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

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, po elektronski pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, do 11. 10. 2019. 
Zraven navedite avtorja in kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov in izbora fotografij po lastni 
presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 25. 10. 2019.
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Spoštovani občanke in občani, 

v teh dneh praznujemo praznik naše občine, Občine Pol-
zela, ki leži v osrčju Spodnje Savinjske doline. Prazniki so pri-
ložnost za praznovanje. Praznik naše občine pa je tudi prilo-
žnost, da se za trenutek ustavimo in naredimo inventuro dela 
občinskih struktur v preteklem letu.

Z zdajšnjo ekipo svetnikov v občinskem svetu smo šele 
dobro začeli delo, pa že imamo kaj pokazati. Političnih nav-
zkrižij interesov v našem občinskem svetu ne poznamo. 
Odlično sodelovanje, ki temelji na strokovnosti, zaupanju, 
pripadnosti in veri, da zmoreta dva ustvariti, česar eden ne 
more, ustvarja občino, v kateri je lepo živeti in delati. Delu 
te ekipe so močna podpora odbori in komisije občinskega 
sveta, nadzorni odbor, krajevni odbori in občinski sodelavci v 
upravi ter ne nazadnje vsa društva in zavodi v občini. Veseli 
smo vseh vaših predlogov in pobud, seveda pa tudi vaše po-
moči. Tudi kritika nam ni odveč, saj nas vedno znova opozori 
na nevarnost, da bi zašli. Svojo pripadnost lokalni skupnosti 
izražate tudi s tem, ko nas opomnite, da bi bilo morda dru-
gače bolje. Tako čutimo, da vam je mar za našo občino. Kljub 
težavam, ki jih ni malo, skupno krmarimo našo barko naprej. 
Vodi pa nas misel Toneta Pavčka: »Ko hodiš, pojdi zmeraj do 
konca … A če ne prideš ne prvič ne drugič do krova in prave-
ga kova, poskusi vnovič in zopet in znova …«

S to zdravo trmo, ki nas vleče naprej, uspešno izpolnju-
jemo načrte, ki sem jih zapisal v svojem volilnem programu. 
Vedel sem, da so uresničljivi. Tudi vi ste to vedeli, zato ste me 
podprli in mi zaupali nov mandat za vodenje naše občine. 
Hvala vam.

S hvaležnostjo vsem, ki ste do zdaj soustvarjali in gradili 
našo občino, jo z največjo odgovornostjo razvijamo naprej. 
Proračun je seveda tisti, ki nas omejuje. Želje in pričakovanja 
se dostikrat precej razlikujejo od resničnosti. Toda menim, da 
znamo presoditi in postaviti prioritete ter enakovredno skr-
beti za vse ravni življenja v naši lokalni skupnosti. In zaveda-
mo se, da smo, kot je zapisal Voltaire, odgovorni za vse, kar 
delamo, pa tudi za tisto, česar ne. 

Spoštovani občanke in občani, rdeča nit zgodbe o Občini 
Polzela smo ljudje. Tako smo tudi naslovili knjigo ob dvajse-
tletnici občine. Naši medsebojni odnosi so trd in stabilen te-
melj razvoja. So temelj kakovostnega in radostnega bivanja. 
Naše pozitivne misli so naš kažipot. 

Ponosen sem na našo občino. Tudi zaradi vseh vas. Naj 
traja. Naj pa traja tudi naše sodelovanje in soustvarjanje Ob-
čine Polzela. Vsem iz srca čestitam ob njenem prazniku.

VA Š  Ž U P A N  J O Ž E  K U Ž N I K

Ob prazniku naše občine …

UVODNIK 3

Št. 8/9, september 2019             POLZELAN



Kdo so letošnji občinski nagrajenci?
Občina Polzela vsako leto podeljuje priznanja posa-

meznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in 
drugim pravnim osebam za posebno pomembna dejanja, 
delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, 
ugledu in uveljavljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji 
ali na mednarodnem področju, za izjemno življenjsko delo 
ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled 
in razvoj Občine Polzela, za pomembne dosežke v krajšem 
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo ter za dosežke 
na področju inventivne dejavnosti. 

Občinski svet je na zadnji seji izbral letošnje občinske na-
grajence. Priznanja bodo prejeli na slavnostni akademiji, ki bo 
na predvečer občinskega praznika, 1. oktobra 2019. 

GRB Občine Polzela bo prejel David Krk, za aktivno, po-
žrtvovalno, nesebično in predano delo na področju gasilstva 
v Občini Polzela ter aktivno delovanje na športnem, kultur-
nem, okoljskem in političnem področju, kar je za Občino Pol-
zela izjemnega pomena.

GRB Občine Polzela bo prejela Marjana Šmajs, za aktiv-
no, požrtvovalno, nesebično in predano delo na področju 
medgeneracijskega sodelovanja v Občini Polzela, kar je za 
Občino Polzela izjemnega pomena.

PLAKETO Občine Polzela bo prejel Ferdinand Glavnik, 
za večletno delo pri različnih prostovoljnih aktivnostih dru-
štvenega življenja v Občini Polzela..

PLAKETA Občine Polzela bo podeljena tudi Tajani Vrb-
njak, za aktivno in nesebično sodelovanje pri različnih člove-
koljubnih prostovoljnih aktivnostih v Občini Polzela.

PLAKETA Občine Polzela bo podeljena tudi Idi Jevšnik, 
za večletno aktivno in predano delo na likovnem področju 
ter za pobudo in idejno zasnovo koruzne punčke, ki je posta-
la protokolarno darilo Občine Polzela.

Na slavnostni akademiji bo župan podelil tudi ŽUPANO-
VA PRIZNANJA. Prejeli jih bodo Štefka Cajhen, za vestno 
urejeno zbirko starega kmečkega orodja na kozolcu, ki je po-
memben del kulturne dediščine, Planinsko društvo Polzela, 
ob 60-letnici delovanja, Vaški godci iz Andraža, za 20 let 
aktivnega delovanja in izvajanja domače ljudske in slovenske 
pesmi, Anton Poler, za odlično sodelovanje z Gobarsko-mi-
kološkim društvom Polzela ter posredovanje znanja o gobah, 
Gasilska desetina mladink PGD Andraž nad Polzelo, za ude-
ležbo na 22. mladinski gasilski olimpijadi v švicarskem mestu 
Martigny, ter Franc Blagotinšek, za dolgoletno vestno in ne-
sebično skrb za Agrarno skupnost Soseska Dobrič.

A L E N K A  K O Č E VA R

OBČINSKE NOVICE

Priznanja bodo najzaslužnejšim podeljena 1. oktobra 2019.
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Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja 
nepremičnin  

Občina Polzela na podlagi 19. člena Zakona o množič-
nem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 
33/19) seznanja javnost, da bo v času od 1. 10. 2019 do 
vključno 30. 10. 2019 v času uradnih ur v prostorih Obči-
ne Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, v pisarni št. 2 
(v pritličju) potekala javna razgrnitev predloga modelov 
vrednotenja nepremičnin, za nepremičnine na območju 
Občine Polzela. 

Javno predstavitev modelov vrednotenja bo Geodet-
ska uprava RS izvedla za občine na območju OGU Velenje 
16. 10. 2019 od 10. do 13. ure, v prostorih Mestne občine 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Vpogled v poskusni izračun vrednosti 
Predlog modelov vrednotenja ter vpogled v poskusni 

izračun bo dostopen na Portalu množičnega vrednotenja 
nepremičnin (MVN), Geodetske uprave RS, na spletnem 
mestu http://www.mvn.e-prostor.gov.si. 

Lastniki nepremičnin v javnem pogledu lahko v eviden-
ci vrednotenja preko naslova, parcelnih številk ali številk 
stavb vpogledajo, kolikšna je vrednost njihovih nepremič-
nin, izračunana na podlagi podatkov o nepremičninah, kot 
se vodijo v REN, in na podlagi modelov vrednotenja, ki so 
predmet javne razgrnitve. Dodatno bo osebni vpogled z 
digitalnim potrdilom omogočal prikaz vseh nepremičnin 
določenega lastnika ter izpis podatkov v obliki zbirnega 
potrdila in Excelove preglednice. 

Način dajanja mnenj in pripomb javnosti na razgrnjen 
predlog modelov

Lastniki lahko podajo pisne pripombe na razgrnjen 
predlog modelov vrednotenja v času javne razgrnitve, naj-
pozneje do vključno 15. 11. 2019, in sicer: 
1.  na Občino Polzela, pripombe, ki se nanašajo na vre-

dnostne cone in ravni na območju, na obrazcu JR.MV-1, 
2.  na Geodetsko upravo RS, pripombe na druge elemen-

te modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, 
vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje). 

Lastniki na posebej pripravljenem obrazcu JR-MV-2 
pošljejo neposredno na elektronski naslov vrednotenje@
gov.si  ali na poštni naslov Geodetska uprava RS, Vredno-
tenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana. 

Seznanitev s stališčem Geodetske uprave RS do prejetih 
pripomb

Stališča do pripomb bodo 27. 12. 2019 javno objavljena 
na spletni strani Občine Polzela, https://www.polzela.si. 

Informacije in kontaktni podatki:
Občina Polzela: 
Telefonska številka: 03/703 32 26; 03/703 32 00 
Kontaktna oseba: Petra Siter 
Elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si 
Poštni naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

  
Geodetska uprava Republike Slovenije: 
Portal MVN: https://www.mvn.e-prostor.gov.si 
Klicni center: 080 2009 
Elektronski naslov: vrednotenje@gov.si 
Poštni naslov: Geodetska uprava RS Vrednotenje, p. p. 35, 
1001 Ljubljana 

P E T R A  S I T E R

Seznanitev javnosti 
s postopkom javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja

Občina Polzela svojim občanom že od lanskega marca 
omogoča brezplačen odvoz kosovnih odpadkov enkrat na 
leto za posamezno gospodinjstvo. Odvoz kosovnih odpadkov  
izvaja Režijski obrat Občine Polzela. 

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva lahko naročite 
prek obrazca, ki je objavljen na spletni strani Občine Polzela. Upo-
števati pa je treba, da ima vsako gospodinjstvo možnost brez-
plačnega odvoza s tovornim vozilom, s katerim razpolaga Režij-
ski obrat občine. Naročilnico je treba poslati po pošti na naslov: 
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ali po e-pošti na 
naslov: obcina.pozela@pozela.si. Z Občine Polzela boste prejeli 
klic v roku sedmih dni in se dogovorili za dan odvoza odpadkov. 

Takšno ugodnost že nekaj časa ponuja tudi podjetje Sim-
bio, d.  o. o., v vseh 12 občinah, kjer opravlja javno službo zbi-
ranja in odvoza komunalnih odpadkov (tudi v Občini Polzela), 
kjer ima prav tako vsako gospodinjstvo možnost brezplačne-

ga odvoza kosovnih odpadkov do enega kubičnega metra 
odpadkov enkrat na leto. Več informacij si lahko preberete 
na spletni strani: http://www.simbio.si/kosovni-odpadki.  

Kaj spada med kosovne odpadke? 
Kosovni odpadki so odpadki, ki nastanejo v gospodinj-

stvu in so preveliki, da bi jih odložili v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke. 

Med kosovne odpadke spadajo večji kosi, kot so: pohi-
štvo, vzmetnice, preproge, talne obloge, pralni in pomivalni 
stroji, štedilniki, TV-sprejemniki, računalniška oprema, kopal-
niška oprema, smuči, kolesa, samokolnice, lopate, sodi, za-
bojniki, senčniki, otroški vozički, stolčki, večje igrače … 

Med kosovne odpadke pa ne spadajo: gospodinjski od-
padki, zemlja, listje in veje, gradbeni odpadki, nevarni odpad-
ki in avtomobilske gume. 

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov 

A L E N K A  K O Č E VA R
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Malteški dvori: 19 oskrbovanih stanovanj že gradijo 
V skladu z načrti je zaključen prvi 

del projekta Malteški dvori na Polzeli, 
po katerem se v novozgrajenem bloku 
nahaja 38 novih, sodobno zasnovanih 
stanovanj. Odprtje novega stanovanj-
skega bloka bo v ponedeljek, 30. sep-
tembra 2019, ob 11. uri.

Prav tako - vezano na najavo in 
položitev temeljnega kamna konec 
preteklega leta - se je začela izvedba 
drugega dela investicije,  izgradnja 19  
oskrbovanih stanovanj, prirejenih za bi-
vanje starejših ljudi. Pogodba z glavnim 
izvajalcem, podjetjem Remont, d. d., je 
podpisana,  dela pa so že v teku. 

Pri načrtovanju je investitor sledil 
vsem veljavnim standardom in tren-
dom, predvsem pa so z analizo podob-
nih objektov doma in v tujini poskušali 
najboljše prakse prenesti v ta projekt. 
Stanovanja se nahajajo v štirih etažah 
ter so  različnih kvadratur in razpore-
ditev. Najmanjša so v velikosti 38 kva-
dratnih metrov, pa vse do 55 kvadra-
tnih metrov. Vsa stanovanja bodo imela 
nadkrite balkone oziroma lože ter loče-
ne shrambe v stanovanju ali ob njem. 
V pritličju je skupni prostor s kuhinjo, 
knjižnico in prostorom za skupno dru-
ženje vseh stanovalcev oziroma obi-
skovalcev, z možnostjo izhoda v atrij. 

Stanovanja so namenjena upokojen-
cem in drugim starejšim osebam po 
60. letu starosti. Predvsem tistim, ki že  
potrebujejo delno pomoč in nego po 
potrebi, obenem pa lahko še samostoj-
no bivajo. Namenjena so tudi aktivnim 
upokojencem ali pa tistim, ki si želijo 
trajno zagotoviti bivanje brez visokih 

vzdrževalnih stroškov za svoje nepre-
mičnine in že danes želijo poskrbeti za 
svojo mirno prihodnost. 

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

Preštevilčenje stavb 
Preštevilčenje stavb je postopek 

ukinitve obstoječih hišnih številk in do-
ločitve novih hišnih številk stavbam, ki 
zagotavlja boljšo orientacijo v naselju 
ali ulici. Občinski svet je na zadnji seji 
sprejel sklep o uvedbi postopka pre-
številčenja stavb v  naseljih Andraž, 
Dobrič,  Podvin, Založe  in Orova vas, 
saj obstoječe hišne številke v vsako-
dnevnem življenju zaradi nepregle-
dnosti povzročajo nemalo težav.

Način in postopek preštevilčenja 
stavb določa  Zakon o določanju ob-
močij ter imenovanju in označevanju 
naselij, ulic in stavb. Na predlog Občine 
Polzela bo postopek vodila Geodetska 
uprava RS, Območna Geodetska upra-
va Velenje – Geodetska pisarna Žalec v 
sodelovanju z občinsko upravo. V po-
stopku bo najprej izdelan predlog pre-

številčenja za vsako posamezno naselje. 
Navedeni predlog bo skupaj z Odlokom 
o preštevilčenju javno razgrnjen vsaj za 
14 dni. Termin javne razgrnitve bo ob-
javljen na spletni strani Občine Polze-
la in v časopisu Polzelan, poročevalec 
Občine Polzela. Po uskladitvi predloga 
bo izdelan dopolnjen predlog odloka 
za obravnavo in sprejem na občinske-
mu svetu (dvofazni postopek). Časovni 
načrt opisanih aktivnosti še ni natanč-
no izdelan, predvidoma pa se bodo ak-
tivnosti izvajale od novembra 2019 do 
maja 2020. Zaradi preštevilčenja stavb 
bodo izdelane nove  hišne tablice in 
usmerjevalne table, kar bo strošek Ob-
čine Polzela. Zamenjava osebnih doku-
mentov pa bo strošek občanov, bo pa 
manjši zaradi oprostitve plačila uprav-
ne takse v teh primerih.

M AG D A  C I L E N Š E K

OBČINSKE NOVICE

T O N E  TAV Č E R

Gradnja 19 oskrbovanih stanovanj se je že začela.

Postopek preštevilčenja stavb je uveden 
za naselja Andraž, Dobrič, Podvin, Založe 
in Orova vas.
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Brezplačni prevozi za starejše 

  Podpis pogodbe o dodelitvi štipendij iz 
Županovega sklada za šolsko leto 2019/20

Župan Jože Kužnik  je 12. septembra 2019 v salonu na gradu Komenda sprejel 
prejemnike štipendije v šolskem letu 2019/20. 

Štipendije iz županovega sklada, 
katerega ustanovitelj in predsednik 
uprave je Jože Kužnik, so bile prvič 
podeljene v letu 2013. Namen štipen-
dij je pomagati pomoči potrebnim ter 
nadarjenim otrokom, ki nimajo materi-
alnih možnosti za svoj razvoj, in dru-
gim dijakom in študentom pri njihovem 
šolanju. 

  
Kako pomembno je znanje za ži-

vljenje, se zaveda vseh šest podpisni-
kov pogodb: Benjamin Kopše, Ema 
Kovačič, Hana Govek, Kristian Rojnik, 
Tjaša Kopše in Urška Turnšek. 

  
V prijetnem vzdušju so ob podpisu 

pogodbe poklepetali o šolanju in preži-
vljanju prostega časa. Župan Jože Ku-
žnik je izrazil zadovoljstvo nad uspehi 
vseh dozdajšnjih štipendistov. Takšnih 
si želi tudi v prihodnje. 

  
Ob koncu so si ob soku in tortici 

zaželeli vse dobro ter si obljubili, da se 
kmalu spet srečajo. 

  M I J A  S AT L E R 

V Občini Polzela bomo s 1. okt-
obrom 2019 začeli izvajati storitev 
brezplačnih prevozov za starejše. Tako 
bodo imeli tisti, ki nimajo lastnega pre-
voza, na voljo brezplačni prevoz, npr. 
za obisk zdravnika, trgovine, javnih 
ustanov … S tem želimo zagotoviti ve-
čjo mobilnost in socialno vključenost 
starejših ter medsebojno povezovanje 

in boljšo kakovost življenja v tretjem 
življenjskem obdobju. Storitev brez-
plačnih prevozov za starejše v Občini 
Polzela bo izvajal Režijski obrat. 

Brezplačni prevozi so namenjeni 
starejšim od 65 let, gibalno oviranim 
občankam in občanom Občine Polzela, 
ki nimajo drugih možnosti transporta. 

Vsak posameznik lahko brezplačni 
prevoz koristi 2-krat na teden. 

Prevozi se bodo izvajali na območju 
Spodnje Savinjske doline, in sicer: 
• ob ponedeljkih, torkih in četrtkih 

med 7. in 15. uro, 
• ob sredah med 7. in 17. uro, 
• ob petkih med 7. in 13. uro. 

Ob vikendih in praznikih se prevozi 
ne bodo izvajali. 

Vse prevoze je treba rezervirati 2 
dni vnaprej, saj je treba uskladiti potre-
be in želje občanov. 

Prevoze občani rezervirajo na tele-
fonski številki 03/703 32 00, od pone-
deljka do četrtka med 7. in 15. uro, ob pet-
kih pa med 7. in 13. uro, pred tem pa se 
morajo vsi bodoči uporabniki registrirati 
v sprejemni pisarni Občine Polzela. 

A L E N K A  K O Č E VA R
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Županov sklad v šolskem letu 2019/20, podeljuje štipendije šestim štipendistom.

Posamezniki bodo lahko brezplačne prevoze koristili dvakrat na teden.
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Uporabno dovoljenje je pogoj za uporabo objekta
Naslednje vrstice so namenjene predvsem tistim lastni-

kom objektov, ki objekte uporabljajo brez uporabnega do-
voljenja ali v nasprotju z njim, pa tudi tistim, ki za objekt 
niso pridobili niti gradbenega dovoljenja. Ker je po novem 
Gradbenem zakonu, ki je začel veljati junija 2018, pridobi-
tev uporabnega dovoljenja predpogoj za določitev hišne 
številke, katero potrebujemo tudi takrat, kadar želimo pri-
javiti prebivališče, so vprašanja in dileme investitorjev o 
uporabnem dovoljenju toliko bolj aktualna. 

KAKO IN ZA KAKŠNE OBJEKTE MORAMO PO NOVEM 
PRIDOBITI UPORABNO DOVOLJENJE? 

Po izgradnji objektov, za katere je predpisano gradbe-
no dovoljenje, razen za nezahtevne objekte, mora investitor 
po novem zakonu pridobiti uporabno dovoljenje. V skladu 
s prejšnjim Zakonom o graditvi objektov je bilo namreč pri-
dobivanje uporabnega dovoljenja pri stanovanjskih objektih 
predpisano le za večstanovanjske objekte, zdaj pa je upo-
rabno dovoljenje med drugim pogoj, kot že zapisano, tudi 
za določitev hišne številke. Pri vseh gradnjah, razen pri zah-
tevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je mogoče 
uporabno dovoljenje pridobiti brez zapletenih postopkov in 
opravljenega tehničnega pregleda, mora pa investitor med 
drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, 
da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovo-
ljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve. Za zahtevne 
objekte in tiste z vplivi na okolje je treba uporabno dovoljenje 
pridobiti v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi 
opravljenega tehničnega pregleda. 

KAJ JE Z OBJEKTI, KI IMAJO UPORABNO DOVOLJENJE PO 
PREJŠNJEM ZAKONU? 

Za objekte, ki so izpolnjevali pogoje za gradbeno in upo-
rabno dovoljenje po prejšnjem Zakonu o graditvi objektov, 
velja, da imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje 
po novem Gradbenem zakonu, o čemer  se na zahtevo stran-
ke lahko izda tudi odločba. 

JE TREBA PRIDOBITI UPORABNO DOVOLJENJE ZA 
OBSTOJEČI ENOSTANOVANJSKI OBJEKT? 

Lastniki obstoječih enostanovanjskih nepremičnin po no-
vem zakonu niso obvezani pridobiti uporabnega dovoljenja, 
razen če zaradi neskladne gradnje ukrepa gradbeni inšpek-
tor. Ta predlaga vpis inšpektorskega ukrepa v zemljiško knji-
go oziroma zaznambo na nepremičnino. Brez uporabnega 
dovoljenja boste imeli kot lastnik nepremičnine nemalo težav, 
saj takšnega objekta po novem ne morete prodati ali ga od-
dajati v najem.  Večinoma so to nekdanje enostanovanjske 
hiše, ki so jih investitorji preuredili v večstanovanjske objekte 
in posamezna stanovanja prodali etažnim lastnikom. Tudi če 
je takšna stanovanja uspelo vpisati v zemljiško knjigo, to še 
ne pomeni, da so skladna z gradbenim dovoljenjem. 

Lastniki takšnih starejših stanovanj za uporabno dovolje-
nje zaprosijo na upravni enoti. Če so objekti zgrajeni skladno 
z gradbenim dovoljenjem, je uporabno dovoljenje izdano 
po razmeroma preprostem postopku. Če nepremičnina ni v 
skladu z gradbenim dovoljenjem, je postopek dolgotrajen in 
bolj zapleten, saj moramo nepremičnino legalizirati. 

Novi Gradbeni zakon predvideva različne vrste legaliza-
cije nelegalnih gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona, 
na podlagi katerih lahko investitor, poleg nekaterih doda-
tnih ugodnosti, z legalizacijo hkrati pridobi tako gradbeno 
kot tudi uporabno dovoljenje,  in sicer: 
• nelegalna gradnja daljšega obstoja (mejnik je leto 1998) 

in gradnja izven dovoljenih odstopanj. Nov zakon pa 
poleg navedenega omogoča še legalizacijo (pridobitev 
uporabnega dovoljenja) neskladne gradnje v okviru 
ugotovljenih dopustnih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja. 

Kot že zapisano, zakon predvideva legalizacijo neskla-
dnih objektov, torej objektov, ki niso  zgrajeni v skladu s 
pridobljenim gradbenim dovoljenjem,  kot tudi legalizacijo 
nelegalnega objekta, za katerega investitor sploh ni prido-
bil gradbenega dovoljenja. Mogoča pa je tudi legalizacija 
neskladne uporabe objekta, za katerega je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje. Lastnike takih objektov opozarjamo, 
da se rok za vložitev tovrstnih zahtevkov izteče 17. 11. 2022. 

Med objekte daljšega obstoja se štejejo objekti, ki so bili 
zgrajeni pred 1. januarjem 1998 in se po tem datumu niso 
spreminjali oz. so ohranili svoj obseg in so vpisani v kata-
ster stavb. Zahtevi za tovrstno legalizacijo je treba priložiti 
dokazilo o pravici do gradnje, posnetek obstoječega stanja, 
dokazilo o plačanem komunalnem prispevku in dokazilo o 
daljšem obstoju objekta. Podatki o številu tovrstnih zahtev-
kov na Upravni enoti Žalec kažejo, da je tovrstna legaliza-
cija za lastnike objektov izjemno zanimiva prav iz razloga, 
ker hkrati z gradbenim dovoljenjem pridobijo tudi uporabno 
dovoljenje. 

Postopek legalizacije neskladnih objektov zunaj okvirov 
dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja ali legali-
zacije nelegalnih objektov je zahteven, čeprav je za izdajo 
gradbenega oz. uporabnega dovoljenja potrebna bistveno 
manj obsežna dokumentacija. S tem postopkom pa ni mo-
goče legalizirati objektov, ki so bili zgrajeni po 30. aprilu 
2004, če gre za objekt z vplivi na okolje ali objekt, za kate-
rega je potrebna obvezna presoja sprejemljivosti. 

Še vedno pa gradbena zakonodaja ohranja tudi možnost 
legalizacije objektov, ki je vzpostavljal domnevo pridoblje-
nega uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred 31. 
12. 1967. Zagotovo  je to najpreprostejša vrsta legalizacije, 
s katero lahko lastniki tovrstnih stavb hkrati pridobijo tako 
gradbeno kot uporabno dovoljenje, ob pogoju, da te vse do 
danes niso bile spremenjene (npr. rekonstruirane, prizida-
ne, nadzidane ipd.), kar je v praksi redkost. Enako  velja za 
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi 
gradbenega dovoljenja in so bile v uporabi na dan 1. 1. 2003, 
seveda ob pogoju, da je gradnja izvedena skladno z grad-
benim dovoljenjem. 

Kot izhaja iz zgoraj zapisanega, gradbena zakonodaja 
investitorjem oz. lastnikom objektov, razen obveznosti re-
dne pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, dokon-
čane po 1. 6. 2018, omogoča različne možnosti pridobitve 
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uporabnega dovoljenja pod ugodnejšimi pogoji za tiste 
objekte, ki so bili končani pred tem datumom. Da bi se iz-
ognili nevšečnostim, lastnikom nepremičnin, ki  nimajo ure-
jene gradbene dokumentacije, svetujemo, da si na Uprav-
ni enoti Žalec pridobijo ustrezno dovoljenje za dokončan 

objekt. Postopek pridobitve uporabnega dovoljenja je lahko 
za investitorja precej preprost. Čas od vložitve zahteve do 
izdaje dovoljenja je namreč v celoti odvisen od kakovosti in 
popolnosti priložene projektne dokumentacije in dokazila o 
zanesljivosti objekta.        

Poziv zlatim maturantom

Občina Polzela vsako leto podeljuje priznanje ZLATIM MATURANTOM splošne in poklicne mature.

Priznanje se podeli na sprejemu, ki ga pripravi župan Jože Kužnik.

Ker uradnih podatkov o zlatih maturantih ne dobimo, prosimo oziroma pozivamo vse zlate maturante v šolskem letu 
2018/19, da nas obvestijo o svojem uspehu najpozneje do 4. 10. 2019,
• po elektronski pošti: mija.satler@polzela.si;
• na telefonsko številko 03/703 32 00 oz. 03/703 32 22 ali
• osebno na sedežu Občine Polzela.

Vsem zlatim maturantom že vnaprej iskreno čestitamo.

i
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Policijska kronika – avgust 2019
5. 8. smo bili policisti PP Žalec s strani občana obve-

ščeni, da je neznanec v Ločici ob Savinji vlomil v pomožni 
objekt na njegovi parceli in iz njega odtujil tri elektromotor-
je ter ga s tem oškodoval za okoli 4000 evrov. Na kraju so 
policisti zbrali prva obvestila in zoper neznano osebo podali 
kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Celju. 

10. 8. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini ko-
lesa s pomožnim motorjem znamke Tomos, tip Flexer, in 
sicer na Glavnem trgu v naselju Polzela. Kolo s pomožnim 
motorjem je bilo pozneje najdeno in vrnjeno lastniku, zoper 
neznanega storilca pa sledi kazenska ovadba na Okrožno 
državno tožilstvo v Celju. 

Policisti PP Žalec smo v avgustu bili obveščeni tudi o 
treh tatvinah koles, ki so se zgodile v naselju Polzela, in sicer 
je neznani storilec v času od 11.00 do 20.00 osmim oško-
dovancem odtujil kolesa znamk KTM, Head in Leaderfox. 
Na kraju so policisti zbrali prva obvestila in zoper neznano 
osebo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožil-
stvo v Celju. 

V avgustu sta se na območju Občine Polzela zgodili dve 
prometni nesreči, in sicer obe na Bregu pri Polzeli. V prvi, ki 
se je zgodila 11. 8., je bila udeležena divja žival – srna, v drugi, 
ki se je zgodila 16. 8., pa sta bila udeležena voznik osebnega 
avtomobila in kolesar, ki je v prometni nesreči utrpel lahke 
telesne poškodbe. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog 
zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa. 

Policisti PP Žalec smo 9. 8. v naselju Polzela ustavili vo-
znika osebnega avtomobila, ki je v cestnem prometu vo-
zil pod vplivom alkohola. Vozniku kršitelju je bilo odvzeto 
vozniško dovoljenje, odrejeno mu je bilo pridržanje, zoper 
njega pa je bil na Okrajno sodišče v Celju podan Obdolžilni 
predlog zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega 
prometa. 

V avgustu smo bili policisti PP Žalec obveščeni o dveh 
kršitvah javnega reda, in sicer 11. 8. na Polzeli v zasebnem 
prostoru, 25. 8. pa na javnem kraju v naselju Andraž. Zoper 
kršitelje je bil uveden prekrškovni postopek in jim bo izdana 
odločba po hitrem postopku. 

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razi-
granih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je 
zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena 
izmed najpomembnejših nalog policije. Vozniki, poskrbimo, 
da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni! 

Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami sreču-
jemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. 
Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne pozna-
jo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in 
v vsakdanjem prometu, je izjemno pomembna. Ob tem pa 
seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih 
počitnicah vračajo v šole in so še razigrani. 

  

Otroci in mladoletniki spadajo v tako imenovano sku-
pino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko 
pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. 

Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, prometne 
predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, 
ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno 
oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. 

Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem prometu. Zlasti vozniki mora-
mo nanje še posebno paziti! 

Otroci, preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, 
nato na desno in še enkrat na levo!  

Če ni nikogar, jo lahko prečkate. 
  

NAJPOMEMBNEJŠA PRAVILA, KI JIH MORAJO OTROCI 
POZNATI ZA VARNO POT V ŠOLO IN DOMOV: 

• Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri 
zeleni luči na semaforju za pešce v primeru semaforizi-
ranih prehodov. 
 

• Na svoji poti naj uporabljajo označene ali semaforizira-
ne prehode za pešce, nadhode oziroma podhode. 
 

• Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo 
prosto pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo). 
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STARŠI!  

• Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji svojih 
otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv 
na semaforju, možne nevarnosti na šolski poti ...). 
 

• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na 
sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. 
 

• Pri tem ne pozabite, da s svojim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom! 
Pomislite, kako sami prečkate cesto, ali uporabljate varnostne pasove, kako 
parkirate, ali vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo ... 
 

• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih 
prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primernih otrokovi starosti in 
telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite! 
 

• Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti strani, 
ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je tudi vsako 
prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami. 
 

VOZNIKI! 

• Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebno pozorni!  
 

• Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte 
hitrost vožnje. Vozite še posebno previdno, počasi in na zadostni varnostni 
razdalji. 
 

• Še posebno bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda 
igrajo otroci (npr. na ulicah, parkiriščih ...). 
 

• Pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno prečkali cesto. 
 

• Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ne 
samo ovirate, temveč otroke in druge pešce tudi ogrožate. 
 

• Izogibajte se uporabi mobilnega telefona med vožnjo, ki nevarno 
preusmerja pozornost s ceste in dogajanja v prometu. 

G O R A Z D  T R B OV Š E K

• Pravilno morajo hoditi po pločniku 
ali ob robu ceste, kjer ni pločnika. 

• Ne smejo nenadoma stopiti na 
cesto. 

• Ne smejo se igrati na pločniku. 
 

• Pri hoji naj bodo opremljeni s kre-
sničko. 
 

•  Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo 
kolesarsko stezo. 
  

• Kolo naj vozijo počasi in previdno, s 
kolesarskim izpitom in na pravilno 
opremljenem kolesu. 
 

•  Uporabljati morajo kolesarsko čela-
do. To po novem velja za vse voznike 
in potnike na kolesu, do dopolnjene-
ga 18. leta starosti. 
  

• Med vožnjo z vozilom pa morajo biti 
pripeti z ustreznim zadrževalnim 
sistemom. 

Opozorilo gobarjem in sprehajalcem

Zaradi povečanja števila divjih prašičev na našem območju Lovska družina 
Polzela gobarjem  in sprehajalcem svetuje, da so pri nabiranju gob glasni in da 
imajo pse strogo na povodcu. Če opazite divje prašiče, takoj obvestite pozna-
nega lovca ali pokličite na telefonsko številko 031 793 130 (Robi).

R O B I  P I Ž O R N , 

P R E D S E D N I K  N O  I N  LOV OV O D J A  L D  P O L Z E L A

i
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Odstiranja znanj prednikov

Geo zeleni turizem na Polzeli

Projekt »Odstiranja znanj predni-
kov«, katerega je Občina Polzela pri-
čela izvajati v lanskem letu, je po opra-
vljeni raziskavi urbanega območja 
Polzele, predavanjih, izobraževanjih in 
usposabljanju akterjev, v zaključni fazi, 
in sicer v fazi predstavitve produkta 
geo zelenega turizma. Obravnavamo 
tematska področja narave, pokrajine, 
kulture in tradicije ter družbene klime. 
Projekt se enači z lokalno vlogo in glo-
balnim razumevanjem sveta. Znanja o 
zdravju, naravi in dediščini postajajo 
odločilna za lokalno skupnost, posa-
meznika, družbo in civilizacijo. Pred-
vsem ko govorimo o Zemlji kot plane-
tarnem domu. Geomantijska analiza 
okoljsko ozavešča o danostih Polzele 
in ponuja smernice za domačine in 
obiskovalce – kako razumeti korenine 
lastne identitete.

Čutenje narave nam je prirojeno. 
Toda od stresnega načina življenja so 
večini čutila oslabljena. Opažamo, da 
se zaradi številnih sodobnih bolezni, 
izgorelosti in potrošniške odtujenosti 
od narave in dediščine poraja masovna 
potreba po ponovnem povezovanju z 
Zemljo. 

Na izobraževanjih, ki so potekala v 
sklopu projekta, smo se posvečali obli-
kovanju turističnih programov, na te-
melju razvijanja senzibilnosti. Osnova je 
čuječe opazovanje okolja in vračanje na 
temelje, ki so nam skupni.

Zemlja je živo in inteligentno bitje. 
Je kot gigantski računalnik v planetar-
nem telesu, natančno delujoč v vsaki 
pokrajini. Ima svoj sistem samoregula-
cije biopolja. Na subtilni ravni bivanja 
smo vsi soodvisno živ organizem. Tako 
kot smo naravnani, tako se odziva do 
nas zavest Zemlje. 

Zavedanje, kako posameznik in lo-
kalna skupnost generirata razvoj, je od-
ločilno. Vsak kraj nosi v sebi določeno 
uganko, kako se spoprijeti z zaostalo-
stjo, ohraniti korenine dediščine, vključi-
ti inovativnost in sonaravne programe. 
Ekologija in ekonomija postajata pod 
skupnim imenovalcem, da lahko preži-
vimo. Spoprijemamo se z zapletenim 

matematičnim, fizikalnim, naravoslov-
nim, etičnim in duhovnim vprašanjem 
oziroma računom: kako ponovno vzpo-
staviti krogotok dajanja in prejemanja.

Učimo se okoljsko odgovornega 
delovanja. Ponovno se povezujemo z 
naravo in obujamo čutenje do naravnih 
procesov, ki predstavljajo bistvo eksi-
stence. Do bodočih turistov ponujamo 
doživetje, ki je vzgojno, izobraževalno, 
spoštljivo do prednikov in dediščine, 
kulturno raznoliko in vitalno izkustveno.

Obujamo izgubljene vrednote naših 
prednikov. Kot sporoča spomin gradu 
Komenda: živeti v skladu z vestjo, de-
lovati za dušo skupnosti, praznovati in 
gojiti posvečena dejanja. Grad Komen-
da inspirira in vliva svetlobo ustvar-
jalnosti. Lahko rečemo, da je središče 
sveta. Z vso samozavestjo, ki jo kraj 
premore.

Park Šenek je v danosti elementa 
Zemlje odličen za začetek z ozemljeva-
njem. Ocenjeno je, da je 90 odstotkov 
populacije ljudi neozemljenih. Kljub vi-
soko razviti tehnologiji je ozemljitev pri 
veliko ljudeh zdravstveno problematič-
na. Osnovna značilnost ljudi v stiski je, 
da niso zakoreninjeni in povezani z Ze-

mljo. Energijske točke parka Šenek obi-
skovalca prizemljujejo in regenerirajo.

Pešpot ob Savinji je pot vrnitve k 
svoji sproščenosti, v stiku z vitalno da-
nostjo lokacije ledvic organizma Polze-
le. Naravna danost reke Savinje za ze-
lene turistične programe je ena izmed 
ključnih ugotovitev geomantijske anali-
ze. Posebej zaradi obdarjenosti z zdra-
vilnimi točkami za krepitev imunskega 
sistema.

Srce Polzele – cerkev sv. Marjete – 
ponuja svojo sakralno kakovost za du-
hovni doprinos k doživetju obiskovalca. 
S primernimi vajami se uglasi s srčnim 
bistvom kraja, stikom z univerzalno lju-
bečnostjo, ki se širi navzven.

Potrdilo se je, da ko udeleženec z 
urjenjem pridobi višek energije, se akti-
virajo nove pozitivne funkcije. Nehamo 
misliti izključno nase, temveč na vse, 
kar nas obkroža. Povečuje se možnost 
za razumevanje sveta, empatije in ak-
tivne skrbi za okolje. Bodoči geomantij-
ski vodniki so protagonisti generatorjev 
razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na 
znanju prednikov, ohranjenem do da-
nes, za prihodnje rodove. 
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Geo zeleni turizem je dodana vre-
dnost obstoječi turistični ponudbi Ob-
čine Polzela. Z roko v roki smo se po-
vezali z aktualnimi pozitivnimi trendi 
celostnih pristopov, razvojno naravna-
nih prizadevanj za ekološko odgovorni 
turizem in mrežo navdušenih protago-
nistov širjenja zelene paradigme zdra-
vega življenjskega sloga, v sodelovanju 
z Zemljo. Zelena politika slovenskega 
turizma opredeljuje temeljno zavezo 
slovenskega turizma, da deluje po traj-
nostnih načelih in da si nenehno priza-
deva za izboljšave. Projekt »Odstiranja 
znanj prednikov« je referenčen za na-
daljnjo podporo Slovenske turistične 
organizacije. Vzpostavljen Konzorcij 
predstavlja vzorčen model sinteze tra-
dicije in novih razvojnih sprememb.

R O B I  L AV I N

Pristnost in lepota Polzele

Posebnost Polzele je v prepletanju 
grajskega, urbanega in ruralnega. Z im-
pozantnostjo gradu Komenda in očar-
ljivostjo graščine Šenek nam kraj ob 
stavbni meščanski dediščini 19. stoletja 
ponuja pristnost kmečkega življenja s 
kozolci in kmečkimi poslopji v samem 
mestnem središču. Vse te vidne vtise, 
ki nam govorijo o bogatih izkušnjah 
Polzelanov v daljnji in bližnji preteklosti, 
dopolnjujejo zvoki narave, prisotnost 
kmečkih opravil na bližnjih poljih ter 
bližina gozda. Bogata dediščina na vsa-
kem koraku sporoča zgodbe o življenju 
preteklosti in nas nagovarja z veličino 
spomenikov in pristnostjo arhitektur-
nih detajlov. Polzela kot manjše mesto 
ohranja naravne proporce z umešče-
nostjo v širšo kulturno krajino in v so-
razmerju s človekom. Med sprehodom 
hitro dosežemo vse njene pomembne 
točke od Savinje preko mestnega jedra 
do parka Šenek, ki se na hrbtu vzpetine 
izteka v neokrnjeno naravo Slatin. 

Čut za naravne proporce je v sodob-
ni družbi okrnjen, če ne že izgubljen. In 
prav mala urbana središča, kot je Polze-
la, nam ponujajo s svojo pristnostjo in 
bogastvom kakovosti, ki jih ima prostor 
na tako majhnem območju, možnost re-
fleksije o harmoničnih razmerjih človeka 
do narave in obsegu še zdrave urbaniza-
cije, kar je lahko ključni navdih in izhodi-
šče trajnostnega razvoja 21. stoletja.

Geo zeleni turizem 

Obiskovalci se sprostijo in notra-
nje odprejo do blagodejnosti kraja, kar 
dosežemo s preprostimi vajami. Po-
vezanost s krajem omogoča presežna 
doživetja. V LAS-ovem projektu »Odsti-
ranja znanj prednikov« smo izoblikovali 
avtentične vaje revitalizacije na prepo-
znanih vitalno-energijskih območjih kot 
del nove turistične ponudbe. Vaje lahko 
izvajajo tudi domačini in si tako neguje-
jo zdravje ter prispevajo h krepitvi iden-
titete kraja. 

Za presežna doživetja sta značil-
ni intenzivnost in pristnost občutenja. 
Običajno je velik del naše pozornosti 
odsoten ali neaktivno sodeluje v izku-
šnji. Poglobljena doživetja nam dajejo 
pristno doživetje kraja in hkrati pove-
zanost z našim bistvom. Dialog pote-
ka v obe smeri, navzven s pokrajino in 
navznoter z našim notranjim duševnim 
svetom. 

Domačini kot turistični vodniki v 
vodenje vključujejo osebne potenciale, 
izkušnje in zgodbe. V sklopu izobra-
ževanja »Celosten odnos, inoviranje z 
dediščino in vzpostavljanje novih de-
javnosti« so najprej sami prepoznali, 
vrednotili in zaznali potencial naravne 
in kulturne dediščine območja ter prav 
tako vitalno-energijske danosti kraja.

Poglobljeno doživljanje krajev nas 
prenese od razmišljanja in mentalnih 
konceptov k čutenju in odnosom. Zave-
stno vstopamo v odnos s krajem, pre-
pustimo se njegovi lepoti in kakovostim 
ter dopustimo, da nas prežame.

Skladno z evropskimi politikami za 
razvoj turizma za ohranjanje okolja in 
dobrobiti lokalnih prebivalcev je ključ-
nega pomena mehko izobraževanje in 
ozaveščanje obiskovalcev. Ti tako pri-
dobijo poleg zanimivih doživetij tudi 
znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo 
doma ali drugje. Temu pravimo najboljši 
spominek. V sklopu projekta »Odstira-
nja znanj prednikov« smo vzpostavili 
skupino domačinov in organizacij, ki po 
končanem projektu deluje pod okriljem 
Konzorcija Odstiranja znanj prednikov 
Polzela. 

Namen delovanja konzorcija je oza-
veščanje o pomenu vitalno-energij-
skega potenciala in dediščine Polzele, 
razvijanje ustvarjalnih pristopov do de-
diščine ob njenem ohranjanju in spod-
bujanje aktivne vloge domačinov pri 
oblikovanju turistične ponudbe.

K A R I N  L AV I N
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Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvi 

GEO-ZELENEGA TURIZMA POLZELE 

v soboto, 28. septembra 2019, 
na parkirišču Občine Polzela.

Program:
• 09.00 - semenj doživetij, znanj in pridelkov na parkirišču Občine Polzela

• 12.00 – predstavitev nove turistične ponudbe – sejna soba Občine Polzela

• 13.00 – voden ogled po energijskih območjih 4 elementov Polzele 

S programi geomantijskega zelenega turizma se energijske točke uporabljajo za spodbujanje človekove povezanosti z 
naravo, krepitev zdravja in hkrati za negovanje krajevne identitete in avtentičnosti.

Potenciali in učinki razvoja zelenega turizma 
na lokalno skupnost 

S turističnim produktom projekta »Odstiranja znanj pred-
nikov« imamo lokalni akterji veliko priložnost, da se primerno 
odzivamo na čas naznanjajočih globalnih intenzivnih spre-
memb. 

Koncept projekta nas z uglasitvijo na pristnost, primar-
nost in energijo našega srca usmerja v delovanje na temeljih, 
ki jih podpira naše poslanstvo. 

S sodelovanjem iz motiva veselja do druženja, skupne-
ga dela, ustvarjalnega vzgiba in nabirke skupne energije je 
v osnovi naša namera delovati iz sebe in skozi lasten razvoj 
krepiti organsko poglobljen, bolj občuten, zavesten in odgo-
voren odnos do pokrajine in prostora ter gojiti skrb in zave-
zništvo do narave in na splošno naravne in kulturne dedišči-
ne kot vira elementarne krajevne identitete.

Turistični trženjski kapital vzpostavljamo s pomočjo nas, 
lokalnih vodičev, originalnih pripovedovalcev svojih osebnih 
zgodb in zgodb kraja, ki obiskovalce v smislu selfnessa vodi-
jo po geomantijsko prepoznanih točkah vitalno-energijske-
ga potenciala pokrajine. Za domačega in tujega obiskovalca 
naših programov ustvarjamo tako koristno kot tudi zabavno 
vsebino.

Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od 
nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kakovost 
določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različ-
nih kultur, zgodbe, pisni viri in njena energija. 

O Polzeli obstaja toliko čudovitih zgodb in raznovrstnih 
legend. Pri tem vsaka zgodba nosi svoj pomen in lahko Pol-
zeli pomaga pridobiti še večji turistični pomen. Obiskovalce 
lahko popeljemo med številne skrivnosti o zgodovini Polzele. 

Selfness za goste v okolju narave na Polzeli spodbuja za 
odgovornejše in bolj kakovostno življenje, ponuja dolgoroč-
ne učinke, začne pa se s pristnim prenosom zgodbe in oseb-
nih izkušenj ter znanj vsakega izmed vodičev. 

Zgodba turističnega produkta Odstiranja znanj predni-
kov Polzela bo pripoved, ki čustveno in izkustveno poveže 
obiskovalca z našo zgodbo. Z vgrajenimi subtilnimi sporočili 
doseže izvirno večplastnost pripovedi, ki odmakne pogled 
od golih tehničnih značilnosti.

Prepričani smo, da je naša zastavljena vizija pravilna, pre-
buditi zanimanje tako turista kot domačina, da nam na pod-
lagi lokalne tradicije, običajev, korenin in stika s predniki ter 
izročila skupaj uspe znova doseči razvoj in razcvet lokalnih 
skupnosti, lokalno istovetnost (identiteto), prepoznavnost in 
povezanost ljudi v izvorni kodi enosti z Zemljo.

M A R J A N  K O G E L N I K 
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Intervju: Tajana Vrbnjak, višja medicinska sestra

Od kod izvirate in kako dolgo delujete na Polzeli in v okolici?
Izviram iz Velenja, korenine po očetu imam v Prlekiji, mama 

je Savinjčanka. Rodila sem se leta 1958 v Celju in živela v Velenju 
do svojega 27. leta. Imam še dve mlajši sestri. Študirala sem v Lju-
bljani, kjer sem se v ambulanti za zdravljenje odvisnosti doktorja 
Ruglja dodatno izobrazila za terapevtko. Po študiju sem bila več 
let terapevtka v Društvu zdravljenih alkoholikov v Žalcu. Najprej 
sem se zaposlila kot patronažna sestra v Velenju, potem pa smo 
gradili hišo v Savinjski dolini in sem se zaposlila v Zdravstvenem 
domu v Žalcu in tako leta 2000 prišla na Polzelo. Sodelovala 
sem z Rdečim križem, kjer sem bila predavateljica prve pomoči 
za bodoče voznike, zdaj pa več let delujem kot prostovoljka v 
Rdečem križu na Polzeli. Kot strokovna pomoč sodelujem pri 
prireditvah in sem tudi članica polzelskih planincev.

Kako ste se odločili za poklic v zdravstvu?
Zelo zanimivo (smeh, op. p.). Otroštvo sem preživljala na 

kmetiji pri starih starših in sem želela postati kmetica. Ker doma 
nismo imeli kmetije, je bil oče zelo hud in je rekel, da kmetica pa 
že ne bom in tudi ne dekla v življenju ter da je zame najbolje, če 
bom medicinska sestra.

In ste se kar uklonili želji vašega očeta? Se vam ne zdi, da ne 
more vsakdo opravljati zdravstvenega poklica?

Ne vem. Mogoče starši otroka še najbolje poznajo in vedo, 
kaj je dobro zanj. Opravljanje takšnega poklica ti je dano v zibel-
ko in je neke vrste poslanstvo. Sama bom rekla, da sem zelo rada 
medicinska sestra, zlasti pa na terenu kot patronažna sestra. 

Kaj vas pri delu patronažne sestre najbolj privlači? Domnevam, 
da je vaše delo lahko zelo naporno, še posebno, ko ga morate 
kot ženska usklajevati z družinskim življenjem.

Od vsega začetka z veseljem opravljam to delo. Lahko re-
čem, da sem rada med ljudmi. Čutim, da me ljudje potrebujejo, 
da me sprejemajo, da si želijo moje pomoči, in to me na nek 
način polni in izpopolnjuje. Je pa res, da mnogokrat trpi družina. 

Imam dve čudoviti hčeri in pet vnukov. Včasih mi očitajo, da sem 
preveč od doma. Pogosto se moje delo ne konča, ko se konča 
delovni dan, ampak se zavleče še v popoldanske in večerne ure. 
Ljudje me potrebujejo in pokličejo tudi zunaj delovnega časa. Se 
mi pa zdi, da bi naše delo patronaže potrebovalo večje število 
ljudi, več vpletenih v zdravljenje bolnih. Pogosto imam malo za-
vezane roke in bi potrebovala pomoč. Kakšna družina bi včasih 
potrebovala še gospodinjo, pa fizioterapevta po poškodbah, po 
kapi, pa tudi po daljši rehabilitaciji. Nujno bi bilo zaposliti še ene-
ga fizioterapevta na terenu.

In zakaj mislite, da ni tako?
Zakonodaja tega ne dopušča. Ljudi je dovolj. Ljudje bi šli de-

lat. Pritiskamo, se trudim in prosimo, ampak so vrata še vedno 
zaprta. Čeprav se že desetletja govori o Zakonu o dolgotrajni 
oskrbi, pa se ta ne izpelje. Menim, da je v tem trenutku zdravstvo 
po strokovnosti na višku, medtem ko mu pa manjka širina. Manj-
ka tudi povezanosti med ljudmi. Zdravniki imajo na primer zna-
nja več kot kadarkoli prej v zgodovini, vse je na vrhuncu. Vendar 
vsakdo dela po svoje. Tukaj je na potezi država, da zaposli ka-
der, da mu plača … Medicinske sestre odhajajo iz svojih poklicev. 
Zato, ker je to težak poklic. Rad ga opravljaš, vendar pusti svojo 
sled na človeku. Sestra je malce odrinjena. Sestram se jemlje-
jo kompetence, ne smejo več opravljati določenih del, ki so jih 
opravljale tudi po trideset let. Njihovo delo so prevzele diplomi-
rane medicinske sestre, ki jih je pa premalo in so preveč obreme-
njene. Skratka, upamo na spremembe pri tej problematiki.

Poznajo vas vsi, od mladih mamic, ki pridejo iz porodnišnice z 
novorojenčkom in potrebujejo pomoč pri negi otroka, do sta-
rejših, ki sami potrebujejo nego, nepogrešljivi ste ob poškod-
bah. Kako gledate na te ljudi?

Vedno, kadar vstopim v neko hišo, imam občutek, da tem 
ljudem pripadam, čeprav jih morda prvič srečam. Pa naj gre za 
mamico, ki je ranljiva ob prihodu iz porodnišnice in potrebuje ne 
le medicinsko pomoč, ampak pogosto tudi sočutje. Mlade ma-

»Rada sem med ljudmi. Čutim, da me 
ljudje potrebujejo, da me sprejemajo,
da si želijo moje pomoči, in to me na 
nek način polni in izpopolnjuje.« 

Malokdo na Polzeli ne pozna nasmejane sestre Tajane, ki 
veselo pomaha iz avtomobila in si za sogovornika vedno naj-
de čas, da mu nameni lepo besedo. Indijski modrec je nekoč 
dejal: »Če bi res radi ocenili človekov značaj, ne glejte nje-
govih velikih predstav. Vsak tepec se lahko obnaša kot heroj 
sem pa tja. Glejte človeka pri njegovih najobičajnejših opra-
vilih; to so v resnici stvari, ki vam bodo razkrile pravi značaj 
velikega človeka. Le tisti je resnično velik človek, čigar značaj 
je vedno velik, enak, kjerkoli že je.« Za Tajano lahko mirno 
rečemo, da je ena izmed tistih »velikih«. 
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mice danes lahko dobijo na tisoče informacij na spletu in različ-
nih socialnih omrežjih, in ravno zaradi teh informacij so pogosto 
zelo zmedene. Menim, da smo še vedno patronažne sestre tiste, 
ki lahko damo piko na i in pomagamo iz prve roke.

Na vašo pomoč računajo tudi starejši ljudje, ki po težkih ope-
racijah obležijo v posteljah, ali pa ljudje, ki se jim svet obrne na 
glavo po hudi nesreči. 

Ko pride bolezen v hišo, se pogosto stvari zares obrnejo na 
glavo. Predvsem, kadar se to zgodi čez noč. Takrat so potrebni 
pomoči tako svojci kot bolnik, ki je obležal. Patronažna sestra ni 
le tista, ki nudi strokovno pomoč bolniku, ampak je poslana v ta 
dom, da pomaga družinskim članom ohraniti vezi, najti harmo-
nijo, kljub bolezni.

Koliko in kako se patronažne sestre srečujete z boleznijo, ki 
se je bojijo čedalje mlajši odrasli – demenco? Preprečujemo jo 
menda lahko z zdravim načinom življenja, druženjem in misel-
nimi aktivnostmi.

Demenca je bolezen današnjega časa, je v porastu in je na 
žalost zelo nepredvidljiva. Starostna meja za pojav bolezni ni 
določena, in opažamo, da se pomika v obdobje odraslega člo-
veka po štiridesetem  letu. Potrebno je čim zgodnejše prepo-
znavanje simptomov in postavitev diagnoze. Predvidevamo, da 
je del preventive, kot ste omenila, več druženja, tudi na primer 
v medgeneracijskih centrih, učenje v tretjem življenjskem obdo-
bju, branje in podobno. Potek in razvoj bolezni je nepredvidljiv, 
uspešnost terapije pa pogostokrat ni zagotovljena. Družinska 
dinamika se spremeni, oseba potrebuje ljubeče in varno okolje, 
veliko pozornosti, skrbi in nege, pri kateri sodelujemo patrona-
žne sestre kot del negovalnega tima. 

Kdo je Tajana v prostem času? Imate kaj časa zase?
Seveda imam tudi prosti čas. Takrat se zelo rada ukvarjam z 

glasbo. Igram na gonge in na stare inštrumente, ki me polnijo, 
hranijo, energijsko dvigujejo in mi pogosto pomagajo preživeti 
morebitne težke trenutke, ki jih vsi ljudje doživljamo. V svoji mla-
dosti sem zelo rada hodila v hribe. Še vedno rada hodim v hribe, 
časa za to je trenutno premalo. Včasih pa sem veliko planinarila, 
ljubiteljsko sem se ukvarjala tudi z alpinizmom. Tudi tekmovala 
sem v otroštvu, na primer v teku na 800 metrov. 

Kaj pa v mladosti, ste se veliko zabavali? Kje ste spoznali moža?
Nisem bila značilna najstnica. Zelo malo smo hodili v kino. 

Moža sem spoznala doma (smeh, op. p.). Čeprav sem konce te-
dna preživljala večinoma v moški družbi, med alpinisti, v hribih. 
Moža mi je na dom pripeljal prijatelj (smeh, op. p.).

Dotakniva se še duhovnosti, ki predstavlja kar pomemben del 
vašega življenja. 

Že kot mlajša sem iskala v življenju nekaj več. Več kot to, če-
sar so me naučili v šoli. Ko sem posedala ob težko bolnih ljudeh, 
se mi je pogosto zgodilo, da mi je kakšna pacientka rekla: »Nič 
mi ne dajajte injekcij, samo za roko me držite, mi je to dovolj.« 
Tako sem spoznala, da obstaja nekaj več, kot sem se naučila v 
medicini. Začela sem raziskovati duhovnost in kako priti do raz-
ličnih znanj. Pozneje sem obiskovala Domančićevo šolo in po-
stala zdravilka po njegovi metodi. Zelo zanimivo pa je, da sem 
pred leti, ko sem obiskovala tečaj za zvočno terapijo, od mento-
rice izvedela, da mi je vse to znanje in zdravilstvo bilo položeno 
v zibelko, da sem to prinesla s sabo iz prejšnjega življenja. 

In to je pripeljalo tako daleč, da ste pred leti na Polzeli kupili 
hišo, v kateri ste uredili prav posebne prostore.

Hišo smo kupovali desetletja. Vedno na napačnih krajih, od 
napačnih ljudi, ta hiša na Polzeli nam je bila nekako poslana, 
dana. Poimenovali smo jo Vrelec zdravja in harmonije. V tej hiši 
bomo ljudje iskali zdravje in notranjo harmonijo z različnimi teh-
nikami in alternativnim zdravljenjem. V hiši izvajamo fizioterapi-
jo, ponujamo različne masaže, terapije s kristalnimi paličicami in 
skledami, zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdravka Doman-
čića, jogo, Schumanovo ploščo. Imamo tudi solno sobo, ki velja 
za eno izmed najstarejših metod zdravljenja, pripravljamo pa še 
savne in apiterapijo. Ljudje, ki pridejo enkrat, se radi vračajo, in 
to mi je v veliko zadovoljstvo. Zelo rada sem na Polzeli. 

V duhovnost in alternativno zdravljenje je vpletena vsa vaša 
družina.

Mož se je že v mladih letih ukvarjal z zeliščarstvom, hodil je 
na jogo. Jaz sem se začela ukvarjati z alternativnim zdravlje-
njem in tako je tudi njega povleklo v to. Zdaj se mož ukvarja s 
čebelarstvom in apiterapijo. Imam dve hčeri, obe sta zelo du-
hovni, vendar se ena izmed njiju več ukvarja z duhovnostjo in je 
tudi angelska terapevtka. 

Imate kdaj občutek, da se preveč razdajate?
Če bi vprašali moje doma, bi pritrdili (smeh, op. p.). Kdorkoli 

pokliče, že krenem na pot. Vendar če mene vprašate, ne čutim, 
da bi potrebovala več časa zase. Verjetno bi morala večkrat 
odklopiti in poskrbeti zase, toda trenutno mi moj način življenja 
zelo ustreza. Rada grem domov, na teren, in spet v našo hišo 
na Polzeli.

Letos ste tudi prejemnica plakete Občine Polzela za večletno 
udeležbo in aktivno ter nesebično sodelovanje pri različnih 
prostovoljskih aktivnostih v Občini Polzela. Kaj vam pomeni 
to priznanje občanov?

Priznanje mi veliko pomeni. Je potrditev, da sem na pravi poti 
in da me občani sprejemajo. Je tudi potrditev, da je prav, da se 
svojemu delu predaš. Ob tem se spomnim besed nekdanjega 
direktorja, ki mi je nekoč dejal: »Ne delajte toliko, nihče vam ne 
bo spomenika postavil. Doma vas čaka družina.« To priznanje je 
tudi dokaz, da mnogo pomeni povezanost v okolju, kjer preživiš 
velik del svojega življenja. Zelo sem hvaležna vsem, ki so delo pa-
tronažne sestre prepoznali vsem, ki so me predlagali in podprli..

B I N A  P L A Z N I K

INTERVJU

Solna soba
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Demenca je kronična napredujoča 
bolezen, ki prizadene možganske ce-
lice, odgovorne za spomin, mišljenje, 
orientacijo, razumevanje, računske in 
učne sposobnosti, sposobnosti govor-
nega izražanja in presoje. Je zagotovo 
ena izmed najbolj razširjenih bolezni 
sodobnega časa in napovedi kažejo, 
da naj bi se zaradi staranja prebival-
stva v prihodnjih dvajsetih letih število 
obolelih celo podvojilo. 

V Domu upokojencev Polzela se 
zavedamo problematike širjenja te bo-
lezni, ki pa ne prizadene zgolj bolnika, 
ampak tudi njegovo bližnjo in širšo 
okolico. Bolniki se namreč ne zmorejo 
prilagajati okolici, zato se mora okolica 
prilagajati njim. Da pa bi lahko svojci in 
drugi, ki se pri svojem vsakodnevnem 
delu srečujejo z osebami z demen-
co, pravilno ravnali, potrebujejo dovolj 
znanja s tega področja. Društvo Spo-
minčica – Alzheimer Slovenija je s tem 
namenom začelo izvajati program de-
menci prijaznih točk z geslom »Živeti z 
demenco v demenci prijaznem okolju«. 
Tudi v Domu upokojencev Polzela smo 
podprli projekt in 8. maja letos odprli 
demenci prijazno točko, kjer lahko tako 
bolniki kot drugi ljudje dobijo nasvet, 
informacijo in pomoč. 

V septembru, ob svetovnem mese-
cu Alzheimerjeve bolezni, sodelujemo 
tudi pri projektu »Sprehod za spomin«, 

ki je namenjen ozaveščanju o demenci. 
K sodelovanju pri projektu smo poleg 
stanovalcev, svojcev in zaposlenih po-
vabili tudi prostovoljce iz okolice, ki so 
se na povabilo odzvali v velikem številu. 

7. oktobra 2019 ob 17. uri pa v ka-
varni Še-nek kafe pripravljamo tudi 
Alzheimer cafe z naslovom »Demenca: 
prepoznavanje in vloga komunikacije«. 
Predavala bo diplomirana medicinska 
sestra Tonica Golobič. Alzheimer cafe 
lahko definiramo kot neformalna sre-
čanja vseh tistih, ki se spoprijemajo z 
demenco oziroma Alzheimerjevo bo-
leznijo. Osnovni namen je medsebojno 

podpiranje, pridobivanje samozavesti 
in spretnosti za vsakdanje življenje z 
Alzheimerjevo boleznijo. Vljudno vas 
vabimo, da se dogodka udeležite, saj 
lahko prihodnost, ki si jo želimo, polep-
šamo le skupaj. 

Za konec pa še napotek pokojnega 
dr. Aleša Kogoja: »V središču naj bo člo-
vek, in ne bolezen. Zato bodimo strpni 
in prijazni. Vzemimo si čas za jasen in 
preprost pogovor. Pristopimo počasi in 
prijazno, dotaknimo se osebe, ne pre-
pričujmo je v nekaj, česar ne dojame. 
Vključimo se v skupino za samopomoč. 
Prebirajmo literaturo, bodimo aktivni.«

Demenci prijazna točka v Domu upokojencev Polzela

Človeški možgani se dokončno 
razvijejo oziroma izoblikujejo šele po 
20. letu, za njihovo učinkovito delova-
nje v poznejših obdobjih pa je treba 
nenehno skrbeti. V veliko pomoč so 
predvsem gibanje, ohranjanje socialnih 
stikov, miselne igre, stalno učenje, izo-
gibanje stresu in zdrava prehrana.

Ena izmed miselnih iger, ki bistri-
jo možgane, je tudi »Slepi zajček«. 63 
kock s številkami je na šahovskem polju 
treba postaviti od najmanjše do najve-
čje, s premikanjem kock, ne da bi katero 
vzeli s polja. Kocke s številkami igralec 
najprej strese iz škatle, jih premeša in 
na slepo pobira ter zloži nazaj v ška-
tlo. Igra je končana, ko s premikanjem 

ploščic po škatli številke postavi v za-
poredje od 1 do 63. Ko je igra končana, 
slepi zajček spregleda.

Starejši velikokrat ostanejo brez 
družbe, kar zmanjšuje možnosti za dru-
žabne igre, Slepega zajčka na šahovnici 
pa lahko igrajo sami ter tako zaposlijo 
in krepijo svoje misli in možgane. Kom-
binacij za rešitev je ogromno, tudi časa 
igralec porabi različno. Igro si je zami-
slil in izdelal Jože Borštner iz Šentilja, 
ki je vešč dela z lesom. Tisti, ki so igro 
preizkusili, so nad njo navdušeni. Če že-
lite svoje možgane tako zaposliti tudi 
vi, hranimo naslov Jožeta Borštnerja v 
uredništvu.

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

Zaposlimo možgane

K ATJ A  T O M A Ž I Č

ZDRAVSTVO

Pot od osamljenosti in depresije do demence je lahko zelo kratka.

Družabna igra Slepi zajček
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Prvo zgodnje vstajanje, torba na ramenih in na široko 
odprta šolska vrata

Tokrat je šola na široko odprla svoja vrata 2. septembra 
2019, ki si ga bodo posebno zapomnili vsi prvošolci. Šolski 
prag je tokrat prestopilo 58 prvošolcev na matični šoli in 
štirje prvošolci na POŠ Andraž.

Sprejem prvošolcev matične šole se je ob 10. uri začel v 
kulturnem domu, kjer so si lahko novopečeni učenci skupaj s 
starši ogledali kratko igrico Rdeča kapica v deželi branja, ki so 
jo pripravili igralci z učiteljicama Matejo Aubreht in Majdo Pur. 
Zbrane sta nagovorila ravnateljica Bernardka Sopčič in župan 
Jože Kužnik. Sledilo je še druženje v šolskih prostorih, spozna-
vanje učilnice in razredničark, obvezno sladkanje in prvi šolski 
dan je bil za njih končan.

Za druge učence se je prvi šolski dan začel že zjutraj. Šolska 
novinarka Tinkara je svoj začetek predstavila takole: 

»Čez počitnice sem rada malo polenarila, ampak v pone-
deljek tega ni bilo več. Malo sem se tudi veselila, da bom videla 
prijatelje, ki jih nisem videla cela dva meseca. Z nekaj prijatelji-
cami smo se dobile pred šolo in skupaj odšle do male telovadni-
ce. Tam smo izvedeli, kdo je naša nova razredničarka. Skupaj z 
razredom smo se odpravili v učilnico. Dogovorili smo se o vseh 
pomembnih stvareh, potem pa smo imeli še dve uri pouka.«

Res je, prvi šolski dan se je tokrat izjemoma začel v mali 
telovadnici, novinarka Hana pa se je pred tem ubadala s prav 
posebnimi mislimi: 

»Po pravici povedano se šolskega leta nisem najbolj veselila. 
Toda bliže ko je bil začetek, bolj sem bila vznemirjena. Na koncu 
sem že komaj čakala, da bom zjutraj lahko vstala, vzela torbo in 
odšla v šolo. Bilo je zanimivo.« 

Začetek šolskega leta je gotovo vsakdo doživljal po svoje. 
Novinarka Ana je bila vesela, ker je ponovno videla svoje prija-
telje, malo manj pa, ker se bodo spet začeli testi in spraševanja. 
Podobnih misli je bilo najbrž še veliko učencev. 

Pa vendar, novo šolsko leto se je začelo, zdaj pa »zavihajmo 
rokave, saj se kmalu začnejo testi, spraševanja, ocene. Veliko 
novih znanj in uspeha vsem učenkam in učencem,« je svoje raz-
mišljanje sklenil šolski novinar Alen. 

NEKAJ MISLI NAŠIH PRVOŠOLCEV 

• Prvi šolski dan sem gledala predstavo in je
dla 

sladico. Pika

• V šoli mi je lepo pri pouku. Rada barvam. S
ofia

•	 Všeč	mi	je	pri	pouku,	ker	se	lahko	česa	nau
čim.	

Anna
• Super mi je pri likovni. V šoli imam veliko

 

prijateljev. Marisa

•	 V	šolski	torbi	imam	zvezke,	peresnico	in	

stekleničko.	Ula

• V šoli rada rišem in pišem. V šoli se dobro
 

počutim.	Nuša

P R I S P E V E K  S O  P R I P R AV I L I  Š O L S K I  N OV I N A R J I  H A N A  D U Š I Č , 

A N A  V I D M A J E R ,  U R Š K A  B R A D E Š K O ,  T I N K A R A  S R E B O Č A N , 

A L E N  R A M I Ć ,  N I K A  C V E N K ,  TJ A Š  LU K A  G L AV N I K

I N  TJ A N  Č A S  Z  M E N T O R I C O  K A R M E N  Z U PA N C .

VRTEC IN ŠOLA

Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/20
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Pika Nogavička nas je spet navdušila
Na sončen septembrski torek, 10. 

septembra 2019, so učenci prvega tri-
letja obiskali jubilejni trideseti Pikin 
festival v Velenju. 

Tokrat so organizatorji Pikino me-
sto z vsemi spremljajočimi dejavnostmi 
preselili v središče Velenja. Na avtobusni 
postaji je vsak avtobus učencev sprejela 
Pika Nogavička, ki je učence spremlja-
la skozi vse dopoldne. Z njo so obiskali 
otroško igrišče, polno zabavnih kotič-
kov, nekateri so odšli na Titov trg, kjer 
so si ogledali nastop argentinske vrvo-
hodke. Prav vsi pa so se za dlje časa 
ustavili v Rdeči dvorani, kjer so učenci 
sodelovali na ustvarjalnih delavnicah 
ter si ogledali različna Pikina prizorišča 
(rudniški rov, Pikino podstrešje, Pikine 
športne delavnice). Bilo je zelo zabavno 
in prehitro je minilo.

• Danes sem si kupila mini Ficka. Videla sem 

stojnico	s	piškoti	in	palačinkami.	Mia

• Z avtobusom smo šli v Velenje na Pikin 

festival.	Tam	smo	se	igrali	na	igrišču,	potem	

smo šli na delavnice. Paskal.

•	 Bilo	mi	je	všeč	in	pika.	Pika	Nogavička	je	bila	

zabavna.	Bilo	mi	je	všeč,	ko	so	bile	delavnice.	

In bila so igrala. Lovil sem lopar. Tilen

•	 Mi	smo	šli	z	avtobusom	na	Piko	Nogavičko.	Na	

Piki	Nogavički	smo	najprej	pojedli	malico,	

potem smo šli na poligon. Ema

• Zjutraj smo se zbrali v razredu. Potem smo šli 

na	avtobus.	Peljali	smo	se	v	Velenje	v	Rdečo	

dvorano	na	Piko	Nogavičko.	Na	Piki	Nogavički	

smo delali izdelke. Anej

•	 Ko	sem	prišel	na	Piko	Nogavičko,	sem	že	videl,	da	

bo	prijetno.	Ustvarjalnice	so	bile	super.	Maks

•	 Zelo	mi	je	bilo	všeč,	ko	smo	bili	v	parku.	

Izdelala sem nekaj stvari. Pika nas je lepo 

sprejela. Šla sem na gusarsko ladjo. Potem 

smo se poslovili in se odpeljali z avtobusom. 

Imela	sem	se	zelo	lepo.	Neža

•	 Bila	sem	na	Piki	Nogavički.	Ta	dan	je	bil	prečudovit.	Ustvarjali	smo	in	bili	na	športnih	delavnicah.	Skratka,	ta	dan	je	bil zelo lep. Nina
• Bili smo na Pikinem festivalu. Pika nas je	popeljala	po	vili	Čira	čara.	Izdelal	sem	tri	stvari:	brado,	piškot	in	Pikino	padalo. Gal

VRTEC IN ŠOLA

Na Pikinem festivalu v Velenju
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Pikine športne dejavnosti so se nadaljevale še isti dan 
na šolskem igrišču, saj so učiteljice v podaljšanem bivanju 
za vse učence pripravile medrazredno Pikino športno dru-
ženje. Učenci so krožili po postajah in se preizkusili v ska-
kanju s hopi žogami, preskakovanju kolebnice, igrah z žogo, 
obroči ter dvigovanjem fit padala. Vsi so zelo uživali in v 
sončnem popoldnevu na svežem zraku dobro poskrbeli za 
svoje zdravje. 

Tudi na podružnični šoli v Andražu so učenci prvega, dru-
gega in tretjega razreda ter oddelek podaljšanega bivanja ves 
teden posvetili Piki Nogavički. Ustvarjali so lutke, vilo Čira čara, 
peli Pikine pesmi, telovadili in razmišljali, kaj bi bilo, če bi jih 
obiskala Pika Nogavička. In jih tudi je. Malo je nagajala, učenci 
pa so jo poučili, kako se v šoli obnašamo. Teden so končali ob 
druženju z otroki iz vrtca na Pikini zabavi. Pekli in jedli so čala-
pinke, se frizirali v Pikinem frizerskem salonu, telovadili v Pikini 
telovadnici na prostem, plesali s Piko in zelo uživali.

A L J A  B R AT U Š A ,  TA N J A  S A D N I K ,  M A N C A  K R A J N C ,  M AT E J A  M E DV E D  I N  U Č E N C I  3 .  B  Z  U Č I T E L J I C O  M I J O  B A S T L

VRTEC IN ŠOLA

Pikine športne dejavnosti na šolskem igrišču

Pikin teden v Andražu
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PD Polzela v sodelovanju z OŠ Polzela se je že dvajseto leto pridružil PD 
Zabukovica pri taborjenju mladih planincev. Od 29. junija do 6. julija 2019 smo 
bivali pod platnenimi strehami v kraju Čezsoča v bližini Bovca. 

 

Tabor mladih planincev »Čezsoča 2019«

Konec julija smo se upokojenci 
DU Polzela, čeprav nam vreme ni bilo 
naklonjeno, odpravili na tradicionalni 
izlet na Slivniško Pohorje.

Glede na dopustniški čas se nas je 
zbralo kar za dva avtobusa. Ogleda-
li smo si nekaj znamenitosti, Areh in 
Ruško kočo, z žičnico pa so se neka-

teri popeljali v ciljno areno priznanega 
pohorskega smučišča. Po kosilu nas je 
pozdravilo sonce, zato smo lahko izvedli 
športne igre in se zavrteli ob glasbi.

Julijsko srečanje upokojencev DU Polzela na Pohorju 

Tabora se je  iz PD Polzela udeležilo 
26 mladih planincev, pet odraslih spre-
mljevalcev in trije mladinci – animatorji. 
Skupaj s PD Zabukovica je bilo 71 mladih 
planincev, vseh udeležencev pa je bilo 98.

V tednu dni smo spoznavali bližnjo 
in daljno okolico, si ogledali slap Boka 
in slap Virje, se povzpeli do Krnskih je-
zer, nekateri pa tudi na Krn, si ogledali 
Ravelnik - ostanke prve svetovne vojne, 
se kopali  v bistri Soči ter naravnem ba-
zenu.  V taboru smo spoznavali osnove 
planinske šole, izvedli tekmovanje iz ori-
entacije, za sprostitev pa smo igrali od-
bojko in družabne igre. Zvečer smo se 
poveselili in zapeli ob tabornem ognju 
ter se družili s starimi in novimi prijatelji. 

Teden dni je hitro minil in obljubili 
smo si, da se čez leto dni ponovno vidi-
mo v planinskem taboru. 

I R E N A  R A M Š A K

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

MOZAIK DOGODKOV

Mladi planinci s spremljevalci in animatorji

Tradicionalnega izleta se je udeležilo precejšnje število članov.
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Po prevoženih bližnjih in malo dalj-
ših razdaljah ter vzponih na bližnje 
hribe smo se z družino letos odločili, 
da se s kolesom odpeljemo tudi na po-
letni dopust. Načrt je bil preprost: ob 
Innu in Donavi prekolesariti 600 kilo-
metrov med Salzburgom in Dunajem 
ter pri tem koristiti vzorno urejene av-
strijsko-nemške kolesarske poti.  

 
Šli smo s Polzele do Ljubljane, nato 

nas je prijetna vožnja z vlakom pripelja-
la do Salzburga, od koder smo po ko-
lesarski poti ob reki Inn pedala usmerili 
proti Passauu. S turisti prežeta mesta 
smo po hitrih ogledih puščali za seboj 
in noči raje preživljali v manjših krajih, 
kjer nas je poleg gostoljubnih domači-
nov brez izjeme pričakala tudi pestra 
ponudba hrane. Po šestih dneh smo se 
razveselili Dunaja in se tam nagradili še 
z dvema turističnima dnevoma. Z Du-
naja smo se v udobju vlaka odpeljali 
nazaj do Celja, od koder so nas zvesta 
kolesa odpeljala nazaj domov. Dopust, 
preživet aktivno in v družbi drug dru-

gega 24 ur na dan, je bil naš najboljši 
do zdaj. Prilagodljivost, vztrajnost in 
ure zbijanja šal na svoj račun ob poga-
njanju pedal so v naši tričlanski družini 
stkale še tesnejše vezi – in željo, da bi bil 
tudi naslednji dopust kolesarski! Vsem 

bralcem bi močno priporočali preživeti 
vsaj nekaj družinskega časa na kolesu: 
na poteh okrog Polzele, na slovenskih 
kolesarskih poteh (npr. na Parenzani), 
ob Blatnem jezeru na Madžarskem ali 
drugih podobnih. 

 S kolesom od Salzburga do Dunaja

Petega avgusta 2019 smo se mladi 
gasilci odpravili na vsakoletno letova-
nje v neznano. Naša letošnja destina-
cija je bilo Gorenje nad Zrečami. Dom 
je bil postavljen na čudoviti lokaciji z 
razgledom, ki vsakemu odvzame dih. 

Letošnje taborjenje smo izvedli 
drugače kot po navadi, saj so se naši 
najmlajši pomerili v različnih gasilskih 
in športnih spretnostih. Ker nam je vre-
me služilo, smo izvedli 2660 kilometrov 
dolgo gasilsko orientacijo. Ne glede na 
visoke temperature in zahteven teren 
so se naši odrezali več kot odlično. 

Ena izmed zelo pomembnih lastno-
sti vsakega gasilca je zagotovo znanje, 
kajti le tako se gasilci lažje spopada-
mo z ovirami, s katerimi se srečujemo 
na intervencijah. To je bil eden izmed 
mnogih razlogov za izvedbo gasilske-
ga kviza. Običajno je gasilski kviz se-
stavljen iz dveh delov. Prvi temelji zgolj 
na teoriji, drugi pa na praktični izvedbi 
različnih gasilskih spretnosti. Naši naj-
mlajši so nas zelo pozitivno presenetili, 
saj so bili rezultati odlični. Presenetili pa 

so nas tudi z zanimanjem o gasilstvu na 
splošno. Zavedamo se, da svet stoji na 
mladih, zato je vsak trenutek, ki jim ga 
namenimo, naložba prav tako za naše 
kot njihovo življenje. 

Taborjenje pa ne bi bilo taborjenje 
brez različnih pohodov in tabornega 

ognja. Naše pohajkovanje nas je naj-
prej vodilo do Brinjeve gore, nato pa še 
na Roglo in Lovrenška jezera. Na Rogli 
smo obenem  preizkusili igrala na Uni-
orčku, se povzpeli na razgledni stolp, 
vozili s sanmi itd. Za konec vročega le-
tovanja smo se ohladili v Termah Zreče. 

TJ A Š A  L I K E B

Dejavnosti mladih PGD Polzela med počitnicami

G AU R AV  L AU L

MOZAIK DOGODKOV

Družina Laul ob vznožju Burghausna, najdaljšega gradu na svetu, Zgornja Bavarska 

Z letovanja v Gorenju nad Zrečami
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Vodenje Zavoda za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Ža-
lec je s 1. avgustom 2019 prevzel Boštjan Štrajhar, doma s 
Polzele, nekdanji ravnatelj Waldorfske šole Savinja v Žalcu.  

 
Po dveh mandatih in desetih letih se je z mesta direktorja 

poslovil Matjaž Juteršek, ki se za nov mandat tokrat ni pote-
goval in bo poslovno pot nadaljeval v gospodarstvu.                                                                                        

T O N E  TAV Č E R                                                                   

Novi direktor ZKŠT Žalec 
Boštjan Štrajhar

V začetku vročega avgusta smo se člani Društva upoko-
jencev Polzela udeležili tradicionalnega srečanja v prosto-
rih Gasilskega društva Polzela.

Med nami so bili tudi gostje, in sicer župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, predsednica PZDU Celje Zdenka Jan in predsednik 
DU Andraž nad Polzelo Milan Zabukovnik. Vsi gostje so nam na-
menili nekaj spodbudnih besed. Za veselo razpoloženje je po-
skrbel domači glasbenik in bogat srečelov. Srečanje smo sklenili 
z željo, da se v naslednjem letu srečamo še v večjem številu.

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

Letno srečanje članov   
DU Polzela

Sredi avgusta je v organizaciji Društva Dobra ideja pote-
kal tečaj črno-bele analogne fotografije, ki ga je zasnovala 
fotografska sekcija društva, Bina Vista. Zainteresirani (otro-
ci) so spoznali rokovanje s črno-belim 35-mm filmom ter 
analognim fotoaparatom.

Na terenu so pofotografirali klasičen film, s 36 posnetki, 
ki so ga ročno in pod nadzorom skupaj razvili v temnici, s 
primernimi kemikalijami. Komentarji so bili zanimivi, spoznali 
so, da je bilo včasih potrebne kar nekaj potrpežljivosti, da si 
ugledal posnete fotografije v živo. Sledi drugi del tečaja- raz-
vijanje fotografij pod rdečo lučjo, na klasičen način. 

B I N A  P L A Z N I K

Tečajniki spoznavali svet 
črno-bele fotografije

Dogodek Turizmu pomaga lastna glava odpade zaradi bolezni.

Premeščeno na novi datum.

MOZAIK DOGODKOV

Stari direktor Matjaž Juteršek in novi Boštjan Štrajhar 

S tradicionalnega srečanja

Svet črno-bele in barvne fotografije
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Petnajstletni Tim Jevšnik s Polzele je na svetovnem 
mladinskem lokostrelskem prvenstvu osvojil odlično četrto 
mesto. Prvenstvo je potekalo od 19. do 25. avgusta 2019 v 
Madridu. Tekmovalo je 585 lokostrelcev iz 61 držav v kate-
gorijah kadeti in mladinci. 

Tim si je z odličnim streljanjem v kvalifikacijah, ki jih je kro-
jil nepredvidljiv veter, odprl pot v eliminacije. V 1/24 je izločil 
Avstralca Oosthuizena, v 1/16 za dva kroga premagal Ame-
ričana Sullivana, v 1/8 premagal Indijca Vidyarthija. V četrt-
finalu je za krog premagal še vodilnega iz kvalifikacij, Danca 
Fullertona, in se tako prebil v polfinale. V polfinalu je zmagal 
Mehičan Garcia (17 let), zato je Tim v soboto streljal za bron 
na finalnem odru pred Kraljevo palačo sredi Madrida. Prema-
gal ga je Turk Akcaogluj (17 let). 

  
Tako se je Tim z izjemnim streljanjem uvrstil med prve štiri 

najboljše lokostrelce na svetu v kategoriji sestavljeni lok - ka-
deti. Glasna je bila tudi podpora navijačev v Madridu in doma 
ob prenosu sobotnega finala. Čestitamo! 

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

Tim Jevšnik že v svetovnem lokostrelskem vrhu

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Polzela  je v nedeljo, 
1. septembra 2019, na športnem igrišču za OŠ Polzela pripra-
vilo dvajseto gasilsko tekmovanje za pokal Občine Polzela, 
tekmovanje pa je veljalo tudi za šesto tekmo lige članov in 
članic Gasilske zveze Žalec.  

Skupaj je nastopilo 22  moških in ženskih ekip, tekmo-
vali pa so v vaji z motorno brizgalko in razvrščanjem. Naj-
uspešnejši ekipi: pri članih je to bila ekipa Andraža nad 
Polzelo in pri članicah ekipa Drešinja vas - osvojili sta pre-
hodni pokal Občine Polzela. 

Vrstni red za pokal Občine Polzela, članice A: 1. PGD 
Drešinja vas, 2. Andraž nad Polzelo 3. Dobrovlje; člani A: 1. 
Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas,  3. Dobrovlje; člani B: 
1. Levec, 2. Braslovče, 3. Polzela; članice B: 1. Braslovče 2. 
Letuš 3. Vransko. 

Končni vrstni red lige tekmovanja GZ, seštevek vseh 
šestih tekem (Drešinja vas, Gomilsko, Letuš, Levec, Bra-
slovče, Polzela); člani A: 1. PGD Dobrovlje, 2. Drešinja vas, 
3. Andraž nad Polzelo; članice A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. 
Letuš, 3. Drešinja vas; člani B: 1. Levec, 2. Braslovče. 3. Pol-
zela; članice B: 1. Braslovče, 2. Letuš, 3. Vransko itd.       

 T O N E  TAV Č E R                                                                                                       

Pokal Občine Polzela, liga GZ Žalec

MOZAIK DOGODKOV

Tim Jevšnik

S slovesnosti podelitve pokalov
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Tretje likovne kolonije Zeleno zlato, 
ki je imela letos naslov »Tihožitje« in je 
potekala od četrtka, 22., do sobote, 24. 
avgusta 2019, v dvorcu Novo Celje in 
njegovi okolici, se je udeležilo 43 lju-
biteljskih slikarjev iz likovnih sekcij kul-
turno-umetniških društev iz raznih kra-
jev  Slovenije, od tega kar 13 iz Likovne 
sekcije KUD Polzela. Pripravili  so jo 
Likovna sekcija KUD Žalec, ZKŠT Žalec 
in OI JSKD Žalec. 

Zbrane je uvodoma nagovorila 
vodja OI JSKD Žalec Neža Zagoričnik, 
o razstavi pa je govoril njihov mentor, 
mag. Uroš Potočnik. Dejal je, da motiv 
tihožitja ali tako imenovane mrtve na-
rave človeka spominja že mnogo časa. 
Poznali so ga stari Egipčani, ki so svoje 
grobnice poslikali z motivi hrane in raz-
ličnih predmetov. Verjeli so, da bodo ti 
upodobljeni predmeti prišli v ponovno 
uporabo v posmrtnem življenju. V 17. in 
18. stoletju je veljala stroga klasifikacija 
različnih žanrov. V tem času je tihoži-
tje veljalo za manjvredno motiviko in je 
zasedalo zadnje mesto po hierarhiji ža-
nrov. Prelom se je zgodil v času moder-
ne oziroma natančneje impresionizma 
in postimpresionizma, ki tihožitje po-
stavljata na vodilno raziskovalno mesto 
umetniških slogov. Tihožitje je omogo-

čilo veliko svobode in eksperimentira-
nja z različnimi tehnikami ter slogovni-
mi prijemi. Razvijale so se kompozicija, 
barvna študija in osebna ikonografija. 
Udeleženci kolonije so bili deležni krat-
kih likovno-teoretskih predavanj o 
kompoziciji, kadriranju oziroma zaje-
manju motiva, zlatem rezu, naključnem 
okvirju, uporabi fotografije, spraševali 
pa so se tudi, kaj je sodobno tihožitje. 

V nadaljevanju sta predsednica KUD 
Žalec Tanja Volk Petrovski in vodja OI 
JSKD Žalec Neža Zagoričnik vsem ude-
ležencem podelili priznanja, razstavo pa 
je odprl podžupan Občine Žalec Roman 
Virant. Za popestritev odprtja so poskr-
beli člani vokalne skupine ZaPet.

T O N E  TAV Č E R

Tretja likovna kolonija Zeleno zlato »Tihožitje«

V soboto, 7. septembra 2019, je Kara-
te Klub Kovinar Maribor organiziral veliki 
mednarodni turnir »Maribor open«.

V športni dvorani TŠC Tezno se je 
zbralo 346 tekmovalcev iz devetih dr-
žav. Tekmovanja smo se udeležili tudi 
tekmovalci iz našega kluba in dosegli 
odlične rezultate. 

Naši člani so osvojili skupno tri ko-
lajne, in sicer: 
• Mai Bašič Fekonja - 3. mesto, kadeti, 

-63 kg; 
• Laura Bergant - 3. mesto, mladinke, 

-59 kg; 
• Tilen Riosa Novak - 3. mesto, mladinci, 

-55kg. 

Ta tekma je odlična popotnica za 
nadaljnja tekmovanja. Čestitke vsem 
tekmovalcem!

L U K A  D E B E R Š E K

Maribor open 2019

MOZAIK DOGODKOV

Likovniki s Polzele na odprtju razstave

Polzelski karateisti so zopet posegli po visokih uvrstitvah.
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Kulturno društvo Andraž nad Polzelo, Odbor za kulturne 
prireditve Družina poje 2019 in Občina Polzela so zadnjo ne-
deljo v avgustu pripravili  36. prireditev pod naslovom Druži-
na poje: »Peli so jih mati moja«.  

Številne obiskovalce je uvodoma nagovoril prof. dr. Janez 
Bogataj, ki je svoj govor naslovil »Ali  v družinah še poje-
jo?«. Če bi izhajali iz poudarka, da prireditev s tem naslo-
vom poteka že od leta 1984, je odgovor pritrdilen. Čestital 
je organizatorjem za prireditev, s katero ohranjajo petje v 
družini, ki je neprecenljiva vrednost  kulturne dediščine. »Na 
družinskih praznovanjih smo vedno prepevali. Ded je vsem 
razdelil razmnoženo besedilo pesmi, navil stari gramofon z 
glasbeno spremljavo in prevzel dirigentsko vlogo. Tako je 
bilo za božič, za druge praznike in osebna praznovanja, kot 
so bili godovi in rojstni dnevi. Pelo se je spontano, nič po 
vnaprej določenem programu, ampak skladno s pogovori 
za praznično mizo,« je med drugim poudaril dr. Bogataj, ob 
koncu pa dejal: 

»Kadar se poje, so na prvem mestu pesem, njena melodija 
in sporočilo besedila, vse druge delitve, ki so sicer značilne 
za sodobno Slovenijo, tukaj niso pomembne. O razmišljanju 
o petju v družinah in drugih okoljih, seveda nastopi vpraša-
nje, kaj s tistimi posamezniki, ki so brez posluha. Odgovor je  
preprost: naj poslušajo tiste, ki pojejo, in naj berejo knjige! 
Vsekakor boljše od gledanja resničnostnih šovov in turških 
nadaljevank!« 

Letos je nastopilo 15 družinskih sestavov iz raznih krajev 
Slovenije, ki so zapeli po dve pesmi, ob koncu pa vsi skupaj 
zaključno pesem, Zdravljico. S to prireditvijo Andražani želi-
jo ohranjati in spodbujati glasbeno kulturo v obliki ljudskega 
petja v družini, jo prenašati na mlajše rodove in spodbujati 
ljudi, da bi se pogosteje srečevali in družili s to zvrstjo petja. 
Za peti nastop je predsednik KD Andraž Vili Pižorn  podelil 
likovno delo slikarja Jožeta Napotnika družini Stajnko iz Lju-
tomera. Skupaj  je nastopilo 78 pevk in pevcev, vsak pa je 
za spomin prejel ptičjo krmilnico. Na predvečer prireditve pa 
so si gledalci lahko ogledali na velikem platnu film »Pojdi z 
mano«, ki je bil delno posnet v Andražu nad Polzelo. 

Družina poje: »Peli so jih mati moja«

Prireditev sta na izviren način vodila David Zabukovnik in 
Marjeta Brunšek, v družabnem delu je igral ansambel Okrogli 
muzikantje. 

T O N E  TAV Č E R                                                                                                                                          

Obvestilo

Spoštovane občanke in občane obveščamo, da je trgo-
vina Outlet Polzela ponovno odprla svoja vrata. Odprta je 
od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00, ob sobotah od 
8.00 do 12.30. 

Poleg izdelkov Polzela lahko v prodajalni kupite tudi 
spodnje perilo, spalni program, kopalke blagovne znamke 
Bellissima, Selene, Cat ... V izbiro so vključeni izdelki za vso 
družino. Vljudno vabljeni. 

i

MOZAIK DOGODKOV

Prireditev Družina poje v Andražu je potekala že 
šestintridesetič.
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Na gradu Komenda je zadnji dan av-
gusta New Swing Quartet v sestavi Dare 
Hering, Oto Pestner, Tomaž Kozlevčar in 
Marijan Petan nastopil prvič po desetle-
tnem premoru. Na svoji glasbeni poti, 
do decembra 2008, so sledili tradiciji 
belskega in črnskega spirituala, džeza 
in gospela ter s svojo doživeto inter-
pretacijo osvajali odre po vsem svetu. Z 
vrnitvijo na oder so ikone, ki so še ve-
dno ene izmed najboljših gospel skupin, 
občinstvu približale svoje pesmi in jih 
popeljale v tiste dobre stare čase.

New Swing Quartet vestno poustvar-
ja tradicijo črnskega spirituala in gospe-
la ter pesmi iz cerkva ameriškega juga, 
začinjeno z nekoliko sodobnejšim pridi-
hom. Kvartet je gospel glasbo na svojih 
številnih gostovanjih prenesel na odre po 
vsem svetu in se uspel uvrstiti med vodil-
ne zasedbe, dosegel je svetoven sloves 
in status ene izmed najboljših skupin. Bo-
gata diskografija obsega 43 izdaj na raz-
ličnih nosilcih zvoka, tako studijske kot 
koncertne posnetke, posebno zanimanje 
pa so požele tudi njihove božične plošče.

 
New Swing Quartet, sprva kot tercet 

z Daretom Heringom, Gregorjem Bezen-
škom in Radom Razdevškom, je bil usta-
novljen leta 1968 v Šentjurju pri Celju po 
zgledu legendarnega ameriškega Gol-
den Gate Quarteta, s katerim so pozneje 
tudi večkrat stali na odru. Potem ko se 
jim je leta 1968 pridružil Marjan Petan, je 
dve leti pozneje pristopil še Oto Pestner, 
ki je nadomestil Gregorja Bezenška in 
počasi so glasbeniki začeli osvajati slo-

vensko občinstvo z duhovnimi pesmimi 
ameriškega juga. V svoji dolgoletni kari-
eri so gostovali po vsem svetu, odigrali 
več kot 200 koncertov po evropskih in 
azijskih državah, izvedli številna gosto-
vanja v cerkvah in dvoranah ameriškega 
juga ZDA ter redne turneje po Zahodni 
in Vzhodni Evropi. Peli so v koncertnih 
dvoranah v vseh največjih evropskih me-
stih, sodelovali na džezovskih festivalih 
ter imeli koncerte in nastope po največjih 
evropskih televizijskih in radijskih hišah.

Tudi letos smo se potrudili, da smo 
popestrili poletne večere v naši občini, 
ki so privabili nemalo obiskovalcev. Ve-
selimo se vaše družbe in snidenja tudi 
prihodnje leto.

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

Lep zaključek grajskega poletno-kulturnega dogajanja

NAGRADNA KRIŽANKA

Pri žrebu nagrajenca križanke, 
ki je bila objavljena v julijski številki 

Polzelana, smo upoštevali vse 
pravilno rešene križanke, ki ste jih 

do 12. avgusta 2019 poslali na naslov 
uredništva.

Izžreban je bil Edvard Jug ml., ki 
bo prejel dve vstopnici za dogodek 

na gradu Komenda. Preostalim 
se zahvaljujemo za sodelovanje in 

želimo več sreče prihodnjič.

MOZAIK DOGODKOV

New Swing Quartet med nastopom na gradu Komenda

Prijetno poletno vzdušje ob duhovnih pesmih ameriškega juga
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Prvi konec tedna v septembru se 
je ekipa trenerjev in asistentov Karate 
kluba Polzela udeležila športnega iz-
obraževanja v pravljičnem Zermattu v 
Švici. Po celonočni vožnji do omenje-
ne gorske vasice so si trenerji odpočili 
in nabrali energije za zelo aktiven in 
poučen karateistični seminar pod vod-
stvom senseia Keijia Tomiyame. 

Od petka zvečer do nedelje dopol-
dne je ekipa večino časa preživela v 

telovadnici, v soboto zvečer pa so se 
pustili pogostiti z večerjo, na katero so 
jih povabili člani gostiteljskega karatei-
stičnega kluba Zermatt. Nekateri mlajši 
udeleženci so se na treningih naučili kar 
štiri nove kate (Superimpai, Koshiki Ro-
hai, Saifa in Naihanchi Nidan), starejši 
oziroma bolj izkušeni pa so svoje zna-
nje dopolnili in izpopolnili. Po napor-
nem, toda kot vedno zelo zabavnem 
koncu tedna so se karateisti odpravi-
li na dolgo pot domov, ki je bila letos 

popestrena z adrenalinskim obiskom 
Gardalanda. Zdaj pa trenerji že komaj 
čakajo, da pridobljeno znanje prenesejo 
na svoje učence.

Zato vas vse, tako mlajše kot tudi 
starejše generacije, ki bi radi spoznali to 
tradicionalno japonsko borilno veščino, 
vabimo k vpisu, ki bo v torek, 24. sep-
tembra 2019, ob 18. uri potekal v mali 
telovadnici Osnovne šole Polzela. 

LU K A  D E B E R Š E K                                                                                                       

Karateisti po novo znanje v Švico

Karate klub Polzela vabi k vpisu 
novih članov vsak torek in petek ob 
17. uri v mali telovadnici OŠ Polzela. 

Vpis je namenjen tako najmlajšim 
(sekcija Hu-ha, od 6. leta starosti da-
lje) kot tudi najstnikom in starejšim.  

Program treninga zajema tradi-
cionalni in športni karate z elementi 
samoobrambe, vodijo pa ga izkušeni 
trenerji ter nekdanji in zdajšnji repre-
zentanti.

Vabljeni!

L U K A  D E B E R Š E K

Vpis v začetniški tečaj -
Karate klub Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Stalno nadgrajevanje znanja trenerjev je pomembno za uspešnost kluba.
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Gasilska zveza Žalec je v soboto, 14. septembra 2019, v Libojah za starejše 
gasilce in gasilke ter v nedeljo, 15. septembra, za članice in člane A in B pripra-
vila letošnje gasilsko tekmovanje v Športnem parku v Žalcu.   

Tekmovalo 580 gasilcev - uspeh andraških gasilcev
Na obeh tekmovanjih  je v šestih ka-

tegorijah nastopilo 58 enot, kar pomeni, 
da se je  tekmovanja udeležilo 580 ga-
silk in gasilcev iz celotne GZ Žalec. Člani 
in članice so tekmovali v vaji z motorno 
brizgalko, vaji razvrščanja in teoretič-
nem testiranju, starejši gasilci in gasilke 
pa v vaji s hidrantom in vaji raznoterosti. 
Obe tekmovanji sta izbirni za uvrstitev 
na regijsko in nato na državno tekmova-
nje, ki bo prihodnje leto v Celju. 

Člani A: 1. Dobrovlje, 2. Andraž nad 
Polzelo, 3. Drešinja vas, 4.  Andraž nad 
Polzelo; članice A: 1. Andraž nad Polzelo, 
2. Drešinja vas, 3. Kapla - Pondor; člani B: 
1. Levec, 2. Letuš, 3. Zabukovica, 4. Bra-
slovče; članice B: 1. Andraž nad Polzelo, 
2. Braslovče, 3. Vransko; starejši gasilci: 1. 
Ponikva pri Žalcu, 2. Drešinja vas, 3. Za-
bukovica, 4. Kasaze - Liboje; starejše ga-
silke: 1. Kapla - Pondor. Vse omenjene eki-
pe so se uvrstile na regijsko tekmovanje. 

T O N E  TAV Č A R

Zveza likovnih društev Slovenije 
(ZLDS) je lani na pobudo predsednice  
Klavdije Sitar vpeljala nov pilotni projekt, 
katerega cilj je, da se v spoznavanje li-
kovnega ustvarjanja in svet likovne ume-
tnosti privabi mlade, predvsem osnov-
nošolske otroke.  Lani je tako v projektu 
sodelovalo 17 otrok, letos pa je ZLDS v 
sodelovanju z likovno sekcijo KUD Polze-
la pripravil drugo tekmovanje na Polzeli. 
Udeležba je bila zelo razveseljiva, saj se 
je letošnje Mini palete udeležilo 33 otrok 
iz vse Slovenije, ki so skupaj na ogled po-
stavili 45 likovnih del na temo živali. 

Ob odprtju razstave, ki je bila na 
ogled na gradu Komenda do 28. sep-
tembra 2019, je predsednica ZLDS Klav-
dija Sitar povedala, da je udeležba otrok 
dokaz, da je projekt na pravi poti. Če je 
bil lani začetek skromen in rahlo boječ, 
je letos projekt postal pogumen in su-
veren. Projekt Mini paleta ima zagotovo 
tudi noto povezovanja generacij, saj je 
neprecenljivo videti, da pri udeležbi ne 
sodelujejo le otroci in starši, temveč tudi 
babice in dedki. Predsednica žirije iz-
bora nagrajenih likovnih del je letos bila  
Urška Juhart, likovna pedagoginja, ki je 
imela zelo težavno delo. Kakovost odda-
nih del je bila namreč izjemna. 

Tako je zlato mini paleto 2019 prejela 
Lara Krajnc iz OŠ Livada Velenje, srebr-
no Lara Jezernik iz OŠ Tabor in bronasto 
Brina Habjan iz OŠ Prule Ljubljana. 

Na odprtju razstave je govoril tudi 
predsednik KUD Polzela  Marko Slokar, 
ki je zbrane prijazno pozdravil in jim iz-
rekel dobrodošlico v imenu gostitelja 
KUD Polzela. Poudaril je moč pozitivne-
ga povezovanja in dobre misli. 

Vsak sodelujoči likovni ustvarjalec 
je za svojo udeležbo prejel priznanje 
ZLDS. Koruzno punčko in simbolična 
darilca so prispevali Občina Polzela, Ob-
čina Žalec in Klavdija Sitar. Odprtje sta 
z igranjem na violino in klavir popestrili  
učenki Glasbene šole Risto Savin Žalec, 
oddelka Polzela, Eva Šekonja in Neža 
Cizej.  

T O N E  TAV Č E R

Mini paleta 2019 za osnovnošolce

MOZAIK DOGODKOV

S tekmovanja v Žalcu

Mini palete se je letos udeležilo 33 otrok.
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Spomladi smo člani društva začeli 
rekreacijo, in sicer kolesarjenje. Zbira-
mo se vsak četrtek in si trase kolesar-
jenja določamo sproti, kot si to želijo 
udeleženci.

Kolesarili bomo vse do takrat, ko 
nam bodo to dovoljevale vremenske raz-
mere. Vse zainteresirane vabimo, da se 
nam priključite. Vabljeni vsak četrtek ob 
16. uri,  na parkirišče pri Občini Polzela. 

B O R I S  T U R K

Kolesarjenje članov Društva upokojencev Polzela

Flamingi spadajo med zelo dru-
žabne vrste ptic. Društvo Dobra ideja 
s Polzele je organiziralo poletni 'wal-
karound'.  Po polzelski promenadi, 
obarvani s poletnim vzdušjem, sta se 
sprehajali animatorki Bina Plaznik in 
Goja Lajlar, napravljeni v par flamingov. 
Iz zvočnika je igrala glasba in flaminga 
sta z mimoidočimi tudi zaplesala.

 
Flaminga sta bila na leno, vroče so-

botno popoldne prava atrakcija za mi-
moidoče. Mimovozeči so veselo trobili, 
mahali in fotografirali iz avtomobilov. 
Marsikdo od mimoidočih  je od daleč fo-
tografiral in se nasmihal ob rožnatih poja-
vah, nekateri otroci pa so se opogumili in 
se fotografirali s plešočima flamingoma 
za spomin na zabavno srečanje. Ljudem 
sta animatorki ustvarili iskrico v popol-
dnevu in zgodbo za pripovedovanje.

J U R I J  Ž O H A R

Par plešočih flamingov prinesel veselje in dobro voljo

»Ne morem si privoščiti dragih ume-
tniških materialov za ustvarjanje« je 
pogosto le izgovor, ko nimamo volje in 
zagona za kreacijo. Živi dokaz za to je 
mladi ustvarjalec, Polzelan Aleš Krajnc. 

 
Komaj je zbral pogum, da bi širši 

publiki pokazal, kakšna je njegova do-
mišljija za ustvarjanje. Šele na prigovar-
janje prijateljev in znancev se je odločil, 
da pokaže, kaj zna. Ker je pravi »dobro-
idejnik«, smo v društvu nemudoma že-

leli objaviti nekaj fotografij njegovih del. 
Opazovalca fascinira to, da za ustvarja-
nje ne uporablja drugega kot le naravne 
materiale. Največji izziv mu predstavlja-
jo velike figure iz kamnov, ki jih posta-
vlja po svojih popotovanjih po Sloveniji. 
Včasih pa njegove skulpture na prvi po-
gled kršijo osnovne fizikalne zakonitosti 
in kljubujejo celo gravitaciji - in to brez 
lepila! V prihodnosti načrtuje tudi ka-
kšno delavnico in samostojno razstavo. 

B I N A  P L A Z N I K

Ko domišljija ne pozna meja

MOZAIK DOGODKOV

Kolesarji DU Polzela

Prijetna popestritev središča Polzele

Skulptura kamnov Aleša Krajnca
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Preden se odbojka preseli za štiri stene v dvorano, naj 
izpostavimo dosežke v odbojki na mivki. Štirim dekletom 
je plod pridnega dela na vsakodnevnih treningih uspelo 
prenesti tudi na tekmovanja in so tako ustvarila uspešno 
zgodbo letošnjega poletja. 

  
Zelo uspešen je bil par v zasedbi Rima Posedel (Polzela) 

in Zoja Kalar (Braslovče), ki se jima je kot edinima v ženski 
konkurenci uspelo prebiti na zmagovalni oder v dveh različ-
nih konkurencah. Postali sta podprvakinji v kategoriji U-16, 
z bronom pa sta se okitili še na stopnički višje, v kategoriji 
U-18, čeprav sta bili v povprečju kar tri leta mlajši od pre-
ostale konkurence. Zaslužili sta si vpis v slovenski seznam 
kategoriziranih mladih športnikov. 

  
Drugi par sestavljata domačinka Živa Šalej (Polzela) s 

soigralko Laro Jelen (Vransko). Omenjeni dvojici je žal sis-
tem tekmovanja onemogočil, da se kljub enakemu številu 
točk, kot sta jih v predtekmovanju dosegli poznejši prva-
kinji, prebijeta med najboljšo osmerico iz vse Slovenije v 
kategoriji do 16 let. Kljub temu sta dosegli odličen uspeh 
v štajersko-koroško-prekmurski regiji z največ trofejami, 
uspešno pa nastopali tudi na tekmovanjih U-18. 

  
Vsem štirim iskrene čestitke, verjamemo, da bodo v dvo-

ranski odbojki združile moči, nadaljevale prizadevno delo 
na treningih ter na koncu posegle po najvišjih mestih. 

N I N A  G R O B E L Š E K

Zaključek uspešne poletne sezone odbojke na mivki

V nedeljo dopoldne, 15. septembra 2019, je na preser-
skem ribniku blizu Braslovč že tretjič potekalo ribiško tek-
movanje za pokal Občine Polzela. Udeležilo se ga je osem 
tekmovalcev in ena tekmovalka. Prvo mesto je osvojil Bojan 
Lenart, ujeta riba pa je tehtala 3740 gramov. Drugo mesto 
je osvojil Franc Jakš, tretje mesto pa Dušan Pur.

Preserski ribnik leži nedaleč stran od Braslovč, ob njem 
pa je preurejena restavracija Žareča rajngla. Ribnik je znan 
predvsem po tem, da ponuja odlične pogoje za aktivno spro-
stitev v naravi. V dveh ribnikih živi ogromno krapov, amurjev, 
ščuk, somov, mren in drugih vrst rib. Tekmovalci so večinoma 
ujeli krape, ki so jih pozneje seveda izpustili nazaj v vodo. 
Območje je primerno za ribolov, sprehode in tudi piknike. K 
odličnemu druženju in prijetnemu počutju je prispevalo tudi 
sončno vreme. 

Zveza športnih društev Polzela in Občina Polzela se za-
hvaljujeta Ribiški družini Šempeter za sodelovanje in vodenje 
tekmovanja.

N ATJ A  K A P I T L E R

Ribiško tekmovanje za pokal Občine Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Ob koncu poletne sezone

Ribiškega tekmovanja za pokal Občine Polzela se je letos 
udeležilo devet tekmovalcev. 
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Tudi letos je Društvo upokojencev 
Andraž pripravilo tradicionalno sreča-
nje svojih članov in članic. Srečanje ali 
bolje rečeno piknik je potekal na igri-
šču pod varno streho, ki je drugače v 
upravljanju Športnega društva Andraž.  

Da je streha res varna, se je pokaza-
lo ob kratkotrajnem in silovitem deževju. 
Piknika so se udeležili tudi predsednik 
Društva upokojencev Polzela Igor Pun-
gartnik in predstavniki iz pobratenega 
Društva upokojencev Destrnik. Za izved-
bo piknika so poskrbeli predani člani in 
članice našega društva. Poskrbeli so za 
pripravo piknika, peko, strežbo, pospra-
vljanje. Prireditev so popestrili z raznimi 
vmesnimi igrami za dobro vzdušje, kot 
so kegljanje, zabijanje žebljev in streljanje 
na narisanega zajca. Pravi zajec je bil tudi 
prva nagrada za najboljšega strelca. Naš 
andraški zajček bo svoje zajčje življenje 
nadaljeval v zajčji družini v Destrniku. 

  
Škoda je, da zaradi bolezni v ansam-

blu Vaški muzikanti niso prijeli za svoje 

instrumente. Poleg udeležbe na igrah 
pa je bilo med člani slišati veliko iskrivih 
misli, šal in tudi tematiko, kot sta zdravje 
in zdravstvene težave, ki se neutrudno 
vrinjajo v naše življenje. Nekaj kritik si 
je zaslužil tudi naš zdravstveni sistem, 
predvsem na račun dolgih čakalnih vrst. 

Vendarle je na koncu prevladalo 
splošno zadovoljstvo, z ugotovitvijo, da 
takšno druženje ni odveč. Še zlasti v da-
našnji medijski tehnologiji, ki vse več lju-
di, tudi mladih, priklepa na domač fotelj. 
In za konec: piknik andraških upokojen-
cev bo tudi v prihodnjem letu 2020. 

Srečanje andraških upokojencev

V času izida aktualne številke Pol-
zelana je obiranje hmelja že v polnem 
zagonu, v avgustu pa je v Sloveniji, na-
tančneje v Žalcu v Savinjski dolini in 
v Ljubljani po 27 letih potekal 57. sve-
tovni hmeljarski kongres. 

Gre za kongres pridelovalcev hmelja, 
trgovcev, pivovarjev, strokovnjakov po-
dročja in celotne hmeljarske industrije 
ter zainteresirane javnosti. Kongres po-
teka vsaki dve leti v drugi državi članici. 
Zadnjih pet kongresov je bilo v Franciji, 
Avstraliji, Belgiji, Nemčiji, ZDA, za leto 
2019 pa je organizacijo kongresa prevzelo 
Združenje hmeljarjev Slovenije. Sama sem 
bila v sklopu organizacijskega odbora 
kongresa, ki je aktivno deloval že več kot 
leto pred kongresom, zadolžena za odno-
se z javnostmi, komuniciranje, organizaci-
jo zabavno-kulturnega programa večer-
nih prireditev in moderiranje v treh jezikih 
– slovenskem, angleškem in nemškem. 

Kongresa se je letos udeležilo 160 
hmeljarjev iz 15 držav. Slovenija je peta 
na svetu po pridelavi hmelja in ima 18 la-

stnih sort, kmetije pa imajo v povprečju 
13,7 hektarja površine zasejane s hme-
ljem. IHPS, ki je najvišja hmeljarska stro-
kovna institucija v Sloveniji, se zavzema 
za razvoj tistih sort hmelja, ki bodo lah-
ko kljubovale klimatskim spremembam. 
Udeležencem kongresa smo ponudili 

pestro dogajanje tudi v večernem zabav-
nem delu, pri čemer je bilo moje vodilo 
pri izbiri glasbenikov, da se mora slišati 
slovenska pesem. Celotna izkušnja so-
delovanja pri tako obsežnem projektu je 
neprecenljiva. 

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

V Sloveniji je potekal 57. svetovni hmeljarski kongres, kjer 
je svoj pečat pustila tudi Polzela

F R A N C  K U M E R 

MOZAIK DOGODKOV

Srečanje je potekalo pod varno streho na igrišču.

Voditeljica Dragica Sternad Pražnikar s podžupanom Občine Polzela Mihaelom 
Frankovičem in člani vokalne skupine Draž
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Drugo avgustovsko nedeljo so slo-
venski hmeljarji v Braslovčah slavili svoj 
57. praznik. Prireditev, ki jo je spremlja-
lo lepo poletno vreme, je pripravilo Tu-
ristično društvo Braslovče v sodelova-
nju z Občino Braslovče in Združenjem 
hmeljarjem Slovenije. Udeležilo se je je 
več tisoč ljudi.  

Praznovanje s pisanim sprevodom 
skozi trg Braslovč na prireditveni prostor 
je pospremila velika množica ljudi, na 
prireditvi so za eno leto  imenovali novo 
hmeljarsko princeso,  22-letno študentko 
razrednega pouka  Klavdijo Bastl Enci, 
doma iz Kaple, za novega starešino pa 
je bil imenovan 63-letni Anton Grobler iz  
Pondorja, oba pa iz Občine Tabor. 

  
Že dopoldne so na slavnostni seji, 

ki je bila v dvorani Kulturnega doma 
Braslovče, govorili o hmeljarstvu, prav 
tako je bilo govora o tem tudi na sre-
čanju hmeljarskih princes in starešin ter 
številnih gostov. Osrednja prireditev se 
je popoldne začela s sprevodom skozi 
trg Braslovč do prireditvenega prostora. 
Na čelu so bili člani Društva konjeniki KD 
Mustang Gomilsko, godba in mažoretke 
Pivovarne Laško, z vozovi so se pripeljali 
tudi starešine in princese ter gostje. Sle-
dili so jim vozovi s prikazom nekdanjih 
opravil v hmeljarstvu, ki so ga pripravili 

57. Dan slovenskih hmeljarjev v Braslovčah

člani Društva podeželske mladine Spo-
dnje Savinjske doline. Med njimi je bil 
tudi voz Društva podeželske mladine iz 
Občine Polzela. Višek dogajanja je bila 
predaja starešinstva in imenovanje prin-
cese ter zdravica s pivom. Obred je vo-
dila Dragica Sternad Pražnikar. Ob spre-

jemu »hmeljskega mačka« in prapora je 
novi starešina Anton Grobler poudaril, 
da si bo prizadeval slovenske hmeljar-
je zastopati častno povsod, kamor ga 
bodo povabili. V sklopu praznovanja 
dneva hmeljarjev so pripravili še več 
drugih prireditev. 

T O N E  TAV Č E R 

generacij, pri čemer se pletejo nova po-
znanstva in prijateljstva. Moto letošnje-
ga medgeneracijskega srečanja pod 
kozolcem z afriškimi bobni je bil »prija-
teljstvo - zabava/nekoč & danes«.

Bobni so pod mentorstvom dolgo-
letnega učitelja afriških bobnov (djemb) 
Vlada Matela navdušili mlade in manj 
mlade. Pevci so obudili stare pesmi in 
spoznali sodobne, ki jih danes posluša-
jo mladi. Barvni ustvarjalci so ustvarili 
mandale za srce in dušo. Za telo oziroma 
brbončice udeležencev pa so poskrbeli 
udeleženci skupine Master Chef Polzela, 
ki so v sklopu druženja v skupini pripra-
vili čokoladne palačinke ter poželi velik 
aplavz vseh udeležencev.

Na taboru smo pletli tudi mrežo pri-
jateljstva, ki nam bo ostala v prijetnem 
spominu.

M A R J A N A  Š M A J S

Medgeneracijsko srečanje pod kozolcem
V petek, 30. avgusta 2019, se je 

zbralo 40 udeležencev enodnevnega 
medgeneracijskega tabora, ki je pove-
zoval predstavnike treh generacij. 

Omenjeno medgeneracijsko sre-
čanje je organiziralo Medgeneracijsko 
društvo Mozaik generacij Polzela, ki že 
tradicionalno organizira srečanje vseh 

MOZAIK DOGODKOV

Voz Društva podeželske mladine s Polzele prikazuje ročno postavljanje štang v 
starih časih.

Na srečanju vseh generacij se pletejo nova poznanstva in prijateljstva.
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Prvo nedeljo v septembru smo se krajani Založ že tra-
dicionalno 13. leto zbrali na lovski koči v Založah. Srečanja 
se je udeležilo okoli 150 krajanov. Lahko rečemo, da je bilo 
srečanje resnično medgeneracijsko obarvano in je potekalo 
v prijetnem vzdušju.  

Srečanja se je udeležil tudi novi predsednik Lovske druži-
ne Polzela Aleš Primčič, ki je vesel sodelovanja s krajani.  Čla-
ni krajevnega odbora Založe pa smo skupaj s krajani obljubili 
pomoč pri urejanju in obnovi lovske koče. Letos mineva 30 
let od odprtja vodovoda Orova vas-Podsevčnik. Iz omare 
smo člani KO Založe potegnili kratek dokumentarni posne-
tek prireditve ob odprtju, ki so si ga lahko ogledali udeleženci 
srečanja. Veliko spominov je privrelo na dan. Kot vsako leto je 
srečanje popestril bogat srečelov, prav tako so bile popestri-
tev stave o dolžini pršuta. Zmagovalec je pršut seveda veselo 
odnesel domov. Ker se krajani vsako leto veselijo srečanja 
in ga podprejo s svojo prisotnostjo, krajevni odbor obljublja 
tudi prihodnje srečanje. 

S E R G E J  Z A B U K OV N I K

13. srečanje krajanov Založ

Jesenske barve in utrip našega kraja je 21. in 22. sep-
tembra 2019 na Gori Oljki upodabljalo 45 ljubiteljskih sli-
karjev in 11 učencev Osnovne šole Polzela. 

  
Tradicionalne likovne kolonije prijateljstva se udeležujejo 

ljubiteljski slikarji iz vse Slovenije. Tukaj se srečujejo, slikajo, 
se spoznavajo in družijo slikarji različnih starosti z različnimi 
izkušnjami in znanji, ki jih prijateljsko in nesebično delijo med 
seboj. Ob letošnjem jubileju, 120. obletnici KUD Polzela, so ob 
strokovni podpori mentorja, slikarja Tomaža Milača, nastali 
zanimivi motivi, ki spominjajo na preteklost življenja in dela 
v našem kraju. Upodobljeni so motivi širše okolice in seveda 

tudi zanimiva tihožitja. Osnovnošolci so slikali z likovno pe-
dagoginjo Urško Juhart. 

  
Prvi delovni dan so sklenili s pregledom naslikanih del in 

strokovnim komentarjem ter priložnostno razstavo. Tudi ob 
koncu naslednjega dne so postavili razstavo in ocenili nastala 
dela, nato pa sta se udeležencem zahvalila predsednik KUD 
Polzela Marko Slokar in vodja Javnega sklada za kulturne de-
javnosti, izpostave Žalec, Neža Zagoričnik. 

  
Odprtje razstave  likovnih del 29. likovne kolonije bo v 

Kulturnem domu Polzela  11. oktobra 2019 ob 18.30. 

29. likovna kolonija prijateljstva na Gori Oljki

M O J C A  K O R O Š E C 

MOZAIK DOGODKOV

Dogodek so popestrili s srečelovom in ugotavljanjem 
dolžine pršuta.

Tradicionalne likovne kolonije na Gori Oljki se udeležujejo ljubiteljski slikarji iz vse Slovenije.
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Gasilska zveza Žalec (GZ) je za-
dnjo nedeljo v septembru v Športnem 
parku v Žalcu pripravila gasilsko tek-
movanje mladine Gasilske zveze Žalec 
in zadnjo četrto tekmo v pokalnem 
tekmovanju mladine Savinjsko-Šale-
ške regije. 

V štirih kategorijah je nastopilo 62 
enot, kar pomeni 620 mladih gasilcev. 
Pionirji in pionirke v starosti od 6 do 11 
let so tekmovali v vaji z vedrovko, štafe-
ti z ovirami in vaji razvrščanja, mladinke 
in mladinci od 12 do 16 let pa v vaji z 
ovirami, vaji razvrščanja ter štafetnem 
teku z ovirami.

Vrstni red v tekmovanju GZ Žalec 
(32 ekip): pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Ka-
pla-Pondor, 3. Andraž nad Polzelo; pio-
nirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Gomilsko, 
3. Velika Pirešica; mladinci: 1. Andraž 
nad Polzelo, 2. Drešinja vas 1, 3. Grajska 
vas; mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. 
Braslovče, 3. Polzela itd. Poleg naštetih 
so se na regijsko tekmovanje (6. okto-
bra v Žalcu) po doseženi normi uvrstili 
tudi pionirji Letuša in Polzele.

Vrstni red 4. tekme lige mladine 
Savinjsko-Šaleške regije: pionirji: 1. Dre-
šinja vas, 2. Latkova vas, 3. Kapla-Pon-
dor; pionirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. 

Šoštanj mesto, 3. Šentilj; mladinci: 1. 
Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas 1, 3. 
Šoštanj mesto; mladinke: 1. Andraž nad 
Polzelo, 2. Šoštanj mesto, 3. Zgornji Tu-
hinj itd.

Vrstni red skupno v ligi mladine Sa-
vinjsko-Šaleške regije 2019 (nastopilo 
je 59 ekip): pionirji: 1. Drešinja vas, 2. 
Lokovica, 3. Kapla-Pondor; pionirke: 1. 
Šoštanj mesto, 2. Andraž nad Polzelo, 
3. Gomilsko; mladinci: 1. Šoštanj mesto, 
2. Drešinja vas 1, 3. Lokovica; mladinke: 
1. Andraž nad Polzelo, 2. Šoštanj mesto, 
3. Velenje itd.

T O N E  TAV Č E R

Andraški gasilci in gasilke osvojili sedem prvih mest

Košarkarji Kopra Primorske so v 
Športni dvorani Podčetrtek v torek, 17. 
septembra 2019, s 106 : 74 premagali 
Hopse s Polzele ter še drugič zapore-
doma osvojili slovenski superpokal.  

Hopsi, ki so prvič v zgodovini na-
stopili v superpokalu kot finalisti pokala 
Spar, niso bili kos ekipi Kopra Primor-
ske. Superpokal, ki je tradicionalni uvod 
v novo sezono, bo odslej vedno potekal 
na praznik slovenske košarke - 17. sep-
tembra, ko so Goran Dragić, Luka Don-
čić in drugi zlati fantje leta 2017 postali 
evropski prvaki. Državno prvenstvo 
(oziroma 1. SKL) se bo s prvim krogom 

začelo 2. oktobra. Polzelani so  precej 
spremenili kader, odpustili so vse ame-
riške košarkarje. Tako  bodo breme vsaj 
na začetku sezone nosili domači igralci. 

Boštjan Kuhar, trener Hopsov: 
»Ta tekma je bila za nas nagrada za 

lansko sezono. Glede na to, da smo šele 
dan pred tekmo dobili telovadnico za 
treninge, smo prišli povsem neuigra-
ni in nepripravljeni. V tej sezoni bomo 
dali priložnost mladim, domačim igral-
cem. Tekma s Primorsko je bila dokaz, 
da imajo v Kopru odlično ekipo, ki bo 
brez dvoma na domači sceni ob Krki in 
Olimpiji razred zase.« 

Primorska nadigrala Hopse 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

S četrte tekme v pokalnem tekmovanju mladine Savinjsko-Šaleške regije

Boštjan Kuhar
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Glasbena skupina Vudlenderji, ki 
se je predstavila na lanski glasbeni 
kompilaciji Društva Dobra ideja »Pol-
zela ima svojo muziko 2018«, žanje 
velike uspehe. Med izjemno konku-
renco je bila izbrana za nastop na 
Popevki 2019, ki je potekala 15. sep-
tembra 2019 na programu nacionalne 
televizije.

Vudlenderji so se s skladbo Kam bi 
šla uvrstili na drugo mesto ter prejeli  
nagrado strokovne žirije za najboljše 
besedilo. Zasedbo Vudlenderji sesta-
vljajo: Maša But, Matic Plemenitaš, To-
maž Hostnik, Jaka Krušič, Žiga Vešligaj 
in Gregor Hrovat.

Tudi letos v Društvu Dobra ideja 
pod taktirko Jurija Žoharja pripravlja-
jo izid druge kompilacije »Polzela ima 
svojo muziko 2019«, na kateri bo poleg 
Vudlenderjev mogoče slišati tudi veli-
ko drugih polzelskih avtorjev glasbe, ki 

Velik uspeh glasbenikov s kompilacije     
'Polzela ima svojo muziko 2018'

September je svetovni mesec 
Alzheimerjeve bolezni in Spominčica je 
v Medgeneracijskem centru na Polzeli 
v sredo, 4. septembra 2019, ob 16. uri 
pripravila Alzheimer Cafe.

Zbrani smo pridobili veliko kori-
stnih informacij o skrbi za življenjske 
aktivnosti v različnih fazah demence, 
ki nam jih je predstavila Barbara Pajk, 
mag. zdr. nege, predsednica Spominči-
ce Maribor. 

Alzheimer cafe

kulturno bogatijo naš kraj in vso našo 
deželo, saj jih lahko slišimo na največjih 
slovenskih glasbenih postajah.

Druga kompilacija izide konec me-
seca oktobra in jo bo mogoče dobiti na 
sedežu Društva Dobra ideja na Polzeli.

Nanizala je praktične primere, kako 
ob ustrezni spodbudi ohranjamo tiste 
aktivnosti, ki jih človek z demenco še 
zmore. Nikar ne delajmo stvari name-
sto njega. Ko bolnik sodeluje pri nekem 
opravilu, četudi je to le manjši vmesni 
korak (npr. prinese pribor, pripravi kro-
žnik, pomije ali obriše posodo, poišče 
čevlje in obleko), se počuti koristnega 
in vrednega, predvsem pa krepi obču-
tek samostojnosti in vključenosti. Člo-
vek z demenco naj se poskuša vklju-
čiti tudi v nekoliko težja gospodinjska 
opravila, če so ta členjena na posame-
zne korake. Ob tem ne pozabimo na 
obilo razumevanja, tople besede in po-
trpežljivosti.

Namen druženja, ki je potekalo v 
sproščenem vzdušju, je bil ozavestiti in 
tudi zmanjšati stigmo o tej bolezni.

M A R J A N A  Š M A J S

B I N A  P L A Z N I K 

MOZAIK DOGODKOV

Nastop Vudlenderjev v oddaji Popevka 2019 na RTV SLO1

Informacije o skrbi za življenjske aktivnosti v različnih fazah demence je 
predstavila Barbara Pajk, mag. zdr. nege, predsednica Spominčice Maribor.

36

POLZELAN             Št. 8/9, september 2019



Predgovor h knjigi sta napisala Janko Kos, župan Občine 
Žalec, in Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec. V 115 poglavjih je avtor opisal svojo življenj-
sko pot od zgodnjega otroštva prek službovanja v Premo-
govniku Velenje in političnega udejstvovanja do krvodajal-
stva in planinarjenja. 

Knjiga je izšla v butični nakladi, in sicer v 50 izvodih. Obli-
koval jo je Jože Domjan, uredila jo je Jolanda Železnik, lekto-
rirala pa Lea Felicijan.

Prijateljem, znancem in sorodnikom je knjigo predstavil v 
ponedeljek, 16. septembra 2019, v avli Doma II. slovenskega 
tabora Žalec. Zbralo se je več kot 100 ljudi. Prišla sta tudi 
župan Občine Žalec Janko Kos in župan Občine Polzela Jože 
Kužnik.

 V kulturnem programu, ki ga je povezovala Jolanda Že-
leznik, sta nastopila Moški pevski zbor Ponikva in citrarka 
Karmen Kos Zidar. Za posebno ganjenost na tudi sicer ču-
stvenem dogodku je poskrbela žena Trezika, ki je ob pomo-
či sorodnice Lojzke ob koncu prireditve zapela pesem Lepi 
stari časi.

J O L A N D A  Ž E L E Z N I K

Ivan Jelen: Tečem maraton življenja, spomini in dogodki 
(avtobiografsko delo)

Ob sklenitvi svoje politične poti je Ivan Jelen, med dru-
gim tudi nekdanji poslanec v Državnem zboru in podžupan 
Občine Žalec, napisal knjigo, ki jo je izdal v samozaložbi.

S stalnim spremljanjem zalog krvi in porabe ter sprotnim 
ukrepanjem vseh sodelujočih v preskrbi s krvjo zagotavlja-
jo transfuzijske službe tudi odgovorno, skrbno in racionalno 
ravnanje s krvjo. 

Žalsko območno združenje Rdečega križa na leto orga-
nizira 10 terenskih akcij ter prek njih s pisnimi in SMS-vabili 
povabi na vsako akcijo po 250 krvodajalcev, katerih podatke 
vodi v svoji evidenci. Po dve akciji sta na Vranskem in Polzeli 
ter v Žalcu, Šempetru in Preboldu, udeleži pa se jih od 50 
do 70 krvodajalcev. Po potrebi celjska transfuzijska služba in 
žalski RK dodatno prek SMS-sporočil povabita krvodajalce, 
katerih kri potrebujejo v določenem trenutku.

 
Pri nas lahko kri darujejo tisti, ki so stari med 18 in 65 let; 

moški jo darujejo vsake štiri mesece, ženske pa tri. Tiste, ki ne 
morejo več darovati krvi, želijo nadomestiti z novimi mladimi 
krvodajalci, zato pozivajo vse mlade, stare 18 let in več, da 
se udeležijo katere izmed krvodajalskih akcij in s tem poka-
žejo svojo humanost do sočloveka, kajti nikoli se ne ve, kdaj 
bomo ravno mi potrebovali kri. Prijave: http://www.daruj-kri.
si/vpis/.

 Do konca leta 2019 bodo krvodajalske akcije na našem 
območju: v Gasilskem domu Prebold 24. oktobra od 7. do 10. 
ure, v telovadnici UPI Ljudske univerze Žalec 4. novembra od 
7. do 12. ure in v veroučni učilnici Župnije Polzela 21. novem-
bra od 7. do 12. ure.

M ATJ A Ž  Č R E Š N OVA R

Za darovanje krvi spodbujajo tudi mlade
V zadnjem času se na območju Spodnje Savinjske doli-

ne čedalje manj krvodajalcev udeležuje terenskih krvoda-
jalskih akcij. Na RKS – Območnem združenju Žalec ugota-
vljajo, da so razlogi v podjetjih, ki zaradi delovnega procesa 
ne morejo omogočiti delavcem udeležb na akcijah, ter za-
vedanju mladih, ki nimajo dovolj informacij o tem.

V Sloveniji smo 4. junija 1945 na Transfuzijskem oddelku pri 
Centralni vojni bolnici v Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 
19 steklenic krvi. Že vse od leta 1953, ko je organizacijo kr-
vodajalskih akcij prevzel Rdeči križ Slovenije, naši krvodajalci 
darujejo kri prostovoljno, brezplačno in anonimno, kar je prvi 
pogoj varne krvi. Z gotovostjo lahko trdimo, da kri in zdravila 
iz krvi še nikoli niso bili tako varni in kakovostni, kot so danes.

MOZAIK DOGODKOV

Ivan Jelen in Jolanda Železnik
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

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

KUD POLZELA 120 let

 1899  -  2019

SLAVNOSTNA PRIREDITEV
NEDELJA, 20. 10. 2019, 

OB 17. URI,
KULTURNI DOM POLZELA.
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PRODAJALNA

59700 
    €

44775 
    € akcija

Motorna žaga 450 II

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si

Latkova vas 81d
3312 Prebold

T 03 / 777 14 23
M 051 665 566

E prodajalna@uniforest.si
DELOVNI ČAS

ponedeljek–petek: 7.00–17.00
sobota: 7.00–12.00www.uniforest.si

 

  
 

OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI 
 
 

VELIKA IZIBRA OBUTVE, COPATOV, BALERINK  
ZA ŠOLO IN VRTEC (ŠT. 18–35) 

CICIBAN - FRODDO - BOSA NOGA - SUPER FIT 
 
 

ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV PRIZNANIH 
PROIZVAJALCEV: 

ARA – IMAC – RIEKER – ALPINA – LIZARD - THE NEXT – 
FRODDO - s.OLIVER - MUSTANG 

ŠPORTNA IN POHODNA OBUTEV: 
JOMA IN GRISPORT 

 
VABLJENI! 

 
 

DELOVNI ČAS: OD 8. DO 19. URE,  
SOBOTA: OD 8. DO 13. URE  

TEL. ŠT.: 03/700 03 50, GSM: 041 634 229 
 

Nikoli sami, Šolnček je že 25 let z vami! 

DROBTINICA 2019: 
»Malo je ... veliko«

V sklopu svetovnega dneva hrane
vljudno vabljeni k stojnici pred Tuš Polzela
v soboto, 19. oktobra 2019, od 8. do 12.,

ko boste lahko v zameno za domače izdelke donirali 
prostovoljne prispevke.

Ti bodo namenjeni pomoči pri plačilu dejavnosti 
socialno ogroženih otrok.

Donirati je mogoče tudi 1 ali 5 evrov s ključno besedo 
DROBTINICA in DROBTINICA5 na 1919 (A1, Telekom, 

Telemach, Izimobil in T-2).

MOZAIK DOGODKOV

Mali oglasi
Magus GB

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

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

Moja masaža, Prebold. 041 254 640 (Mojca)

Pedikura – medicinska in estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold. 041 254 640 (Mojca)

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  
  

  
 
 
 

OBVESTILO 

 

Odvetnica Aleksandra Emeršič  
je  

9. septembra 2019 
svojo pisarno preselila na naslov 

 
Šolska ulica 1, 3313 Polzela  

(prej prostori Zlatarne in papirnice A4). 
 

Telefonska številka pisarne ostaja nespremenjena: 
 040 801 134 
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Oktober 2019
TOREK, 1. OKTOBER 2019, OB 18. URI
Športna dvorana na Polzeli
Slavnostna akademija ob prazniku 
Občine Polzela
Občina Polzela

PETEK, 4. OKTOBER 2019, OB 17. URI 
Malteški hram široko odpira svoja vrata 
na gradu Komenda
Malteški hram

PETEK, 4. OKTOBER 2019, OB 17. URI
Trgatev modre kavčine na gradu 
Komenda
Občina Polzela

SOBOTA, 5. OKTOBER 2019, OB 17. URI 
Odprtje prenovljenega Doma krajanov 
Andraž nad Polzelo
Kulturno društvo Andraž

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

NEDELJA, 6. OKTOBER 2019, OD 8. DO 
9. URE 
Dom krajanov Andraž
Meritve krvnega sladkorja in holesterola
Krajevna organizacija RK Andraž

NEDELJA, 6. OKTOBER 2019, OD 14. 
DO 18. URE 
Veselo in glasbeno z Alešem 
Hribernikom na Gori Oljki

NEDELJA, 6. OKTOBER 2019, OB 15. URI
Maša za mir in blagor v Občini Polzela 
na Gori Oljki
Župnija Polzela v sodelovanju z Občino 
Polzela

TOREK, 8. OKTOBER 2019, OB 11. URI
Odprtje stanovanjskega bloka ob 
trgovskem centru Tuš na Polzeli

TOREK, 8. OKTOBER 2019, OB 17. URI 
Odprtje obnovljenih prostorov vrtca na 
Polzeli
Občina Polzela

PETEK, 11. OKTOBER 2019, OB 16. URI 
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
261. Lunohod: Polzela–Orova vas–Založe
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 11. OKTOBER 2019, OB 18.30 
Odprtje razstave likovnih del 29. likovne 
kolonije Gora Oljka 2019
Razstava bo na ogled do 19. oktobra 2019.
Kulturno-umetniško društvo Polzela

SOBOTA, 12. OKTOBER 2019, OB 7.30 
Gostišče Rimljan Šempeter
6. srečanje članov Gobarsko-
mikološkega društva Polzela
Gobarsko-mikološko društvo Polzela

SOBOTA, 12. OKTOBER 2019, OB 17.15 
Igrišče v Andražu
7. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 12. OKTOBER 2019, OB 18. URI
Svečana akademija ob 110. obletnici 
Kulturnega društva Andraž
Dom krajanov Andraž nad Polzelo

NEDELJA, 13. OKTOBER 2019, OB 8. URI 
Zbor pri igrišču v Andražu
32. Pohod po poteh Andraža
Športno društvo Andraž

ČETRTEK, 17. OKTOBER 2019, OD 18.30 
DO 19.30 
Grad Komenda – VIT-točka
Sodobni pogledi na možgansko kap – 
strokovno predavanje asist. mag. Marije 
Šoštarič Podlesnik, dr. med., specialistke 
nevrologije
Krajevna organizacija Rdečega križa 
Polzela v sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Polzela in Društvom 
upokojencev Polzela

SOBOTA, 19. OKTOBER 2019, OB 6.30 
Zbor pri igrišču v Andražu
POHOD: VOGEL
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 19. OKTOBER 2019, OD 8. DO 
12. URE 
Pred trgovino Tuš na Polzeli
DROBTINICA 2019: »Malo je ... veliko«
Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Žalec in Krajevna 
organizacija Rdečega križa Polzela

SOBOTA, 19. OKTOBER 2019, OB 16. URI 
Igrišče v Andražu
8. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 20. OKTOBER 2019, OB 9. URI
Srečanje in pogostitev starejših 
krajanov Andraža in Dobriča
Društvo upokojencev Andraž

NEDELJA, 20. OKTOBER 2019, OB 17. URI
Kulturni dom Polzela
Slavnostna prireditev ob 120-letnici 
društva KUD Polzela
Kulturno-umetniško društvo Polzela

SREDA, 23. OKTOBER 2019, OB 18. URI 
Dvorana Kulturno-glasbenega društva 
Cecilija
Javna produkcija učencev KGD 
Cecilija
Kulturno-glasbeno društvo Cecilija

ČETRTEK, 24. OKTOBER 2019, OD 15. 
DO 16. URE 
Pisarna Društva upokojencev Polzela
Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 24. OKTOBER 2019, OD 17. 
DO 18. URE 
Grad Komenda - prostori knjižnice
Prisluhnimo pravljici
Občinska knjižnica Polzela 

PETEK, 25. OKTOBER 2019, OB 10.30 
Osrednji spomenik na Polzeli
Komemoracija pri osrednjem 
spomeniku na Polzeli
Občina Polzela v sodelovanju z ZZB 
NOB Polzela in Osnovno šolo Polzela

PETEK, 25. OKTOBER 2019, OB 16. URI
Grad Komenda
Čarobučijada in 6. festival bučnih 
zavitkov
Turistično društvo Občine Polzela

SOBOTA, 26. OKTOBER 2019, OB 16. URI
Igrišče v Andražu
9. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 26. OKTOBER 2019, OB 18. URI 
Avla gradu Komenda
Koncert avtorskih skladb v 
organizaciji KGD Cecilija

NEDELJA, 27. OKTOBER 2019, OD 
14.00 DO 19.30 
Kulturni dom Polzela 
Predvajanje dokumentarnega filma 
FENOMEN BRUNO GRÖNING
Krog prijateljev Bruna Gröninga, 
Skupnost Žalec

OKTOBER 2019: VSAKA NEDELJA OD 
9. DO 13. URE
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

KOLEDAR DOGODKOV40
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Medgeneracijski center - oktober 2019
TOREK, 1. 10. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek) 

SREDA, 2. 10. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 3. 10. 2019
8.00–10.00 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

16.00–17.30 PLETENJE za vse generacije

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 4. 10. 2019 
9.00–10.30 Fotografska delavnica
(Bina Plaznik)

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 7. 10. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
Za udeležbo ne potrebujete para.

TOREK, 8. 10. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek) 

SREDA, 9. 10. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir) 

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 10. 10. 2019
16.00–17.30 PLETENJE za vse 
generacije

17.30–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 11. 10. 2019
16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 14. 10. 2018
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom
Za udeležbo ne potrebujete para.

TOREK, 15. 10. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Pogovorna delavnica 
OBJEMIMO ŽIVLJENJE
z gostjo Renato Roban, dipl. med. 
sestro in družinsko terapevtko 

SREDA, 16. 10. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

16.00–17.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 17. 10. 2019
8.00–9.30 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

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

17.00–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 18. 10. 2019
9.00–10.30 Fotografska delavnica z 
Bino Vista

16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 21. 10. 2018
9.00–10.00 RAZGIBAJMO SE S PLESOM
Za udeležbo ne potrebujete para.

TOREK, 22. 10. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 23. 10. 2019
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

16.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA Z 
NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

ČETRTEK, 24. 10. 2019
16.00–17.30 USTVARJALNA 
DELAVNICA
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–19.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 25. 10. 2019
16.00–17.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 28. 10. 2018
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom
Za udeležbo ne potrebujete para.

TOREK, 29. 10. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 30. 10. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

 16.00–18.30 Delavnica DO ZDRAVJA 
Z NARAVO
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

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

Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem lokalne skupnosti. 
Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
podelite svoje znanje z nami.

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com ,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Že leto se je obrnilo,
odkar zapustila si nas,
naša draga mama ti.

Pri nas se nič
ni spremenilo,

saj v naših srcih z nami si.

V SPOMIN

24. avgusta je minilo leto žalosti in bolečine, ko si od nas za 
vedno odšla najdražja mama, stara mama in prababica

JOŽEFA KRK
(2. 3. 1929–24. 8. 2018)

iz Andraža 11

Hvala vsem, ki se je spominjate s prižigom svečk.

Vsi tvoji otroci: sinova Ferdo in Jože ter hči Marjana z 
družinami

ZAHVALA

Za vedno je odšel dragi sin in brat

SIMON OCVIRK
(13. 4. 1967–1. 8. 2019)

Pokopan v Oberkirchu ID

Ostali so še samo spomini nanj in na njegovo glasbo.

Žalujoči: mama Metka in brat Darko z ženo Lilijano

ZAHVALA

Na zadnjo pot je odšel naš Martin;
mož, oče, dedi in tast

MARTIN SKOK
(7. 9. 1937–19. 7. 2019)

Breg pri Polzeli

Sorodniki, prijatelji, sosedje in znanci, z globoko žalostjo 
v srcu se vam zahvaljujemo za tolažilne besede, pomoč, 
podarjene rože, sveče, svete maše in denarno pomoč.

Zahvaljujemo se dr. Jernejšku ter sestrama Martini in Cvetki 
za pomoč v času bolezni.

Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu, pevcem in 
pogrebni službi Ropotar.

Žalujoči vsi njegovi

Pride čas rojstva in pride čas slovesa.
Odhod v nas zaseje žalost, a hkrati hvaležnost, da smo imeli 

ob sebi osebo s toplim in čuječim srcem.

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, stare mame, prababice in sestre

MARIJA VASLE
iz Založ 55, Polzela

(5. 8. 1931–20. 7. 2019)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob njenem 
slovesu stali ob strani. Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, 

sosedom za pisna in ustno izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče, darove in svete maše.

Posebna zahvala zdravniškemu osebju Kardiološkega 
oddelka Splošne bolnišnice Celje.

Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačcu za opravljen 
obred, pogrebni službi Ropotar in vsem, ki ste sodelovali 

pri pogrebni slovesnosti. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo v takem številu 

pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
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V SPOMIN

Žalost in bolečina sta minljivi,
a nikoli ne izbrišeta spomina nanje!

SREČKO BRINOVŠEK
(1953–2017)

Hvala vsem, ki se jih spominjate, postojite ob grobu ali jim 
prižigate plamen spomina.

Vsi njihovi

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

V SPOMIN

MARIJA ŽGANK
Založe 38, Polzela

(7. 8. 1934–5. 8. 2018)

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila naša draga mama, 
sestra, babica in prababica.

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

Vsi njeni

V SPOMIN

FRANC ATELŠEK
(1942–2018)

18. avgusta je minilo leto dni, odkar 
nas je zapustil dragi mož, oče in dedi. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in 
postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

V SPOMIN

PAVEL TURNŠEK
Založe 70

(5. avgusta)

Če bi molitev solze te zbudila, ne bi 
krila te gomila.

Žena Kristina in vsi njegovi

Vse mine,
vse se spremeni,
le spomin večno 

v srcih živi.

V SPOMIN

Mineva pet let, odkar nas je zapustil 
naš dragi

MILAN VASLE 
s Polzele

(1936–2014)

Hvala vsem, ki postojite ob grobu.

Vsi njegovi

ZAHVALE, V SPOMIN

ANTON OGRAJENŠEK
(1917–1979)

IVANA OGRAJENŠEK
(1930–2015)
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NEDELJA, 
29. 9. 2019

ob 9. uri: 

ob 10. uri:

• Tretji odprti turnir v malem 
nogometu za pokal Občine Polzela 
v Športnem parku na Polzeli

 
• Trgatev modre kavčine na 

župnijskem vrtu v Andražu nad 
Polzelo

SOBOTA, 
28. 9. 2019

ob 8. uri:
 

od 9. ure 
dalje: 

od 9. do 
15. ure 

ob 15. uri: 

• Veliki turnir v balinanju v Športnem 
parku na Polzeli

• Dobrodelni malteški tek na 5, 10 in 
21 km za Županov sklad Polzela 

• Razstava gob in predavanje za širšo 
javnost pred gostilno Cizej

• Šport Špas – dan druženja in gibanja 
vseh generacij na Športnem igrišču 
na Polzeli

• Sejem dobrot s kmetij in petelinje 
dirke na parkirišču za OŠ Polzela

• Predstavitev geo - zelenega turizma 
Polzela, program na strani 14

• Odprtje malega igrišča z umetno travo 
in memorialni turnir Bogdana Novaka 
v Športnem parku Breg pri Polzeli

TOREK,
1. 10. 2019

ob 18. uri: • Slavnostna akademija ob prazniku 
Občine Polzela v Športni dvorani na 
Polzeli

PETEK,
4. 10. 2019

od 17. ure 
dalje:

• Malteški hram široko odpira svoja 
vrata na gradu Komenda

• Trgatev modre kavčine na gradu 
Komenda

SOBOTA, 
5. 10. 2019

ob 17. uri: • Odprtje prenovljenega Doma 
krajanov Andraž nad Polzelo

NEDELJA, 
6. 10. 2019

od 14. 
ure dalje:

ob 15. uri: 

• Veselo in glasbeno z Alešem 
Hribernikom na Gori Oljki

• Maša za mir in blagor v Občini 
Polzela na Gori Oljki

TOREK, 
8. 10. 2019

ob 11. uri: 

ob 17. uri:

• Odprtje stanovanjskega bloka ob 
trgovskem centru Tuš na Polzeli

• Odprtje obnovljenih prostorov vrtca 
na Polzeli
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