domači jo poznajo pod imenom 
Anja Emeršič. Enja se poleg ilustraci-
je ukvarja predvsem z uličnim gleda-
liščem, performansom, socialnim cir-
kusom in cirkuško pedagogiko. Tudi 
glasba je del njenega vsakdana in vča-
sih kje kaj zapoje.  Zase pravi, da rada 
brklja po zemlji in v miru stoji v gozdu 
pod krošnjami. Let ptic zgane njeno 
domišljijo, saj je videti, da jih ne omeju-
jejo enaki zakoni narave kot nas. 

  
Enja prek ustvarjanja likovnih kom-

pozicij artikulira svoje misli. Takrat je 
lahko mala deklica, žuželka in ptica. 
Ilustracija je njen močan glas. Je glas 
njene notranje ptice.  Na splošno pra-
vi, da kadar ustvarja, takrat posluša 
sebe in s prsi se ji dvigne nekakšna 
teža. Odprtje razstave je s svojo av-
torsko glasbo na kitari pospremil Vas-
ja Mihajlović - Woody. Enja je prebra-
la svojo rahločutno poezijo in o svojih 
umetninah povedala: »Glavna tematika 
mojih ilustracij so ljudje v vsakdanjih 

življenjskih situacijah. Poskušam ujeti 
bistvo posameznikov in njihove narave. 
Osredotočam se na značaj posamezni-
ka in barve v svojem značilnem slogu, 
ki prepleta realistične in abstraktne 
podobe – od intenzivnih živih in sve-
tlih barvnih eksplozij do medlih tonov. 
Poskušam slikati resnične ljudi za nji-
hovimi značilnimi maskami vsakdana. 
Pogosto se mi zazdi, da moje ilustracije 
podzavestno odgovarjajo na vprašanja, 
ki si jih postavljam, predvsem o tem, kaj 
pomeni biti vsakdanji človek. Všeč mi 
je nepopolnost, zato so posamezniki, 
ki jih rišem – pa naj gre za resničen ali 
imaginaren portret – nenavadno čudni. 
Mislim, da jih to dela ranljive. Obožujem 
neobičajne obraze, ki že s karakteristiko 
govorijo zgodbo in ti pustijo, da se  iz-
gubiš v njihovih nepravilnostih. Izzivati 
poskušam izgubljeno lepoto nepopolne 
eksistence. Čutim potrebo po nenava-
dnosti, normalnosti in pretiravanju, kar 
naredi kompozicijo zanimivo.« 

  
Enja že v svojih mladostnih letih 

uči, da »če si dovolimo in če nas nekdo 
spodbuja, lahko nekje globoko v sebi 
uzremo instinkte, ki nas vodijo. Pozna-
mo svojo resnico in se nanjo odzovemo, 

kot se ptice nanjo odzivajo s petjem. 
Saj veste, skoraj vse zgodbe, ki nam jih 
pripovedujejo, vključujejo moralno spo-
ročilo: »Ljudje, ki sledijo glasu svojega 
srca, imajo izpopolnjeno življenje. Lju-
dje, ki ne sledijo srcu, pa ne.« 

Razstava ilustracij mlade umetnice Enje Rojenice: 
»Izjokala sem sebe«

Letošnji prvi maj je bil že tretjič, 
odkar obstaja Občina Polzela, zazna-
movan z budnico. Zaigral jo je pihal-
ni orkester Cecilija, KGD Polzela, pod 
vodstvom dirigenta Gašperja Smisla.  

Prvomajsko budnico je orkester za-
čel v zgodnjih jutranjih urah. Igrali so na 
petnajstih mestih po vseh zaselkih in 
vaseh Občine Polzela ter tudi na treh 
mestih v Občini Tabor in Vransko. Budili 
so s skladbami, ki že po tradiciji velja-
jo za budniške. Veliko občanov jim je 
z veseljem prisluhnilo, saj so prvomaj-
skemu jutru prinesli praznično vzdušje, 
prav tako pa ponovno obudili tradicijo 
izpred mnogih let. 

T O N E  TAV Č E R

Budnica pihalnega orkestra Cecilija  za prvi maj

B I N A  P L A Z N I K 

MOZAIK DOGODKOV

Avtorica del Enja Rojenica

Nastop pihalnega orkestra KGD Cecilija Polzela v novem naselju v Založah.
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V četrtek, 18. aprila 2019, je Teniški klub Polzela pripravil letno skupščino, ki je po-
tekala v gostišču Cizej. Poleg rednega poročila so bile letos volitve novega podpred-
sednika. Novi podpredsednik Teniškega kluba Polzela je tako postal Branko Miklaužin.  

Branko je že vsa leta aktivno deloval v klubu, lani pa je tudi prevzel vodenje liga-
škega tekmovanja in delo strokovnega sodelavca. Potrebe in pričakovanja po novih 
programih so vse večji, s čimer se je strinjal tudi predsednik Jože Vrečko. Takšno 
delovanje pa bo teniški klub še bolj okrepilo. Pričakovanja so vsekakor velika, naj-
večja želja pa je vrnitev delovanja kluba v stare tire, tako v ligaškem kot turnirskem 
delovanju. Vsekakor pa je poudarek in vizija pri vzgoji mladih ter nudenju strokovnih 
treningov na lokaciji kluba na Bregu. 

I V I  K A P I T L E R 

Branko Miklaužin novi podpredsednik 
Teniškega kluba Polzela

V petek, 26. aprila 2019, se je No-
gometna veteranska ekipa Polzela - 
Savinjska udeležila nogometnega tur-
nirja v Škalah pri Velenju.  

Turnirja so se udeležile ekipe: Gorič-
ko, Zlatorog Škale, Šaleška, IO ŠUS, ŽNK 
Škale in Savinjska. Turnir je potekal pod 
okriljem Športne unije Slovenije, ekipa 
Savinjske pa je osvojila tretje mesto. Z 
rezultatom smo zelo zadovoljni, a glede 
na to, da je sezona nogometa na travi 
na začetku, je časa za popravke še do-
volj. V maju gostimo nogometno ekipo 
iz Velenja, junija pa se odpravimo na go-
stovanje na Pragersko. 

I V I  K A P I T L E R 

Nogometna veteranska ekipa Polzela osvojila tretje mesto

V Domu upokojencev Polzela so v sredo, 8. maja 2019, odprli demenci prijazno 
točko. Z demenci prijaznimi točkami se uresničuje program društva Spominčica – 
Alzheimer Slovenija, pod geslom: »Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju«.  

Namenjene so tako osebam z demenco kot tudi njihovim svojcem in vsem, ki 
se pri svojem vsakodnevnem delu srečujejo z osebami z demenco. Na demenci 
prijazni točki lahko namreč dobijo nasvet, informacijo in pomoč, ko se znajdejo v 
stiski in ne vedo, kako naprej. 

V imenu Doma upokojencev Polzela je vse zbrane pozdravila Mojca Podbregar 
in izrazila veselje ob tako pomembnem dogodku. Navzoči sta bili tudi predstavnici 
društva Spominčica – Alzheimer Slovenija,  Jelena Stepanovič in  Matejka Šmit, ki 
sta med drugim povedali, da je to že 96. demenci prijazna točka v Sloveniji. Kulturni 
program so s plesom in petjem popestrili učenci in učenke Osnovne šole Polzela.         

T O N E  TAV Č E R

Demenci prijazna točka     
v Domu upokojencev Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Branko Miklaužin

Nogometna veteranska ekipa Polzela - Savinjska

Demenci prijazne točke so namenjene 
osebam z demenco, njihovim svojcem 
in tistim, ki se pri vsakodnevnem delu 
srečujejo z demenco.
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V petek, 26. aprila 2019,  so v Sipu 
v Šempetru v Savinjski dolini priredili 
tradicionalni dan odprtih vrat, ki ga je 
obiskalo več kot 700 obiskovalcev, med 
njimi tudi gostje iz tujine, in sicer iz sed-
mih držav (Francija, Danska, Avstrija, 
Hrvaška, Srbija, Češka in Poljska).   

Letošnje druženje je bilo namenjeno 
praznovanju 65. obletnice ustanovitve 
podjetja v Šempetru v Savinjski dolini, ki 
se je prvih nekaj let imenovalo Agroservis.   

Po 65 letih je podjetje Sip zraslo v 
enega izmed vodilnih proizvajalcev za 
spravilo trave s fokusom na diskastih ko-
silnicah, obračalnikih in dveh tehnologijah 
zgrabljanja. Vizija podjetja je postati vo-
dilni ponudnik sistemov za pripravo tra-
ve. Druženje sta popestrila voditelja radia 
Veseljak, dogodek pa so odprli predse-
dnik uprave mag. Uroš Korže, direktorica 
prodaje za Slovenijo in področje nekdanje 
skupne države Ivanka Belej in podžupan 
Občine Polzela  Mihael Frankovič.   

Najprej so v dopoldanskem času na 
travniku v Založah pri Polzeli izvedli de-

monstracijo njihovih največjih strojev, ki jo 
je vodil vodja marketinga Miha Miheljak. 
Ob ogledu demonstracije so obiskovalci 
lahko izvedeli, da so v marsikateri teh-
nologiji med velikimi, ampak s kosilnico 
Silvercut 1500 T lahko zagotovo trdijo, da 
so največji. Prvi na svetu so s serijsko iz-
vedbo vlečene kosilnice s štirimi enotami 
in 15 metri delovne širine. Zmogljivost ko-

šnje  je kar do 150 hektarjev na dan, tehta 
pa kar 9,5 tone. Poleg največje kosilnice 
na svetu so ob demonstraciji predstavili 
še obračalnik,  rotacijski zgrabljalnik  in 
pobiralni zgrabljalnik.  Demonstraciji na 
Polzeli je sledilo druženje na sedežu pod-
jetja v  Šempetru, kjer so si obiskovalci 
med drugim lahko ogledali  proizvodnjo. 

T O N E  TAV Č E R

65 let Sipa, predstavili največjo kosilnico na svetu

V soboto, 27. aprila 2019, je v pro-
storih Novega Kloštra potekala kuhar-
ska delavnica z naslovom »Več jedi 
iz krompirja«. Zbralo se nas je šest 
nadobudnic, ki smo z radovednostjo 
spremljale napotke in postopke pri-
prave okusnih krompirjevih jedi.   

Delavnico je vodila Carolina Lopez 
s pomočjo Carmen Marie Fernandez. 
Najprej je bilo predstavljenih nekaj 
praktičnih nasvetov in dejstev o krom-
pirju, nato pa smo se podale v pripravo 
predvidenih receptov. Pripravile smo 
krompirjevo rulado s tuno, krompirje-
vo tortilijo (Tortillia de Patatas), ki je 
značilna španska jed, »vražji krompir«, 
krompir s sirom in karamelizirano če-
bulo, krompir v solati in pečen krompir. 
Priprava jedi je bila dokaj preprosta, ob 
njej pa smo imele čas za kramljanje in 
deljenje izkušenj o pripravi ter drugih 
receptih iz krompirja. Po končani ku-
harski delavnici smo dobrote tudi po-
kusile. 

  Na kuharske delavnice prijazno 
povabljeni vsi, ki vam je še zlasti všeč 
španska kulinarika s pridihom mehiške-

ga. Jedi so lahke, hkrati pa si z njimi lah-
ko popestrimo naš vsakdanji jedilnik in 
širimo kulinarično znanje. 

Kuharski tečaj za vse ljubitelje okusov     
španske kuhinje s pridihom mehiškega 

M O J C A  P E V E C

MOZAIK DOGODKOV

Ob demonstraciji z največjo kosilnico na svetu

Utrinki s kuharske delavnice
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V soboto, 27. aprila 2019, so pev-
ci Mešanega pevskega zbora Oljka 
(MePZ) KUD Polzela  v Kulturnem 
domu na Polzeli priredili svoj tradici-
onalni letni koncert. Letošnji je pote-
kal  v sklopu prireditev jubilejnega leta 
KUD Polzela, ki v letu 2019 praznuje 
120-letnico delovanja.

Sicer zbor deluje od leta 1991, ko je 
najprej sodeloval pri cerkvenih bogo-
služjih, od pevske sezone 1994/95 dalje 
pa je razširil delovanje tudi na prosvetno 
področje in v obeh smereh ostaja še da-
nes. »S pomočjo petja ostajati mlad in 
to mladost posredovati še drugim« je 
vodilo pevcev, ki si želijo, da bi s svojim 
petjem zares bogatili sebe in vse, ki jim 
radi prisluhnejo. Zbor od ustanovitve 
dalje vodi Marko Slokar. 

Kot vedno do zdaj so tudi tokrat 
program popestrili gostje. Letos so pev-
ci Oljke k sodelovanju pritegnili ansam-
bel ZaŽur ter Tajdo in Urbana Randla. 
Ansambel ZaŽur je mlada, štiričlanska 
zasedba iz okolice Žalca, ki je od letos 
dalje tudi sekcija KUD Polzela. Sestavlja-
jo jo Blaž Planinšek (kitara, vokal), Ahac 
Pustinek (baskitara, bariton), Maja Lob-
nikar (vokal) in Rok Arnšek (harmonika, 
vokal). Skupaj delujejo od septembra 
2017 in so željni igranja narodno-zabav-
ne glasbe. 

Družita jih predvsem ljubezen do 
igranja in prijateljstvo. V prihodnje se 
želijo udeležiti kakšnega festivala, zato 
za ta namen že pripravljajo avtorske 
skladbe. Urban in Tajda Randl pa sta na-
dobudna mlada ustvarjalca, ki ju glasba 
spremlja že od malih nog. Urban obisku-
je četrti razred osnovne šole in se že več 
kot tri leta pridno uči igranja na harmo-
niko. Aprila letos je bil na mednarodnem 
harmonikarskem tekmovanju v Puli in 
osvojil prvo nagrado oziroma zlato pri-
znanje. Poleg igranja na harmoniko pa 
tudi zelo rad poje, sam ali s svojo sestro 
Tajdo. Tajda letos končuje deveti razred 
osnovne šole in osmo leto glasbene 
šole. Po končani osnovni šoli bo šolanje 

nadaljevala na Konservatoriju za glasbo 
in balet v Ljubljani. 

Pravi, da je glasba njeno življenje in 
edino »zdravilo« proti slabi volji. Tudi 
Tajda se je letos udeležila dveh tekmo-
vanj, njen letošnji cilj pa so bili sprejemni 
preizkusi, ki jih je uspešno opravila. Po-
leg igranja na klavir zelo rada poje, tako 
solo kot v duetu z Urbanom in včasih 
tudi v kakšnih priložnostnih zasedbah. 
Pri izvedbi koncerta je z nekaj solistič-
nimi izvedbami sodeloval tudi Rok Bastl, 
program sta izvirno in prijetno povezo-
vali Neža Lesjak in Veronika Zupan, za 
tonsko tehniko pa sta poskrbela Rok Le-
šnik in Matjaž Jeršič.

Letni koncert MePZ Oljka,         
od ustanovitve ga 28 let vodi Marko Slokar 

Na Polzeli so se srečali sošolci generacije 1958/59 in proslavili 60-letnico 
zaključka osnovne šole. 

Proslavili 60-letnico osnovne šole
Pred osnovno šolo na Polzeli jih je 

sprejela ravnateljica mag. Bernardka 
Sopčič ter jih prijazno popeljala skozi 
šolo. Otroci so slavljence presenetili s 
prisrčnim glasbenim nastopom, ob in-
tonaciji nekdanje učiteljice glasbe Vlade 
Rode Vizjak pa so tudi ubrano zapeli. 

  
Že tradicionalno, se je srečanje na-

daljevalo v gostilni Cizej, kjer je sošolce, 
ob prisotnosti njihovih učiteljic Vlade 
Rode Vizjak in Jožice Drnovšek z odlič-
nim prostim spisom Filip Lesjak spomnil 
na takratne čase. Zbrane je z obiskom 
in prisrčnim pozdravom počastil tudi žu-
pan Občine Polzela Jože Kužnik, ki jim je 
zaželel trdnega zdravja in jim čestital, da 
se jih je po 60 letih izmed 35 zbralo 25. 

T O N E  TAV Č E R

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

MePZ Oljka med nastopom

Sošolci in učiteljici Vlada Rode Vizjak, Jožica Drnovšek ter zdajšnja ravnateljica 
mag. Bernardka Sopčič
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V soboto, 11. maja 2019, smo se planinci Planinskega dru-
štva Polzela povzpeli na Kum, 1220 metrov visoko.  

Na pot smo krenili iz Zidanega Mosta po cesti proti Tr-
bovljam. Po 700 metrih smo prišli do mini gondole, s katero 
smo se na ročni pogon prepeljali čez Savo. V gondoli je pro-
stora le za dva potnika, kar pa tokrat ni motilo, saj nas je bilo 
le pet. Prevoz je bil vsem zanimiv. 

  
Pot proti Kumu vodi po gozdu skozi Škratovo dolino. Na 

zadnjem delu poti proti vrhu pa se je odprl pogled na oko-
lico, ki je tu resnično čudovita. Pogled proti severu nam je 
zakrival vrh Kuma le še kratek čas, saj smo ga kmalu dosegli. 

Privoščili smo si okrepčilo in obilo razgledov. Na prekra-
sen dan, kot smo ga imeli, se je kar težko odločiti za drugi 
del poti oziroma sestop. Sestopali smo po Čebulovi dolini do 
železniške postaje v Trbovljah ter se odpeljali z vlakom do 
Zidanega Mosta. Doživeli smo še en lep dan. 

M I R K O  J E G R I Š N I K 

Vzpon na Kum

Na gradu Komenda na Polzeli je v sredo, 24. aprila 2019, 
pod okriljem Občine Polzela in Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec, potekal večer slovensko-bangladeškega prijateljstva. 
Dogodek je nastal ob izidu prvega slovenskega leposlovne-
ga dela, prevedenega v bengalski jezik, pesnice dr. Glorjane 
Veber s Polzele.  

  
V imenu Občine Polzela je vse zbrane nagovoril podžupan 

Mihael Frankovič. Častni govorec, njegova ekscelenca Muham-
med Abu Zafar, veleposlanik Ljudske republike Bangladeš na 
Dunaju, je spregovoril o pomembnosti vzpostavljene povezave 
med državama in s tem odpiranjem prvih kulturnih poti. Dogo-
dek sta s svojim obiskom počastila tudi Jakangir Alam, skupni 
sekretar z Ministrstva za notranje zadeve Vlade Bangladeš, in 
Miha Groznik iz Slovensko-bangladeške gospodarske zbornice 
v imenu Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Ljubljani. 

  
Večer je potekal v duhu naslova »Grajenje kulturnih mostov 

med državama, ki rastejo iz črk in besed«, je povedala direktori-
ca Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik, ki je 
program zasnovala in povezovala. Temu ustrezno so slovensko-
-bangladeške besede tkale in poglabljale vezi iz nagovorov, s 
poezijo, glasbo, videoprojekcijo, pogovorom z avtorico in na-
posled tudi v kulinarični izkušnji, namenjeni vsem obiskovalcem. 

  
Pogovor s pesnico o njeni dvojezični knjigi V bližini tišine in 

največjem knjižnem sejmu na svetu v Bangladešu, kjer je gosto-
vala, je bil prežet s sporočilom o pomembnosti pomena jezika 
oziroma besede v življenju slehernega izmed nas. Med drugim 
je povedala, da se projekt slovensko-bangladeške povezave in 
graditve globalne literarne vasi nadaljuje pod okriljem Bengal-
ske akademije ter spletnega časopisa in založbe Teerandaz, kjer 
bodo izšli prvi prevodi izbranih slovenskih in bangladeških pe-
snikov ter pesnic v obeh jezikih. 

V pogovoru, ki ga je vodila Jolanda Železnik, smo prisluh-
nili tudi trem avtoričinim pesmim in pesmi prof. dr. Masuduz-
zamana, urednika navedene pesniške zbirke in nosilca projek-
ta Globalna vas, ter pesmi Razie Sultana, prevajalke pesniške 
zbirke V bližini tišine. Obe pesmi je iz bengalskega jezika v 
angleščino prevedla Sultanova, v slovenščino pa Alenka Pre-
volnik in Vebrova. 

  
Za glasbo so poskrbeli v Glasbeni šoli Risto Savin, in sicer 

z nastopom Maše Strmec, njihove učenke na citrah, pod men-
torstvom profesorice Irene Tepej. Dogodek in druženje, ki je 
sledilo, sta nas ponovno opomnila, da je kultura naše okno, ne 
samo v svet, predvsem k drug drugemu in najlepšemu v nas. 

T O N E  TAV Č E R

Večer slovensko-bangladeškega prijateljstva     
na gradu Komenda 

MOZAIK DOGODKOV

Planinci PD Polzela na Kumu

Avtorica knjige Glorjana Veber in povezovalka večera 
Jolanda Železnik z gosti večera
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Bilo je pred davnimi 50 leti, leta 
1969, ko so na pobudo srčnega lovca 
Alojza Pižorna njegovi lovski prijatelji 
oziroma sokrajani organizirali prvo tek-
movanje v streljanju na glinaste golobe. 

  
Začetek ni bil preprost. Treba je bilo 

urediti strelišče, zaklonišče za metalca 
golobov in najvažnejše, treba je imeti pri-
ročno napravo za spuščanje (lansiranje) 
golobov.  Kdo jo bo naredil in kakšna naj 
bo, so se vprašali. Napravo (fračo) je iz-
delal lovski prijatelj, kovač Dornik Karel iz 
Doberteše vasi. Ta frača se uporablja še 
danes. To je tudi posebnost tega tekmo-
vanja, saj zdaj športni tekmovalci upora-
bljajo moderno, elektronsko napravo za 
spuščanje golobov. Tekmovanje je bilo 
vedno na velikonočno nedeljo dopoldne, 
po velikonočnem zajtrku.   

Ko je naš oče Alojz preminil, smo se v 
družini odločili, da bomo to lepo dolgo-
letno strelsko tekmovanje nadaljevali in 
ga poimenovali »Memorial Alojza Pižor-
na v streljanju na glinaste golobe«. Prvi 
memorial je bil leta 1992 in se vsako leto 
ponovil. Seveda se o tekmovanju vodi za-
pisnik in zanimivo je pogledati, kdo so bili 
zmagovalci v preteklosti. 

Letos je bilo tekmovanje 28. po vr-
sti, na velikonočni ponedeljek, in tako bo 
tudi v prihodnje, saj je treba upoštevati 
veliko noč kot veličasten verski praznik. 
Zbralo se je kar 28 tekmovalcev od blizu 
in daleč, lovci, lovski pripravniki in ka-
kšen mladenič, seveda s svojimi mentor-
ji. Tudi gledalcev, navijačev in prijateljev 
tekmovalcev se je zbralo lepo število. 

  
Tekmovanje ima pravila: zmagovalec 

tekme dobi prehodni pokal in po treh 
zmagah dobi pokal v trajno last. Pokal 
sta v preteklosti osvojila Ivi Posedel in 

Anton Mežnarič, oba iz LD Polzela. Vsak 
tekmovalec strelja na deset golobov v 
desetih krogih. Tisti, ki zadene vse go-
lobe s prvim strelom, je zmagovalec. 
Seveda dobijo štirje najboljši tudi prak-
tične nagrade. Letošnji zmagovalec je bil 
Leon Pižorn, član LD Polzela, vnuk Aloj-
za Pižorna. Prvič pa se je zgodilo, da je 
zmaga ostala doma. 

  
»Drugo leto na velikonočni ponede-

ljek se spet srečamo,« so bile sklepne 
besede organizatorja. 

S L AV K O  P I Ž O R N

Abraham v zraku

Ljubiteljski slikarji šestnajstih sloven-
skih društev razstavljajo od 24. aprila 
2019 v avli gradu Komenda dela iz pro-
jekta »Zlata paleta – sodobno slikarstvo«. 

Zveza likovnih društev Slovenije or-
ganizira v sklopu projekta »Zlata paleta« 
(letos že 21. leto) razstave del ljubitelj-
skih slikarjev, kiparjev in fotografov, ki 
so včlanjeni v društva širše Slovenije. 
Tudi letos so predvidene štiri tematske 
razstave, od katerih je druga - sodobno 
slikarstvo -  postavljena v organizaci-
ji likovne sekcije KUD Polzela na gradu 
Komenda. Slavnostno odprtje razstave s 
podelitvijo priznanj in  cetrifikatov likov-
nim razstavljavcem je potekalo v gotski 
sobi gradu Komenda.

V pozdravnem nagovoru na odprtju 
razstave je predsednik Kulturno-ume-
tniškega društva Polzela Marko Slokar 
predstavil društvo in Občino Polzela, 
glasbeni trio Oljka Polzela je s pesmijo 
o Savinjski dolini požlahtnil vzdušje pred 

podelitvijo zasluženih priznanj, ki ga je 
opravila predsednica Zveze likovnih dru-
štev Slovenije Klavdija Sitar. 

  
Razstavo sta odprla Klavdija Sitar in 

Marko Slokar, sledilo je prijateljsko dru-
ženje zbranih ljubiteljev likovne ume-
tnosti ter se nadaljevalo s pogostitvijo v 
organizaciji polzelskih likovnikov. 

Likovna dela sodobnega slikarstva  
so na ogled na gradu Komenda od 24. 
aprila do 8. oz. 16. maja 2019,  sledila pa 
bo razstava del  likovnikov iz Izlak, Tabo-
ra in Polzele, ki  bodo nastala na »odpr-
tem ateljeju«  v vseslovenskem projektu 
Teden ljubiteljske kulture. 

M O J C A  K O R O Š E C

Sodobno slikarstvo na gradu Komenda Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Letošnji udeleženci tekmovanja

Iz salona gradu Komenda
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Župan je v svojem nagovoru izrazil 
veselje, da so se tako številčno odzvali 
vabilu, veselje je izrazil tudi nad vsakim 
novim občanom, saj se s tem naša ob-
čina krepi in raste. Čestital je staršem 
ob rojstvu otroka in ustvarjanju oziroma 
povečanju družine ter dodal, da jih naj-
težje delo šele čaka, to je vzgoja otrok. 
Povedal je, kako pomembno je, da ne 
pozabimo na čudež, na to, da živimo in 
se veselimo življenja, in sklenil z mislijo 
Phila Bosmansa: »Mala zvezda, dobro-
došla na našem planetu, počivaj ob srcu 
svoje matere, naj te zazibljejo ljubeče 
roke tvojega očeta. Želim ti veliko ljube-
zni. Potem boš imel vse, kar potrebuješ, 
da postaneš srečen človek«.

Poleg denarne nagrade v višini 180 
evrov, ki jo občina nameni že ob rojstvu 
otroka, je župan vsakemu novorojenčku 
podaril simbolično darilo: namizno zasta-
vico Občine Polzela ter sadiko medovite 
rastline – češnje, ki jo bodo najmlajši lahko 
zobali, že ko bodo prestopili šolski prag. 

Z glasbenimi vložki je dogodek po-
pestrila harmonikarica Mia Arh, učenka 
Kulturno-glasbenega društva Cecilija. Po 
obdarovanju in čestitkah posameznim 
staršem so se vsi posladkali ob grajski 
sladici in prijetno kramljali.

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

S sadiko češnje in zastavico je župan obdarili   
najmlajše občane Občine Polzela

V četrtek, 9. maja 2019, je potekal 
že šesti sprejem novorojenčkov in nji-
hovih staršev, na katerega je polzelski 
župan Jože Kužnik povabil 49 otrok, 
rojenih v letu 2018. Udeležila se ga je 
večina povabljenih.

V nedeljo, 12. maja 2019, je v polzel-
ski župnijski cerkvi sv. Marjete potekal 
koncert ob 20-letnici delovanja Vokal-
no-instrumentalne skupine Margare-
ta. Številni obiskovalci so tako lahko 
prisluhnili pesmim, ki so zaznamovale 
skupino skozi vsa ta leta delovanja. 

Margareta je nastala jeseni leta 
1998, ko je Gorazd Bastašič okoli sebe 
zbral še štiri prijatelje, ki so, ravno tako 
kot on, radi prepevali. Ime so si zbrali 
po farni zavetnici sv. Marjeti. Na Polzeli 
takrat ni manjkalo pevskih zborov, ven-
dar te vrste petja pri mašah ni bilo in 
so bili prijetna popestritev. Njihov prvi 
nastop je bil na trikraljevskem koncertu 
v domači cerkvi leta 1999. 

Kmalu se je sestav razširil, ko so se 
jim pridružili novi člani. Skozi leta je šte-
vilo članov nihalo. Eni so odhajali, drugi 
prihajali. Rdeča nit pa je vseskozi osta-
jala enaka – ljubezen do glasbe in petja 
ter seveda veliko prijateljstvo med člani. 

Pesmi, ki jih prepevajo, spadajo v 
žanr duhovno-ritmične glasbe. Radi so-

delujejo pri mašah, koncertih in prazno-
vanjih v domači župniji, kolikor jim do-
pušča čas. Z veseljem se tudi odzovejo 
povabilom v druge župnije. V veliko za-
dovoljstvo jim je tudi, ko prisostvujejo 
poročnim obredom in s svojim petjem 
polepšajo ta posebni dan mladoporo-
čencema. V skupini trenutno prepeva 
osem članov in članic. 

Ob koncu koncerta so se jim pred 
oltarjem pridružili še nekdanji člani in 
skupaj so zapeli in zaigrali venček naj-
večkrat zaigranih pesmi. Bučni aplavzi 
in zadovoljstvo na obrazih poslušalcev 
jim tako dajejo energijo in voljo za na-
daljnje ustvarjanje. 

T O N E  TAV Č E R

Koncert Vokalno-instrumentalne skupine Margareta   
ob 20-letnici

MOZAIK DOGODKOV

Pripravljena darila za najmlajše občane 
Občine Polzela

Župan je ponosno segel v roko 
vsakemu novorojenčku in staršem.

Skupina Margareta na jubilejnem koncertu ob 20. obletnici delovanja
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V sredo, 15. maja 2019, je v telova-
dnici UPI Ljudske univerze Žalec pote-
kala Parada učenja 2019. Žalska parada 
je ena izmed sedemnajstih, ki se je v 
Sloveniji zgodila na isti dan. Že sedmič 
je parado organizirala UPI Ljudska uni-
verza Žalec v sodelovanju s skoraj 25 
partnerskimi organizacijami.  

Parado učenja so odprli župan Ob-
čine Žalec Janko Kos, predsednica dru-
štva Ekologi brez meja in Slovenka leta 
2018 Urša Zgojznik, direktor Andrago-
škega centra Slovenije mag. Andrej So-
tošek ter direktorica UPI Ljudske univer-
ze Žalec Franja Centrih. 

Poleg bogatega kulturnega progra-
ma in predstavitev organizacij po stojni-
cah so istočasno potekale delavnice, ki 
so bile namenjene udeležencem. Ti so se 
lahko preizkusili v taj čiju, gasilskih vešči-
nah, vajah za ravnotežje, likovnih delav-
nicah, izdelovanju rož iz krep papirja ter 
mnogih drugih delavnicah. 

Parade učenja so se udeležili otroci 
enot Vrtcev Žalec, šolarji in učitelji, sre-
dnješolci, študentje, udeleženci v izobra-
ževanju odraslih, člani društev univerz 
za tretje življenjsko obdobje in drugi. 

Na Paradi učenja 2019 v Žalcu široka paleta različnih vsebin

Parada vsako leto razživi  lokalno 
okolje in poveže različne akterje, ki v 
Spodnji Savinjski dolini skrbijo za rast 
in širjenje znanja. Zato ne gre le za pra-
znovanje in promocijo vseživljenjske-
ga učenja, ampak tudi za spodbujanje 
sodelovanja, druženja in medsebojnih 
izmenjav, ki jih v sodobni družbi vse 
bolj pogrešamo. Parada učenja s svojo 
barvitostjo, navdušenjem in iskrivostjo 

tako najbolj neposredno razblinja mit o 
neprivlačnosti učenja. 

Z gotovostjo lahko potrdimo, da je 
letošnja Parada učenja v Žalcu ponudi-
la široko paleto različnih vsebin in tako 
omogočila prebivalcem lokalnega okolja 
večje zavedanje o izobraževalni in pro-
stočasni ponudbi za vse generacije.   

T O N E  TAV Č E R

V soboto, 11. maja 2019, je Gasilska 
zveza Žalec v sodelovanju z Gasilskim 
poveljstvom Občine Polzela pripravila 
tekmovanje mladine v gasilski orienta-
ciji. Mladi gasilci, ki so soboto preživeli 
na Polzeli (razglasitev je bila pri Domu 
upokojencev), so bili razdeljeni v šest 
kategorij. Skupno se je na tekmovanju 
pomerilo 87 ekip iz vseh petih občin, 
katerih gasilska društva so združena v 
Gasilsko zvezo Žalec. 

Glede na kategorijo so imeli mladi tek-
movalci določene različne dolžine poti (2, 
3 ali 5 km), ki so jo morali prehoditi, ter kon-
trolne točke, na katerih so jih čakale naloge, 
pri katerih so morali pokazati svoja znanja. 
Na regijsko tekmovanje, ki bo konec maja 
v Šmartnem ob Dreti, so se uvrstile po tri 
najboljše ekipe iz vsake kategorije. 

Vrstni red: pionirke: 1. PDG Drešinja 
vas, 2. Levec, 3. Polzela; pionirji: 1. Drešinja 
vas, 2. Kapla - Pondor, 3. Kapla - Pondor 

1; mladinke: 1. Drešinja vas, 2. Andraž nad 
Polzelo, 3. Polzela; mladinci: 1. Drešinja 
vas, 2. Vransko 1, 3. Kapla - Pondor; gasil-
ke pripravnice: 1. Polzela; gasilci pripravni-

ki: 1. Trnava, 2. Ločica ob Savinji, 3. Ojstri-
ška vas - Tabor itd. Medalje najboljšim so 
podelili funkcionarji Gasilske zveze Žalec. 

T O N E  TAV Č E R

84 ekip v gasilski orientaciji

MOZAIK DOGODKOV

Z letošnje Parade učenja v Žalcu

Najboljše tri ekipe pri pionirkah: PGD Drešinja vas, PGD Levec in PGD Polzela.
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Pretekli vikend je Tabor ponovno napolnilo zborovsko 
petje. Žalska območna izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti je v Domu krajanov Tabor organizirala Ob-
močno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih sku-
pin. V sodelovanju z Občino Tabor, Kulturnim društvom Ivan 
Cankar Tabor ter Društvom žena in deklet Občine Tabor so 
v soboto, 11., in v nedeljo, 12. maja 2019, gostili skupno kar 
21 zborov in malih vokalnih skupin.  

Na sobotnem koncertu so nastopili Andraški oktet, KPZ 
Glas srca, MoPZ Gotovlje, MePZ Andraž nad Polzelo, MoPZ 
Karla Viranta Braslovče, MePZ A Cappella KD Petrovče, 
MoPZ KD Antona Schwaba Prebold in MoPZ KUD Polzela. 
Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, ki jih je pozorno 
poslušala strokovna spremljevalka večera, Bernarda Preložnik 
Kink. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je dvorano Doma krajanov 
Tabor napolnilo kar 13 zborov. Obiskovalce je uvodoma poz-
dravila vodja izpostave JSKD Žalec Neža Zagoričnik, revijo 
pa so s svojim nastopom odprle domače OK!tete. Za njimi so 
nastopili še Vokalna skupina Štima Literarnega društva Livra 
Vransko, Vokalna skupina ZaPet, ŽePZ KUD Svoboda Griže, 
MoPZ Ponikva pri Žalcu, ŽePZ Savinjski cvet, MePZ Galicija, 
Mešani planinski pevski zbor Žalec, MoPZ KD Petrovče, Zbor 
Popseslish, MoPZ Savinjski zvon, APZ Risto Savin Žalec, re-
vijo pa je sklenil MePZ Pevskega društva Tabor. Nastopajoči 
so pokazali zelo kakovosten program, kar so potrdili glasni 

Pesem pomladi 2019

aplavzi publike. Zadovoljni pa so bili tudi nastopajoči, ki so se 
v taborskem Domu krajanov zelo dobro počutili in se po reviji 
še dolgo zadržali ter ubrano prepevali vsem znane zborovske 
pesmi. 

T O N E  TAV Č E R

Medobčinska splošna knjižnica Žalec je skupaj z Dru-
štvom Dvorec v sredo, 8. maja 2019, v prenovljenih prostorih 
dvorca Novi Klošter (danes Konferenčni center Polzela) pri-
pravila spominski večer v počastitev uglednega rojaka, pi-
satelja, prijatelja mirovnika in utemeljitelja etnopsihoanalize 
dr. Paula Parina. 

Po uvodnem pozdravu je Karmen Kreže, vodja domo-
znanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
osvetlila življenje dr. Paula Parina, ki se je rodil 16. septembra 
1916 v Novem Kloštru in tu preživel prvi dve desetletji svo-
jega življenja. Osnovne šole ni obiskoval na Polzeli, temveč 
je imel zasebnega učitelja. Gimnazijo je dokončal v Celovcu, 
kar mu je omogočilo nadaljevanje študija. Že zelo zgodaj se 
soočil s svojo judovsko usodo, kar je morda vplivalo na to, da 
se je razvil v zdravnika in psihoanalitika svetovnega slovesa. 
Zaradi vse večjega pritiska nacionalsocializma je novembra 
1938 zapustil Slovenijo in emigriral v Švico, kjer je leta 1943 
doktoriral. Skupaj z ženo Goldy Parin-Matthey in prijatelji se 
je leta 1943 pridružil Titovim partizanom v Črni gori, kjer je 
pomagal kot zdravnik. Po vrniti s fronte je opravil specializa-
cijo iz nevrologije in psihiatrije ter se v svoji zasebni praksi 
posvetil psihoanalizi. Poznan je kot eden izmed zadnjih učen-
cev Sigmunda Freuda. Leta 1980 je napisal knjigo o otroštvu 
v Sloveniji z naslovom Zanesljiva znamenja spreminjanja. Vse 
do svoje smrti, 18. maja 2009, je živel v Zürichu. V nadaljeva-
nju so si obiskovalci ogledali dokumentarni portret dr. Pau-
la Parina z naslovom In potem Goldy reče, to moraš enkrat 

napisati.  Slavko Košenina,  Anka Krčmar in  Milena Pobežin, 
nekdanji člani kulturnega društva Slovica, so z občinstvom 
delili svoje spomine nanj s pripovedovanjem anekdot.

Na koncu je  Carmen Fernandez, upraviteljica dvorca in 
podpredsednica Društva Dvorec, predstavila dvorec danes 
in dejavnosti, ki se v njem izvajajo, ter obiskovalce popeljala 
po prenovljenih prostorih dvorca Novi Klošter.

T O N E  TAV Č E R

Spominski večer v počastitev dr. Paula Parina 

MOZAIK DOGODKOV

Nastop Andraškega okteta

Spominski večer so prirpavili v graščini Novi Klošter.
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Bralno gibanje v projektu Savinjča-
ni beremo združuje bralce šestih občin 
Spodnje Savinjske doline (Braslovče, 
Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Ža-
lec). Letošnja bralna sezona je bila dva-
najsta po vrsti, bralo pa je do zdaj naj-
več bralk in bralcev, to je 338. Izbirali so 
lahko iz bogatega nabora vsebin doma-
čih in tujih avtorjev, ki so ga kot vsako 
leto pripravili v knjižnici.

Letošnje zaključno druženje je povsem 
napolnilo dvorano Doma II. slovenskega 
tabora Žalec. Leto 2018 je bilo Cankarjevo 
leto, njemu v spomin se je prireditev začela 
z recitalom o njegovem življenju, ki ga je 
pripravila Jolanda Železnik, izvedle pa so 
ga knjižničarke žalske knjižnice Lucija Ce-
stnik, Andreja Hutinski, Valerija Jerman in 
Nina Trbovšek. Vlogo Ivana Cankarja, ki je 
sedel za mizo in pripovedoval prepoznav-
ne odlomke iz njegovih del, je prepričljivo 
odigral Marko Lesjak. Direktorica Medob-
činske splošne knjižnice Žalec Jolanda 
Železnik, ki je prireditev povezovala, je v 
nadaljevanju pozdravila mnoge znane go-
ste, med njimi Janjo Sluga in Aleksandra 
Reberška, poslanca v Državnem zboru Re-
publike Slovenije, Janka Kosa, župana Ob-
čine Žalec, Tomaža Žoharja, župana Ob-
čine Braslovče, in Marka Semprimožnika, 
župana Občine Tabor, predstavnike drugih 
občin, javnih zavodov ter vse druge goste. 

Savinjčani beremo - zaključno druženje bralcev    
z Mojco Širok in Eroiko Aromatiko

Literarna gostja je bila pisateljica 
in novinarka Mojca Širok (brali so nje-
no knjigo Pogodba), ki je v pogovoru z 
Jolando Železnik razkrila tudi dobršno 
mero duhovitosti. Osrednji del priredi-
tve je bil nastop Eroike Aromatike, pop 
operne zasedbe pevcev Mihaela Strni-
še, Gašperja Banovca in Mihe Zabreta. 
Bralci so bili navdušeni nad njihovim 
spogledovanjem klasike s sproščenim 
popom, vsako izvedbo so nagradili z 
bučnim aplavzom. 

Druženje se je tudi sklenilo s Cankar-
jem. Irena Štusej iz žalske knjižnice je s 
peharjem v rokah povedala Cankarjevo 
povest Pehar suhih hrušk, ki je zaradi ža-
lostne vsebine vedno ganljiva. 

Prireditev, ki se je nadaljevala z druže-
njem in pogostitvijo v avli doma, so omo-
gočili tudi sponzorji: Liko, d. o. o., Liboje, 
RS-BIRO, d. o. o., Žalec, in Odelo Sloveni-
ja, d. o. o. Za učinkovite svetlobne učinke 
in ozvočenje sta poskrbela Matjaž Jeršič 
in Rok Lešnik. 

T O N E  TAV Č E R

V četrtek, 16. maja 2019, smo si 
polzelski upokojenci privoščili izlet na 
Primorsko. 

V Divači smo si ogledali Muzej slo-
venskega filma ter se seznanili z življe-
njepisom prve slovenske igralke Ide Kra-
vanja z umetniškim imenom Ita Rina  in z 
vsem, kar je v tistem času spadalo k sne-
manju filmov. Ogled je bil zelo zanimiv. 

  
Pot smo potem nadaljevali v Italijo, v 

Milje, od tam pa nazaj v Slovenijo. V hotelu 
Delfin v Izoli smo imeli kosilo in kopanje ali 
pa prijeten sprehod ob obali. Ves dan smo 
imeli čudovito sončno vreme, ki smo ga bili 
zelo veseli. Dobro razpoloženi in prijetno 
utrujeni smo se v večernih urah vrnili do-
mov pod našo Goro Oljko. Razšli smo se s 
pozdravom: »Kmalu spet na svidenje!« 

G E R T R U D A  T E R Č A K

Izlet Društva upokojencev Polzela na Primorsko

MOZAIK DOGODKOV

Ustvarjalci zaključne prireditve v Žalcu

Z izleta na Primorsko
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POHIŠTVO

MATIS POHIŠTVO d.o.o.
Savinjsko nabrežje 138, 3313 Polzela

Tel. 08 205 38 48  www.matis-pohistvo.si

VELIK IZBOR SEDEŽNEGA POHIŠTVA RAZLIČNIH BARV IN MATERIALOV

NOVO! PRENOVLJEN SALON NA POLZELI!

NOVO!

KOLEDAR DOGODKOV34
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14. marec – svetovni dan ledvic

RKS – Območno združenje Žalec,
Krajevna organizacija Rdečega križa Polzela,

in Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela

vljudno vabita na predavanje

LEDVICE IN KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN.

Nataša Juhart, diplomirana medicinska sestra,
bo predavala o pomenu ledvic;

kaj je ledvična bolezen, kako jo preprečiti
in kaj sledi, ko pride do odpovedi ledvic.

Predavanje bo v prostorih Medgeneracijskega centra 
na Polzeli, Šolska ulica 3,

v četrtek, 6. junija 2019, ob 18. uri.

Krajevna organizacija
Rdečega križa Polzela

DOBRODELNI OTVORITVENI TURNIR 
TENIS KLUBA POLZELA

Letošnji otvoritveni turnir naključnih mešanih 
dvojic bo imel dobrodelni namen, pomagali 

bomo namreč naši krajanki, ki jo je prizadela huda 
bolezen, družina pa se je znašla v finančnih težavah. 
Ves denar bo namenjen terapijam bolnice, plačilu 
mesečnega najema bolniške postelje in sanitetnih 

potrebščin.

Turnir bo 15. junija 2019. Prijave med 8. in 9. uro. 
Sodelujmo, pomagajmo s športom in druženjem. 

Pokažimo, da nam je mar.

Vljudno vabljeni!

Kontakt:
Dragica Sternad Pražnikar: dobrodelni del turnirja, 
pokrovitelji, prostovoljni prispevki (041 212 456)
Ivo Kapitler: prijave, organizacija športnega dela (070 705 007)
Brane Miklaužin: prijave, organizacija športnega dela (051 665 687)



Junij 2019
SOBOTA, 1 . 6. 2019, OB 17.15
19. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 1. 6. 2019, OB 18. URI
2. turnir streljanja z zračno puško
Igrišče v Andražu
(Srečko Rajh: 041 326 103)

SOBOTA, 1. 6. 2019, OB 18. URI
Slovesnost ob 60. obletnici PD Polzela
Dom krajanov Andraž
(Mirko Jegrišnik: 041 902 183)

NEDELJA, 2. 6. 2019, OD 8. DO 9. URE
Meritve krvnega sladkorja in holesterola
Dom krajanov Andraž
(Mateja Borovnik: 041 227 272)

ČETRTEK, 6. 6. 2019, OB 17. URI
Slovo od vrtca – zaključna prireditev 
najstarejših vrtčevskih otrok
Dvorana KUD Polzela
(Tajništvo šole ali vrtca: 03/703 31 00 
ali 03/572 20 18)

ČETRTEK, 6. 6. 2019, OB 17. URI
7. krog Štajerske lige upokojencev v 
balinanju
BK Polzela – DU Velenje 
Športnorekreacijski center Polzela
(Karli Korber: 041 381 467)

ČETRTEK, 6. 6. 2019, OB 18. URI
Rdeča kapica v deželi branja – 
predstave lutkovne skupine OŠ Polzela
Grad Komenda – VIT-točka
(Renata Novak: 03/703 32 04)

PETEK, 7. 6. 2019, OB 21. URI
Koncert z Nino Pušlar
Grad Komenda
(Agencija Uran: 03/703 32 28)

SOBOTA, 8. 6. 2019
Veter v laseh - s športom proti drogi
(Ivi Kapitler: 070 705 007)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 5. URI
Pohod na Matajur; Igrišče v Andražu
(Vili Pižorn: 041 783 734)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 8. URI
Kmečka tržnica pred trgovino Tuš
(Bernarda Meh: 041 951 371)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 15. URI
Sveta maša, do koncerta in po njem 
vodeni ogledi dvorca
Graščina Novi Klošter
(Carmen Fernandez: 040 175 403)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 17. URI
21. srečanje malih vokalnih skupin
Graščina Novi Klošter
(Marko Slokar: 041 381 472)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 18. URI
Odprtje likovne razstave »III. likovne 
kolonije Novi Klošter« in pokušina 
dobrot Gobarsko-mikološkega 
društva Polzela
Graščina Novi Klošter
(Cvetka Vačun: 031 795 825 in Marko 
Slokar: 041 381 472)

SOBOTA, 8. 6. 2019, OB 17.15
20. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

NEDELJA, 9. 6. 2019
Ekipno državno prvenstvo Karate 
zveze Slovenije
(Tomaž Deberšek: 031 394 590)

OD PONEDELJKA, 10. 6., DO 
NEDELJE, 23. 6. 2019
Razstava del 3. Likovne kolonije 
Novi Klošter, udeležencev iz likovnih 
društev: Mengeš, Tabor, Kisovec in 
Polzela
Grad Komenda
(Cvetka vačun: 031 795 825 in Mojca 
Korošec: 031 806 867)

SREDA, 12. 6. 2019, OB 11. URI
Županov sprejem odličnjakov OŠ 
Polzela in učencev GŠ Risto Savin 
Žalec
Grad Komenda
(Občina Polzela v sodelovanju z 
OŠ Polzela in GŠ Risto Savin Žalec: 
03/703 32 28)

ČETRTEK, 13. 6. 2019, OB 17. URI
8. krog Štajerske lige upokojencev v 
balinanju
BK Polzela – PDU Gorica 
Športnorekreacijski center Polzela
(Karli Korber: 041 381 467)

PETEK, 14. 6. 2019, OB 15. URI
257. lunohod: Polzela–Ptuj
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Julijana Klemen: 031 756 103)

PETEK, 14. 6. 2019, OB 17. URI
Valeta – zaključna prireditev 
devetošolcev
Športna dvorana Polzela
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)

SOBOTA, 15. 6. 2019, OB 5. URI
Pohod Veliki Klek s PD Polzela
Igrišče Andraž
(Evgen Tominšek: 041 783 739)

SOBOTA, 15. 6. 2019, OB 7.30
Romanje bolnikov, invalidov in 
ostarelih na Brezje
Prijave na telefon.
(Zdenka Jelen: 031 697 290)

SOBOTA, 15 . 6. 2019, OB 17.15
21. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 15. 6. 2019, OB 17.30
Simulator varne vožnje z avtošolo 
Verdev
(Luka Deberšek: 031 341 324)

NEDELJA, 16. 6. 2019, OB 15. URI
Odprtje otroških igral in športno 
srečanje med društvi Andraža
Igrišče v Andražu
(Simon Ograjenšek: 031 393 499)

ČETRTEK, 20. 6. 2019, OB 17. URI
Zaključna prireditev učencev KGD 
Cecilija ob koncu šolskega leta
Dvorišče KGD Cecilija
(Gašper Smisl: 040 757 979)

PETEK, 21. 6. 2019, OB 20. URI
Dan državnosti
Grad Komenda
(Občina Polzela v sodelovanju s KUD 
Polzela: 03/703 32 28)

PETEK, 21. 6. 2019, OB 20. URI
Hura, počitnice so tu – počitniški kino 
s slovenskim filmom in neon disko
Športno igrišče v Andražu
(Društvo prijateljev mladine Andraž: 
dpmandraz@gmail.com)

SOBOTA, 22. 6. 2019, OB 8. URI
Pohod mladih planincev iz OŠ Polzela 
na Veliko planino (Zoranov pohod)
Vabljeni tudi drugi člani
Zbor za osnovno šolo. Prijave pri 
mentoricah v šoli in vodji pohoda.
(Mirko Jegrišnik: 041 902 183)

SOBOTA, 22 . 6. 2019, OB 17.15
22. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2018/19
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)
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NEDELJA, 23. 6. 2019, OB 8. URI
Izlet s kolesi
Zbor pri igrišču v Andražu
(Drago Jamnikar: 031 663 569)

NEDELJA, 23. 6. 2019, 20.30
Ob kresni noči na Goro Oljko
(Franjo Jelen: 041 783 733)

PONEDELJEK, 24. 6. 2019, OB 9.30
Šolska proslava ob dnevu državnosti s 
slavnostno podelitvijo priznanj
(OŠ Polzela: 03/703 31 00)

OD PONEDELJKA, 24. 6., DO 
PONEDELJKA, 15. 7. 2019
Razstava članov KPD Svoboda Celje
Grad Komenda
(Ida Šprah: 070 552 755)

ČETRTEK, 27. 6. 2019, OD 15. DO 16. URE
Meritve krvnega sladkorja, tlaka in 
holesterola
Pisarna Društva upokojencev Polzela
(Igor Pungartnik: 041 508 860)

ČETRTEK, 27. 6. 2019, OB 17. URI
10. krog Štajerske lige upokojencev v 
balinanju; BK Polzela – BK Žalec
Športnorekreacijski center Polzela
(Karli Korber: 041 381 467)

SOBOTA, 29. 6. 2019, OB 7.30
Pohod po spominskih obeležjih 
Andraža
Zbor pri igrišču v Andražu
(Jože Krk: 041 669 518)

OD SOBOTE, 29. 6., DO TORKA, 9. 7. 
2019
36. tabor mladih planincev Čezsoča 
2019
Prijave do 15. junija pri mentoricah v 
šoli in pri Mirku Jegrišniku
(Mirko Jegrišnik: 031 902 183)

ČETRTEK, 29. 6. 2019, OB 8. URI
Srečanje članov Gobarsko-
mikološkega društva Polzela
Pri Bar Polič Ponikva nad Jamo Pekel
(Franci Uratnik: 070 714 468)

SOBOTA, 29. 6. 2019, OB 15. URI
5 ur malega nogometa Vzhod – Zahod
Igrišče v Andražu
(Anton Brunšek: 041 783 738)

SOBOTA, 29. 6. 2019, OB 18. URI
3. turnir streljanja z zračno puško
Igrišče v Andražu
(Srečko Rajh: 041 326 103)

SOBOTA, 29. 6. 2019, OB 18. URI
Srečanje članic in članov Športnega 
društva Andraž ob prazniku društva
Igrišče Andraž
(Simon Ograjenšek: 031 393 499)

SOBOTA, 29. 6. 2019, OB 20. URI
Gala koncert s Terezo Kesovijo
Grad Komenda
(Občina Polzela: 03/703 32 28)

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

Masaže (klasična, terapevtska, 
športna, ročna, limfna), 
anticelulitni tretmaji, 
maderoterapija, 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)

Magus GB

(diskretno, brez posredovanja): 
vedeževanje, osebno svetovanje, 
poslovno svetovanje. 090 64 63. 
Cena minute klica je 1,99 EUR 
(Telekom Slovenije). Druge cene 
določajo drugi operaterji.
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Medgeneracijski center - junij 2019
PONEDELJEK, 3. 6. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

15.00–17.00 Računalniški tečaj za 
starejše

TOREK, 4. 6. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

15.00–17.00 Računalniški tečaj za 
starejše

SREDA, 5. 6. 2019
9.00–10.30 Nordijska hoja
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

15.00–17.00 Računalniški tečaj za 
starejše

17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

ČETRTEK, 6. 6. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

18.00–19.30 Predavanje Ledvice in 
kronične bolezni
(Nataša Juhart, dipl. m. s.) KORK
 
PETEK, 7. 6. 2019
9.00 Fotografska delavnica z Bino 
Vista
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 10. 6. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 11. 6. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 12. 6. 2019
9.00–10.30 Nordijska hoja
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

17.00–18.30 Delavnica Do zdravja z 
naravo
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

ČETRTEK, 13. 6. 2019
16.00–18.30 Delavnica pletenja in 
šivanja
(Edita Šparaš)

PETEK, 14. 6. 2019
9.00 Fotografska delavnica z Bino 
Vista
Prireditev Tedna vseživljenjskega 
učenja

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00 – 20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 17. 6. 2019
9.00–10.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

TOREK, 18. 6. 2019
8.00–9.00 Telovadba: »Poskrbi zase!«
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 19. 6. 2019
8.00–10.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 20. 6. 2019
8.00–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 21. 6. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

SREDA, 26. 6. 2019
8.00–10.00 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo)

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

ČETRTEK, 27. 6. 2019
16.00–18.30 Delavnica pletenja in 
šivanja
(Edita Šparaš)

PETEK, 28. 6. 2019
9.00–10.30 Fotografski tečaj »Osnove 
fotografije od A do Ž«
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič)

18.00–20.00 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

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

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

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

Informacije na e-naslov: 
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Ni večje bolečine, 
kot v dneh žalosti nositi 

v srcu srečnih dni spomine.
                   (Dante)

ZAHVALA

V 88. letu se je za vedno poslovila

IVANKA SVETKO
s Polzele.

Iskrena zahvala sorodnikom, 
prijateljem, znancem za izraze sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Hvala Domu upokojencev Polzela, 
gospodu župniku Jožetu Kovačcu, 
pogrebni službi Ropotar, govornici 

Magdi Šalamon in pevcem. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojo 
prisotnostjo dali posebno noto 

njenemu zadnjemu slovesu. 

Vsi njeni

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. 1949–3. 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

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

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

V SPOMIN

FERDO KRK
16. 5. 1927–5. 5. 2016

SILVO OŽIR
20. 12. 1953–14. 5. 1999

Minila so tri leta, odkar nas je zapustil 
dragi oče, stari ata in pradedek Ferdo 
Krk iz Andraža, ter 20 let, odkar je od 

nas odšel najdražji mož, ati in dedi 
Silvo Ožir iz Andraža.

Hvala vsem, ki se ju spominjate s 
prižigom svečke.

Vsi vajini
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GALA KONCERT s

Terezo
 Kesovija  

sobota, 29. 6. 2019, 
ob 20. uri

grajsko dvorišče gradu 
Komenda na Polzeli.

Vstopnice na TIC Polzela in preko EVENTIMA.
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