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

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, po elektronski pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, do 12. 7. 2019. 
Zraven navedite avtorja in kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov in izbora fotografij po lastni 
presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 26. 7. 2019.
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Sem občan Občine Polzela, stanujoč 
v Ločici ob Savinji, že od malih nog so-
delujem pri različnih športnih dejavno-
stih, ki potekajo v našem lokalnem okolju. 
Ker je šport zelo pomemben del mojega 
življenja, posvečam nekaj prostega časa 
tudi športnemu društvu – od leta 2011 
sem predsednik Športnega društva Sa-
vinja 2000. 

Društvo je namenjeno vsem rekrea-
tivcem in vsem tistim, ki jim je druženje 
v naravi blizu. V sklopu društva poteka-
jo različne dejavnosti, ki so namenjene 
predvsem povezovanju mladih in starej-
ših ter spodbujanju, da se vse generacije 
vključujejo v različne športne dejavnosti.

V upravnem odboru si prizadevamo, 
da bi v športnem parku potekalo čim več 
športnih dogodkov ter da bi k športnim 
dejavnostim in medsebojnemu druže-
nju pritegnili čim večje število športnih 
navdušencev. Cilj vseh teh dogodkov ni 
zmaga, ampak sodelovanje in druženje. 
V športnem društvu poskušamo biti čim 
bolj aktivni in tudi organizirati različne 
novosti v športnem parku, kar pa je ve-
dno povezano z razpoložljivimi finančni-
mi sredstvi. V sklopu dejavnosti organizi-
ramo vzpon na Goro Oljko in kolesarski 
maraton »Ločica–Koper«. 

Tudi sam sem se pred leti odločil, da 
bom spremenil svoj življenjski slog in 
začel kolesariti. Pred leti sem že rekrea-
tivno kolesaril, kar pa mi ni zadostovalo, 
zato sem želel svoje znanje in kondicijo 
s področja kolesarjenja tudi izboljšati. Z 
vztrajnostjo, trdo voljo in rednimi treningi 
je mogoče doseči izboljšanje ter napre-
dovati na kolesarskem področju, vendar 
je pri tem treba vedno usklajevati druži-
no, službo in prosti čas ter najti ravno-
vesje, ki mi dovoljuje del prostega časa 
nameniti tudi kolesarjenju. 

Kolesarjenje je zame postala obve-
za v vsakdanjem življenju; veliko mi po-
meni, da lahko dobro usklajujem svoje 
delo in prosti čas. Pri vsem tem je zelo 
pomembna tudi podpora moje družine, 
ki mi stoji ob stani in mora včasih zaradi 
mojih športnih aktivnosti tudi prilagoditi 
družinsko življenje. 

S športnimi dejavnostmi boste pripo-
mogli k izboljšanju splošnega počutja in 
nikoli ni prepozno, da jih začnete izvajati.  
Lahko se jih lotite sami, z ritmom, ki vam 
najbolje ustreza, ali pa se pridružite dru-
gim športnim navdušencem pri organizi-
ranih dejavnostih.

B O J A N  K R I V E C

Ko te kolesarjenje zasvoji ...
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Uradni obisk velikega mojstra      
Suverenega malteškega viteškega reda v Sloveniji

Veliki mojster Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di San-
guinetto je bil od 14. do 17. junija 2019 na uradnem obisku v 
Sloveniji. Srečal se je z državnim vrhom in obiskal nekaj naj-
pomembnejših krajev v državi, eden izmed teh je bila tudi Pol-
zela in njeni malteški Gora Oljka in grad Komenda.

Suvereni malteški viteški red ima s Slovenijo vzpostavlje-
ne diplomatske odnose od leta 1992. Med obiskom se je veliki 
mojster najprej v soboto, 15. junija 2019, srečal z ljubljanskim 
nadškofom metropolitom msgr. Stanislavom Zoretom ter se 
udeležil romanja bolnikov in invalidov v baziliki Marije Po-
magaj na Brezjah, sveto mašo je daroval mariborski nadškof 
Alojzij Cvikl. Po osebnem pozdravu prostovoljcev Suvere-
nega malteškega viteškega reda v Sloveniji je veliki mojster 
obiskal Bled in cerkev Marijinega vnebovzetja na Blejskem 
otoku. 

 
V nedeljo, 16. junija 2019, je skupina Suverenega mal-

teškega viteškega reda pod vodstvom Fra' Giacoma Dalla 
Torreja z delegacijo – Mariana Huga Princa Windisch-Grae-
tza, izrednega in pooblaščenega veleposlanika, prof. Alber-
ta Bochicchia, ministra svetovalca, gospoda Hugha Malima, 
svetovalca, gospoda Matjaža Žigona, tajnika ambasade, ter 
gospoda Tomaža Kunstelja, veleposlanika Republike Slove-
nije pri Svetem Sedežu – obiskala Občino Polzela in njeno 
Goro Oljko, nato pa jih je na gradu Komenda, na eni izmed 
najstarejših posesti v lasti reda v Sloveniji, gostil župan Ob-
čine Polzela Jože Kužnik. Po uradnem pozdravu in krajšem 
kulturnem programu, ki so ga sooblikovali pihalni orkester 
Kulturno-glasbenega društva Cecilija in učenci OŠ Polzela, 
je sledil voden ogled gradu, nato pa je potekalo družabno 
srečanje s protokolarnim kosilom v Malteškem hramu.  

V ponedeljek, 17. junija 2019, je velikega mojstra v sprem-
stvu delegacije Suverenega malteškega viteškega reda z ve-
likim kanclerjem Albrechtom Boeselagerjem sprejel predse-
dnik Republike Slovenije Borut Pahor. Slovesnemu polaganju 
vencev pri spomeniku vsem žrtvam vojn v Ljubljani, simbolu 
sprave slovenskega naroda po drugi svetovni vojni, je sledilo 
zasebno srečanje predsednika Republike Slovenije in velike-
ga mojstra v predsedniški palači, nato pa še uradno srečanje 
obeh delegacij. Sledil je še obisk pri predsedniku slovenske 
vlade Marjanu Šarcu.

Suvereni malteški viteški red v Sloveniji nudi osnovno po-
moč ob naravnih nesrečah in sodeluje v programu za druž-
beno vključevanje Romov. Malteška pomoč v Sloveniji deluje 
od leta 2016. Tudi veleposlaništvo reda v Ljubljani je vključe-
no v različne dejavnosti za ostarele in ranljive osebe ter je v 
rednem stiku s Pediatrično kliniko v Ljubljani glede donacij 
za opremo in zdravila.

Red trenutno deluje v državah, ki mejijo na Sirijo in Irak, 
in nudi pomoč prebivalstvu, ki beži pred nasiljem. Italijanska 
reševalna služba Suverenega malteškega viteškega reda ob 
italijanskih enotah sodeluje v operacijah prve pomoči mi-
grantom, ki v čolnih prihajajo v Italijo čez Sicilsko ožino. 

S ponosom lahko rečemo, da smo imeli na Polzeli do 
zdaj najvišji obisk – njegovo visokost.

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

OBČINSKE NOVICE

Prihod velikega mojstra z delegacijo na grad Komenda

Izmenjava protokolarnih daril na grajskem dvorišču gradu 
Komenda.
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Tako Slovenijo kot tudi Občino 
Polzela lahko v vsakem trenutku pri-
zadenejo različne naravne nesreče. 
Zavedamo se, da je pravočasno ob-
veščanje prebivalcev o nesrečah in 
izvajanje zaščitnih ukrepov na prvem 
mestu, zato je župan Občine Polzela 
Jože Kužnik 23. maja 2019 izdal Sklep 
o imenovanju poveljnika in namestni-
ka poveljnika Civilne zaščite ter člane 
štaba Civilne zaščite Občine Polzela. 
Novi poveljnik Civilne zaščite Občine 
Polzela je Igor Pungartnik. 

 Občine samostojno organizirajo in 
vodijo akcije zaščite, reševanja in po-
moči na svojem območju ter dejavnosti 
pri odpravljanju posledic nesreč. 

  
Celoten sistem postopkov ukre-

panja ob naravnih in drugih nesrečah 
je natančno opredeljen in razdelan v 
občinskih načrtih zaščite in reševanja 
za vse vrste naravnih in drugih nesreč. 
Načrti ob tem vsebujejo tudi vse po-
membnejše informacije o zaščitno-re-
ševalnih službah, enotah, članih Civilne 
zaščite, o podjetjih in firmah, s katerimi 
ima občina sklenjeno pogodbo o opra-
vljanju del v primeru nesreč, načrti prav 
tako opredeljujejo postopke obvešča-
nja medijev in javnosti. 

  
V primeru nastanka elementarne 

nesreče imajo glavno vlogo pri zaščiti, 
reševanju in pomoči ob nesrečah  gasil-
ska in druga društva, kot so jamarji, ki-
nologi, taborniki in drugi, ki so vključeni 
v sistem. Gasilce s pomočjo alarmiranja 
prek pozivnikov, po potrebi pa tudi z 
znakom sirene aktivira Regijski center 
za obveščanje. Vsi občani, očividci ali 
prizadeti v nesreči so o nesreči dolžni 
obvestiti regijski center na številko 112. 

V primeru nesreče večjega obsega 
(potres, katastrofalne poplave, jedrska 
nesreča) poveljnik civilne zaščite ob-
čine skliče štab civilne zaščite občine, 
ki ga sestavljajo strokovnjaki z različ-
nih področij, pomembnih za zaščito 
in reševanje. Če štab oceni, da obseg 
nesreče presega zmogljivosti rednih 
reševalnih služb (gasilska služba, nuj-
na medicinska pomoč, policija, druge 
službe), vpokliče enote civilne zaščite 
občine. 

  
V  občinski pristojnosti pa je predvsem: 

• spremljanje nevarnosti, 
• obveščanje prebivalcev o nevarnostih, 
• izvajanje zaščitnih ukrepov, 
• razvijanje osebne in vzajemne 

zaščite, 
• organiziranje in pripravljanje ob-

činskih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč ter njihovo usposabljanje. 
  
Bistveno je, da s skupnimi močmi 

ublažimo posledice potencialnih narav-
nih in drugih nesreč, hkrati pa upamo, 
da do njih sploh ne pride. Vendar je žal 
največkrat tako, da nas nesreča udari, ko 
to najmanj pričakujemo. 

M I J A  S AT L E R

Imenovan je nov štab Civilne zaščite 

Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč v 
Občini Polzela v svojem 17. členu do-
loča, da se zidarska, kamnoseška in 
druga dela, ki so namenjena urejanju 
grobnega prostora in nagrobnega 
obeležja, lahko opravljajo le s soglas-
jem upravljavca pokopališča, v tem 
primeru občine.  

  
Prvi korak je, da se najemnik oziroma 

njegov pooblaščenec zglasi na občino in 
izpolni obrazec »Vloga za izdajo soglas-
ja za izvedbo zidarskih, kamnoseških in 
drugih del«. Ta obrazec je objavljen na 
spletni strani občine. Na obrazcu vlaga-
telj izpolni podatke o lokaciji grobnega 
prostora, o najemniku grobnega pro-
stora in o izvajalcu del ter označi, katera 
dela se bodo izvajala. Pri tem gre lahko 
za odstranitev starega spomenika, od-
stranitev starih robnikov, okvirja, ograje, 

odstranitev krovnih plošč, betonske pod-
lage, popravilo spomenika, robnika, talne 
in stenske obloge, postavitev robnikov, 
okvirja, ograje, postavitev krovnih plošč, 
betonske podlage, stenske obloge itd. 

  
Naročnik del je vedno lahko le na-

jemnik grobnega prostora. Namesto 
najemnika lahko obrazec izpolni tudi 
najemnikov pooblaščenec, ki pa mora 
v ta namen priložiti najemnikovo pisno 
pooblastilo. Najemniku ali njegovemu 
pooblaščencu se v roku sedmih dni izda 
dovoljenje za izvršitev kamnoseških del. 

  
Če najemnik groba postavi ali od-

strani nagrobnik v nasprotju s soglas-
jem upravljavca, mora nepravilnosti od-
praviti v 30 dneh po prejemu pisnega 
obvestila. Če najemnik nepravilnosti ne 
odpravi, opravi to upravljavec na stroške 
najemnika. 

 Vse morebitne spremembe v zvezi 
z grobnim prostorom je najemnik dol-
žan sporočiti upravljavcu v roku 30 dni. 
Tu gre predvsem za priglasitev novega 
najemnika (npr. v primeru smrti obsto-
ječega) in spremembe drugih osebnih 
podatkov najemnika (priimek, naslov …). 

M I J A  S AT L E R

Za zamenjavo ali popravilo nagrobnega obeležja je 
potrebno soglasje občine

OBČINSKE NOVICE

Igor Pungartnik, poveljnik štaba 
Ciivilne zaščite

Pokopališče na Polzeli
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Vsakoletnemu povabilu župana Jožeta Kužnika se je tudi letos, 12. junija 2019, do-
poldne, odzval cvetober najboljših učenk Osnovne šole Polzela preteklih devetih let. 

Sedem najboljših polzelskih devetošolk in    
enajst glasbenikov na županovem sprejemu

Ob sproščenem klepetu so sošolke še 
zadnjič sedle skupaj kot osnovnošolke in 
se naužile tudi sladkih pregreh. O svojih 
dosežkih in kdaj tudi ganljivih izkušnjah, 
nadaljnjih načrtih ter vtisih in odtisih so 

spregovorile: Urška Turnšek z razredni-
čarko Ireno Ramšak, Hana Robič z razre-
dničarko Karmen Zupanc, Iza Štih, Julija 
Trobina, Nana Petrović, Neža Zupan in 
Maša Zabukovnik z razredničarko Doro-

tejo Smej Skutnik. Ponosa nad najboljšimi 
niso skrivale niti šolska psihologinja Katja 
Čeh, pomočnica ravnateljice Simona Tom-
šič in ravnateljica Bernardka Sopčič. Ta pa 
jim je za popotnico dodala še marsikatero 
življenjsko modrost, med drugim se je za-
hvalila Občini Polzela in njenemu županu 
za sprejem in uspešno sodelovanje med 
letom. Iskrene čestitke je izrekla tudi sed-
merici najboljših za marsikatero odrekanje 
in za zasluge, ki so bile narejene in storjene 
ter katerih plod je današnji uspeh. 

Zatem je sledil še županov sprejem 
najboljših učencev Glasbene šole Risto 
Savin Žalec skupaj z mentorji in ravna-
teljem Gorazdom Kozmusom. Dobitniki 
knjižnih nagrad, ki so v tem šolskem letu 
nizali vidnejše uspehe na področju glasbe, 
so: Nuša Bohak, Pia Gracl, Neja Jankovič, 
Hana Krašovec, Manca Krašovec, Zala 
Sevčnikar, Marko Šolajić, Iza Štih, Sofia 
Štih, Liza Tkalčec in Loriana Turnšek. 

Za kulturni program obeh sprejemov je 
poskrbela Glasbena šola Risto Savin Žalec, 
in sicer učenca Marko Šolajić in Pia Gracl. 
Pia se lahko poleg glasbenih uspehov po-
hvali tudi s pisanjem avtorskih skladb. 

Na dan, poln vznemirjenja in lepih ob-
čutkov, je župan vsem najboljšim učen-
cem tako po učni kot po glasbeni plati za-
želel srečo na nadaljnji poti in jim dejal, naj 
bodo ponosni, da so Polzelani.  Izrazil je 
željo, da bi se po končanem šolanju vrnili 
na Polzelo ter v svojem kraju nadaljevali 
karierno pot. V zahvalo in trud jim je po-
daril knjigo Občina smo ljudje - 20 let Ob-
čine Polzela ter sadiko češnje za domači 
vrt, kot spomin na domači kraj, ko jih bo 
pot vodila v svet. 

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

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2019
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

objavlja razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Polzela v letu 2019.

 Razpisana so naslednja priznanja:
•  NAZIV ČASTNI OBČAN,
•  GRB OBČINE POLZELA,
•  PLAKETA OBČINE POLZELA.

Predloge za podelitev priznanj Občine Polzela 2019 
pošljite na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, s pripisom »KMVVI - priznanja 2019«, do vključno 
20. avgusta 2019.

Celoten javni razpis in obrazec sta dostopna na spletni stra-
ni Občine Polzela www.polzela.si in v Uradnih objavah, št. 5/19.

OBČINSKE NOVICE

i

Sedmerica najboljših devetošolk v družbi razredničark, psihologinje, pomočnice 
ravnateljice, ravnateljice in župana 

Najboljši učenci in učenke Glasbene šole Risto Savin Žalec skupaj z mentorji, 
ravnateljem in županom
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Šest občin Spodnje Savinjske doline 
je v sklopu območnega razvojnega par-
tnerstva v sodelovanju z Zbornico za-
sebnega gospodarstva Žalec in Razvoj-
no agencijo Savinja tudi letos izvedlo 
izbor Inovator leta Spodnje Savinjske 
doline za leto 2018. Slovesno podelitev 
priznanj so v torek, 18. junija 2019, pri-
pravili v prostorih podjetja Kronoterm 
v Trnavi v Občini Braslovče, med gosti 
pa je bil tudi minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Počival-
šek, ki je nagovoril zbrane ter kot zelo 
dobro ocenil trenutno gospodarsko sta-
nje v Sloveniji. Slovensko gospodarstvo 
izvozi kar 84 % proizvodnje, zato je še 
posebno pomembno, da so podjetja 
inovativna in razvojno naravnana.

Letos je na razpis za inovacije Spo-
dnje Savinjske doline prispelo 16 inovacij 
skupno 37 avtorjev. Pregledala in ocenila 
jih je posebna komisija, ki ji je predsedoval 
direktor Zbornice zasebnega gospodar-
stva Žalec Danilo Basle. Kot je povedal, so 
bile razlike med ocenami izjemno majhne, 
denarno nagrado pa je prejelo pet najvišje 
ocenjenih inovacij, ki so presegle 8 točk, 
kar je meja za pridobitev nagrade.

Prvo nagrado (2632 evrov) je prejel 
Franc Marovt iz Kronoterma za hibridno 

Letos največ inovatorjev

iz podjetja Sip za pobiralni zgrabljalnik 
vlečene izvedbe AIR 500 T ter peto na-
grado (2427 eur) Verner Perin, prav tako 
iz podjetja Sip, za nadzor odsesovalne-
ga sistema v varilnici.

V krajšem kulturnem programu sta 
na kitari nastopili Ema Brglez in Moša 
Šon Neuholt pod mentorstvom Marije 
Alatič iz Glasbene šole Risto Savin Žalec

T O N E  TAV Č E R

V ponedeljek, 10 junija 2019, je bil v Domu upokojencev (DU) na Polzeli slav-
nostni podpis pogodbe z izbranim izvajalcem Remont, d. d., iz Celja za izgradnjo 
prizidka. Vrednost naložbe znaša  2.520.620,80 evra, financiranje pa je predvide-
no s strani DU Polzela, od tega delno z lastnimi sredstvi, delno pa s kreditom v 
višini milijona evrov.  

Prizidek k Domu upokojencev na Polzeli
Kot je povedala direktorica doma Eva 

Lenko, so aktivnosti začeli že konec leta 
2016, gradnja pa bo predvidoma traja-
la 13 mesecev. Obstoječe kapacitete DU 
Polzela niso v celoti skladne z zahtevami 
standardov oziroma pravilnikov, ki ureja-
jo tovrstno področje. Več kot 20 odstot-
kov sob ima namreč tri ali več postelj, kar 
pomeni manj ustrezno namestitev za 87 
stanovalcev od skupno 224, zato bodo s 
prizidkom zagotovili ustrezno namestitev. 

V novem objektu bodo pridobili 35 
pretežno dvoposteljnih sob ter spremlje-
valne prostore v dveh negovalnih enotah 
v nadstropju, v dveh bivalnih enotah v pri-
tličju, apartma za izvajanje paliativne oskr-
be ter ordinacijske prostore, fizioterapijo, 
delovno terapijo, frizerski in pedikerski 
studio. Novo pridobljeni prostori se bodo 
razprostirali na okoli dva tisoč kvadratnih 
metrih in bodo sodobno opremljeni. In-
vesticijo je potrdil Svet zavoda, katerega 
predsednik je mag. Marjan Močnik.

T O N E  TAV Č E R

toplotno črpalko Krono multi 5, drugo 
nagrado (2545 evrov) inovatorji Simon 
Tominšek, Bojan Končina, Jože Sevčni-
kar in Tomaž Podgornik iz podjetja Sico 
za drobilnik SD45, tretjo nagrado (2435 
evrov) inovatorji Kamila Marta Novak, 
Jože Novak in Julijana Novak za reha-
bilitacijski pripomoček človeški Hand 
manager, četrto nagrado (2430 evrov) 
inovatorji Sebastjan Bogataj, Andrej Je-
len, Jošt Jure, Andrej Rakun in Žiga Volk 

OBČINSKE NOVICE

Nagrajeni inovatorji 2018 z gosti

S podpisa pogodbe 
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Vse, kar je dobro vedeti o civilni poroki
Vsi, ki razmišljate o poroki, najver-

jetneje najprej pomislite na poročno 
obleko, poročni prstan, koga boste 
povabili na poroko, kje in kdaj se bo-
ste poročili ... Seveda je vse to zelo 
pomembno, vendar ne smete pozabiti 
na nekoliko manj prijetna opravila, in 
sicer na predhodno prijavo na upravni 
enoti. 

  
KAKO POTEKA POSTOPEK PRIJAVE 
POROKE?

Poroko prijavite v matični službi na 
upravni enoti, kjer želite skleniti par-
tnersko ali zakonsko zvezo. Z matičar-
jem se dogovorite za datum in uro med 
prostimi termini. Matičar vas ob prijavi 
opozori na pogoje za veljavnost zakon-
ske oziroma partnerske zveze in se pre-
priča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. 
V prijavi izjavite, da svobodno sklepate 
zvezo in da so izpolnjeni pogoji za nje-
no  veljavnost. V postopku prijave po-
trebujete veljaven osebni dokument. Če 
bodo pri sklenitvi zveze navzoče tudi 
priče, je treba priložiti podatke o pričah 
(osebno ime, datum rojstva, stalno pre-
bivališče). Navzočnost prič namreč ni 
več potrebna, prav tako niso potrebni 
prstani. 

  
Če ste tujec in se želite poročiti, za 

prijavo potrebujete dokaz o tujem dr-
žavljanstvu (potna listina ali potrdilo o 
državljanstvu), izpisek iz rojstne matič-
ne knjige, ki ne sme biti starejši od še-
stih mesecev (na mednarodnem obraz-
cu, če sta državi podpisnici pariške ali 
dunajske konvencije o izdajanju izpi-
skov iz matičnih knjig), in potrdilo, ki ga 
izda pristojni organ države, katere dr-
žavljan ste, da ni zadržkov za sklenitev 
zakonske oziroma partnerske zveze, ter 
potrdilo o samskem stanu. Vse listine 
morajo biti prevedene v slovenski jezik 
in overjene v skladu z določili Zakona o 
overitvi listin v mednarodnem prome-
tu. Overitev ni potrebna, če je partner 
državljan države, s katero je sklenjen 
dvostranski sporazum ali je podpisnica 
Haaške konvencije - zadostuje žig Apo-
stille. 

Če bodoči zakonec oziroma partner 
ne razume slovenskega jezika, mora pri 
prijavi in sklenitvi zakonske zveze sode-
lovati uradni prevajalec oziroma sodni 
tolmač. 

KAKO, KJE IN KDAJ POTEKA 
SKLENITEV ZAKONSKE OZIROMA 
PARTNERSKE ZVEZE?
   Mogočih je več načinov izvedbe 
poročnih obredov, in sicer: 

• pred matičarjem in načelnikom 
upravne enote ali od njega poobla-
ščeno osebo (s pričama ali brez), 

• pred matičarjem in županom obči-
ne (s pričama ali brez) ali 

• samo pred matičarjem (s pričama 
ali brez). 
  
Poročni obred poteka slovesno v 

posebej določenih uradnih prostorih. 
Upravna enota Žalec ima kot uradni 
prostor določen Grad Komenda na 
Polzeli, Dom II. slovenskega tabora v 
Žalcu, salon v Schwentnerjevi hiši na 
Vranskem in v prostorih Upravne enote 
Žalec. 

  
Poročni obred lahko poteka tudi 

zunaj uradnih prostorov. Če želita bo-
doča zakonca oziroma partnerja skle-
niti zvezo zunaj uradnih prostorov ali 
zunaj uradnega časa, določenega za 
sklepanje zvez, morata 30 dni pred na-
meravano sklenitvijo zveze na upravni 
enoti vložiti vlogo in za to navesti ra-
zlog. Pomembni razlogi, ki opravičujejo 
sklenitev zunaj uradnih prostorov, so ti-
sti, ki onemogočajo prisotnost bodočih 
zakoncev oziroma partnerjev v uradnih 
prostorih (bolezen, starost, nepokre-
tnost, zapor). Sklenitev zveze zunaj 

uradnih prostorov se izjemoma lahko 
dovoli tudi iz drugih razlogov glede na 
možnosti upravne enote, ki je pristojna 
za sklenitev zakonske zveze. 

  
Zvezo lahko sklenete med tednom 

na sedežu Upravne enote Žalec ob sre-
dah med 10.00 in 16.30 ter petkih med 
10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo 
zveze v uradnih prostorih med 10.00 
in 19.00, vendar ne ob sobotah, ko je 
praznik in hkrati dela prost dan oziroma 
drug dela prosti dan. 

  
Kar se tiče stroškov sklenitve zakon-

ske oziroma partnerske zveze v uradnih 
prostorih, so mladoporočenci oprošče-
ni plačila upravne takse. Medtem ko je 
za sklenitev poročnega obreda zunaj 
uradnih prostorov ali zunaj uradnega 
časa treba plačati stroške v znesku 170 
evrov. Druge stroške, ki so povezani s 
sklenitvijo poročnega obreda zunaj 
uradnih prostorov (najem prostora in 
dodatna ponudba), določijo lastniki 
prostorov, poravnata pa jih bodoča za-
konca oziroma partnerja. 

  
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

OBČINSKE NOVICE

Na gradu Komenda se je letos poročilo že dvanajst parov.
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Izposoja koles na Polzeli – KolesCE
Javni sistem izposoje koles KolesCE ima že več kot 3600 

registriranih uporabnikov. V maju smo imeli v celotnem siste-
mu okoli 3000 najemov. Na postaji KolesCE v Občini Polzela 
pa smo do zdaj imeli več kot 50 najemov.

Povprečen najem kolesa na postaji v Občini Polzela traja 
30 minut, uporabniki pa povprečno prekolesarijo 11 kilometrov. 
Prav tako vidimo, da kolesa dobro povezujejo Občino Polzela z 
Občino Žalec in Mestno občino Celje, saj se že kažejo določeni 
kolesarski migracijski tokovi med postajami sistema KolesCE v 
vseh vključenih občinah.

Za uporabo kolesa je potrebna registracija prek termina-
la, spletne strani kolesce.si ali mobilne aplikacije nextbike, ki je 
brezplačno na voljo v trgovini Google Play in iStore. Registraci-
jo in gotovinsko plačilo je mogoče opraviti na fizičnem prodaj-

nem mestu KolesCE (Potovalna agencija Nomago, Aškerčeva 
ulica 20, 3000 Celje).

Ob registraciji in aktivaciji računa bo sistem uporabniku za-
računal znesek 1 evra, ki ga sistem vrne na uporabniški račun in 
ga uporabnik lahko koristi za prihodnje stroške najema na vseh 
postajah sistema KolesCE.

Letna naročnina velja 12 mesecev od nakupa in stane 10 evrov 
za najem navadnih koles ter 20 evrov za najem električnih in na-
vadnih koles. Z letno naročnino je prvih 30 minut vsakega najema 
brezplačnih. Tarifa velja za najem enega kolesa na uporabnika.

Osnovna tarifa, brez letne naročnine, znaša 0,50 evra za 
vsakih 30 minut najema navadnega kolesa in 1 evro za vsakih 
30 minut najema električnega kolesa.

Kolo sistema KolesCE si lahko izposodite in vrnete na kate-
rikoli postaji na območju občin Polzela, Žalec, Celje in Laško. V 
Občni Polzela se postaja nahaja na javnem parkirišču v Poslovni 
coni Ločica, v Občini Žalec in Občini Laško KolesCE obsega po 
5 postaj, v Mestni občini Celje pa je na voljo 17 postaj.

V primeru vprašanj ali težav je na voljo 24-urni klicni center 
za podporo uporabnikom na številki 01/431 77 60 ali prek elek-
tronske pošte bikes@nomago.si.

Občina Polzela bo postavila novo postajo v sklopu sistema 
izposoje koles, in sicer pred športno dvorano Polzela oziroma 
za občinsko stavbo. Na novi postaji se boste lahko z dvema ele-
ktričnima in dvema navadnima kolesoma zapeljali še to poletje.

 M AG D A  C I L E N Š E K

Občina Polzela objavlja

javno zbiranje ponudb
ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA NA GRADU KOMENDA V NAJEM.

Celoten razpis in obrazec ponudbe sta dostopna na
spletni strani Občine Polzela www.polzela.si.

 Rok za zbiranje ponudb je vključno do 31. 7. 2019 do 10. ure.

OBČINSKE NOVICE

Nova postaja za štiri kolesa se bo nahajala za občinsko stavbo.
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Policijska kronika – maj 2019
7. 5. smo bili policisti PP Žalec ob-

veščeni tatvini registrskih tablic z vozila 
parkiranega v kamnolomu v Andražu 
nad Polzelo. Odtujeni sta bili registrski 
tablici CE EJ-571. Policisti še zbirajo ob-
vestila in bodo na Okrožno državno to-
žilstvo podali kazensko ovadbo.

7 . 5. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni poškodovanju vozila na parkirišču 
pred stanovanjskim blokom na Polzeli, 
kjer je neznani storilec poškodoval – po-
rezal električne vodnike pod pokrovom 
motorja v vozilu oškodovanca. Policisti še 
zbirajo obvestila in bodo na Okrožno dr-
žavno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

5. 5. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kršitvi javnega reda in miru v 
naselju Polzela, kjer sta se sprla dva ob-
čana. Obema je bil zaradi kršitve določil 
Zakona o prekrških zoper javni red in mir 
izdan plačilni nalog.

17. 5. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kršitvi javnega reda in miru v 
naselju Ločica ob Savinji, kjer sta se sprla 
dva občana. V zvezi opisanega so poli-
cisti na podlagi zbranih obvestil uvedli 
prekrškovni postopek, kršitelju pa je bila 
izdana odločba v hitrem postopku zaradi 
kršitve določil Zakona o prekrških zoper 
javni red in mir.

9. 5. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o delovni nesreči, ki se je zgodila v 
naselju Andraž nad Polzelo, kjer je de-
lavcu pri delu na stružnici poškodovalo 
prste roke. Po zbranih obvestilih so poli-
cisti napisali poročilo na Okrožno držav-
no tožilstvo v Celju.

11. 5. smo bili policisti PP Žalec obve-
ščeni o delovni nesreči, ki se je zgodila v 
naselju Polzela, kjer je delavec na delovi-
šču objekta novih blokov iz 4. nadstropja 
padel v jašek dvigala in se hudo telesno 
poškodoval. Po zbranih obvestilih so po-
licisti napisali poročilo na Okrožno držav-
no tožilstvo v Celju.

V mesecu maju smo bili policisti PP 
Žalec obveščeni tudi o treh kršitvah jav-
nega reda in miru in v enem primeru v 
stanovanju v dveh pa na javnem kraju, 
kjer so bili kršiteljem izdani plačilni nalogi.

Na območju Občine Polzela se je v 
mesecu maju pripetilo tudi pet prome-
tnih nesreč. Od obravnavanih prometnih 

nesreč se je ena pripetila z udeležbo ko-
lesarja, ki je vozil iz Gore Oljke ter s kole-
som padel po vozišču in se hudo telesno 
poškodoval. Ostale prometne nesreče so 
bile z materialno škodo i z udeležbo živali.

Policisti PP Žalec smo na območju 
Polzele vozniku osebnega avtomobila, ki 
je v cestnem prometu vozil brez veljav-
nega vozniškega dovoljenja, zasegli vozi-
lo, zoper njega pa je bil podan obdolžilni 
predlog na Sodišče za prekrške v Celju.

Prihaja tudi čas počitnic, dopustov, 
izletov in razposajenih dni. Glede na 
pretekle izkušnje in statistiko pa žal tudi 
bolj kritično obdobje z vidika prometne 
varnosti. Policisti zato opozarjajo na več 
razposajenih otrok in mladostnikov na 
cesti kakor tudi na igriščih ter v urbanih 
naseljih.

 Naši otroci se dnevno vključujejo 
v promet. Srečujejo se s prednostmi in 
hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega 
prometa.

 Tja do desetega leta še ne znajo in 
ne zmorejo samostojno sodelovati v pro-
metu, kajti otroci doživljajo promet dru-
gače, velikokrat jih premami kaj na drugi 
strani ulice in pozabijo na vsa pravila, pri 
hoji in teku še niso dovolj spretni, kaj šele 
da bi obvladali vožnjo kolesa tako dobro, 
da bi varno sodelovali v prometu.

 Otroci so manjši kot odrasli, zato ne 
vidijo čez parkirane avtomobile ali za-
bojnike za smeti. Pri hoji in teku še niso 
dovolj spretni, predvsem pa imajo otro-
ci težave v prometu zaradi postopnosti 
zaznavnega in spoznavnega razvoja. In 
zato smo tukaj mi odrasli, starši, da po-
skrbimo za njihovo varnost, ter jih seveda 
učimo varnega ravnanja v prometu.

Ne smemo pozabiti, da otroci:
• Nimajo tako širokega vidnega polja 

kot odrasli in zato kasneje vidijo 
vozila, ki prihajajo z leve ali desne

• Dobro slišijo, vendar ne vedo na-
tančno iz katere smeri slišijo vozilo

• Ne znajo dobro presojati hitrosti 
vozil in ocenjevati razdalj

• Ne razlikujejo dobro pojmov npr. 
levo, desno

• Ne zmorejo dolgotrajne koncen-
tracije

• Njihova pozornost se hitro preu-
smerja na objekte, ki jih pritegnejo 
in mimogrede jih kaj zmoti (hitro 
lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki 
se približuje)

• Ne zmorejo posploševanj in upora-
be splošnih pravil kot je npr. pravilo 
kako prečkamo cesto

Zaradi razvoja mišljenja otroci po-
gosto mislijo, da jih voznik vidi, če oni 
sami vidijo avto, ki se približuje, vendar 
to velikokrat ni res.

  
Za konec pa samo še tole. Izkoristi-

te prosti čas z otrokom in ga dodatno 
pripravite na samostojno sodelovanje v 
prometu. Vzemite si čas in mu razloži-
te pravila varnega ravnanja v prometu, 
mu jih pokažite v prometu in jih vadi-
te z njim. Vsakič znova ga pohvalite za 
previdno in varno ravnanje, ter opozo-
rite ob nepravilnem. Samo s takšnim 
načinom vzgoje bomo otroka dobro 
pripravili, da bo čez nekaj let lahko sa-
mostojno sodeloval v prometu kot pe-
šec ali kasneje kot kolesar in voznik. In 
ne pozabite, da ste sami s svojim ve-
denjem in ravnanjem otroku lahko naj-
boljši zgled.

 G O R A Z D  T R B O V Š E K 

OBČINSKE NOVICE

V času počitnic je na cestah več razposajenih otrok.
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Visokotlačni čistilec 
PW 360

Aku vrtna kosilnica 
LC 347iVX  

Maks. tlak 160 bar, 
maks. delovni tlak 145 bar, pretok 
410-500 l/h, maks. temperatura 
vhodne vode 40 oC, nazivna 
moč 2300 W, napajanje 230 V, 
dolžina cevi 10 m, velikost 
posode 0,5 l, teža 20,8 kg

36 V, 750 W, širina reza 47 cm, 
delovna višina 20–75 mm, 
samohodna, košara 55 l, 
teža 26,0 kg

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si

Dolgotrajno slabo vreme je prineslo precej nejevolje na 
kmetijah, saj so bile vremenske razmere skoraj nemogoče za 
spravilo kakovostne krme. Krma bo tako slabše kakovosti, tra-
va je marsikje polegla in kmetje bodo imeli težave, da jo bodo 
pokosili. Tudi hranilna vrednost bo slaba, saj pozna košnja 
močno vpliva na ohranjanje hranil, ki so prisotna v rastlinah.  

  

V kmetijstvu se že zdaj govori o katastrofalni letini, če-
prav smo šele na začetku tako imenovanega začetka mete-
orološkega poletja, ki se začne s 1. junijem. Poljščine zaosta-
jajo z razvojem, zamude so bile pri sajenju plodovk in drugih 
zelenjadnic, težave imajo sadjarji, saj posameznega pridelka 
praktično ni ali pa bo zelo slab. Tarnajo tudi hmeljarji in vi-
nogradniki, ki pravijo, da rastline precej zaostajajo v rasti. Da 
ne govorimo o čebelarjih, ki letos, namesto da bi točili med, 
točijo hrano čebeljim družinam, da lahko te sploh preživijo. 

  
Kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma pod-

nebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno 
obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, 
pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv 
na kmetijsko pridelavo. Ali je to le začetek napovedi oziro-
ma opozarjanj agrometeorologov, ki svarijo pred nadaljnjimi 
vremenskimi spremembami, pa bo dolgoročno pokazal čas. 

  
Velike količine padavin v maju so močno nasičile tla z 

vodo, ki zastaja na površini njiv, travnikov ter »duši« kmetij-
ske posevke. Še do osušitve bo ovirana nadaljnja agrotehnika 
poljščin, kot so okopavanje, osipavanje, dognojevanje, mar-
sikje je zaostala setev koruze, oljnih buč, soje ter izvajanje 
varstva posevkov pred boleznimi, škodljivci in pleveli. Posevki 
žit so polegli, zato bo slaba kakovost žit, otežena žetev ter 
manjši pridelki. Težave so v sadjarstvu in še večje v zelenja-
darstvu. 

  
Iz vsega skupaj je razvidno, da še kako drži star kmečki 

pregovor, ki pravi, da suša vzame en kos kruha, moča pa dva. 
Po drugi strani pa smo lahko veseli, da bo verjetno vsaj pitne 
vode letos dovolj, ker je v hribih dovolj snega, podtalnica pa 
se je prav tako dvignila. 

  
Je pač tako, da ljudje nismo nikoli zadovoljni, je mokro ali 

suho leto, idealnih je bolj malo, a narava nas vedno obdari - 
še nikoli nas ni pustila na cedilu. 

B L A Ž  T U R N Š E K

Mrzel in moker maj – nevšečnosti v kmetijstvu

KMETIJSTVO

Poplavljene njive
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Slovo od vrtca: »Iz malega zraste veliko«
Kot bi trenil, se je šolsko leto zavrtelo naokrog. Meseci so minili v našem sku-

pnem potovanju skozi igro in domišljijo. 
Najstarejši otroci vrtca, mini matu-

ranti, ki bodo jeseni sedli v šolske klopi 
in v novo obdobje v življenju, so se od 
vrtca poslovili. 

V četrtek, 6. junija 2019, so se v Kul-
turnem domu Polzela predstavili s pro-
gramom. Ob koncu smo vse vzgojite-
ljice vrtca s pesmijo presenetile otroke.  
Po prireditvi pa je otroke v šoli pričaka-
lo sladko presenečenje.  

»Želimo vsem vam veliko smeha,
do uspeha želja naj ne poneha,

sprejmi sanje, verjemi vanje,
izbiraj prave si le poti.«

V Z G O J I T E L J I C E  P R E D Š O L S K I H 

O D D E L K OV  V R T C A  P O L Z E L A  I N  A N D R A Ž

Evropska vas
V šolskem letu 2018/19 smo na OŠ 

Polzela pri izvajanju projekta Evropska 
vas za izziv izbrali sosednjo državo Av-
strijo. Na medrazrednih prehajanjih od-
delkov podaljšanega bivanja, POŠ An-
draž in izbirnega predmeta nemščina  
je nastalo mnogo zanimivih izdelkov, 
plakatov, kulinaričnih dobrot in drugih 
zanimivih stvari, povezanih z Avstrijo.

Vrhunec projekta je bil 8. maja 2019 
na Glavnem trgu v Celju, kjer so sode-
lujoče osnovne, srednje šole ter vrtci 
predstavljali vsak svojo izbrano državo. 
Dogodka se je udeležilo 12 učencev fol- Vedno se izkažemo s stojnico in plesom.

Ponovno v Avstriji
V soboto, 18. maja 2019, smo učen-

ci nemščine odšli na izlet. Odšli smo v 
avstrijsko mesto Beljak. Ogledali smo si 
areno Adler in japonske makaki opice. 

Po predstavi smo nekaj prigriznili, 
nato pa smo odšli na voden ogled po 
Hribu opic - Affenberg, kjer smo si ogle-
dali japonske makaki opice. Opice živi-
jo v urejenem gozdu. Ko smo hodili po 
gozdu, so nam opice križale pot. Vodička 
nam je pokazala tudi labirinte za jabolka. 
Jabolka iz teh labirintov zna dobiti le ne-
kaj opic.

Dan je bil zelo zanimiv. Najbolj so mi 
bile všeč opice, saj so bile zelo pametne 
in srčkane. 

L I N A  G O L I H L E B ,  6 .  R A Z R E D

klorne skupine pod mentorstvom učite-
ljic Helene Lah in Tanje Sadnik. 

Naša stojnica je bila zelo opazna že 
od daleč, saj smo jo odeli v belo in rdečo 
barvo, kot se za Avstrijo spodobi. S svojo 
točko na odru so dogajanje  popestrile 
tudi plesalke folklorne skupine in zaple-
sale poskočno polko.

Vsem sodelujočim v projektu, še pose-
bej učencem, ki so v Celju suvereno in do-
stojno zastopali OŠ Polzela in Avstrijo, tako 
na stojnici kot na odru, velja velika pohvala.

TA N J A  S A D N I K

V areni Adler smo si ogledovali orle in 
manjše ptice, za konec pa smo si ogledali še 
predstavo s pticami. Predstava je bila zelo 
zanimiva, saj so nam orli letali nad glavami. 

VRTEC IN ŠOLA

Naši mini maturanti

Izlet v sosednjo Avstrijo je vedno doživetje.
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Tekmovanje v peki francoskih sladic »Zlati makron«
V sklopu akcije Goût de France/

Good France Francoski inštitut v Slo-
veniji vsako leto organizira tekmovanje 
v peki sladic. Na  Osnovni šoli Polzela 
smo sprejeli izziv, saj smo s tekmova-
njem želeli učencem približati bogato 
francosko kulinariko. Narod galskega 
petelina je znan po tem, da je iz hrane 
naredil del svoje narodne kulture in jo 
povzdignil v umetnost, kar dokazuje 
tudi dejstvo, da je obed po francosko 
od leta 2010 tudi na Unescovem se-
znamu svetovne kulturne dediščine. 
Tekmovanje je tudi še dodatno pope-
strilo pouk francoščine, jezika, ki slovi 
po melodičnosti in si počasi utira pot 
tudi med slovenske osnovnošolce. 

Učenci so pred tekmovanjem pri 
pouku spoznavali francoske sladice. 
Kdo še ni slišal za mousse au chocolat 
ali crème brûlée? Učence so navdušile 
tudi številne sladice, narejene iz palje-
nega testa, na primer znamenite pro-
fiteroles (kroglice, polnjene s kremo in 
prelite s čokolado) in éclairs (palčke, 
polnjene s kremo in prelite s sladkorno 
glazuro) ter francoske pite, narejene 
iz krhkega testa in različnih sadnih ter 
kremnih nadevov. 

Nagradni izlet za uspešne učence
V petek, 1. junija 2019, smo se 

učenci, ki smo dosegli vidnejše dosež-
ke na različnih področjih, odpravili na 
nagradni izlet v Ljubljano. 

li, kako upravljati majhne robote. Ker 
nam je šlo dobro od rok, nam je ostal 
čas še za tekmo robotov. Po dveh urah 
delavnic smo odšli v center Ljubljane v 
McDonald's. Tam smo se okrepčali ob 
pogovoru, ki je tekel o naslednji točki 
nagradnega izleta, o »sobi pobega«. 
Razdelili smo se v šest manjših skupin. 
V različnih sobah smo iskali namige, 
kode, reševali uganke in z njimi odkle-
pali ključavnice in iskali ključ glavnih 
vrat. Za eno uro smo postali pravi de-
tektivi, ki so uspešno opravili naloge. 
Ob sladoledu v centru Ljubljane smo 
se s člani drugih skupin pogovarjali, 
kakšne naloge so opravljali. Pogovor 
se je nadaljeval tudi na avtobusu na 
poti domov. Hvala ravnateljici, nje-
ni pomočnici, knjižničarki, da so nas 
spremljale, ter šolskemu skladu, ki nam 
je omogočil ta izlet.

M A Š A  Z A B U K OV N I K ,  9 .  R A Z R E D

Tekmovanje za zlati makron smo 
na OŠ Polzela izvedli 4. aprila 2019. 
Učenci so pripravili deset odličnih sla-
dic. Sladkali smo se s pitami, magdale-
nicami, vetrci, makroni, brioši in kolači. 
Komisija, ki so jo sestavljale ravnatelji-
ca Bernardka Sopčič, Simona Tomšič 
in naravna govorka Marjorie Adde, je 
imela zelo težko nalogo. Prvo mesto 
je naposled pripadlo odličnim »mi-
gnonom«, ki sta jih pripravili Aneja Je-
senšek Rojšek in Robin Lokar Radko-
vič, na drugo mesto se je uvrstil Žiga 
Ban z znamenito obrnjeno jabolčno 
pito »tarte Tatin«, tretje mesto pa si je 

prislužil May Jerko Trkaj s čokoladno 
pito »tarte au chocolat«. Fotografije in 
opis sladic v francoščini smo poslali na 
Francoski inštitut, ki je najboljše sladi-
ce z najizvirnejšimi opisi tudi nagra-
dil. Veseli smo, da sta med nagrajenci 
Aneja Jesenšek Rojšek in Robin Lokar 
Radkovič, ki bosta nagrajeni s knjigo 
francoskih receptov »Le petit Nicolas 
et Alain Ducasse font des gâteaux«. 
Prav vsi učenci pa so s svojimi opisi 
sladic v francoščini dokazali, da so se 
v enem letu veliko naučili. 

A N D R E J A  LO R E N Č A K ,

P R O F E S O R I C A  F R A N C O Š Č I N E

Najprej smo odšli na lego delav-
nice, kjer smo se razdelili v dve večji 
skupini. V naši skupini smo poskušali 
v dvojicah sestaviti diferencial. Čeprav 
smo se nekateri s tem srečevali prvič, 
nam ga je s pomočjo sošolcev uspelo 
sestaviti. Po tej delavnici smo se pre-
maknili v drugo sobo, kjer smo se na 
posebnih računalniških programih uči-

VRTEC IN ŠOLA

Vsi smo uspešno »ušli« iz sobe 
pobega.

Francoske slaščice – très bien (odlično)!
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Sezimo do zvezd
Zaključna pevsko-plesna prireditev Sezimo do zvezd je na OŠ Polzela 

že kar stalnica.  Letošnja, ki je potekala v petek, 24. maja 2019, pa je bila 
posebna tudi zaradi slovesnega podpisa ekolistine ob 20-letnici ekošole. 

Vodenje prireditve sta tokrat prevzela osmošolca Hanna in Kristjan.  Pred-
stavile so se številne plesne skupine. Skozi ekoples smo lahko spoznavali, kako 
pomembna je naša Zemlja.  Hiphopovke so nam predstavile točko, s katero 
so nastopile na Šolskem plesnem festivalu.  Sedmošolci, ki obiskujejo izbirni 
predmet ples, so se odlično predstavili s tangom, osmošolci pa smo odplesali 
salso, čačača in angleški valček. Nastopili so tudi vselej odlični folkloristi ter 
najmlajši plesalci, ki obiskujejo plesne urice. Predstavili so se tudi plesni pari, 
ki so nastopili na Šolskem plesnem festivalu in vselej odlični plesalci plesne 
ustvarjalnice. Številni plesalci so nastopili pod mentorstvom Roberta Roglja, 
Petre Vešligaj, Helene Lah, Majde Pur in Barbare Hudoklin. 

Pod mentorstvom zborovodkinj Mije Novak in Mojce Rodič so se pred-
stavili prav vsi zbori, in sicer Otroški pevski zbor Polžek, Pevski zbor Sonček, 
Mladinski pevski zbor in Pevski zbor POŠ Andraž. 

Najuspešnejšim oz. najzvestejšim pevcem je ravnateljica Bernardka Sop-
čič podelila tudi tradicionalna bronasta, srebrna in zlata pevska priznanja.  

Ob koncu prireditve nas je ob slovesnem podpisu ekolistine ob 20-letni-
ci ekošole nagovoril tudi slavnostni govornik, nacionalni koordinator ekošole 
mag. Gregor Cerar, ki je v svojem nagovoru pohvalil prizadevnost in trud šole, 
ki je dosegla to zavidljivo obletnico. Ob tej priložnosti pa so lahko obiskovalci 
prejeli tudi ekočasopis, ki smo ga pripravili v uredništvu šolskega časopisa, 
seveda ob pomoči številnih učiteljev in učencev naše šole. 

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

Naša šola ima zelo veliko talentov, kar 
smo prikazali na prireditvi. Nastopala 
sem s hiphop skupino. Ker mi je všeč 
ples, sem uživala v plesnem venčku 
osmošolcev.  Ana Petrović, 6. r.

Peli smo pesmice in nastopali s plesom 
Lisička je prav zvita zver. Imeli smo 
posebne obleke z repkom in ušeski. Mami 
in ati sta me pohvalila.    
 Aleksandra Lipovec Garcia, 1. r.

Obe s sestro Manco sva nastopali na 
prireditvi. Bilo mi je zelo všeč, ker 
je program imel veliko različnih točk. 
Nastopala sem s plesnimi ustvarjalnicami 
in v pevskem zboru. Pri obeh nastopih 
nam je šlo odlično. Hana Krašovec, 5. r.

Všeč so mi bili plesalci, ki so plesali 
dunajski valček. Meni sta ati in mami 
rekla, da zelo lepo pojem.    
   Ema Povše, 1. r.

VRTEC IN ŠOLA

Letošnja prireditev je bila posvečena tudi 20-letnici ekošole.
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Razbit rožnato-moder svet
V sredo, 29. maja 2019, smo na šoli organizirali že tradi-

cionalni literarno-glasbeno-filmski večer. 

Letos je veliko učencev od 3. do 9. razreda pisalo o fanto-
vskem oz. dekliškem pogledu na svet in tovrstnih stereotipih, 
zato je bila rdeča nit večera razbijanje rožnato-modrega pogle-
da na svet.  Učenci so predstavili tudi svoja razmišljanja o življe-
nju, igri in šoli ter seveda najstniški ljubezni. Da pa večera niso 
polnile le besede, smo pustili, da v jeziku glasbe spregovorijo še 
plesalke in glasbenice. Prireditev sta odlično povezovala Maša 
Šuster in Kai Praprotnik, ki je še posebej skrbel, da smo večer 
sklenili z veliko smeha in dobre volje.

Glasbena dobrodelnost
6. junija 2019 nas je takoj po malici presenetilo obvestilo 

ravnateljice Bernardke Sopčič, da se moramo vsi zbrati v 
veliki športni dvorani. 

Najprej smo pomislili na evakuacijo, toda ta je v tem šol-
skem letu že bila. Kaj še? Nikomur se ni niti sanjalo. Prisluhnili 
smo kratkemu kulturnemu programu, nato pa doživeli prese-
nečenje, saj je v dvorano vkorakal Marko Soršak – Soki, ki se 
ob udrihanju po bobnih skupine Elvis Jackson ukvarja tudi z 
dobrodelnostjo. 

V sklopu dobrodelnega projekta 20 za 20 opremlja sloven-
ske osnovne šole z glasbili. Tokrat je kot nekakšen »Božiček« v 
začetku junija obiskal tudi našo šolo in vse nas obogatil s tremi 
novimi inštrumenti – kahonom, akustično električno kitaro in bas 
kitaro z ojačevalcem. Vzdušje je bilo zares enkratno, saj je dvora-
na kar pokala po šivih od huronskega navdušenja učencev.

M L A D I  N O V I N A R J I

 DRUSTVO DOBRA IDEJA VABI NA 

BREZPLACNI POLETNI 

CIRKUSKOGIBALNI

GLEDALISKI TABOR

p r i j a v e  s p r e j e m a m o  n a :

 0 4 0  5 8 1  0 9 2  

a l i  a n j a . e m e r s i c 9 6 @ g m a i l . c o m

ZA  4 . ,  5 .  IN  6 .  RAZREDE,

 OD  29 .  JULIJA  DO  4 .AVGUSTA  2019,

PARK  SENEK.

S E  V I D I M O !

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

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.

VRTEC IN ŠOLA

Misli mladih literatov so nas navdihnile. 

Glasbeno presenečenje popolnoma uspelo!
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Tim Jevšnik, član Lokostrelskega 
kluba Gornji Grad, se je v tednu od 13. 
do 18. maja 2019 udeležil evropskega 
mladinskega pokala v tarčnem loko-
strelstvu na 50 metrov, ki je tokrat po-
tekal v domačem Čatežu.

Velik izziv za tekmovalce je bilo hla-
dno, deževno in vetrovno vreme, najhla-
dnejše v štiridesetih letih. 

Tekmovanja se je udeležilo 252 naj-
boljših evropskih lokostrelcev iz 25 dr-

žav. Tim je ponovno streljal vrhunsko. 
Najprej je bil v torek v kvalifikacijah v 
mrazu in hudem vetru odličen drugi. To 
mu je odprlo pot v eliminacije, kjer je v 
četrtek najprej premagal Hrvata in nato 
še Britanca ter se uvrstil v sobotni fina-
le - dvoboj za zlato z odličnim Rusom. 
V soboto je z zanesljivim streljanjem v 
končnem dvoboju premagal še Rusa in 
zasluženo postal zmagovalec. 

  
V sredo sta Tim in Aneja Pajk v me-

šanih parih v močnem dežju z lepim 
streljanjem zasedla drugo mesto. Tim 
se je s to zmago umestil med najboljše 
evropske lokostrelce, čeprav je še vedno 
eden izmed mlajših med kadeti. 

  
Iskreno čestitamo in se že veselimo 

svetovnega prvenstva avgusta v Ma-
dridu! Videoposnetki nekaterih Timovih 
dvobojev (sreda, četrtek, sobota) so na 
ogled na spletni strani Ianseo Čatež. 

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

Tim Jevšnik uspešen na tekmovanju       
za evropski mladinski pokal

Na Slovenskem planinskem orien-
tacijskem tekmovanju (SPOT), ki so 
ga pod okriljem Mladinske komisije 
Planinske zveze Slovenije organizirala 
planinska društva lige Smrekovec, se je 
pomerilo 53 najboljših ekip iz vse Slove-
nije. Velik uspeh so dosegli tekmovalci 
iz planinskih društev Spodnje Savinj-
ske doline. Po posameznih kategorijah 
so državni prvaki postali tekmovalci iz 
OŠ Petrovče (A) ter planinskih društev 
Poljčane (B, C in E) in Polzela (Č in F). 
Najuspešnejši dijaki, študentje in odrasli 
člani so se uvrstili na mednarodno tek-
movanje v planinski orientaciji, ki bo je-
seni v Bosni in Hercegovini.  

Na območju občin Nazarje, Mozirje, 
Šoštanj in Velenje je 18. in 19. maja 2019 
svoje orientacijsko in planinsko znanje 
pokazalo 230 tekmovalcev iz štirih po-
dročnih orientacijskih lig: Gorenjsko-Do-
lenjske, Podravske, Savinjske lige in lige 
Smrekovec. 

Vrstni red: kategorija A: 1. OŠ Petrov-
če (PD Žalec), 2. PD Dobrovlje - Braslov-
če; B: 1. PD Poljčane, … 3. PD Žalec;  C: 
1. PD Poljčane, … 3, PD Zabukovica;  Č: 

1. PD Polzela;  E: 1. PD Poljčane, … 2. PD 
Zabukovica, 3. PD Dobrovlje - Braslovče;  
F: 1. PD Polzela;  G1: 1. PD Tržič, 2. PD Pol-
zela; kategorija G2: 1. PD Zabukovica itd. 

Na sliki: V študentski kategoriji Č so 
naziv državnih prvakov ubranili Martin 
Rafael Gulin, Andrej Kronovšek, Žan Luka 
Šumečki in Simon Hudales iz PD Polze-

la, ki so bili z najvišjim številom točk tudi 
absolutni zmagovalci SPOT 2019. Naslo-
va državnih prvakov so se veselili v PD 
Polzela  tudi v družinski kategoriji F, kjer 
je zmagala družina Jazbec, ki je imela 
letos v ekipi tudi najmlajšo tekmovalko, 
štirimesečno Lucijo, Tanjo in Matijo ter 
drugošolko Manco in četrtošolca Naceta.

T O N E  TAV Č E R

Naslov državnih prvakov Polzelanom v dveh kategorijah

MOZAIK DOGODKOV

S finalne tekme

Na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju (SPOT)
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V soboto, 14. maja 2019, je v Zell 
am See v Avstriji v organizaciji Kara-
te Pinzgau potekal mednarodni karate 
turnir Eurocup 2019 v borbah in katah 
za vse starostne kategorije. 

Na tekmi v Zell am See je sodelo-
valo 700 tekmovalk in tekmovalcev iz 
129 klubov. Tekmovanja se je iz Karate 
kluba Polzela udeležilo šest tekmovalk 
in tekmovalcev (Nika Šenica, Laura Ber-
gant, Lan Podpečan, Nuša Žerjav, Zoja 
Avžner in Tija Bikič)

• Nika Šenica - 2. mesto
(mlajše članice, -61kg) 

• Laura Bergant - 3. mesto
(mladinke, -59 kg). 

S tekmovalnostjo so naši člani do-
stojno zastopali Karate klub Polzela.

L U K A  D E B E R Š E K

Eurocup 2019

Na avtopoligonu Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Savinjske doline 
Ločica ob Savinji je v ponedeljek, 20. 
maja 2019, potekalo že tradicionalno 
medobčinsko kolesarsko tekmovanje 
Kaj veš o prometu. Letošnjega jubilej-
nega, že petdesetega tekmovanja, se 
je v dveh starostnih skupinah udeležilo 
39 kolesarjev.  

Za računalniško podporo in priložno-
stni program je tokrat poskrbela OŠ Pe-
trovče, ki se je predstavila s plesnim pro-
gramom. Tekmovalce in njihove mentorje 
iz šestih osnovnih šol v Spodnji Savinjski 
dolini je pozdravil predsednik sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Vojko Verdev, ki je v nadaljevanju skupaj s 
kolesarji opravil pregled poligona. 

Vsakoletno tekmovanje, ki ga orga-
nizira žalski SPV, je sestavljeno iz teo-
retičnega dela, ki ga učenci opravijo že 
pred tekmovanjem prek spletne aplikaci-
je Agencije za varnost prometa Kolesar. 
Ogovarjali so na vprašanja o cestnopro-
metnih predpisih, opremi kolesa in etiki 
v prometu. Praktični del tekmovanja pa 
je bil sestavljen iz ocenjevalne vožnje na 
prometnih površinah poligona, kjer so 
tekmovalci v praksi uporabili znanje iz 

cestnoprometnih predpisov. Spretnost v 
vožnji s kolesom pa so prikazali na po-
sebnem poligonu z različnimi ovirami. 

Med mlajšimi, to je v kategoriji 6. in 7. 
razred iz Občine Žalec, je najmanj kazen-
skih točk zbral Jakob Feldin iz OŠ Griže, 
pri starejših, v kategoriji 8. in 9. razred, 
pa Jaka Pungaršek iz OŠ Šempeter, ki je 
edini od vseh tekmovalcev končal z nič 
kazenskimi točkami. Iz Občine Braslovče 
je pri mlajših zmagal Jan Hribernik, pri 

starejših pa Žak Novak. Žiga Šolinc pri 
mlajših in Tristan Štiglic v starejši skupi-
ni pa sta zmagovalca med tekmovalci 
iz Občine Polzela. Zmagovalci v starejši 
kategoriji po posameznih občinah so se 
kvalificirali na državno tekmovanje Kaj 
veš o prometu, ki bo v Mislinji. Podelili 
so tudi pokala absolutno najboljšima eki-
pama tekmovanja. Pri mlajših je bila to 
ekipa OŠ Griže, pri starejših pa  ekipa II. 
skupine OŠ Šempeter.

T O N E  TAV Č E R

Jubilejno petdeseto tekmovanje »Kaj veš o prometu?«

MOZAIK DOGODKOV

Skupina A1 Karate kluba Polzela

Vojko Verdev  je  skupaj s kolesarji opravil pregled poligona, kjer so nato 
tekmovali.
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Pihalni orkester Cecilija nam je po-
novno  pripravil izjemen glasbeni ve-
čer. V nedeljo, 26. maja 2019, nas je po 
dveh zaporednih scenskih in glasbenih 
spektaklih v zadnjih dveh letih na leto-
šnjem letnem koncertu v Športni dvo-
rani Polzela navdihujoče glasbeno po-
božal s »Prepletanji«. Prepletanji tako 
v izboru skladb, ki so nam jih zaigrali, 
kot pestrem naboru glasbenih žanrov, 
ki zaobjema vse od popa, roka, plesne 
in filmske glasbe ter seveda koračnic.

 Letos so v ospredje postavili tudi 
svoje soliste (Tjašo Košenina, Dejana 
Podbregarja, Gala A. Pilka, Ano Vrabič). 
Za posladek večera pa so v goste po-
vabili Folkorno skupino Grifon iz Šem-
petra v Savinjski dolini, ki je poleg pro-

gramskih točk s svojimi godci zaplesala 
še splet primorskih plesov ob glasbeni 
spremljavi Pihalnega orkestra Cecilija, 
kar je svojevrsten unikum.  

 Umetniški vodja in dirigent Pihalne-
ga orkestra Cecilija je neumorni kulturni 
ustvarjalec Gašper Smisl, glasbeni pe-
dagog, skladatelj, aranžer in predsednik 
Cecilije, kulturno-glasbenega društva 
Polzela, pod okriljem katerega deluje or-
kester in tudi Glasbena šola Cecilija, ki 
opravlja najžlahtnejše poslanstvo med 
vsemi, saj širi glasbeno vzgojo med mla-
dimi in starejšimi. Iz teh vrst prihaja tudi 
večina glasbenikov Pihalnega orkestra 
Cecilija. Orkester je bil ustanovljen leta 
2010, še zlasti razcvetel pa se je ravno 
pod vodstvom Gašperja Smisla,  ki zna 

pritegniti mlade po letih in srcu, jih nav-
dušiti in jih hkrati potrpežljivo razumeti 
med brzicami obveznosti in hitenja, ki 
ga nalaga sodobni čas, ter ljubiteljskim 
kulturnim udejstvovanjem.

 Pihalni orkester Cecilija je tudi sicer 
neumoren, rad in redno se udeležuje 
proslav in dogodkov na Polzeli, povezu-
je se z različnimi društvi in posamezniki, 
vsako leto nam na različnih lokacijah v 
občini igra prvomajsko budnico,  veliko 
pa nastopa tudi zunaj meja naše občine. 
V svoje vrste vedno vabi tudi nove člane, 
ki jih veseli glasbeno udejstvovanje.

  
Kapo dol, dragi glasbeniki, in le tako 

naprej!

P I K A  P I L K O

Pihalni orkester Cecilija                                                    
Biser ljubiteljske kulture na Polzeli

Anejina pot do bronaste kolajne v kategoriji 13-letnic do 49 kilogramov se je 
začela z zmago v prvem krogu proti Hrvatici.

V drugem krogu je sledila zmaga proti Srbkinji, nanizala je še eno zmago, in 
sicer proti reprezentantki Makedonije, v polfinalni borbi je naletela na visoko oviro 
ter izgubila borbo, s katero bi se uvrstila v finale. Sledila je repasažna borba za tre-
tje mesto, Aneja jo je opravila z odliko in z zmago proti Srbkinji na koncu zasedla 
odlično tretje mesto. Mladi slovenski tekmovalci se s 24. balkanskega otroškega 
prvenstva vračajo z 12 osvojenimi kolajnami. Čestitke celotni slovenski odpravi, še 
posebno pa smo ponosni na naše člane: Anejo, Ažbeta, Žiga, Zalo in trenerja Luka. 

Bravo, naši!

LU K A  D E B E R Š E K

Aneja Jesenek Rojšek tretja na 
balkanskem otroškem prvenstvu 

MOZAIK DOGODKOV

Prepletanja na Polzeli

Aneja skupaj s svojim trenerjem
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Teniški klub Polzela se že 32 let na teniških igriščih druži 
dvakrat na leto. To poteka med ŠTK Velenje, TK Šentjur, TK 
Rogaška in TK Polzela, dvakrat na leto spomladi in jeseni 
potekajo srečanja, kjer vsaka ekipa zagotovi štiri moške in 
en ženski par.

 Poleg rezultata pa bistven pomen predstavlja druženje in 
spoznavanje novih teniških prijateljev iz širše regije. V vseh teh 
letih smo se dobili že 64-krat, in to je bilo tudi v soboto, 18. 
maja 2019, v Velenju. Čestitke organizatorju za lep sprejem in 
pogostitev, ekipa TK Polzela pa je na tokratnem srečanju osvo-
jila prijetno drugo mesto. 

J O Ž E  V R E Č K O 

32 let srečanja na 
četverobojih

V četrtek, 16. maja 2019, ko so nekateri člani Društva 
upokojencev Polzela uživali na spomladanskem izletu na 
Primorskem, so v so organizaciji Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Celje (PZDU) in Društva upokojencev Levec iz-

vedli športno tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici (rusko 
kegljanje). Na tekmovanju je sodelovalo 16 ženskih ekip in 19 
moških. Vsaka ekipa je štela pet tekmovalcev. Tako je tekmo-
valo več kot 170 upokojenk in upokojencev iz celjske regije. 

Iz Društva upokojencev Polzela smo se tekmovanja udeležili 
Milko Divjak, Marjan Zabukovnik, Oton Kronovšek, Boris Turk 
in Igor Pungartnik. Ker je bilo za polzelsko ekipo to prvo tek-
movanje v tej disciplini, smo na koncu dosegli rezultat bolj v 
smislu »pomembno je sodelovati, ne zmagati«. Sklenili smo, da 
bomo začeli trenirati in tako bodo rezultati na prihodnjih tek-
movanjih vse boljši. Ob tej priliki bi povabil vse interesente, ki si 
želijo rekreacije, da se nam pridružijo pri tej zanimivi igri, in sicer 
v parku Šenek, kjer nekateri že dalj časa uporabljajo to kegljišče. 

Istočasno smo se še dogovorili, da bomo začeli izvajati še 
druge oblike rekreacije, vse od kegljanja, kolesarjenja, pikada, 
šaha in tako dalje. Zato velja za vse člane Društva upokojencev 
Polzela: prisrčno vabljeni. 

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

Polzelski upokojenci na kegljaškem tekmovanju

V prelepem Dvorcu Novo Celje je bila v petek, 24. maja 
2019, odprta razstava »Tukaj. Nekoč in danes«, ki predstavlja 
likovno dogajanje v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse 
v Savinjski dolini. Razstava bo na ogled do 12. oktobra 2019. 
Umetniški dogodek je popestril Kvintet Sakstet.

Več o omenjeni razstavi si lahko preberete na povezavi 
(https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/tukaj-nekoc-in-danes-
-dela-skoraj-50-umetnikov-v-dialogu/489078). 

Ž I VA  AV Ž N E R

Odprtje razstave v Dvorcu 
Novo Celje s Kvintetom 
Sakstet

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa TK Polzela

Ekipa Društva upokojencev Polzela

Odprtje razstave »Tukaj. Nekoč in danes«
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S tem naslovom je Kulturno-ume-
tniško društvo Polzela pod pokrovi-
teljstvom Občine Polzela in v sodelo-
vanju z Župnijo Polzela  v cerkvi sv. 
Križa na Gori Oljki v nedeljo popoldne, 
19. maja 2019, pripravilo 21. srečanje 
pevskih zborov in vokalnih skupin Ob-
čine Polzela.  

Nastopilo je sedem zborov in vo-
kalnih skupin. Program je povezovala 
Sabina Florjanc Dolinšek, skupaj pa so 
pripravili prijeten glasbeni dogodek, 
ki so ga poslušalci nagradili z bučnimi 
aplavzi, nedeljsko popoldne pa nada-
ljevali ob sproščenem družabnem sre-
čanju.

 T O N E  TAV Č E R

Bomo eno zapeli …

Člani in članice Društva upokojen-
cev Andraž so bili v aprilu in maju 2019 
zelo aktivni na ravni Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Celje (PZDU), in 
sicer v štirih športnih disciplinah.  

V četrtek, 30. maja 2019, smo se v 
Občinski knjižnici Polzela srečali ljubi-
telji knjig, branja, spoznavanja novih 
avtorjev, žanrov in razpravljanja o pre-
branem. Na tem prisrčnem medgene-
racijskem dogodku so sodelovale čla-
nice medgeneracijske bralne skupine 
Mravljice z mentorico Julijano Veber in 
predsednico Medgeneracijskega dru-
štva Mozaik generacij Polzela Marjano 
Šmajs, učenci OŠ Polzela z mentorico 
Aljo Bratuša ter knjižničarka Občinske 
knjižnice Polzela Renata Novak.

Srečanje smo posvetili knjigi Dami-
jana Šinigoja Iskanje Eve, zgodbi dveh 
najstnikov, ki se spoznata prek spleta, 
Eve iz Slovenije in Leona iz Švedske. 
Duhovita, humoristična in pustolovska 
ljubezenska zgodba se dogaja med po-
čitnicami. Poleg napete akcije, številnih, 
včasih komičnih, včasih dramatičnih za-
pletov, nam marsikaj sporoča. V šolskem 
letu 2015/16 je bila izbrana kot darilni ro-
man v projektu Rastem s knjigo. 

Po uvodnem medsebojnem spo-
znavanju, izmenjavanju misli in mnenj 
o prebrani knjigi je sledilo sestavljanje 
zgodbe s pomočjo izbranih knjižnih 
odlomkov ter barvanje majčk. Majice 
s portretom iskane Eve so v knjigi na-
mreč odigrale zelo pomembno vlogo. 
Z njihovo pomočjo se zgodba razplete. 

Naše pisane majčke so bile polne glo-
bokih misli in pregovorov za prihajajoče 
poletne počitnice.

Srečanje smo sklenili s skromno po-
gostitvijo in načrtom za nadaljnje sode-
lovanje v naslednjem šolskem letu. 

R E N ATA  N OVA K

Medgeneracijsko srečanje bralne skupine Mravljice in 
učencev OŠ Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Pevski zbori in vokalne skupine so se srečale v cerkvi sv. Križa na Gori Oljki

Sproščeno in aktivno v sožitju treh generacij
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V sklopu Tedna ljubiteljske kulture so od 17. do 26. maja 
2019 po Sloveniji potekale različne kulturne prireditve. Na 
Polzeli je svojo dejavnost in dela pokazalo 22 likovnikov 
KUD Polzela, Mavrice KD Ivan Cankar Tabor in likovniki KD 
Kisovec iz Občine Zagorje ob Savi.  

Odprti atelje na gradu Komenda
V celodnevnem ustvarjanju na gradu Komenda so prika-

zali slikanje na platno, keramiko in kamen, kiparjenje in posli-
kavo tekstila. Zanimivi so unikatni izdelki poslikane keramike, 
ki so jih polzelski likovniki izdelali na tridnevni delavnici v to-
varni Keramika Gorenje, ki jim je ponudila sponzorstvo. Tudi 
poslikava dežnikov je popestrila dogajanje, poudarek pa je bil 
ob odprtju razstave na obletnicah sodelujočih društev (120 
let KUD Polzela, 10 let likovnikov KD Kisovec, bližnjih 20 let 
Mavrice Tabor) in na letošnjem Vodnikovem letu, imenova-
nem ob 200. obletnici smrti velikega literata, duhovnika, pro-
fesorja, ravnatelja, šolskega nadzornika, časnikarja in pesni-
ka. O Slovencih je med drugim zapisal: »Za uk si prebrisane 
glave, pa čedne in trdne postave. Išče te sreča, um ti je dan, 
našel jo boš, ak nisi zaspan.« Portret  Vodnika je upodobil 
Darko Ocvirk, z recitacijo pa sta dogodek požlahtnili Stanka 
Kopušar in Urška Matko. 

  
Priznanje in pohvalo dogodku so izrekli župan Občine 

Tabor Marko Semprimožnik, podžupan Občine Polzela Miloš 
Frankovič in predsednik KUD Polzela Marko Slokar, nato pa 
uradno odprli razstavo del 22 ljubiteljskih slikarjev. 

T O N E  TAV Č E R

V četrtek, 23. maja 2019, je v Občinski knjižnici Polzela po-
tekala pravljična ura, na kateri smo se skupaj s pravljico odpra-
vili na morje. Otroci so povedali, da komaj čakajo poletne poči-
tnice, čas brezskrbnosti, zabave, druženja s prijatelji in potepov. 

Beseda je tekla o morju. Kako se varno kopamo, sončimo 
in kaj vse lahko na morju počnemo. Med drugim si lahko ogle-
damo kakšno znamenitost in se veliko naučimo. Tudi mali, po-
časni, a vedoželjni polžek se je odločil prepotovati svet, da bi 
razširil svoje obzorje. Sanje mu je pomagal uresničiti nekoliko 
nenavaden, a prijazen prijatelj kit. In tako sta se odpravila na 
pot ter skupaj doživela veliko razburljivih in napetih trenutkov 
in nepozabnih doživetij. Z zgodbico o nepričakovanem junaku 
smo spoznali, da svet ni samo poln nevarnosti, ampak tudi 
čudežev, pravi prijatelji pa so naše največje bogastvo.

R E N ATA  N OVA K

Prisluhnimo pravljici v Občinski knjižnici Polzela

Kvintet Sakstet redno nastopa na dogodkih, pa naj gre 
za domačo Polzelo ali druge kraje. 

Tokrat se je pridružil Moškemu pevskemu zboru Prebold 
na njihovem letnem koncertu, ki je potekal v petek, 31. maja 
2019, v večnamenskem prostoru Vrtca Prebold. Sakstet se 
je predstavil s sladko izbiro slovenskih skladb in marsikomu 
pogrel srce s poznanimi vižami.

Ž I VA  AV Ž N E R

Kvintet Sakstet »glasbeno 
pomagal« Moškemu 
pevskemu zboru Prebold 

MOZAIK DOGODKOV

Stanka Kopušar ob portretu Valentina Vodnika

V ustvarjalnem delu pravljične ure smo domišljiji pustili 
prosto pot in izdelali morski kolaž, poln ribic, hobotnic, 
rakcev, koral in jadrnic na obzorju.

Kvintet Sakstet v Preboldu
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V sezoni 2018/19 so varovanci Soži-
tja, društva za pomoč osebam v dušev-
nem razvoju, že drugič zapored prihajali 
v žalsko knjižnico na druženje z zgodba-
mi. Tudi tokrat so enkrat na mesec poslu-
šali po eno ljudsko in avtorsko pravljico.

 Na zadnje, slovesno druženje to se-
zono je prišlo 15 varovancev (prvo se-
zono jih je bilo osem). Prišli so skupaj s 
starši oziroma skrbniki. Vsi so sedeli v 
krogu, da je med njimi stekla energija. 
Nad njimi so visele njihove ilustracije, ki 
so postavljene ena ob drugi bile vide-
ti kot prave umetnine. Pozdravila jih je 
direktorica knjižnice Jolanda Železnik, 
pozneje je Irena Štusej varovancem po-
delila priznanja za skrbno poslušanje in 
obnavljanje zgodbic. Ko je stopil v pro-
stor Matevž Čadej s svojo harmoniko, je 
vzdušje zavalovalo od enega k drugemu. 
Matevž je član ansamblov Akordi in Griški 
kvintet, trenutno pa sodelavec knjižnice. 
Ob spremljavi harmonike so zapeli V do-
lini tihi in Čebelar. Zatem so z Ireno Štusej 
obnovili nekaj zgodbic, ki so jih najbolj 

ganile, zapeli pesem Žogice Nogice in 
pokazali nekaj pantomime. V čokoladni 
hišici iz pravljice o Janku in Metki pa so 
se medtem celo znašli mehki sadni bom-
boni. Kot se za zaključek spodobi, so na 
koncu ob harmoniki zaplesali. 

Po uradnem delu je sledilo druženje 
s pogostitvijo. 

Naslednja sezona druženj z zgodba-
mi se začne oktobra 2019.

I R E N A  Š T U S E J 

Sožitje in žalska knjižnica na zadnjem druženju    
s pravljico to sezono

V nedeljo, 12. maja 2019, smo v 
cerkvi svete Marjete na Polzeli blago-
slovili nove mašne prte, ki so nastali 
kot moja zaobljuba Bogu za zdravje. 
Ko sem namreč lani zbolela za rakom, 
sem se zaobljubila Bogu. 

Ko sem svojo bolezen in zaobljubo 
delila na socialnem omrežju, se je javi-
lo veliko klekljaric iz Slovenije in tudi iz 
Splita, ki so mi bile pripravljene poma-
gati pri klekljanju. Nabralo se je okoli 80 
delov čipk in nastali so zares lepi mašni 

Blagoslov novih mašnih prtov v cerkvi sv. Marjete
prti, ki jih je v nedeljo blagoslovil polzel-
ski župnik Jože Kovačec. 

  
Ob tem blagoslovu in izpolnitvi za-

obljube se želim zahvaliti vsem, ki so mi 
v času bolezni stali ob strani, najbližjim 
in prijateljem. Hvala vsem klekljaricam 
in šivilji za pomoč, da so nastali tako 
lepi mašni prti. Hvala članicam Turistič-
nega društva Polzela, sosedom in prija-
teljicam za peciva ter kmetijama Grčin 
in Florjanc za sokove in vino, ter vsem, 
ki so pomagali, da smo imeli po blago-
slovu prijetno druženje ob pogostitvi. 
Hvala tudi pevskemu zboru, da je bil 
obred tako lep, in vsem, ki ste prišli od 
blizu in daleč, zlasti pa klekljaricam za 
njihov prispevek. 

  
Zahvaljujem se Dragici Sternad Pra-

žnikar za lep nagovor in župniku Jože-
tu Kovačcu za blagoslov. Vesela sem in 
hvaležna Bogu, da sem lahko ob pomo-
či dobrih ljudi izpolnila svojo zaobljubo. 

A N D R E J K A  Z AV R Š N I K 

MOZAIK DOGODKOV

Varovanci Sožitja v žalski knjižnici

Mašne prte je blagoslovil župnik Jože Kovačec

22

POLZELAN             Št. 6, junij 2019



V četrtek, 23. maja 2019, so v soorganizaciji Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Celje (PZDU) in Društva upoko-
jencev Prebold izvedli športno tekmovanje v balinanju. Tek-
movanje je potekalo dva dni, in sicer so v sredo tekmovale 
ženske ekipe, v četrtek pa moške.  

V četrtek je sodelovalo 14 ekip. Vsaka ekipa je štela pet 
tekmovalcev. Iz DU Polzela se je tekmovanja udeležila »meša-
na« ekipa v sestavi: Minka Vajncerl, Karli Korber, Stojan Lukan, 
Stane Golubič in Boris Terglav. Tako je tekmovalo lepo število 
upokojenk in upokojencev iz celjske regije. 

V prelepem sončnem vremenu so se tekmovalci borili na 
vso moč, kot da ni šlo za rekreacijsko tekmovanje upokojencev, 
ampak tekmovanje na najvišji ravni. Naša ekipa je na koncu za-
sedla odlično tretje mesto. Tako so se domov vrnili s kolajnami 
in pokalom, za kar jim iskreno čestitamo. Dogovorili smo se, da 
bomo nadaljevali še v obliki druge rekreacije, kot je: kegljanje, 
kolesarjenje, pikado, šah, kartanje itd. Določene »panoge« re-
kreacije bomo izvajali v društvenih prostorih, druge pa v naravi. 
Zato še enkrat velja za vse člane Društva upokojencev Polzela: 
prisrčno vabljeni! 

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

Polzelski upokojenci na 
balinarskem tekmovanju

V nedeljo, 7. junija 2019, je Karate zveza Slovenije v Lju-
tomeru organizirala letošnje ekipno državno prvenstvo v 
katah in borbah za vse starostne kategorije.

Sodelovalo je 36 slovenskih klubov s svojimi ekipami. Ka-
rate klub Polzela je zastopalo pet ekip, ena kataška in tri bor-
bene, ki so domov prinesle dva naslova državnih prvakinj, eno 
drugo mesto ter dve tretji mesti. Tekmovalke in tekmovalce sta 
vodila Luka Deberšek in Nika Šenica. 
• Zala Kramberger (nastopala za TVD Ljutomer) -   

1. mesto, borbe deklice 
• Borbe, ekipa ml. kadetinje (Aneja Jesenek Rojšek, Lara 

Kramberger, Tija Janžekovič) - 1. mesto 
• Borbe, mladinke (Nuša Žerjav, Laura Bergant in Tia Bikič) 

- 1. mesto 
• Kate, mladinke (Nuša Žerjav, Laura Bergant in Zoja 

Avžner) - 2. mesto 
• Borbe, dečki (Aleksej Derča, Žiga Trbovšek in Maj Pod-

pečan) - 3. mesto 
• Borbe, kadeti (Mai Bašič Fekonja, Tilen Riosa Novak, 

Sven Rakovnik in Gal Kržišnik) 
• Zoja Avžner (nastopala za KK Shotokan Grosuplje) -  

3. mesto, borbe, kadetinje 
• Nika Šenica (nastopala za TVD Ljutomer) - 3. mesto, 

borbe, članice

L U K A  D E B E R Š E K

Ekipno državno prvenstvo

Na povabilo PGD Rečica pri Laškem smo se v nedeljo, 
9. junija 2019, mladi s Polzele udeležili nekoliko drugačnega 
gasilskega tekmovanja kot običajno. Bili smo na prav poseb-
nem gasilskem boju, ki zajema znanje in spretnosti, ki jih ob-
vladajo tudi operativni gasilci.

Z dvema ekipama smo se pomerili v kategoriji pionirjev. Vsa-
ka ekipa je štela po tri člane, ki so si med seboj morali pomagati. 
Spretnosti, ki so jih otroci  izvajali, so bile zelo raznolike:  hitro zvi-
janje cevi, spajanje cevi na trojak, vezanje vozlov, plezanje po le-
stvi, spuščanje po drogu, nabijanje uteži s kladivom ... Najatraktiv-
nejši del pa je bil, ko so si s pomočjo starejših članov  nadeli prave 
dihalne maske in iz zadimljene hišice rešili ponesrečenca (lutko) 
ter nato še s pravim vodnim curkom pogasili ne čisto pravi ogenj. 

Vseh nalog so se otroci lotili zelo resno in brez vsakega 
strahu. Dosegli so tretje in četrto mesto, kar pa je bilo naj-
pomembneje, preživeli so zares živahno nedeljsko dopoldne. 

D A R I J A  K OT N I K

Gasilsko tekmovanje malo drugače

MOZAIK DOGODKOV

Mešana ekipa balinarjev DU Polzela

Z ekipnega državnega prvenstva v Ljutomeru

Mladi gasilci so se pomerili v spretnostih, ki jih obvladajo 
operativni gasilci.
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Društvo upokojencev Andraž je že 
enajstič organiziralo prireditev »12 ur 
pohodov na Goro Oljko«, ki je letos 
potekala v soboto, 25. maja 2019.

 
Na startnem mestu v Hotunjah se 

je zjutraj ob sedmi uri zbralo 27 poho-
dnikov. Pohodna pot je bila dolga 6330 
metrov, z višinsko razliko 405 metrov, 
s petimi kontrolnimi točkami. Vsak po-
hodnik je na startu prejel kartonček, s 
katerim se je izkazal na vsaki kontrolni 
točki. Na teh točkah sta bila pripravlje-
na osvežilna pijača in prigrizek. 

Vreme nam je dokaj dobro služi-
lo, vmes je bilo nekaj dežnih kapelj, ki 
pa niso motile prijetnega razpoloženja 
pohodnikov. V toku dneva so se pri-
ključevali tudi drugi, tako da je do 19. 
ure pohode opravilo  vseh skupaj 87 
pohodnikov. Vsi ti pohodniki so skupaj 
opravili 169 pohodov, njihova skupna 
pohodniška pot pa predstavlja  1070 
kilometrov prehojene poti. Na večer, 
po 19. uri, je na ciljnem mestu v Hotu-
njah vse pohodnike čakala topla malica. 

Ob tem je vsak udeleženec prejel tudi 
spominsko majico, najvztrajnejši pa so 
bili  nagrajeni. Pri ženskah je bila to Mi-
lena Mešič s štirimi pohodi, pri moških 
pa Dani Pfeifer z osmimi pohodi. Prav 
tako so si zaslužili priložnostne nagra-
de najstarejši in najmlajši pohodniki ter 
najštevilčnejša družina. 

Ob podeljevanju priznanj se je pred-
sednik Društva upokojencev Andraž Mi-
lan Zabukovnik  še posebej zahvalil vsem 
udeležencem, sponzorjem in donatorjem 
ter zbrane povabil na 12. prireditev v na-
slednjem letu. V nadaljevanju je sledilo 
prijetno druženje ob zvokih harmonike, 
ki je trajalo do poznih večernih ur. 

Tradicionalna 11. prireditev: 12 ur pohodov na Goro Oljko 

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

Udeleženci tradicionalne prireditve 12 ur pohodov na Goro Oljko 

V torek, 4. junija 2019, je na Polzeli 
potekal tako imenovani Dan za trajnost, 
ki so ga skupaj pripravile UPI Ljudska 
univerza Žalec, Razvojna agencija Savi-
nja, TIC Polzela in Občina Polzela.

Dogodek, že tretji po vrsti, je bil na-
menjen različnim akterjem na področju 
trajnosti v Spodnji Savinjski dolini, ki so 
ugotavljali in izmenjevali dobre prakse, 
izobraževalne oblike in projekte s po-
dročja trajnostnega razvoja, hkrati pa 
tudi snovali morebitne skupne načrte 
na tem področju. Udeleženci srečanja 
so si ogledali grad Komenda, tamkaj-
šnje eksponate Suverenega malteškega 
viteškega reda ter sobico Neže Maurer, 
Cajhnov kozolec z eksponati starega 
kmečkega orodja in največjo zbirko sta-
rih traktorjev v Sloveniji. V Parku Šenek 
so spoznali vitalno energetsko danost 
Polzele in zdravje prostora ter srečanje 
sklenili na kmečkem turizmu Strojanšek. 
Strinjali so se, da v občini obstaja veliko 
bogastva in možnosti za nadaljnji trajno-
stni razvoj, zato upajo, da jih bosta tako 
občina kot širša Spodnja Savinjska doli-

na znali ustrezno vključiti v prihodnost 
doline in njenih prebivalcev - za kar pa je 
pogoj nadaljnje povezovanje ter sodelo-
vanje. S srečanjem in njegovimi zaključki 
so bili udeleženci zelo zadovoljni, zato 
ga bodo ponovili tudi prihodnje leto, 
predvidoma v Občini Prebold. 

Dogodek je sicer potekal v sklopu 
Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, 

ki časovno sovpada z Evropskim te-
dnom za trajnostni razvoj (od 30. maja 
do 5. junija). Takrat članice Združenja 
izobraževalnih in svetovalnih središč 
Slovenije, katerega članica je tudi UPI 
Ljudska univerza Žalec, izpeljejo vrsto 
dejavnosti, s katerimi v skupnosti spod-
bujajo, ozaveščajo in motivirajo za delo-
vanje po načelih trajnosti.

M I H A E L A  A N C L I N

Dan za trajnost v sklopu Tedna izobraževanja     
za trajnostni razvoj

MOZAIK DOGODKOV

Z energetske točke v parku Šenek
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V soboto, 8. junija 2019, smo na 
Polzeli uspešno izpeljali dva športna 
dogodka za naše najmlajše, Veter v la-
seh, namenjen osnovnošolcem, in Mini 
olimpijado, namenjeno otrokom iz Vrt-
ca Polzela ter njihovim staršem. Na kra-
sen poletni dan se je na igrišču za OŠ 
Polzela zbralo okrog 200 obiskovalcev, 
ki so ob ritmih dobre glasbe in številnih 
športnih aktivnostih preživeli simpatič-
no in športno aktivno dopoldne.   

Lorena Puhek je uspešno povezo-
vala dogajanje, kot gostja dogodka pa 
se ji je pridružila tudi Tinkara Fortuna, 
članica skupine Bepop, ki smo jo v za-
dnjem času spremljali tudi v šovu Zvez-
de plešejo. Tinkara je s svojo prisotno-
stjo prinesla veliko pozitivne energije 

in dobre volje, na prizorišču pa smo si 
v času dogajanja večkrat zavrteli tudi 
pesem Ti si moje sonce in jo skupaj 
prepevali na ves glas. Na veselje naših 
najmlajših se nam je med aktivnostmi 
pridružil tudi Foksi, uradna maskota 
Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je 
z otroki poskrbel za pravo olimpijsko 
vzdušje in uradno odprtje dogodka z 
olimpijsko himno, zastavo in baklo. 

Organizatorjem dogodka, gostom 
in strokovnim sodelavcem se Zveza 
športnih društev Polzela pod vodstvom 
predsednika Ivija Kapitlerja iskreno za-
hvaljuje za vso podporo in pomoč pri 
izvedbi dogodka, ki je vsekakor pope-
stril sobotno dopoldne otrokom in mla-
dostnikom. 

Nacionalni organizator akcije Veter 
v laseh je Športna unija Slovenije, Mini 
olimpijade pa Olimpijski komite Slove-
nije. Obe akciji potekata v sodelovanju 
z društvi, organizacijami, ki sodelujejo 
kot lokalni izvajalci prireditev. 

Izvedbo programa Veter v laseh je 
omogočilo sofinanciranje Ministrstva za 
zdravje RS, Fundacije za šport, Športne 
unije Slovenije. Program je del prizade-
vanj projekta Dober tek, Slovenija - za 
več gibanja in bolj zdravo prehrano. 
Dogodek Mini olimpijada je potekal 
pod sponzorstvom Olimpijskega ko-
miteja Slovenije. Oba dogodka sta bila 
tudi letos za udeležence brezplačna. 

Se vidimo naslednje leto! 

Veter v laseh in Mini olimpijada 2019 na Polzeli

V nedeljo, 9. junija 2019,  je v Braslovčah potekal prvi kvalifikacijski turnir 
odbojke na mivki v štajersko-koroško-prekmurski regiji. 

Dve Polzelanki sta skupaj s svojima soigralkama v kategoriji U16 (igralke letnika 
2004 in mlajše), čeprav so vse leto dni mlajše, dosegle odlične rezultate. V konkurenci 
devetih ekip  so pokorile vso konkurenco in zasluženo osvojile prvo in drugo mesto. 
Prvo mesto sta si po napeti finalni tekmi priigrali Rima Posedel (Polzela) in Zoja Kalar 
(Braslovče). Drugo mesto sta osvojili Živa Šalej (Polzela) in Lara Jelen (Vransko). 

  
Dekletom čestitamo za uspeh in jim želimo veliko športnih uspehov tudi v pri-

hajajočih tekmah državnega prvenstva. 

N I N A  G R O B E L Š E K 

Odličen začetek sezone     
za naše odbojkarice

LO R E N A  P U H E K 

MOZAIK DOGODKOV

Športnim aktivnostim za najmlajše se je pridružil tudi Foksi.

Med uspešnimi odbojkaricami tudi Polzelanke
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Poletni 
delovni čas v 
Medobčinski 
splošni knjižnici 
Žalec

Spoštovani, 
  
sporočamo vam spremembe v poletnem delovnem 

času naših enot. 

• Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko 
bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah. 

• Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta zaprta 
ob petkih popoldne in ob sobotah. 

• Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo 
zaprte julija. 

• Krajevna knjižnica Šempeter bo zaprta od vključno 
24. julija do 14. avgusta. 

• Občinski knjižnici Prebold in Tabor ter Krajevna knji-
žnica Liboje bodo imele nespremenjen čas odprtosti. 
  
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako 

z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba elek-
tronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 
24 ur na dan prek našega spletnega naslova www.zal.sik.si .

Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov.

Na sobotno popoldne, 8. junija 2019, so se v dvorcu Novi 
Klošter vrstile aktivnosti v sklopu praznovanja 120-letnice 
Kulturno-umetniškega društva Polzela. 

Društvo Dvorec je pripravilo dan odprtih vrat in voden ogled 
dvorca, likovniki KUD Polzela, člani Likovnega društva Mengeš 
in likovniki Mavrice Tabor, ki so slikali na tretji likovni koloniji Novi 
Klošter na temo Vodnikovega leta, pa so postavili na ogled 36 

del. Za prešerno vzdušje so poskrbeli udeleženci letošnjega 21. 
srečanja malih vokalnih skupin: pevci Vokalnega kvinteta Lastov-
ka Polzela, pevci Kvinteta Gomilsko, Vokalna skupina Maltežan-
ke Polzela, Reški bend iz Marije Reke, Ljudski pevci iz Tepanja, 
Kvartet Štangarji in Vokalna skupina Štima iz Limovcev. Vsem 
pevcem so domači likovniki izdelali spominska darila. 

  
Program je povezovala Urška Jeršič, ki je ob predstavitvi 

pevskih skupin predstavila tudi likovna dela, saj je bil navdih 
za upodobitve Valentin Vodnik, njegove šaljive in zabavne 
pesmi ter tudi pesmi o Slovencih. Portret Valentina Vodnika, 
ki je med razstavljenimi deli, podarja avtor Darko Ocvirk dru-
štvu Dvorec Novi Klošter. 

  
Župan občine Polzela Jože Kužnik se je ob uradnem od-

prtju razstave zahvalil sodelujočim in obiskovalcem ter po-
udaril, da je tovrstno druženje dokaz dobrega sodelovanja 
med občinskimi društvi, da skupaj zmoremo premagati ovire 
in ustvariti mnogo dobrega. 

  
Ob zaključku kulturnega dogodka so za okusno pogo-

stitev poskrbeli člani Gobarsko-mikološkega društva Polzela 
in s tem poskrbeli, da so se številni obiskovalci ob prijetnem 
druženju in občudovanju videnega in slišanega v prelepem 
ambientu dvorca Novi Klošter zadržali vse do večernih ur. 

V dobri družbi 

Praznovanja 120-letnice Kulturno-umetniškega društva Polzela

M O J C A  K O R O Š E C
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Polzelski planinci in številni gostje so se v soboto, 1. juni-
ja 2019, zbrali v dvorani Doma krajanov Andraž nad Polzelo 
in proslavili 60 let delovanja Planinskega društva Polzela. 

Slovesnost so začeli s planinsko himno »Oj, Triglav, moj 
dom«, ki jo je ob spremstvu Godbe KD Cecilija Polzela zapel 
Moški pevski zbor Polzela. Po pozdravnem nagovoru Nata-
lije Pilko je zbranim spregovoril slavnostni govornik, pred-
sednik PD Polzela Mirko Jegrišnik, ki je uvodoma povedal, 
da so društvo 26. aprila 1959 ustanovili ljubitelji gora, med 
katerimi sta bila tudi še živeča Jože Pur in Jože Kočevar. V 
nadaljevanju svojega govora pa je poudaril: »Ob prebiranju 
zapisov iz preteklega časa lahko razberemo, da so bili pla-
ninci zelo aktivni, da so takoj začeli izobraževati kadre. Začeli 
so planinsko šolo in pozneje šolali tudi planinske vodnike, ki 
so to postali med prvimi v Sloveniji. Bili so tudi inštruktorji na 
tečajih za vodnike, markaciste in tudi planinsko orientacijo. 
Organizirali so izlete po Jugoslaviji in po gorah Evrope ter 
tudi Afrike. Kar 58 let so vodili društvo le štirje predsedniki, 
in sicer Marjan Čehovin, Stane Štorman, Vili Vybihal in Zo-
ran Štok, ki so z vodenjem društva začeli v starosti, ko je 
človek najbolj ustvarjalen. V letu 2018 je bilo v društvu 254 
članov, od tega 142 mlajših od 18 let in 116 starejših. V zdaj-
šnjem vodstvu društva se trudimo, da bi razvijali področja, 
kjer je zanimanja več. Tako imamo dobro organizirano delo 
z mladimi. Poleg izletov z mladimi planinci vsako leto orga-
niziramo zimovanje, poletni tabor skupaj s PD Zabukovica in 
tekmovanje v planinski orientaciji, ki jo organiziramo v sklopu 
savinjske lige. Prav v planinski orientaciji dosegamo odlične 
rezultate in vsako leto posegamo po prvih mestih na držav-
nem prvenstvu in tudi na Balkanu. Dobro sodelujemo tudi 
z osnovno šolo, drugimi društvi. Najlepša hvala andraškemu 
športnemu in kulturnemu društvu ter planinski sekciji za da-
našnje gostoljubje in pomoč pri organizaciji, tako današnje 
prireditve kot tudi pri organizaciji gorskega teka na Goro Olj-
ko. Množično je obiskana tudi naša prireditev – pohod Zdrav-
ju naproti, ki jo organiziramo vsako leto januarja. V sklopu PD 
Polzela deluje tudi planinska sekcija pri društvu upokojencev, 
ki je 5. oktobra 1998 prva v Sloveniji začela prirejati pohode 
ob polni luni, čemur so pozneje sledila tudi nekatera druga 
društva po Sloveniji. Do zdaj so izvedli že 256 pohodov. Pla-
ninci PD Polzela skrbimo tudi za planinski dom na Gori Oljki, 
ki nam vsem veliko pomeni. Planinski dom na Gori Oljki je 
doživel svetle in tudi temne trenutke. Na začetku je bila to 
mežnarija. Po drugi svetovni vojni je objekt propadal, leta 
1961 je bil dodeljen v upravljanje planinskemu društvu, ki ga 
je usposobilo za bivanje. Po požaru v zimi 1982/83 so dom 
ponovno obnovili z udarniškim delom ter s pomočjo takrat 
uspešnih tovarn pohištva Garant in Tovarne nogavic Polzela. 
Spremenjen način življenja ljudi je vplival tudi na delovanje 
planinskega doma, ki je vse manj služil svojemu namenu, saj 
je bil premalo obiskan, da bi ga lahko vzdrževali s prihodki, 
ustvarjenimi s skromno gostinsko ponudbo. Dom je bil odprt 
le ob koncih tedna, za postrežbo so skrbeli le člani društva. 
Zdaj že več kot desetletje dajemo dom v najem gostincem. 
Planinski dom je tako odprt vse leto, vsak dan, razen pone-
deljka. Ker je ponudba odlična, se je z leti obisk zelo povečal, 
kar omogoča najemnikom preživeti, mi z najemnino lahko 
dom vzdržujemo, planinci pa dobijo vse, kar je potrebno za 

dobro počutje. V zadnjem desetletju smo obnovili kuhinjo, 
zamenjali okna in del pohištva, obnovili nekaj sob, sanitari-
je in kopalnice v nadstropju. Tu nas čaka še veliko investicij, 
od elektrike, zunanjih stopnic, čistilne naprave in izolacijske 
fasade. Upamo na pomoč občine in župana Jožeta Kužnika, 
ki je že do zdaj kazal razumevanje. Zahvaliti se moram tudi 
župniku Jožetu Kovačcu, ker nam zaupa upravljanje s pla-
ninskim domom (lastnik doma je namreč v 25 odstotkih tudi 
cerkev) in smo tako povezani v dobrem in slabem – prihod-
kih in odhodkih …« 

  
V nadaljevanju sta zbrane nagovorila župan Občine Pol-

zela Jože Kužnik, ki je predsedniku Mirku Jegrišniku izročil 
priložnostno darilo, in podpredsednik PZ Slovenije Roman 
Podnemšek, ki je predsedniku izročil slovesno listino ob viso-
kem jubileju društva. V nadaljevanju se je z ustanovnim čla-
nom Jožetom Purom in predsednikom Mirkom Jegrišnikom 
pogovarjala voditeljica prireditve Natalija Pilko in skupaj so 
odstirali spomine. 

  
Ob koncu so iz planinskega doma prišli na oder mladi 

planinci v spremstvu Tanje Sadnik in harmonikarja Luka Čo-
tarja. S sabo so prinesli borovničevec za vse govorce na odru 
in nazdravili preteklosti in uspešni prihodnosti PD Polzela. 
Predsednik Mirko Jegrišnik je ustanovnima članoma Jože-
tu Puru in Jožetu Kočevarju podelil zahvalno listino, števil-
ni predstavniki sosednjih planinskih društev pa so čestitali 
predstavnikom društva za njegov 60-letni jubilej. 

  
Slovesnost so popestrili Godba KD Cecilija, ki jo vodi Ga-

šper Smisl, Moški pevski zbor Polzela pod vodstvom Mije 
Novak in ob klavirski spremljavi Sofije Štih, učenka Glasbene 
šole Risto Savin Žalec in harmonikar Luka Čotar. 

T O N E  TAV Č E R

60 let Planinskega društva Polzela

MOZAIK DOGODKOV

S proslave ob 60-letnici delovanja
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Po osvojenem prvenstvu U13 pred 
dvema letoma je ista ekipa ponovno 
na vrhu. Osvojili so naslov prvakov 
druge lige starejših dečkov v MNZ za 
sezono 2018/19. Na ta uspeh smo še 
zlasti ponosni tudi v društvu, saj gre 
za prvo generacijo, ki so kot cicibani 
začeli vaditi v ND Polzela pred osmi-
mi leti, ko je bila ideja nogometa malo 
več kot sanje.

Hvala še enkrat  nekdanjemu žu-
panu Ljubu Žnidarju, ki je prisluhnil in 
uvidel naše sanje leta 2011, ter hvala 
županu Jožetu Kužniku s svojo  ekipo 
ter vsem donatorjem in sponzorjem, 
ki ste stali ob strani ekipi fantov pred 
osmimi leti, velika hvala Nedeljku Bikiću 
(Top Car), ki je ekipo oblekel prvič in ji 
podal veselje. Prav posebna zahvala pa 
gre strokovnim sodelavcem: trenerju 
Sašu Bakariču kot vodji stroke, trenerju 
golmanov Antu Petrušiću ter sekretarju 
Tomažu Dobrišku. 

                        
Nogometno društvo Polzela obstaja 

od leta 2011 in se je vsakoletno s pridnim 
in prizadevnim delom širilo iz leta v leto, 
vsako leto več otrok, vsako leto boljši re-
zultati, ki so pokazatelj dobrega in kako-
vostnega športnega programa ter dela 
z mladimi, ki so naše največje bogastvo. 

Polzelski nogometaši zmagovalci druge lige     
pri starejših dečkih v MNZ Celje

V trenažnem procesu je zdaj okoli 110 
otrok  v vseh selekcijah,  od U7 do U15, 
prav tako se počasi in vztrajno uveljavlja 
rekreacija starejše populacije in prav tu 
želimo vsem v Občini Polzela približati 
ter ozavestiti vse, koliko je pomembno 
gibanje in druženje, s čimer želimo  pri-
bližati  družbeno  odgovornost  vsebin 
ter izpolnjevati  cilje  družbenih vrednot, 

kot so igranje nogometa za vse genera-
cije in koriščenje novega objekta, ki bo 
namenjen v prvi vrsti mladim nogome-
tašem, ki že nestrpno čakajo nove slačil-
nice. V zgornjih prostorih pa rastejo ide-
je in naj ostanejo skrivnost, saj so sanje 
dovoljene, v realnosti pa malo težje, ven-
dar za nas, ki imamo podporo občine in 
okolice, ni ovir. 

P E T E R  H U D E J

V soboto, 8. junija 2019, je potekal 
drugi pohod na Goro Oljko v spomin na 
dolgoletnega predsednika Planinskega 
društva Polzela Zorana Štoka.  

Pohodniki so se najprej poklonili 
spominu nanj ob njegovem preranem 
grobu, nato pa nadaljevali pot čez Sla-
tine, mimo Juga do planinskega doma 
na Gori Oljki. Med pohodom so obujali 
spomine na vesele in nenavadne dogo-
divščine, ki so jih doživeli z Zoranom 
na pohodih, orientacijah in ob delu v 
društvu. Številne pohodnike je družina 
Štok pogostila. 

Tako prijetno in sproščeno vzdušje 
je dalo vedeti, da je Zoran s svojim pre-
danim delom in iskrenim prijateljstvom 
obogatil njihovo življenje s stvarmi, ki 
imajo vrednost. 

T O N E  TAV Č E R

Drugi Zoranov pohod

MOZAIK DOGODKOV

Mladi nogometaši Polzele s pokalom, kolajnami in vodstvom kluba

Pohodniki so se zbrali na parkirišču pred občinsko stavbo na Polzeli.
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Nina se je po dveh letih ponovno vrnila na Polzelo in 
predstavila svojo novo pesem »Svet na dlani«, ki jo je pri-
pravila za letošnjo turnejo po slovenskih gradovih. Polno 
grajsko dvorišče obiskovalcev vseh generacij je v petek, 7. 
junija 2019, uživalo ob mladostniški energiji mlade obetav-
ne glasbenice.

»Pridi bližje, prisluhni mi, da povem ti, kar me teži, res 
iskreno in brez laži,« je Nina Pušlar, ki še vedno jadra na krilih 
zadnjega hita »Za naju«, predstavila javnosti svežo pesem. 
Teh pesmi se je v zadnjem času nabral cel kup, saj je posnela 
šesti album, ki ga napoveduje tudi ta pozitivni napev.

Poletne večere bomo na gradu Komenda nadaljevali s 
Terezo Kesovijo 29. junija 2019 in jih sklenili z New Swing 
Quartetom 31. avgusta 2019. Pridružite se nam na katerem 
izmed njih.

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

Svet na dlani z Nino Pušlar

V medgeneracijskem centu na Polzeli smo se poleg 
drugih dejavnosti že drugo leto vključili v vseslovensko 
akcijo Simbioz@ e-pismena Slovenija in v juniju organizi-
rali tri brezplačne računalniške delavnice, ki so potekale 
v sodobno opremljeni računalniški učilnici Osnovne šole 
Polzela pod vodstvom koordinatorja delavnice Roberta 
Roglja in ob sodelovanju učenca prostovoljca. 

  
Udeleženci različnih generacij smo se na izobraževanju 

spoznali z osnovnimi orodji, ki nam jih ponuja operacijski 
sistem Windows, uporabo interneta in nekaterih spletnih 
aplikacij. Računalniške delavnice so bile dobro obiskane, 
udeleženci smo poleg prijetnega druženja pridobili koristne 
informacije o preprosti uporabi računalnika in varni rabi in-
terneta, hkrati smo prispevali svoj delež k uresničitvi cilja 
akcije Simbioze k večji računalniški pismenosti starejše ge-
neracije. 

  
Prišel je čas počitnic in dopustov, zato se zahvaljujem 

vsem, ki ste se udeleževali naših druženj, zlasti mentorjem 
in predavateljem, ki ste nam s svojim znanjem in izkušnjami 
ponudili pestre vsebine, nas spodbudili k druženju in boljšim 

medsebojnim odnosom, zdravemu odnosu do sebe, narave, 
kulturne dediščine. Ostanite zdravi, zadovoljni do septem-
bra, ko se spet vidimo na naših medgeneracijskih srečanjih.

Računalniške delavnice

M A R J A N A  Š M A J S 

MOZAIK DOGODKOV

Mali oglasi

Magus GB

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

Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna, limfna), 
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)

Mladostniško obarvan poletni večer z Nino

Udeleženci tečaja so pridobili koristne informacije o rabi 
računalnika in interneta.
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»Dolga je bila pot v neodvisno državo. 
Na poti v lastno domovino. Na trenutek, 
ko smo se enotno odločili, da se kot na-
rod podamo na pot osamosvojitve, mora-
mo biti izjemno ponosni, saj lahko zaradi 
tega poguma danes ponosno rečemo Oj, 
Triglav, moj dom. Ohranitev domovine in 
njene kulturne dediščine v najširšem smi-
slu je pomembna, saj nas razlikuje od dru-
gih narodov, čeprav nas z njimi obenem 
tudi povezuje. Bogata kulturna dediščina 
je pogoj za samozavest vsakega naroda in 
obenem dokaz o njegovem obstoju. Da-
nes je Slovenija resnično samostojna dr-
žava, v kateri smo na svoji zemlji sam svoj 
gospodar. Zaželimo pa si le še uspeha, bla-
ginje, varnosti in svobode.« Vse te želje sta 
ob občinski proslavi ob dnevu državnosti 
na prvi poletni dan, 21. junija 2019, strnila 
podžupan Občine Polzela Miloš Franko-
vič in slavnostni govornik, poslanec Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije Ale-
ksander Reberšek. Z željami, da bi ljudje, 
ki jim je bilo zaupano vodenje države, 
spoznali, kaj so prave vrednote. 

Slovenijo imamo radi, ker je naša. Zrimo 
v prihodnost z odločno vizijo. Vsak človek 
piše svojo zgodbo, svojo pesem. V družbi 
tako vedno znova in znova nastajajo ide-
je, želje in vizije, kako jih uresničiti. Ohranili 
smo jezik, pokončno držo in slovensko pe-
sem, na kar smo lahko zelo ponosni.

Dan državnosti je praznik, ko so se 
samozavest, upanje in enotnost vrnili v 
naša srca. To je dan, ko moramo premi-
sliti o odnosu do naše države. S pono-
som govorimo slovenski jezik in bodi-
mo ponosni Slovenci na domači zemlji. 

Kulturni program so obogatili pred-
stavniki društev in organizacij z nošenjem 
prapora, ki jim je poveljeval Lado Košec, 
Moški PZ Polzela pod vodstvom Mije No-
vak in pevka Elda Viler z njenim venčkom 
slovenske popevke skupaj z Lastovko.

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

Občinska proslava ob dnevu državnosti v znamenju 
Valentina Vodnika

»Danes je dan, ki ga dal je Gospod, radujmo se ga, veselimo se ga.« S temi 
mislimi, zbranimi v melodijo, so svoje srečanje začeli cerkveni otroški pevski 
zbori v nedeljo, 16. junija 2019, na njihovem že tradicionalnem srečanju. Srečanje 
je potekalo že 17. leto v Župniji sv. Marjete na Polzeli. 

Peli otroški pevski zbori Dekanije Žalec   
Po skupni pesmi se je predstavil in 

nastopil zbor Zvončki iz Župnije Šempe-
ter v Savinski dolini, ki ga je na klavirju 
spremljala njihova zborovodkinja An-
dreja Randl, nato je zapel zbor Liokorn 
iz Župnije Žalec pod vodstvom Tomaža 
Kozivinca, ki je zbor poleg patra Viktorja 
Arha na orglah spremljal na kitari. Cer-
kveni otroški zbor Cekinčki iz domače 
župnije pod vodstvom Mateje Stražar 
pa so spremljali Jan Mogu (na kitari) in 
bratje Mazij (Dominik na kitari, Matija na 
bobnih in Tomaž na klaviaturah). 

Pred skupnimi pesmimi, ki so jih za-
peli vsi zbori skupaj,  je domači župnik 
Jože Kovačec spregovoril nekaj besed 
zahvale. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

S proslave ob dnevu državnosti na dvorišču gradu Komenda

Nekaj foto utrinkov s srečanja 
cerkvenih otroških pevskih zborov
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Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. 
Polje, vinograd, gora, morjé, ruda, kupčija tebe rede. 
Za uk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. 
Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan.

(Valentin Vodnik)



Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-303x216mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1 18/02/19   15:35

O
gl

as
 n

i l
ek

to
rir

an
.

Knjige znajo še vedno na krilih domišljije peljati otroke v 
različne svetove, med katerimi je tudi dežela branja. 

V četrtek, 6. junija 2019, so dvorano poleg Občinske knji-
žnice Polzela napolnili mali nadobudneži in njihovi starši. V 
goste smo namreč povabili lutkovno skupino OŠ Polzela, ki 
je imenitno zaključila sezono pravljičnih uric v knjižnici. Pred 
nami so radostni in polni igralskega navdiha učenci od četr-
tega do petega razreda pod mentorstvom Majde Pur in Nuše 
Aubreht uprizorili igro Rdeča kapica v deželi branja. Zgodba 
pripoveduje o deklici, ki ni marala brati, naposled pa je med 
iskanjem dežele branja spoznala junake različnih knjig, ki so 
v njej vzbudili radovednost in željo po branju. V hudomušni 
igri, v kateri je nastopalo 19 mladih igralcev, je vsak našel svo-
jega najljubšega junaka. Tako smo se z Rdečo kapico potopili 
v svet domišljije in se sprehodili po naših najljubših pravljicah, 
od Alice v čudežni deželi prek Petra Pana, Ostržka in drugih 
do slovenskih junakov Kekca, mačka Murija in Pikija Jakoba. 
Igri otrok, ki so se na odru zabavali ter suvereno in sproščeno 
nastopali, je sledila polna dvorana gledalcev. Pestrost doga-
janja je podkrepila pesem Mnogo je lepih dežel vsepovsod, ki 
jo je na kitari spremljala Nuša Bohak.

 

Prisrčen dogodek smo sklenili z zahvalo mentoricam in 
nastopajočim ter z obljubo, da med prihajajočimi počitnicami 
ne pozabimo na knjižnico, knjige in branje.

R E N ATA  N OVA K

Rdeča kapica v deželi branja

MOZAIK DOGODKOV

Mladi igralci v vlogah pravljičnih junakov
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Julij 2019
SOBOTA, 6. 7. 2019, OB 5.00 
Igrišče v Andražu 
Pohod v visokogorje: Grintovec
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 7. 7. 2019, OD 15.00 DO 
21.00
Športno igrišče Andraž
Šaljive kmečke igre v Andražu
Kulturno društvo Andraž

SOBOTA, 13. 7. 2019, OB 8.00 
Kmečka tržnica pred trgovino Tuš
Turistično društvo Občine Polzela

SOBOTA, 13. 7. 2019, OB 15.00
Poligon Ločica ob Savinji
Proslava ob 65-letnici praznika ZŠAM 
Savinjske doline ter praznik šoferjev 
in avtomehanikov
ZŠAM Savinjske doline

OD SOBOTE, 13. 7. 2019, 15.00, DO 
NEDELJE, 14. 7. 2019, OB 2.00 
Športno igrišče Andraž 
Biergajbenlauf 2019
Mladinska sekcija Andraž

TOREK, 16. 7. 2019, OB 17.00
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
258. lunohod: Polzela - Liboje - 
Šmohor
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 20. 7. 2019, OD 8.00 DO 
13.00 
Poučna ekskurzija gobarjev na Gori 
Oljki
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

SOBOTA, 27. 7. 2019, OD 19.30 DO 
23.00 
Ogled predstave v letnem gledališču 
Studenec - Lepo je biti muzikant, II. del
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 28. 7. 2019, OB 11.30 
Dobriška nedelja pri zidanici Župerl
Krajevni odbor Dobrič

NEDELJA, 28. 7. 2019, OB 15.00 
3. Športne igre Založanov pri Tajht
Krajevni odbor Založe

OD PONEDELJKA, 29. 7. 2019, OB 
9.00, DO NEDELJE, 4. 8. 2019, DO 
15.00 
Park Šenek
Poletni cirkuško-gibalno-gledališki 
tabor
Kulturno društvo Dobra ideja

KOLEDAR DOGODKOV32
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REZERVIRAJTE
  SI DATUM...

27. 9. 2019 
ob 18. uri 

... v KULTURNEM 
DOMU NA 
POLZELI.

Osrednja gostja večera: MANCA KOŠIR

V prvem delu večera se bodo predstavili nekdanji mladi novinarji z mentorico VALERIJO PUKL, ki so 
v šolskem letu 1986/87 nastopili s samostojnim projektom na prvem turističnem festivalu TURIZMU 
POMAGA LASTNA GLAVA in pripravili scenarij za FILM O POLZELI: Tanja CIZEJ, Olga JEZERNIK, 

Andreja BASLE, Valerija PUKL in Regina MRATINKOVIČ. Z nami bosta tudi Robi Zoffel in Igor 
Pungartnik, ki sta skrbela za tehnično izvedbo filma. Pogovor bo vodila Tanja CIZEJ.

Sledila bo projekcija FILMA O POLZELI.

V tretjem delu bodo obujali spomine gostje večera: MANCA KOŠIR, voditeljica festivala,
ALOJZ ŠOSTER, nekdanji dolgoletni organizator turističnih festivalov pri Turistični zvezi Slovenije, 

župan Občine Polzela JOŽE KUŽNIK in VALERIJA PUKL.

Pogovor bo vodila Andreja BASLE.

Lepo vabljeni!
Valerija Pukl, Jože Kužnik

Si želite ogledati PRVI FILM O POLZELI, 
posnet pred več kot tremi desetletji,

prisluhniti spominom na 1. otroški 
TURISTIČNI FESTIVAL v Sloveniji?... IN ...

KOLEDAR DOGODKOV 33
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Prvega avgusta bi bilo 25 let, odkar se je Janez odločil, da 
bi del svojega življenja posvetil bivanju v Domu upokojencev 
na Polzeli kot domski kurat. 

Kot je bil vajen vse življenje, je tudi domskemu življenju 
dal aktiven pečat svoje mogočne osebnosti. Ne le kot dom-
ski kurat, temveč je aktivno sodeloval tudi kot predstavnik 
stanovalcev v Svetu zavoda od leta 1998 do 2004, bil je vo-
ditelj duhovno - molitvene skupine od leta 1996 pa vse do do 
lani. Sodeloval je v skupinah starih ljudi za samopomoč, ter 
aktivno sodeloval pri obnovi kapelice sv. Florjana.

Bil je kritičen sogovornik, pa vendar tako spravljiv. Bil je 
jasen v svojih dejanjih, ki so bila vedno premišljena in nam 
podana s strpnostjo, ki jo je premogel le on.

Stanovalci in zaposleni v njem nikoli nismo videli le du-
hovnika, temveč zaupnika, ki nas je s svojimi dejanji vodil ne 
le k veri, temveč k verovanju. Verovanju v dobra dela, vero-
vanju pomoči potrebnim in ne nazadnje k verovanju v svoja 
dela. Najboljši zgled temu je bil on sam.

Pri nas v Šeneku je našel varno zavetje Doma, kjer je 
obeležil tudi svoje vidne jubileje, nazadnje lani kot diamantni 
mašnik. S ponosom je naš Dom pokazal premnogim duhov-

nikom in obiskovalcem ter pripo-
vedoval o življenju v njem, nas 
pa je navdajal ponos zaupanja v 
delo, ki ga opravljamo.

Dragi Janez. 
Prepričana sem, da bi si da-

nes želeli, da se na tem mestu 
zahvalim vsem, ki ste jih v svo-
jem bogatem življenje srečali v 
Domu, posebno še gospe Bredi, 
ki je s posebno skrbnostjo skrbe-
la za vas. In rekli bi: Bog povrni. 

V to ste ne le verovali, temveč tudi iskreno verjeli in v 
skladu s temi vrednotami tudi živeli. 

Janez. 
Od vas se ne želim posloviti z besedami slovesa, temveč 

s priporočilom za vse nas, ki smo ostali in verujemo, da de-
lamo dobro, dobro za Dom, ki vam je toliko let nudil varno 
zavetje življenja. 

Priporočite nas tam zgoraj, to zagotovo znate najbolje. 
Storite to že danes.

D O M  U P O K O J E N C E V  P O L Z E L A  E VA  L E N K O

Vse se spreminja, nič ne izgine.

ZAHVALA

MARIJANA PUNCER
7. 2. 1933–5. 6. 2019

Dobrič 11

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, darovano cvetje, vence, svete 

maše ter ustne in pisne izraze sožalja.

Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu, gospe Veroniki 
Randl, Vokalni skupini Kamerati iz Velenja, gospodu 
govorniku Marku, praporščakom in pogrebni službi 

Ropotar.

Hčerke Ida, Marjana in Nada z družinami

Tiho odšel si od nas kot lepa misel, ki mine,
a nam za vedno si zapustil lepe spomine.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega moža, atija, ata, 
tasta, brata, strica, svaka in prijatelja

FRANCA ŠTAHLA 
z Brega pri Polzeli

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem 
za besede sožalja ter ponujeno roko pomoči v trenutkih naše 

največje žalosti.
Posebna zahvala zdravniškemu osebju Onkološkega inštituta 
Ljubljana, Infekcijskega oddelka Splošne bolnišnice Celje ter 

Zdravstvenega doma Polzela za nudenje medicinske oskrbe v 
času bolezni. Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu Kova-
čcu za darovanje svete maše ter lepo opravljen obred, pevkam 

skupine M.J.A.V. za čustveno odpete pesmi, gospe Ivanki 
Ropotar za ganljiv govor in pogrebni službi Ropotar za pomoč 

pri organizaciji ter izvedbi pogreba. 
Še enkrat iskrena hvala, ker ste ga v tako velikem številu po-

spremili na njegovi zadnji poti ter darovali sveče, cvetje, svete 
maše in denarno pomoč.

Franca bomo pogrešali vsi, ki smo ga imeli radi, hkrati pa smo 
hvaležni, da smo lahko bili del njegovega življenja.

Žalujoči: vsi njegovi

In memoriam:  JANEZU IZ ŠENEKA

ZAHVALE, V SPOMIN34
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Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mraku, kjer ni noči;
Tam sonce sreče ti ne ugasne, resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Ne bomo tožili, ker si odšel. Hvaležni smo, ker si bil.
 

PLASKAN IVAN
DOBRIČ 26

(7. 7. 1936–5. 6. 2019)

Ob izgubi dragega očeta, tasta in starega očeta se iskreno za-
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena ustna in pisna sožalja, svete maše in dober namen. 
Posebna zahvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu, pev-

cem cerkvenega pevskega zbora, pogrebni službi Ropotar 
in vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti. 

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame in sestre 

KRISTINE KUŽNIK 
iz Andraža nad Polzelo 102 

(21. 10. 1938–18. 6. 2019) 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob njenem odho-
du stali ob strani. Hvala za pisna in ustno izrečena sožalja, 
hvala za darove v dobrodelne namene in za svete maše, 

gospodu župniku za opravljen obred in skrbno izbrane be-
sede, Tajani Vrbnjak, Bojanu Pustineku, pevcem in pogrebni 

službi Ropotar. Hvala vsem, ki ste jo v tako lepem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Sinovi Jože, Nace in Marko z družinami

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija

JANEZA HRAŠARJA
s Polzele

25. 4. 1950–26. 5. 2019

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem za izrečene sožalje, darovane sveče, za svete 

maše in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Hvala pevcem, gospodu župniku Jožetu Kovačcu za 
opravljen cerkveni obred.

Žalujoči vsi njegovi

Ko nekoga za vedno izgubiš, 
ko odnese s seboj del tebe, 

šele takrat se zaveš, 
da ga ljubiš bolj kot sebe.

V SPOMIN

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo. 

Mineva peto leto žalosti, odkar nas je zapustila

MILENA BLAGOTINŠEK
po domače Andrejčekova Milena iz Dobriča 40. 

Iskreno se želimo zahvaliti vsem, ki postojite ob njenem 
grobu, ji prižgete svečo in se v mislih ter molitvi spominjate 

lepih dni z njo. 

Hvala, kajti kar je neskončno dragoceno, je večno in nikdar 
ne more umreti. 

Njeni najdražji

ZAHVALE, V SPOMIN 35
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