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

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, po elektronski pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, do 13. 9. 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 27. 9. 2019.
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Pozdravljeni, sokrajani! Če želimo 
pozitivno komentirati, kje živimo, mora-
mo najprej ločiti domovino od države. 
Kot pravi Slovenci z vsemi rodovniškimi 
potrdili in uradnimi dokumenti ter pri-
vzgojenimi navadami radi kritiziramo. 
Če vam kolesarjenje ali planinarjenje 
predstavljata prevelik fizični zalogaj, 
se sprehodite do bližnje jase, recimo v 
park Šenek, in se ozrite naokoli po do-
lini. To, kar vidite, je težje opisati s slab-
šalnimi pridevniki. To je naša domovina. 
In to je naš kraj.

Vse to je ponujeno brezplačno, zato 
ne vidim razloga, da te danosti ne bi iz-
koristili. Če tega ne počnete, imate ver-
jetno drugačen življenjski slog. Gledate 
televizijo, brskate po spletu, obiskujete 
nakupovalna središča, prijatelje kličete 
po telefonu, pošiljate kratka sporočila, 
ki so okrašena s simpatičnimi smejkoti. 
S tem ni nič narobe. Pristno doživljanje 
ljudi in narave pa žal na takšen način ni 
mogoče.

Zdaj so drugi časi. Ni več sindikal-
nega turizma, solidarnostnih sobot, 
bencina na bone in ni treba po kavo ali 
riž v Avstrijo. V tej svobodi je vsega do-
volj, zato je odločitev, kaj boste vzeli ali 
doživeli, vaša. Skratka, ničesar ne damo 
zastonj in tudi ničesar ne dobimo za-
stonj. Na začetku sem omenil, da nekaj 
je pa le brezplačno. Še več, celo obresti 
so. Zdaj veste, da namigujem na giba-
nje in tisto pravo druženje, ob katerem 
se gradijo medčloveški odnosi in skrb 
za telo.

Tistih sodobnih elektronskih pasti 
naše telo ne potrebuje. Zakaj se je to 
zgodilo in kako se je začelo? Dandanes 
so vsi aparati, ki ponujajo zabavo in užit-
karije na kavču, zelo poceni in dostopni. 
Četudi vas je prizadela finančna kriza, si 
lahko za mali obrok priskrbite moderen 
telefon, svetlečo tablico ter ogromen 
televizor, ki ponuja več sto programov 
in neskončno mnogo vsebin. Kako pa 
je z vsebino vašega življenja? Vidite, v 
tem je past. Iz svojega urnika sem že 
pred leti črtal gledanje televizije in zato 
je sploh nimam. Čudak, tako ali tako. Če 
bi vam želel pojasniti, kaj počnem, ker 
ne gledam televizije, bi imel manj dela 
kot če naštejem, česa ne počnem.

Zadnja leta se ukvarjam z vzgojo in 
izobraževanjem mladostnikov. Sem pro-
fesor strojništva na srednji šoli. Pri tej 
bodoči inteligenci slovenskega naroda 
opažam marsikaj. Med drugim veliko 
zgoraj naštetega. Vse pa je pogojeno z 
vzgojo in zgledom. Tukaj imam kot uči-
telj precej zvezane roke, saj večino časa 
otroci preživijo v krogu domačih, ki jim 
najbolj ustrežejo z razvajanjem in kupo-
vanjem virtualnih igračk. Največje do-
živetje otrok s starši je zagotovo kako-
vostno druženje, recimo v naravi. Tega 
časa ne kupi noben iPhone. In tega časa 
se tudi nikoli ne pozabi. Ostane nekje 
tam v spominu, kot program, ki se čez 
čas ponovno aktivira.

V svoji mladosti, no, oprostite, ko sem 
bil mlajši, sem se dosti preganjal po ulici 
in tudi s starši smo zahajali v planine. V ti-
stem času so planinci kot prostovoljci skr-
beli za dom na Gori Oljki, zato smo tam 
preživeli kar nekaj koncev tedna. Udele-
ževali smo se tudi skupinskih izletov, ki so 
bili precej množično obiskani. Bilo je nad-
vse zabavno in družabno. V obdobju štu-
dija in mladostne razposajenosti sem se 
posvečal drugemu načinu zabave, letom 
primerno. Pozneje sem spet začutil po-
trebo po družbenokoristnem delu in pla-
ninarjenju. Vidite, program se je aktiviral. 
Postal sem planinski vodnik in dejaven v 
planinskem društvu. Ne nagovarjam vas, 
da postanite planinci, postanite dejavni. 
Zase in za kraj, v katerem živite.

Če boste sodelovali in se z nogami 
poganjali naokrog, boste srečevali ljudi 
in spoznavali njihove zgodbe. To vas bo 
bogatilo in vam dajalo lasten kritičen 
pogled na družbo. Dobili boste vzgib, da 
lahko prispevate in spremenite tisto, kar 
komentirate doma na kavču. Le skupaj 
smo veliki, kot ptice v jati smo in bližje 
je nebo, ko na prste stopimo. Želim vam 
vse dobro in se vidimo tam.

A L E K S A N D E R  M L A K A R  -  S A N D I

Bodite dejavni
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Energetska sanacija vrtca in športne dvorane je končana
Energetska sanacija starega dela 

Vrtca Polzela in Športne dvorane Pol-
zela, ki je trajala kar osem mesecev, je 
končana. Šlo je za zahtevno investicijo, 
saj je bilo na obeh objektih treba sa-
nirati 1600 kvadratnih metrov fasade. 
Stene in ostrešje so dodatno toplotno 
izolirani, zamenjano je stavbno pohi-
štvo. V vrtcu je zamenjan tudi ener-
gent za ogrevanje, in sicer je vgrajena 
toplotna črpalka zrak/voda in plinski 
kondenzacijski kotel. 

Oba objekta sta bila sanirana v sklo-
pu projekta Energetskih sanacij javnih 
stavb. Za izvedbo teh del je občina že 
v letu 2018 izbrala izvajalca Lesnina 
MG oprema, podjetje za inženiring, d. 
d., Ljubljana, ki je energetsko sanacijo 
izvedel po pogodbeni ceni 970 tisoč 
evrov. Vir financiranja so pridobljena 
nepovratna sredstva državnega prora-
čuna za evropsko kohezijsko politiko v 
višini 267 tisoč evrov, drugo je občina 
poravnala iz občinskega proračuna. 
Ocenjuje se, da bo občina zaradi teh 
del letno prihranila okoli 25 tisoč evrov, 
investicija bo tako poplačana v 15 letih. 

Namen energetske sanacije je iz-
boljšanje bivalnega ugodja za otroke, 
zaposlene in druge uporabnike, zmanj-
šanje rabe energentov in s tem obrato-
valnih stroškov, zmanjšanje emisij CO2 
v okolje, izboljšanje ugleda in podo-
be kraja, podaljšanje življenjske dobe 
teh stavb, upoštevanje normativov, ki 
jih postavlja Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah. 

Konec prejšnjega leta pa je bila 
energetsko sanirana tudi fasada Doma 
krajanov v Andražu. Dela je izvajalo 
podjetje Halomojstri, d. o. o., s Polze-
le. Vrednost pogodbenih del je znašala 
145 tisoč evrov, od tega je nekaj manj 
kot 17 tisoč evrov nepovratnih finančnih 
spodbud občina pridobila na javnem 
razpisu Eko Sklada. 

M AG D A  C I L E N Š E K

OBČINSKE NOVICE

Športna dvorana na Polzeli

Vrtec na Polzeli

Dom krajanov v Andražu nad Polzelo
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V skladu z načrti se končuje prvi 
del projekta Malteški dvori na Polzeli, 
kjer bo v začrtanem roku predvidoma 
v prvi polovici avgusta dokončanih 38 
novih, sodobno zasnovanih stanovanj. 

Arhitekturno zanimiv objekt z mo-
dernimi tlorisi, izbranimi materiali, odlič-
no mikrolokacijo ter dostopne cene so 
bili dobra podlaga za uspešen projekt, 
kar so očitno prepoznali tudi kupci, saj 
je na voljo samo še pet stanovanjskih 
enot. 

Prav tako - vezano na najavo in polo-
žitev temeljnega kamna konec pretekle-
ga leta - se je začela izvedba drugega 
dela investicije, izgradnja 19 oskrbovanih 
stanovanj, prirejenih za bivanje starej-
ših ljudi. Pogodba z glavnim izvajalcem, 
podjetjem Remont, d. d., je podpisana, 
pripravljalna dela pa so že v teku. 

Pri načrtovanju je investitor sledil vsem 
veljavnim standardom in trendom, pred-
vsem pa so z analizo podobnih objektov 
doma in v tujini poskušali najboljše prakse 
prenesti v ta projekt. Stanovanja se naha-
jajo v štirih etažah in so različnih kvadratur 
in razporeditev. Najmanjše so v velikosti 
38 m2, pa vse do 55 m2. 

Vsa stanovanja bodo imela nadkrite 
balkone oziroma lože ter ločene shram-
be v stanovanju ali ob njem. V pritličju 
je skupni prostor s kuhinjo, knjižnico in 

prostorom za skupno druženje vseh 
stanovalcev oziroma obiskovalcev z 
možnostjo izhoda na atrij. 

Stanovanja so namenjena upoko-
jencem in drugim starejšim osebam po 
60. letu starosti. Predvsem tistim, ki že 
potrebujejo delno pomoč in nego po 
potrebi, obenem pa lahko še samostoj-
no bivajo. Namenjena so tudi aktivnim 
upokojencem ali pa tistim, ki si želijo 
trajno zagotoviti bivanje brez visokih 
vzdrževalnih stroškov za svoje nepre-
mičnine in že danes želijo poskrbeti za 
svojo mirno prihodnost. 

Zanimanje za projekt je veliko, in-
vestitor začenja uradno prodajo stano-
vanj. Več o projektu najdete na spletni 
strani: www.malteskidvori.si 

Vrednost investicije (objekt z oskr-
bovanimi stanovanji) je ocenjena na 1,5 
milijona evrov, projekt pa bo končan do 
junija 2020. 

Za več informacij se obrnite na 
info@malteskidvori.si ali telefon 041 
998 888.

M AG D A  C I L E N Š E K

Malteški dvori – na voljo samo še pet stanovanjskih enot
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OBČINSKE NOVICE

V avgustu bo dokončanih 38 novih stanovanj.
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Novela Zakona o osebnem imenu med drugim  
odpravlja omejitev števila imen in priimkov

Osebna imena poznamo že dolga tisočletja, pa vendar še 
vedno ostaja skrivnost, kdaj, kako in na kateri stopnji razvo-
ja so ta nastala. Latinski pregovor ‘Nomen est omen’ ali po 
naše ‘Ime je znamenje’ pove, da smo že od nekdaj na imena 
pozorni in da ta zaznamujejo naša življenja. 

Pravila o imenu in priimku vsakega državljana Slovenije so 
zapisana v Zakonu o osebnem imenu, ki določa, da je osebno 
ime pravica državljana in služi za razločevanje ter identifikacijo 
fizičnih oseb. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki 
državljanu zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in 
dostojanstva. 

Osebno ime je posamezniku določeno ob rojstvu in se lah-
ko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij 
(sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveze ali razveljavitve 
zakonske/partnerske zveze, priznanja očetovstva, posvojitve) 
ali na podlagi prošnje državljana oziroma na podlagi prošnje 
zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mlado-
letni osebi. 

Na osebna imena bo v prihodnje zagotovo vplivala novela 
Zakona o osebnem imenu, ki med drugim odpravlja omejitev 
pri izbiri imena in priimka za pravni promet na dve besedi ter 
posamezniku daje možnost okrajšave ter uporabo črk v ime-
nu in priimku. Navedene novosti se bodo začele uporabljati v 
roku enega leta po uveljavitvi zakona, to je 13. 7. 2020. 

Povedano drugače, po novem bo lahko ime ali priimek se-
stavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da bo 
dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede ali besed 
oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za pravni promet 
izbral okrajšavo imena in priimka, vendar tudi v tem primeru 
imena ali priimka ne more samostojno sestavljati le okrajšava 
(kombinacija z besedo ali besedami). 

Spremembe, ki so se že začele uporabljati, prinašajo daljši 
rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi 
zakonske ali partnerske zveze z zdajšnjih šestih mesecev na 
eno leto. Novela zakona razširja zadržke za spremembo oseb-
nega imena tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba 
za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti, dokler traja preizkusna doba. 

Kot že zapisano, se lahko celotno osebno ime ali samo 
priimek ali samo ime spremeni na prošnjo državljana. Vloga 
za spremembo osebnega imena se vloži na katerikoli upravni 
enoti v Republiki Sloveniji. 

Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena 
veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnole-
tnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih primerih (s skle-
nitvijo zakonske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodi-
šča) posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred 
polnoletnostjo, se z novelo takim posameznikom omogoča 
samostojno vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, 
po drugi strani pa je to onemogočeno polnoletnim posamezni-
kom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili. 

Prošnji je treba priložiti potrdilo o nekaznovanosti (izda ga 
Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo, da oseba ni v kazen-
skem postopku (izda ga okrajno sodišče). Če prošnji niso pre-
dložena zgoraj navedena potrdila, jih pridobi upravna enota 
sama po uradni dolžnosti. Če naš državljan prebiva v tujini, 
mora v postopku spremembe osebnega imena predložiti tudi 
potrdilo o nekaznovanju tujega pristojnega organa. 

Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne ose-
be (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik oziroma 
skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod skrbništvo (s 
tem mora soglašati tudi pristojni center za socialno delo). Če je 
otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam podati izjavo, da se 
strinja s spremembo osebnega imena. Za spremembo otroko-
vega osebnega imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če 
ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok 
živi oziroma ki mu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem sogla-
ša drugi od staršev. Če se starša ne moreta sporazumeti glede 
spremembe osebnega imena otroku, potem jima sporazumno 
odločitev pomaga doseči center. Novi zakon jasno določa, da 
soglasje drugega od staršev ni potrebno, in sicer v primerih, ko 
eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni 
mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb. 

Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno 
sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne 
osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega 
imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi od-
ločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji 
spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo posameznika, 
je treba plačati dvakratno vrednost takse (skupaj 109,30 evra). 

Naj spomnimo, da je ob spremembi osebnega imena treba 
zamenjati tudi osebne dokumente, in sicer osebno izkaznico 
in potni list najpozneje v 30 dneh, orožne listine v 8 dneh, pro-
metno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje v 30 dneh po 
nastali spremembi podatkov. 

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

Ob spremembi osebnega imena je treba zamenjati tudi 
osebne dokumente.
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Občina Polzela objavlja

javno zbiranje ponudb
ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA

NA GRADU KOMENDA V NAJEM.

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 
strani Občine Polzela www.polzela.si in v Uradnih objavah, 
št. 5/19.

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
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Policijska kronika – junij 2019
13. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem de-

janju nasilništva, ki se je zgodilo za reko Savinjo na Bregu pri 
Polzeli, kjer so se sprli mladostniki in se stepli. Policisti bodo 
po zbranih obvestilih napisali kazensko ovadbo na ODT Celje. 

20. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju nasilja v družini, in sicer na Bregu pri Polzeli, kjer je 
bila kršitelju izrečena tudi prepoved približevanja, zoper nje-
ga pa bo po zbranih obvestilih podana kazenska ovadba na 
ODT Celje. 

28. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju lahke telesne poškodbe, in sicer sta se v naselju Breg 
pri Polzeli sprla dva voznika, v sporu pa je eden izmed njiju 
drugega udaril. Policisti bodo po zbranih obvestilih ODT Ce-
lje obvestili s kazensko ovadbo. 

V juniju smo policisti PP Žalec na območju Občine Polze-
la obravnavali tudi kršitev javnega reda in miru, in sicer z gla-
sno glasbo na prireditvenem prostoru ŠD Ločica ob Savinji, 
kjer je bilo kršitelju izrečeno opozorilo. 

Na območju Občine Polzela se je v juniju zgodilo tudi 
pet prometnih nesreč. Od obravnavanih prometnih nesreč 
je bila samo ena brez telesnih poškodb, medtem ko so se v 
preostalih nesrečah osebe telesno poškodovale. Tako so bili 
policisti PP Žalec 5. 6. obveščeni o prometni nesreči, ki se je 
zgodila v Ločici ob Savinji, in sicer sta trčili dve vozili zaradi 
prekratke varnostne razdalje. Oškodovana voznica je utrpela 
lahko telesno poškodbo, povzročitelju pa je bil izdan plačilni 
nalog. 

12. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o prometni ne-
sreči na Bregu pri Polzeli, v kateri je bil udeležen kolesar, ki je 
imel priklopljen voziček (prikolico), v katerem je imel svojega 
otroka. Med vožnjo se je prikolica prevrnila, otrok pa se je 
telesno poškodoval. Povzročitelj oziroma voznik kolesa je v 
času prometne nesreče vozil v vinjenem stanju. Policisti so 
zoper kršitelja napisali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče 
v Celje – oddelek za prekrške. 

13. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o prometni ne-
sreči z udeležbo kolesarja, ki se je zgodila na Malteški cesti v 
bližini KZ Polzela. Kolesar je padel in se hudo telesno poško-
doval. Policisti so mu izdali plačilni nalog. 

15. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o prometni ne-
sreči z udeležbo kolesarja v naselju Andraž. Po zbranih ob-
vestilih je bilo ugotovljeno, da je mladoletni kolesar zaradi 
neprilagojene hitrosti po hribu navzdol izgubil oblast nad 
kolesom in padel preko betonske škarpe ter se lahko telesno 
poškodoval. Zoper kolesarja so policisti napisali obdolžilni 
predlog na Okrajno sodišče v Celje – oddelek za prekrške. 

Policisti PP Žalec smo 17. 6. občanu iz Andraža, ki je v 
cestnem prometu vozil kolo z motorjem brez vozniškega do-
voljenja, zasegli kolo z motorjem, zoper občana pa podali 
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Celje – oddelek za 
prekrške. 

Ker se je v juniju na območju Občine Polzela in tudi v 
drugih okoliših Policijske postaje Žalec povečalo število pro-
metnih nesreč z udeležbo kolesarjev, vam policisti v nadalje-
vanju posredujemo nekaj informacij. 

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

S kolesarjenjem kot zelo preprostim in ekološkim nači-
nom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu okolju, spo-
mladi in poleti oziroma v toplejših mesecih pa je to tudi ena 
izmed najprijetnejših športnih aktivnosti na svežem zraku, s 
katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. Pri-
speva namreč k večji vzdržljivosti, koristi srcu in ožilju, obe-
nem povečuje moč. 

 
Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot 

polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogoste-
je povzročijo prometne nesreče zaradi: 
• nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba 

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

• vožnje pod vplivom alkohola, 
• neupoštevanja pravil o prednosti (največkrat na križi-

ščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji znak ''stop'' ali znak 
»križišče s prednostno cesto« velja tudi zanje, in ne le za 
voznike motornih vozil, 

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

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

OBČINSKE NOVICE

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

sti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so 
resnično sposobni varne udeležbe v cestnem prometu. 

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

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

G O R A Z D  T R B OV Š E K

Javni razpis 

objavlja javni razpis za dodelitev 5 štipendij
dijakom ali študentom

za šolsko leto 2019/2020

Rok za oddajo vlog je 20. 8. 2019. 

Besedilo javnega razpisa in vlogo najdete na spletni stra-
ni sklada http://www.polzela.si/aktualno/zuapnovsklad.

U P R AVA  U S TA N OV E

Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela

Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Matična št.: 4057309, Davčna št.: 60209542

e-naslov: zupanov.sklad@polzela.si, tel: 03 703 32 00
transakcijski račun (IBAN): SI56 0510 0801 5088 148, Abanka d. d.
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Intervju: Mirko Jegrišnik,         
predsednik Planinskega društva Polzela

Od kod prihajate?
Na Polzelo sem se preselil leta 1995, ko sva z ženo tukaj 

zgradila hišo. Prihajam s Kozjanskega, šolo sem obiskoval v 
Celju ter pozneje služboval v Velenju. 

Ste že od nekdaj planinski navdušenec?
V hribe sem začel zahajati ob koncu izobraževanja v sre-

dnji šoli z ženo, takrat še mojim dekletom. Ugotovila sva, da 
nama je to obema všeč. Takrat sva sicer naredila pravo neu-
mnost, na Kamniško sedlo sva se namreč odpravila povsem 
neprimerno obuta. Skratka, pohod nama je bil tako všeč, da 
je žena, ki je krojačica, takoj sešila pohodniška oblačila, kupila 
sva si prave planinske čevlje ter začela s pohodi. Pozneje sva 
v planine uvajala tudi najina otroka. Hči je že pri petih letih in 
pol osvojila vrh Triglava, ni ji bilo treba pomagati niti koraka. 
Zraven so bili še trije osemletniki, sin ter hčere mojih bratran-
cev. Vsi so bili disciplinirani in vsakega posebej smo varovali. 
Smo pa imeli že veliko zahtevnih poti za seboj, preden smo 
šli na Triglav. 

Kdaj ste se pridružili polzelskim planincem?
To je bilo povsem po naključju. Nekega dne sem pritekel 

na Goro Oljko. Takrat so še opravljali dežurstva planinci. Tisti 
dan je dežural Zoran Štok, ki je bil takrat tudi predsednik. 
Ko me je videl vsega prepotenega, je rekel: »Ti bi pa lahko 
sodeloval pri nas, pri orientaciji.« Vprašal sem ga, kaj moram 
obvladati za orientacijo, pa je rekel, da nič drugega kot do-
hajati druge (smeh, op. p.). To je bilo leta 2002. Takrat sem se 
ravno upokojil. Potem pa se je začelo. Začutil sem potrebo, 
da opravim tečaj za vaditelja orientacije, že prej sem opra-
vil tečaj za vodnika, in sicer vse, kar je potrebno za licenco 
evropskega vodnika – kategorije A, B, D, to pomeni za lahke 
zimske ture in zahtevne kopne ture. 

Polzelani že od nekdaj dosegate odlične rezultate v planin-
ski orientaciji.

Res je. Takoj leta 2003 smo bili državni prvaki pri vete-
ranih, kar prej še ni uspelo. In potem smo bili državni prvaki 
še trikrat. Vmes pa smo dosegali vse vrste rezultatov – od 
prvega mesta in tudi do zadnjega. Enkrat smo postali tudi 
balkanski prvaki. Redno dosegajo odlične rezultate tudi otro-
ci in mladinci ter družine. Mladinci so redno državni prvaki, 
dvakrat so bili balkanski prvaki. Družine so ravno tako že ne-
kaj let nepremagljive.

Na državno prvenstvo se lahko uvrstijo le prve ekipe iz 
vsake kategorije. Včasih je bilo osem lig, trenutno so aktivne 
le štiri. Savinjska liga ima redna tekmovanja in je ena izmed 
močnejših.

Prvi vtis, ko spoznate Mirka Jegrišnika, je, da je to človek, ki 
je odprt za predloge, je optimistično naravnan, pogumno klju-
buje izzivom vsakdana in rešuje najrazličnejše situacije. Najbrž 
je to posledica športnega duha ter intenzivnega ukvarjanja s 
športom in planinarjenjem, ugotovimo skozi pogovor z njim. 
Rek »zdrav duh v zdravem telesu« torej ni iz trte zvit, dokaz za 
to je predsednik Planinskega društva Polzela, Mirko Jegrišnik, 
ki si je kljub aktivnemu poletnemu urniku vzel čas za pogovor, 
da ga lahko podrobneje spoznamo skozi intervju in njegovo 
funkcijo. 

»Hudo je, ko imajo otroci v igrici devet življenj,
  v resničnosti pa imamo življenje le eno
    in ga je treba varovati in dobro izkoristiti.«
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Letos ste zaznamovali 60-letnico obstoja Planinskega dru-
štva Polzela s praznovanjem v Andražu. 58 let so društvo 
vodili štirje predsedniki, in sicer Marjan Čehovin, Stane 
Štorman, Vili Vybihal ter Zoran Štok. Vi vodite društvo za-
dnji dve leti. Kako se znajdete v funkciji predsednika?

Po smrti Zorana Štoka sem prevzel vodenje, ker sem bil 
podpredsednik. Na izrednem občnem zboru sem želel anga-
žirati mlajšega, kajti danes, skoraj pri sedemdesetih letih, je 
malce pozno prevzeti vodenje takšnega društva. V teh letih 
so vsi prenehali vodenje in predajali funkcijo mlajšim. Tokrat 
v odboru ni bilo nekoga, ki bi bil pripravljen sprejeti funkcijo. 
Sandi Mlakar je bil med nami najprimernejši in je tudi obljubil, 
da bo sprejel to funkcijo, potem pa je moral zaradi službe-
nih in drugih obveznosti zavrniti sprejem funkcije. Sicer sem 
prej deloval že kot podpredsednik, vendar nisem imel toliko 
opravka z administracijo. Tega je namreč ogromno. Moram 
pa povedati, da mi vsi člani odbora pomagajo in vse dogovo-
re sprejmemo soglasno. Vendar sem bil petnajst let upoko-
jen, zdaj pa nisem več, toliko je dela (smeh, op. p.).

Kakšne so vaše smernice v društvu?
Društvo se je malce postaralo. Del, ki aktivno vodi stvari, 

se stara, mlajših pa nam primanjkuje. Ne ponujamo na pri-
mer turnega kolesarjenja in športnega plezanja, ki sta adre-
nalinska športa ter mlade privlačita. Nimamo usposobljenih 
članov, ki bi te sekcije vodili, niti primerne infrastrukture, na 
primer plezalne stene. Menim, da bi to privabilo mlajše. Treba 
bi bilo narediti nekaj za mlajše.

S kom se vaše planinsko društvo povezuje?
Povezujemo se z vsemi savinjskimi planinskimi društvi. 

Največ sodelujemo z Zabukovico. Z njimi skupaj organizi-
ramo planinski tabor. Ravnokar smo prvi teden v juliju ene-
ga končali v Čezsoči. Najprej skupaj vsa društva postavimo 
tabor, ki ga potem izmenoma koristimo osem izmen. Letos 
smo postavili pet petprekatnih šotorov in še nekaj manjših. 
Šotor za kuhinjo in jedilnico, umivalnico, imamo profesional-
nega kuharja. Vodniki in mentorji skrbimo za pohode ter do-
gajanje v taboru, imamo tudi mlajše pomočnike, ki jih posku-
šamo naučiti vodenja, da bi pozneje prevzeli naše funkcije. 
Letos nas je bilo vseh skupaj nekaj manj kot sto udeležencev, 
od tega enainsedemdeset otrok. Sodelujemo še s Športnim 
društvom Štajersko-Koroškega pokala, za katerega organizi-
ramo Tek na Goro Oljko, ki ga imenujemo Zoranov pokal, po 
našem pokojnem predsedniku Zoranu Štoku, ki je ta tek uve-
del. Pri organizaciji tega teka aktivno pomagajo člani Špor-
tnega društva Andraž, ki imajo planinsko sekcijo in so hkrati 
naši člani. Skozi Andraž je speljanih veliko planinskih poti, 
za te pa vzorno skrbijo markacisti, ki so trenutno v večini iz 
Andraža. Sodelujemo tudi s Planinskim društvom Rečica ob 
Paki, pomagam mu pri izletih. Omeniti moram tudi sodelova-
nje s Planinskim društvom Grmada iz Celja, kjer sem pridobil 
dodatna znanja v alpinistični šoli, zdaj pa društvu pomagam 
pri šolanju novih generacij na področju planinske orientacije.

Vaši otroci vas še pospremijo kdaj na kakšen planinski izlet?
Moja otroka sta zdaj odrasla in imata svoji družini. Sin je 

sicer intenzivno vpet v šport, lani je v Italiji opravil preizku-
šnjo Iron man, planinari pa bolj malo. Bila sva sicer pozimi na 
Triglavu, ko smo se pred tremi leti pripravljali na Mont Blanc. 
Malo pod vrhom Mont Blanca smo sicer odnehali zaradi or-

kanskega vetra. Hči in njen mož s tremi otroki pa precej ho-
dijo v hribe ter na smučanje, tečejo na smučeh, plezajo na 
umetni steni ... Hči pravi, da smo ji to vcepili. Pri treh letih in 
pol je namreč prehodila Šaleško transverzalo. Po progi, ki je 
dolga okrog 140 kilometrov, sem jo nosil le kakšno uro. Vse 
drugo je prehodila.

In kako prepričati otroke, da hodijo? Imate kakšen nasvet za 
starše, ki tarnajo, da otroci malo hodijo?

Treba je iti na pot. In motivirati otroke z igro in pogovori. 
Najbolj sta bila navdušena, ko sem ju prvič navezal na vrv, da 
sta lahko gledala čez steno, ko sva z ženo pripravljala malico. 
Od takrat sta želela le na zahtevnejše poti. 

Ena izmed vaših tradicionalnih prireditev nosi ime Zdravju 
naproti. Kdaj jo organizirate?

Ta pohod organiziramo tretjo soboto v januarju. Po tradi-
ciji je to sobota, ki je najbližja datumu praznika svete Neže, ki 
po pregovoru »kuri rit odveže«. Takrat kokoške začnejo spet 
nesti jajca. Do zdaj smo imeli že šestintrideset pohodov. Na 
Gori Oljki tako planincem postrežemo trdo kuhano jajce. In 
obisk je na ta dan vsako leto precejšen, z vseh koncev Slove-
nije se dogodka udeleži tudi do tisoč pohodnikov.

Drug zanimiv tradicionalni pohod se imenuje Lunohod.
V sklopu Planinskega društva Polzela deluje tudi planin-

ska sekcija pri društvu upokojencev, ki je 5. oktobra 1998 prva 
v Sloveniji začela prirejati pohode ob polni luni, čemur so po-
zneje sledila tudi nekatera druga društva po Sloveniji. Do zdaj 
so izvedli že 256 pohodov. Na druge zahtevnejše pohode se 
ne odpravijo več, na Lunohode pa radi pridejo. 

Planinci Planinskega društva Polzela skrbite tudi za pla-
ninski dom na Gori Oljki. Planinski dom na Gori Oljki je 
doživel svetle in tudi temne trenutke. V zadnjih letih go-
stinska ponudba vaših najemnikov privabi čedalje več po-
hodnikov. Koliko je potrebno vzdrževanja, da dom nemo-
teno deluje?

Petindvajsetodstotna lastnica je tudi cerkev in vse inve-
sticije izvajamo skupaj. Sponzorjev in donatorjev, kot smo jih 
imeli pred več kot dvajsetimi leti, ni več mogoče dobiti. Edina 
rešitev, da dom živi, je bila, da ga oddamo v najem. S prvim 
najemnikom ni bilo veliko sreče, potem smo ponovili razpis in 
izbrali za najemnika domačina, odličnega kuharja, ki je skupaj 
s starši prevzel dom, kakovost ponudbe se je povečala in lju-
dje so začeli prihajati. Po devetih letih smo spet iskali novega 
najemnika. Imeli smo ponovno srečo pri izboru. Aleš Urlep je 
tudi odličen kuhar, z njegovo ženo sta polno angažirana. Ima-
ta dobro ponudbo in dom živi. Dom obnavljamo s sredstvi od 
najemnine. Obnovili smo streho, kuhinjo, del opreme, sanita-
rije in WC-je v nadstropju, okna. Po zamenjavi oken se pozimi 
pojavlja plesen, česar nam še ni uspelo rešiti. Nujno potrebna 
je tudi čistilna naprava. Sredstev nimamo dovolj. Od Planin-
ske zveze Slovenije smo prejšnji mesec prejeli dopis za mo-
žnost ekološke sanacije objekta, pokrijejo nam približno 60 
odstotkov vrednosti obnove, ki znaša najmanj 87.000 evrov, 
vendar moramo preostalih 40 odstotkov sredstev priskrbeti 
sami. Teh sredstev nimamo. Za pomoč smo prosili tudi Obči-
no Polzela, še čakamo odgovor. 
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borih in tekmovanjih, da je otroke zaradi igric in filmov celo 
strah iti v gozd. Letos so imeli na orientacijski tekmi vrisanih 
približno 200 metrov trase po gozdu. Ko so prišli do gozda, 
so se obrnili in se vrnili. Na vprašanje, zakaj so se vrnili, so 
odvrnili, da se je v gozdu dogajalo ravno tako kot v nekem 
filmu, listi so se premikali, pokalo je in so se prestrašili (smeh, 
op. p.). Hudo je, ko imajo otroci v igrici devet življenj, v re-
sničnosti pa imamo življenje le eno in ga je treba varovati in 
dobro izkoristiti. Vendar gledam na življenje vseeno optimi-
stično, še zlasti zato, ker sem preživel hudo bolezen. 

Kaj bi želeli dodati za konec?
Želel bi, da bi se nam pridružili mlajši in tudi odgovorni 

ljudje, da bi društvo živelo še naprej. Še posebno domačini. 
Veliko ljudi se nam pridruži iz drugih krajev, ko nas spoznajo 
in vidijo, da se imamo lepo. Rad bi, da bi se društvo pomla-
dilo in bi se pojavil nekdo, ki bi prevzel funkcijo predsednika. 
Upam še vedno na Sandija Mlakarja, da bo prevzel naslednji 
mandat, kajti sam ga ne mislim nadaljevati, bom pa pomagal 
po svojih močeh, dokler mi bo zdravje služilo. Človek za ta-
kšno funkcijo mora biti mlajši.
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Vendarle je planinarjenje zdrava in lepa dejavnost. Koliko 
vam ostane časa za pohode?

Že od nekdaj veliko tečem, telovadim, pozimi tečem na 
traku, uporabljam steper in ohranjam kondicijo. V zadnjem 
času pa mi preprosto zmanjka časa za pohod, na primer na 
Goro Oljko. Zjutraj vstanem ob pol šestih, odtečem deset do 
petnajst kilometrov, da naredim nekaj zase, potem pa sledim 
obveznostim. Trenutno je bila moja skrb urejanje dovoljenj 
za Tek na Goro Oljko. Sandi Mlakar skrbi za protokol. Osem 
dni pa je šlo za postavljanje tabora in delo v taboru Čezsoča 
2019.

Kot kaže, ste optimistično naravnan človek. Skrbite za svo-
jo kondicijo in imate radi stvari urejene. Kaj bi kot človek z 
izkušnjami in zdravim načinom življenja svetovali tisti mla-
dini, ki zapada v depresijo in dolgčas ter posledično debe-
lost in nesrečo?

Naj živijo realno življenje in ne življenja na telefonu in ra-
čunalniku. Igrice so v redu za kratek čas. Opažam pa na ta-
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

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

Fotografiranje oseb
Fotografiranje poroke

Nosečniško fotografiranje
Fotografiranje svetega krsta

Družinsko fotografiranje
Fotografiranje rojstnega dne

Fotografiranje živali
Darilni bon

Kontakt  

041 692 772

 

  
OBUTEV ZA VSE PRILOŽNOSTI 

 
 

POSEZONSKI POPUST – ZNIŽANJE  
DO –50 % 

TRAJA DO 31. 8. 2019.  
 
 

VELIKA IZIBRA OBUTVE IN COPATOV – BALERINK  
ZA ŠOLO IN VRTEC OD ŠT. 18 DO 48. 

CICIBAN – FRODDO – BOSA NOGA – SUPER FIT. 
 

VABLJENI! 
 
 

DELOVNI ČAS: 8.00–19.00, SOBOTA: 8.00–13.00, 
TEL.: 03/700 03 50. 

Nikoli sami, Šolnček je že 25 let z vami! 
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Vrtec teče do medalje
Na lepo sončno soboto, 8. junija 2019, smo izvedli prire-

ditev »Vrtec teče do medalje« v sodelovanju z Zvezo špor-
tnih društev Polzela in Olimpijskim komitejem Slovenije. 

Po uvodnem pozdravu ravnateljice Bernardke Sopčič, 
predsednika ZŠD Polzela Ivana Kapitlerja in predstavnika 
OKS smo slovesno odprli prireditev s prihodom »olimpij-
ske« bakle in zastave. Dogodek je bil prepleten s plesnimi 
igrami, poligoni, ciljanjem tarče, vlečenjem desk, poskoki 
in tekom. Gostja prireditve je bila Tinkara Fortuna, s katero 
smo tekli tudi zaključni tek. Ob koncu smo otrokom razdelili 
medalje in priznanja ter se prijetno utrujeni in polni novih 
vtisov poslovili.

N ATA Š A  P A N Č U R  P O S E D E L

Z raziskovanjem počitnic do zlatega državnega priznanja
Konec maja je v Otroškem letovišču Pacug potekalo 50. 

državno srečanje mladih zgodovinarjev, na katerem smo 
predstavili letošnjo raziskovalno nalogo z naslovom Po poti 
pripovedovanja do današnjega počitnikovanja. 

Devetošolke Iza Štih, Julija Trobina in Maša Zabukovnik z 
mentorico Natašo Jesenko so zanjo prejele zlato priznanje. 

Avtorice so raziskale načine in okoliščine preživljanja po-
čitnic različnih generacij ter prišle do zanimivih informacij in 
ugotovitev. Naloga je dragocena tudi z vidika dokumentiranja 
različnih dejavnosti, pogovornih izrazov in ledinskih imen iz lo-
kalnega okolja, ki počasi izginjajo iz naše vsakdanje komunika-
cije. Tako nam je uspelo dodati še en kamenček v mozaik ohra-
njanja (lokalne) kulturne dediščine. 

N ATA Š A  J E S E N K O

Zlate mlade zgodovinarke

Nepričakovana gosta
V četrtek, 13. junija 2019, je prva skupina osmega razreda 

pri angleščini dobila prav poseben obisk. K pouku sta se nam 
pridružila sedemletni Mark in njegova mama Cvetka.

Njuna družina se je pred enajstimi leti preselila v Ameriko. 
Zaradi sorodnikov v Sloveniji se velikokrat odločijo priti na 
obisk. Tokrat sta obiskala tudi nas. Najprej smo se razdelili 
v dve skupini – fantje skupaj in dekleta skupaj. Reševali smo 
naloge o Združenih državah Amerike, ki nam jih je pripravila 
učiteljica Mojca Kacjan. V vsaki skupini smo sestavili miselni 
vzorec s slikami in besedami, povezanimi z Združenimi drža-
vami Amerike. A učiteljica nam je na izbiro dala tudi slike in 
besede, ki so spadale k drugim državam. Po pregledu smo 
ugotovili, da sta obe skupini odlično opravili svoje delo. Re-
ševali smo tudi kviz, na katerem so bila vprašanja o ameriški 
kulturi, hrani, politiki. Ura je hitro minila, zato smo se gostoma 
zahvalili za obisk z manjšima pozornostma, vsak izmed nas 
pa je dobil malo antistresno žogico. Preden smo odšli nazaj k 
pouku, smo naredili še skupinsko fotografijo. Še enkrat hvala 
obema za prečudovit in poučen obisk. 

E VA  Š T E M B E R G E R ,  8 .  R .

VRTEC IN ŠOLA

Športni dogodek v olimpijskem duhu

Osmošolci z gostoma iz ZDA
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Filmsko slovo devetošolcev
V petek, 14. junija 2019, je v športni 

dvorani OŠ Polzela potekala filmska 
premiera z naslovom Valeta 2019. 

V filmskem večeru smo se skupaj z 
devetošolci spominjali njihovih začetkov, 
časov, ko so brezskrbno gledali risanke, 
se prvič zaljubili, pobrskali pa smo tudi 
po nekoliko nagajivejših spominih.

Tako smo se s pomočjo različnih 
filmčkov, zabavnih iger vlog, glasbe, petja 
in plesa sprehodili skozi devet let spomi-
nov, ki so se končali s podelitvijo spriče-
val in posebnih priznanj šole – bronastih, 
srebrnih in zlatih. Zlato priznanje šole je 
tokrat prejelo pet učenk: Nana Petrović, 
Iza Štih, Julija Trobina, Maša Zabukovnik 
in Neža Zupan. 

»Ko se ena vrata zaprejo, se druga 
odprejo,« so ugotavljali devetošolci. 
Osnovnošolska vrata so se za njih res-
da zaprla, toda odprla so se nova vrata 
v svetlo prihodnost. Dragi devetošol-
ci, naj vas ne bo strah stopiti skoznja. 
Srečno!

K A R M E N  Z U PA N C

PREDAJA KLJUČA

Devetošolci so že končali obvezno-
sti, povezane s šolo, toda to jih ni usta-
vilo, da ne bi pripravili že tradicionalne 
predaje ključa. 

Tri ekipe osmošolcev (vsaka ekipa je 
štela pet članov) so se borile pošteno, 
zato bi si prav vsaka zaslužila zmago. 
Vendar je zmagovalec lahko le en. Tokrat 
je bila zmagovalna ekipa 8. c-razreda. 
Čestitamo. 

Osmošolci so si z vsemi močmi prizadevali osvojiti ključ.

Pestri zadnji dnevi pouka

VRTEC IN ŠOLA

Valeta - film, ples, glasba ter slovesna podelitev spričeval in posebnih priznanj šole
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TEKMA UČITELJEV IN UČENCEV

Na OŠ Polzela je že drugo leto za-
pored potekal prav poseben športni 
dogodek, in sicer »boj« v odbojki med 
ekipo učiteljev in ekipo devetošolcev. 

Žal tudi letošnji generaciji deveto-
šolcev ni uspelo premagati bojevite 
ekipe učiteljev, toda bili so blizu. Prav 
vsi tekmovalci so tekmovali športno, 
največji zmagovalci pa so bili ponovno 
dobro razpoloženi navijači na tribunah. 

Športni dogodek smo izkoristili tudi 
za podelitev nagrad tistim, ki so bili zve-
sti spremljevalci dveh načinov prihajanja 
v šolo – pešbusa in bicivlaka. Nagrade sta 
podelila ravnateljica Bernardka Sopčič in 
mentor obeh dejavnosti Simon Krumpak. 

Zmagovalci smo vsi – obe odbojkarski ekipi in 
športni navijači.

Igre brez meja so bile na vroč če-
trtkov dan, 20. junija 2019, prava špor-
tna poslastica.

ŠPORTNI DAN: IGRE BREZ MEJA

Vsaka skupina, ki so jo sestavljali učenci od prvega do osmega razreda, je pre-
izkušala svojo moč, spretnost, sodelovanje in še mnogo drugih veščin na več kot 
štiridesetih postajah. Pester dan je potekal na vseh zunanjih igriščih, v veliki športni 
dvorani, plesni dvorani in mali telovadnici. Bilo je zanimivo, razgibano in zabavno.

Š O L S K I  N O V I N A R J I  Z  M E N T O R I C O  K A R M E N  Z U PA N C

VRTEC IN ŠOLA

Medgeneracijsko povezovanje, vroč junijski dan in veliko dobre volje
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Slovo andraških petošolcev
S sklepno prireditvijo Odplešimo na počitnice so se od 

Podružnične šole Andraž poslovili petošolci, ki nadaljujejo 
šolanje na OŠ Polzela. 

Kot pove ime, je bila prireditev plesno obarvana, učenci pa 
so za svoj trud med šolskim letom in dosežke na tekmovanjih 
prejeli pohvale in priznanja iz rok ravnateljice Bernardke Sopčič. 
Poslovila se je močna, delovna in ustvarjalna generacija učen-
cev. Da niso bili le najstarejši na šoli, ampak tudi »najmodrejši«, 
so pokazali z modrimi poslikanimi majčkami, ki so jim jih za pre-
senečenje pripravili njihovi starši. Petošolcem želimo vse dobro 
na njihovi nadaljnji poti.

O LG A  PA L I R

Zadnji šolski dan
Ob koncu pouka smo v veliki športni dvorani priredili proslavo ob dnevu 

državnosti, na kateri so se učenci predstavili z recitatorskimi, plesnimi in glas-
benimi točkami. 

Med programom je ravnateljica slavno-
stno podelila priznanja ob koncu prvega in 
drugega triletja ter čestitala za uspehe naj-
uspešnejšim učencem od prvega do osme-
ga razreda. Skupno so naši učenci dosegli 
na tekmovanjih 441 bronastih priznanj, 105 
srebrnih in 7 zlatih (slovenščina, angleščina, 
zgodovina, geografija, glasba). Uspešni so 
bili tudi na literarnih, likovnih, fotografskih 
in video natečajih na državni ravni. Pri raz-
iskovalnih nalogah so učenci prejeli srebr-
no priznanje za turistično področje in zlato 
priznanje za nalogo s področja zgodovine. 
Med športnimi dosežki pa lahko izpostavi-
mo drugo mesto na državnem prvenstvu v 
namiznem tenisu za dečke in tretje mesto 
na državnem atletskem prvenstvu v teku 
na 300 metrov za deklice.

A L J A  B R AT U Š A

VRTEC IN ŠOLA

»Modri« petošolci so se poslovili od andraške šole.

Proslava ob dnevu državnosti s slovesno podelitvijo priznanj
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Bralna skupina Mravljice v Medge-
neracijskem društvu Mozaik generacij 
Polzela ima julija in avgusta počitnice. 
Ko smo me obiskovale osnovno šolo, 
smo imeli pred počitnicami vedno iz-
let ali ekskurzijo. Zdaj smo se odločile 
za izlet v preteklost. 

V četrtek, 13. junija 2019, smo si 
ogledale enega izmed najstarejših gra-
dov v Sloveniji - grad Žovnek, dom 
gospodov Žovneških, pozneje celjskih 
grofov, katerih potomci so naseljeni po 
vsej Evropi. Odkar je grad zapustil za-
dnji lastnik, je bil grad v ruševinah, go-
sto poraščen in primerno bivališče kač. 
Vse do takrat, ko je skupina ljubiteljev 
kulturne dediščine ustanovila Kulturno-
zgodovinsko društvo Žovnek, katerega 
predsednik je upokojeni učitelj zgodo-
vine Franc Kralj. 

 
To društvo obnavlja grad že več kot 

dvajset let vsako nedeljo s prostovolj-
nim delom. Franc Kralj nas je tokrat na 
gradu tudi sprejel in nam razložil veliko 
stvari iz svoje bogate zakladnice zna-
nja, teh podatkov v knjigah ni mogo-
če najti. Navdušilo nas je predvsem to, 
kako jim je z vztrajnostjo in požrtvo-
valnostjo uspelo obnoviti obrambni in 

vhodni stolp ter tako ohraniti kulturno 
dediščino za prihodnje rodove. Imajo 
pa ideje in načrte, kako privabiti vedno 
več obiskovalcev. 

 
V drugi etaži stolpa je okrogla miza 

z dvajsetimi stoli, na katere smo se 
posedle. Moram priznati, da smo ime-
le s seboj tudi enega moškega. Zares 

krasno je bilo v prijetnem hladu debe-
lih grajskih zidov, saj je tu tudi močna 
energijska točka, kar je bil eden izmed 
prvih pogojev pri gradnji gradov. Tako 
smo Mravljice preživele lepo dopoldne 
in zadovoljne prilezle domov. S spozna-
njem, kaj vse premore naša lepa Slove-
nija in da včasih vse to premalo cenimo. 

M I L E N A  B E LO Š E V I Č 

Ogled gradu Žovnek

V lipovem drevoredu ob potoku Pšata v Mengšu je prijetno, barvito in veselo, 
ko ga popestrijo ljubiteljski slikarji. 

Slikarski sprehod v Mengšu
Likovno društvo Mengeš je sredi ju-

nija povabilo likovnike Kulturno-umetni-
škega društva Polzela, da so se predsta-
vili in upodabljali na številnih slikarskih 
stojalih, postavljenih v senci lipovega 
drevoreda. Poletno vročino sta blažila 
senca lip in žuborenje potočka Pšata, 
zato je dogodek privabil številne obi-
skovalce. Polzelski likovniki so s svojimi 
slikami predstavili znamenitosti doma-
čega kraja in Savinjske doline. 

V Mengšu imenujejo tradicionalni 
likovni dogodek Sprehod ob Pšati, kar 
pomeni vsakoletno srečanje ljubitelj-
skih slikarjev. Kratek sprehod in prijeten 
pogovor sta likovnikom namenila tudi 
župan in podžupan Občine Mengeš.

M O J C A  K O R O Š E C

MOZAIK DOGODKOV

Pred žovneškim gradom

Polzelski likovniki v lipovem drevoredu
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Nogometna veteranska ekipa je v 
petek, 14. junija 2019, gostovala v kra-
ju Tržec pri Ptuju. 

Razširjena ekipa Polzele je tokrat 
štela 18 igralcev, ki so se z avtobu-

som podjetja Pemi, d. o. o., odpeljali 
v prijetni kraj v bližini Ptuja in bili to-
plo sprejeti. Po odigrani tekmi, ki se je 
končala v prid ekipe Polzele, so tam-
kajšnji nogometni veterani pripravili 
še pogostitev. 

V nadaljevanju pa je sledilo prijetno 
druženje, ki je bilo tudi namen srečanja. 
Vsekakor jim njihovo gostoljubje vrne-
mo v jesenskem času, ko na Polzeli pra-
znujemo občinski praznik. 

I V I  K A P I T L E R

Nogometno srečanje v Tržecu 

Vsaka stvar ima svoj začetek in ko-
nec – kot tudi šolsko leto. S četrtkom, 
20. junija 2019, so se mladi in nadobudni 
glasbeniki Glasbene šole Cecilija poslo-
vili od učilnic ter odšli po nove moči. 

Preden so se lahko poslovili od notnih 
zapisov, pa jih je čakala še zadnja postaja 

– podelitev spričeval. Letos se je na glas-
beni šoli izobraževalo 85 učencev različ-
nih starostnih obdobij. Ponosni mentorji 
so svojim učencem podelili potrdila. 

Gašper Smisl, predsednik Cecilije, 
Kulturno-glasbenega društva Polzela, 
je zbranim učencem podelil posebna 

priznanja za prizadevno delo in vse-
stransko sodelovanje pri različnih glas-
benih projektih.

Da besede niso preglasile glasbe, so 
s svojimi instrumenti mladi glasbeniki 
popestrili dogajanje in pokazali, kaj so se 
naučili v preteklih letih.

Zaključna prireditev Glasbene šole Cecilija

Ž I VA  AV Ž N E R

MOZAIK DOGODKOV

Tokratno srečanje nogometašev je potekalo v kraju Tržec pri Ptuju.

Glasbena točka učencev Glasbene šole 
Cecilija

Kolektiv Glasbene šole Cecilija
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Društvo podeželske mladine Tabor je v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje organiziralo regijske 
kmečke igre. Zaradi neurja so potekale delno okrnjene na 
domačiji Laznik v Taboru. 

Največ uspeha so imeli domačini, Društvo podeželske mla-
dine (DPM) Tabor, ki so zasedli prvo mesto, druga je bila ekipa 
DPM Slovenske Konjice, tretja pa ekipa DPM Spodnje Savinj-
ske doline, ki so jo sestavljali mladi s Polzele. Vse tri ekipe so 
nastopile 6. junija 2019 tudi na 33. državnih in 12. mednarodnih 
kmečkih igrah na Poljani, kjer se je pomerilo 25 ekip. Zmagala 
je ekipa DPM Kranj - Tržič, Taborčani so zasedli deseto mesto, 
ekipa Spodnje Savinjske doline pa šestnajsto. 

T O N E  TAV Č E R

Polzelani na regijskih kmečkih igrah tretji

Vsakoletna ekskurzija po naši lepi domovini, ki jo orga-
nizira Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela, je 
postala že kar tradicija. Letos smo se člani prostovoljci, vodi-
teljice skupin in drugi občani, skupaj s člani društva za nena-
silno komunikacijo Mavrica iz Žalca, odpravili na Primorsko. 

 
28. junija 2019 smo se ob sedmih zbrali pred trgovino Tuš in 

se z avtobusom odpeljali proti sončni Primorski. Naš prvi kratek 
postanek je bil na Lomu, kjer smo se malo okrepčali. Pot smo 
nadaljevali do Lucije. Tam smo obiskali moderni Center za sta-
rejše občane Lucija. Center ima veliko urejenih zelenih površin 
in sprehajalnih poti ter lep pogled na morje. Od tam smo krenili 
v Izolo in si ogledali cerkev sv. Mavra, ki stoji na najvišji točki 
nekdanjega srednjeveškega otoka. Iz cerkve vodi vhod na več 
kot 30 metrov visok zvonik iz leta 1585, zgrajen iz navadnega 
istrskega kamna na gotski osnovi. Do vrha vodi 99 stopnic. 

 

Nato smo se odpeljali v notranjost slovenske Istre in si 
ogledali torkle oziroma oljarno v vasici Babiči. Pot smo na-
daljevali do druge istrske vasice Marezige, ki je znana po pra-
zniku refoška. Njihova najnovejša pridobitev je prva vinska 
fontana v Sloveniji. Na fontani je možnost pokusiti štiri vrste 
vin: dve vrsti refoška, sovinjon in malvazijo. Eden izmed refo-
škov je vino iz grozdja, ki je zraslo v najstarejšem vinogradu v 
Evropi. Ta vinograd je v bližini in tudi tega smo si ogledali po 
poznem kosilu v gostilni Karjola. 

 
Polni lepih vtisov smo se vračali proti domu in četudi nas 

je ves dan žgalo vroče sonce, nam to ni pokvarilo veselega 
vzdušja. 

M I L E N A  B E LO Š E V I Č

Ekskurzija na Primorsko

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa DPM Spodnje Savinjske doline, ki so jo sestavljali mladi 
s Polzele, s pokalom za tretje mesto.

Pri vinski fontani
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V soboto, 15. junija 2019, smo v 
Teniškem klubu Polzela organizirali 
Dobrodelni otvoritveni teniški turnir. 
Zbrani prostovoljni prispevki v vredno-
sti 700 evrov so namenjeni za našo so-
krajanko, ki potrebuje pomoč, saj jo je 
doletela bolezen, družina pa se je zna-
šla v finančni stiski. 

Turnir so omogočili Teniški klub Pol-
zela, Iskra AMS in direktor mag. Boštjan 
Pražnikar. Nagrade za zmagovalce so 
prispevali Bike shop Šempeter, Občina 
Polzela, Iris Kočevar in Kmetija Udrih. 
Hvala številnim dobrim ljudem za pro-
stovoljne prispevke in donacije. 

 
Iskrena hvala Nogometnemu klubu 

Polzela in predsedniku Petru Hudeju, 
ki so se samoiniciativno pridružili akciji 
ter na zaključnem pikniku kluba zbirali 
prostovoljne prispevke. Skupna vsota 
je 700 evrov ter bo v celoti namenjena 
terapijam in sanitetnim potrebščinam 
naše sokrajanke. To je dokaz, da skupaj 
zmoremo in znamo ter da je konkretna 
pomoč tukaj in zdaj zelo dragocena. 

 
Nagrade najboljšim so podelili žu-

pan Občine Polzela Jože Kužnik, direk-
tor Iskre AMS mag. Boštjan Pražnikar 
in predsednik Teniškega kluba Polzela 
Jože Vrečko. 

Najboljši v naključnih mešanih dvo-
jicah so bili: 
• 1. mesto: Dragica Hriberšek in Brane 

Miklavžin,
• 2. mesto: Vlasta Travner in Iztok Tomc,
• 3. mesto: Marko Gaberšek in David 

Rojnik.

Najboljše igralke turnirja so bile Dra-
gica Hriberšek, Vlasta Travner in Tina 
Selišnik, najboljši igralec turnirja pa Bra-
ne Miklavžin. Tekmovalni del turnirja je 
odlično vodil Vlado Travner. 

19. junija sem obiskala družino, ki ji 
je pomoč namenjena, in ob prisotno-
sti fizioterapevta smo se dogovorili, da 
bodo zbrana sredstva namenjena za te-
rapije v juliju, avgustu in septembru ter 
za nakup potrebnih ortopedskih pripo-
močkov, ki niso kriti s strani zavaroval-
nice. Ko bodo vsa sredstva porabljena, 
bom objavila natančno specifikacijo 
porabe. Iskrena hvala vsem sodelujo-
čim, ki ste pomagali, da je dobrodelni 
dogodek tako lepo uspel. 

D R AG I C A  S T E R N A D  P R A Ž N I K A R

Dobrodelni otvoritveni turnir Teniškega kluba Polzela

V soboto, 29. junija 2019, je balinarski klub iz Trbovelj organiziral mednaro-
dno tekmovanje. Udeležilo se ga je 16 ekip, od tega tri iz sosednje Hrvaške. 

 
Za polzelsko ekipo Balinc smo nastopili: Marija Vajncerl, Karli Korber, Marjan 

Galjot in Stojan Lukan. Zmaga na tekmovanju je pripadala domači ekipi AMD Trbo-
vlje, drugo mesto smo osvojili Polzelani, tretje mesto balinarji iz Labina (Hrvaška), 
četrto mesto balinarji iz Lenarta itd. 

 
Pred tekmovanjem v Trbovljah smo se člani društva Balinc in polzelski upoko-

jenci v četrtek, 27. junija 2019, udeležili še ligaškega tekmovanja, ki so ga v sodelo-
vanju s Štajersko upokojensko ligo pripravili v Topolšici. Med šestimi nastopajočimi 
ekipami smo bili polzelski upokojenci, člani balinarskega kluba Balinc, najboljši 
- osvojili smo prvo mesto. Tokrat smo nastopili v naslednji postavi: Karli Korber, 
Marjan Galjot, Stanko Golobič in Stojan Lukan. 

K A R L I  K O R B E R 

Polzelski balinarji srebrni na 
mednarodnem tekmovanju v Trbovljah 

MOZAIK DOGODKOV

Najbolje uvrščeni na dobrodelno naravnanem otvoritvenem teniškem turnirju

Od leve proti desni: Karli Korber, Marija Vajncerl, Stojan Lukan, Marjan Galjot
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V petek, 14. junija 2019, smo se lju-
bitelji pohodov s Polzele ob polni luni 
zbrali pred občinsko stavbo in skupaj 
s prijatelji iz Šmartnega v Rožni dolini 
krenili proti Ptuju ter naprej do gradu 
Vurberk. Tam so se nam pridružili še 
prijatelji s Ptuja. 

S ščipohodci se družimo že vse od fe-
bruarja 2001, ko so se mudili na Gori Oljki 
ravno v času našega lunohoda. Od takrat 
se srečujemo dvakrat na leto ob polni 
luni. Enkrat na Polzeli in enkrat na Ptuju. 

 
Grad Vurberk stoji na strateško po-

membnem griču nad reko Dravo. Danes 
je razvalina, saj sta ohranjena le rene-
sančni utrdbeni obroč in obzidje. V svoji 
prvotni obliki je obsegal trinadstropno 
stavbo, na severu pa obzidano dvorišče. 
Prvič je omenjen leta 1238. Na Vurberk 
se veže vrsta zgodb in zgodovinskih do-
godkov. Nastanek povezujejo z bojem 
med Kersnikom in bajeslovnim črvom 
oziroma kačo. Omenja se tudi vitez, ki je 
ubil zmaja in postavil grad. Po prvi sve-
tovni vojni je ruski Rdeči križ uredil sana-
torij. Med drugo svetovno vojno so imeli 
Nemci grad preurejen v nacistično po-
litično šolo, februarja 1945 so ga zave-
zniki bombardirali in hudo poškodovali. 
Danes na gradu potekajo različne prire-
ditve. V bližnji okolici je pustolovski park 
in več kot trideset energetskih točk. Po-

tepanje po parku in obisk energetskih 
točk smo pustili za drugič. 

 
Po ogledu gradu in druženju nas 

je nekaj krenilo proti kraju Grajenščak. 
Tam nas je počakal avtobus in nas pe-

ljal na turistično kmetijo Lacko. Sledilo 
je prijetno druženje s pogostitvijo. Pot 
domov v poznih večernih urah je na 
nebu popestrila polna luna, katere sijaj 
je osvetljeval pot. 

J U L I J A N A  K L E M E N

257. lunohod na Ptuj

Člani skupine Rožmarin, ki se tedensko srečujemo v medgeneracijskem centru 
z glavnim vodilom »Z naravo do zdravja« in predanima vaditeljicama Cvetko in 
Majdo, smo v sredo, 26. junija 2019, zaključili druženje v prijetnem naravnem okolju. 

Zaključek skupine Rožmarin
V svoj raj sta nas povabila člana 

Majda in Danijel Mlakar in tako smo v 
praksi našli to, kar smo skozi leto teo-
retično spoznavali. Očaral nas je vrt s 
pestrim izborom rastlin. V praksi smo 
dobili potrdilo, da je zelo učinkovito go-
jenje rastlin z upoštevanjem zakonitosti 
narave in brez uporabe kemije. 

 
Ker vedno poudarjamo, da je človek 

socialno bitje in da k zdravju prispe-
va tudi druženje, smo to potrdili tudi 
s prijetnim druženjem ob dobri, doma 
pripravljeni hrani. Pred nami je poletje, 
ki ga bomo izkoristili za oddih, izlete v 
naravo, nabiranje zelišč in plodov, s ka-
terimi si bomo okrepili zdravje ter se v 
dobrem počutju v septembru ponovno 
srečali. 

M A R J A N A  Š M A J S

MOZAIK DOGODKOV

Pohodniki ob polni luni s Polzele, iz Šmartna v Rožni dolini in s Ptuja

Članice in člani skupine Rožmarin
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V soboto, 22. junija 2019, je potekal 
letošnji dan gasilca Gasilske zveze Ža-
lec, združen s praznovanjem 110-letnice 
Prostovoljnega gasilskega društva Le-
vec. Prireditev je potekala na letališču 
v Levcu, udeležilo pa se je je nekaj sto 
gasilcev iz vseh 32 društev GZ Žalec, 
sosednjih gasilskih zvez, GZ Slovenije, 
predstavnikov občin z župani in podžu-
pani ter številni drugi gostje ter krajani. 

Prireditev se je začela s parado ob 
igranju koračnice Godbe Liboje in pri-
hodom na prireditveni prostor, pod 
streho letališkega hangerja, kjer je po-
tekal uradni del dogodka, po njem pa 
je sledilo druženje. Zbrane je uvodoma 
pozdravil in nagovoril župan Občine 
Žalec Janko Kos in ob tem poudaril 
uspešno delovanje GZ Žalec ter čestital 
PGD Levec za jubilej. V nadaljevanju sta 
govorila še predsednik GZ Žalec Ed-
vard Kugler in predsednik GZ Slovenije 
Janko Cerkvenik. 

Ob 110-letnem jubileju je bronasto 
plaketo z vgravirano letnico prejel PGD 
Levec, in sicer iz rok predsednika Janka 
Cerkvenika, sprejel pa jo je namestnik 
predsednika PGD Levec Rok Guček. 
Gasilsko odlikovanje za posebne zaslu-

ge je prejel gasilski častnik druge sto-
pnje Milan Pustoslemšek iz PGD Kapla 
- Pondor, ki v tem mandatu opravlja 
tudi funkcijo namestnika predsednika 
GZ Žalec. Poleg teh dveh priznanj je 
bila podeljena še plaketa Civilne zašči-
te, ki jo je PGD Levec ob 110-letnici de-
lovanja podelil vodja izpostave Uprave 
RS za zaščito in reševanje Celje Janez 
Melanšek. 

Jubilej društva in dan gasilca je bo-

gatila tudi priložnostna razstava najno-
vejših gasilskih vozil ter starih ročnih 
brizgaln kot tudi motornih brizgaln 
znamke Rosenbauer, od najstarejše do 
najnovejše. Udeleženci pa so si lahko 
ogledali tudi prikaz gašenja z letalom 
Slovenske vojske Pilatus. 

T O N E  TAV Č E R

Dan gasilca in 110 let PGD Levec

Preteklih nekaj mesecev je Bina 
Vista iz fotografske sekcije Društva 
Dobra ideja preživela s fotografskimi 
navdušenci iz Medgeneracijskega dru-
štva Mozaik generacij s Polzele.

 
Na povabilo Marjane Šmajs, predse-

dnice Medgeneracijskega društva Mo-
zaik generacij Polzela, je Bina Plaznik, 
ki ustvarja pod imenom Bina Vista, pre-
vzela vodenje tečaja fotografije za za-
četnike. Navdušenci vseh generacij, ki 
so se udeležili tečaja, so spoznali osnov-
ne zakonitosti fotografije in kompozici-
je. Spoznavali so svoje fotoaparate ter 
prenašanje in shranjevanje datotek na 
računalnik. »Znanje so tečajniki kaj hitro 
prenesli tudi v prakso risanja s svetlo-
bo, saj tako, na terenu, najbolje spoznaš 
in izboljšaš svoje fotografske veščine,« 
je o ustvarjanju povedala Bina. V času 
poletnih počitnic so si zadali posebno 

tematiko ustvarjanja - vsak po svoje. 
Po dopustih pa se ponovno snidejo. Ta-
krat bodo pregledali in podali mnenja o 
posnetem ter jeseni pripravili razstavo 

svojih fotografij, ki jih bodo postavili na 
ogled za širšo javnost.

J U R I J  Ž O H A R

Medgeneracijsko ustvarjanje polzelskih fotografskih 
navdušencev

MOZAIK DOGODKOV

S prireditve na letališču v Levcu

Bodimo izvirni pri iskanju posebnih kotov.
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Dobroidejniki radi delimo s svetom vsako dobro idejo in tudi pokažemo, 
kako svojo ustvarjalnost izražajo vse generacije. 

Tale mini hiška je nastala na dvorišču Andreja Bobeka. Vseskozi mu je pri drob-
nih opravilih pomagala žena Ana. Sredi julija pa sta hiško, s pomočjo prijateljev 
in sosedov, postavila tudi na ogled mimoidočim. In sicer tako, da so jo dvignili na 
doma izdelano kovinsko stojalo, kjer bo krasila dvorišče domače hiše in tudi Vrtne 
ulice. 

B I N A  P L A Z N I K

Majhna hiška, veliko veselje 

Pozdrav z Debelega rtiča
Na Debelem rtiču uživajo in nabirajo energijo v zdravstveni koloniji otroci Občine 

Polzela. Njihovo letovanje je organiziral RKS Območnega združenja Žalec, KORK Polzela. 

Za to, da ste omogočili njihove lepe, predvsem pa zdrave trenutke, prisrčna hvala 
Jadralnemu klubu Maltezer, Ograjam Kočevar, Občini Polzela in Drobtinici 2018. 

O LG A  H O Č E VA R  I N  M AT E J A  B O R OV N I K 
K O R K  P O L Z E L A  I N  A N D R A Ž

Ni večjega užitka od poletnega 
branja v senci pod borovci, pod senč-
nikom ob morju, popoldne na terasi 
… Vabljeni v naše enote, saj je poletje 
pravi čas za odkrivanje knjižnih bise-
rov, ki vam bodo delali družbo v vročih 
poletnih dneh.

 
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse 

enote virtualne in tako z nekaterimi sto-
ritvami (rezervacije, podaljšave, uporaba 
elektronskih podatkovnih baz, iskanje 
gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan 
prek našega spletnega naslova www.zal.
sik.si .

 
Želimo vam prijetne počitnice in veli-

ko bralnih užitkov.

VA Š A  K N J I Ž N I C A

Poletje v Medobčinski splošni knjižnici Žalec

MOZAIK DOGODKOV

Otrokom hiška spodbuja domišljijo.
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Prvo soboto v juliju je Kolesarski 
klub Žalec organiziral dogodek Kole-
sarjenje v Logarsko dolino. Prireditev 
je izključno rekreativnega značaja, 
udeleži pa se je vsako leto veliko kole-
sarskih navdušencev.

Kolesarji so se zbrali pred Hotelom 
Žalec, druga skupina se je pridružila na 
Polzeli in zanje vedno poskrbi veliki ko-
lesarski navdušenec, nekaj časa tudi tek-
movalni kolesar, Polzelan Franc Romih. 
Skupaj je bilo več kot trideset udeležen-
cev. Organizirali so spremno vozilo. Na 
poti so se odžejali in okrepčali, da so se 
pedala lažje vrtela do Logarske. Sledila 
je podelitev spominskih majic vsakemu 
udeležencu in spet urno nazaj. V do-
brem vzdušju kolesarskega druženja so 
srečno prispeli nazaj domov. 

B I N A  P L A Z N I K

Kolesarjenje v Logarsko dolino

Zjutraj, 5. julija 2019, ob pol šestih, 
se je pred Domom krajanov zbralo pet-
najst pohodnikov Društva upokojencev 
Andraž. Jutro je nakazovalo na lep dan 
in vsi smo bili v pričakovanju prijetne-
ga druženja ter lepega pohoda, čeprav 
smo se odpravljali na gorenjski konec, 
kjer hribi in gore niso šala, predvsem za 
nas upokojence. 

Z dobro voljo smo se odpeljali v smeri 
Ljubljane, v nadaljevanju proti Bledu, do 
Bohinja. V Stari Fužini nas je pričakala za-
pora za smer Planina - Blato. Kljub temu 
smo se ob plačilu lahko odpeljali do izho-
diščne točke pohoda – Parkirišče Blato. 

Tu smo se opremili pohodu primer-
no. Na začetku pohoda nas je pričakala 
relativno strma, dobro uro dolga pot, 
do Planine Jezero. Tam smo se okrep-
čali, malce spočili in nato nadaljevali pot 
do Dednega polja, na nadmorsko višino 
1560 metrov. Na tej točki, ki je znana po 
pašnikih za govedo in drobnico, nam je 
tamkajšnji pastir postregel s kislim mle-
kom, na koncu pa še s kavico. Po dalj-
šem postanku nas je čakala dvourna pot 
do Planine Laze. Ta točka je poznana po 
pridelavi domačega sira. Po krajšem po-
stanku smo nadaljevali pot do izhodišč-
ne točke - Parkirišče Blato. Ta dobro uro 

trajajoča pot je bila dokaj zahtevna, saj 
je bila strma. Temu primerno smo pri-
lagodili tempo hoje, da ne bi prišlo do 
kakršnihkoli pohodniških poškodb. 

Pogled na uro ob vrnitvi na izho-
diščno točko je pokazal, da je naš po-
hod trajal skupaj sedem ur. 

Med vožnjo ob vračanju smo se 
ustavili in okrepčali s pijačo in toplo 
malico. Dan se je že nagibal v noč, ko 
smo prijetno utrujeni prispeli domov v 
Andraž nad Polzelo.

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

Člani Društva upokojencev Andraž na pohodu    
na Dedno polje

MOZAIK DOGODKOV

Kolesarski navdušenci s Polzele

Pohodniki DU Andraž
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Jadralna ekipa Maltezer Prijatelji zmagovalka 17. Konjičanke
V začetku junija je potekala že 17. 

Regata Konjičanka v organizaciji Nau-
ticcluba Rogla.

Tekmovanje je potekalo v treh ka-
tegorijah, in sicer: Elan 350, First 35 in 
Elan E4. V razredu First 35 je zmagoval-
ka regate ekipa Prijatelji pod vodstvom 
skiperja Marjana Udriha s posadko v se-
stavi Franc Kokot, Boštjan Rovan, Bo-
štjan Pražnikar, Kristjan Pesko in Janko 
Hrašar. Na regati je sicer tekmovalo 27 
ekip, za ekipo Prijatelji pa je dosežena 
zmaga še ena pomembna potrditev v 
nizu dobrih rezultatov. 

M A R J A N  U D R I H

Ribiška družina Šempeter (RD) je v 
času med 8. in 10. julijem 2019 organizi-
rala in izvedla tridnevni ribiški tabor, ki so 
se ga udeležili mladi ribiči iz osnovnih šol 
Braslovče, Polzela, Petrovče, Šempeter, 
Žalec, Šmartno ob Paki, Prebold in RD 
Mozirje. Na taboru, ki so ga vodili men-
torji, je sodelovalo 34 mladih ribičev. 

Ribiški tabor je v celoti potekal v pre-
krasnem okolju Ribiškega doma Preserje. 

Tabor je spadal v sklop aktivnega 
preživljanja prostega časa otrok v času 
počitnic v naravi, po drugi strani pa je to 
ena izmed aktivnosti, ki so usmerjene v 
pomlajevanje ribiškega članstva in nada-
ljevanje aktivnosti, ki jih je ribiška družina 
izvajala zadnja leta. 

Po uvodni predstavitvi RD Šempeter 
so mladi ribiči v prostorih sejne sobe ri-
biške družine spoznavali ribje vrste, ki jih 
zasledimo v vodah in s katerimi gospoda-
ri družina. Na jezeru so jim bile prikazane 
različne tehnike ribolova in oprema, po-
trebna za izvajanje tehnik ribolova (vija-
čenje, talni ribolov, muharjenje, ribolov s 
plovčkom). Tudi sami so praktično izvajali 
ribolov z različnimi tehnikami. 

Za zaključek lahko povemo, da je bil 
cilj tabora dosežen. RD Šempeter je sku-

paj z mentorji vzbudila zanimanje za ribo-
lov med mladimi, kar dokazuje številčna 
udeležba. Pomembno je tudi druženje 
med vrstniki in preživljanje prostega časa 
v naravi, stran od sodobne digitalne teh-
nike, zaradi katere mladi vse preveč časa 
nezdravo preživijo doma.

Tabor je tudi pokazal, da je treba mla-
dim ponuditi nekaj kakovostnega, če že-
lijo v ribiških družinah ribiški podmladek. 

Je pa res, da je za izvedbo takšne aktiv-
nosti potrebno veliko priprav, dobre volje, 
prostega časa, idej, skratka prostovolj-
stva, ki v današnjih časih postaja katego-
rija, ki je skoraj ne poznamo več. 

Ob koncu tabora so se še dogovori-
li, da se bodo med počitnicami dobivali 
vsak četrtek popoldne na enem izmed 
ribnikov v Preserjah. 

T O N E  TAV Č E R

Ribiški tabor mladih ribičev 2019

MOZAIK DOGODKOV

Jadralna ekipa Maltezer Prijatelji

Skupni posnetek mladih ribičev in mentorjev
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V ponedeljek, 8. julija 2019, je Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, 
v veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem 
pokroviteljstvu nad dogodki v letošnjem letu jubilejev – 150-letnici PGD Metli-
ka, 150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnici Gasilske zveze 
Slovenije ter 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki. 

 Sprejem mladink PGD Andraž nad Polzelo pri 
predsedniku države Borutu Pahorju

Poleg vodstva organizatorjev ju-
bilejnih prireditev so bile na sprejemu 
tudi članice olimpijske reprezentance 
Slovenije, mladinke PGD Andraž nad 
Polzelo, skupaj s predstavniki Gasilske 
zveze Žalec in vodstvom PGD Andraž 
nad Polzelo. 

Mlade gasilke iz Andraža skupaj z 
mladinkami PGD Zbilje in mladinci PGD 
Drenov Grič - Lesno Brdo so se uvrsti-
li na 22. mladinsko gasilsko olimpijado 
v švicarskem mestu Martigny, kjer so 
zastopale barve Slovenije. Na zadnji 
olimpijadi, ki je bila pred dvema letoma 
v Avstriji, so Andražanke osvojile bro-
nasto kolajno.

T O N E  TAV Č E R

Med 14. in 21. julijem 2019 je v me-
stecu Martigny na jugozahodu Švice 
potekala 22. mladinska gasilska olim-
pijada – CTIF 2019. Barve Slovenije so 
tokrat ponosno zastopale tri najboljše 
slovenske mladinske desetine: mla-
dinke PGD Andraž nad Polzelo in PGD 
Zbilje ter mladinci PGD Drenov Grič - 
Lesno Brdo.  

Za slovenske predstavnike so na če-
trtkovi tekmi glasno navijali slovenski 
navijači, med katerimi je bil tudi avto-
bus Andražanov. Mladinci in mladinke 
so se v mednarodni konkurenci pome-
rili v mladinski vaji in štafeti z ovirami. 
V soboto so na zaključni slovesnosti 
razglasili rezultate, pri čemer so sloven-
ske desetine dosegle naslednje rezulta-
te: mladinke PGD Andraž nad Polzelo 
so zasedele deveto mesto, mladinci 
PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 17. me-
sto, mladinke PGD Zbilje pa so osvojile 
naslov olimpijskih prvakinj. Slovenski 
reprezentanci, ki se je v domovino vr-
nila v nedeljo, so v Zbiljah priredili re-
prezentančni sprejem, nato pa so se 
desetine odpravile v domače kraje. Po-

sebno veselo je bilo v Andražu nad Pol-
zelo, kjer so gasilci in krajani dekleta in 
mentorja pričakali z veličastnim curko-
metom, živo glasbo ter domačimi do-
brotami. Mladinkam in mentorjema ob 
odlični uvrstitvi iskreno čestitamo in jim 

želimo vrhunske rezultate tudi v priho-
dnje – mogoče že na 23. mladinski in 17. 
članski gasilski olimpijadi, ki jo bo leta 
2021 gostilo naše knežje mesto Celje. 

L A R I S A  Z A B U K OV N I K 

Odlična uvrstitev andraških gasilk na CTIF 2019 

MOZAIK DOGODKOV

Mladinke s predsednikom Borutom 
Pahorjem ter vodstvom PGD Andraž 
nad Polzelo in predstavniki GZ Žalec 

S sprejema v Andražu
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Kristina Rojnik se je rodila 16. julija 
1929 kot drugi otrok očetu Franciju in 
mami Matildi Bricman. Mama jo je povi-
la med žetvijo kar na njivi v Pamečah pri 
Slovenj Gradcu. 

Odraščala je poleg štirih sester in 
brata. Otroci so bili med sabo povezani, 
kar se odraža še danes, saj ostajajo v te-
snih stikih. Oče je opravljal poklic lesnega 
manipulanta na Tavčarjevi žagi, mati pa 
služila kot dekla. Šolo, oddaljeno uro in 
pol od doma, so otroci obiskovali peš. 

Med drugo svetovno vojno so Nemci 
šolo zasegli in jo pozneje požgali. Kristina 
je izobraževanje nadaljevala doma. 

Leta 1945 je začela obiskovati trile-
tno gimnazijo na Ravnah na Koroškem 
ter pozneje enoletno vzgojiteljsko šolo v 
Mariboru. Domov se je vračala samo en-
krat na mesec. Prvega septembra 1949 
so jo z dekretom nastavili v dom Šenek 
na Polzeli kot vzgojiteljico otrok vojnih 
sirot. Devet vzgojiteljev je noč in dan 
oskrbovalo 120 otrok. Stanovala je v še-
neški kapeli. Od leta 1950 so se morale 
vse vzgojiteljice vpisati v srednjo šolo in 
Kristina jo je leta 1957 uspešno končala. 

Na Polzeli je spoznala ljubeznivega 
električarja Franca in se leta 1954 poroči-

la brez vednosti njegovih staršev. Istega 
leta se jima je rodila hči Kristina. Dve leti 
sta živela ločeno in gradila hišo ter se leta 
1956 vselila v eno sobico. 

Leta 1957 so šeneške otroke razseli-
li, nato so leto in pol čakali na sprejem 
otrok iz Dornave, ki nikoli niso prišli. Mar-
ca 1959 so se iz Vojnika prestavili v Šenek 
starejši ljudje. 

Kristina je svoje delovno mesto za-
menjala za pisarniško in opravila tečaj 

za administratorko. Leta 1969 se je rodil 
sin Matjaž, hči Kristina pa je s petnajsti-
mi leti odšla v Gradec, kjer se je izuči-
la za krojačico in si ustvarila svoj dom. 
Leto pozneje so se oskrbovanci doma 
selili v Novo Celje, kjer se je Kristina leta 
1984 tudi upokojila. 

Danes Kristina, vdova že 49 let, živi 
z Matjaževo družino na Polzeli. Še ve-
dno jo odlikujeta dobra volja in optimi-
zem. 

L I Z A  H O Č E VA R

Dr. Glorjana Veber je Slovenijo zastopala na šestih 
mednarodnih festivalih

Na začetku meseca je Glorjana zastopala Slovenijo na italijanskem novinarskem 
festivalu Dialoghi – Festival itinerante del Giornalisimo e della Conoscenza. Že na-
slednji dan sta bila skupaj z zagrebškim književnikom Enesom Kiševićem osrednja 
gosta na petem mednarodnem srečanju v Kostanjevici na Krki. 

Letos je bila izbrana kot osrednja promotorka sedmega Mednarodnega festivala 
erotične poezije Muze, pri Muzah, z Muzami. 8. junija 2019 je kot gostja nastopila v Lju-
bljani na enem izmed njihovih predizborov mednarodnega natečaja. S pesnico, avtori-
co in vodjo navedenega festivala Natašo Švikart sta v sredini junija skupaj s pesnikom 
Andrejem Hočevarjem zastopali Slovenijo v Moskvi. V sklopu Festivala Cirila in Metoda, 
ki s programom povezuje slovansko govoreče narode, so prevedli tudi njihovo poezijo. 

Na podlagi Slovenske literarne platforme Versopolis, njen pobudnik in nosilec 
je založba Beletrina, je Glorjana štirikrat nastopala tudi na dveh drugih mednaro-
dnih italijanskih festivalih v Genovi: Voix Vivex festival di poesia da mediterraneo a 
mediterraneo in 25 Fesival Internazionale Poesia di Genova. Tam so v treh jezikih, 
z naslovom Tebe, ki te bom volila (Di te che votero), izšle tudi njene pesmi. 

Avgusta bodo njeno poezijo že drugič zapored spoznali na Irskem, tokrat na 
mednarodnem festivalu 2019 Blackwater International Poetry Festival, pozneje pa 
prav tako na mednarodnem festivalu na Ptuju na Dnevih poezije in vina. 

T O N E  TAV Č E R

Jubilejnih 90 let Kristine Rojnik

MOZAIK DOGODKOV

Dr. Glorjana Veber s festivalov v 
Kostanjevici, Rusiji in Italiji

Na jubilejnem srečanju so ji voščili župan Občine Polzela Jože Kužnik ter predstavniki 
Društva upokojencev, Župnijske Karitas in Krajevne organizacije Rdečega križa. 
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V Župniji Polzela so letos med poletnimi počitnicami že 13. izpeljali oratorij, 
ki je potekal pod geslom »Imaš moč!«. Letos se je družilo 53 osnovnošolskih 
otrok, za njih pa je skrbelo 17 animatorjev. 

Imaš moč!
Letos je bila osrednja oratorijska 

zgodba posvečena ljudskemu junaku Pe-
tru Klepcu. Skozi vzgojne prostočasne 
dejavnosti otroci iščejo povezave med 
zunanjo in notranjo močjo. Skozi igro so 
jih mentorji usmerjali k notranjim virom, 
kot so moč prošnje, odpuščanja, pomoči, 
spoznanja in osebne zaveze. Na oratoriju 
so imeli veliko različnih dejavnosti, ogle-
dali so si samostan v Nazarjah, spoznali ži-
vljenje klaris in frančiškanov, obiskali so jih 
polzelski in ločiški gasilci, ki so jim prikazali 
gašenje požara ter reševanje ponesrečen-
ca iz vozila. Tudi vreme je bilo med ora-
torijem lepo, tako da so se vsi imeli lepo. 

Pri izpeljavi oratorija jim je bil v veli-
ko pomoč domači župnik Jože Kovačec, 
za podporo pri izpeljavi oratorija pa ani-
matorji, ki se jim zahvaljujemo za pridno 
delo. Zahvaljujemo se tudi staršem za 
zaupanje, sponzorjem za pomoč, skrat-
ka vsem, ki so kakor koli pripomogli, da 
je oratorij odlično uspel.

T O N E  TAV Č E R

Zveza neodvisnih združenj logi-
stov in mehatronikov Slovenije (ZN-
ZLMS) je v sodelovanju z Združenjem 
šoferjev in avtomehanikov Savinjska 
dolina, ki slavi 65. obletnico obstoja, 
skupaj praznovala 13. junij, dan šofer-
jev avtomehanikov Slovenije. 

Slovesnost je bila na avtopoligo-
nu Združenja ZŠAM Savinjska dolina, 
kjer so se zbrali predstavniki in čla-
ni osmih združenj ZNZLMS in gostje. 
Zbrane je uvodoma pozdravil predse-
dnik ZNZLMS Franc Plazovnik, nato 
župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki 
je Zvezi, ki obstaja četrto leto, še pose-
bej pa ZŠAM Savinjska dolina čestital 
za 65-letnico delovanja. O 65-letnici 
ZŠAM Savinjska dolina je govoril njen 
predsednik Milan Pečnik. Poudaril je 
nekaj pomembnih mejnikov v 65-letni-
ci Združenja. Leta 1972 se je Klub vo-
znikov in avtomehanikov preimenoval 
v ZŠAM Žalec, leta 1977 je bil zgrajen 
avtopoligon v Ločici ob Savinji, leta 
1984 so bili zgrajeni objekti ob poligo-
nu, leta 1999, ko se je občina razdelila 
na šest občin, se je ZŠAM Žalec prei-
menoval v ZŠAM Savinjska dolina, ki je 

65 let ZŠAM Savinjska dolina

štel 180 članov. Leta 2015 se je ZŠAM 
Savinjska dolina odcepil od ZŠAM Slo-
venija in ustanovil novo zvezo – Zvezo 
neodvisnih združenj logistov in meha-
tronikov Slovenije (ZNZLMS), v katero 
je včlanjenih osem združenj, ki štejejo 
800 članov. V nadaljevanju so čestitke 
in priložnostna darila izročili predstav-
niki Zvez, ki so vključeni v ZNZLMS. 

V nadaljevanju je predsednik ZŠAM 
Savinjska dolina Milan Pečnik podelil po-
sebna priznanja Ernestu Obermajerju in 
Vinku Grobelniku, ki sta še živeča usta-
novna člana, Občini Polzela in Občini Ža-
lec ter vsem osmim zvezam NZLMS. V 
kulturnem programu sta nastopila Godba 
Zabukovica in Moški pevski zbor ZŠAM 
Savinjska dolina, ki ga vodi Mija Novak. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Udeleženci oratorija, animatorji in župnik Jože Kovačec

Med nagovorom Milana Pečnika, predsednika ZŠAM Savinjska dolina

29

Št. 7, julij 2019             POLZELAN



Sem Tilen Kajtna in prihajam iz oko-
lice Polzele. Star sem 20 let in trenutno 
končujem fakulteto za management. 
Svoj prosti čas, ki ga je zelo malo, rad 
preživljam v družbi prijateljev ali družine.

Že od malih nog je bilo moje življenje 
športno naravnano, saj sem zelo aktiv-
no 11 let treniral karate, pri čemer sem 
bil zelo uspešen. Udeleževal sem se sve-
tovnih, evropskih in mnogih drugih veli-
kih tekmovanj. V Občini Prebold sem bil 
dvakrat izbran za najboljšega športnika 
leta, petkrat sem zmagal tudi na držav-
nem prvenstvu v borbah. Poleg karateja 
pa sem še vedno treniral kakšen doda-
ten šport, kot je nogomet, rokomet, od-
bojka, atletika, košarka, breakdance itd., 
tako da sem imel po navadi vsak dan po 
dva treninga na dan.

Sem zelo umirjen človek, zelo rad 
potujem, raziskujem, si postavljam vi-
soke cilje, vedno pozitiven, nasmejan, 
optimističen. Izjemno veliko željo imam 
delati po svetu kot model, to je tudi eden 
izmed razlogov, zakaj sem se prijavil na 
tekmovanje za mistra Slovenije. To se mi 
zdi sijajna odskočna deska v svet. Tekmo-
vanje mi je bilo zelo zanimivo in zabavno, 

spoznal sem ogromno pomembnih ljudi 
ter navezal stike za v prihodnje, spoznal 
sem tudi kar nekaj prijateljev, s katerimi 
smo se zelo ujeli in se še zdaj družimo.

Veliko je bilo potrebnega odreka-
nja, ogromno treningov, da so bili na-
stopi kar se da najboljši. Na koncu sem 
bil malce razočaran, ker nisem zmagal, 

ampak se mi zdi to normalno, vsak si 
namreč želi na koncu zmage, vendar mi 
tudi naslov Mister Best Smile 2019 veli-
ko pomeni in sem hvaležen prav vsake-
mu, ki mi je stal ob strani in me podpiral 
na tej poti. Zagotovo se bom kar najbolj 
potrudil, da bom ta naziv kar se da naj-
bolje izkoristil. 

T I L E N  K A J T N A

Mister Best Smile 2019

Tradicionalni 15. gorski tek na Goro 
Oljko v organizaciji PD Polzela, ki se 
že tretje leto imenuje tudi tek za Zora-
nov pokal, je drugo soboto v juliju lepo 
uspel. Teklo je 52 tekačev iz raznih kra-
jev Slovenije, Hrvaške in Švice. Točke, 
ki jih tekači pridobijo, štejejo za Štajer-
sko-Koroški pokal 2019. 

Proga, ki je dolga 7,4 km, se začne 
na športnem igrišču v Andražu nad 
Polzelo in poteka nekaj časa po asfaltu, 
nato preide na makadam in gozd, kjer 
lahko tekači uživajo v senci. Cilj je bil 
pri planinskem domu na Gori Oljki, (726 
m), kjer so tekači prejeli toplo malico, 
okrepčilo, sadje in spominsko darilo. 
Tekmovanje je bilo v sedmih moških in 
ženskih kategorijah, v katerih so prvi 
trije prejeli kolajne. 

Absolutni zmagovalec je tako kot 
lani postal Klemen Španring, ki je član 
Atletskega kluba Slovenska Bistrica, s 

časom 31 min 22 sek (rekord proge je 
30 min 35 sek). Najhitrejša pri ženskah 
je bila Renata Vetrih, članica AD Štajer-
ska, s časom 43 min 22 sek. Polzelanka 
Tanja Kramberger je bila četrta, Polze-
lan Miroslav Jegrišnik pa je bil petin-

dvajseti, v svoji kategoriji od 60 do 69 
let pa drugi. Najmlajši udeleženec teka 
je bil Adel Balčinović, star 12 let, doma 
iz Bakovcev, in najstarejši Viljem Blatnik 
iz Mežice, star 78 let. 

T O N E  TAV Č E R

15. gorski tek na Goro Oljko za Zoranov pokal

MOZAIK DOGODKOV

Tilen Kajtna (prvi z leve) je na tekmovanju Mister Slovenije osvojil naslov Mister 
Best Smile 2019.

Nekaj foto utrinkov s 15. teka
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Mladinska sekcija Andraž je že če-
trto leto zapored organizirala zabavno 
prireditev Biergajbenlauf. Tokrat se je 
prijavilo 28 ekip, med katerimi so bile 
tudi štiri ženske ekipe.

Petčlanska ekipa se mora podati 
preko poligona, na katerem so ovire. Na 
ovirah so prisotni sodniki, ki ocenjujejo 
uspešnost. Ekipa mora vseskozi zraven 
nositi zaboj piva, ki ga mora do konca 
poligona spiti. Ves čas morajo tekmoval-
ci zbirati zamaške, gajbe pa nikakor ne 
smejo izpustiti na tla, razen če drugače 
določi sodnik. Strogo prepovedano je 
tudi polivanje piva. Letos se je najbolje 
odrezala ekipa Kmeti iz Letuša, drugi so 
bili domačini Ligni iz Andraža, tretja pa 
je bila ekipa Lakonce. Med dekleti je bila 
najhitrejša ekipa Pirzvizn bejbe. 

 
Po prireditvi je sledila veselica z an-

samblom Zažur in trubači Čaga Boys. 

Na tem mestu se lepo zahvaljujem 
vsem članicam in članom Mladinske 
sekcije Andraž za čas in trud, ki so ju 
usmerili v prireditev, ki je bila izvedena 
na zelo visoki ravni. 

M I H A  P I Ž O R N

Biergajbenlauf: 
»Vzemi pir in se 
podaj na dir«

Skrb lovcev je ohraniti čisto naravo in 
skrbeti za prostoživeče živali. Pozimi lov-
ci skrbimo predvsem za krmljenje divja-
di, v spomladanskih mesecih pa je čas za 
popravilo ali postavitev novih prež.

Tako je bilo tudi to pomlad, saj smo 
lovci Lovske družine Polzela v Dobriču 
v revirju 3 (Tajna, Slatine, Vimperk) po-
stavili novo prežo. Parcelo za prežo je 
odstopil kmet Slavko Jevšnik, za kar se 
mu najlepše zahvaljujemo. Ker divjad 
vsako leto povzroča več škode na trav-
nikih in njivah, bo ta preža namenjena 
preprečitvi te škode. Lovci dobro so-
delujemo s kmeti in drugimi lastniki ze-
mljišč, dokaz pa je tudi postavitev pre-
že. Ob koncu del smo s sosedi parcel, 
kjer stoji preža, naredili piknik in tako 
ob dobrem druženju končali ta projekt. 
Želimo si še več takšnih dogodkov. 

S E R VAC I J  P I Ž O R N

Delovna akcija Lovske družine Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa med opravljanjem ene izmed nalog

Veselica in družabno srečanje z ansamblom Zažur in trubači Čaga Boys

Pred novo prežo v Dobriču
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Na topel in jasen poletni večer se 
je na grajskem dvorišču gradu Komen-
da zbrala lepa množica obiskovalcev in 
uživala v družbi najuspešnejše pevke 
nekdanje Jugoslavije. 

Eleganca, ki izhaja iz vrhunske inter-
pretacije, je že od nekdaj zmagovalna 
kombinacija za vse ljubitelje šanson-
skega pristopa k pop glasbi. V večeru, 
poimenovanem To sem jaz, nam je le-
gendarna hrvaška pevka predstavila naj-
značilnejše glasbene trenutke in pesmi 
iz svojega bogatega glasbenega opusa, 
predvsem pa je slovenskim poslušalcem 

razgalila srce in dušo ter dokazala, da je 
pevka, ki ji lahko verjamemo. »Oči duše« 
so Terezin prvi studijski album od leta 
2007 in ga upravičeno lahko označimo 
za prekrasno in prvorazredno izdajo, na 
katero se je izplačalo čakati toliko let. Po 
več kot šestdesetih letih glasbene kariere 
je še vedno lepo slišati gospo, pri 81. letih, 
ki ji energije resnično ne manjka.

Da pa bomo poletje sklenili kot se 
spodobi, vas ikone spiritualne in gospel 
glasbe New Swing Quartet vabijo v ča-
robni ambient gradu Komenda na Pol-
zeli, 31. avgusta 2019. 

Se vidimo ponovno, da zaokrožimo 
poletne večere v vaši družbi? 

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

Gala koncert Tereze Kesovije: »Oči duše«

Šesta seja strokovnega sveta Olim-
pijskega komiteja Slovenije in Zveze 
športnih društev je 9. julija 2019 poteka-
la na gradu Komenda, med navzočimi pa 
so bili tudi župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, podpredsednik OKS-ZŠD mag. 
Janez Sodržnik in Ivi Kapitler, predse-
dnik Zveze športnih društev Polzela.

V uvodnem nagovoru se je mag. 
Janez Sodržnik zahvalil županu Jožetu 
Kužniku za odlične odnose in podporo 
športu ter izpostavil željo do takšnih 
odnosov tudi v prihodnje. Prav tako je 
obljubil pomoč in podporo pri športnem 
dogajanju na Polzeli. Sledil je županov 
uvodni pozdrav, v katerem je Jože Ku-
žnik zbranim predstavil občino Polzela 
in vse zbrane povabil, naj obiščejo Pol-
zelo tudi neformalno, s svojimi druži-
nami. Izpostavil je tudi željo po širjenju 
športnega duha, ki ga vidi kot ključnega 
za razvoj športa po vsej Sloveniji. 

V nadaljevanju je Ivi Kapitler, predse-
dnik Zveze športnih društev Polzela, na 

kratko povzel polzelsko športno udej-
stvovanje ter izpostavil, da je ZŠD Polzela 
letos praznoval že 20. obletnico delova-
nja in je od leta 2016 v vsakoletnem pora-
stu, tako na področju športnih dejavnosti 
kot tudi na vseh drugih področjih. Zbrane 
je povabil tudi k ogledu gradu Komenda 

ter teniškega in nogometnega igrišča na 
Bregu pri Polzeli, ki še vedno ostaja naj-
aktualnejše mesto za športno dogajanje 
na Polzeli. Po ogledu je sledil dnevni red 
šeste seje SSŠV in peti sestanek vodij re-
gijskih pisarn OKS-ZŠZ.

B I N A  P L A Z N I K

6. seja strokovnega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije 
in Zveze športnih društev na Polzeli

MOZAIK DOGODKOV

Legendarna hrvaška pevka na dvorišču gradu Komenda

6. seja strokovnega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze športnih 
društev je potekala na gradu Komenda.
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Križanko izrežite na označenem mestu in jo do 12. avgusta 2019 s svojimi podatki (ime, priimek, telefon) pošljite po pošti ali dostavite 
na Uredništvo Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 Polzela (Občina Polzela).

Ime in priimek:

Telefon: 

Upoštevali bomo križanke, ki bodo imele pravilno izpolnjena vsa 
polja. Izžrebali bomo nagrajenca, ki bo prejel dve vstopnici za poletni 
večer z New Swing Quartetom, ki bo 31. avgusta 2019, ob 20. uri na 
gradu Komenda na Polzeli. Nagrajenca bomo o prevzemu vstopnic ob-
vestili po telefonu in objavili v septembrski številki Polzelana.

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)
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Nekdaj je veljalo, da so zdravnik, uči-
telj in župnik najpomembnejše osebnosti 
na vasi, še zlasti, če so z dolgoletnim po-
žrtvovalnim delom pomembno prispevali 
h krajevnemu napredku. Če od omenjene 
trojice izpostavimo vaškega učitelja, se 
zdi, da je zanj še posebno značilno druž-
beno udejstvovanje v širokem obsegu. 

Poklicno in nepoklicno »družbenoko-
ristno« delo učiteljstva v viharni prvi po-
lovici 20. stoletja ni bilo preprosto, zlasti 
za učitelje, ki niso bili imuni na socialne in 
družbene neenakosti ter so – ne glede na 
različne politične sisteme – želeli razmi-
šljati s svojo glavo, in ne zgolj prikimavati 
dnevni politiki. Zadnja takšnih učiteljev ni 
pogosto nagrajevala, vendar so bili v ži-
vljenju deležni drugačne »nagrade«: širo-
kega družbenega spoštovanja, ki so si ga 
pridobili z nesebičnim poklicnim in nepo-
klicnim delom. Takšna učiteljska osebnost 
je bil Adolf Polanc, ki je na polzelski šoli 
učil vrsto let ter se ga še danes spominjajo 
številni učenci in sodelavci s področja kultu-
re in športa. Njegovo življenje in delo bomo 
predstavili v tem sestavku.

Polanc se je rodil leta 1902 na Otlici nad Ajdovščino. Bil 
je nezakonski otrok; starša sta se pred njegovim rojstvom 
razšla. Ko je bil star le nekaj let, se je njegova mati Amalija 
odločila, da bo sprejela ponudbo za delo v Egiptu, kamor so 
v zgodnjem 20. stoletju šla za boljšim kosom kruha dekleta 
z Goriškega (t. i. aleksandrinke). Seveda so v Egipt kot pe-
stunje in kuharice pri bogatih družinah odhajala predvsem 
dekleta brez otrok. Ko je Amalija odšla v Egipt, je skrb za 
svojega otroka prepustila staršem. Po vrnitvi se je poročila in 
si ustvarila družino.

Polančev oče Ivan Vidmar, tudi domačin z Otlice, je bil po 
poklicu žandar. Ustvaril si je svojo družino, vendar je s sinom 
vzdrževal stike. Ker je bil otrok zelo nadarjen, se je oče odlo-
čil, da ga bo vzel iz kmečkega okolja v svojo družino in mu 
omogočil nadaljnje šolanje. Toda nastopila je prva svetovna 
vojna in prebivalci Goriškega so morali zaradi bližajoče se 
fronte oditi v begunstvo. Polanc je začel obiskovati realko v 
Puli. Po koncu vojne je Goriško pripadlo Italiji in Vidmar, ki je 
bil zaveden Slovenec, ni mogel dobiti državne službe. Zato 
se je, kot mnogi slovenski Primorci, odločil za selitev v kralje-
vino SHS. Službo je dobil v Novem mestu. 

Vidmarjeva žena ni marala pastorka, saj je menila, da mu 
oče izkazuje preveliko pozornost. Ko je Vidmar po kratki bo-
lezni umrl, se je Polanc odločil, da prekine stike z očetovo 
družino. Šolanje je nadaljeval na učiteljišču v Mariboru. 

Težke družbene in socialne razmere v prvi polovici 20. 
stoletja, ki jim je bil Polanc priča kot otrok in pozneje kot 
pogosto lačen učiteljiščnik, so ga oblikovale, da je razvil ob-

čutek za socialno pravičnost; kot slo-
venski begunec pred fašizmom pa 
tudi narodno zavest. Med šolanjem 
na učiteljišču je postal simpatizer 
socialdemokratske stranke. Seveda 
je bilo družbeno udejstvovanje bo-
dočih učiteljev pod budnim očesom 
oblasti in ker je ta zaradi levičarskih 
simpatij imela Polanca za politično 
nezanesljivega, po opravljeni maturi 
(1923) ni dobil učiteljskega mesta. 
Nekaj časa je delal kot uradnik na 
železnici, od koder je pošiljal prošnje 
za delo v svoji stroki. Dve leti pozne-
je je vendarle dobil učiteljsko mesto, 
najprej v Sv. Martinu pri Vurberku, 
nato v Selnici ob Dravi. Že v prvih 
službah se je začel udejstvovati na 
zunajšolskem področju ter se ude-
ležil več režiserskih in telovadnih 
tečajev. Leta 1928 je bil na lastno 
prošnjo prestavljen na Polzelo, kraj, 
ki je odločilno zaznamoval njegovo 
poklicno in zasebno življenje. 

Takoj po prihodu na Polzelo se je 
Polanc aktivno vključil v delo pri Sokolu, organizaciji, ki se ji 
je pridružil že v Mariboru. Na Polzeli je tudi spoznal bodočo 
ženo, zobotehnico Gizelo Ferlež. Po zanimivem naključju je 
tudi ona odraščala v družini starih staršev (mati ji je umrla po 
porodu, oče se je ponovno poročil, skrbništvo nad otrokom 
so prevzeli mamini starši, Repnikovi s Polzele). Poročila sta 
se leta 1931, naslednje leto se jima je rodil sin Adi. Žal je otrok 
po težkem porodu zbolel za takrat neozdravljivim vnetjem 
možganske mrene in ostal do smrti (1942) telesno in dušev-
no prizadet.

Kljub težki sinovi bolezni Polanc navzven ni kazal zagre-
njenosti. Tako je bil vpet v poklicne in sokolske dejavnosti, da 
je pogosto pozabil nase. Po navadi mu je za zajtrk in večkrat 
tudi kosilo zadostovala skodelica proje (kave Franck) s ko-
som nadrobljenega kruha, ki jo je pogosto pojedel kar stoje. 
Kot poklicnemu pedagogu in dobremu telovadcu so mu So-
koli zaupali vlogo vaditelja mladine. Društveno kulturno in 
prosvetno delo pa je bilo njegova domena. Izkazal se je kot 
uspešen režiser, igralec in pevec. Ker je bil po značaju vedre 
narave in literarno nadarjen, je pogosto kar sam pripravil be-
sedila za različne prireditve. S sokolskimi in drugimi prijatelji 
so se tudi sestajali v gostilni pri Jelenu, kjer so večkrat pripra-
vili družabne glasbeno-pevske večere. Polanc si je ustvaril 
tudi bogato knjižnico, ki pa je bila žal večinoma uničena med 
okupacijo. 

Pri pripravi iger je Polanc pokazal širino, saj je k sodelova-
nju povabil tudi domačine, ki niso bili člani Sokola. Ena izmed 
najbolj znanih iger v njegovi režiji je bila Revček Andrejček 
(1931), v kateri je tudi odigral glavno vlogo. Ker je bila šola 
tesno povezana s sokolskim društvom, je igre režiral tudi v 
šoli, v njih pa je igrala šolska mladina. Teh iger se s posebnim 

V spomin dolgoletnemu učitelju

Portret učitelja Polanca kmalu po 
drugi svetovni vojni
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žarom spominja ena izmed igralk, pesnica Neža Maurer, ki je 
menila, da je bil Polanc »rojen pedagog«, z izrazitim čutom 
za socialno pravičnost. Zanj v šoli niso obstajale razlike med 
otroki iz revnih in bogatih družin, kar za druge učitelje ni ve-
dno veljalo. Neža Maurer je v intervjujih večkrat omenila Po-
lanca kot eno izmed ključnih osebnosti za njen literarni razvoj, 
saj je prepoznal njeno nadarjenost in jo spodbujal k nadalje-
vanju šolanja. Prav tako je Polanc že v šolskih klopeh opazil 
likovni talent Darinke Pavletič Lorenčak, ki je menila, da je bila 
učiteljeva pohvala za dobro narisan šopek »usodna« za njeno 
poklicno pot. Za delo na prosvetnem in kulturnem področju 
je Polanc pred vojno in po njej prejel več priznanj. 

Ker je Polanc dolgo učil na Polzeli, še živijo njegovi nek-
danji učenci. Kot o drugih polzelskih učiteljih tudi o njem kro-
ži veliko anekdot. Za ilustracijo navajamo šolsko prigodo, ki 
mi jo je pripovedovala Polančeva učenka Pepca Jelen (roj. 
Korber). 

V enem izmed nižjih razredov ljudske šole so se morali 
učenci naučiti poznavanja ure. Nekdaj v razredu ni bilo ure. 
Imel jo je le učitelj; Polanc celó izposojeno od ženinega sta-
rega očeta. Vprašal je učence, ali kdo že pozna na uro. Pepca, 
ki se je hotela malo pobahati pred razredom, se je hitro javila, 
da že zna. Zato ji je Polanc rekel, naj gre do zvonika cerkve, 
pogleda na uro in se vrne v razred, da pove točen čas. Pepca 
je res šla do cerkve, bila pa je v precejšnji zadregi. Otroški 
ponos ji je branil, da bi se vrnila v razred in priznala, da v re-
snici na uro ne pozna. Kaj naj stori? Domislila se je, da bo ura 
v zvoniku zagotovo bíla poldne. Čakati pa je morala kar nekaj 
časa, da je zaslišala zvon in odhitela v razred povedat, da je 
ura 12. Polanc, ki je bil dober pedagog, se ji je le nasmehnil 
in pritrdil, da je ura res toliko. Ko je Pepca že odrasla, so se 
temu dogodku večkrat skupaj nasmejali, saj so bili Korberjevi 
(p. d. Velájevi) in Repnikovi prijatelji. 

V Polančevo poklicno in zasebno življenje je odločilno 
posegla druga svetovna vojna. Kot oficir jugoslovanske voj-
ske s činom rezervnega podporočnika je bil vpoklican ob 
nemškem napadu na Jugoslavijo. Slovensko Štajersko je po 
jugoslovanski kapitulaciji zasedel nemški okupator. Takrat se 
je pokazala politična zagrizenost nacističnih simpatizerjev, ki 
je izvirala izpred vojne. V svojem življenjepisu jo je Polanc 
opisal takole: »Od leta 1928 do 1941 sem vodil celotno kultur-
no delo pri Sokolu na Polzeli. Zadnje je bilo povod, da sem 
prišel pri krajevnih faktorjih nekdanje JRZ v nemilost: prepu-
stiti sem moral upraviteljske posle tovarišici, zaostal sem v 
napredovanju in grozilo se mi je s premestitvijo. Ker sem se 
v člankih celjske 'Nove dobe' zavzemal za delavstvo, sem si 
nakopal še sovraštvo Nemcev, lastnikov tovarne pletenin na 
Polzeli.« Direktor tovarne, sudetski Nemec Eftkowsky, je kot 
predvojni član Kulturbunda postal prvi okupatorski župan 
na Polzeli. Baje je osebno interveniral, da Nemci Polanca ne 
smejo izpustiti, češ da je jugoslovanski nacionalist. Medtem 
ko so izpustili njegovega sovojaka in prijatelja, polzelskega 
zdravnika Vouška, so Polanca obdržali v ujetništvu ter pre-
mestili v taborišče v Nemčijo. Oblast je menila, da se iz ta-
borišča ne bo več vrnil, zato so zasegli tudi pošto, ki jo je 
taboriščnik lahko pisal domačim. Šele prek prijatelja in sose-
da Vouška, ki mu niso zasegli pošte, je žena izvedela, kje se 
nahaja. V težkih razmerah se je izkazal njen sorodnik, Avstri-
jec Riesenfellner, ki je jamčil za moža, da so ga premestili v 
znosnejše delovno taborišče. Ni pa se smel vrniti na ozemlje 
okupirane Spodnje Štajerske. Po kanalih so sorodniki izvede-
li, da gestapo pripravlja njegovo aretacijo, ki je pomenila po-
novno premestitev v težjo obliko taborišča ali celó likvidacijo, 
če bi bil slučajno predčasno izpuščen. 

Po porazu nacistične Nemčije se je Polanc vrnil na Pol-
zelo. Bil je med ustanovnimi člani polzelskega krajevnega 
odbora OF, v katerem je prevzel posle zapisnikarja in blagaj-

Učitelj Polanc 
(stoji ob 
zemljevidu) 
pri pouku na 
polzelski šoli 
(med letoma 
1950–1960).
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nika. Organiziral je mitinge in proslave ter postal tudi lokalni 
dopisnik Tanjuga. Glavna naloga, ki mu jo je poveril odbor, pa 
je bila organizacija šolstva. 

Polzelska šola je bila po osvoboditvi v razsulu. Med vojno 
so v šolskih poslopjih bivali nemški vojaki, ki so ob umiku 
za sabo pustili razdejane prostore, po katerih so ležala ek-
splozivna sredstva. Polanc se je kot nekdanji vojak sam lotil 
odstranjevanja nevarnih predmetov. Zbrani material je znosil 
na varno mesto in obvestil celjsko izpostavo Knoja. Oficir, ki 
je vodil akcijo odvoza eksplozivnih teles, mu je ob prevzemu 
dejal, da si on kaj takega sam ne bi upal storiti. Dobra stran 
Polančeve previdnosti je bila, da zaradi posledic delovanja 
eksploziva med polzelsko mladino v bližini šole ni bilo nobe-
ne smrtne žrtve, niti ranjenega. Pač pa je bilo precej nesreč in 
tudi smrtnih žrtev pri neprevidnem ravnanju z eksplozivom 
na širšem območju Polzele. 

Druga Polančeva skrb je bil učiteljski kader. Večina nek-
danjih učiteljev se še ni vrnila iz izgnanstva v Srbiji; nekateri 
so se upokojili ali pa jih v povojni zmedi ni bilo mogoče najti. 
Toda šola je morala delovati. Zato je Polanc za sodelovanje 
pridobil mlada dekleta s Polzele in okolice, ki so imela željo 
postati učiteljice, da so opravila strokovni pedagoški tečaj 
in pomagala pri izvedbi pouka, dokler se šola ni kadrovsko 
okrepila. Nekatere izmed teh deklet so pozneje postale dol-
goletne polzelske učiteljice. V že omenjenem življenjepisu je 
Polanc z neprikritim ponosom zapisal, da je na Polzeli začela 
22. maja 1945 delovati šola kot prva v takratnem žalskem 
okraju.

Polanc, ki je bil na šoli imenovan za vršilca dolžnosti upra-
vitelja, se je z vso vnemo lotil dela, toda že konec leta je do-
živel hladen tuš: premestitev. Premestitve učiteljev sicer niso 
bile nič neobičajnega; še posebno v obdobju, ko je primanj-
kovalo strokovnega kadra. Razlogi pa so bili pogosto tudi 
politične narave. Četudi je bil Polanc predvojni levičar in med 
vojno zaprt, za nove oblastnike ni bil dovolj »naš«. Temu je 
botrovala znana diskriminatorna praksa revolucionarne obla-
sti, ki je temeljila na izjavi Borisa Kidriča, češ da so »partizani 
prva liga, lageraši pa druga liga« (partizan ima vedno pred-
nost pred taboriščnikom pri dodeljevanju funkcij). Oblast je 
bržkone motila tudi Polančeva sokolska preteklost. Četudi so 
bili Sokoli med ustanovitelji OF, so jih po vojni zaradi privile-
giranega položaja v kraljevini Jugoslaviji pojmovali za poten-
cialne simpatizerje dinastije Karađorđević. 

Premestitve so bile precejšnje breme za učitelje, ki so 
imeli družine. Tako je bilo tudi pri Polancu, ki so ga baje ho-
teli najprej premestiti na Primorsko. Žena je imela odgovorno 
službo v zdravstvenem domu v Žalcu in je zaradi pomanjka-
nja kadra ni mogla pustiti. V stiski in iskanju rešitve se je spo-
mnila na mladostno prijateljico, nekdanjo Polzelanko Ivanko 
Kranjec (roj. Bizjak), poročeno s pisateljem Miškom Kranj-
cem, ki je imel v povojnem režimu pomembne položaje v kul-
turni politiki. Po osebnem posredovanju je Ivanki res uspelo 
doseči, da so Polanca premestili »zgolj« v Gotovlje, pri čemer 
pa je namignila, da se bo vse uredilo, če se bo začel politično 
udejstvovati. Tega pa Polanc ni storil, saj ni bil človek, ki bi se 
bil zaradi eksistence pripravljen vdinjati dnevni politiki. Služ-
be v Gotovljah ni nastopil, ker je bil takoj premeščen na šolo 

v Blagovni. Do leta 1950 so sledila službovanja v Ljubečni, 
Žalcu, Gotovljah, Vinski Gori in Letušu, dokler ni bil na lastno 
prošnjo prestavljen na Polzelo, ko so s šolskim letom 1950/51 
ustanovili nižjo gimnazijo. Po ukinitvi nižje gimnazije je učil 
na polzelski osemletki do upokojitve (1966). 

Šele po vrnitvi na Polzelo je lahko Polanc normalno zaži-
vel z družino (zakoncema se je leta 1946 rodila hči Gizela), 
vendar ne v šolskem poslopju, saj je tam stanovanje pripadlo 
upravitelju (ob okupaciji so nemški vojaki Polančevo ženo s 
sinom pregnali iz šolskega stanovanja, medtem ko je bil za-
prt). Družina Polanc je precej časa stanovala pri ženinih so-
rodnikih Repnikovih, kjer sta živeli še neporočeni teti in je bila 
Polančevim na voljo le mala soba. Pozneje je začel zidati hišo 
v Parižljah. Da bi prihranil čas in denar, je veliko zidarskega 
dela opravil sam, četudi ni bil več mlad in so se z leti začele 
kazati posledice taborišča. 

Krivice, ki mu jih je povzročala povojna oblast, Polancu 
niso odvzele vedrega značaja. Še vedno je aktivno in navdu-
šeno deloval na kulturnem področju v šoli in pri kulturnem 
društvu Svoboda kot režiser in igralec. Nepozabne so ostale 
njegove mladinske igre, v katerih je pogosto eno izmed vlog 
odraslih odigral njegov prijatelj in primorski rojak Pavletič, 
oče slikarke Darinke. 

Učitelj Polanc se je vse življenje vozil s starim kolesom, 
od katerega je odrezal »štango« in ga preoblikoval v žensko 
kolo, ko so postale artritične bolečine vse težje obvladljive. 
Naključje ali usoda je hotela, da si je le nekaj mesecev pred 
smrtjo (1972) kupil novo kolo, s katerim pa se je žal smrtno 
ponesrečil. 

V kratkem sestavku ni mogoče celostno predstaviti 
osebnosti učitelja z razgibanim življenjem, ki je bil aktiven 
na toliko različnih področjih. Zato smo pustili ob strani Po-
lančeve zapiske o položaju delavstva v predvojni Jugoslaviji, 
o delovanju polzelskega Sokola in prosvetnega društva ter 
humoristične literarne prispevke. Ohranili so se tudi zvezki s 
skrbno pripravljenimi učnimi načrti. Vse to gradivo še čaka 
na obdelavo in ga bomo mogoče predstavili v enem izmed 
prihodnjih sestavkov. 

D R .  B L A Ž  P O D P E Č A N
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MEDGENERACIJSKO 
SREČANJE POD KOZOLCEM 

Z AFRIŠKIMI BOBNI  
 

na temo: 
PRIJATELJSTVO – ZABAVA,  

nekoč & danes. 
 

KDAJ: v petek, 30. 8. 2019, ob 
9.30 

 
PRIJAVE: do 27. 8. 2019 → 031 343 

774  
Brezplačno - 

do zapolnitve prostih mest. 
 

MD Mozaik generacij 

VABILO
na merjenje mineralne kostne gostote

Vabimo vas na merjenje mineralne kostne gostote na 
petnici z ultrazvočnim aparatom, ki bo v četrtek, 26. 

septembra 2019, od 15. do 17. ure v Medgeneracijskem 
centru Polzela. 

Meritve bo izvajala medicinska sestra
z ultrazvočnim aparatom. 

Po merjenju vam bo medicinska sestra po vaši želji 
individualno svetovala, razložila vaš uradni izvid in po 
potrebi boste dobili tudi literaturo o preprečevanju 

osteoporoze, ki je postala kar velika zdravstvena težava. 
Večkrat se osteoporoze ne zavedamo, ker ne boli. Težave 
nastanejo takrat, ko pride do zloma zaradi osteoporoze. 

Zmotno je mišljenje, da moški in mladina nimajo 
osteoporoze, zato tudi njih vljudno vabimo na merjenje.

Za meritev rabimo golo desno stopalo do gležnja (zaradi 
ultrazvoka). Merjenje bo izvajalo Območno društvo 

bolnikov z osteoporozo Celje.
 

Veseli bomo vsakega, saj je naše 
poslanstvo predvsem ozaveščanje ljudi 

o tej bolezni. 
Hvaležni vam bomo za vsak 

prostovoljni prispevek!

Društvo upokojencev Polzela
03/572 07 44                                 
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Osnovnošolci, pozor!
#DruštvoDobraideja, skupaj s #Cirkokrog 
pripravljamo nekaj neverjetno svežega na Polzeli. 
Ker so najboljše stvari v življenju brezplačne, 
boste tudi pri nas deležni le najboljšega znanja in 
norčij dveh mladih, izkušenih, vrhunskih umetnic - 
Enje in Marije Fride. Prijavite se na:
POLETNI CIRKUŠKO-GIBALNO-GLEDALIŠKI TABOR. 

Zato te, če si učenec 4., 5. ali 6. razreda, 
vabimo v park Šenek na Polzeli, 
kjer se bomo od ponedeljka, 29. 7.,
do nedelje, 4. 8. 2019, 
od 9. ure zjutraj do 15. ure popoldne 
gibali, žonglirali, opazovali, zaupali
ter se ob vsem tem ob igri zabavali in smejali. 
 
Delavnice bodo razdeljene po sklopih. 
Prek spoznavnih gledaliških iger se bomo sprostili 
in ustvarili skupinsko dinamiko. 
Spoznali se bomo s cirkuškimi veščinami in 
vragolijami (diabolo, žogice, rola-bola, rožne palice, 
kitajski krožniki …), z osnovami akrobacij (skupinske 
piramide, stoje na rokah, kolesa …) in gledališkimi 
veščinami (gledališki prostor, improvizacija, razvoj 
gledališkega lika …) ter zadnja dva dneva namenili 
ustvarjanju ene ali več predstavic, ki jih bomo na 
koncu delavnic pokazali svojim staršem, prijateljem 
in stanovalcem Doma upokojencev Polzela. 
 
Obleci se v raztegljiva udobna oblačila 
ter imej s sabo kakšen prigrizek in vodo 
(sicer bo za malico vsak dan poskrbljeno). 
 

Poletni cirkuško-gibalno-gledališki tabor  

Ola ola li ola le, pozdravljava te Enja iz Društva Dobra ideja in Marija Frida iz Cirkokroga z ekipo.

KOLEDAR DOGODKOV

Foto: Arhiv Cirkokrog 
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Avgust 2019
SOBOTA, 3. 8. 2019, OD 19.30 DO 23.00 
Ogled predstave v letnem gledališču 
Studenec – Lepo je biti muzikant, 2. del
Marjeta Brunšek (051 262 540)
Kulturno društvo Andraž

OD SOBOTE, 3. 8., DO NEDELJE, 4. 8. 
2019
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli – 3. 8., ob 6. uri
Pohod na Triglav čez Komar
Planinsko društvo Polzela

SOBOTA, 10. 8. 2019, OD 14.00 DO 20.00 
Gasilski dom Polzela
Tradicionalno letno srečanje članov
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 16. 8. 2019, OB 17. URI
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
259. lunohod: Polzela-Šešče-Hom
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 17. 8. 2019, OB 6. URI
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
Pohod na Ožarjeni kamen, zahtevna tura
Planinsko društvo Polzela

SOBOTA, 17. 8. 2019, OB 6. URI
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
Pohod na Galetovec, lahka tura
Planinsko društvo Polzela

SOBOTA, 17. 8. 2019, OD 8.00 DO 13.00 
Bar Pevec Polzela
Gobarsko izobraževanje – determinacija
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

NEDELJA, 18. 8. 2019, OB 10.00 
Igrišče v Andražu
4. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 24. 8. 2019, OD 20.30 DO 22.00 
Športno igrišče Andraž
Kino predstava Slovenskega filma
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 25. AVGUST 2019, OD 14.30 
DO 23.55 
Igrišče v Andražu 
36. prireditev Družina poje
Kulturno društvo Andraž

PETEK, 30. AVGUST 2019, OB 19.00 
Grajsko dvorišče gradu Komenda
Glasbeni golaž
Kulturno-umetniško društvo Polzela

SOBOTA, 31. AVGUST 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu
1. kolo Medkrajevne lige Malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 31. AVGUST 2019, OB 20.00 
Grajsko dvorišče gradu Komenda
Poletni večer z New Swing Quartetom
Agencija Gig
Vstopnice v predprodaji po 12 EUR na TIC 
Polzela in preko Eventima.

September 2019
NEDELJA, 1. 9. 2019, OD 8.00 DO 9.00 
Dom krajanov Andraž
Meritve krvnega sladkorja in holesterola
Krajevna organizacija RK Andraž

NEDELJA, 1. 9.. 2019,  OB 9.00 
Na igrišču za Osnovno šolo Polzela 
Gasilsko tekmovanje za prehodni pokal 
Občine Polzela
Prostovoljno gasilsko društvo Polzela

NEDELJA, 1. 9. 2019, OB 14.00
12. srečanje Založanov na Lovski koči
Krajevni odbor Založe

SOBOTA, 7. 9. 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu
2. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 8. 9. 2019, OB 10.00 
Igrišče v Andražu
5. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

PETEK, 13. 9. 2019, OB 16.00 
Igrišče v Andražu
Odprti turnir v malem nogometu v 
počastitev 21. praznika Občine Polzela
Športno društvo Andraž

PETEK, 13. 9. 2019, OB 17. URI
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
260. lunohod: Polzela-Založe-Grče
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 13. 9. 2019, OD 18.00 DO 21.00 
Dom krajanov Andraž 
Kulinarična delavnica
Kulturno društvo Andraž

SOBOTA, 14. 9. 2019, OB 5.00 
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod: Debela peč
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 14. 9. 2019, OB 7. URI
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
Pohod na Veliki Javornik
Planinsko društvo Polzela

SOBOTA, 14. 9. 2019, OD 10. DO 15. URE  
Grad Komenda 
Mini paleta za osnovnošolce
Kulturno umetniško društvo Polzela

SOBOTA, 14. 9. 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu 
3. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

ČETRTEK, 19. 9. 2019, OD 17.00 DO 18.00 
Občinska knjižnica Polzela
Prisluhnimo pravljici v Občinski knjižnici 
Polzela

SOBOTA, 21. 9. 2019, OB 7. URI
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
Pohod na Lubnik
Planinsko društvo Polzela

OD SOBOTE, 21. 9., OB 9. URI DO 
NEDELJE, 22. 9 2019, DO 15. URE
29. likovna kolonija prijateljstva na Gori 
Oljki
Kulturno umetniško društvo Polzela

SOBOTA, 21. 9. 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu
4. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 22. 9. 2019, OD 16.00 DO 17.30 
Grad Komenda
Območno srečanje pihalnih orkestrov
Cecilija, Kulturno glasbeno društvo Polzela

ČETRTEK, 26. 9. 2019, OD 15.00 DO 17.00 
Medgeneracijski center Polzela
Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola
Društvo upokojencev Polzela
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ČETRTEK, 26. 9. 2019, OD 18.00 DO 19.00 
Občinska knjižnica Polzela
Domoznanski večer - Utrip domoznanstva

PETEK, 27. 9. 2019, OB 18.00 
Kulturni dom Polzela
Turizmu pomaga lastna glava
Občina Polzela
 
SOBOTA, 28. 9. 2019, OB 8.00 
Športni park Polzela
Veliki turnir v balinanju
Balin klub Balinc Polzela

SOBOTA, 28. 9. 2019, OD 8.00 DO 13.00 
Pred gostilno Cizej 
Razstava gob in predavanje za širšo 
javnost
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

SOBOTA, 28. 9. 2019, OB 8.20 
Za Osnovno šolo na Polzeli 
Šport Špas – dan druženja in gibanja 
vseh generacij
Osnovna šola Polzela

SOBOTA, 28. 9. 2019, OB 9.00 
Po poteh Občine Polzela 
Malteški tek na 5, 10 in 21 km za Županov 
dobrodelni sklad Polzela
Ustanova Dobrodelni županov sklad 
Polzela

SOBOTA, 28. 9. 2019, OB 9.00 
Parkirišče pred občinsko stavbo na Polzeli
Sejem – dobrote s kmetij in petelinje 
dirke
Turistično društvo Občine Polzela

SOBOTA, 28. 9. 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu
5. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 29. 9. 2019, OB 9.00 
Igrišče na Polzeli
3. odprti turnir malega nogometa za 
pokal Občine Polzela
Klub malega nogometa Frendi

NEDELJA, 29. 9. 2019, OB 10.00 
Trgatev najstarejše vinske trte Modre 
kavčine na župnijskem vrtu v Andražu
Župnija Andraž v sodelovanju z Občino 
Polzela

ZVEZA LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE
MINI PALETA ZA OSNOVNOŠOLCE 2019

ZLDS letos drugič pripravlja MINI PALETO za osnovnošolce. 
Letos sta nas pod svojo streho prijazno sprejela društvo KUD 
Polzela, likovna sekcija Polzela, in grad Komenda na Polzeli. 

Mladinska MINI PALETA je namenjena otrokom, ki obiskujejo 
osnovno šolo. Vsak udeleženec ob odprtju dogodka za svoje 
delo prejme priznanje za udeležbo na natečaju. Tri dela pa 
bodo izbrana za zlato, srebrno in bronasto mini paleto ter 
bodo simbolično nagrajena tudi s praktičnimi nagradami.

• MINI PALETA bo potekala v soboto, 14. septembra 2019.
• TRAJANJE DOGODKA: enodnevni dogodek. 
• ODPRTJE DOGODKA: 14. september 2019 ob 13. uri; razglasitev 

dobitnikov palet s podelitvijo. 
• TRAJANJE RAZSTAVE: likovna dela bodo na ogled razstavljena od 14. do 21. 

septembra 2019 na gradu Komenda na Polzeli.
• PRISTOPNINA: brezplačna udeležba oz. 0,00 €.

PRAVILNIK:
1. PRIJAVA UDELEŽBE: do 10. septembra 2019, na e-naslov klavdia@aries.si (pred oddajo del 

je treba obvezno poslati Zapisnik o avtorjih in delih (obr. 4) ter izpolnjeno Soglasje staršev 
oz. skrbnikov otrok za sodelovanje na razstavi (obr. 6).

2. ODDAJA DEL: 14. september 2019, od 10. do 11. ure, na Polzeli, grad Komenda. Po končani 
oddaji del, ob 11. uri, bosta na voljo brezplačen ogled in vodstvo po gradu Komenda.

3. ŠTEVILO ODDANIH DEL: do 3 slike na platnu. 
4. IZBOR DEL: brez izločanja likovnih del. 
5. TEMA: živali.
6. TEHNIKA in MERE: akril na platnu; velikost 30 x 40 cm, BREZ okvirja. Dela morajo biti primerno pripravljena oz. 

opremljena, z obešenko za postavitev, na hrbtni strani dela mora biti navedeno ime avtorja, naslov dela, starost, 
razred in ime šole (obr. 5).

ZVEZA LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Klavdija Sitar, predsednica

Cilj organizacije mladinske MINI PALETE je spodbujanje otrok k 
ustvarjalnemu razmišljanju in ustvarjanju ter širitvi likovne kulture ter s tem 
posledično tudi k pomlajevanju likovnih društev.
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Medgeneracijski center - avgust 2019
SREDA, 7. 8.2019
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

ČETRTEK, 9. 8. 2019
18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

SREDA, 14. 8. 2019
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

SREDA, 21. 8. 2019
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

ČETRTEK, 22. 8. 2019
18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

SREDA, 28. 8. 2019
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

ČETRTEK, 29. 8. 2019
18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

Medgeneracijski center - september 2019
TOREK, 3. 9. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater) 

SREDA, 4. 9. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00 Predavanje: Spominčice – 
Alzheimer Slovenije
»Od pozabljivosti do demence«

ČETRTEK, 5. 9. 2019
8.00–10.00 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 6. 9. 2019
17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

19.00–21.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 10. 9. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater) 

SREDA, 11. 9. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir) 

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 12. 9. 2019
16.00–17.30 USTVARJALNA 
DELAVNICA
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 13. 9. 2019
9.00–10.30 Fotografska delavnica z 
Bino Vista

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

19.00–21.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 17. 9. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater) 

SREDA, 18. 9. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 19. 9. 2019
8.00–10.30 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

9.30–11.00 Posvetovalnica
Martina Pečolar, dipl. med. sestra

18.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 20. 9. 2019
9.00–10.30 Fotografska delavnica z 
Bino Vista

17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

PETEK, 20. 9. 2019
19.00–21.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

TOREK, 24. 9. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Tanja Čater)

SREDA, 25. 9. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

17.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 26. 9. 2019
16.00–17.30 USTVARJALNA 
DELAVNICA
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

PETEK, 27. 9. 2019
17.00–18.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

19.00–21.00, ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

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

da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši ...

V SPOMIN

11. julija je minilo dve leti žalosti, odkar 
nas je zapustila naša draga žena, 

mamica, babica in tašča

MARIJA ŠKETA
(z Brega pri Polzeli)

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob 
njenem grobu, ji prižgete svečko in se 

spominjate lepih trenutkov z njo.
Neizmerno te pogrešamo. Čuvaj nas 

in počivaj v miru. 
Vedno boš z nami.

Tvoji najdražji

V SPOMIN

Minilo je leto dni,
odkar si tiho odšel.

MILAN VASLE
Založe 59

6. 8. 1933–24. 7. 2018

Hvala vsem, ki postojite ob grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta in dedija

FRANCIJA ŠTORA
s Polzele

(16. 10. 1942–5. 6. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem 

za izrečena sožalja, darovane sveče, 
cvetje in svete maše ter vsem, ki ste 

ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Hvala pevcem, gospodu župniku 
Jožetu Kovačcu in pogrebni službi 

Morana.

Žalujoči vsi njegovi

Romanu v spomin

Dve leti je minilo od smrti drage-
ga soseda, prijatelja, odličnega špor-
tnika in kolesarja Romana Artnika z 
Brega pri Polzeli. V spomin nanj so v 
nedeljo, 14. junija 2019, pripravil drugi 
kolesarski pohod po Savinjski dolini. 

Kot je povedal njegov dobri pri-
jatelj Franci Žagar, je živel za kolo in 
praktično ni bilo dneva, da ni sedel 
nanj ter prekolesaril Savinjsko dolino. 
50 kilometrov na dan zanj ni bila no-
bena težava. Skupaj so prekolesarili 
do Blatnega jezera, Beograda, Paga, 
Pulja, celotno Slovenijo ...

T O N E  TAV Č E R

ZAHVALE, V SPOMIN

Skupina kolesarjev, ki je izpred Romanove domače hiše po krajšem druženju 
krenila na drugi spominski pohod.
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