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Vsebine

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 11. 9. 2020. 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 25. 9. 2020.
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Poročevalec Občine Polzela
Številka 7, julij 2020
Datum izida: 31. 7. 2020
Letnik 8

Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos

Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Telefon: 03/703 32 00

E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Darko Naraglav, 

Jurij Žohar, arhiv društev Občine Polzela, arhiv 

OŠ Polzela, arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.

Tisk
Studio 55

Naklada
2300 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Jan Korošec

Na pešpoti ob Savinji
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GOSPODARSTVO
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KOLEDAR DOGODKOV 

ZAHVALE, V SPOMIN

3

4

12

14

18

20

23

39

40

42

� �



Poletni meseci so v Andražu nad 
Polzelo zaznamovani s pripravo na iz-
vedbo tradicionalne prireditve Družina 
poje. Zadnja avgustovska nedelja je že 
37 let poznana kot dan, ko je treba po-
tovanje usmeriti v kraj na sončni strani 
Gore Oljke, kjer se zberejo pojoče dru-
žine iz vse Slovenije in se predstavijo s 
prepevanjem slovenske ljudske pesmi. 

Pravijo, da so prazniki kot prijazne 
postaje v našem življenju. Bolj kot po-
znamo in podoživljamo njihov izvor in 
vsebino, raje se vračamo k njim in več 
nam pomenijo. So pesmi in prazniki, ki 
imajo za nas poseben pomen. Njihova 
vsebina je prispodoba nekaterih vre-
dnot, ob katerih čutimo potrebo po 
negovanju družinskih in družbenih vezi. 
Ko praznujemo, si pojemo, odkrivamo 
v sebi čudežno moč dotikov besed, 
zvočnost glasov, melodijo srca. Vero v 
Človeka in v sebe. Še svet se nam takrat 
razkriva v prijaznejši in svetlejši podobi. 
Vse teče v svojo pravo smer. 

V pravo smer običajno teče tudi 
zadnja avgustovska nedelja, ko je v 
Andražu nad Polzelo praznik, takrat je 
namreč na sporedu prireditev Druži-
na poje. Vsa društva v kraju združimo 
moči in za obiskovalce pripravimo pri-
jeten ambient s prijetnim programom 

in prijetnimi spremljajočimi dejavnost-
mi. Prireditev Družina poje deluje pod 
okriljem Kulturnega društva Andraž. 
Organizacijski odbor je sestavljen iz 
predsednikov vseh društev s sedežem 
v Andražu nad Polzelo in še nekaterih 
dodatnih članov. Vsak član odbora ima 
natančno določene zadolžitve, kajti 
organizacija tako velike kulturne prire-
ditve zahteva veliko dela in zato anga-
žiranje velikega števila krajanov, ki so 
pripravljeni pomagati pri delu. Ravno 
pri tej pomoči se izrazijo sloga, prijatelj-
stvo in pripravljenost krajanov, da nese-
bično pomagajo pri delu. 

Petje v družini je neprecenljiva vre-
dnota, s katero ohranjamo našo kultur-
no dediščino. Obstoj naroda je odvisen 
od tega, ali bomo spoštovali in ohra-
njali to vrednoto ali se do nje obnašali 
mačehovsko. S to prireditvijo bi radi 
pritegnili obiskovalce na prireditvi in 
poslušalce pred radijskimi sprejemniki, 
da bi vložili več truda v to, da bi se pe-
sem ohranila v naših družinah, da bi se 
vrnila v naše domove, da bi se slišala 
zapeta ob praznovanjih, po končanem 
delu ... S prireditvijo pa ne skrbimo le 
za ohranjanje družinskega petja, am-
pak tudi za ohranjanje in oživljenje ljud-
ske glasbe. 

Družine rade prihajajo v naš kraj – 
nekatere izmed njih so nastopile že tudi 
več kot dvajsetkrat. Trudimo se, da bi 
nastopajoče družine prihajale iz čim 
različnejših slovenskih regij. Vsako leto 
medse povabimo tudi nove družine. 
Občina Polzela je poznana tudi po tem, 
da v njej prebiva večje število družin, 
ki so pevsko nadarjene. Neizkoriščen 
potencial je velik, zato organizatorji 
spodbujamo vse zainteresirane družine 
iz našega lokalnega okolja, da se nam 
oglasijo. Stkali bomo prijateljske vezi in 
s skupnim sodelovanjem ustvarili zani-
miv dogodek.

Leto 2020 je, z vidika prisotnega 
covida-19, posebno. Življenje je bilo 
ohromljeno na področju celotne države, 
nato sproščeno, trenutno pa smo spet v 
obdobju, ko se število okužb povečuje. 
Pa ne vzemimo prisotnosti virusa le ne-
gativno. Z njim povezani ukrepi v prvem 
valu so zelo omejili naše gibanje nav-
zven, bili smo prisiljeni, da smo se družili 
le v krogu svoje družine. Lahko bi rekli, 
da je bila to »voda na mlin« družinskemu 
petju, ali vsaj upamo, da je bilo tako, saj 
je družinsko petje odvisno od delovanja 
osnovne celice družbe, to je družine. Če 
so nam bila preprečena druženja v na-
kupovalnih centrih, na javnih prireditvah 
in srečanjih, je več časa ostalo za tisti 
del našega življenja, ki mu lahko rečemo 
poglabljanje družinskih korenin in vezi. 
V preteklosti ljudje niso imeli možnosti 
za izvajanje množičnih dnevnih migracij, 
zato so velik del časa preživljali v krogu 
družine in s tem stkali močne vezi tudi 
skozi zapeto ljudsko pesem.

Vsa leta do zdaj nam je prireditev 
uspelo izpeljati ne glede na vremenske 
razmere. Letos pa je tudi naša tradicio-
nalna prireditev v negotovosti. Organi-
zatorji se trudimo in že pripravljamo 37. 
prireditev, a se hkrati zavedamo, da je 
zdravje na prvem mestu. Odločili smo 
se, da bomo prireditev izpeljali le, če 
bo epidemiološka slika v prvi polovici 
avgusta boljša in bodo ukrepi glede 
zbiranja ljudi na javnih prireditvah ohla-
pnejši, kot so trenutno.

Če ne bo šlo letos, se bomo še in-
tenzivneje pripravili za leto 2021. Sku-
paj naredimo korak za ohranjanje naše 
bogate kulturne dediščine. Izkoristimo 
leto mrka javnih prireditev za poglablja-
nje družinskih vezi in prenos ljudskega 
izročila z zapeto pesmijo.

Naj bo zadnja avgustovska nedelja 
v Andražu nad Polzelo praznik – zate, 

Praznik družinskega petja     
v Andražu nad Polzelo

zame in za ljudsko pesem!

David Zabukovnik
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Županove misli

Dragi občanke in občani, 

čeprav je letos marsikaj zelo drugače, 
je vonj poletja enak lanskemu in predlan-
skemu, pa tudi tistemu pred mnogo leti. 
Tudi sonce enako greje, čeprav v teh dneh 
še ni tako zelo radodarno s pravo poletno 
toploto. A je je vsekakor dovolj za udobno 
poležavanje v senci domačega drevesa, 
kjer boste nekateri našli svoj mir. Nekate-
ri ste željni živahnejšega utripa in boste 
odšli nekam, kjer poletje utripa hitreje. 
Nekateri boste morda hrepeneli po bližini 
neba in se boste povzpeli na kakšen hrib 
ali goro, od koder boste lahko občudovali 
lepote naše domovine. Vsak ima svoje na-
črte, ki pa so morda precej drugačni, kot 
so bili še na začetku tega leta. 

Leto 2020 je resnično posebno, kot 
že dolgo ne. Posebnega ga ne dela le 
prestopni dan, ki označuje prestopno 
leto. Posebnega ga je naredil koronavi-
rus, ki ga je ukrojil zelo po svoje. Pečat 
posebnosti in drugačnosti mu daje mar-
sikaj. Menim, da se ne smemo pritoževati 
in obupovati nad drugačnostjo, ki nam še 
dolgo ne bo domača, najbrž tudi ne ljuba, 
a kljub temu jo bomo morali sprejeti. Prej 
nam bo to uspelo, lažje nam bo. Vidim, 
da gre večini »dobro od rok«.

Pred kratkim se mi je pogled ustavil na 
jati štorkelj v Založah. Ne spomnim se, da 
bi jih kdaj videl toliko na enem mestu. Srce 
mi je zaigralo od veselja. Štorklje so namreč 
dober znak, da je naše okolje zdravo. Sicer 
pa so bile že za naše prednike znanilke 

dobrega in sreče. Po razširjenem ljudskem 
izročilu mladim staršem prinašajo otroke. 
V hišo, na kateri gnezdijo, pa prinašajo sre-
čo ter jo varujejo pred požarom in drugimi 
nesrečami. Koliko dobrega je povezano s 
temi dolgonogimi belimi lepoticami! Ne 
nazadnje pa so tudi simbol vztrajnosti, saj 
jeseni prejadrajo več kot sto kilometrov na 
dan, da pridejo do toplih krajev. Na našo 
srečo se spomladi spet vrnejo v domače 
gnezdo. Hvaležnost, da živimo v zdravem 
in lepem okolju, je v meni vedno večja. Če 
se malo pošalim, tudi štorklje nam spo-
ročajo, da je v naši občini lepo. Njihova 
vztrajnost pa nam naj bo motivacija, ko se 
nam bo kdaj zazdelo, da kaj nima smisla, 
ali ko nam začnejo pešati moči. 

Čeprav se koronavirus močno upi-
ra v jadra našega vsakdana, smo v naši 
občini v prvem polletju dokončali večino 
načrtovanega. To seveda ne pomeni, da 
smo spregledali projekte, ki jih načrtuje-
mo v prihodnje. Vse bo prišlo na vrsto. 
Veliko že v drugem polletju.

Pogosto nam primanjkuje denarja, 
idej nikoli. Prav tako ne volje, delavno-
sti in vztrajnosti, zato vem, da bomo s 
skupnimi močmi še naprej ustvarjal-
ni – gradili bomo občino, prijazno vse 
več občanom, pa tudi tistim, ki so v njej 
mimogrede ali morda celo po naključju. 
Občani Občine Polzela smo že veliko-
krat dokazali, da znamo stopiti skupaj, 
znamo se prilagoditi. Zmoremo se pri-
lagajati različnim razmeram, torej tudi 
tem, ki jih ustvarja novodobni virus.

Pregovor pravi, da prepogosto pre-
dolgo zremo v vrata, ki se zapirajo, zato 
ne opazimo tistih, ki se odpirajo. Ko-
ronavirus jih je veliko zaprl, a to še ne 
pomeni, da bomo postali njegovi ujetni-
ki. Kot kaže, bomo živeli z njim, zato je 
prav, da ne zamahujemo z roko, pač pa 
upoštevamo varnostne ukrepe, da bo 
življenje vedno lepo, vznemirljivo in nav-
dušujoče. Saj veste, kako pravijo: »Vsak 
je svoje sreče kovač.« Zato so premiki, 
zlasti v naših glavah, nujni. 

Lep preostanek poletja vam želim. 

Vaš župan Jože Kužnik

Javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2020 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavlja razpis 
za zbiranje predlogov za podelitev pri-
znanj Občine Polzela v letu 2020.

Razpisna so naslednja priznanja:
• NAZIV ČASTNI OBČAN
• GRB OBČINE POLZELA IN
• PLAKETA OBČINE POLZELA

Predloge za podelitev priznanj 
Občine Polzela 2020 (na obrazcu) 
pošljite na naslov Občine Polzela, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali 
po e-pošti na naslov: obcina.polze-
la@polzela.si, s pripisom »za KMVVI 
– PRIZNANJA 2020», do 20. avgusta 
2020.

Celoten javni razpis in obrazec 
»Predlog za podelitev priznanja Ob-
čine Polzela« sta dostopna na sple-
tni strani www.polzela.si  (Razpisi in 
objave) ali v sprejemni pisarni Občine 
Polzela. 

Felix Skutnik
Predsednik komisije
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Na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela
z dne, 27. 7. 2017, Ustanova dobrodelni županov sklad Polzela

javno objavlja
razpis za dodelitev  štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021

Predmet razpisa: javni razpis za dodelitev štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2020/2021 je namenjen dija-
kom in študentom, ki so občani Občine Polzela ter živijo v slabih premoženjskih razmerah. 

Število in višina štipendij: za šolsko leto 2020/2021 se razpiše 6 štipendij v višini 120 EUR na mesec.

Pogoji: za pridobitev štipendije iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela  mora  vlagatelj izpolnjevati naslednje 
pogoje:
• je državljan Republike Slovenije,
• ima stalno prebivališče v Občini Polzela,
• ima status dijaka ali študenta,
• je redno vpisan v srednješolski, diplomski ali podiplomski program,
• živi v slabih premoženjskih razmerah,
• skupni letni prihodek za družinskega člana ne presega 10.000 EUR bruto.

Dostopnost vloge: vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada http://www.polzela.si/aktualno/
zuapanovsklad. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Način oddaje vlog: vlogo je treba oddati  na naslov Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela, Malteška cesta 28, 
3313 Polzela.

Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 21. avgust 2020. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najpozneje 
zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Jože Kužnik
Predsednik ustanove

21 novih parkirnih mest na Glavnem trgu

Gradnja parkirišč na Glavnem trgu končana

Občina Polzela sporoča, da je v že-
lji občanom zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest pristopila k izgradnji nove-
ga parkirišča na območju Glavnega trga.

Novozgrajena parkirna mesta so na-
menjena tako stanovalcem kot tudi obi-
skovalcem zdravstvenega doma. Hkrati z 
izgradnjo parkirišča je izvajalec Sašo Ci-
zej, s. p., na omenjenem območju razširil 
cesto ter prestavil bližnji ekološki otok na 
primernejšo lokacijo. Skupaj z ureditvijo 
parkirnih mest je predvidena tudi zasa-
ditev novih dreves, za kar bodo poskrbeli 
delavci režijskega obrata Občine Polzela 
ter Vrtnarstvo Marolt, d. o. o. Skupna vre-
dnost investicije znaša 30.000 evrov. 

Rok Železnik 

Občinske novice
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Gradnja telekomunikacijskega omrežja in pločnika

V drugi polovici avgusta investitor telekomunikacijsko podjetje T-2, d. o. o., z 
namenom čim več uporabnikom omogočiti dostop do optičnega omrežja začenja 
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na določenih območjih Občine Polzela. 

Predvidena je gradnja približno 30 ki-
lometrov omrežja in bo potekala v dveh 
fazah. Prva faza gradnje bo potekala 
predvidoma med 17. avgustom 2020 ter 
18. decembrom 2020 in zajema območje 
med ulicama Rimske terase in Prečna 
ulica, ulice Ob Savinji, Savinjska cesta, 
Cvetlična ulica ter ulica Ob železnici do 
predvidene centrale na Trgu sv. Marjete.  
Pričetek druge faze, ki bo zajemala ob-
močji Cvetlične ulice in ulice Pod bregom 
ter območji Ločiške in Sončne ceste, pa 
je predviden v januarju prihodnje leto. 

Sočasno z gradnjo omrežja v prvi 
fazi bo tudi Občina Polzela pristopila 
h gradnji pločnika, ki bo zagotavljal ve-
čjo varnost pešcev v prometu. Pločnik 
je predviden na lokalni cesti LC 490591 
v naseljih Ločica ob Savinji ter Breg pri 
Polzeli, v skupni dolžini 1500 metrov.  

V času gradnje bo glede na trenutno 
lokacijo gradbenih del postavljena po-
mična delna zapora prometa. 

Rok Železnik

Območje Gore Oljke je posebno območje

Obveščamo vas, da je Občina Pol-
zela začela projekt celovitega urejanja 
območja Gore Oljke.

Gora Oljka privlači obiskovalce od bli-
zu in daleč, je kraj ohranjene narave, širnih 
razgledov in zato prostor vsakodnevne re-

kreacije. Je cilj številnih izletov, tudi romanj 
... Za ta prostor pa skrbijo ljudje, ki so tu 
doma. Območje si zato zasluži posebno 
pozornost. Namen projekta je zbrati in-
terese, ideje, kako ohraniti najboljše v ob-
močju in kako narediti Goro Oljko še lepši 
kraj, za obiskovalce in domačine. Zato že 
na začetku tega projekta vabimo vse, da 
nam sporočite svoje želje in predloge po 
e-pošti obcina.polzela@polzela.si.

V sklopu projekta bosta izvedena 
tudi anketa in študijski krožek. Načrtuje 
se razvoj nove ponudbe za obiskovalce 
(dodatni razgledi, objekti, ureditev do-
briške sušilnice hmelja kot prostora za 
degustacije …), ob tem pa tudi zaščita 
narave in ureditev prometa. O poteku 
projekta bomo obveščali.

Alenka Kočevar

Območja, kjer se bo izvajala gradnja.

Gora Oljka ali po starem Križna gora (tudi Oljska gora in savinjska Šmarna 
gora) je visoka 733 metrov.

Občinske novice66
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V ponedeljek, 6. julija 2020, so 
na RCERO Celje oziroma pri Zbirnem 
centru Bukovžlak z družbo Zeos odprli 
prvi kotiček za oddajo delujočih starih 
aparatov. Če imate tovrstne aparate, 
jih lahko pripeljete tudi občani občin 
Spodnje Savinjske doline.

V sklopu petletnega projekta »Life 
Spodbujamo e-krožno« z geslom »#Še 
sem uporaben!« je nosilka projekta, druž-
ba ZEOS, d. o. o., skupaj s projektnima 
partnerjema Zbornico komunalnih go-
spodarstev (sekcija Gospodarske zbor-
nice Slovenije) in podjetjem TSD, d. o. o., 
ter lokalnim partnerjem Simbio, družba 
za ravnanje z odpadki, d. o. o., javnosti 
predstavila pilotni kotiček za oddajo še 
delujočih aparatov. Postavljen je v Zbir-
nem centru Bukovžlak na RCERO Celje 
in je na voljo vsem, ki bi želeli oddati svo-
je še delujoče aparate v ponovno upo-
rabo. S postavitvijo pilotnega kotička so 
organizatorji projekta začeli svojo pot na 
področju krožne elektronike, h kateri po-
zivajo tudi evropski zakonski predpisi. 

Prvi kotiček za oddajo delujočih aparatov

Direktor Simbia mag. Marko Zidanšek in direktor družbe Zeos mag. Emil Šabič ob odprtju prvega tovrstnega kotička 
v Sloveniji.

Družba ZEOS, d. o. o., je največja 
slovenska shema, ki v imenu proizva-
jalcev izvaja zbiranje e-odpadkov, od-
padnih baterij in odpadnih nagrobnih 
sveč. Zbrane tovrstne odpadke predaja 
v postopek nadaljnje obdelave. V času 
13 let zbiranja e-odpadkov so teh zbra-
li skoraj 90.000 ton. Ocenjujejo, da je 
med njimi še 1-2 % delujočih naprav, ki 
po nepotrebnem končajo v predelavi 
materiala, hkrati pa se zavedajo, da se 
v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji 
pripravljajo zakonodajne spremembe 
na področju ravnanja z odpadki, ki vo-
dijo v krožno gospodarstvo. Zato prek 
svojih aktivnosti nameravajo delovati v 
smeri, da bi se te odpadke zajezilo in s 
tem lahko ponovno uporabilo. 

»Veseli nas, da je družba ZEOS iz-
brala naš zbirni oziroma regionalni cen-
ter za postavitev prvega kotička za po-
novno uporabo OEEO. Glede na to, da 
na leto v centru zberemo približno 500 
ton odpadne električne in elektronske 
opreme, pričakujemo, da bomo v no-

vem rumenem zabojniku zbrali okoli 
pet ton še uporabnih aparatov. V Celju 
tako ponovno dokazujemo, da delu-
jemo v smeri uresničevanja evropske 
direktive, ki pravi, da odpadek ni nekaj, 
kar je treba čim enostavneje in ceneje 
odstraniti, temveč je vir surovin. Hkra-
ti pa tudi uresničujemo zelo aktualen 
koncept krožnega gospodarstva, saj 
odpadke spreminjamo v snovni vir ter 
zmanjšujemo količine odloženih ali sež-
ganih odpadkov. Na tem mestu bi še iz-
postavil, da brez uporabnikov okoljskih 
ciljev ne bi uspešno dosegali, zato se na 
tem mestu zahvaljujem za njihovo do 
zdaj opravljeno delo na področju loče-
vanja odpadkov ter jih hkrati pozivam k 
premišljenim potrošniškim navadam, da 
bo odpadkov v prihodnosti čim manj,« 
je povedal mag. Marko Zidanšek, direk-
tor družbe Simbio. 

Tone Tavčer
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Poletni delovni čas Medobčinske    
splošne knjižnice Žalec

Spoštovani,
 
sporočamo vam poletni delovni čas naših enot.

 
• Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko bodo julija in avgusta 

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

ob sobotah,
• Krajevni knjižnici Griže in Petrovče bosta zaprti julija,
• Krajevni knjižnici Šempeter in Ponikva bosta zaprti do septembra.
• Občinski knjižnici Prebold in Tabor ter Krajevna knjižnica Liboje bodo ime-

le nespremenjen čas odprtosti.
 

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi 
storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba elektronskih podatkovnih baz, is-
kanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek naše spletne strani www.
zal.sik.si .

 
Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov.

 Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Zahvala

 Kulturna dediščina je del nas, del okolja  
  in del družbe, v kateri živimo.

Tudi naša občina je bogat vir te dediščine in se lahko z njo ponaša. Pridobitve 
v občini so opazne vsepovsod, opazi se predano delo za dobro vseh nas.

V pomladanskem času je bila obno-
vljena tudi Rebernikova kapelica, ki zdaj 
krasi center Andraža nad Polzelo. Presta-
vljena je bila od ceste, kjer jo je ogrožal to-
vorni promet, na vzpetino in je zdaj veliko 
bolj opazna. Dobila je močne temelje in s tem zagotovljeno prihodnost. Nove freske, 
barve, urejena okolica – celotna nova podoba pritegne pogled in poboža dušo.

Vesela sem, da se imam priložnost zahvaliti gospodu županu Jožetu Kužniku, 
Krajevnemu odboru Andraž, Občini Polzela in vsem izvajalcem del, ki ste vsak po 
svoje pomagali, omogočili in uredili to obnovo, za kar sem vam neizmerno hvaležna.

Pri vašem delu vam želim vse dobro. Naj se z medsebojnim sodelovanjem še 
naprej uspešno sooblikuje napredek naših občanov.

Bog vam povrni.
Cvetka Rebernik

Poletje s knjigo.
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Obvestilo
Vključitev žalske nujne medicinske 

pomoči v dispečersko službo

S 1. julijem 2020 se Nujna medicinska pomoč (NMP) 
Zdravstvenega doma Žalec vključuje v Dispečersko služ-
bo zdravstva Slovenije (DSZ).

Glavno poslanstvo DSZ je sprejem klica o nenadnem 
dogodku, ki potrebuje intervencijo zdravstvenih služb na 
terenu, določanje prioritete sprejetim klicem in aktiviranje 
ustreznih zdravstvenih intervencijskih ekip glede na na-
ravo in lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v 
skladu s postavljenimi standardi, ki jih izvaja za to usposo-
bljena oseba - dispečer. DSZ Slovenije postopoma v svoj 
sistem vključuje vse enote NMP v Sloveniji.

V juliju pride na vrsto tudi enota NMP ZD Žalec, kar 
pomeni, da bo od takrat naprej aktivacija ekip NMP pote-
kala samo prek DSZ in enotne številke 112. Torej bo od 1. ju-
lija 2020 dalje aktivacija ekipe NMP mogoča izključno in 
samo prek številke 112, in ne več prek stacionarne številke 
zdravstvenega doma, kot je bila zdaj pogosta praksa pre-
bivalcev naših šestih občin. Vaš klic na 112 bo sprejel dispe-
čer, ki bo po prevzemu potrebnih informacij o dogodku/
bolezni/ poškodbi hitreje aktiviral najbližjo ekipo NMP.

Lokacija ambulante NMP še naprej ostaja v prostorih 
sedeža ZD Žalec, in sicer 24 ur na dan in 365 dni na leto, 
spreminja se samo način aktiviranja, ki bo odslej potekalo 
izključno prek številke 112. 

ZD Žalec ima eno ekipo NMP. Delo te službe poteka tako 
v ambulanti kot na terenu, zato se včasih zgodi, da je ekipa 
NMP na terenu in je ZD zaklenjen. Če se znajdete v takšni si-
tuaciji, poiščite pomoč v kateri izmed bližnjih ambulant NMP 
ali v Urgentnem centru Celje ali pokličite številko 112.

Do dokončne sistemske ureditve DZS v prehodnem ob-
dobju za posvet z dežurnim zdravnikom ostaja v uporabi tudi 
stacionarna telefonska številka zdravstvenega doma, ki bo s 
popolnim prehodom ukinjena. Za vse druge informacije pa 
je že danes na voljo telefonska številka informacij 03/713 43 
00 vsak delovnik med 7:00 in 14:00 ali spletna stran www.
zd-zalec.si. Na tej številki dobite informacije glede delovanja 
posameznih ambulant ZD Žalec, naročanja in nadomeščanja 
zdravnikov. 

KDAJ POKLICATI NA 112: nujna stanja, ki potrebujejo oskr-
bo na mestu dogodka, so: zastoj dihanja, nenadna izguba 
zavesti, bolečina v prsnem košu, dušenje, nenadno nastala 
močna bolečina v trebuhu, huda alergijska reakcija, epileptični 
napad, vročinski krči, prometne nesreče, poškodbe, pri katerih 
bolnik ne more več hoditi, nenadno nastala nepokretnost oz. 
nenadno močno poslabšanje že znane kronične bolezni.

HIŠNI OBISKI: za hišne obiske se je treba dogovoriti 
z osebnim zdravnikom, ki hišni obisk opravi v dogovoru z 
vami. Za nujne hišne obiske pa je treba klicati na številko 112.

Zdravstveni dom Žalec

Razveselimo osnovnošolce z NOVIMI ŠOLSKIMI NAHRBTNIKI

Otroci, ki bodo jeseni znova sedli za šolske klopi, poleg šolskih potrebščin potrebujejo tudi šolske nahrb-
tnike. Toda mnogi starši jim jih ne morejo kupiti, zato pomagajmo z darovanjem majhnega zneska, s katerim 
bomo naredili veliko veselje otrokom.

10 evrov je dovolj že za pol nahrbtnika, 20 evrov za celoten nahrbtnik.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec bo zbra-
na sredstva namenil nakupu 150-ih novih šolskih nahrbtnikov 
za socialno ogrožene otroke iz Spodnje Savinjske doline.

K sodelovanju vabimo posameznike in  podjetja, ki lahko 
donirajo finančna sredstva:
• koda namena: CHAR
• namen plačila: Novi šolski nahrbtniki
• TRR: SI56 1010 0005 5598 261
• referenca: SI00 09-2020
• naziv: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec

Donacija je tudi davčna olajšava za 
podjetja. Davčna olajšava za donacije se lahko uveljavlja za 
znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne namene, 
če gre za izplačilo Rdečemu križu Slovenije. To olajšavo je 
mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega pri-
hodka zavezanca v davčnem obdobju. 

Uporabniki Telekomovih, Telemachovih, T-2 in A1 storitev 
pošljite SMS z besedo MLADI5 na številko 1919 in darujte 5 
evrov. SMS-storitev je na voljo v mesecu avgustu.

Matjaž Črešnovar, Predsednik RKS OZ Žalec
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Osebni dokumenti – preverite njihovo veljavnost!

Osebne dokumente potrebujemo 
tako pri urejanju različnih zadev na 
banki, pošti, sodišču, pri notarju itd. ka-
kor tudi za prehod meje v tujo državo, 
še posebno v času širjenja virusa. Zato 
želimo vse občanke in občane opomni-
ti, da ste še zlasti pozorni na veljavnost 
svojih osebnih dokumentov (osebne 
izkaznice, potnega lista in vozniškega 
dovoljenja) ter da pravočasno podate 
vlogo za izdajo novega dokumenta. 
Čeprav je vaš dokument še veljaven, ste 
ga dolžni zamenjati ob vsaki spremem-
bi osebnega imena ali naslova stalnega 
prebivališča. Enako morate ravnati, če 
je dokument poškodovan ali ima napa-
ke, zaradi katerih ni več uporaben, ali v 
primeru, da fotografija na dokumentu 
ne kaže več vaše prave podobe. S tem 
se boste izognili odvečni slabi volji in 
višjim stroškom izdaje v primeru priori-
tetne izdelave novega dokumenta.

Katere osebne dokumente štejemo 
za uradne identifikacijske dokumente?

Osebni dokumenti oziroma uradni 
identifikacijski dokumenti omogočajo 
izkazovanje istovetnosti oziroma identi-
fikacijo posameznika v postopkih pred 
uradnimi in drugimi organi. Ta status 
imajo v Republiki Sloveniji osebni do-
kumenti, ki vsebujejo fotografijo ime-
tnika in jih izdajo državni organi. Najpo-
gostejši osebni dokumenti v Republiki 
Sloveniji so osebna izkaznica, potni list, 
obmejna prepustnica, vozniško dovo-
ljenje, orožni list in potrdilo o usposo-
bljenosti za voditelja čolna. 

Po dopolnjenem 18. letu starosti 
mora državljan s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji imeti vsaj en ura-
dni identifikacijski dokument oziroma 
osebno izkaznico, če nima drugega do-
kumenta.

Kje se pridobijo in koliko časa je 
potrebno za pridobitev osebnih doku-
mentov?

Osebne dokumente lahko pridobi-
te na kateri koli upravni enoti ali kra-
jevnem uradu v Republiki Sloveniji, na 
diplomatskih predstavništvih ali konzu-
latih Republike Slovenije v tujini. V do-
ločenih primerih, kot so npr. zdravljenje, 
bolezen ali smrt ožjega družinskega 

člana, nujni službeni opravki, tudi na 
Ministrstvu za notranje zadeve Repu-
blike Slovenije. Radi bi poudarili, da je 
vlogi za izdajo osebnega dokumenta 
treba priložiti eno fotografijo velikosti 
3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo 
podobo. Fotografirani morate biti od 
spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, 
čepice ali rute. Vlogi lahko priložite tudi 
potrdilo e-fotografa z referenčno števil-
ko fotografije, ki se hrani v posebnem 
odložišču v digitalni obliki.

Potni list je praviloma izdelan in pre-
dan na pošto v petih delovnih dneh. V 
primeru prednostne izdelave potnega 
lista je ta izdelan in predan na pošto 
najpozneje naslednji delovni dan. V tem 
primeru je treba doplačati upravno ta-
kso.

Osebna izkaznica je praviloma izde-
lana in predana na pošto v štirih delov-
nih dneh. Prednostna izdelava in preda-
ja na pošto steče najpozneje naslednji 
delovni dan. V tem primeru pa je treba 
doplačati upravno takso.

Dobro je vedeti, da z osebno iz-
kaznico lahko potujete le v določene 
države, in sicer v vse države člani-
ce Evropske unije, vse države članice 
evropskega gospodarskega prostora 
(Islandijo, Liechtenstein in Norveško), v 
Švico, Srbijo, Črno goro, Severno Make-
donijo in Albanijo. 

Vse, ki vas zanima, ali je vaš oseb-
ni dokument že izdelan oziroma od-
premljen, družba Cetis na svoji spletni 
strani na povezavi »Odprema SLO do-
kumentov« dnevno, predvidoma ob 10. 
uri, obvešča o odpremi osebnih izka-
znic, potnih listin in vozniških dovoljenj.

Zaradi širjenja bolezni covid-19 dr-
žave spreminjajo režime prehajanja 
mej, zato vam svetujemo, da pred po-
tovanjem v določeno državo na spletni 
strani Ministrstva za zunanje zadeve 
preverite »sveže« informacije o možno-
sti potovanja in druge informacije, ki so 
povezane z vstopom in bivanjem v do-
ločeni državi (npr. v Bosno in Hercego-
vino lahko vstopate le s potnim listom, 
in ne več z osebno izkaznico).

Osebni dokumenti, kot so potni list 
in vozniško dovoljenje, se med seboj 
razlikujejo po zvrsti

Potnih listov je več vrst. Poleg obi-
čajnega potnega lista se štejejo za potne 
listine tudi diplomatski potni list, službeni 
potni list, potni list za vrnitev in potne listi-
ne, ki se izdajajo po mednarodni pogodbi. 
Tako se razlikuje tudi veljavnost potnega 
lista – ta je lahko 1, 3, 5 ali 10 let. Veljavnost 
potnega lista otroka se razlikuje tudi glede 
na njegovo starost. Tako je veljavnost po-
tnega lista 3 leta za otroka do starosti 3. 
leta ali 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let.

Potni list, ki je veljaven le eno leto, 
vam je lahko izdan, če je bil potni list v 
obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgu-
bljen, pogrešan ali sta vam bila ukradena 
dva ali več potna lista oziroma če zaradi 
razlogov začasne narave ni mogoč od-
vzem prstnih odtisov.

Vozniško dovoljenje kategorij AM, A1, 
A2, A, B, B1, BE, F in G velja največ 10 let. Po 
70. letu se vozniško dovoljenje izda z veljav-
nostjo 5 let. Vozniško dovoljenje kategorij 
C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izdaja z 
veljavnostjo 5 let. Staro vozniško dovolje-
nje na tridelnih rožnatih obrazcih morate 
zamenjati za novo v obliki polikarbonatne 
kartice najpozneje do 19. januarja 2023!

Na koncu še nasvet. Na spletnih stra-
neh e-Uprava je Modul Moja e-Uprava, ki 
vam na enem mestu omogoča vpogled v 
vaše podatke, vloge, premoženje in sode-
lovanje z državo. Za prijavo oziroma upo-
rabo potrebujete kvalificirano digitalno 
potrdilo, ki ga lahko pridobite prav tako na 
upravni enoti ali krajevnem uradu. Prijavi-
te se lahko tudi prek aplikacije smsPASS. 
Gre za mobilno identiteto, s katero lahko 
oblikujete elektronski podpis dokumentov 
(e-podpisovanje) ter se prijavite v e-sto-
ritve, ki podpirajo smsPASS (več o prijavi 
najdete na že navedenih spletnih straneh 
e-Uprava). Če se naročite na opomnik, bo-
ste pravočasno obveščeni o poteku veljav-
nosti vašega osebnega dokumenta.

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

Simona Stanter
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Policijska kronika – junij 2020

4. 6. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o spletni prevari oziroma go-
ljufiji v Podvinu pri Polzeli, ko je nezna-
ni storilec oškodovanca pri sklenitvi 
nakupa oškodoval za manjši znesek. 
Policisti smo po zbranih obvestilih na-
pisali kazensko ovadbo na pristojno 
Okrožno državno tožilstvo.

22. 6. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kaznivem dejanju tatvine 
na Polzeli, ko je neznani storilec oško-
dovancu odtujil računalniško tablico 
s polnilcem. O zadevi je bila napisana 
kazenska ovadba z umikom predloga 
za pregon.

23. 6. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o kaznivem dejanju poškodo-
vanja tuje stvari na Šolski ulici na Pol-
zeli, ko je neznani storilec poškodoval 
vrata objekta. O zadevi je bila napisana 
kazenska ovadba z umikom predloga 
za pregon.

24. 6. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kaznivem dejanju tatvine, 
ki se je zgodila v trgovini Tuš na Pol-
zeli, ko je varnostnik pri dejanju zalotil 
osebo. Pri zbiranju obvestil je bilo ugo-
tovljeno, da je ženska v trgovini Tuš 
odtujila več izdelkov manjše vrednosti. 
Zbrana so bila obvestila, o kaznivem 
dejanju pa je bila napisana kazenska 
ovadba na ODT Celje.

27. 6. smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o kaznivem dejanju tatvine 
mopeda, in sicer je oškodovanec spo-
ročil, da so mu iz kletnih prostorov na 
Glavnem trgu na Polzeli, kjer stanuje, 
odtujili starejši neregistriran moped 
znamke Piaggio ter ga s tem oškodo-
vali. Policisti smo po zbranih obvestilih 
napisali kazensko ovadbo na pristojno 
Okrožno državno tožilstvo.

V juniju smo bili policisti PP Žalec 
za območje Občine Polzela obveščeni 
o petih kršitvah javnega reda in miru. 
V treh primerih smo intervenirali zara-
di glasne glasbe, v vseh primerih pa je 
bilo izrečeno opozorilo. V dveh primeri 
pa je bil kršiteljema izdan plačilni nalog 
zaradi kršitve določil Zakona o varstvu 
javnega reda in miru. 

Na območju Občine Polzela se je v 
juniju zgodilo šest prometnih nesreč. 
Od obravnavanih prometnih nesreč 
sta se dve končali z lahkimi telesnimi 
poškodbami ter štiri brez telesnih po-
škodb. Policisti PP Žalec smo na ob-
močju Občine Polzela voznikom mo-
tornih vozil zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola in brez vozniških dovoljenj 
zasegli več vozil in napisali obdolžilne 
predloge na Okrajno sodišče za prekr-
ške v Celju.

Glede na to, da smo v poletnih 
mesecih, ko je zunaj lepo in posle-
dično tudi vroče vreme, policisti po-
sebej opozarjamo na skrbno ravnanje 
z živalmi. Zakon o zaščiti živali jasno 
opredeljuje kršitve, ki so povezane 
z mučenjem živali, saj se velikokrat 
zgodi, da so živali na soncu brez te-
kočine in zavetja. 

Psi in mačke v koži, razen v šapah, 
nimajo žlez znojnic. V vročini tako psi 
in mačke pospešeno dihajo, imajo na 
široko odprt gobček in molijo jezik na 
plano, kar je še posebej opazno pri 
psih. Takšen način hlajenja pa seveda 
odpove pri zelo visokih temperaturah. 
Takrat lahko pride do nevarnega pre-
gretja organizma, tako imenovane hi-
pertermije, ki je za žival lahko usodna.

Izjemno pomembno je, da živalim 
poleti zagotovimo senco oziroma mo-
žnost, da se umaknejo pred vročino ter 
da imajo vedno na voljo dovolj sveže, 
pitne vode. Posebej pozorni naj bodo 

lastniki, ki imajo svoje pse ves čas na 
verigi, saj si ti sami ne morejo poiskati 
sence in hladu. Velikokrat si tudi prevr-
žejo posodo z vodo in ostanejo žejni 
ves dan, če tega nihče ne opazi.

Posebej policisti opozarjamo, da 
živali nikoli ne puščajte v zaprtem, 
parkiranem avtu. Temperatura v avtu 
se lahko poleti hitro dvigne nad 50 
stopinj Celzija in že deset minut izpo-
stavljenosti vročemu soncu je lahko za 
psa, zaprtega v avtu, življenjsko ogro-
žajočih. 

V Zakonu o pravilih cestnega pro-
meta je v 92. členu zapisano, da mo-
rajo biti domače živali, ki se prevažajo 
v delu motornega vozila, namenjenega 
za prevoz potnikov oziroma prtljage, 
ustrezno zavarovane. 

 
Gorazd Trbovšek

Psa za časa poletne vročine nikoli ne puščajte v avtomobilu.
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Visoke temperature prinašajo visoko tveganje

Za mnoge je poletje najljubši letni 
čas, saj dolgi in topli dnevi kar vabijo 
na izlete v naravo. Poletje prinaša ve-
liko užitkov, hkrati pa tudi nevarnosti, 
ki jih ne smemo zanemariti. 

STALNA TELESNA TEMPERATURA

Človek ima poleg drugih sesalcev in 
ptic sposobnost ohranjanja stalne tele-
sne temperature. Za razliko od drugih 
živalskih vrst, ki so pozimi skoraj po-
polnoma neaktivne, se ravno zaradi te 
lastnosti mnogo bolje prilagajamo zu-
nanjim vplivom. Za vse procese v na-
ravi so potrebni določeni pogoji in bolj 
zapleteni procesi navadno potrebujejo 
tudi bolj natančno uravnane pogoje. 
Za izjemno kompleksne reakcije, ki se 
v našem telesu neprestano dogajajo, je 
natančno uravnana temperatura eden 
izmed ključnih fizikalnih pogojev. Tem-
peratura okolja se lahko spreminja zelo 
hitro, razlike med poletnimi in zimskimi 
temperaturami pa so izjemno velike, 
zato nam ta sposobnost omogoča ak-
tivnost tako v topli kot hladni polovici 
leta. 

Normalna telesna temperatura 
zdravega človeka se giblje med 35,8  
°C in 37,2 °C. S tem mislimo tempera-
turo telesnega jedra, saj lahko tempe-
ratura okončin odstopa od tega ob-
močja, vendar to še ne pomeni, da je 
z našim telesom kar koli narobe. Kadar 
nas rahlo zebe, je to posledica ohlaja-
nja najbolj oddaljenih delov telesa, kot 
so prsti na rokah in nogah, medtem 
ko se temperatura notranjih organov 
bistveno ne spremeni. Hladne roke so 
tako posledica manjšega pretoka krvi 
skozi površinske žile tega dela telesa, 
kar je popolnoma normalen proces, s 
katerim telo omeji oddajanje toplote iz 
telesnega jedra in hkrati omeji doteka-
nje ohlajene krvi v jedro. Če se nam to 
dogaja tudi pri sobni temperaturi, pa je 
to lahko znak slabše prekrvavitve zara-
di srčno-žilnih bolezni.

V možganih imamo center, ki lah-
ko našo telesno temperaturo po po-
trebi poviša. To se zgodi, kadar zboli-
mo, saj nam višja telesna temperatura 
prinaša prednost pred mikroorganiz-

mom, s katerim smo se okužili. Kadar 
se temperatura v telesu rahlo poviša, 
kemijske reakcije v vseh celicah naše-
ga telesa posledično potekajo hitreje 
in naš imunski sistem deluje bolje. Za 
kratek čas je to prednost, če pa je tele-
sna temperatura povišana več dni, pa 
to lahko predstavlja velik napor za telo.

VPLIVI TEMPERATURE OKOLJA NA 
TELO

Zanimivo je, da čeprav se naša tele-
sna temperatura giblje okoli 36 °C, nas 
pri sobni temperaturi 20 °C sploh ne 
zebe, pri 25 °C pa nam je navadno že 
vroče. Zakaj je tako? 

V vsaki celici našega telesa poteka-
jo kemijske reakcije, pri katerih se spro-
šča veliko energije v obliki toplote. Po-
dobno kot se bencinski motor segreje 
ob delovanju, se ob delovanju segrejejo 
tudi naše celice. Da ne bi prišlo do pre-
grevanja telesa, moramo višek toplote 
neprestano odvajati iz telesa. Toploto 
odvajamo skozi kožo in z izdihanim 
zrakom, v manjši meri pa tudi s telesni-
mi izločki. Ta proces je dobro reguliran, 
saj se po drugi strani naše telo ne sme 
preveč podhladiti, saj celice takrat de-
lujejo počasneje in slabše. 

Toplota vedno prehaja od toplejše-
ga k hladnejšemu območju. Poleti so 
temperature v okolju značilno višje, to 
pa nam otežuje izgubo telesne toplote. 
Takrat se v telesu sprožijo mehanizmi, 
ki pripomorejo k hitrejši izgubi telesne 
toplote. Pri sobni temperaturi je zaradi 
razlike v temperaturi telesa in tempera-
turi okolja ta izguba optimalna in doda-
tni mehanizmi za ohlajanje ali segreva-
nje telesa niso potrebni. 

POTENJE

Glavni mehanizem za izgubo od-
večne toplote telesa je potenje. Koža 
odraslega človeka ima površino od 1,5 
m2 do 2 m2. Sestavljena je iz več plasti 
in opravlja različne pomembne funkci-
je. V koži so žleze znojnice. Naloga teh 
žlez je, da ob ustreznem signalu iz mo-
žganov na površje izločajo vodo. Voda 
je snov z veliko specifično toplotno 
kapaciteto, kar pomeni, da je potrebno 
veliko energije, da se segreje. Ko se na 
površino kože izloči voda, ta porablja 
energijo za to, da izhlapeva. Energijo 
v obliki toplote prejema tako iz tople-
ga zraka v okolju kakor tudi s površine 
kože. Zaradi vode na površini kože tako 
izgubimo mnogo več toplote, kakor če 
bi jo oddajali zraku. Ker voda s kože 
izhlapeva, jo morajo žleze znojnice 

Intenzivnejša telesna aktivnost pri višji temperaturi okolja je odsvetovana, 
saj lahko hitro pride do dehiracije in pregrevanja telesa.

� �

1212

Št. 7, julij 2020
� �



nadomeščati s ponovnim izločanjem. 
Poleg vode pri potenju iz telesa izgu-
bljamo tudi soli, zato je ob daljšem ali 
intenzivnejšem potenju nujno uživanje 
zadostne količine tekočine ter nado-
meščanje elektrolitov oziroma soli.

TELESNA AKTIVNOST PRI VISOKIH 
TEMPERATURAH

Ko smo telesno aktivni, naše mišice 
oziroma mišične celice opravljajo več 
dela in pri tem posledično nastaja tudi 
več toplote. Kadar je v okolju tempera-
tura visoka, mi pa smo telesno aktivni, 
je proces izgube odvečne toplote še 
dodatno otežen, saj je moramo odva-
jati več. Intenzivnejša telesna aktivnost 
pri višji temperaturi okolja je odsveto-
vana, saj lahko hitro pride do dehidra-
cije zaradi prevelikih izgub vode ter do 
pregrevanja telesa, saj potenje ne za-
gotavlja več dovolj hitrega odvajanja 
odvečne toplote. 

SKOK V HLADNO MORJE

V hudi vročini se pogosto hladimo 
v morju, ki ima nižjo temperaturo od 
zraka. Nekateri se v vodo odpravijo 
počasi in previdno, drugi pa imajo raje 
drzen skok. Pri zadnjem je poleg pri-
merne globine vode treba predvidevati 
tudi močan padec temperature okolja. 
Ta je lahko sproščujoč, lahko pa pov-
zroči šok za telo in nas ovira pri osta-
janju nad gladino. Pri močno pregre-
tem telesu se ob skoku v hladno morje 
vklopijo kompenzatorni mehanizmi, 
zaradi katerih lahko mišice slabše delu-
jejo, aktivira pa se tudi živčni sistem, ki 
lahko vpliva na delovanje srca. Pri hitrih 
temperaturnih spremembah so najbolj 
na udaru starejši ljudje s pridruženimi 
srčno-žilnimi obolenji, pazljivost pa ni 
odveč tudi pri mlajši populaciji, saj lah-
ko tudi pri mladostnikih pride do vrto-
glavice in slabega počutja.  

VLAGA V OZRAČJU

Ob višjih temperaturah je v zraku 
značilno več vlage. Topel zrak lahko 
namreč zadržuje več vodne pare od 
hladnega. Delni tlak vode v ozračju 
je nižji od nasičenega parnega tlaka, 
zato voda podnevi izhlapeva, ko pa se 
ponoči ozračje ohladi, se ta voda kon-
denzira nazaj v tekoče stanje in zjutraj 
opazimo roso. Težava nastane ob vro-
čih dneh, ko je vlažnost ozračja viso-

ka. Dober primer za razlago je razlika 
med finsko in turško savno. Za finsko 
savno so značilne visoke temperature 
med 60 in 100 °C ter nizka vlažnost 
od 5 do 20 %, v turški savni pa je vla-
žnost 100 %, temperatura pa okoli 50 
°C. Čeprav se v obeh primerih močno 
potimo, nam pri 100 % vlage v okolju to 
ne pomaga pri izgubljanju odvečne te-
lesne toplote, saj je ta odvisna od eva-
poracije (izhlapevanja). V tem primeru 
se izhlapevanje ne dogaja, saj zrak ne 
more sprejeti niti kapljice vode več, ki 
bi sicer izhlapela s površine naše kože 
in za to porabila toplotno energijo na-
šega telesa. Ob soparnih dnevih ima-
mo ravno zaradi visoke vlažnosti ob-
čutek, da je temperatura ozračja višja. 
Ohlajanje našega telesa je odvisno od 
potenja in evaporacije znoja s površine 
kože. Kadar je vlage v zraku veliko, bo 
izhlapevanje potekalo počasneje, zato 
nam bo vroče, čeprav bomo z znojem 
izgubljali tekočino. Ob takih trenutkih 
se je najboljše umakniti v senco in uži-
vati veliko tekočine, da se izognemo 
neprijetnostim.  

SONČENJE 

Poleti so sončni žarki intenzivnejši, 
zato je nevarnost za sončne opekline 
večja. Daljše sončenje je odsvetovano 
ob urah, ko je sonce najvišje, saj sonč-
ni žarki poškodujejo kožo, kar lahko 
vodi tudi v rakaste spremembe. Ob 
pogostih opeklinah se koža tudi hitre-
je stara in kožne gube ter pigmentne 
spremembe se začnejo tvoriti prej. 
Pomembno je upoštevati opozorila in 
ločiti med zdravim in škodljivim izpo-
stavljanjem soncu. Pod vplivom sonč-
nih žarkov v koži namreč nastaja vita-
min D, ki pa je v telesu zelo pomemben 
za ohranjanje čvrstih kosti in delovanje 
imunskega sistema. Zadostno dnevno 
količino vitamina D lahko dobimo že 
s 15-minutno izpostavljenostjo zmerni 
sončni svetlobi, ki ne povzroča opeklin. 
Najprimernejši čas za »nabiranje vita-
mina D« je zjutraj in zvečer, ko je tudi 
temperatura ozračja navadno prijetnej-
ša. Kadar se močnemu soncu ne more-
mo izogniti, pa je pomembno, da upo-
rabljamo pokrivala, kremo za sončenje 
z visokim faktorjem zaščite in sončna 
očala. 

KLIMA V AVTOMOBILU

Gotovo ste že slišali, da se lahko za-
radi klimatske naprave prehladimo. Je 
to mit ali resnica? Resnica, saj zaradi 
uporabe klime v avtomobilu lahko zbo-
limo, vendar razlog ni nizka temperatu-
ra zraka, ki ga naprava oddaja. Glavni 
krivec za bolezni so bakterije in plesni, 
ki se nabirajo v klimatski napravi, če ta 
ni primerno vzdrževana. Ob ohlajanju 
zraka namreč nastajajo vodne kapljice, 
v katerih se lahko namnožijo mikroor-
ganizmi. Ti nato prehajajo v zrak, ki ga 
oddaja klimatska naprava. Z vdihava-
njem tega zraka  mikroorganizmi pre-
hajajo v našo dihalno pot, kjer lahko 
povzročajo draženje ali pa okužbe, če 
nam pade odpornost. Pomembno je, 
da ob uporabi klimatske naprave to 
pravilno vzdržujemo in pred začetkom 
vožnje prezračimo avtomobil.

VROČINSKA KAP

Vročinska kap ali toplotni udar na-
stopi, kadar se telo močno segreje in 
toplote ni zmožno oddati. Ob vročinski 
kapi temperatura telesa pogosto pre-
seže 40 °C, kar pa močno poškoduje 
notranje organe in vodi v njihovo od-
poved ter na koncu smrt. Najbolj ogro-
žene skupine so starostniki in otroci do 
5. leta starosti, saj njihovi mehanizmi za 
vzdrževanje telesne temperature delu-
jejo nekoliko slabše. Prvi znaki, ki naka-
zujejo, da je telo čezmerno segreto, so 
omotica, zmedenost, slabost, preneha-
nje potenja … V poznejši fazi lahko pride 
tudi do izgube zavesti. Če pravočasno 
ukrepamo in telo dovolj hitro ohladimo 
nazaj na normalno temperaturo, posle-
dic navadno ni. Če pa se telo še naprej 
segreva, kmalu nastopi vročinska kap, 
ki lahko ima nepopravljive posledice 
(nepovratna poškodba celic). 

Uživajmo v poletju, hkrati pa bo-
dimo odgovorni do svojega telesa z 
uživanjem zadostnih količin tekočine, 
zadrževanjem v senci in uporabo pri-
pomočkov, ki nas varujejo pred močni-
mi sončnimi žarki. 

Avtor:  Jan Mogu
Recenzentka: asist. dr. Jasmina Kerčmar, 

Medicinska fakulteta, Univerza v 
Mariboru
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Nagrajeni inovatorji. Z leve proti desni: Gregor Sajovic, Biserka Kisič in Igor 
Pevec

Nagrade in priznanja podelili za tri inovacije

S slavnostno podelitvijo priznanj 
in nagrad, ki je bila tokrat zaradi ak-
tualnih kriznih koronarazmer orga-
nizirana na odprtem prireditvenem 
prostoru Fontane piv Zeleno zlato v 
Žalcu, je bil zaključen razpis »Inova-
tor leta Spodnje Savinjske 2019«, kjer 
so občine Spodnje Savinjske doline 
(SSD) in Zbornica zasebnega gospo-
darstva Žalec s strokovno pomočjo 
Razvojne agencije Savinja tokrat po-
delile nagrade in priznanja trem naj-
boljšim inovacijam lokalnega okolja 
za preteklo leto.

 
Priznanja so tokrat nagrajencem 

podelili minister za infrastrukturo RS 
Jernej Vrtovec, župan Občine Žalec 
Janko Kos in predsednik komisije za iz-
vedbo razpisa Inovator SSD Danilo Ba-
sle. Minister Jernej Vrtovec je s svojim 
obiskom v nagovoru naglasil pomen 
inovacijske sposobnosti, ki je skupaj s 
človeškim kapitalom ključni dejavnik 
boljše produktivnosti, ob tem pa je 
nujno zagotavljati učinkovito delova-
nje države in njenih institucij, vključno 
z vzpostavitvijo spodbudnega okolja 
za razvoj podjetij.

Vse našteto je v času aktualne glo-
balne negotovosti še toliko bolj po-

Flysentinel je nadzorni sistem za 
pilote, ki spremlja njihovo psihofizično 
stanje med poletom, ga beleži, opo-
zarja na morebitne nevarne dejavnike, 
shranjuje podatke in po potrebi tudi 
aktivira sistem za klic v sili. Sistem nad-
zira psihofizično stanje pilota ves čas 
poleta, hkrati pa v primeru nenadnega 
poslabšanja zdravstvenega stanja pilo-
ta lahko natančno opredeli izvor težav 
in svetuje takojšnje ukrepe.

Navtično sidro THOR je najsodobnejši produkt svoje vrste na trgu in je dizaj-
niran za uporabo na vseh podlagah morskega dna in v težkih vremenskih pogojih. 

Izvirnost oblike sidra THOR je zasnovana na visokih tehničnih rešitvah, s pou-
darkom na razporeditvi teže, pri čemer je več kot 42 % celotne teže sidra skoncen-
trirane v njegovi konici. Zaradi takšne razporeditve teže v kombinaciji z lokom (roll 
barom), krilcem in ročico se sidro že pri spuščanju vedno postavi v pravilen položaj 
in je takoj pripravljeno za vkopavanje v morsko dno. 

membno, saj so ravno inovacije tisti 
ključni faktor za ohranjanje delovnih 
mest in hkrati za zagotavljanje razvoja 
podjetij in rasti gospodarstva. Slove-
nija se dviga na globalni lestvici ino-
vativnosti in smo v skupini tridesetih 
najbolj inovativnih držav, a ne smemo 
zaspati. 

Podjetja zgolj s svojimi produkcij-
skimi zmožnostmi že nekaj časa niso 
več kos cenejši konkurenci iz držav s 
poceni delovno silo, krepitev konku-
renčnosti podjetij/gospodarstva pa je 
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Ekološka žara za ekološki pogreb je 
narejena iz popolnoma naravnih lesenih 
materialov po načelu »iz narave, nazaj k na-
ravi«. Les je lepljen z ekolepilom, premazan 
z naravnim oljem, vsi materiali pa so bio-
razgradljivi. Posmrtni ostanki se tako naj-
prej shranijo v biorazgradljivo vrečko, ki se 
vstavi v leseno ekološko žaro, pogrebnik, ki 
pokoplje umrlega, pa te žare nazadnje ne 
položi v betonsko pogrebno nišo, temveč 
jo zakoplje direktno v zemljo. Takšna žara 
se popolnoma razgradi v roku petih let. 

prednostna naloga na poti dohiteva-
nja razvitejših gospodarstev. Inova-
cijska sposobnost skupaj s človeškim 
kapitalom sta ključna dejavnika boljše 
produktivnosti, pomembno pa je tudi 
povečanje učinkovitosti države in 
njenih institucij, vključno z vzposta-
vitvijo spodbudnega okolja za razvoj 
podjetij… 

 
Zbrane sta nagovorila tudi gosti-

telj Občine Žalec in predsednik OS 
ORP SSD župan Janko Kos ter pred-
sednik komisije za izvedbo razpisa 
»Inovator leta  SSD« Danilo Basle. 
Letos je na razpis za inovacije Spo-
dnje Savinjske doline prispelo deset 
inovacij, od katerih so bile tri skupin-
ske, tako da je pri razvoju prijavljenih 
inovacij sodelovalo 17 inovatorjev, na-
grade in priznanja pa so podelili trem.

Prvo nagrado je za inovacijo 
Navtično sidro THOR prejel Igor Pe-
vec, ki ga je razvilo podjetje Pevec, 
d. o. o., iz Griž, drugo sta za inova-
cijo Flysentnel, nadzorni sistem za 
pilote, prejela Biserka Kisič in Pri-
mož Grajžl iz podjetja MedicoApps, 
d. o.o., iz Celja, in tretjo za inovacijo 
Ekološka žara za ekološki pogreb, 
Gregor Sajovic iz podjetja Mipot, d. 
o. o., z Gomilskega. 

 
V krajšem kulturnem programu 

sta nastopila dr. Eva Podbregar (vo-
kal) in Lev Podbregar (kitara). Sledil 
je voden ogled Fontane piv Zeleno 
zlato.

 
Tone Tavčer
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Slovenski podjetniški sklad        
– pomoč in podpora podjetjem

V sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ban-
ke spodbujajo mikro, mala in srednje velika podjetja pri 
rasti, razvoju, širitvi in izboljšanju tržnega položaja tudi v 
zahtevnih gospodarskih razmerah.

Podjetja imajo možnost povečati konkurenčnost svoje-
ga podjetja in pridobiti financiranje, ki bi jim bilo brez do-
datnih jamstev nedosegljivo.

Kaj je Slovenski podjetniški sklad?
Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija 

Republike Slovenije, ki pomaga financirati razvojno-poslovne 
projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji.

Prednosti SPP podjetjem se kažejo v nižji obrestni meri, 
jamstvu SPS in v pomoči pri nezadostnem lastnem zavaro-
vanju.

Vzpostavljena je tudi nova kreditno-garancijska linija za 
kritje škode zaradi virusa covid-19 (financiranje obratnih 
sredstev za razvoj oziroma širitev dejavnosti, krepitev podje-
tniške aktivnosti ali premagovanje finančnih težav pri poslo-
vanju, nastalih zaradi virusa covid-19).

V sklopu razpisa p1 plus 2020    
vzpostavljena nova kreditno-garancijska linija   
za kritje škode zaradi covida-19 

Slovenski podjetniški sklad je 8. 5. 2020 v Uradnem listu 
RS št. 65/2020 objavil spremembe javnega razpisa z oznako 
P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s sub-
vencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
št. 31 z dne 20. 3. 2020.

Glavna novost se nanaša na vzpostavljeno novo kreditno-
-garancijsko linijo z oznako C.19 – Mikrogarancije za MSP – 
kritje škode zaradi virusa covid-19, to pomeni, da podjetje 
lahko kandidira za mikrojamstva – financiranje samo obratnih 
sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja 
razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. ši-
ritev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti 
ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, 
nastalih zaradi virusa covid-19.

Namen nove kreditno-garancijske linije C.19 je zagotoviti 
kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje po-
slovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za na-
daljnje izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada 
financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Za kreditno-garancijsko linijo C.19. lahko kandidirajo pod-
jetja z glavno dejavnostjo vseh dovoljenih področij, skupin in 
razredov, torej tudi podjetja z glavno dejavnostjo v sklopu ši-
fre dejavnosti »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil«. Pri tem pa je treba upoštevati izločene dejavnosti, 
navedene v tč. 5.1. tega javnega razpisa.

Podjetja, ki so utrpela posledice covida-19, se lahko pri-
javijo v sklopu razpisa P1 plus 2020 na kreditno garancijsko 
linijo C.19 in so hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančne-
ga kredita z jamstvom SPS v višini 80 % deležna tudi znižane 
obrestne mere, ki znaša šestmesečni EURIBOR + od 0,50 %. 

Drugi pogoji: 
• maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in 

mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,
• ročnost kredita: 1,5 do 5 let,
• moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (mo-

ratorij se šteje v odplačilno dobo kredita),
• brez stroškov odobritve in vodenja garancije.

Podjetja, ki se prijavljajo na razpis P1 plus 2020, na ka-
tero koli kreditno-garancijsko linijo, morajo: 

• dosegati bonitetno oceno, objavljeno na spletnem portalu 
GVIN[1] vsaj D2. Omejitev ne velja:
-  za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2018, in sicer za pri-

javne roke od vključno 20. 5. 2020 do vključno 5. 7. 
2020,

-  za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019, in zavode, in 
sicer za vse prijavne roke.

• oddati vlogo prek ePortala s popolno vsebino, ki vključuje:
-  Prijavni list P1 plus 2020 – ePortal,
-  Poslovni načrt s finančno prilogo za kreditno-garan-

cijske linije A.1., A.2. in A.3.,
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Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Dom je, kjer se počutimo varne

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
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-  Predstavitveni načrt s finančno prilogo za kreditno-
-garancijsko linijo C.19,

-  Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida:

. za leto 2018 (velja za prijavne roke do vključno 5. 
5. 2020) oziroma

.  za leto 2019 (velja za prijavne roke od vključno 20. 
5. 2020 dalje), oddane na AJPES.

Podjetja, ustanovljena v letu 2020, morajo priložiti raču-
novodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnje-
ga dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na 
Sklad. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je 
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja izpis 
računovodskih izkazov s spletne strani AJPES).

• Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo 
Sklada (vlagatelj ga pridobi na poslovni banki).

• Če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega 
prostora, je treba v vlogi priložiti cenitev objekta s strani 
pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2017.

Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi obja-
vljenimi računovodskimi izkazi (AJPES).

V sklopu kreditnega aranžmaja je zelo ugodno zavaro-
vanje z brezplačnim jamstvom SPS (60–80  %) in tudi zni-
žana obrestna mera, ki znaša 6 m EURIBOR + od 0,50 % 
do 1,00 %.

 
Sredstva v sklopu razpisa P1 plus 2020 so omejena.

Vir: https://podjetniskisklad.si/

Bojana Kralj Kos
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V zadnjem času opažamo, da si če-
dalje več ljudi tudi v naši občini poleg 
zelenjave želi doma in za svoje potre-
be vzrediti tudi kakšno žival. Veliko je 
takšnih, ki si redijo piščance. Nekateri 
pri reji delajo tudi napake in so lahko 
kaj kmalu ob vse živali. Mogoče ne bi 
bilo odveč spoznati nekaj najosnov-
nejših pravil pri reji teh pernatih živali.                        

 
Če bi želeli zares napisati vse o vzreji 

piščancev, namenjenih za pitanje, bi to 
morali storiti kar v nekaj nadaljevanjih. 
Na teh straneh bomo opisali le tisto, kar 
je po našem mnenju najosnovnejše.

Za vselitev enodnevnih piščancev 
moramo najprej pravočasno pripraviti 
prostor. Tega ogrejemo in temeljito oči-
stimo. Ko se prostor posuši, nasujemo 
na tla osem do deset centimetrov nasti-
lja, ki mora biti suho, vendar ne prašno. 
Uporabimo lahko oblance, žagovino, 
različne zrezane slame in podobno. Po 
nastiljanju namestimo vir toplote (tako 
imenovane koklje). Manjše jate ogreva-
mo le s kokljami, za večje pa moramo 
ogrevati tudi prostor. Vedeti moramo, 
da so piščanci v prvem obdobju rasti 
nesposobni vzdrževati telesno tempe-
raturo brez ogrevanja vzrejališča. Prvi 
dan naj bi bile približne temperature 
take: če ogrevamo pod kokljo 35 °C in 
v prostoru 26 °C, naj bi bila pri gojenju 
večjih jat in gretju celega prostora tem-
peratura 33 °C. Pozneje lahko tempera-
turo znižujemo za okrog 3 °C na teden, 
tako da je temperatura v petem tednu 
okrog 20 °C.

Prve dni po vselitvi naj bi imeli pi-
ščanci 24-urno osvetlitev, da bi se hi-
treje znašli v prostoru. Vendar že prvi 
dan ugasnemo luč za nekaj minut, da se 
privadijo tudi na temo. Znano je, da pi-
tani piščanci priraščajo hitreje, če imajo 
dnevno 23 ur svetlobe in eno uro teme, 
kot da bi imeli enako dolžino svetlobe 
in teme.

Poskrbimo, da bodo piščanci naj-
prej pili vodo in šele nato zaužili krmo. 
Piščanci morajo imeti ob vselitvi na vo-
ljo svežo, čisto, neoporečno in mlačno 
vodo, ogreto na 17 do 18 °C. Sicer pa 
je krmljenje in napajanje redna vsako-
dnevna naloga rejca, enako tudi skrb 
za nastiljanje in zračenje prostora. Pri 
zračenju moramo paziti, da ne pride do 
prepiha, kajti prav piščanci do drugega 
tedna starosti so še posebno občutljivi.

Intenzivnega pitanja piščancev si ne 
moremo predstavljati brez energijsko in 
hranilno zelo bogatih krmnih mešanic, 
ki jih krmimo živalim po volji. Za to upo-
rabljamo najpogosteje vsaj tri različne 
krmne mešanice: začetno (štarter), 
končno (finišer) in dokončno (končni 
finišer). Razlikujejo se v tem, da meša-
nica na začetku vsebuje največ beljako-
vin, mineralov in vitaminov ter najmanj 
energije, na koncu pa prav obratno. 
Štarter krmimo prve tri tedne, finišer do 
pet dni pred zakolom, ko preidemo na 
končni finišer.

Za pripravo popolnih krmnih meša-
nic uporabljamo energijsko bogata žita, 
torej predvsem koruzo, manj pšenico in 
druga žita. Kot vir beljakovin so primer-
ne predvsem sojine tropine. Prej ome-
njene krmne mešanice lahko redčimo s 
poljubno količino nezmletih žit. Vedeti 
pa moramo, da se pri več kot 50-odsto-
tnem redčenju hitrost rasti lahko upo-
časni za polovico.

Pitanje piščancev je lahko usmer-
jeno do različne končne žive teže, o 
čemer vpliva bodisi povpraševanje na 
trgu bodisi naše želje, če jih redimo le 
za lastno prehrano. Tradicionalno pita-
nje brojlerjev traja 35 dni, piščanci obeh 
spolov pa v tem času dosežejo okoli ki-
logram in pol. Pitanje na višjo težo, od 
1,8 do dva kilograma, traja v povprečju 
42 dni. Podaljšano pitanje do teže treh 
kilogramov, kar dosežejo predvsem pe-
telinčki, pa traja okrog 56 dni. Kot smo 
že prej navedli, je čas pitanja do dolo-
čene teže odvisen od krmljenja in vse 
druge ustrezne oskrbe.

Upamo, da smo pojasnili vsaj najo-
snovnejše napotke za vzrejo brojlerjev. 
Želimo vam obilo uspeha, predvsem pa 
zdravih živali.

Blaž Turnšek 

Kako vzrejati piščance brojlerje

Odrasli piščanci

Enodnevni piščanci

� �

1818

Št. 7, julij 2020
� �



O
gl

as
i n

is
o 

le
kt

or
ira

ni
.

 
Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 

 www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek  
 
 

  
 

OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 
 

NOVA SEZONA JE ŽE TU! 
Obutev za vrtec in šolo: 

Copati- Ciciban, Froddo, Dr. Harvey. 
Čevlji priznanih proizvajalcev! 

 
 VELIKA AKCIJA ŠE TRAJA! 

 POPUST NA POSEZONSKO OBUTEV, 
IZBRANI MODELI IN ZADNJI PARI! 

 

VSE -50% 
 

TUDI OTROŠKA OBUTEV CICIBAN IN FRODDO. 
 NE ZAMUDITE UGODNE PRILOŽNOSTI!  
 

VABLJENI! 
 

DELOVNI ČAS: 8-19 URE, 
SOBOTA: 8-13 URE,  

Tel: 03 7000 350, Gsm:041 634 229. 

Kmetijstvo

Kontakt: 

03 777 14 23 ali 051 665 566

WWW.UNIFOREST.SI

Na HUSQVARNA  
električno kolo  
za zdravo telo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/572 09 68, 051/726 079 
agro.center@siol.net agro.center@siol.net 
www.kzpolzela.si 
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23. junija 2020 smo učenci OŠ Polzela še zadnjič v šol-
skem letu 2019/20 prišli v šolo. Namesto 24. junija je bil za 
nas zadnji šolski dan 23. junija, saj smo v začetku septem-
bra imeli delovno soboto v sklopu Malteškega dne.

Po prvi sproščeni uri, ko smo se pogovarjali in obujali spo-
mine, smo imeli okusno malico, in sicer krof. Nato je vsa šola 
po zvočniku poslušala proslavo ob dnevu državnosti, ki je 25. 
junija. Po zvočniku je potekala, ker zaradi »koronskih razmer« 
nismo smeli biti v telovadnici. Ravnateljica Bernardka Sop-
čič je po zvočniku razglasila tudi najuspešnejše učence, ki 
so prejeli pohvalo ali priznanje šole za uspehe po končanem 
triletju (3. in 6. razred, devetošolci so jih prejeli že na valeti). 
Pohvale ali priznanja s(m)o prejeli v razredu. Vsi učenci, ki 
s(m)o si konec 3. oz. 6. razreda zaslužili pohvale oz. prizna-
nja, s(m)o navedeni pod fotografijami. Izpostavljeni pa so bili 
tudi najuspešnejši učenci 7. in 8. razreda, in sicer učenci, ki 
so na državni ravni dosegli zavidljive rezultate. O nekaterih 
rezultatih smo že pisali, o nekaterih pa boste lahko brali tudi 
v tej številki. Pa vendar. 

Vrnimo se nazaj na zadnji šolski dan. Po proslavi in pode-
litvi spričeval in priznanj se je vsak razred drugače poslovil. 
Kako smo mi razredničarki Karmen Zupanc in sorazredničar-
ki Damjani Podpečan pripravili presenečenje, mi je povedal 
sošolec Gašper Rizmal: »Učiteljici smo tri tedne prej pripra-
vljali presenečenje, to je bil plakat, na katerega smo si obrisali 
roke, da se prekrivajo in so vse skupaj v obliki srca. Zraven 
smo prilepili napis, da najboljše učiteljice učijo iz srca, ne pa 
iz knjige. Ustvarili smo ga pri likovni umetnosti, dokončali pa 
smo ga med glasbeno umetnostjo. Med drugim sta nas uči-
teljici peljali tudi na sladoled.« Zadnjo uro smo si ogledali film 
in se poslavljali še pol ure po koncu pouka.

Zabavali so se tudi v 6. c-razredu. Kako so presenetili uči-
teljico, so mi zaupale Ana Marie Kuder, Ula Trauner in Nejla 
Mašić: »Na začetku pouka smo morali sedeti pri miru, nato pa 
smo se ves dan zabavali. Učiteljici smo pripravili namige, da je 
poiskala naše skupno darilo.«

Tudi v 2. b je bilo živahno … »Danes smo dobili priznanja. Vsi 
smo jih dobili za bralno značko, ker smo jo vsi opravili. Bili smo 
na igrišču. Sošolka Neli, ki se poslavlja, nam je razdelila bom-
bone. Za malico je bil okusen krof.« Tako so zadnji šolski dan 
doživele Valentina Anžič, Zala Šekoranja in Kaja Cerjak.

Kaj pa so počeli trenutno najstarejši na šoli? Preberite, kaj 
pravita Teja Tičič in Ema Sevčnikar iz 8. c: »Po malici smo po-
slušali proslavo po zvočniku. Šli smo na igrišče in na sladoled.«

O tem, kako sta preživeli zadnji dan pouka, sem povpraša-
la tudi dve učiteljici. Mojca Arcet, učiteljica tehnike in tehnolo-
gije, pravi, da si bo dan zapomnila po sproščenem dogajanju 
na igrišču. Učiteljica naravoslovja in razredničarka 6. č-razreda 
Doroteja Smej Skutnik pa mi je povedala, da 6. č ni vesel, da 
je že konec šolskega leta, in da so dvema učencema, ki se po-
slavljata, pripravili presenečenje. To šolsko leto, čeprav je bilo 
drugačno, smo končali odlično.

Jeseni pa se spet vidimo v šoli!

Nuša Bohak, šolska dopisnica

Zadnji šolski dan na OŠ Polzela
»VES DAN SMO SE ZABAVALI!«

Dobitniki številnih priznanj: Sara Andročec, Teja Tičič, 
Katarina Rakun, Luka Janković, Jan Orešnik, Jay Ram 
Celinščak, Maks Cizej

V duhu izrednih razmer je bilo v tem šolskem letu izve-
deno tudi državno tekmovanje iz kemije, ki ga organizira 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. 

Tekmovanje je potekalo 9. junija 2020, in sicer kar na 
matičnih šolah. Na OŠ Polzela sta bila najuspešnejša Luka 
Jankovič iz 8. a in Maj Zabukovnik iz 8. b, oba sta namreč 
osvojila srebrno Preglovo priznanje. Njuna mentorica je bila 
Nevenka Jerin.

Doroteja Smej Skutnik

Uspešni na področju kemije
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Uspešni na natečajih, tekmovanjih in pri projektih

Naš pesnik Anej

Prispeli so rezultati natečaja Zdrav dih za navdih v organi-
zaciji Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, na ka-
terem smo sodelovali z likovnimi izdelki in literarnim izdelkom. 
Vsi izdelki so dosegli visoko število točk, najodmevnejši rezul-
tati pa so dve bronasti in eno srebrno priznanje na likovnem 
področju. Bronasto priznanje so dosegle devetošolke Nuša 
Kač, Zoja Avžner in Tara Jegrišnik s skupinskim izdelkom, 
srebrno priznanje pa sta prejeli devetošolki Tea Vrstovšek in 
Eva Justin za skupinski izdelek. Čestitke vsem sodelujočim, še 
posebno pa nagrajenkam.

Znani so tudi rezultati foto natečaja Mladost ni norost v 
organizaciji Digitalne kamere. Nagrajenih del žal nimamo, ima-
mo pa veliko sprejetih, kar je tudi odličen dosežek. Sprejeli so 
dela šestošolcev Hane Krašovec (3 fotografije), Lare Jošt (3 
fotografije), Pavla Zapuška (2 fotografiji), Taya Lea Kralja (1 
fotografija), sedmošolke Lane Turnšek (2 fotografiji) in osmo-
šolca Brina Krajnca (1 fotografija). S skupnim prispevkom 
sprejetih fotografij smo se kot OŠ Polzela uvrstili na 5. mesto 
od 35 osnovnih šol. Odlično! Čestitke vsem!

Na srednji Šoli za hor-
tikulturo in vizualne ume-
tnosti so v aprilu razpisali 
likovni in foto natečaj na 
temo pirhov. Aleksej Be-
njamin Derča iz 7. b je 
prejel zlato priznanje, Ma-
ruša Krk iz 9. a pa srebr-
no. Čestitke!

Mentorica Urška Juhart
Pirhi postanejo umetnine.

Umetniški izdelki devetošolk

Fotografije na temo Mladost ni norost 

Vrtec in šola

Zveza prijateljev mladine Slo-
venije je letos v sklopu vsakoletne-
ga projekta Evropa v šoli razpisala 
literarni, likovni, foto in video nate-
čaj Na Marsu živeti ne znamo, zato 
Zemlje ne damo. 

Na literarnem področju smo 
dosegli izjemen uspeh, saj je tretje-
šolec Anej Ačko s pesmico Zlati kit 
med učenci prvega triletja na dr-
žavni ravni osvojil prvo mesto. 

Mentorica Mija Bastl
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ZLATI KIT

Zlati kit k nam priplava,
iz neznanega je oceana.

Kakor v sanjah mimo kopnega pluje,
iz neznanega kraja k nam potuje.

Na kitu sedi punčka Nina,
z njo potuje Ninina družina.

Tja v deželo Kitekare,
kjer so vse stvari na kitove pare.

Tja v deželo oceana,
kjer kiti čofotajo.

Tja v deželo Kitarijo,
kjer kiti govorijo.

Skozi morja, čez valove
zlati kit še varno plove.

Anej Ačko, 3. r.



Devetošolec Kai uspešen na natečaju »Reciklirana 
kuharija«

Program Ekošola je mednarodno 
uveljavljen program celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja, namenjen spod-
bujanju in večanju ozaveščenosti o traj-
nostnem razvoju med otroki, učenci in 
dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževal-
ni program ter skozi aktivno udejstvova-
nje v lokalni skupnosti in širše. 

Letos smo kot šola z dolgoletnim 
nazivom Ekošola sodelovali tudi na nji-
hovem natečaju z naslovom Reciklirana 
kuharija. Sodelovalo je kar 47 izobraže-
valnih ustanov, in sicer v štirih kategorijah. 
Na naši šoli je sodeloval tudi devetošolec 
Kai Praprotnik ter bil v svoji kategoriji 
»Kuharski mojstri« izbran kot eden izmed 
treh najboljših s svojima receptoma, in si-

cer »Arančini ali po domače pohan rajž« 
ter »Bela omaka z rolicami«. Prejel bo 
praktično nagrado podjetja Lidl Slovenija 
in objavo v knjižici Reciklirana kuharija.

Kaiu iskrene čestitke, drugo leto pa 
vabilo še za kakšnega kuharskega na-
dobudneža. 

Mentorica Mojca Kacjan

Turistični raziskovalci, devetošolci 
Bekir Kasumović, Eva Berložnik, Pia 
Pirec, Maruša Krk, Dajana Jović, na 

fotografiji manjkata šestošolki Lana 
Vrabič in Ajša Borovnik.

Srebrni na           
turističnem         
tekmovanju

Za raziskovalno nalogo Hmeljarski 
likof s Hmeljkom smo na letošnjem že 
34. tekmovanju Turizmu pomaga lastna 
glava ponovno prejeli srebrno priznanje.

Mentorici Tatjana Turkuš in Mateja Stražar

Znova uspešne mlade zgodovinarke

Sredi junija nas je razveselil še en uspeh naših, zdaj že nekdanjih učenk. 

Devetošolke Živa Šalej, Hanna Turnšek in Eva Štemberger z mentorico Natašo 
Jesenko so za raziskovalno nalogo z naslovom »Z rojstvom se začne novo življenje. 
Babica je priča« prejele srebrno državno priznanje, ki ga podeljuje ZPMS v sklopu 
programa Mladi raziskovalci zgodovine.

Avtorice so raziskovale poklic babice v preteklosti in danes. Opravile so odlično 
delo, delno tudi na daljavo v času epidemije, ob tem pa so se naučile marsikaj novega 
in koristnega tudi za svojo nadaljnjo življenjsko in poklicno pot. Njihovo raziskovalno 
nalogo, tako kot vse dosedanje, hranimo na šoli in v Slovenskem šolskem muzeju.

Hvala vsem, ki ste dekletom posredovali informacije oziroma jim pomagali pri od-
stiranju babištva. Prepričana sem, da smo tudi letos pridali drobec k ugledu in ohra-
njanju kulturne dediščine domačega kraja.

Nataša Jesenko
Mladi zgodovinarki Hanna Turnšek 

in Živa Šalej, manjka Ema Štemberger.

Vrtec in šola2222
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Društvo Dvorec praznuje 5. obletnico

Društvo Dvorec je zaznamovalo peto leto delovanja.

Jadralnemu društvu 
Maltezer in Občini Polzela se 
RKS – Območno združenje 

Žalec in Krajevna organizacija 
Rdečega križa Polzela iskreno 
zahvaljujeta za finančno podporo 

zdravstvenega letovanja na 
Debelem rtiču za 11 otrok. 

V soboto, 13. junija 2020, je Dru-
štvo Dvorec praznovalo svojo peto 
obletnico delovanja z zahvalno mašo 
na urejenem dvorišču Novega Kloštra 
v Založah. Sveto mašo je daroval msgr. 
Feliu Torra, pel je vokalni kvintet La-
stovka. Zbralo se je okrog 50 vernikov 
od blizu in daleč. Po slovesni maši je 
sledila zakuska ob prijetnem kramlja-
nju, možen je bil tudi voden ogled no-
tranjih prostorov dvorca. Svete maše 
sta se udeležila tudi župan Jože Ku-
žnik in častni občan Občine Polzela 
Stanko Novak.

 
Društvo Dvorec, ki je bilo ustano-

vljeno leta 2015, je sredi poletja zače-
lo svojo dejavnost v graščini Novega 
Kloštra. Prvi projekt, ki smo se ga lotili, 
je bil “Spomini na Novi Klošter”. Katja 
Forjan, študentka Univerze v Ljubljani, 
piše magistrsko delo na to temo. Ve-
selimo se njene publikacije. Vsako leto 
pomagamo pri vodenju ogledov grašči-
ne, udeležijo se jih številni ljudje, ki so 
navdušeni nad veličastno zgradbo, ki je 
lepo obnovljena. Sicer večkrat slišimo, 
da še marsikaj manjka, česar se tudi 
sami zavedamo.

 
V teh letih smo organizirali veliko 

različnih kuharskih tečajev, dve leti za-
pored tekmovanje tort, ki je letos žal od-
padlo, zaradi koronavirusa. Organizira-
mo razna predavanja in srečanja. Letos 
nam je zelo žal, ker zaradi covida-19 ni 
bilo mogoče izpeljati skupnega dogod-
ka, ki smo ga načrtovali s KUD Polzela 
in njegovo likovno sekcijo. Skupaj smo 
do zdaj že organizirali tri likovne koloni-
je, na katerih so se zbrali likovniki iz več 
krajev Slovenije, ki so ustvarjali ves dan, 
pozneje pa je sledila enodnevna likovna 
razstava v sklopu odprtih vrat graščine. 
Lani smo imeli ob priložnosti razstave 
in dneva odprtih vrat tudi koncert malih 
vokalnih skupin.

 
Veseli smo, da je letos pri maši pel 

vokalni kvintet Lastovka, ki je prvi or-
ganiziral tradicionalno prireditev »Male 
vokalne skupine«. Del oltarja je krasila 
podoba trpečega Jezusa Kristusa, ki 
jo je v času karantene naslikala članica 
Društva Dvorec in članica likovne sekci-
je KUD Polzela Cvetka Vačun.

Za pogostitev so poskrbeli člani 
Društva Dvorec, pekarna Rotar, kmetija 
Flis in kmetija Košec, katerim smo zelo 
hvaležni za poklonjene dobrote. Zahva-
ljujemo se vsem, ki ste se udeležili za-
hvalne maše, in tudi vsem, ki ste bili z 
nami v mislih.

 

Vabimo vas, da se še naprej radi ude-
ležujete dogodkov Društva Dvorec, ki jih 
redno objavljamo v Polzelanu in na naši 
Facebook strani »Društvo Dvorec«. Če bi 
želeli prejemati naša obvestila in vabila 
na dogodke, nam na elektronski naslov 
drustvo.dvorec@gmail.com sporočite 
svoj e-naslov.

 
Carmen Fernandez

��
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Anton Brunšek pri nalaganju sena

Športno društvo Andraž je društvo, ki ne izvaja samo športno-rekreativne 
dejavnosti in zagotavljanja pogojev zanjo, ampak že 25 let skrbi za urejenost 
pobočja pod Župniščem Andraž nad Polzelo.

Bilo je deževno leto in kar precej 
zemljine je voda pod župniščem odne-
sla v dolino, ki se je nadaljevala do ro-
kometnega igrišča. K sanaciji ni nihče 
pristopil. Pri Športnem društvu Andraž 
smo imeli željo, da pridobimo zemljišče 
za igriščem v najem, ki pa se drži ome-
njenega pobočja. Z Nikom Kranjcem 
smo sklenili brezplačno najemno po-
godbo za vse zemljišče. Pristopili smo k 
sanaciji plazu in poravnavi. Vložili smo 
veliko sredstev in prostovoljnega dela. 
Ocenjujemo, da je zemljišče primerno 
urejeno in obiskovalcem Andraža nad 
Polzelo daje lep pogled na urejeno žu-
pnišče in cerkev nad njim.

 
Letošnje vreme za sušenje trave 

ni najbolj naklonjeno, vendar nam je 
v času od 12. do 14. junija 2020 uspe-
lo pokositi, posušiti in pospraviti seno. 
Delo bo treba v septembru ponoviti.

 
Simon Ograjenšek

Na Polzeli ponosni na naše prostovoljke

V sredo, 17. junija 2020, smo se predstavniki Medgeneracijskega društva Mo-
zaik generacij Polzela udeležili slavnostnega dogodka ob zaključku procesa uspo-
sabljanja in izobraževanja za voditelje skupin starih ljudi za samopomoč, ki je po-
tekalo v  letih 2019/20 v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah.

Ob zaključku procesa usposabljanja in izobraževanja za voditelje skupin 
starih ljudi za samopomoč

 Sedemnajst prostovoljk oziroma pro-
stovoljcev iz Savinjske in Koroške regije 
je tega dne prejelo potrdilo ob zaključ-
ku enoletnega procesa usposabljanja in 
izobraževanja. Prostovoljke iz Medge-
neracijskega društva Mozaik generacij 
Polzela Janja Kasesnik, Katja Tomažič in 
Teja Vojta Plevel so postale usposobljene 
voditeljice ter se s tem v vlogi voditeljic 
pridružile 813 prostovoljcem oziroma 
prostovoljkam s poslanstvom tedenske-
ga medgeneracijskega povezovanja v 
skrbi za starejše v prijateljskih pogovor-
nih skupinah starih ljudi za samopomoč.

Vsem podpornikom programa MDD-
SZ in Fundaciji FIHO na državni ravni 
ter občinam na lokalni ravni se iskreno 
zahvaljujemo, da skupaj z vami uspešno 
udejanjamo socialnovarstveni program 
za starejše, ki se letos ponaša s 33 leti 
delovanja.

Marjana Šmajs
 

Košnja in spravilo sena 
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Aneja Jesenek Rojšek mladi up polzelskega in 
slovenskega karateja

Ekipa PD Polzela - nepremagljivi, ki so zmagali v kategoriji 
E, starejši člani: Tanja, Jože Sadnik, Zdenka, Franjo 
Jajčevič in Martin Jazbec.                                                                                                    

Mozaik dogodkov

Po trimesečnem tekmovalnem premoru zaradi svetovne 
pandemije smo se člani Karate kluba Polzela v soboto, 20. junija 
2020, spet vrnili na tekmovalna prizorišča. V Šenčurju je pote-

Polzelski karateisti ponovno na tatamijih

Četudi je letos vrhunec planinske orientacijske sezo-
ne odpadel, je mladinska komisija pod okriljem Planinske 
zveze Slovenije organizirala manjše enodnevno planinsko 
orientacijsko tekmovanje na Medvedjem Brdu. Pomerilo se 
je 27 ekip iz vse Slovenije v štirih kategorijah (B, C, D, E). 

Polzelani na balkansko tekmovanje

kala prva pokalna tekma za leto 2020, na kateri je nastopilo 276 
tekmovalcev iz 38 klubov. Klub je zastopalo deset tekmovalcev, 
ki so osvojili tri zlate, štiri srebrne in tri bronaste medalje.

Kar sedem izmed njih se je uvrstilo v finale, zmage so se 
veselili Aneja Jesenek Rojšek, Nika Šenica in  Lan Podpečan. 

S tem tekmovanjem se je sklenila sezona tekmovanj za te-
koče šolsko leto, ki smo ga kot klub ponovno končali v samem 
vrhu najboljših klubov v Sloveniji.

 
REZULTATI:
1. mesto ANEJA JESENEK ROJŠEK, kumite ml. kadetinje -50 kg
1. mesto LAN PODPEČAN, kumite ml. člani -75 kg
1. mesto NIKA ŠENICA, kumite ml. članice -68 kg
2. mesto LAURA BERGANT, kumite mladinke -59 kg
2. mesto ALEKSEJ BENJAMIN DERČA, kumite ml. kadeti -55 kg
2. mesto ZALA KRAMBERGER, kumite deklice -40 kg
2. mesto ŽIGA TRBOVŠEK, kumite ml. kadeti -50 kg
3. mesto LARA KRAMBERGER, kumite kadetinje -54 kg
3. mesto NUŠA ŽERJAV, kumite mladinke +59 kg
3. mesto ZOJA AVŽNER, kumite kadetinje +54 kg

Luka Deberšek

Tekmovanja so se udeležili tudi planinci iz Spodnje Savinj-
ske doline in dosegli lepe rezultate. Polzelani v kategoriji 
E - člani  prvo mesto. Najboljši bodo odšli na balkansko 
tekmovanje, ki bo jeseni v Črni gori.

Na treh »živih« točkah so se tekmovalci pomerili v poznavanju 
vozlov, prve pomoči in poznavanju gorskih jezer oziroma voda. 
Bile so tudi tri »polžive« točke, kjer ni bilo človeka, temveč so bile 
zgolj naloge za reševanje. Tam so morali tekmovalci izmeriti azi-
mut, določiti višinsko razliko in odgovoriti na zvito vprašanje. Po-
udarek je bil na orientacijskem in splošnem planinskem znanju, saj 
so bile proge precej tehnično zahtevne, prav tako so bili testi in 
vrisovanja nekoliko težji kot običajno.

Vrstni red: kategorija B (učenci 7., 8., 9. razreda) 1.  Poljčane, 
2., 3., in 4. ekipe OŠ Petrovče; kategorija C (od 1. letnika srednje 
šole do vključno 18. leta starosti): 1. Poljčane, 2. Polzela; kate-
gorija D (mlajši člani do 27. leta starosti in več): 1. Poljčane, ..., 
4. Vransko; kategorija E (starejši člani - 40 let in več starosti): 1. 
Polzela, 2. Zabukovica, 3. Žalec, 6. Polzela.

Tone Tavčer       
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Mladi glasbeniki so na sončni ponedeljek, 22. junija 2020, 
uspešno končali še eno leto glasbenega izobraževanja. Zrak 
s poletjem postaja vse bolj vroč, zato je čas, da si pridni in 
marljivi učenci odpočijejo, zapustijo učilnice glasbene šole ter 
si privoščijo zaslužen počitek.

Tokrat je zaključna prireditev potekala kar na domačem 
dvorišču, ki so ga glasbeno obarvali nadobudni glasbeniki. Pri-
pravili so kratke glasbene točke - sami, z glasbenimi prijatelji ali 
v spremljavi učiteljev. Letos se je na glasbeni šoli izobraževalo 
kar 85 učencev različnih starosti. Note so pridno prebirali na 
trobilih, pihalih, godalih, klavirju, tolkalih, kitari in ob petju. Kljub 

premoru zaradi virusa so imeli kar nekaj nastopov, kjer so se 
odlično izkazali. Mentorji so jim podelili zaslužena spričevala, 
predsednik društva Gašper Smisl pa je po svojem nagovoru 
podelil še priznanja za učence, ki so se v tem šolskem letu še 
posebej izkazali. Nadvse je ponosen tako na učence glasbene 
šole kot tudi na mentorje, ki pridno učijo in spodbujajo glasbe-
no rast. 

 
Ker pa so učenci skozi vse leto pridno igrali svojim učiteljem, 

so tokrat za atraktivno zadnjo točko poskrbeli učitelji. 
 

Živa Avžner

Nastop učencev

Z obiska pri Angeli Košmrlj

V juniju je praznovala visok jubilej naša članica društva 
Angela Košmrlj. Z 99 leti je najstarejša članica Društva upo-
kojencev Polzela, ki živi v Občini Polzela.

 
Predstavniki društva smo skupaj s predstavniki Krajevne 

organizacije in medobčinske ZZB za vrednote NOB obiskali 
gospo Košmrlj, ji voščili in zaželeli še veliko zdravja. Slavljen-
ka nam je povedala nekaj zanimivih dogodkov iz svojega dol-
gega življenja. Nazdravili smo si in se dogovorili, da se ob 
praznovanju stoletnice ponovno snidemo.

Igor Pungartnik 

Zaključna prireditev Cecilije, KGD Polzela

Mozaik dogodkov

99 let Angele Košmrlj
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Tokratna 21. volilna skupščina Zveze športnih društev 
Polzela je zaradi trenutnih razmer potekala malce pozneje, 
in sicer 19. junija 2020 ob 18. uri na gradu Komenda. Dogaja-
nje in novi programi predstavljajo nove izzive za prihodnost 
naše Občine Polzela. Kot predsednik Zveze športnih društev 
Polzela sprejemam še en mandat za obdobje 2020/24. 

 
Želimo si, da v novi upravni odbor zveze vključimo vse, ki 

želijo že s svojim dosedanjim delom nadaljevati tudi na podro-
čju sodelovanja in povezovanja športov ter nadaljevati nove 
programe za vse starostne skupine. Takšen način dela omogo-
ča vključevanje tudi z novimi programi: Teden športa, Slovenija 
v gibanju 2020, aktivno staranje in zdrava vadba. S tovrstnimi 
nalogami se bo spoprijel novi upravni odbor, ki je bil potrjen na 
tokratni volilni skupščini. Sestavljajo ga Luka Deberšek (Karate 
klub Polzela), Anton Brunšek (Športno društvo Andraž), Bran-
ko Miklaužin (Teniški klub Polzela), Damjan Ožir (Klub malega 
nogometa Frendi), Aleksander Mlakar (Planinsko društvo Pol-
zela) in Anto Petrušič (Nogometno društvo Polzela). 

 
S svojo kandidaturo in željo po delu ter ustvarjanju na 

področju športa v naši občini so pokazali, da lahko in želijo 
šport povzdigniti na višjo raven. Vodenje skupščine je bilo 
zaupano Igorju Pungartniku, ki je odlično opravil svoje delo 
tudi kot član upravnega odbora v prejšnjem mandatu. Po 
vseh podanih poročilih je pod točko Razno sledila potrditev 
spremembe statusa zveze, potrditev spremembe pravilnika 
za podelitev športnih priznanj ter potrditev omejitev po sku-
pinah za dobitnike priznanj, ki so že določene v pravilniku. 
Poleg tega pa tudi sprejem novega športnega društva Nave-
za, katerega predsednica je Jolanda Ušen. 

 

Člani novega upravnega odbora s predsednikom Zveze 
športnih društev Polzela Ivijem Kapitlerjem

V Zvezi športnih društev Polzela smo tako v prejšnjem 
mandatnem obdobju pridobili tri nova društva. S tem smo 
bogatejši za nove programe in nov krog ljudi, ki želijo delati 
na področju športa, naša naloga pa je, da jim pri tem poma-
gamo tudi s strani Športne unije Slovenije ter naše najvišje 
krovne organizacije Olimpijski komite Slovenije - združenje 
športnih zvez. Kot celotna ekipa pa vem, da bomo s svojim 
znanjem ter strokovnostjo dosegali zastavljene cilje še na-
prej. Po končanem uradnem delu skupščine smo skupaj na 
gradu Komenda nazdravili novim zmagam.

 
Ivi Kapitler

Lun Jarc (TK Polzela) in Luka Požonc (TK Center Court)

Mozaik dogodkov

21. volilna skupščina Zveze športnih društev Polzela

Pretekli konec tedna je na igriščih Teniškega kluba Luka 
Koper potekalo državno prvenstvo B kategorije za tenisače 
in tenisačice do 12. leta starosti, na katerem se je predstavi-
lo 24 tekmovalk in tekmovalcev.

Med dečki je v posamični konkurenci največ pokazal Lun 
Jarc (TK Polzela), ki je na krilih maratonske četrtfinalne zma-
ge odlično odigral tudi v nadaljevanju in v velikem finalu s 6 : 
3 in 6 : 2 ugnal predstavnika TK Center Court Luko Požonca. 
Lun Jarc in Luka Požonc pa se lahko pohvalita tudi s turnir-
sko zmago, ki sta jo osvojila v konkurenci dvojic. V finalu sta 
namreč strla odpor drugih nosilcev, Marka Hanžiča in Marka 
Luke Schlambergerja (oba TK Center Court).

 
Ivi Kapitler

Lun Jarc prvak v dveh kategorijah DP B (U12)
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Savinjski vinogradniki so praznovali

Praznik vina, ki so ga člani Društva 
savinjskih vinogradnikov pripravili v 
dvorani KUD Svoboda v Grižah, so pra-
znovali 2. julija 2020. 

Udeležence je v imenu župana Obči-
ne Žalec Janka Kosa pozdravil podžupan 
Marjan Vodeb, ki je čestital članom dru-
štva za ves trud, ki prinaša tudi uspehe pri 
pridelavi vina in prepoznavnosti naših vi-
nogradnikov. Udeležence je pozdravil tudi 
predsednik društva Silvo Marič. Poudaril 
je, da so savinjski vinogradniki tudi lani 
pridelali odlična vina, ki dosegajo visoke 
ocene, ne samo na društvenem ocenje-
vanju, ampak tudi na ocenjevanju letnika 
vinorodne dežele Podravje v Mariboru. 

V nadaljevanju so ob vodeni degusta-
ciji specialista za vinogradništvo in vinar-
stvo Radojka Pelengiča ponudili v poku-
šino 14 odličnih vin, in sicer: bio penino 
Romano in zweigelt Silva Mariča, modro 
frankinjo Vilija Vengusta, laški in renski 
rizling Adolfa Sevčnikarja, zeleni silva-
nec in beli pinot Jožeta Drameta, kerner 
Martina Kodreta in Rudija Trobiša, renski 
rizling družine Krašovec, sivi pinot Aleša 
Božjaka, sovinjon Slavka Pižorna in rume-
ni muškat Emila Medveška. 

Med prireditvijo so podelili tudi zla-
te in srebrne diplome za vina, ocenjena 
na društvenem ocenjevanju. Zlate di-
plome so prejeli: Aleš Božijak za belo 
vino in sivi pinot, Martin Kodre za ker-
ner, Rudi Trobiš za kerner, Rudi Divjak in 
Vili Vengust, Silvo Marič za bio modro 
frankinjo, bio šardone in bio penino Ro-
mana, Slavko Pižorn za modro frankinjo, 
kerner in sovinjon, Jože Drame za zele-
ni silvanec, Turistična kmetija Mlinar za 

šardone, Krašovčevi za  šardone,  renski 
rizling  in rumeni muškat, Emil Medvešek 
za rumeni muškat in Adolf Sevčnikar za 
renski rizling.

Prireditev je povezoval David Sopo-
tnik, vinske napitnice pa sta zaigrala in 
zapela Viki Ašič in Andrej Bremec. Vsi 
skupaj so poskrbeli za prijeten večer.

Tone Tavčer

S praznika vina v Grižah

Z nogometnega srečanja na Polzeli

13. junija 2020 smo na Polzeli 
gostili nogometne prijatelje iz kraja 
Podvinci, ki leži tri kilometre od Ptu-
ja, ekipa pa igra tudi v slovenski vete-
ranski ligi.

 
Po kratkem spoznavanju smo od-

igrali prijateljsko tekmo in zmaga je 
ostala doma. Po končani tekmi smo pri-
pravili malo pogostitev in se dogovorili, 
da se pri njih srečamo jeseni.

 
Zlatko Majhen

Mozaik dogodkov

Nogometni veterani Polzele nadaljujemo srečanja
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Polzelanka Maša Vidmar prejela medaljo policije za 
požrtvovalnost

Na osrednji slovesnosti ob dnevu 
policije 26. junija 2020 na Policijski aka-
demiji v Tacnu je naša sokrajanka Maša 
Vidmar prejela medaljo policije za požr-
tvovalnost. 

Takole so zapisali v uradnem zapisu: 
»Medaljo za požrtvovalnost prejme Maša 
Vidmar, ker je 22. avgusta lani policistom 
posredovala ključne informacije glede 
ropa zlatarne, na podlagi katerih so bili 
pozneje prijeti vsi trije osumljenci tega 
kaznivega dejanja.«

Maša Vidmar skromno pojasni doga-
janje: »Lansko poletje sem delala v enem 
izmed lokalov na promenadi v Portorožu. 
Nekega dne sem se odpravila po drobiž 
na začetek ulice. Pot me je vodila mimo 
zlatarne, v kateri je delal možakar, star 
okrog 85 let. Slučajno sem pogledala v 
njegovo prodajalno in opazila, da moža-
kar leži na tleh. Ko sem dobro pogledala, 

sem videla, da ga na tleh zadržujeta dva 
moška, ki sta mu čez usta ravno lepila le-
pilni trak, noge je imel že povite z vezico, 
bila sem v šoku in brez pomisleka sem 
stopila v prodajalno. Zavpila sem: »Ven! 
Dost' je!« Oba moška sta takoj zbežala 
ven, notri v kotu pa je bil še tretji moški, 
ki je ravno polnil vrečo z zlatom in preden 
je zbežal, si je napolnil še žepe. Moške-
ga sem osvobodila in takoj sem poklicala 
policijo. Nisem pričakovala, da bo to moje 
dejanje nagrajeno. Po letu dni sem pre-
prosto na dom prejela vabilo na podelitev 
medalj za hrabrost in požrtvovalnost.«

Vidmarjeva pove, da že od nekdaj 
rada pomaga drugim ljudem in da sploh 
ni razmišljala o tem, da bi lahko trije mo-
ški napadli tudi njo. Rada ima akcijo, nje-
na skrita želja pa je že od nekdaj poklic 
kriminalistke. 

 
Bina Plaznik Maša Vidmar

Pohod po Polzelski planinski poti, 1. del

Pohod po Polzelski planinski poti smo začeli 25. marca 2000 po zanimivem 
območju mlade občine. Po poti se srečamo s 14 kontrolnimi točkami, ki so med 
seboj povezane in jih lahko prehodimo po delih.

V sredo, 17. junija 2020, se nas je zbra-
lo 15 pohodnikov, članov Planinskega 
društva in članov pohodniške sekcije pri 
Društvu upokojencev na železniški po-
staji Polzela. Krenili smo po lepo urejeni 
kolovozni poti do Podvinskega jeza, kjer 
smo imeli krajši postanek. 

Pot smo nadaljevali do zadnje kmeti-
je v Občini Polzela – Čemer, kjer je kon-
trolna točka z  žigom. Nato  smo krenili v 
hrib do kmetije Anzel - Vošnjak in naprej 
mimo naselja vikendov do Vinskega vrha, 
(Vimperk), kjer je druga kontrolna točka. 
Po krajšem postanku smo pohiteli proti 
domu, kajti bližale so se nevihte in smo 
želeli ubežati dežju.

 
Julijana Klemen

Pohodniki Planinskega društva in pohodne 
sekcije pri Društvu upokojencev
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Zlata zakonca Zabukovnik

Minilo je 50 let, odkar sta sklenila 
zakonsko zvezo Ivana in Vincenc Zabu-
kovnik iz Andraža nad Polzelo. Ta jubilej 
sta se odločila zaznamovati z obredom 
v farni cerkvi Sv. Andreja ter druženjem 
s sorodniki, prijatelji in znanci. Sledila 
sta poročnim obljubam in si ostala zve-
sta v dobrem in slabem, se spoštovala 
in si pomagala, zato je njuna zveza čvr-
sta že polnih 50 let. 

Slovesni cerkveni obred zlate poro-
ke oziroma 50 let skupnega življenja je 
v domači cerkvi daroval  župnik Damjan 
Ratajc iz Prebolda, civilni obred zlate 
poroke je opravil polzelski župan Jože 
Kužnik, slovesnost pa so polepšali do-
mači cerkveni pevci.

V zakonski stan sta vstopila 25. aprila 
1970. Vincenc izhaja iz večje, po domače 
zgornje Jugove družine iz Dobriča, kjer je 
bilo treba poprijeti za vsako delo. Izučil se 
je za strojnega ključavničarja, se zaposlil v 
podjetju Sip Šempeter, kjer je delo opra-
vljal vse do upokojitve. Ivana, po izobrazbi 
trgovka, izhaja iz Jakove domačije v Pod-
sevčniku. Vse življenje je posvetila trgovini, 
kjer je delo opravljala s srcem in veseljem. 

Trdna volja, zaupanje vase in vera 
jima je pomagala, da sta se pogumno po-

dala na skupno pot, vztrajala v dobrem in 
slabem ter ustvarila nova življenja. V za-
konu so se jima rodili trije sinovi: Boštjan, 
Dušan in David. Osrečuje ju šest vnukov. 
Vincenc in Ivana sta prava prijatelja. V 
njuni družbi je prijetno in sproščeno. Sta 
starša, ki jima je družina vedno na prvem 
mestu in sta zanjo pripravljena narediti 

vse. Vincenc je že dlje časa skrben klju-
čar v domači župnijski cerkvi, skupaj zelo 
rada obdelujeta vinograd in vrt, Ivana pa 
neizmerno uživa med svojimi rožami. Naj 
bo tako še naprej!

Tone Tavčer

Zakonska jubilanta Ivana in Vincenc Zabukovnik s sorodniki, prijatelji in znanci

Skupina najmlajših

Spet je šolsko leto naokoli, kar tudi 
pri nas pomeni konec tekmovalne se-
zone. Tako smo v petek, 19. junija 2020, 
podelili priznanja in višje pasove vsem 
tistim, ki so se vse leto trudili in tudi po-
kazali svoj napredek. 

Ta je bil zelo očiten, saj je višji pas 
pridobilo 78 članov našega kluba. Pono-
sni smo na vse, ki se trudijo in vztrajajo. 
Poleg tega želimo še naprej ohranjati 
veselo in zabavno vzdušje, polno vaših 
prijaznih in govorečih nasmehov. Tako 
želimo to vzdušje ohraniti tudi naslednje 
šolsko leto in upamo, da se septembra 
vidimo v čim večjem številu.  

Luka Deberšek

Mozaik dogodkov

Izpiti za višje pasove v Karate klubu Polzela
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16. gorski tek na Goro Oljko za Zoranov pokal

Letošnji gorski tek na Goro Oljko, 
drugo soboto v juliju, ki ga organizirata 
PD Polzela in ŠD Andraž, je bil že 16. 
po vrsti. Izveden je bil pod posebnimi 
pogoji, saj so ukrepi glede zajezitve 
koronavirusa čedalje bolj strogi. Teklo 
je 73 tekačev iz raznih krajev Slovenije, 
veljal pa je tudi za točke, ki jih tekači 
pridobijo in štejejo za Štajersko-Koro-
ški pokal 2020.

Proga, ki je dolga 7,4 km, se zač-
ne na športnem igrišču v Andražu nad 
Polzelo in poteka nekaj časa po asfaltu, 
nato preide v makadam in gozd, kjer 
lahko tekači uživajo v senci. Cilj je bil pri 
domu na Gori Oljki (725 m), kjer so teka-
či 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 tudi letos 
postal Klemen Španring, ki je član Atlet-
skega kluba Slovenska Bistrica, s časom 
31 min. 50 sek. (rekord proge je 30 min. 

35 sek.). Najhitrejša pri ženskah  je bila 
Ula Kupec iz Hrastnika, s časom 43 min. 
3 sek. Polzelan Miroslav Jegrišnik je bil v 
kategoriji do 79 let prvi, Matija Jazbec, 
prav tako Polzelan,  v kategoriji od 40 
do 49 let pa drugi. 

Najmlajša udeleženka teka je bila 
Polzelanka Manca Jazbec, stara 9 let, ki 
je zmagala v kategoriji žensk do 19 let, 
najstarejši tekač pa je bil dr. Branko Ja-
nez Rojc iz Ljubljane, star 79 let.

 
Tone Tavčer

Letošnjega teka se je udeležilo 73 tekačev iz raznih krajev Slovenije.

Odprti atelje - slikarsko druženje v Taboru

V Tednu ljubiteljske kulture v Sloveniji je bil v maju predviden projekt »odprti 
atelje«. Zaradi epidemije je bil projekt začasno odpovedan. 19. junija 2020 je bilo 
druženje mogoče na prostem ob upoštevanju pravil.

Turistično društvo Tabor in Občina 
Tabor sta povabila ljubiteljske slikarje iz 
Tabora, Kisovca pri Zagorju in likovne 
sekcije KUD Polzela na slikarsko druže-
nje, »odprti atelje« na jasi v Miklavžu pri 
Taboru. V neokrnjeni naravi so ob  po-
gledih na bližnje hribe in znamenito Kr-
vavico ter v prijetni senci zorečih češenj 
nastajali zanimivi in privlačni motivi. 

 
Predsednica TD Tabor je  pripravila 

in podarila vsem udeležencem zaščitna 
oblačila, predpasnike. Še večje presene-
čenje so bila srednjeveška oblačila, ki so  
navdušila in nasmejala vse udeležence. 
Prisotnost župana občine in njegove po-
hvalne besede so počutje še polepšale. 
Vseh 12 udeležencev je poklonilo likovna 
dela, ki bodo na ogled v avli Občine Ta-
bor in prostorih TD Tabor.

 
Mojca Korošec

Likovniki KUD Polzela na »odprtem ateljeju«
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Ob visokem jubileju so Ano Skaza obiskali 
župan Občine Polzela Jože Kužnik ter 

predstavniki društva upokojencev in 
Rdečega križa Andraž nad Polzelo.

10. julija 2020 je praznovala Ana Skaza iz Andraža nad Polzelo častitljivih 
90 let. Ob tem visokem jubileju so jo obiskali župan Občine Polzela Jože Kužnik 
ter predstavniki društva upokojencev in Rdečega križa Andraž nad Polzelo ter ji 
izročili šopke cvetja in priložnostna darila.

V Aninem življenju ni bilo ravno z 
rožicami postlano, saj je že kot mala 
deklica izgubila mamo in z bratom sta 
morala iti služit vsak na drugi dom. 
Sprejeli so jo na Praprotnikovi domačiji. 
Ko se je poročila, je v dar dobila manjšo 
kmetijo, ki sta jo z možem obdelovala.

Kmalu sta dobila sina Antona in 
hčer Marjano. Žal pa ji je prerana smrt 
vzela moža in tako je ostala sama z 
otrokoma. 18. novembra 2017 jo je bo-
lezen priklenila na posteljo. Zelo se raz-
veseli vsakega obiska, posebno vesela 
pa je bila obiska  župana, upokojencev 
in predstavnice Rdečega križa, ki so ji 
prišli voščit za 90. rojstni dan.

Tone Tavčer

Ekipa KMN Frendi Polzela

V Andražu nad Polzelo se je v ju-
liju končala medkrajevna liga malega 
nogometa. Med 12 nastopajočimi eki-
pami je KMN Frendi Polzela osvojil 
tretje mesto. 

 
V 22 kolih smo zbrali 14 zmag, šti-

ri neodločene rezultate in štiri poraze. 
Letos klub praznuje 15 let delovanja, v 
teh letih pa je v ligah in turnirjih osvojil 
že 24 pokalov. Ob tem pa vsako leto 
organiziramo tudi dva turnirja na Pol-
zeli.

 
Damjan Ožir

Ana Skaza praznovala 90. rojstni dan

Mozaik dogodkov

Ekipa KMN Frendi Polzela osvojila tretje mesto
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Predsednik ŠD Andraž nad Polzelo Simon Ograjenšek, 
predstavnik zmagovalne ekipe Kormorani - Casata  Demiri 
Lavdrim, ki v rokah drži prehodni pokal ter organizator lige 
Anton Brunšek.

V sezoni 2019/2020  je sodelovalo 12 ekip (tri domače 
ekipe iz  Andraža, po  ena iz Celja, Mislinja, Petrovč, Polze-
le, Žalca ter po dve iz Šmartnega ob Paki in  Velenja). Od 
septembra do konca novembra 2019 so odigrali  10 krogov. 
Spomladi, v nadaljevanju lige, pa je bilo tekmovanje neko-
liko okrnjeno zaradi epidemiološkega stanja v Sloveniji in z 
njim povezanimi ukrepi. 

Konec maja 2020 so v skladu z  navodili NIJZ  začeli spo-
mladanski del in odigrali še 12 krogov. Ligo so z zadnjim 22. 
krogom 11. julija zaključili. 

Med 12 sodelujočimi ekipami se je najboljše odrezala eki-
pa Kormorani – Casata iz Žalca, ki je bila poražena le dva-
krat in je enkrat remizirala. Sledili sta ekipi Adoor iz Mislinja 
in KMN Frendi Polzela. Vse tri ekipe so prejele pokale v traj-
no last, zmagovalna ekipa pe še prehodni pokal.

Organizator je podelil še pokale najboljšemu strelcu Ale-
šu Maroltu (Kormorani – Casata), ki je mrežo nasprotnika 
zatresel 40-krat, najboljšemu vratarju Štefanu Turinskemu 
(Adoor Mislinja) in najbolj ferplej ekipi Urošu Carju (Vele-
nje), ki je v vsej sezoni prejela le en rumeni karton. 

Tone Tavčer

Športno društvo Andraž že več let organizira med-
krajevno ligo v malem nogometu, ki se lahko pohvali z 
udeležbo rekreativnih nogometašev  iz bližnje in daljnje 
okolice. 

Željko Popović na svojem odgovornem 
redarskem mestu

Varnost na kolesarskih dirkah je izjemno pomemben 
dejavnik zaščite sodelujočih na dirki. 21. junija 2020 smo 
se v Zvezi športnih društev Polzela odzvali povabilu Nina 
Cokana iz Celja in k sodelovanju vključili večino naših 
društev.

 
Dirka je potekala tudi skozi Občino Polzela, prav tovrstni 

športni dogodki pa so priložnost, da sodelujoči vidijo lepote 
naše občine in se v prihodnosti vanjo tudi kot turisti vrnejo. 
Redarska služba je bila na vseh kritičnih točkah skupaj s 
policijo. Vsem, ki ste pri projektu sodelovali, se v imenu or-
ganizatorja in v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

 
Ivi Kapitler

Mozaik dogodkov

Nastopilo 12 ekip, prva ekipa Žalca

Kolesarska dirka Celje         
- Logarska dolina - Celje 
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Bina Plaznik in Klavdija Jelen

Prvi teden v juliju se je na sedežu Društva Dobra ideja 
na Polzeli oglasila vodja Medgeneracijskega centra Prebold 
Klavdija Jelen. S predsednico društva Bino Plaznik sta izme-
njali novice o dogajanju vsaka v svojem kraju. Obe ustanovi 
dajeta v vsakdanu velik pomen druženju vseh generacij, lju-
bezni do ustvarjanja, reciklaži, optimizmu in dobrim idejam.

Podpornik Društva Dobra ideja s Polzele je društvu po-
daril toliko ustvarjalnega materiala, da so ga polovico predali 
Medgeneracijskemu centru Prebold, ki večkrat na teden iz-
vaja otroške ustvarjalnice in jim vsaka donacija, tudi v obliki 
materiala za ustvarjanje, zelo koristi. Zahvala gre zasebnemu 
podporniku, ki je s svojo donacijo osrečil številne mlajše in 
starejše ustvarjalce tudi preko meja naše občine. 

 
Bina Plaznik

Druženje in sodelovanje sta pomembni načeli pri razvija-
nju športnih dejavnosti. Pred tremi leti sva z Janijem Ovseni-
kom, predsednikom ŠD Trnovo, začela razvijati to teniško dru-
ženje. Športno društvo Trnovo ima svoj objekt in vsa športna 
igrišča dobesedno v centru Ljubljane.

 
Športno društvo Trnovo je 29. marca 2008 praznovalo svo-

jo 100-letnico, ko je bilo pred 100 leti ustanovljeno Sokolsko 
društvo Ljubljana II, ki je njegov predhodnik. Svojo dejavnost je 
v tem obdobju pretežno posvetilo splošni telesni vzgoji svojih 
članov in usmerjalo svoje aktivnosti v cilj življenja v zdravem 
športnem duhu na širšem območju južnega dela Ljubljane. Leta 

1940 je bil pretežno s prostovoljnim delom članov zgrajen ob-
stoječi telovadni dom, ki se zdaj imenuje po našem zaslužnem 
članu Telovadni dom Cirila Staniča in še vedno služi svojemu 
namenu kot center splošne telesne vzgoje v tem delu Ljubljane.

 
Po odigranem tekmovalnem delu smo si zmago razdelili in 

bili vsi veseli, da ni bilo nobenih poškodb, ki pa so v naši staro-
stni skupini tudi že prisotne. Pogostitev in druženje v našem 
lepem športnem parku na Bregu pa sta tudi razlog, da tovrstna 
druženja nadaljujemo tudi v prihodnosti.

 
Ivi Kapitler

Člani TK Polzela in ŠD Trnovo

Mozaik dogodkov

Povezovanje je pot do uspeha

Teniški klub Polzela gostil tenisače      
iz Športnega društva Trnovo
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Letni zbor Hopsov

Zadnji dan junija so se člani Košarkarskega društva 
Hopsi Polzela zbrali na letnem zboru članov. Predsednik 
KD Hopsi Polzela Matej Jelen je podal poročila o delovanju 
kluba in tudi letni načrt dela v novi sezoni, ki so jih prisotni 
soglasno potrdili. 

 
Predsednik je izpostavil, da so Hopsi sicer nedokončano 

prvenstvo končali na tretjem mestu, v Pokalu Špar so se ru-
meno-modri uvrstili med osem najboljših ekip. Mladinci U-19 
so nepopolno sezono končali na devetem mestu, uspešne 
pa so bile tudi druge mlajše selekcije Hopsov. Med glavnimi 
cilji društva v sezoni 2020/21 je predsednik izpostavil mlajše 
kategorije, v katerih se bo poskušalo povečati članstvo dru-
štva, še posebej v najmlajših selekcijah, v katerih se bo pri-

pravljalo še več aktivnosti kot v preteklosti. Predstavil je tudi 
tekmovalne cilje Hopsov v novi sezoni, in sicer članska ekipa 
s ciljem ostati vsaj v sredini lestvice 1. SKL NKBM, vse dru-
ge mlajše selekcije pa si priigrati nastopanje v 1. SKL. Hopsi 
si želijo postati stabilen prvoligaški klub na vseh ravneh in 
z resnim delom v mlajših kategorijah povečati število doma 
vzgojenih igralcev v članski ekipi ter upoštevaje vizijo: delo 
s pozitivno energijo, jasnimi cilji, skrbjo za osebnostni razvoj 
otrok, delom z mladimi košarkarji ter sistematičnim izobra-
ževanjem in razvojem priti do želenih rezultatov. Na letnem 
zboru članov so izvedli tudi nadomestne volitve upravnega 
odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

 
Tomaž Satler

Z letnega zbora članov KD Hopsi

Pohodniki na Ledinskem vrhu

V soboto, 4. julija 2020, je Planinska sekcija ŠD Andraž 
organizirala pohod na Ledinski vrh. Gora leži v Kamniško-
-Savinjskih Alpah, na meji z Avstrijo. Z nje je lep razgled na 
okoliške gore (Babo, Mrzlo goro, Skuto …). 

 
Pohoda smo se udeležili štirje pohodniki. Hojo smo zače-

li pri koči pod slapom Rinka (950 m), nadaljevali do Okrešlja 
(1396 m), Savinjskega sedla (2001 m), na Ledinski vrh (2108 
m). Višinska razlika poti je bila 1158 m. Pot je delno zahtevna. 
Za dvig in spust smo porabili 5 ur in 40 minut. Pogledi so bili 
zares lepi.

 
Simon Ograjenšek

Mozaik dogodkov

Pohod na Ledinski vrh
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Športno društvo Andraž ima svoj 
praznik - 29. junij. To je dan, ko je svoj 
praznik praznovala nekdanja KS An-
draž in spominja na leto 1942, ko je v 
zaselku Lovče potekal prvi strelski spo-
pad druge svetovne vojne na območju 
Andraža nad Polzelo in Dobriča. 

Ob praznovanju praznika društva 
pripravimo več športno-rekreativnih pri-

reditev. V tem letu smo ponovno obudili 
športno srečanje članov in članic dru-
štev iz Andraža nad Polzelo. K sodelova-
nju smo povabili sedem društev, udele-
žilo se ga je pet. Tekmovali smo v osmih 
igrah. Vsaka ekipa je štela sedem članov, 
od katerih sta morali biti vsaj dve ženski 
ali dva moška. V izbor iger smo vključili 
vse igre, ki jih vadi starejša populacija, 
katera je tudi odločila o zmagovalcu.

Zmagala je ekipa DU Andraž, ki je 
prejela prehodni pokal, za katerega tek-
mujejo sodelujoče ekipe. Tekmovanje v 
kegljanju na vrvci je potekalo na novih 
igriščih, zato prednosti poznavanja igri-
šča ni bilo.

 
Simon Ograjenšek

Sodelujoče tekmovalke in tekmovalci

Tim Jevšnik na najvišji stopnički

Tim Jevšnik s Polzele, član Loko-
strelskega kluba Gornji Grad, je na tek-
movanju za centralnoevropski pokal v 
tarčnem lokostrelstvu osvojil prvo me-
sto v kategoriji kadeti - sestavljeni lok.

 
Tekmovanje je potekalo od 11. in 12. 

julija 2020 v Budimpešti in je bilo za vse 
udeležence letošnje prvo mednarodno 
tekmovanje po daljši prekinitvi. Tim je 
pokazal stabilno streljanje tako v kvali-
fikacijah (72 strelov) kot tudi v poznej-
ših dvobojih (15 strelov). V vetrovnem 
vremenu je v finalu premagal Slovaka 
Simona Sedivyja z rezultatom 143 : 140.

 
Manuela Mlakar Podgoršek

Mozaik dogodkov

Športno srečanje med društvi Andraža nad Polzelo

Tim Jevšnik v Budimpešti zmagal na CEC v 
lokostrelstvu
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Sebastjan Cilenšek in Boštjan Pražnikar

skih pa je več predstavnikov tudi iz 
Občine Polzela, česar smo v klubu ve-
seli. Septembra se začno treningi vseh 
selekcij, morebitne zainteresirane pa 
vabimo, da se nam pridružite, saj nas 
uspešna zgodba odbojke v naši dolini 
združuje in povezuje.

Posebna zahvala velja našemu ge-
neralnemu sponzorju, podjetju Sip, d. 
d.,in drugim sponzorjem ter donator-
jem za podporo našemu klubu, saj se 
zavedamo, da brez njih ni vrhunskega 
športa.

 
Petra Udrih

Funkcijo predsednika obeh odboj-
karskih klubov OK Spodnja Savinjska 
in Odbojkarskega društva Šempeter 
je konec junija prevzel mag. Boštjan 
Pražnikar z Brega pri Polzeli, in sicer 
po desetletnem uspešnem predsedo-
vanju Sebastjana Cilenška, ki v klubu 
poleg trenerstva ostaja v vlogi stro-
kovnega vodja programov.

Po uspešni sezoni 2019/20, ko so 
članice ženskega kluba ponovile najve-
čji zgodovinski uspeh in osvojile konč-
no tretje mesto v državi, prav tako pa 
so nas razveselili člani moškega kluba, 
ki se vračajo v prvoligaško druščino po 
drugem mestu v drugi ligi, imata oba 
kluba tudi za prihodnost ambiciozne 
načrte. Vseskozi pa je prisotno zave-
danje, da je treba graditi na mladih 
selekcijah. Odbojkarska kluba Spo-
dnja Savinjska in Odbojkarsko društvo 
Šempeter sta nedvomno povezovalna 
člena med občinami, saj so v različ-
nih selekcijah predstavniki vseh občin 
Spodnje Savinjske doline in tudi širše, 
tako v mlajših selekcijah kot tudi član-

Skupaj zmoremo

Javni sklad Republike Slovenije, izpostava Lendava, je razpisal likovno in li-
terarno kolonijo »V karanteni« in k sodelovanju povabil likovnike KUD Polzela.

 
Z 11 likovnimi deli so se polzelski likovniki odzvali vabilu in bili med 32 udele-

ženci najaktivnejši. Na odprtju likovne razstave, ki je bila 30. junija 2020 v avli Gle-
dališke in koncertne dvorane Lendava, so prejeli avtorji  priznanja (ismeresben) za 
podarjena dela ter katalog likovnih in literarnih del z naslovom »Skupaj zmoremo 
(Egyutt sikerul)«. 

 
Sodelovanje z JSKD Lendava postaja tradicionalno in za polzelske udeležence 

zanimivo, saj povezuje ljubiteljsko kulturo Madžarske, Hrvaške in Slovenije.  
 

Mojca Korošec

Za podarjena dela so avtorji prejeli 
priznanja.

Mozaik dogodkov

Mag. Boštjan Pražnikar na čelu obeh odbojkarskih 
klubov 
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Pohod po spominskih obeležjih Andraža nad Polzelo

V četrtek, 25. junija 2020, ob 7.30 smo se na dan dr-
žavnosti člani KO ZB za vrednote NOB Andraž in drugi, ki 
spoštujejo tradicije NOB, podali na pohod po spominskih 
obeležjih Andraža nad Polzelo. Povabilo na pohod smo po 
nenaslovljeni pošti poslali vsakemu gospodinjstvu v Andra-
žu nad Polzelo in Dobriču.

 

Na območju Andraža nad Polzelo in Dobriča imamo šest 
obeležij, ki nas spominjajo na žrtve in dogajanja prve in druge 
svetovne vojne. Pri vsakem obeležju smo se seznanili z njego-
vim pomenom in prižgali svečko. Obiskana obeležja so v pri-
mernem stanju oziroma bomo nekatera vzdrževalna dela opra-
vili še v tem letu. Zahvala za takšno stanje gre vodstvu Občine 
Polzela in članom KO ZB za vrednote NOB Andraž.

 
Simon Ograjenšek

Pri spominskem obeležju na Lovčah

Pri spominskem obeležju v Ločici ob Savinji

V sredo, 22. julija 2020, smo se člani DU Polzela in KO 
ZZB za vrednote NOB podali na pohod in obiskali spomin-
ska obeležja na območju Polzele.

 
Pot smo začeli na avtopoligonu v Ločici ob Savinji, nada-

ljevali smo jo čez Breg na polzelsko pokopališče in se ustavili 
še pred spomenikom nasproti občinske stavbe. Končali smo 
jo pri spomeniku umetnika Janeza Boljke v parku pred Kul-
turnim domom.

 
Na koncu smo sklenili, da bomo ta pohod ponovili tudi 

prihodnje leto, in sicer na enak datum, 22. julija 2021.
 

Igor Pungartnik

Mozaik dogodkov

Prvi pohod po spominskih obeležjih Polzele
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Križanko izrežite na označenem mestu in jo do 31. avgusta 2020 s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite po 
pošti ali dostavite na Uredništvo Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 Polzela (Občina Polzela).

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon: 

Upoštevali bomo križanke, ki bodo imele pravilno izpolnjena vsa polja. Izžrebali bomo nagrajenca, ki bo prejel tortico za dve 
osebi. Nagrajenca bomo obvestili po telefonu in objavili v septembrski številki Polzelana.

��
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Avgust 2020

OD TORKA, 4. 8. 2020, ob 9. uri, DO 
SREDE, 5. 8. 2020, ob 9. uri 
Glavni trg 62, Polzela
Delavnica analogne fotografije in 
razvijanja črno-belih filmov
Informacije: 041 692 772
Kulturno društvo Dobra ideja

TOREK, 4. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 7. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela 

SOBOTA, 8. 8. 2020, ob 5. uri
Zbor pri igrišču v Andražu nad Polzelo
Pohod Košuta–Kladivo
Športno društvo Andraž

TOREK, 11. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela

OD PETKA, 14. 8., DO PONEDELJKA, 
14. 9. 2020
Grad Komenda
Likovna razstava »Čebele in rastline 
Slovenije« članov likovne sekcije KUD 
Polzela
KUD Polzela

PETEK, 14. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 15. 8. 2020, ob 10. uri
Kog
Srečanje štajerskih kurirjev NOB
ZB za vrednote NOB Žalec

TOREK, 18. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela 

PETEK, 21. 8. 2020, od 16. do 18. ure
Pri Domu Društva upokojencev Polzela
Pikado, kegljanje na vrvici, metanje 
kovinskih krogov
Društvo upokojencev Polzela 

SOBOTA, 22. 8. 2020, ob 10. uri
Graška Gora
Slovesnost ob 75-letnici bojev 14. 
divizije – gora jurišev
ZB za vrednote NOB Velenje, Slovenj 
Gradec

NEDELJA, 23. 8. 2020, ob 10. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
4. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

PETEK, 28. 8. 2020, ob 16.30
Športni park Breg pri Polzeli
Medregijsko srečanje članic ŠUS
Zveza športnih društev Polzela

SOBOTA, 29. 8. 2020, od 20.30 do 
23. ure
Športno igrišče Andraž nad Polzelo
Kinopredstava slovenskega filma
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 30. 8. 2020, od 15. do 21. 
ure
Športno igrišče Andraž nad Polzelo
37. prireditev Družina poje
Kulturno društvo Andraž, David 
Zabukovnik

NEDELJA, 30. 8. 2020, od 21. do 22. 
ure
Izziv: Tvoja torta 2020
Informacije: www.gostus.org, 
drustvo.dvorec@gmail.com
Društvo Dvorec za kulturo in 
izobraževanje

September 2020

SOBOTA, 5. 9. 2020 ob 10. uri
Prebold
Športno srečanje in druženje 
veteranskih organizacij
ZB za vrednote NOB Žalec

SOBOTA, 5. 9. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
1. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2020/21
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 6. 9. 2020, od 7.30 do 8.30
Dom krajanov Andraž nad Polzelo
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi
KO RK Andraž nad Polzelo

PETEK, 11. 9. 2020, ob 16. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
Odprti turnir v malem nogometu – v 
počastitev 22. praznika Občine Polzela
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 12. 9. 2020
MINI PALETA za osnovnošolce na 
temo »rastlinstvo Slovenije«
od 10. do 11. ure: Sprejem likovnih del v 
Kulturnem domu Polzela
ob 13. uri: razglasitev dobitnikov palet 
in podelitev
Prijave in pojasnila do 8. 9. 2020 na 
telefon: 041 725 117, Klavdija
KUD Polzela
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SOBOTA, 12. 9. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
2. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2020/21
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 13. 9. 2020, ob 10. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
5. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž nad Polzelo

OD PONEDELJKA, 14. 9., do petka, 
25. 9. 2020
Grad Komenda
Razstava del MINI PALETA 
osnovnošolcev
KUD Polzela

SOBOTA, 19. 9., in NEDELJA, 20. 9. 
2020 
Gora Oljka
30. Likovna kolonija prijateljstva
Prijave in pojasnila do 10. 9.: 041 381 
472 in 031 414 734
KUD Polzela

SOBOTA, 19. 9. 2020, ob 5. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
Pohod na Pršivec
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 19. 9. 2020, ob 17.15
Igrišče v Andražu nad Polzelo
3. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2020/21
Športno društvo Andraž

PETEK, 25. 9. 2020, ob 17.15
Igrišče v Andražu nad Polzelo
4. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2020/21
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 26. 9. 2020, od 8.20 do 13. 
ure
Za Osnovno šolo na Polzeli
Športšpas – gibanje vseh generacij
Osnovna šola Polzela

SOBOTA, 26. 9. 2020, od 10. do 11. ure
Za Osnovno šolo na Polzeli
Vrtec teče do medalje
Osnovna šola Polzela

Medregijsko  srečanje  članic  ŠUS
V petek, 28. avgusta 2020, članice ŠUS vabimo na Polzelo na
medregijsko srečanje članic, ki bo nogometno obarvano.

Za izvedbo letošnjega srečanja bo poskrbela Zveza športnih društev 
Občine Polzela. Osrednji del dogodka bo nogometni turnir na umetni travi,

igralo pa se bo po sistemu 3 + 1.

Dogodek bo potekal v petek, 28. avgusta 2020, z začetkom ob 16.30,
v Športnem parku Breg pri Polzeli 

K sodelovanju vabimo ekipe članic Športne unije Slovenije iz vseh regij,
ki lahko štejejo do največ 8 članov.

Potek tekmovanja:

Prve tri ekipe prejmejo pokale in praktične nagrade, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo.
Za sodelovanje na dogodku je potrebna predhodna poimenska prijava, in sicer na 070 705 007
ali kapitlerivan@gmail.com (Ivi Kapitler, Zveza športnih društev Polzela).
         Vabljeni!

• igranje po sistemu 3 + 1 in menjave,
• igralni čas 2-krat 10 min (menjave so leteče), 

• igra v copatih za umetno travo,
• druge podrobnosti na mestu tekmovanja.

Koledar 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), 
maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, 
permanentno lakiranje in gel nohti.
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
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Nekje v tebi je bila bol,
a zamahnil si z roko,
češ, zmagal bom –
vendar ni bilo tako.

V SPOMIN

24. julija mineva leto, odkar si nas zapustil

IVAN VASLE
(1950–2019)

Hvala vsem, ki ste v mislih z njim.

Vsi njegovi

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name. 
(Mila Kačič)

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar si nas zapustil.

MARTIN SKOK
z Brega

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu.

Vsi tvoji

Kjer koli si zdaj – naj te sreča poišče.
V svetlobi naj tvoje bo zdaj bivališče.

Ljubezen, ki obilo si nam je dala,
za vedno v naših srcih bo ostala!

V SPOMIN

Dnevi so prerasli v mesece, meseci v leta, odkar te ni več 
med nami. Spomin pa je še vedno živ, kot bi bili skupaj 

včeraj …

MARIJA ŠKETA
(z Brega pri Polzeli)

Počivaj v miru. Naj ti bo lepo tam, kjer si zdaj.
Neizmerno te pogrešamo.

Vsi, ki te imamo radi

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem 
grobu in ji prižgete svečo.

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

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

V SPOMIN

Minilo je leto, odkar nas je zapustila draga mama, stara 
mama, prababica in sestra Marija Vasle, ter 30 let, odkar je 
od nas odšel ati, stari ate in pradedek Alojz Vasle iz Založ 

55, Polzela.

Hvala vsem, ki se ju spominjate.

Vsi vajini

MARIJA
(5. 8. 1931–20. 7. 2019)

ALOJZ
(12. 5. 1929–21. 8. 1990)

� �
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Vse mine, vse se spremeni,
le spomin večno v srcih živi.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija in dedija

JOŽEFA TRBEŽNIKA
Poljska cesta 32, Polzela
(14. 5. 1946–16. 7. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, izrekli sočutne besede sožalja, 
darovali sveče, cvetje ter svete maše. Zahvala tudi ZD 

Polzela, Splošni bolnišnici Celje, župniku Mirku Škofleku in 
pogrebni službi Ropotar. 

Iskrena hvala vsem, ki ste dragega pokojnika pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali
Žena Anica, sinova Aleš in Matej ter hči Anja z družinami

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice in prababice

TEREZIJE RANČIGAJ,
roj. 27. 9. 1925

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sveče in cvetje.

Iskrena hvala gospodu župniku za poslovilne besede in 
lepo opravljen obred, pevcem za odpete žalostinke ter 

pogrebni službi Morana.
Zahvaljujemo se tudi osebni zdravnici dr. Hrovatovi ter 

patronažnima sestrama Dragici in Nataliji za nego v času 
bolezni.

Žalujoči: hčerki Dragica in Zinka ter sin Franci z družinami

ZAHVALA

V 73. letu nas je zapustila draga žena, mamica in babica

IDA TAVČER
(19. 8. 1947–19. 6. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
pogrebni službi Ropotar, govorniku Bojanu Pustineku, 

pevcem, doktorju Alešu Stoparju in doktorici Sabini Rezar 
ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Hvala za tolažilne besede, darovane sveče in denarno 
pomoč.

Mož Ludvik, hči Tatjana 
ter vnuka Alja in Rok

»V vsakem izmed nas je nekaj več, več od vseh ljudi na 
svetu, na svetu, v katerem je živel in kot lastovka na zadnjo 

pot odletel …«

 ZAHVALA

Mnogo prehitro, v 41. letu starosti
nas je zapustil naš predragi

PETER PLOHL 
iz Ločice ob Savinji, Prečna ul. 9, Polzela

Njegovo slovo je prineslo grenko bolečino in praznino, 
vendar se zavedamo, da v težkih trenutkih nismo bili 

sami, zato smo iskreno hvaležni sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem, sodelavcem in vsem, ki ste nam 

bili v veliko pomoč, tolažbo in oporo, za izraze sožalja, 
darovano cvetje, sveče, svete maše in druge pozornosti. 
Hvala gospodu župniku, pevcem, govornici, trobentaču, 
pogrebni službi Ropotar in vsem, ki ste ga skupaj z nami 

pospremili na zadnji poti v prerani grob. 
Močno ga pogrešamo.

Žalujoči: ati Toni z Betko in Matejo
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