
Poročevalec Občine Polzela

Avgust, septemberAvgust, september

8-9/2020
25

. s
ep

te
m

be
r 2

02
0

Po
št

ni
na

 p
la

ča
na

 p
ri

 p
oš

ti 
33

13
 P

ol
ze

la

� �



Vsebine

Polzelan, poročevalec Občine Polzela, je vpisan 
v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport Republike Slovenije 
pod zaporedno številko 1734. Glasilo brezplačno 

prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Polzela. 
Če glasila niste prejeli na dom, ga prejmete 

brezplačno v TIC Polzela ali na Občini Polzela.
Na voljo je tudi v elektronski obliki na
spletni strani občine www.polzela.si.

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino 

Polzelana s svojimi prispevki. Prispevke 
(besedilo in fotografije) za naslednjo številko 

Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, 
Malteška cesta 28, 3313 Polzela, po elektronski 

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 16. 10. 2020. Zraven navedite avtorja in 

kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov 

in izbora fotografij po lastni presoji. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 30. 10. 2020.
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Datum izida: 25. 9. 2020
Letnik 8

Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos

Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Telefon: 03/703 32 00

E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Jan Korošec, Jurij 

Žohar, Andreja Jelen, Lucija Kolar, arhiv 

društev Občine Polzela, arhiv OŠ Polzela, 

arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.

Tisk
Studio 55

Naklada
2300 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Jan Korošec

Mednarodni nogometni sodnik Matej Jug na 
novem malem nogometnem igrišču z umetno 
travo v Športnem centru Polzela

UVODNIK

OBČINSKE NOVICE

INTERVJU

ZDRAVSTVO

KMETIJSTVO

VRTEC IN ŠOLA

MOZAIK DOGODKOV

KOLEDAR DOGODKOV 

ZAHVALE, V SPOMIN
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Spoštovani občanke in občani Obči-
ne Polzela,

letošnji Evropski teden mobilnosti 
(ETM), ki je potekal med 16. in 22. sep-
tembrom, se je pravkar končal. Tokrat 
so mu nadeli geslo »Izberi čistejši način 
prevoza«, ki pomeni spodbudo k trajno-
stni mobilnosti in varovanju okolja. To 
lahko dosežemo tudi s spremembo na-
ših potovalnih navad pri vožnji na delo, v 
šolo, trgovino in na razne druge dogod-
ke, za kar po navadi najprej izberemo 
kar avtomobil, čeprav bi ga lahko v do-
ločenih primerih in kjer imamo možnost 
nadomestili s čistejšo obliko prevoza. 
Večkrat bi morali uporabljati organizi-
ran javni prevoz, se večkrat kam peljati 
s kolesom, skirojem ali rolerji, najbolje pa 
bi bilo seveda peš, če to le omogočajo 
vremenske razmere, dolžina poti in čas. 

Tudi v naselju, v katerem živim, se 
že vrsto let aktivno udeležujemo tega 
dogodka. Vsako leto v tem času orga-
niziramo Pešbus, ki se ga večinoma in z 
velikim veseljem udeležijo vsi šoloobve-
zni otroci iz našega naselja. Dogodek je 
postal že kar tradicionalen. Letos smo 
ga izvedli kar dvakrat, in to v prvem in 
zadnjem dnevu ETM.

 
Znanci in prijatelji me večkrat vpra-

šajo, kakšen sprevod se vsako leto v 
času ETM v jutranjih urah sprehaja po 
pločniku iz našega naselja Savinjski log 
pa do šole. Ne, ni še pomlad, in to ni 
pustni sprevod. To so otroci iz našega 
naselja, ki se vsako leto znova navdu-
šeno pridružijo Pešbusu. Pred leti sem 
se namreč spraševal, kako v tej »mo-
derni« digitalni dobi v projekt Evrop-
skega tedna mobilnosti privabiti čim 
več šoloobveznih otrok, kajti vemo, da 
je dandanes na voljo precej več drugih, 
zanimivejših digitalnih pripomočkov, 
s katerimi se otroci radi zamotijo, veli-
kokrat tudi na pobudo staršev, da jih ti 
motivirajo za nadaljnje delo. Odločil sem 
se za preprost projekt izvedbe 'Pešbusa, 
ki je sestavljen iz barvnih delov lepenke, 
izrezane v obliki koles, prtljažnika ter vo-
znikove sprednje in zadnje strani prevo-

znega sredstva, kar v celoti predstavlja 
animacijo pravega »Pešavtobusa«. Ko si 
nadenemo vsak svoj kos lepenke, star-
tamo iz naselja ter sproti na avtobusni 
postaji na Bregu na Pešbus vkrcamo še 
druge potnike, ki že veselo čakajo na 
naš prevoz.

V sklopu projekta Trajnostne mobil-
nosti pa Pešbus seveda ni organiziran 
samo v dneh Evropskega tedna mobil-
nosti, ampak se z dejavnostjo »Gremo 
peš« pod okriljem Ministrstva za infra-
strukturo izvaja tudi skozi vse šolsko 
leto. Koordinator in organizator tega 
projekta je športni pedagog iz OŠ Pol-
zela Simon Krumpak. Z vso svojo priza-
devnostjo s pomočjo drugih sodelavcev 
od oktobra dalje s Pešbusovih postaj, lo-
ciranih v Savinjskemu logu ter nekdanji 
tovarni Garant, vsak četrtek organizirajo 
varno pot v šolo za vse učence OŠ Pol-
zela. Med  letom se vodi tudi evidenca 
prisotnosti in ob koncu leta najprizadev-
nejši učenci prejmejo praktične nagrade. 

V projekt Trajnostne mobilnosti se v 
Občini Polzela vključujemo tudi s pro-
jektom Celostne prometne strategije, 
kar bo z izgradnjo in obnovo cest, ploč-
nikov, talno označbo kolesarskih poti in 
pešpoti ter tudi z vključevanjem projek-
ta enosmernih ulic znatno pripomoglo k 
varnosti in posledično spremembi poto-
valnih navad v lokalnem prometu. Peš-
hoja, vožnja z rolerji, skiroji ter vožnja s 
kolesom bo tako na višji varnostni ravni.

Čeprav se Evropski teden mobilnosti 
končuje v tem tednu, ko pišem ta uvo-
dnik, vas vse skupaj vabim, da tudi v 
prihodnje uporabljate vse možnosti na-
činov za čistejši prevoz potovanja. S tem 
bomo vsem skupaj dokazali, da zmore-
mo in da smo lahko zgled tudi vsem ti-
stim, ki o tem trenutno še premišljujejo. 
Vsak privarčevan izpust nevarnih snovi 
iz izpušnih sistemov prevoznih enot je 
velika in najboljša naložba za zdravo 
okolje ter naš čistejši zrak. 

Ostanite zdravi in v čim večji meri 
ekološko mobilni. 

Evropski teden mobilnosti 

Darko Hlupič
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Županove misli

Spoštovani občanke in občani, 

čez nekaj dni bomo praznovali praznik naše občine. Nekoli-
ko drugače, kot smo vajeni, a vseeno zelo ponosno. 

Dragi vsi, koronavirus se še vedno potuhnjeno plazi med 
nami. Njegova nevidnost mu pri tem pomaga. A življenje gre 
dalje. Čeprav se včasih zdi skoraj brezizhodno, vedno najdemo 
pot. Tudi tokrat jo bomo našli. Pomembno je, da se v tej situaciji 
ne predamo strahu, malodušju, otožnosti in obupu. Pomembno 
je tudi, da izražamo hvaležnost, ker to sproža pozitivna čustva 
ter vpliva na dobro duševno in telesno počutje. Pomembno je, 
da opazimo, kaj imamo, in ne, česa nimamo. In še nekaj je po-
membno: da ne pozabimo, da nič ni dobro ali slabo samo po 
sebi, temveč takšno postane v naših mislih.

Čeprav se koronavirus močno upira v jadra našega vsakda-
na, smo v naši občini v prvih devetih mesecih naredili večino 
načrtovanega. O našem delu in projektih bom spregovoril na 
slavnostni akademiji, ki bo na predvečer praznika, torej 1. okto-
bra. Ker takrat ne boste mogli biti z nami vsi, vas vabim, da v 
prihodnjih dneh prisluhnete pogovoru z mano na Savinjski TV. 
Sicer pa o vseh naših aktivnostih sproti poročamo v Polzelanu, 
poročevalcu naše občine, ki je postal nepogrešljiv medij v naši 
lokalni skupnosti.

Hvala občinskemu svetu in strokovnim sodelavcem v ob-
činski upravi, ki si nenehno prizadevajo še bolj izostriti občutek 
za ljudi. Vsi skupaj se trudimo prepoznati vaše želje in potrebe, 
zato vam vsakokrat resno in odgovorno prisluhnemo, četudi se 
morda prvi hip zdi, da ni tako. Ko strnemo misli in dejanja, se 
problemi začnejo spreminjati v izzive. Pogosto ni preprosto, a 
se vedno potrudimo. Iskreno si namreč želimo, da bi prav vsi z 
veseljem bivali v tej občini in da bi bil njen praznik praznik vseh 
nas.

Izpostavljam pa tudi odlično sodelovanje z vsemi društvi, 
zavodi, podjetji in vsemi vami. Veseli me, ker se znamo pogo-
varjati in usklajevati. Tudi prioritete uspešno postavljamo sku-
paj. Hvala, ker ste pripravljeni kdaj potrpeti in počakati.

Ob tej priložnosti se vam še enkrat zahvaljujem, ker odlič-
no sodelujemo v spopadu s koronavirusom. Za zdaj nam kaže 
dobro in upam, da bo tako tudi ostalo. Izposojam si misel na-
šega občana dr. Alojza Ihana in jo vsem nam polagam v srce: 
»Moč solidarnosti je v tem, da z zelo malimi vložki posameznika 
dosežemo velike učinke – če smo solidarni vsi.« Občani Obči-
ne Polzela smo že velikokrat dokazali, da znamo stopiti skupaj. 
Zmoremo se prilagajati različnim razmeram, torej tudi tem, ki 
jih ustvarja novodobni virus. In ne nazadnje: zmoremo in znamo 
biti solidarni. Vsi. Vemo, da je veriga močna le toliko, kot je mo-
čan njen najšibkejši člen. Hvala, ker se trudite.

Leto 2020 se počasi izteka. Upam, res srčno upam, da za-
piramo zadnje liste poglavja, za katerega si ne želimo, da bi se 
ponovilo. 

Velikokrat smo bili navajeni reči, da so spremembe edina stal-
nica. Ne le, da smo se jim prilagajali, celo spodbujali smo jih, ker 
nam je vsem jasno, da spremembe spodbujajo razvoj in napredek. 
Rekli smo tudi, da smo odločeni, da bomo gospodarji sprememb, 
in ne njihove žrtve. Zdaj so te spremembe tako velike in hitre, da se 
na trenutke komaj znajdemo. A se. Pri tem nas največkrat omejuje 
situacija, ki ji rečemo dnevna rutina oziroma dolgočasen vsakdan. 
Prav v tem je najnevarnejša past. Še tako majhna sprememba lah-
ko razbije vsakdanjo rutino in prinese dragoceno svežino.

Ustaljen način dela in razmišljanja nas včasih popelje v 
cono udobja, iz katere se prepogosto težko premaknemo. Če 
cona udobja traja predolgo, nam škodi. Saj poznate tisto o 
žabah: če zakurite pod kotlom in žabo vržete v vrelo vodo, bo 
brž skočila ven in se rešila; če pa jo vržete v mlačno vodo in 
počasi segrevate, bo obtičala v kotlu do bridkega konca.

Zdaj je torej čas, da se ne ustavimo ob jezi, ki se je nagrma-
dila, ker nam je koronavirus prekrižal mnogo načrtov, pač pa 
je čas, da razmišljamo, kako z njim živeti. Prepričan sem, da to 
sobivanje, ki nam ni niti malo ljubo, ne bo večno, zagotovo pa 
bo še trajalo nekaj časa. Vidim, da gre mnogim že »dobro od 
rok«, ker so spoznali, da se samo od sebe ne zgodi nič.

Življenje nam včasih odreže kakšno vejo samo zato, da bi 
dojeli, da lahko letimo.

Spoštovane in spoštovani, iskreno vam čestitam ob prazni-
ku naše občine, še posebej pa vsem letošnjim nagrajencem. 
Še naprej vas vabim: solidarnost naj bo naša skupna odločitev 
in naša moč. 

Vse dobro vsem. In srečno nam vsem.

Vaš župan Jože Kužnik

� �
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Znani so letošnji občinski nagrajenci

Občina Polzela vsako leto podeljuje priznanja posame-
znikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in dru-
gim 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 med-
narodnem področju, za izjemno življenjsko delo ali vrhunske 
uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Obči-
ne Polzela, za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot 
spodbudo za nadaljnje delo.

 
Občinski svet je na zadnji seji, ki je bila 22. septembra 

2020, potrdil letošnje nagrajence. Priznanja bodo prejeli na 
slavnostni akademiji, ki bo na predvečer občinskega prazni-
ka, 1. oktobra 2020.

Naziv častni občan Občine Polzela bo prejel ERNEST 
OBERMAYER za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge 
pri vzpostavitvi lastne muzejske zbirke starih traktorjev, ki po-
menijo izjemen prispevek k razvoju turizma, ugledu in uvelja-
vljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji in na mednarodnem 
področju.

Grb Občine Polzela bo prejel IGOR PUNGARTNIK za dol-
goletno, prizadevno, predano in uspešno delovanje na področju 
kulture in športa, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je 
izjemno pomembno za ugled Občine Polzela, ter za požrtvo-
valno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
v času spopadanja z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(covid-19).

Grb Občine Polzela prejme tudi JOŽE KRK za dolgoletno, 
prizadevno, predano in uspešno delovanje na društvenem po-
dročju, na področju ohranjanja zgodovine in razvoja kraja An-
draž nad Polzelo, kar predstavlja njegovo življenjsko delo, ki je 
izjemno pomembno za ugled Občine Polzela.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji  
1. oktobra 2020.

Plaketo Občine Polzela bo prejela VERA OŽIR za prizadev-
no delo na društvenem področju ter neprecenljivo dobrodelno 
ter humanitarno dejavnost v Občini Polzela.

Plaketa Občine Polzela bo podeljena JADRALNEMU DRU-
ŠTVO MALTEZER za deseto obletnico aktivnega delovanja, 
izvajanje dobrodelnih akcij in uspešno razvijanje športne dejav-
nosti v Občini Polzela.

Plaketa Občine Polzela bo podeljena tudi SERVACIJU PI-
ŽORNU za prizadevno in uspešno delo na društvenem podro-
čju ter področju prostovoljstva v Občini Polzela.

Podeljena bodo tudi tri Županova priznanja. Prejeli jih bodo 
MARKO CIZEJ, DEJAN GLAVNIK in ALOJZ IHAN.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke.
Alenka Kočevar 

V Založah nova     
avtobusna postaja

V okolici transformatorske postaje v Založah so končana 
gradbena dela, ki so bila predvidena hkrati z obnovo lokalne 
ceste z oznako LC 490371 Založe – Podsevčnik.

Poleg obnovljene transformatorske postaje je občina na 
novo uredila ekološki otok z ograjo ter obnovila vozišče. Zgraje-
na pa je tudi nova avtobusna postaja z nadstrešnico. 

Rok Železnik

V Založah

Občinske novice 55
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S prijateljsko tekmo odprli   
malo nogometno igrišče z 
umetno travo

Na prijateljski tekmi sta si ekipi delili 
zmago.

Občina Polzela je v juliju 2020 poso-
dobila Športni center Polzela. Na obsto-
ječem asfaltnem igrišču za mali nogomet 
je zgradila malo nogometno igrišče z 
umetno travo z odbojno ograjo.

Igrišče je namenjeno vsem genera-
cijam. S posodobljenimi površinami igri-
šča so tako omogočene nove možnosti 
športnega udejstvovanja, kar preventiv-
no vpliva na dobro počutje in zdravje 
otrok, mladine in vseh občanov. 

Izgradnjo nogometnega igrišča je 
izvedlo podjetje Fit šport, d. o. o., varo-
valno odbojno ograjo je izdelalo podjetje 
Varilstvo na terenu, Košir Jože, s. p., pod-
jetje Čaplja, d. o. o., pa je igrišče opremilo 
z goloma.

Celotna investicijska vrednost je zna-
šala 48.000 evrov. Večji delež sredstev je 
občina zagotovila iz proračuna, 16.800 
evrov nepovratnih sredstev pa je občina 
pridobila od Fundacije za šport.

Uradna predaja igrišča svojemu na-
menu je bila v četrtek, 17. septembra 
2020, ko je v sklopu letošnjega Evrop-
skega tedna mobilnosti potekala prija-
teljska tekma med nogometno ekipo 
slovenskih županov in veterani nogome-
tnega društva Polzela. Na tekmi je sodil 
občan Občine Polzela, mednarodni no-
gometni sodnik Matej Jug, dogodek pa 
je povezoval Damjan Ožir. 

Petra Siter

Rebalans proračuna 2020 je sprejet

Zaradi novih obveznosti in spreme-
njenih gospodarskih gibanj v tem letu, 
hkrati pa tudi zaradi vpliva epidemije 
covida-19 na proračun Občine Polzela, 
je Občinski svet na seji v septembru 
2020 sprejel rebalans proračuna Ob-
čine Polzela za leto 2020, s katerim se 
prihodki in odhodki proračuna ponov-
no uravnotežijo. 

Prihodki po sprejetem rebalansu 
znašajo 5.933.338 evrov, kar je 757.903 
evre manj od prihodkov, načrtovanih po 
sprejetem proračunu. Odhodki po re-
balansu pa znašajo 6.203.745 evrov, in 
sicer 715.695 evrov manj od odhodkov 
sprejetega proračuna za tekoče leto.

Prihodki se z rebalansom znižujejo 
predvsem iz naslova transfernih pri-

hodkov za 57,6 % višine sredstev, ki so 
bila načrtovana s sprejetim načrtom 
proračuna leta 2020. Razlog je pred-
vsem v tem, da so se določene inve-
sticije, ki so bile načrtovane v tem letu, 
zaradi epidemije covida-19 premaknile 
v leto 2021, s tem pa tudi njihovo so-
financiranje iz državnega proračuna. 
Drugi večji izpad prihodkov je iz naslo-
va nedavčnih prihodkov zaradi nižjih 
prihodkov od komunalnih prispevkov 
od načrtovanih, nerealizacije prihodkov 
na podlagi tožbe Gora Oljka in nepri-
dobljenih sredstev s strani Nogometne 
zveze Slovenije. 

Na odhodkovni strani rebalansa je 
največja sprememba oziroma znižanje 
pri investicijskih odhodkih, in sicer pri 
novogradnjah, rekonstrukcijah in adap-

tacijah, ker so se ti odhodki večinoma 
prerazporedili v naslednje proračunsko 
leto.

Nekoliko se znižuje tudi zadolževa-
nje Občine Polzela, ki je z rebalansom 
določeno v višini 337.336 evrov. Najet 
je bil kredit pri poslovni banki v višini 
290.950 evrov ter sklenjen dodatek k 
pogodbi za pridobitev povratnih sred-
stev Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo na podlagi 21. člena Za-
kona o financiranju občin v višini 46.386 
evrov. Ta sredstva bodo porabljena za 
financiranje projekta »Obnova lokalne 
ceste LC 490 371 Založe – Podsevčnik, 
I. faza«.

Monika Hauptman

Občinske novice66
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Končano je preštevilčenje hišnih številk     
v naseljih Orova vas in Dobrič

Geodetska uprava Republike Slo-
venije je v tekočem letu na podlagi 
sprejetega Odloka o preštevilčenju 
stavb v naseljih Andraž nad Polzelo, 
Dobrič, Orova vas, Podvin pri Polzeli 
in Založe, ki ga je Občinski svet obči-
ne Polzela sprejel v začetku tega leta, 
začela postopek preštevilčenja stavb 
v navedenih naseljih. 

Za naselji Orova vas in Dobrič je po-
stopek preštevilčenja že končan. Nove 
hišne tablice lahko brezplačno prevza-
mete v času uradnih ur v sprejemni pi-
sarni Občine Polzela.

Za druga naselja – Andraž nad Pol-
zelo, Podvin pri Polzeli in Založe – bo 
postopek izveden do konca leta 2020. 
O preštevilčenju boste lastniki obve-
ščeni z obvestilom.

Vse, ki ste že bili in boste vključeni v 
postopek preštevilčenja, seznanjamo z 
navodili, da je pri namestitvi hišne tabli-
ce treba upoštevati navodila za montažo 
izdelovalca, tablico namestiti na vidnem 
mestu stavbe, za katero je bila določena, 
in da je treba imeti eno leto nameščeni 
obe tablici z jasno oznako, katera je stara 
in katera nova oznaka stavbe.

Za zagotavljanje pravočasne dostave 
poštnih pošiljk in dostave na pravo me-
sto pošta priporoča označitev hišnih pre-
dalčnikov s priimkom ter z novo in staro 
hišno številko. Ne pozabite o novem na-
slovu obvestiti tudi pošiljateljev.

Nova podoba hišne tablice

Petra Siter

Ortofoto posnetek območja pričetka gradnje na Rimskih terasah

T-2 začel gradnjo optičnega omrežja

V preteklih dneh je podjetje T-2, d. 
o. o., v Občini Polzela začelo gradnjo 
lastnega optičnega telekomunikacijske-
ga omrežja. Gradnja bo potekala v več 
fazah. 

V prvi fazi se bodo dela izvajala v 
Rimskih terasah in nadaljevala na obmo-
čju Travniške ceste, ulice Ob Savinji ter 
pozneje v smeri proti Savinjski cesti, kjer 
se bo z gradnjo pločnika projektu pridru-
žila tudi Občina Polzela. 

Postopoma se pred začetkom gra-
dnje določenega odseka na terenu iz-
vajajo tudi barvni zarisi že obstoječih 
komunalnih vodov, kot so plinovod, 
vodovod in kanalizacija, da se lahko na-
tančneje predvidi potek nadaljnje trase.

Izvedba del je povezana s pridobi-
tvijo soglasij in prilagajanjem situaciji na 
terenu, zato se lahko vrstni red gradnje 
oziroma časovnica na določenih obmo-
čjih tudi spreminja. 

Da bi se čim manjkrat posegalo v 
prostor, bo občina hkrati z zgoraj ome-
njenima projektoma na nekaterih mestih 
ob trasi gradnje pristopila tudi k vgraditvi 

oziroma pripravi vse potrebne opreme 
za poznejšo vzpostavitev javne razsve-
tljave. 

Da bi se izognili prekopavanju cest, 
bodo dela, če bo le mogoče, potekala 
zunaj vozišča, to je v bankini, po zelenih 
površinah ob cestah, v pločniku in drugih 
površinah v varovalnem pasu občinskih 
cest. To velja še zlasti za novo obnovljene 
ceste, kjer se v cestišče ne bo posegalo. 

Ko bo gradnja potekala ob občinskih 
cestah, bo območje del zavarovano z 
začasno pomično delno zaporo prome-
ta, ki bo označena z ustrezno prometno 
signalizacijo in bo omogočala enostaven 
obvoz. 

Rok Železnik
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Občina Polzela pristopila k pripravi treh OPPN-jev 
in ureditvi območja Center Polzela

Občinski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) je prostorski akt, s katerim se 
podrobneje načrtuje prostorske uredi-
tve. Vsebinske rešitve OPPN-ja predsta-
vljajo celotno izvedbeno regulacijo pro-
stora na njegovem območju urejanja.

Občina Polzela je s strani investitorjev 
prejela več pobud za sprejem OPPN-jev 
na območju stavbnih zemljišč, za katera 
je bila že zdaj, po veljavnem Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Polzela, 
predvidena njihova izdelava. 

Gre za območja Ob razbremenil-
niku, Pod cerkvijo in za območje Ob 
stari žagi, ki bodo namenjena gradnji 
stanovanjskih stavb. Pobude z izhodi-
šči bodo, skladno z določili Zakona o 
urejanju prostora, objavljene na spletni 
strani občine. Na podlagi izhodišč, ki 
bodo preverjena in sooblikovana s stra-
ni lastnikov zemljišč, javnosti in drugih 
nosilcev urejanja prostora, bo župan 
sprejel Sklep o začetku priprave OPPN.

Zaradi vse večje prostorske stiske 
v Osnovni šoli na Polzeli, ki se je vsa-
ko leto bolj zavedamo, smo pristopili 
tudi k pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o ureditvenem načrtu Center 
Polzela. S spremembami in dopolni-
tvami bo občina poleg širitve območja, 
namenjenega gradnji prizidka k Osnov-
ni šoli Polzela, omogočila tudi gradnjo 
večstanovanjskih stavb, ročne avtopral-
nice ter javnih parkirnih površin.

O vseh aktivnostih in terminskih 
javnih razgrnitvah vas bomo seznanja-
li prek spletne strani Občine Polzela 
in časopisa Polzelan. Na spletni strani 
bodo objavljeni tudi vsi javno razgrnjeni 
dokumenti.

Petra Siter

Ureditev ceste na Goro Oljko

Občina Polzela je konec avgusta 
končala sanacijo makadamskega odse-
ka lokalne ceste na Goro Oljko, katere-
ga je močno načelo neurje, ki je divjalo 
v zadnjih dneh julija.

Izvajalec Avtoprevozništvo in zemelj-
ska dela Zdravko Dovečar, s. p., je v dol-
žini 1600 metrov obnovil jarke, ki služijo 
odvodnjavanju meteorne vode, ter uredil 
nasutje ceste na najbolj kritičnih mestih.

Podjetje Avtoprevozništvo in grad-
bena mehanizacija, Sašo Cizej, s. p., pa je 
vgradilo nekaj novih jaškov in prepustov 
za izpust vode čez cestišče.

Skupna vrednost sanacije je znašala 
približno 6500 evrov.

Rok Železnik

Območja ureditve

Sanirano vozišče po neurju
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Zahvala
Življenje nas vodi po poteh, ki jih ne izbiramo vedno sami. Polno je presenečenj, lepih in manj lepih, ki  nas v življenju 

bolj ali manj pomembno izoblikujejo. Sama se bom vedno spominjala dneva, ko je zagorel naš dom. Strahu, tesnobe in 
nemoči, ki so me obdajali. Dom in tudi kruh, saj je oče imel v hiši tudi obrtno delavnico,  od petčlanske družine se je iz 
trenutka v trenutek poslavljal. Vse, kar sta oče in mama do takrat ustvarila, je ogrožal ogenj. Nikoli, resnično nikoli ne bom 
pozabila, kako hitro so se odzvali naši ljubi sokrajani Ločičani. Kako hitro so sklenili verigo, ki si je neprekinjeno podajala 
vedra vode, zajeta iz bližjega potoka, in gasila požar. In ljubi požrtvovalni gasilci, vedno pripravljeni, da pomagajo ljudem v 
nesreči. Ob vsakem trenutku dneva, podnevi in ponoči. Kaj bi brez vas! Še enkrat HVALA, ker ste rešili naš dom. 

Ob nedavnem neurju, ko je orkanski veter lomil mogočna drevesa, sem se požara našega doma ponovno spomnila. 
Predvsem zaradi prostovoljnih gasilcev, ki so tudi tokrat vsem, ki so potrebovali pomoč, širokosrčno pomagali. Še v istem 
večeru, ko se je hudo neurje malce poleglo, so nesebično darovali svoj prosti čas, znanje in pogum, da so reševali. Brez 
besed in z odprtim srcem. Šele jutro je pokazalo, kako močan je bil veter, ki je ruval drevesa. In  že v zgodnjem jutru so 
ponovno bili na delu prostovoljni gasilci. Ste fantje sploh kaj spali? Skupaj s člani Civilne zaščite in Režijske ekipe Občine 
Polzela so usklajeno in strokovno reševali posledice viharja. Vse je potekalo tako tekoče, da je organizacija marsikomu lahko 
za zgled. Ponovno se je izkazalo, kako sočutni smo Slovenci in kako hitro priskočimo na pomoč, ko je treba. V tem je  moč 
preživetja našega naroda že tisočletja, v slogi in medsebojni pomoči. Kot že večkrat, lahko ponovno ponosno napišem, da 
imam svojo domovino, svoj kraj neizmerno rada in sem ponosna nanju.

Dragi prostovoljni gasilci, Civilna zaščita in Režijska ekipa Občine Polzela, iskrena, SRČNA HVALA za vso pomoč. 

Klavdija Sitar

Neurje 29. julija 2020

29. julija 2020 je neurje z močnimi-
nalivi in vetrom je povzročilo ogromno 
škodo na objektih v Občini Polzela. 

Poleg podrtih dreves na stanovanjske 
objekte je tudi Struga na več mestih pre-
stopila brežine in se razlila po stanovanj-
skih soseskah in poplavila več stanovanj-

Posledice neurja

skih objektov, predvsem na območju pod 
gradom Komenda in na Bregu pri Polzeli.

Občina Polzela je ponovno pozvala 
Direkcijo Republike Slovenije za vode, naj 
takoj pristopi k čiščenju Struge in razbre-
menilnega kanala Ložnice in rekonstruk-
ciji akvadukta.

Gasilci s pomočjo Režijskega obrata 
Občine Polzela so aktivno pomagali pri 
čiščenju podrtih dreves, ki jih je veter ne-
usmiljeno ruval. Sanirali so cestišče in ure-
jali bankine. Pri odstranjevanju posledic je 
njihova pomoč še vedno dobrodošla.

Alenka Kočevar

Zahvala
Ob vetrolomu 29. julija letos, ki je prizadel k sreči manjši del Brega - 

Gmajne, žal pa tudi najino parcelo, se iskreno zahvaljujeva za takojšnjo, 
nesebično pomoč gasilcem iz Andraža nad Polzelo, gospodu Igorju 
Pungartniku, poveljniku CZ Občine Polzela, gospodu Niku Cevzarju z 
ekipo in vsem fantom, ki so prek javnih del pomagali pri odvozu ostankov 
podrtega drevja.

Hvala in naj se 
ob takšni priliki ne 
srečamo nikoli več.

Brane in Vera 
Bernot
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Staro se umika novemu

Občina Polzela je v tem letu odkupila star objekt na 
Trgu sv. Marjete na Polzeli. 

 
Rušenje objekta je v začetku avgusta izvedlo Avtoprevozni-

štvo in gradbena mehanizacija, Sašo Cizej, s. p., vrednost celo-
tne investicije z nakupom objekta pa je bila okoli 70 tisoč evrov.

Na tem mestu bo občina v prihodnjem letu zgradila 12 
parkirnih mest in postajo za električna kolesa.

Tone Tavčer 

Rušenje objekta ...

Legijski tabor druge italske legije v Ločici ob Savinji

Ugodna lega Spodnje Savinjske doline in dvignjenih sta-
rih teras reke Savinje je že v prazgodovinskem času predsta-
vljala prostor, primeren za poselitev. V rimskem obdobju je 
tu potekala najpomembnejša cestna povezava med zahodom 
- Akvilejo (današnji Oglej, Italija) in Emono (današnja Ljublja-
na) in naprej proti vzhodu (proti Celeji (današnjemu Celju), 
Poetovijoni (današnjemu Ptuju) ali Flaviji Solvi (današnji Li-
pnici, Avstrija)). Med arheološkimi najdišči tega časa pa iz-
stopa Šempeter v Savinjski dolini, grobišče iz časa med 1. in 
3. stoletjem, z mojstrsko izdelanimi marmornimi grobnicami 
takrat pomembnih veljakov. 

Vojaški tabor v Ločici ob Savinji je bil postavljen konec 60. 
let drugega stoletja (natančneje med 168-172) za potrebe druge 
italske legije, z nalogo zagotoviti varnost rimskega imperija na 
njegovi vzhodni meji. V tem času so bili namreč pogosti vpadi 
germanskih ljudstev (predvsem Markomanov) in zato je bila za 
kratek čas na tem območju oblikovana tako imenovana »vojna 
cona« - Praetentura Italiae et Alpium. Pri osnovanju legijskega ta-
bora je imel verjetno veliko vlogo tudi rimski senator Tit Varij Kle-
mens iz Celeje, torej domačin in dober poznavalec terena, kar pa 
mu je nazadnje tudi pomagalo,  da je dosegel senatorski naziv. 

Kompleks vojaškega tabora je bil zasnovan v obliki pravil-
nega pravokotnika velikosti 543 x 435 m, z obzidjem in stolpi, 
znotraj katerega je bila nato zgrajena potrebna infrastruktura 
(ceste, kanali) in objekti (poveljstvo, vojaške barake itd.). Druga 
italska legija, ki je štela 5500 legionarjev, se je leta 172 prema-
knila na območje Donavskega limesa, najprej v današnji Albing, 
Avstrija (173-204), nato pa, po uničujoči poplavi, v bližnji dana-
šnji Enns-Lorch, Avstrija (rimski Lauriacum) (205 - 5. stoletja). 

Območje tabora je že konec 19. stoletja raziskoval kustos ta-
kratnega celjskega muzeja Emanuel Riedl, ki je na podlagi žigov 
na opeki prvi tabor opredelil kot vojaški tabor. Velikopoteznih 
arheoloških raziskav oziroma do danes edinih arheoloških izko-
pavanj pa se je v letih 1916 do 1918 lotil dr. Franc Lorger, profe-
sor na celjski gimnaziji, ki ga je k raziskavam napotil Avstrijski 
arheološki inštitut z Dunaja. Ostanki arhitekture so bili ponekod 
vidni že na površini, kar lahko razberemo tudi na Franciscej-
skem katastru iz leta 1825, kjer so zidovi predstavljeni kot trav-
nate površine (kjer se oranje ni izvajalo zaradi kamenja oziroma 
ostankov zidov, tako imenovanih grobelj), ponekod pa so se 
zidovi pojavili šele na globini 1,2 m. Lorger je sledil poteku zidov 
in tako prvi določil velikost in obliko vojaškega tabora. Drobnih 

1. DEL - ZGODOVINA VOJAŠKEGA TABORA IN ARHEOLOŠKIH RAZISKAV

... in končni izgled
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Območje legijskega tabora (pobarvano z modro) na podlagi DOF in katastru (vir: EvRD), z vrisanimi odkritimi strukturami, 
ki jih je odkril Lorger (izrisano z rdečo) (po Kandler, 1979, AV 30).

najdb je bilo malo in so bile skromne, prav tako ni posvečal po-
zornosti arheološkim plastem in metodologiji. 

Preteči je moralo kar 60 let, da so vojaški tabor ponovno 
raziskovali arheologi, tokrat z Zavoda za spomeniško varstvo, 
ko se je na območju načrtovala izgradnja infrastrukture (hitra 
cesta, plinovod). Manjše raziskave so bile opravljene tudi v 80. 
letih s strani Pokrajinskega muzeja Celje, Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Centra za preventivno arheologijo in pred 
kratkim – poleti 2020, za izvedbo nove poljske poti ob ukinitvi 
nezavarovanega prehoda čez železnico.

Območje vojaškega tabora je bilo kot arheološki kulturni 
spomenik Ločica ob Savinji - Vojaški tabor druge italske legije 
(EŠD 7482) zaščiteno leta 1996 in je varovano z Odlokom o 
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec 
(Ur. l. RS, št. 89/98, 43/2000, 124/2003).

Z legijskim taborom v Ločici so neposredno povezani tudi 
objekti,  odkriti ob izgradnji avtocestnega križa na lokaciji Ilovi-
ca pri Vranskem. Leta 1995 so tu potekala obsežna arheološka 
izkopavanja, ki jih je vodil Pokrajinski muzej Celje, ki so odkrila 
velik objekt v obliki črke E z ostanki dveh peči za žganje opeke 
ter ob njem veliko skladišče ali sušilnico, torej večji opekarski 
obrat oziroma officina, ki je – glede na žige na opeki (LEG II 
ITA) – proizvajal gradbeni material predvsem za legijski tabor 
v Ločici.

Dr. Iva Mikl Curk, vodilna konservatorka takratnega Republi-
škega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in vodja 
raziskave leta 1976, je napisala:

»Že rodove in rodove nazaj je plug v Savinjski dolini zadeval 
na ruševine mogočnega zidovja … 

… prostor tabora v Ločici je v Evropi edinstven materialni 
pomnik za zgodovino rimskega imperija tako pomembnih mar-
komanskih vojn, ki jih štejemo za začetek velikega preseljevanja 
narodov v evropskem merilu.«

In res, vojaški tabor v Ločici ob Savinji je eden od samo 
dveh rimskih vojaških taborov, ohranjenih  na območju Sloveni-
je, in kot tak pomemben arheološki spomenik, ki daje Ločici po-
sebno vrednost, na katero moramo biti ponosni in jo s skupnimi 
močmi varovati ter jo predvsem spoznavati z radovednostjo in 
predstavljati s ponosom. Pri tem pa je potrebno, da sodelujeta 
tako stroka kot tudi lokalna skupnost, saj je to del identitete 
tega prostora.

V naslednjem prispevku boste lahko prebrali, kakšna je bila 
zasnova vojaškega legijskega tabora v Ločici in katere so naj-
značilnejše stavbe oz. elementi znotraj tabora.

Mateja Ravnik, univ. dipl. arheologinja, konservatorka
Danijela Brišnik, univ. dipl. arheologinja, konservatorska svetnica

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Celje

... in končni izgled
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Občina Polzela z javnim razpisom išče pediatra in 
zobozdravnika za otroke in mladino – še nekaj dni 
za oddajo vlog

Občinski svet Občine Polzela je na drugi izredni seji, ki je 
bila v torek, 11. avgusta 2020, obravnaval in sprejel odloka za 
podelitev dveh koncesij na področju javne zdravstvene službe.

S koncem letošnjega leta končuje svojo poklicno pot otro-
ška zdravnica Vlasta Matjaž, dr. med., iz zasebne pediatrične 
ambulante, ki je v Zdravstveni postaji Polzela  od ustanovitve 
občine dalje na podlagi podeljene koncesije opravljala javno 
zdravstveno službo na področju pediatrične dejavnosti za iz-
vajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju Občine 
Polzela.

Prav tako s koncem letošnjega leta končuje svojo poklicno 
pot tudi Silva Galackaj, dr. med., iz zasebne zobne ambulante, ki 
je v Zdravstveni postaji Polzela od ustanovitve občine dalje na 
podlagi podeljene koncesije opravljala javno zdravstveno služ-
bo na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na 
območju Občine Polzela.

Sprejeta odloka predstavljata koncesijska akta Občine 
Polzela na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, h katerima 
je občina že pridobila soglasje Ministrstva za zdravje in so-
glasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

Občina Polzela je v sredini avgusta na svoji spletni strani 
in portalu javnih naročil objavila javni razpis za podelitev kon-
cesije na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otro-
škega in šolskega dispanzerja na območju Občine Polzela v 
obsegu 1,10 programa in javni razpis za podelitev koncesije 
na področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na 
območju Občine Polzela v obsegu 1,00 programa ter izbrala 
nova koncesionarja. Koncesiji bosta podeljeni za 15 let.

Rok za predložitev ponudb se izteče konec septembra.

Alenka Kočevar

Obvestilo
zdravnikov Zdravstvene postaje Polzela

Zaradi slabšanja epidemiološke situacije ter z name-
nom, da čim bolj preprečimo širjenje novega koronavirusa 
in vseh drugih nalezljivih obolenj, ponovno pozivamo vse 
občane, da se držijo naslednjih navodil: 

1. V primeru zdravstvenih težav obvezno kontaktirajte 
svojega osebnega zdravnika po elektronski pošti ali 
telefonu. Izvide preiskav lahko oddate tudi ob vhodu v 
ZD, kjer lahko prevzamete tudi naročene obrazce. Ne-
naročeni obiskovalci ne morejo v ZD, razen v primeru 
življenjsko ogrožujočega stanja! 

2. Ob naročanju je treba medicinski sestri podati vse po-
datke o trenutnih zdravstvenih težavah. Medicinska se-
stra bo podatke predala zdravniku. Zdravnik bo glede 
na to določil način obravnave in termin pregleda, če 
bo to potrebno.

3. Že ob naročanju je obvezno medicinski sestri odgovo-
riti na vsa vprašanja o trenutnem zdravstvenem stanju, 
ker brez izpolnjenega vprašalnika ne boste mogli v ZD.

4. V primeru prehlada ali znakov okužbe dihal ostanite 
doma in se posvetujte o nadaljnjih ukrepih v svoji am-
bulanti:

• Pacienti s prehladnim obolenjem, ki ne potrebujejo 
pregleda pri zdravniku, pokličejo svojega osebnega 
zdravnika, da jih naroči na bris in odpre bolniški sta-
lež. Prosimo, da v primeru pozitivnega brisa obvesti-
te svojega osebnega zdravnika.

• Pacienti s prehladnim obolenjem, ki potrebujejo 
zdravniško pomoč, bodo pregledani v skupni ambu-
lanti v SB Celje.

• V primeru zdravstvenih težav zunaj ordinacijskega 
časa lahko kontaktirate dežurno ambulanto ZD Žalec 
(03 713 43 16).

V primeru NUJNEGA STANJA (težko dihanje ali druga 
nujna stanja) pokličite 112. 

Na tem mestu ponovno pozivamo vse občane, izve-
dlo in tiste s kroničnimi boleznimi, da ne hodijo v prosto-
re, kjer se zadržuje večje število ljudi, in ostanejo doma, 
če je le mogoče!

Zdravniki Zdravstvene postaje Polzela
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Osebno ime – odprava omejitev glede števila besed

Zakon o osebnem imenu strogo do-
loča pravila glede izbire in spremembe 
osebnega imena. Od julija 2020 so uve-
dene novosti oziroma odpravljene ome-
jitve glede osebnega imena oz. priimka 
na dve besedi. Po novem lahko ime ali 
priimek sestavljata tudi samostojna 
črka, vendar zgolj na način, da je doda-
na imenu ali priimku, ki je sestavljeno 
iz besede ali besed oziroma nedeljivih 
celot. Državljan, ki ima ime in priimek 
sestavljen iz več besed, lahko za pravni 
promet izbere okrajšavo imena in priim-
ka, vendar tudi v tem primeru imena ali 
priimka ne more samostojno sestavljati 
le okrajšava. Uporaba številk ni dovolje-
na. Raba okrajšave in črke v kombinaciji 
z besedo ali besedami namreč zmanj-
šuje možnost nesporazumov, do katerih 
bi lahko prihajalo, če bi posamezniki v 
pravnem prometu nastopali zgolj s čr-
kami ali okrajšavami besede, pri čemer 
ločitev imena od priimka v osebnem 
imenu praktično ne bi bila mogoča.

Poglejmo primer: Milena Marija A Novak

Za pravni promet ne moremo izbrati 
zgolj okrajšave – npr. M. M. Novak ali A 
Novak ali M. M. A. Novak, lahko pa izbe-
re Milena M. Novak ali Milena A Novak 
ali Marija A Novak ipd. 

Pri izbiri osebnega imena obstaja-
jo tudi omejitve. Zaradi preprečevanja 
zlorab osebnega imena se sprememba 
osebnega imena ne dovoli državljanu, 
ki je bil pravnomočno obsojen za ka-
znivo dejanje, za katero se storilec pre-
ganja po uradni dolžnosti, dokler kazen 
ni izvršena ali dokler traja preizkusna 
doba ali pravne posledice obsodbe. Iz-
brano osebno ime se lahko tudi zavrne, 
v primerih najrazličnejših želja po ne-
navadnih imenih (npr. Pes Fido), če je 
nemoralno in žaljivo za posameznika in 
posledično ne zagotavlja varstva člove-
kovih osebnosti in dostojanstva, kar je 
zapisano tudi v Ustavi RS. 

Celotno osebno ime ali samo prii-
mek ali samo ime se spremeni na pro-
šnjo državljana. Vloga za  spremembo 
osebnega imena se  vloži na kateri koli 
upravni enoti, krajevnem uradu v Repu-
bliki Sloveniji ali na diplomatsko konzu-
larnem predstavništvu Republike Slo-
venije v tujini. Vlogo lahko oddate tudi 
po elektronski poti s pomočjo portala 
e-Uprava, kjer boste našli obrazec (za 
kar je potrebno kvalificirano digitalno 
potrdilo). Prošnji ni potrebno priložiti 
potrdila o nekaznovanosti (izda ga Mi-
nistrstvo za pravosodje) in potrdila, da 
oseba ni v kazenskem postopku (izda 
ga okrajno sodišče), saj navedeni po-
trdili pridobi upravna enota sama po 
uradni dolžnosti. V primeru, da pa naš 
državljan prebiva v tujini, mora v po-
stopku spremembe osebnega imena 
priložiti potrdilo o nekaznovanju tujega 
pristojnega organa.

S podpisa pogodbe o štipendiranju  

Podeljenih šest štipendij iz Ustanove Dobrodelni 
županov sklad 

V torek, 22. septembra 2020, je v sejni sobi Občine Polzela potekalopod-
pisovanje pogodb o štipendiranju dijakov in študentov, prejemnikov štipendije 
Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela za šolsko leto 2020/21. Štipendiste 
so sprejeli župan Jože Kužnik, ki je tudi ustanovitelj in predsednik uprave Usta-
nove, ter člana uprave Alenka Kočevar in Igor Pungartnik.

Ustanova dobrodelni županov sklad 
podeljuje štipendije že četrto leto zapo-
red. Štipendije so namenjene dijakom in 
študentom, ki imajo stalno prebivališče 
v Občini Polzela ter izpolnjujejo druge 
pogoje. O javnem razpisu, številu razpi-
sanih štipendij in višini štipendij odloča 
uprava s sklepom pred javno objavo.

V šolskem letu 2020/21 bo štipendi-
jo v višini 120 evrov na mesec prejema-
lo šest štipendistov: Hana Govek, Sara 
Jug, Elma Kovačič, Trina Posedel, Miha-
el Pospeh in Hanna Turnšek.

V obdobju od šolskega leta 2017/18 
do vključno šolskega leta 2020/21 je 
bilo podeljenih 26 štipendij iz Župano-
vega sklada.

Blažka Klemenčič
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Prošnjo za spremembo osebnega 
imena mladoletne osebe (imena in/ali 
priimka) lahko vložijo starši ali skrb-
nik oziroma skrbnica, če je mladoletna 
oseba postavljena pod skrbništvo (s 
tem mora soglašati tudi pristojni cen-
ter za socialno delo). Če je otrok že 
dopolnil devet let, mora tudi sam po-
dati izjavo, da se strinja s spremem-
bo osebnega imena. Za spremembo 
otrokovega osebnega imena mora biti 
dano soglasje obeh staršev. Če ta živita 
ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri 
katerem otrok živi oziroma ki mu je za-
upan v varstvo in vzgojo, če s tem so-
glaša drugi od staršev. Če se starša ne 
moreta sporazumeti glede spremembe 
osebnega imena otroku, potem jima 
sporazumno odločitev pomaga doseči 
center. Zakon jasno določa, da soglas-
ja drugega od staršev ni potrebno, in 
sicer v primerih, ko eden od staršev ni 
več živ, ni znan, njegovega prebivališča 
ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvze-
ta starševska skrb.

Prošnja za spremembo osebnega 
imena se veže na popolno poslovno 
sposobnost. V nekaterih primerih (s 
sklenitvijo zakonske zveze ali staršev-
stvom na podlagi sodbe sodišča), ko 
posameznik pridobi popolno poslov-
no sposobnost pred polnoletnostjo, se 

takim posameznikom omogoča samo-
stojno vlaganje prošenj za spremembo 
osebnega imena, po drugi strani pa je 
to onemogočeno polnoletnim posame-
znikom, ki poslovne sposobnosti nima-
jo ali je niso pridobili.

Sprememba osebnega imena velja 
za popolno poslovno sposobne osebe 
od dneva vročitve odločbe, za mlado-
letne osebe pa od dokončnosti odloč-
be o spremembi osebnega imena. Ta-
ksa za spremembo osebnega imena 
na podlagi odločbe znaša v skupnem 
znesku 54,90 evra. Ob vsaki nadaljnji 
spremembi osebnega imena, izdani na 
zahtevo posameznika, je treba plača-
ti dvakratno vrednost takse (skupaj 
109,30 evra).

Zakonec ali partner, ki je ob skleni-
tvi zakonske ali partnerske zveze spre-
menil priimek, lahko leto dni od prav-
nomočne razveze izjavi, da želi spet 
imeti prejšnji priimek. Izjavo lahko poda 
le, če v času trajanja zakonske oziroma 
partnerske zveze priimka ni spreminjal. 
Zakonec ali partner lahko ob sklenitvi 
zakonske ali partnerske zveze obdrži 
svoj priimek, izbere priimek zakonca 
ali partnerja, svojemu priimku doda 
priimek zakonca ali partnerja ali izbe-
re priimek zakonca ali partnerja ter mu 
doda svoj priimek. Če je izbrani priimek 

iz več besed oziroma nedeljivih celot ali 
iz več besed oziroma nedeljivih celot in 
črk, lahko da izjavo, katero sestavljeno 
(torej skrajšano) osebno ime bo upora-
bljal uradno. 

Od 13. 7. 2020 dalje lahko tudi ose-
be, ki imajo v matičnem registru že 
vpisano ime in/ali priimek, sestavljen iz 
več besed oziroma nedeljivih celot, pa 
so bile pred uveljavitvijo novele Zakona 
o osebnem imenu obvezane za pravni 
promet izbrati ime in/ali priimek, ki je 
sestavljen iz največ dveh besed oziro-
ma nedeljivih celot, podajo »novo« iz-
javo o izbiri osebnega imena za pravni 
promet. 

Ob spremembi osebnega imena ne 
smemo pozabiti na obvezno zamenja-
vo osebnih dokumentov, in sicer oseb-
no izkaznico in potni list najkasneje v 
30 dneh, orožne listine v 8 dneh, pro-
metno dovoljenje v 15 dneh, vozniško 
dovoljenje v 30 dneh po nastali spre-
membi podatkov.

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

Simona Stanter

Policijska kronika - avgust 2020

3. 8. smo bili policisti PP Žalec s 
strani občana obveščeni o poskusu vlo-
ma v stanovanjsko hišo na Bregu pri 
Polzeli. Neznani storilec v hišo ni prišel, 
je pa naredil škodo na objektu. Na kra-
ju so policisti zbrali prva obvestila in so 
zoper neznano osebo podali kazensko 
ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v 
Celju (ODT).

17. 8. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v Župnišče Polzela, in 
sicer je neznani storilec vlomil v objekt, 
ga pregledal, vendar po prvih ugotovi-
tvah iz njega ni ničesar odtujil. Na kraju 
so policisti zbrali prva obvestila in so 
zoper neznano osebo podali kazensko 
ovadbo na ODT v Celju.

17. 8. smo bili policisti PP Žalec s 
strani občanke  obveščeni o spletni go-
ljufiji na Polzeli, in sicer je neznani sto-
rilec prek spleta ogoljufal oškodovan-
ko. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 
ovadba na ODT Celje.

20. 8. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v poslovne prostore v 
industrijski coni v Ločici ob Savinji, in 
sicer sta dva neznana storilca razbi-
la steklo vhodnih vrat prodajalne ter 
iz objekta odtujila več predmetov. Za 
neznanima storilcema policisti še poi-
zvedujejo in bodo na ODT Celje podali 
kazensko ovadbo. 

V avgustu smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni o štirih prometnih nesrečah, 

ki so se zgodile na območju Občine 
Polzela, in sicer ena z udeležbo divje 
živali – srno, tri pa z materialno škodo. 
Dve od teh sta se zgodili v Založah, ena 
pa v Ločici ob Savinji.

Policisti PP Žalec smo na območju 
Občine Polzela zoper tri kršitelje ce-
stnoprometnih predpisov napisali ob-
dolžilne predloge na sodišče za prekr-
ške v Celju, saj so vozili brez veljavnega 
vozniškega dovoljenja in pod vplivom 
prepovedanih substanc.

V avgustu smo bili policisti PP Žalec 
obveščeni tudi o dveh kršitvah javnega 
reda, kršiteljem pa so izdali plačilne na-
loge zaradi očitanih kršitev. 

Občinske novice1414

Št. 8-9, september 2020
� �



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

Na cestah veliko pogosteje kot med 
počitnicami srečujemo otroke, med nji-
mi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb 
za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti 
in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se 
lahko srečajo na šolski poti in v vsakda-
njem prometu, je izjemno pomembna. 
Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti 
tudi na učence, ki se po dolgih počitni-
cah vračajo v šole in so še razigrani.

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 
semaforiziranih prehodov.

• Na svoji poti naj uporabljajo ozna-
čene ali semaforizirane prehode za 
pešce, nadhode oziroma podhode.

• Pred prečkanjem ceste se morajo 
prepričati, ali imajo prosto pot (po-
gled na levo, desno in še enkrat levo).

• 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 kresničko.

Otroci in mladoletniki spadajo 
v skupino šibkejših prometnih 
udeležencev

• 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 čelado. 
To po novem velja za vse voznike in 
potnike na kolesu, do dopolnjenega 
18. leta starosti.

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

Starši!
• Te in prihodnje dni čim več časa 

namenite prometnovarnostni vzgoji 
svojih otrok. Seznanite jih z nekate-
rimi 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 rav-
nanjem dajete zgled svojim otrokom. 
Pomislite, kako sami prečkate cesto, 
ali uporabljate varnostne pasove, 
kako parkirate, ali pred svojimi otroki 
telefonirate med vožnjo.

• Pri prevozu otroke dosledno zava-
rujte z varnostnimi pasovi oziroma 
jih prevažajte zavarovane v ustreznih 
sedežih, primernih otrokovi starosti in 
telesni teži. Tudi sami se vedno pripni-
te. 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 vsa-
ko prerivanje otrok ob avtu. Mlajšega 
otroka starši iz vozila vzemite sami.

Vozniki!
• Kot udeleženci v prometu bodite na 

otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebej pozorni. 

• Temu prilagodite tudi način svoje vo-
žnje. V bližini šolskih poti zmanjšajte 
hitrost vožnje. Vozite še posebej pre-
vidno, počasi in na zadostni varnostni 
razdalji.

• Še posebej bodite pozorni v bližini 
vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda 
igrajo otroci (npr. na ulicah, parkiri-
ščih ...).

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

• Parkirati morate pravilno, saj z nepra-
vilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko 
ne samo ovirate, temveč otroke in 
druge pešce tudi ogrožate. Izogi-
bajte se uporabi mobilnega telefona 
med vožnjo, saj nevarno preusmerja 
pozornost s ceste in dogajanja v 
prometu. 

Gorazd Trbovšek

Obvestilo
Poraba energije v Občini Polzela

Občina Polzela je v skladu z veljavno zakonodajo pri-
stopila k sprejemu novega lokalnega energetskega kon-
cepta (v nadaljevanju LEK).

 
Gre za dokument, ki je podlaga za skupno podnebno in 

okoljsko politiko ter je v skladu z zdajšnjimi podnebnimi raz-
merami po svetu postal obveza vsake občine.

 Omenjeni dokument omogoča tudi prijave na razpise 
EU, pri tem pa je mogoče črpati nepovratna sredstva za ob-
novo in izgradnjo javnih objektov.

Enden izmed pomembnejših podatkov v omenjenem 
dokumentu je podatek o rabi energije v gospodinjstvih.

Brez vaše pomoči, cenjeni občani, ne bomo mogli ovre-
dnotiti tega podatka. Zato vas prosimo za pomoč, da izpol-
nite spletno anketo.

Naj povemo, da je zagotovljena popolna anonimnost. 
Anketa vam bo vzela samo nekaj minut vašega časa, nam 
pa bo v veliko pomoč.

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Spletna povezava do ankete za stanovanjske hiše: 
https://www.1ka.si/a/296935

 Petra Siter
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Turizem je pojem, pod katerim običajno 
razumemo potovanje zaradi razvedrila, oddiha in 
njegove spremljajoče dejavnosti. Je splet pojavov 
in odnosov, povezanih z dejavnostjo ljudi, ki 
potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega stalnega 
bivališča, neprekinjeno do največ enega leta, zaradi 
preživljanja prostega časa, zabave in poslovnih 
razlogov.

V skladu z definicijo Svetovne turistične 
organizacije je turist vsakdo, ki potuje vsaj 80 
kilometrov od kraja stalnega prebivališča. Tako 
turizem definira spletna stran Wikipedia. Kako lahko 
to definicijo prenesemo v manjšo občino, kot je 
polzelska, kaj lahko turist vidi in doživi pri nas, o 
dogodkih ter o tem, kako se znajde v novi vlogi vodje 
TIC Polzela, je spregovoril Damjan Jevšnik.

Kako vas je pot pripeljala na TIC Polzela?
Aktiven sem bil predvsem na dveh področjih, v turizmu 

in gozdarstvu. Od leta 2007 sem vodil turistično agencijo, ki 
pripravlja daljša potovanja v najlepše dele sveta. Med letoma 
2007 do 2019 je agencija delovala kot popoldanski s. p., na 
koncu z dvema zaposlenima sodelavkama v pisarni in petimi 
stalnimi sodelavci – turističnimi vodniki. Med številnimi stalni-
mi gosti so nekateri že 15-krat potovali z nami. Zaradi vse več 
dela v agenciji iz leta v leto sem se konec leta 2019 le odločil 
in prekinil dolgoletno zaposlitev na Zavodu za gozdove ter 
začel redno delo v agenciji. Ampak aprila 2020 so se poto-
vanja žal ustavila in še vedno se ne potuje. Ker sem želel v 
agenciji ohraniti sodelavkino delovno mesto, sem sam iskal 
zaposlitev drugje. In jo dobil, pa ne kakršno koli, ampak za-
nimivo in polno izzivov, na področju, ki mi je ljubo, kjer imam 
veliko idej, na delovnem mestu vodje TIC Polzela. Hvaležen 
sem za to priložnost.

Po koncu univerzitetnega študija gozdarstva v Ljubljani 
sem 23 let delal na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Nazarje, 
kjer sem dobro desetletje vodil krajevno enoto Nazarje, ki 
pokriva občine Mozirje, Rečica in Nazarje. Ob tem sem skr-
bel tudi za odnose z javnostmi na območni enoti. Po letu 
2012 pa sem služboval v Gornjem Gradu kot vodja KE Gornji 
Grad, ki zaposluje sedem revirnih gozdarjev v dveh revirnih 
pisarnah in pokriva občini Gornji Grad in Ljubno. Gozdarstvo 
je v Zgornji Savinjski dolini pomembna gospodarska panoga. 
Delo je bilo prijetno in pestro, veliko je bilo zanimivih stro-
kovnih izzivov. Tudi zato sem tako dolgo vztrajal z dvema 
službama.

Od nekdaj me je zanimala narava in njeno varovanje. Bil 
sem planinski vodnik (za zimske in poletne razmere), vodil 
zimsko planinsko šolo, prehodil večino slovenskih gora (po-
leti, pozimi, podnevi, ponoči …) ter bil na najvišjih vrhovih Alp.

Tudi v službi me je veselilo varovanje narave. Postavljali 
smo informativne table, pisal sem članke, sodeloval sem pri 
številnih ureditvah v naravnem okolju (brvi, mostovi, klopi, 
označevanje posebnih dreves …), osnoval sem drevored če-
šenj Mozirje–Nazarje, načrtoval dve gozdni učni poti. Vodil 
sem šolsko mladino po gozdnih učnih poteh, organiziral stro-
kovne ekskurzije Savinjskega gozdarskega društva Nazarje 
po Sloveniji in tujini.

Kako se znajdete v novi vlogi?
Zanimivo je in precej se dogaja. Ne le TIC Polzela, tudi 

Občina Polzela, katere del smo, je zelo aktivna na številnih 
področjih. Nikakor ne gre za mirno službo (nasmeh, op. p.). 
Ob sklenitvi zaposlitve sem razmišljal predvsem o celovi-
ti ureditvi širšega območja Gore Oljke za obiskovalce ter 
o postavitvi muzeja nogavičarstva, zdaj pa me zaposlujejo 
številne druge sprotne naloge. Do odprtja novega bistroja 
in slaščičarne Pasijonka na gradu, ki je načrtovano za zače-
tek oktobra, bi želeli prenoviti tudi poročno dvorano, saj se 
poroke s hladnejšim vremenom selijo z grajskega dvorišča v 
notranjost. Potekajo tudi nekatera druga vzdrževalna dela na 
gradu, v parku Šenek smo ta mesec obnovili klopi. Spozna-
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vam se z bogato zgodovino, ki jo predstavljamo zlasti skupi-
nam, ki obiščejo Polzelo. Preselili smo izbrane stroje, ki bodo 
predstavljeni v novem muzeju nogavičarstva. Naročili smo 
nove mize za potrebe glasbene šole in dogodkov podjetij v 
večnamenski dvorani – VIT-točki. Veliko je različnih manjših 
opravil. Začeli pa smo se tudi dogovarjati za ureditev zdaj 
manjkajočih razgledov z Gore Oljke in  Vimperka z lastniki, pa 
z izboljševanjem dostopov, urejanjem parkirišč … 

Kakšne so vaše asociacije ob besedi turizem?
Turizem je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih 

panog na svetu (z nepričakovanim trenutnim zastojem). Od-
krivanje novih krajev človeka spremeni, bogati in širi obzorja.

Turizem mora biti doživetje. Predpogoj za razvoj turizma 
so ohranjena narava, kulturna dediščina, urejena turistična in-
frastruktura, prijazni in gostoljubni domačini.

Ste tudi vi kdaj turist?
Da, kar pogosto, saj z družino redno potujemo. Do zdaj 

smo videli okrog 50 držav. Med njimi so me najbolj spremeni-
le skandinavske države, kjer sem bil dolga leta vsako poletje, 
pa Nova Zelandija, Japonska, Sejšeli, Irska in Škotska. Skupno 
tem državam je, da so kulturno in ekonomsko dovolj razvite, 
da je tam varstvo narave vključeno v razvoj turizma. In da je 
turizem v teh državah pomemben vir dohodka.

Na potovanjih smo videli veliko dobrih praks, na pod-
lagi katerih se skozi različne domiselne turistične produkte 
zagotavljajo globoka doživetja obiskovalcev, domačini pa z 
urejanjem svojega kraja in s službo na domačem pragu zelo 
lepo živijo. Ob tem se ohranja narava in izboljšuje življenjsko 
okolje tudi za domačine. 

Kot vodja TIC Polzela ste si zagotovo zamislil nekakšno 
vizijo razvoja turizma v Občini Polzela. Kaj obsega vaša 
vizija?

Izpostavil bi tri izvirne znamenitosti občine: grad Komen-
da z zgodbo o malteških vitezih, najbolj obiskan hrib v Spo-
dnji Savinjski dolini – Goro Oljko ter čudoviti park pri dvorcu 
Šenek. Te tri »turistične produkte« si želimo najprej še izbolj-
šati, jih narediti lažje dostopne, še bolj prepoznavne, potem 
pa okrog njih razviti nove turistične produkte. Seveda je na 
Polzeli še več drugih zanimivosti, ki popestrijo obisk obmo-
čja in bi jih želeli prav tako še izboljšati.

Pričakujemo tudi nove predloge in želje občanov, ideje za 
lepši kraj, za nove poslovne priložnosti. Ideje, ki spadajo v ta 
prostor, bomo z veseljem podprli. 

Ob tem je treba nenehno »poenostavljati poti prodaje«, 
skrbeti za stalno urejenost kraja, za prijazno infrastrukturo. 
Turizem nikakor ni ločen od urejanja kraja, po navadi je do-
bro za turiste tudi dobro za domačine. Urejenih sprehajalnih 
poti, otroških igrišč, sladoleda … ne more biti nikoli preveč. 
Sam pogrešam otroško igrišče sredi Polzele, pa še kakšno na 
krajih, kjer bi si želeli več obiskovalcev.

Pričakujem tudi zelo konkretno sodelovanje vseh turistič-
nih ponudnikov v občini.

Se vam zdi Občina Polzela zanimiva za turista? Kaj bi 
izpostavili in priporočili, da obiščejo in preizkusijo tudi 
domačini sami?

Upam, da naše »naj znamenitosti« – grad Komenda, Goro 
Oljko in park Šenek – tudi domačini prepoznajo kot svoje in 

njihov obisk priporočijo prijateljem. Na TIC Polzela v gradu 
Komenda so na voljo kakovostne in brezplačne brošure, na 
ogled je čudovit šestminutni film o Polzeli »Polzela, mesto na 
podeželju« in muzejske zbirke z zelo zanimivim vodenjem. 
Trenutno je v stanju, ki je primerno pokazati ga obiskoval-
cem, le grad, čeprav pred ureditvijo novega večjega parkiri-
šča. Z oktobrom se odpira prenovljen lokal na gradu. Okrog 
Gore Oljke načrtujemo še kakšno dodatno parkirišče, razgle-
dišče, treba je poiskati način za ureditev od erozije načete 
planinske pešpoti … Park Šenek pa je trenutno zaradi ukre-
pov še zaprt za obiskovalce zaradi varovanja starejših v bli-
žnjem Domu upokojencev. Morda se tudi tu najde možnost 
za vsaj delno odprtje brez ogrožanja starejših. V načrtu ima-
mo ureditev manjšega parkirišča ob vhodu v park in ureditev 
obstoječih poti po parku.

Urejena okolica, rože na balkonih, pokošene zelenice, 
vzdrževane ograje …, vse to pomembno vpliva na vtis obi-
skovalca o kraju. Veseli me, da je veliko domov v občini zelo 
lepo urejenih. Za urejen videz skupnih površin pa lepo skrbi 
režijski obrat občine. 

Kakšno je zanimanje za Polzelo in okolico? 
Pohvaliti bi želel dozdajšnje delo obeh sodelavk v TIC 

Polzela, Lidije in Manuele, ki skrbita za organizacijo prireditev 
in turistično promocijo. Polzela je med različnimi društvi in 
drugimi organizacijami, ki organizirajo avtobusne izlete zara-
di dozdajšnje promocije že precej poznana. Omenil bi, da je 
v letu 2018 Polzelo prek TIC Polzela obiskalo kar 46 vodenih 
skupin (1549 turistov). Največ jih je obiskalo grad Komenda, 
sledita muzej starih traktorjev in cerkev sv. Križa na Gori Oljki. 
To ni malo. Seveda nimamo evidence vseh obiskovalcev, ker 
ne pridejo vsi na TIC Polzela. Ocenjujem pa, da bi lahko Pol-
zelo obiskalo več družin z otroki.

V Občini Polzela bi bile zelo dobrodošle nove (kakovo-
stne) turistične namestitve, ki bi zadržale goste v občini in 
okolici več dni ter s tem omogočile zaslužek tudi drugim tu-
rističnim ponudnikom. 

Posebej bi izpostavil daleč najbolj obiskan hrib v tem delu 
Savinjske doline Goro Oljko. Letno ga obišče več tisoč po-
hodnikov, kolesarjev, avtobusnih skupin, številne družine in 
posamezniki. Mnogi večkrat ali redno. Ob tem se vprašam, ali 
je sploh pomembna razlika med turistom in domačim izletni-
kom. Za ponudnika hrane in pijače najbrž ne.

Menim, da bi morali Polzelo in njene turistične znameni-
tosti še naprej urejati in izboljševati, pa bodo zadovoljni tako 
turisti kot domačini, ki bodo bivali v lepšem okolju. Turisti 
bodo prišli kar sami, brez veliko vabljenja, ker bo lepo, ker 
bodo naše poti in ceste varne za pešce, kolesarje, pa tudi za 
gibalno ovirane ljudi.

V sklopu TIC Polzela organizirate tudi prireditve? Jih obi-
skujejo le domačini ali prihajajo na Polzelo ljudje tudi od 
drugod?

Občina Polzela – TIC Polzela na leto izvede več kot 20 
javnih prireditev in dogodkov, med njim so nekateri tudi pro-
tokolarni. Med obiskovalci prevladujejo domačini, ampak del 
prireditev je odmevnih tudi širše.
• Naj omenim visoki obisk Velikega mojstra Suverenega 

malteškega viteškega reda na gradu Komenda, ki je na 
Polzelo privabil množico navdušencev in pripadnikov 
reda (okrog 300 obiskovalcev).
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• Ponosni smo tudi na tradicionalni meddržavni dogodek 
Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva – 
posvečen posadki desetih pilotov bombnika B-17, ki je 
leta 1944 strmoglavil v Andražu nad Polzelo (okrog 800 
obiskovalcev iz vse Slovenije, visoki gostje so prišli tudi 
iz tujine).

• Organiziramo tudi poletne večere, ko medse povabi-
mo znane glasbene goste. V letu 2019 smo gostili Nino 
Pušlar, Terezo Kesovijo in New Swing Quartet (1500 
obiskovalcev).

• Športno smo tudi zelo prepoznavni z dogodkom do-
brodelne narave – Malteški tek za Ustanovo Dobrodelni 
županov sklad Polzela, ko naš športni duh doseže tako 
osnovno šolo kot tekaške navdušence, zagotovo tudi zu-
naj naše občine (700 tekačev).

• Omeniti velja tudi vsakoletni dobrodelni koncert, ki je 
vedno množično obiskan, sodelovanja pa ne odrečejo 
niti uveljavljeni avtorji glasbene scene (800 obiskoval-
cev).
Trudimo se, da bo kulturni utrip v občini viden na vsakem 

koraku, v prvi vrsti za domačine, želimo pa si tudi širše pre-
poznavnosti. 

Kaj želi turist danes in kdaj je zadovoljen? 
Mislim, da turisti iščejo predvsem lepo in izvirno. V dobi 

interneta hitro najdejo informacije, so pa v poplavi ponudbe 
precej izbirčni.

Turist je zadovoljen, ko preživi prijeten dan v lepem oko-
lju, kjer se lahko sprehodi peš, morda kolesari in kjer so za-
dovoljni njegovi otroci. Pomemben je občutek varnosti pri 
kolesarjenju z otroki (dobrodošle so ločene kolesarske poti) 
ali ob igralih. Po navadi turisti radi tudi dobro jedo. 

Grad Komenda je zagotovo tisti, ki najprej pade v oči 
nekomu, ki se po naključju ustavi na Polzeli. Kako kaže z 
gostinsko ponudbo na gradu Komenda? 

Z zanimanjem pričakujem odprtje bistroja Pasijonka na 
gradu Komenda z začetkom oktobra. Napovedujejo inova-
tivne in unikatne naravne torte in sladice, vse brez umetnih 
barvil in ojačevalcev okusov, hrano lokalnih pridelovalcev, 
vsak dan bodo na voljo zdravi zajtrki (brunch), tedensko bo 
na meniju juha, fini prigrizki skozi ves dan, pa tudi za bolj 
lačne se bo vedno nekaj našlo. Za poroke, zaroke, prazno-
vanja, zaključene družbe, skupine, za kulinarične večere pa 
imajo pripravljene degustacijske menije. Vsi si želimo, da bo 
z lokalom grajski ambient še bolj zaživel, čeprav se v gradu 
že zdaj marsikaj dogaja.

Sem vesel, da novi najemnik razmišlja precej odprto in 
zanimivo. V grajskem okolju bodo ponudili tudi:
• romantične zaroke na gradu (npr. ob sončnem zahodu): 

na terasi s čudovitim razgledom, posebej rezervirani 
za bodoča zaročenca, se pripravi pogostitev z večerjo, 
penino, v soju lučk in romantične glasbe; lepi zaroki sledi 
morda tudi poroka na gradu;

• soba za zaključene družbe omogoča praznovanja, za-
ključke, grajske večere s posebnim menijem (tematsko 
vezan na hrano iz grajskih časov, ki se lahko je z rokami 
brez pribora), posebne skrivnostne večerje, konferenčne 
pogostitve itd.;

• posebej za poroke (ta čas jih je okrog 30 na leto) se 
organizira poročni meni, poročna torta.

Grajski prostor bo še naprej tudi prostor različnih manjših 
kulturno-zabavnih dogodkov, takšnih, ki spadajo v poseben 
ambient. Pri tem se bo še naprej aktivno vključeval TIC Pol-
zela.

Če pogledate skozi vaše oči, kaj vas osebno pritegne kot 
turista in kaj vam najbolj ostane v spominu ob obisku 
nekega neznanega kraja?

Največji vtis name naredi, kadar so domačini ponosni na 
svoj kraj in ga imajo radi. Z družino na potovanjih vedno po-
iščemo tudi naravo, lepe poglede, radi gremo vsaj malo peš 
ali si izposodimo kolesa. Pri tem so nam v veliko pomoč ure-
jene poti in jasna označitev.

V spominu mi vedno ostanejo tudi prijazni ljudje. Nekoč 
se je na slovenski televiziji vrtel slogan »Turizem smo ljudje«, 
ki je po moje eden izmed najresničnejših. Pa še misel, ki mi jo 
je nekoč zaupal kolega, ki tudi dela v turizmu: »Dobro je, ko 
obiskovalec dobi malo več, kot mu je bilo obljubljeno.« 

Kateri pa je vaš najljubši kotiček na Polzeli in v okolici?
Če malo pomislim, bi izbral kar star sadovnjak okrog naše 

domače hiše v Dobriču. Pa tudi območje Slatin mi je pri srcu 
za daljši sprehod. Območje je lepo, saj je prazno in nepose-
ljeno, to pa je svojevrstna dragocenost. 

Bina Plaznik
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En'ga še spijemo, pa gremo

Pogovorno z besedo alkohol označujemo pijače, ki vsebu-
jejo več ali manj etanola. Ljudje poznamo alkohol že več kot 
10.000 let in ker je njegova pridelava dokaj preprost proces, 
ga mnogo ljudi prideluje doma. S tem se ohranja tudi navada 
njegovega uživanja, ki je v naši kulturi prisotna že od nekdaj. 
Dostopnost in navada uživanja sta tudi razlog, da je alkohol 
najbolj razširjena droga. Čeprav je dokazano, da čezmerno 
uživanje resno škoduje zdravju, je takšno početje prepogosto 
podprto s strani prijateljev. 

še okvare jeter so: bolečina v trebuhu zaradi povečanja jeter, 
pogosti padci količine sladkorja v krvi, podaljšan čas strjevanja 
krvi, zlatenica … Ob takšni okvari je edina možnost za popolno 
ozdravitev presaditev jeter.

Kronično uživanje alkohola nima negativnega vpliva samo na 
delovanje jeter, temveč tudi na delovanje mnogih drugih organov 
in organskih sistemov. Povzroči lahko tudi poškodbe možganov, 
srčnožilnega sistema, razjede v prebavnem sistemu, diabetes ter 
različne anemije, vpliva pa tudi na nastanek mnogih vrst raka.

DRUŽBA IN UŽIVANJE ALKOHOLA

Glede na to, da ima alkohol močan negativen vpliv na našo 
duševno in telesno zmogljivost, je pogled družbe na uživanje 
alkohola precej popustljiv. Ker ima podobne učinke kot neka-
tere druge prepovedane substance, do katerih smo kot družba 
precej kritični, bi se lahko za alkohol pričakovalo enako. Nedo-
pustno se nam zdi, če nam je slabo po uživanju določene hrane, 
nič nenavadnega pa ni, če po uživanju alkohola človek bruha in 
ves naslednji dan preživi v postelji. Čeprav je uživanje alkohola 
dovoljeno, moramo razumeti, da obstaja zdrava meja, ki pa je 
(žal) postavljena precej nizko. 

Čezmerno uživanje alkohola predstavlja tudi veliko breme 
za družbo. Pod vplivom alkohola se zgodi ogromno prometnih 
nesreč, pogosto je nasilje v družini, odvisnost pa pogosto tudi 
vodi v izgubo službe, socialnih stikov in premoženja.

MAČEK 

Po zaužitju večje količine alkohola naslednji dan pogosto 
začutimo njegove stranske učinke. Ti so najpogosteje posledi-
ca kopičenja presnovkov etanola, razširitve žilic, ki jo povzroča 
etanol, in dehidracije. Dehidracija ob uživanju alkohola nastane, 
ker etanol zavira možgansko žlezo hipofizo pri izločanju anti-
diuretičnega hormona, ki je odgovoren za zadrževanje vode v 
krvnem obtoku. Ob uživanju alkohola tako pridemo v začaran 
krog vedno večje izgube tekočine in do dehidracije.

Primer: če spijemo pol litra piva, s tem v telo vnesemo pol 
litra tekočine. Ker je v pijači prisoten etanol, ta posredno pov-
zroči, da se zmanjša privzem vode, ki se v ledvicah filtrira. Naš 
mehur se hitreje napolni, zato moramo na malo potrebo. Iz krvi 
smo izgubili določeno količino tekočine, možgani to zaznajo in 
sprožijo občutek žeje. Ker smo žejni, popijemo še eno pivo, s 
čimer v telo ponovno vnesemo pol litra tekočine, občutek žeje 
pa za kratek čas popusti. S tekočino, ki smo jo vnesli v telo, smo 
vnesli tudi dodaten etanol, ki še dodatno pospeši izgubo vode 
z urinom. Če bi s pitjem nadaljevali, bi na ta način z urinom 
izgubljali mnogo več tekočine, kot bi jo s pijačo vnašali, kar bi 
vodilo v dehidracijo.

OMEJITVE PRI UŽIVANJU 

Ker alkohol ni ena izmed mnogih snovi, ki bi jo potrebovali 
za preživetje, velja, da manj kot ga zaužijemo, bolje je. Zakonsko 
določena starostna meja za legalno uživanje alkohola se med 
državami po svetu razlikuje. Najpogosteje postavljena meja je 

Uživanje alkohola je prepogosto podprto s strani prijateljev.

KRATKOROČNI VPLIVI ALKOHOLA NA TELO

Poznamo kratkoročne in dolgoročne vplive alkohola na telo. 
Kratkoročno alkohol deluje kot zaviralec osrednjega živčnega 
sistema. V malih količinah nam tako daje občutek sproščenosti 
ter zmanjša občutek bolečine in zmožnost razsodnosti. V večjih 
količinah lahko povzroči tudi spremembe v srčnem ritmu, regu-
laciji telesne temperature ter dihanju, kar vodi v nezavest, komo 
ali celo smrt. Ob visoki koncentraciji etanola v krvi se sproži 
obrambni mehanizem – bruhanje. S tem se telo znebi le zauži-
tega alkohola, ki je še vedno prisoten v želodcu in še ni prešel v 
kri. Za presnovo etanola, ki je iz želodca že prešel v krvni obtok, 
so odgovorna jetra, ki pa svojo nalogo opravljajo počasi, zato 
lahko učinki alkohola trajajo tudi več kot 12 ur. 

DOLGOROČNI VPLIVI ALKOHOLA NA TELO

Ob kroničnem uživanju alkohola obremenjujemo jetra, ki v 
telesu opravljajo še mnoge druge življenjsko pomembne funk-
cije. Prvi znaki okvare jeter so blagi in pogosto neopazni. Simp-
tomi, kot so: izguba apetita, slabost, utrujenost, izguba telesne 
mase, rahla bolečina v trebuhu … Ti simptomi lahko že nakazu-
jejo na nepopolno delovanje jeter zaradi posledic uživanja alko-
hola. Če z rednim uživanjem alkohola prenehamo pravočasno, 
so posledice v celoti popravljive, saj imajo jetra izjemno spo-
sobnost regeneracije. Problem pri kroničnih alkoholikih je, da 
se resnejši in opaznejši znaki začnejo pojavljati šele, ko so jetra 
okvarjena že v tolikšni meri, da ne zmorejo več opravljati svojih 
funkcij, napake pa pogosto niso več popravljive. Znaki resnej-

��

1919

Št. 8-9, september 2020
� �



pri 18. letih, v ZDA je meja pri 21. letih, v 
številnih državah pa je v določenih obse-
gih njegovo uživanje celo prepovedano.

Tudi po dopolnjenem 18. letu starosti 
so glede alkohola določene omejitve. Pro-
daja alkohola je prepovedana med 21. uro 
in 7. uro, prav tako je prepovedana prodaja 
žganih pijač v gostinskih lokalih do 10. ure. 

ALKOHOLNA »KONDICIJA«

Etanol se iz telesa odstranjuje s po-
močjo encimov v jetrih. Pri povprečnem 
odraslem moškem je hitrost razgradnje 
etanola približno 7 do 10 g etanola na 
uro, kar pomeni, da za popolno razgra-
dnjo vsebine ene pločevinke piva telo 
potrebuje kar 2 uri. Ob pogostem uži-
vanju alkohola naše telo ustvari večjo 
količino encimov, ki razgrajujejo alkohol, 

kar vodi v hitrejšo razgradnjo zaužitega 
alkohola. Človek, ki redno uživa alkohol, 
tako za isti občutek opitosti res potre-
buje več alkohola, kot pa človek, ki alko-
hol uživa le občasno. 

ALKOHOL IN ZDRAVILA

Tako pri presnovi alkohola kot pri pre-
snovi večine zdravil imajo ključno vlogo v 
telesu naša jetra. Kadar sočasno z zdra-
vili uživamo tudi alkohol, lahko pride do 
neželenih interakcij. Mnoga zdravila ob 
kombinaciji z alkoholom ne dajejo zado-
stnih učinkov, nekatera zdravila pa lahko 

ob kombinaciji z alkoholom postanejo 
celo toksična.

 »IN VINO VERITAS«

Zavedati se moramo, da je lahko uži-
vanje alkohola resno tveganje za naše 
zdravje in zdravje ljudi okoli nas. Občasno 
uživanje alkohola lahko hitro postane vsa-
kodnevna navada, iz katere je težko najti 
izhod, zato naj druženje s prijatelji ne po-
teka vedno ob mizi, polni alkohola. Čeprav 
latinski pregovor pravi »V vinu je resnica«, 
saj človek pod vplivom alkohola pogoste-
je govori resnico, poskušajmo najti resnico 
in vir zabave tudi brez čezmernega uživa-
nja alkohola, naše odločitve pa naj bodo 
tudi v opitem stanju trezne. 

Avtor:  Jan Mogu

Medicinske maske za obraz ali pogovorno tako ime-
novane kirurške maske so v času pandemije postale naš 
vsakdan. V tem intervjuju je na kratko predstavljeno, kako 
je sestavljena tipična medicinska maska, kakršno definira 
standard »SIST EN 14683 Medicinske maske za obraz – zah-
teve in preskusne metode«.

Kako je v splošnem sestavljena kirurška maska?
Maska za zaščito dihal je v splošnem sestavljena iz treh slo-

jev iz kemičnih vlaknovin, kar je predstavljeno v četrtem kva-
drantu slike 1: a) zunanjega, ki je obarvan, b) filtra, ki je v sredini, 
in c) notranjega, ki absorbira izdihan topel zrak. 

Maska za zaščito dihal pod mikroskopom

Katera stran je zunanja?
Zunanja stran je vedno obarvana, običajno modro ali zele-

no. Te barve delujejo psihološko pomirjevalno, kar je pomemb-
no pri njihovi primarni uporabi (v medicini oziroma kirurgiji), 
hkrati pa nedvoumno vidimo, kateri sloj je zunanji. V kvadran-
tu a) posnetek z vrstičnim elektronskim mikroskopom pokaže 
konvencionalna sintetična vlakna, premera okrog 30 µm. 

Kam in kako se ujamejo delci oziroma virusi?
Največjo vlogo odigra filter, ki predstavlja srednji sloj. Glav-

na mehanizma filtracije, delovanja filtra, sta dva: elektrostatski 
in mehanski. S prvim mehanizmom ste se najverjetneje srečali 
že vsi, ko se pozimi na pulover iz sintetičnih materialov primejo 
razni neželeni delčki (smeti).

Z vrstično elektronsko mikroskopijo se preverja mehanski 
aspekt oziroma mehanski mehanizem filtracije. Preverimo veliko-
sti por in njihovo obliko. Pomembno je, da so pore dovolj majhne, 
da zaustavijo delce, ki jih želimo filtrirati, in tudi spreminjajo smer, 
da tako ujamejo manjše delce. V kvadrantu b) vidimo anizotro-
pno orientirana mikrovlakna, najmanjša premerov med 1,5 in 2,5 
µm. Tako ustvarjajo gosto mrežo, ki ustreza zgornjim pogojem.

Kako je pod mikroskopom videti prosojni sloj, ki se dotika 
našega obraza?

Notranji sloj, ki ga lahko vidimo v kvadrantu c), je ravno tako 
kot sprednji sloj narejen iz konvencionalnih kemičnih vlaken, ki 
so debeline okrog 30 µm in imajo gladko površino. Da ostanejo 
na svojem mestu in dajejo oporo filtru, ki je znotraj maske, je ta 
sloj zataljen na določenih mestih, v našem primeru v obliki elips. 
Če masko pogledate od blizu, se bodo te elipse, oziroma na ne-
katerih maskah kvadratki, tako na zunanjem kot tudi notranjem 
sloju videle že s prostim očesom.

Olga Hočevar

Kirurške maske, posnete z dvožarkovnim sistemom 
vrstičnega elektronskega mikroskopa in fokusiranega ionskega 
snopa FIB, Helios NanoLab NL650, FEI v CO Nanocentru. 
Avtorica: dr. Andreja Jelen

Recenzent: asist. Vilijem Pohorec, dr. med.
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Poleti se spočijemo in si naberemo novih moči. Ko se 
začnejo dnevi krajšati in  jutra postajajo hladnejša, kaj hi-
tro ugotovimo, da bomo morali posegati po živilih, ki bodo 
okrepila delovanje našega imunskega sistema in nas varno  
pospremila v zimo in ohranjala v dobri kondiciji.

 
Prisluhnimo naravi in uporabimo čebelje pridelke sloven-

skih čebelarjev, ki s skrbnostjo, bogatim znanjem in veliko 
pozornostjo pridelujejo kakovostne čebelje pridelke.

 

CVETNI PRAH – NARAVNA ZAKLADNICA HRANILNIH SNOVI

Cvetnemu prahu pravijo tudi popolno živilo, saj vsebu-
je vse, kar naš organizem potrebuje za normalno delovanje. 
Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato se njegova 
uporaba priporoča tudi pri nizkoenergijski prehrani in v pre-
hrani sladkornih bolnikov. Predstavlja dober vir prehranske 
vlaknine, ki ugodno vpliva na peristaltiko debelega črevesja. 
Pestra elementna sestava pa pripomore k zagotavljanju pri-
poročenih dnevnih količin po elementih.

Študije kažejo, da uživanje cvetnega prahu ugodno deluje 
na imunski sistem in povečuje odpornost organizma.  
http://www.czs.si/content/C22

 

PROPOLIS – NARAVNI ANTIBIOTIK ČEBEL 

Propolis deluje proti številnim bakterijam, virusom  in 
glivicam. Dodano vrednost temu čebeljemu pridelku dajejo 
predvsem fenolne spojine. Največkrat se uporablja v obliki 
premazov za obolele dele kože ter tudi sluznic v ustni votlini 
in dlesnih ali v obliki tinktur. http://www.czs.si/content/C23

 

MED – NARAVNO SLADILO IN KREPČILO

Med je zakladnica več tisoč snovi, ki jih vsebuje in potrebuje 
človeško telo. Med sestavinami medu poleg fruktoze in glukoze, 
encimov, mineralnih snovi, hormonov, vitaminov itd. najdemo 
tudi protibakterijske snovi. Med deluje uničevalno na nekatere 
bakterije in tudi viruse, ki so pogosto vzrok bolezni dihal in dru-
gih bolezni (prehlad, gripa …). http://www.czs.si/content/C21

Kupujmo kakovosten med! 
Pri nakupu medu bodimo pozorni na poreklo in dodatne 

označbe kakovosti, kot sta zaščitena geografska označba, za-
ščitena označba porekla, ekološka pridelava, ki predstavljajo 
dodatno jamstvo, da se kakovost in način pridelave takšnega 
medu redno spremlja.

 
Kaj pridobimo z nakupom medu višje kakovosti?
Kontrolirano kakovost, znano poreklo, zagotovljeno sledljivost.
 
Prepoznamo ga po evropskih zaščitnih oznakah na nalep-

ki ali prelepki izdelka.
 
Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni o pomenu kakovosti ži-

vil, ki jih uživamo. Pomembno je, da zaupamo v izdelek, ki ga 
kupimo.

 
Slovenski čebelarji zaupamo v čebelje pridelke, saj so nji-

hovo naravno moč s pridom uporabljale že naše babice, pra-
babice ...

 
Izkoristimo prednost bogatega znanja slovenskih čebelar-

jev in čebelje pridelke kupujmo direktno pri lokalnih čebelarjih!
 
»S čebeljimi pridelki do večje odpornosti in boljšega imun-

skega sistema«
 
Obiščite spletno stran Čebelarske zveze Slovenije: www.czs.si
Ponudnike slovenskih čebeljih pridelkov najdete na: http://

www.slovenskimed.si/Si/

Krepimo svojo odpornost        
z uživanjem čebeljih pridelkov

Med

Cvetni prah

Čebelarska zveza Slovenije

��
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Ko se vozimo skozi Savinjsko do-
lino, letos opažamo veliko praznih 
hmeljskih nasadov ali nasade, pose-
jane s koruzo. Razlog za to je močan 
napad virusa, ki povzroča zakrnelost 
hmelja, najboljši protiukrep pa je od-
stranitev hmelja za nekaj let.

Hop stunt viroid (HSVd) na hmelju 
povzroča nevarno obolenje, ki ga ime-
nujemo viroidna zakrnelost hmelja. Bole-
zen so prvič opazili leta 1940 na Japon-
skem na območjih prefektur Nagano in 
Fukušima, kjer se je z okuženim sadil-
nim materialom in zaradi nepoznavanja 
povzročitelja hitro razširila in v obdobju 
1950–1960 povzročila pravo epidemijo v 
hmeljiščih severne Japonske. Več kot 60 
let je bila bolezen omejena le na Japon-
sko in bližnjo Severno Korejo, kamor se je 
leta 1988 razširila z okuženimi sadikami. 
Leta 2004 je bila odkrita tudi v Združe-
nih državah Amerike in leta 2007 na Ki-
tajskem.

Prvi pojav rastlin, ki so izražale bole-
zenska znamenja, značilna za viroidno 
zakrnelost hmelja, smo v Sloveniji zaznali 
leta 2007 na območju Šempetra v Savinj-
ski dolini, v letu 2010 pa smo v obolelih 
rastlinah potrdili prisotnost HSVd. Za pre-
prečevanje vnosa in širjenja te nevarne 
bolezni v Sloveniji je bila izdana Odločba 
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa 
in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja.

BOLEZENSKA ZNAMENJA

Prva bolezenska znamenja opazimo 
v juniju, ko okužene rastline začnejo za-
ostajati v rasti. Z nadaljevanjem vegeta-
cije se pojav bolezenskih znamenj samo 
stopnjuje, pri čemer prihaja do izrazitega 
krajšanja vmesnih členkov glavnih trt in 
lateralnih poganjkov. Ker se na trtah ne 
razvije dovolj kljukastih dlačic, se obolele 
rastline odklanjajo in težje vzpenjajo po 
opori. Okužene rastline ne dosežejo vi-
šine žičnice in pri nekaterih sortah cve-
tijo tudi do deset dni pred neokuženimi 
rastlinami. Listi ostajajo manjši, nekoliko 
mehurjasti in s povešenimi listnimi robo-
vi. Pri nekaterih sortah se razvije izrazi-
to rumenenje listov in povešenost listnih 
pecljev, kar v času tvorbe lateralnih po-
ganjkov daje videz v obliki črke x. Storžki 

so izrazito manjši in lažji z manjšim števi-
lom razvitih lupolinskih žlez. Bolezenska 
znamenja, ki jih povzroča HSVd, so glede 
prizadetosti posameznih tkiv nadzemnih 
delov rastlin podobna okužbam viroidne 
razpokanosti skorje agrumov (Citrus 
bark cracking viroid – CBCVd), razen 
razvoja suhe trohnobe, ki je specifična 
le za CBCVd. Precejšnja razlika je v času 
inkubacijske dobe, saj lahko v primeru 
okužb hmelja s HSVd prva bolezenska 
znamenja pričakujemo šele tri do pet let 
po okužbi, medtem ko v primeru okužb 
s CBCVd prihaja do prvih bolezenskih 
znamenj že štiri mesece do enega leta 
po okužbi. Prav tako je razvoj bolezni pri 
CBCVd mnogo hitrejši, saj rastline popol-
noma odmrejo tri do pet let po okužbi, 
medtem ko s HSVd okužene rastline pre-
živijo deset let in več.

GOSTITELJSKE RASTLINE

Glavni gostitelji (prisotnost v naravi 
in pridelovalnih območjih):
• agrumi (Citrus spp.; Poncirus trifo-

liata),
•  hmelj (Humulus lupulus), predvido-

ma od leta 2007 v Sloveniji (pojav 
bolezenskih znamenj) in potrjena 
navzočnost leta 2014.

Gostitelji, dokazani z umetnimi okuž-
bami:
agrumom sorodne rastline iz družine 
rutičevk (Rutaceae):
• kumkvati (Fortunella margarita; F. 

crassifolia; F. obovata),
• limete (Microcitrus warburgiana; M. 

australis x M. australasica)
• Pleiosperum sp., Severinia buxifoli,

druge rastline:
• kumara (Cucumis sativus),
• zimska melona (Benincasa hispida),
• paradižnik (Solanum lycopersi-

cum),
• jajčevec (Solanum melongena),
• krizanteme (Chrysanthemum mo-

rifolium).

EPIDEMIOLOGIJA IN PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA

Okužba rastlin z viroidi je sistem-
ska in se je ne da ozdraviti. Neokuže-
ne rastline je mogoče pridobiti le z 
zahtevnim postopkom eliminacije, ki 
ga izvajamo pri vzgoji matičnih rastlin 
z namenom pridobivanja zdravega in 
certificiranega sadilnega materiala.

Viroidi se v hmeljiščih prenašajo me-
hansko z okuženim rastlinskim sokom, 
ki ostaja na orodju pri izvajanju različ-
nih agrotehničnih ukrepov. Širjenje je 
najintenzivnejše v času rezi in drugih 
spomladanskih opravilih, kot je čiščenje 
in navijanje poganjkov, ko na rastlinah 
povzročamo največ poškodb. Zato je v 
tem času treba orodja (motike, hmeljar-
ske nože, rezalnike ...) večkrat razkužiti, 
predvsem po končanih opravilih v oku-
ženih nasadih. Razkuževanje je priporo-
čljivo izvajati tudi v okviru posamezne-
ga nasada, predvsem na delih, kjer je 
bila bolezen najintenzivnejša.

Viroidna zakrnelost hmelja (Hop stunt viroid – HSVd)

Z virusom prizadete hmeljske 
rastline

Vidni znaki virusa na hmeljevem 
listu
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Do prenosa prihaja tudi pri preraščanju korenin okuženih 
in neokuženih rastlin. Ker vsaka okužena rastlina predstavlja 
vir infekcij, je treba zakrnele rastline vključno s koreninskim 
sistemom čim prej odstraniti s hmeljišča. Pri tem odstranimo 
tudi sosednje rastline (ali uničimo del nasada), saj obstaja 
velika verjetnost, da so tudi te okužene, kljub neizražanju bo-
lezenskih znamenj. Čas do pojava prvih izrazitih bolezenskih 
znamenj se pri HSVd giblje od treh do petih let po okužbi. 
V tem času so nesimptomatične rastline infektivne in lahko 
povzročajo širjenje bolezni v nasadu.

Pomemben vir širjenja predstavljajo tudi ostanki okuženih 
rastlin, v katerih lahko viroid preživi do njihove razgradnje. Tako 
vračanje ali razvažanje sveže hmeljevine iz okuženega hme-
ljišča hitro razširi bolezen v neokuženem nasadu. V primeru 
uničenja okuženih delov nasada ali celotnega nasada je treba 

temeljito izorati ostanke rastlin in izvesti vsaj triletno premeno, 
da ostanki hmelja v celoti propadejo in z njimi tudi HSVd.

Na daljše razdalje se viroid največkrat razširi z okuženim 
sadilnim materialom, zato je pomembno, da sajenje in ob-
navljanje nasadov temelji na sadikah, ki izvirajo iz ustrezno 
pregledanih (certificiranih) matičnih rastlin.

Hmeljarji vse te ukrepe dobro poznajo in se z njimi tudi 
spopadajo, s tem pa upajmo, da bodo čim prej izkoreninili 
virus in bo naša Savinjska dolina spet posajena s to lepo tra-
dicionalno rastlino, ki se tu prideluje že mnogo let.

Vir: GOV.si

Blaž Turnšek

Kmetijstvo

Kontakt: 

03 777 14 23 ali 051 665 566
WWW.UNIFOREST.SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri nas dobite vse za ureditev grobov. 
Sveča 
Mojca 

1,10€ 
- Velika izbira peskov vseh barov in granulacij 

(25kg že od 2,90€) 
- Velika izbira substratov in zemlje za grobove. 

 Solarna sveča 

Sveti 2 leti 

Mačehe 

0,45€ 
Resje 

Različne barve 

1,60€ 
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Prvega septembra 2020 smo se nekateri učenci vrnili v 
šolo polni pričakovanja, spet drugi z grenkobo na obrazu, 
kajti novo šolsko leto prinaša tudi nove izzive in cilje. Tako 
je bilo tudi na OŠ Polzela.

Še posebno polni pričakovanja so bili otroci, ki so prvič 
zakorakali v šolo, torej prvošolci. Ker smo jim želeli pripraviti 
čim lepši sprejem, smo jim pripravili kratko prireditev, kate-
re rdeča nit so bile dejavnosti, ki jih imamo učenci naše šole 
radi. Balet, hiphop, manjkalo ni niti zvena marimbe. Glavno 
sporočilo naše prireditve se je skrivalo v prebrani pravljici Pri-
jatelja, saj smo prvošolcem dali vedeti, da upamo, da se bodo 
v teh devetih letih med njimi stkala neizmerna prijateljstva. 
Prireditev sva vodili sedmošolki Nuša Bohak in Manca Pirec, 
ki o vodenju prireditve pravi: »Vodenje je bilo zelo zabavno, 
zanimivo je bilo videti presenečene obraze prvošolcev. Všeč 
mi je bil tudi program, ker je bil zelo raznolik.« Prvošolce sta 
odlično nagovorila tudi ravnateljica Bernardka Sopčič in žu-
pan Jože Kužnik.

Prireditev je potekala v duhu ukrepov ob koronavirusu. 
Spremljale so nas maske in razdalja med nami, vendar nas 
korona ni ustavila, dokaz so bile iskrive očke naših prvošolcev.

Med prvošolci je bil tudi moj bratec Beno, zato mi je bilo 
v čast voditi to prireditev. Kako pa se je Benu in njegovim 
sošolcem zdela prireditev in prvi šolski dan?

»Najbolj nam je bila všeč pravljica, tudi balerina Sofija je 
bila čudovita in Ema je odlično zapela slovensko himno. Pa 
seveda hiphop ples Nike in Lane … Vse točke so bile super, 
ampak najboljša pa je bila sladica, ki nas je čakala v razredu,« 
so se z Benom Bohakom strinjali Nik Kok, Nika Kvas in drugi 
učenci 1. b-razreda.

Učiteljici prvih razredov Dragici Vidmar pa je bilo najbolj 
všeč, ko so otroci izstopili iz šole, opremljeni z ruticami kot 
pravi prvošolci.

Prvi šolski dan je vsako leto poseben tudi za šestošolce, 
ki se jim pridružijo učenci s POŠ Andraž. Neja Zabukovnik in 
Ajda Gaberšek iz 6. c sta mi med drugim povedali: »Spoznali 
smo se z novimi sošolci in se pogovorili o pravilih v času ko-
ronavirusa.«

Prvi šolski dan je za vsakega otroka pomemben, tako za 
prvošolce kot za nas preostale, nekateri pa ga tudi proslavijo 
in dan preživijo malo drugače. Ta dan je zanimivo preživela 
tudi Pija Ulaga Knez iz 3. c: »Naša učiteljica je Vera Bombek, 
popoldne pa smo z družino odšli v Ljubljano v živalski vrt.«

Prvi šolski dan je doživel in proslavil vsak po svoje. Naj bo 
novo šolsko leto lepo in uspešno.

Nuša Bohak, šolska dopisnica

Prvi šolski dan           
na OŠ Polzela

Učenci 6. a, 6. b in 6. c v novi zasedbi z razredničarkami

Prvošolci tik pred odhodom v učilnice

� �
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Kdo sem jaz?
Vprašanje je težko,

odgovoriti nanj se ne da tako 
mehko.

Človek si misli,
da je vsako življenje perfektno,

pa ni, ne more biti,
vsak človek vleče svoje niti,

včasih se pretrga,
včasih pade,

vsaka napaka obesi se name.
Ne razumem več življenja.

Pa kaj, 
ko se ga ne da razumeti,

treba je samo živeti.

Ne vem več, kako naprej.
Življenje mi vsak dan 

meče milijon idej.

Vsaka sekunda je 
nepredvidljiva.

Čudno se mi zdi,
saj življenje vsak dan

drugače se vrti.

Vselej bodi to, kar si,
počni, kar te veseli,

delaj majhne korake,
vsak dan reci si: 

»Nikoli se ne predam!«

MOJA BESEDA



MISLI UČENCEV 1. D-RAZREDA POŠ ANDRAŽ 

• V šoli mi je všeč ustvarjalnost, likovna in ko del
amo v 

zvezke. Zunaj se igramo razne igre. Super je. 

      LANA PIREC 

• V šoli mi je všeč, ko se učimo, ko ustvarjamo. Lep
o 

je bilo, ko so nam prvi šolski dan večji šolarji 

nastopali. Učita me učiteljici Manca in Tanja.  
 

     BENJA MEŠIČ 

• Fajn je, ko se igramo s sošolci in se učimo. Radi 
se 

imamo. V šoli je lepo.   JASNA GRIL 

• Všeč mi je šport, likovna, ko se učimo, igramo. Šl
i smo 

tudi ven in se družili z vrtcem.  RENE ČURKOVIĆ 

• Všeč mi je šola, ker se učimo in malo igramo. Grem
o 

tudi ven in se zunaj igramo. Prvi šolski dan smo 

se dobili v telovadnici, potem so se predstavili 

ravnateljica, župan in učiteljice. Potem so otroci
 

višjih razredov nastopali. Potem sta nas učiteljic
i 

Manca in Tanja odpeljali v razred. Tam smo dobili 

čokoladne ježke in sok. Na mizi nas je čakala škat
la z 

zvezki in Lili. Ko je bilo konec, sem šla z mamico
 in 

atijem na tortico.   JULIJA ROSENSTEIN 

• Septembra sem šel v šolo. Všeč mi je, da kosilo je
m 

na pladnju v jedilnici. V učilnici imamo kotiček z
 

žagovino in vesel sem, ker veliko ustvarjamo.   
 

     BINE PRAPROTNIK

• Šole sem se veselila, imamo zelo velik razred. Zju
traj 

mi je lepo, ko se dobimo v 2. razredu in se veliko
 

pogovarjamo in igramo.  TINA BLAGOTINŠEK 

Zbrala Tanja Sadnik.

Nagradna križanka

Pri žrebu nagrajenca križanke, ki je bila objavljena v julijski 
številki Polzelana, smo upoštevali vse pravilno rešene križanke, 

ki ste jih do 31. avgusta 2020 poslali na naslov uredništva.

Izžrebana je bila BETKA PIKL s Polzele, ki bo prejela tortico 
za dve osebi v kavarni in slaščičarni BISTRO PASIJONKA 

na gradu Komenda. Preostalim se zahvaljujemo za 
sodelovanje in želimo več sreče prihodnjič. 

Prvošolci iz Andraža

Vrtec in šola

26. SEPTEMBER ob 10. uri26. SEPTEMBER ob 10. uri 26. SEPTEMBER ob 10. uri
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Jubilejnih 90 let Antona Šalamona

Ob praznovanju visokega jubileja 
smo ga obiskali župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, duhovnik Vlado Bizjak ter 
predstavniki Rdečega križa, Karitasa in 
Društva upokojencev Polzela. Slavljenca 
so obiskali tudi vsi štirje otroci, dve hčeri 
in dva sinova. Ob upoštevanju varno-
stnih ukrepov, vse se je dogajalo v na-
ravi, smo malo pokramljali in zapeli, saj 
je slavljenec že od nekdaj rad prepeval. 

Igor Pungartnik

Z obiska pri slavljencu Antonu Šalamonu

Anton Šalamon se je rodil 6. avgu-
sta 1930 v Ločici pri Vranskem mami 
Tereziji in očetu Antonu. Živeli so na 
manjši kmetiji. V družini je bilo do ta-
krat pet članov. Ker ni bilo dovolj pri-
hodkov za preživljanje, je bil oče prisi-
ljen prodati kmetijo. 

Zaposlil se je v rudniku Zabukovi-
ca. Zaradi velike razdalje do službe so 
se preselili v Šešče, kjer se je družina 
povečala še za tri člane. Po končani 
osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Sv. Pa-
vlu pri Preboldu, se je Anton zaposlil v 
Tekstilni tovarni Prebold, kjer je spoznal 
ženo Alojzijo s Polzele, s katero se je 
leta 1954 poročil.

Po služenju dvoletnega vojaške-
ga roka v Srbiji se je v Tekstilni tovarni 
Prebold ponovno zaposlil, zaradi slabe 
plače in pogojev dela pa si je novo za-
poslitev kmalu poiskal v SIPu Šempeter. 
Ob delu je opravil kovinarski tečaj in 
opravljal različna dela. Po rojstvu prve 
hčerke Dragice, leta 1956, sta se z ženo 
odločila, da si zgradita svojo hišo, tudi s 
pomočjo ženinega očeta Cirila. Kmalu 
se je družina povečala za tri člane, Dar-
ka, Kristino in Toneta. 

Z ženo Alojzijo sta dočakala zaslu-
ženo upokojitev. Takrat sta postala ak-
tivna še v vaškem okolju. Oba sta bila 
aktivna v organizacijskem odboru za 

prireditev »Srečanje vaščanov Ločice 
ob Savinji«. To prireditev so ponovili še 
nekajkrat. Leta 2013 mu je umrla žena 
Antonija. Ostal je s sinovoma in hčera-
ma, ki so mu polepšali dneve z vnuki 
in vnukinjami. Dandanes, ko se zberejo 
na družinskem srečanju, ima okoli sebe 
že sedem vnukov in vnukinj ter kar štiri 
pravnuke. Poleg veselja do petja je An-
ton aktiven še na področju rekreacije. 
Ob lepem vremenu še vedno prehodi 
nekaj kilometrov na dan, ob slabem vre-
menu pa sede na sobno kolo in opravi 
kakšen sprehod po stopnicah. Za zaba-
vo si zaigra še na električne klaviature. 

Vadba v skupini še posebej motivira

� �

            Rekreativke v akciji

Dan za dnem slišimo besedi odpornost, imunost. Prevečkrat ju preslišimo. 
Zavedajmo se, da se vse začne pri nas in samo pri nas samih. Večja motivacija je 
seveda, da to počnemo v skupini. 

Tega se zavedajo tudi naše rekreativke, ki so si tokrat izbrale elastične trakove, 
ki jih je v sodelovanju s KORK podaril Center za krepitev zdravja. Spodbudno. Po-
skusite še preostali. Naj bo beseda gibanje slišana.

 
Olga Hočevar
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Luka Deberšek pridobil naziv 
»športni delavec II«

Luka Deberšek, glavni trener za 
borbe

Tradicionalni pohod na Triglav

Vzpon na Triglav (2864 metrov 
nadmorske višine) fizično in psihično 
ni mačji kašelj, vendar se na koncu vse 
povrne. Težko je reči, kako fizično je 
treba biti pripravljen za takšen podvig, 
vendar pa lahko z gotovostjo trdimo, 
da vam ni treba biti niti vrhunski špor-
tnik niti obsedeni hribolazec, da ga ne 
bi osvojili. Seveda je dobro, da imate 
za pot na Triglav nekaj kondicije, to 
pa dobite, če se vsaj malo ukvarjate s 
športom. 

 
Največ ljudi se za vzpon na Triglav 

odloči prav avgusta in v prvi polovi-
ci septembra, ko snega večinoma ni, 
dnevi so prijetno topli, noči pa še niso 
premrzle. Tudi Planinsko društvo Pol-
zela se je v soboto, 15. avgusta 2020, 
odločilo za dvodnevni pohod na Tri-
glav. Najbolj množično se ljudje na pot 
na Triglav podajajo po nezahtevni poti 
z Rudnega polja na Pokljuki, ki je sicer 
nekoliko daljša, približno tri ure hoda, 
vse do Vodnikovega doma, kjer sledi 
daljši postanek in okrepčilo. Prijeten in 
ne prevroč dan z nekaj malega oblač-
kov smo planinci nadaljevali vse do 
doma na Planiki, kjer smo tudi prespali. 
Na pot smo se odpravili v nedeljo zgo-
daj zjutraj, ko smo do vrha potrebovali 

le dve uri. Čeravno je bila pot nezahtev-
na, ni manjkalo klinov in jermenic. Na 
vrhu je sledil tradicionalni planinski krst 
za planince, ki so najvišji vrh obiskali pr-
vič. Razgledu po dolini bi se lahko reklo 
raj na zemlji, nepopisno je bilo zadovolj-
stvo po prehojeni poti in zmagoslavje 
ob doseženem vrhu.

Vračali smo se po poti preko Planike 
v dolino Krme. Pot je bila res prijetna, 
ob prijetni družbi 20 planincev, ob pri-
merni temperaturi okolja in odličnem 
vzdušju. Naš trud je bil poplačan, doži-
vetje pa nepozabno.

 
Mirko Jegrišnik

Planincem PD Polzela se je pri vzponu na Triglav pridružil tudi župan Jože 
Kužnik (spodaj levo).

Kljub koronačasu Karate klub Polzela ne počiva. Glavni trener za športne 
borbe Luka Deberšek se je v tem obdobju pod okriljem nacionalne panožne 
zveze udeležil usposabljanja za pridobitev naziva »strokovni delavec II - športno 
treniranje - karate« ter si s tem pridobil naziv »športni delavec II«. 

 
Gre za veliko pridobitev kluba, saj druga stopnja po novem zakonu o športu 

usposobljenemu športnem delavcu omogoča, da načrtuje, izvaja in spremlja pro-
ces športne vadbe. Gre za najvišjo stopnjo, ki jo predpisuje zakon. 

S tem smo dvignili raven kluba še višje, zdaj imamo tri licencirane trenerje in 
tri licencirane sodnike.

 
Tomaž Deberšek

Mozaik dogodkov 2727
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Zavedali smo se stanja po svetu, 
vendar naših mladih zaradi tega nismo 
želeli prikrajšati. V CŠOD Breženka so 
zelo dobro poskrbeli za naše zdravje in 
varnost, poleg tega smo s sabo prinesli 
tudi razkužila in zaščitne maske. Za le-
tošnjo destinacijo smo si izbrali Sloven-
sko primorje, natančneje Fieso. Tu smo 
preživeli lep teden, ki je bil obenem 
precej aktiven, saj so se naši najmlajši 
pomerili v gasilskem znanju, tako teo-
retičnem kot praktičnem. V tem tednu 
smo izvedli gasilski kviz in orientacijo, ki 
je zajemala okoli 2,5 km. Sprehodili smo 
se tudi do Pirana, si ogledali Tartinijev 
trg in se posladkali s sladoledom. Ker 
smo bili na Obali, smo del našega časa 
namenili zabavi, kopanju in drugim vra-
golijam. 

Sabina Pocajt
Mladi gasilci PGD Polzela so letos letovali na Primorskem.

Vsako leto se gasilci PGD Polzela odpravimo na tedensko letovanje, ki ga 
izkoristimo za odkrivanje slovenskih lepot in spletanje novih prijateljskih vezi. 

pravil NIJZ o zbiranju do 50 ljudi. Zato 
letos udeležba ni bila tako množična 
kot pred dvema letoma.

 
Vseeno je bilo vzdušje prijateljsko, 

tekmovalno in sproščeno. Nastopile so 
štiri ekipe: Savinjska Polzela,  Šaleška 
Škale, Savinjska Vransko in Osrednja 
Slovenija Ljubljana. Zmagovalci turnirja 
so postali člani ekipe Osrednja Sloveni-
ja, iz katere prihaja tudi najboljši strelec 
turnirja Žiga Sodržnik, drugo mesto je 
osvojila ekipa Šaleška Škale, tretje me-
sto Savinjska Polzela in četrto Savinjska 
Vransko. Na vseh tekmah je sodil Martin 
Kodre, pokale pa sta podelila Ivi Kapi-
tler in sekretar Športne zveze Polzela 
Damjan Ožir.

Prve tri ekipe so prejele pokale ter 
praktične nagrade, poskrbljeno pa je 
bilo tudi za hrano in pijačo.

 
Bina PlaznikNogometno srečanju ŠUS je potekalo na igrišču na Bregu pri Polzeli.

28. avgusta 2020 je na igrišču na 
Bregu pri Polzeli potekalo nogometno 
srečanje Športne unije Slovenije.

Organizator srečanja Ivi Kapitler, 
predsednik Zveze športnih društev Pol-
zela, je povedal, da so se morali držati 

Mozaik dogodkov

Tradicionalni gasilski tabor

Medregijsko nogometno srečanje članic   
Športne unije Slovenije 
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Državna prvaka v odbojki na mivki 
v kategoriji U14 Jaka Cestnik in Tilen 
Švajger

Med predavanjem Antona Polerja

Urban in Jakob sta si pred košnjo 
nabrusila kosi.

Mozaik dogodkov

Ostre kose, mrzle rose …

Verz v naslovu velja tudi za brata, 8-letnega Urbana in 7-letnega Jakoba iz 
Založ, ki jima je oče Robi pred časom kupil kosi. 

 
Pa to ne tistih na baterije, ampak sta to pravi kosi in zdaj že pridno vadita ter 

bosta očetu in dedku kmalu v pomoč. Še posebno zato, ker je njihova manjša kme-
tija prislonjena v breg in da bosta čez nekaj let prava mojstra kose.

 
Tone Tavčer

Jaka Cestnik in Tilen Švajger državna prvaka

Polzelan Jaka Cestnik je v navezi s 
Tilnom Švajgerjem iz Braslovč postal 
državni prvak v odbojki na mivki v ka-
tegoriji U14. 

 
V juliju sta na dveh turnirjih, ki sta 

potekala v Škofji Loki in v Notranjih 
Goricah, obakrat osvojila drugo mesto 
in si s tem priigrala veliki finale, ki je 31. 
julija 2020 potekal na Kongresnem trgu 
v Ljubljani. V bojeviti in napeti igri jima 
je pred množico gledalcev, ki so v večini 
navijali za njuna nasprotnika, ki sta bila 
domačina, uspelo premagati dvojico iz 

Ljubljane z rezultatom 21 : 18 in 22 : 20. 
Veselje je bilo nepopisno, ko sta stopila 
na najvišjo stopničko in zasluženo pre-
jela zlato kolajno, s katero je bil popla-
čan ves trud in vsakodnevni treningi v 
vseh mogočih in nemogočih pogojih.

 
Pred dvema letoma sta osvojila na-

slov državnih prvakov v kategoriji juni-
or, zdaj pa sta dodala še naslov v kate-
goriji U14.

 
Tone Tavčer

         Izobraževanje gobarjev

Člani Gobarsko-mikološkega društva Polzela (GMD) so pripravili razstavo gob s 
predavanjem Antona Polerja, priznanega slovenskega poznavalca gob in rastlin ter 
avtorja mnogih knjig ter mentorja GMD. 

Na terasi gostilne Cizej je bilo razstavljenih 70 vrst gob, ki so jih člani nabrali že dan 
prej. Izobraževanja, ki spada v njihov letni načrt, se je udeležilo 33 članov. Ob upošte-
vanju vseh korona ukrepov so bili s predavanjem zadovoljni. Ob koncu so se okrepčali 
z dobrim bogračem.                                     

Tone Tavčer
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Župnijska karitas Polzela je s pomočjo Škofijske karitas Celje pomagala 80 
otrokom - 65 osnovnošolcem in 15 dijakom - pri nabavi šolskih potrebščin.

 
Pripravili in razdelili smo uporabne pakete raznih izdelkov. Pomoč je obsegala 

ustrezne zvezke za posamezne razrede (črtni, brezčrtni, visoki ali nizki karo), bar-
vice, tempera barve in čopiče, navadne ali tehnične svinčnike, šilčke, radirke, flo-
mastre, voščenke, škarje, lepila, trikotnike oziroma šablone, šestila, beležke, kolaž 
papir, risalne bloke, milimetrske bloke, odvisno od šolskih zahtev za posamezno 
stopnjo izobraževanja. Tak način pomoči učencem in dijakom uresničujemo že de-
set let.

Zdenka Jelen

S paketi je Župnijska karitas Polzela 
pomagala 80 otrokom.

Likovna in fotografska dela je orga-
nizator zbral in objavil v katalogu, ki so 
ga udeleženci prejeli z zahvalo ob od-
prtju  razstave 4. septembra 2020.  Ob 
prijetnem druženju, ki je bilo organizira-
no z upoštevanjem trenutnih predpisov,  
je bila na ogled razstava  del desete-
ga tabora, stalna fotografska razstava 
starih običajev in  spominska soba dr. 
Antona Trstenjaka.  Spominska soba 
je bila zasnovana na negovski  osnovni 
šoli in je bila v letu 2019  postavljena 
v gradu Negova, predstavlja pa mno-
ga pričevanja iz življenja akademika in 
njegovega rodnega kraja Negova. Za 
likovne ustvarjalce je zanimivo, da je dr. 
Trstenjak svetovno slavo dosegel tudi s 
svojim raziskovalnim delom na podro-
čju psihologije barv.

Polzelskim likovnikom je  druženje 
na slovenskem taboru poznano, saj  so 
ta projekt že dvakrat organizirali na 
Polzeli na gradu Komenda – morda je 
bila prav zaradi tega udeležba  Polzela-
nov tako številčna.

 
Mojca Korošec

Likovniki s Polzele na gradu Negova

Zveza likovnih društev Slovenije je letos organizirala na gradu Negova v Slo-
venskih goricah deseti Tabor  ljubiteljskih  slikarjev in fotografov Slovenije. V 
sklopu  grajskega kompleksa je urejen park, kjer je v vročem junijskem dnevu 
ustvarjalo 43 slikarjev iz vse Slovenije, med njimi kar četrtina s Polzele.

Mozaik dogodkov

Pomoč osnovnošolcem in dijakom 
pri nabavi šolskih potrebščin

Slovenski likovniki in fotografi na gradu Negova
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Veliki Klek je najvišji vrh Avstrije in nanj smo se šestčlan-
ska skupina odpravili v sredo, 19. avgusta 2020. Imeli smo 
urejeno predhodno rezervacijo prenočišča na koči, vremen-
ske razmere so bile ugodne. 

 
Pot smo začeli na parkirišču pod kočo Lucknerhaus (1920 

m), jo nadaljevali do koče Studl-Hütte (2801 m), prečkali smo 
ledenik in nadaljevali po grebenu do koče Erzherzog Johann 
Hütte (3454 m), kjer smo prenočili. 

 
Drugi dan smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na 

cilj. Dva člana se vzpona žal nista udeležila zaradi vpliva red-
kejšega zraka in višinske razlike na telo. Drugi člani smo se 
navezali v ledeniško navezo in krenili čez snežišče in ledenik 
do stene, kjer se je začel plezalni del čez Mali Klek, čez Škrbi-
no, ki je najbolj kritična točka, in naprej  na vrh Velikega Kleka, 
na katerem stoji znameniti križ. Naš trud je bil poplačan s 
prečudovitim razgledom na okoliške bližnje in daljne vrhove 
ter z razgledom na enega izmed največjih ledenikov v Evropi 
(Pastirica oz. Pasterze). Vzpon je trajal v navezi štiri ure, med 
plezanjem smo se umikali in prilagajali tudi drugim planin-
cem. Sledil je sestop po isti poti, ki je trajal uro in pol.

 
Na koči smo se okrepčali. Vračali smo se po slikoviti po-

krajini narodnega parka na izhodiščno točko preteklega dne. 
Občudovali smo lahko tudi svizce. S spuščanjem nadmorske 
višine je kamnita pokrajina, pokrita s snegom, prehajala v pa-

Na vrhu najvišjega vrha Avstrije Veliki Klek

šnike s potočki. Opazovali smo očitno razliko pokrajine v pri-
merjavi z našimi gorami.

Zahteven podvig nam je uspel zaradi psihofizične pripra-
vljenosti, primerne opreme in predvsem zaradi izkušenega 
vodnika Mirka Jegrišnika. Hvala. Smo v pričakovanju novih 
visokogorskih vzponov.

 
Stanka Tominšek Kužnik

»Med dela čast čebelam, ljubezen pa človeški duši.« Na gradu Komenda je bila na ogled razstava likovnih del 
članov Kulturno-umetniškega društva Polzela. Z različnimi 
poslikavami na platnu in panjskih končnicah je 23 likovni-
kov  upodobilo rastline in čebele v Sloveniji.

To leto je Generalna skupščina Združenih narodov raz-
glasila za mednarodno leto zdravja rastlin, v Sloveniji  pa so 
čebelarji 20. maja ob tretjem mednarodnem prazniku čebel 
počastili spomin na Antona Janšo, akademsko izobraženega 
slikarja in čebelarja, ki mu je bilo pred 270 leti dodeljeno me-
sto rednega učitelja čebelarstva na dunajski čebelarski šoli. 

S spoštovanjem narave in varstvom rastlin je zagotovlje-
no tudi preživetje čebel. Zamislimo se ob podatku, da je vsa-
ka tretja žlica hrane, ki jo pojemo, plod opraševanja čebel. 
Potem bomo lahko verjeli reku, da čebelar in vinogradnik to-
čita vsako leto; če ne medu in vina, pa solze.

Mojca Korošec
Z razstave na gradu Komenda

Mozaik dogodkov

Vzpon na Veliki Klek (Großglockner), 3798 m

Čebele in rastline Slovenije 
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Obdobje karantene in koronavirusa so mnogi ustvarjalci 
izkoristili za ustvarjanje. Med njimi je tudi polzelska pesnica 
dr. Glorjana Veber, ki je skupaj z glasbenikom Mihom Bro-
dnikom ustanovila pesniško-glasbeni duet Stereopoetica. 
Nista pa si predstavljala, da bo njuna Stereopoetica nagra-
jena s strani svetovno priznanega glasbenega zvezdnika 
Jeana-Michel Jarra. Jarre je pionir elektronske glasbe, ki je 
prodal več kot 80 milijonov plošč in je nepremagljiv Guines-
sov rekorder s kar 3,5 milijona ljudi na enem izmed svojih 
spektakularnih gigantskih koncertov. 

Zanimiva zgodba Stereopoetice se je začela na začetku 
tega leta. Glorjana in Miha sta načrtovala, da bi jeseni posnela 
svoj prvi videosingle za album, o katerem sta razmišljala več 
let. V dobrih dveh letih sta si postavila svoj profesionalni glas-
beni studio in ko je bil končan, je nastopila karantena. Ravno 
v tem času je Glorjana izdala knjigo 500 modrosti z naslo-
vom Modróko in Miha je skomponiral glasbo za njena prva dva 
promocijska videa. Ko sta načrtovala tretjega, se je Glorjana 
odločila, da bi posnela besedilo, ki je uvodni nagovor o člove-
štvu iz knjige Modróko in začela sta delo: »Glorjanino branje je 
kot glasba in ko sva snemala besedilo v najinem studiu, sem v 
njem zaslišal prvi skupni komad, ki sva ga poimenovala Pika,« 
pove Miha. Takoj sta se lotila dela in po nekaj mesecih je bil na 
sredini julija prvi videosingle Stereopoetice končan. 

Samo malo več kot teden dni, preden sta objavila videosin-
gle Pika, 3. julija, je Jean-Michel Jarre v živo razglasil zmagovalce 
svojega natečaja za najboljši remiks njegove stvaritve EoN. Izmed 
več kot 300 prijavljenih glasbenikov z vsega sveta je prvo mesto 
osvojil Mihov remiks, ki ga je poimenoval po njunem bendu Ste-
reopoetica. Michel Jarrov nagovor in pol ure trajajočo utemeljitev 
si je ogledalo več kot 80.000 ljudi, remiks Stereopoetice pa je bil 
nekaj dni po razglasitvi objavljen tudi na socialnem omrežju glas-
bene legende. Takoj po razglasitvi zmagovalca je v stik z Mihom 
stopila Jarrova menedžerka, ki med kraljem elektronske glasbe in 
zmagovalcem organizira pogovor v živo. 

»Jean-Michel Jarre je genij in perfekcionist, ki ima ogro-
mno ustvarjalne energije, znanja in vizije. Ko prejmeš nagrado 
od takšnega ustvarjalca, je to vsekakor potrditev, da si na pravi 
poti, da imaš talent, znanje in tisto, kar je v glasbi težko defini-
rati – nekaj svojega, s čimer daš svoji glasbi pečat,« je povedal 
Miha. Na natečaj se je prijavil kmalu zatem, ko sta z Glorja-
no sklenila najtežji del na prvem singlu, da bi si malo odpočil 
s komponiranjem drugačnih ritmov: »Pri ustvarjanju sva oba 
perfekcionista in zagotovo se to tudi kaže v delu. Tako kot sem 
sama zahtevna do poezije, je Miha zahteven do glasbe.« 

Ustvarjalca trenutno pripravljata angleško različico vide-
osingla Pika ter preostale skladbe za album. Miha pripravlja 
tudi še nekaj drugih glasbenih projektov, kjer se žanrsko ne 
omejuje: »Izziv mi je ustvarjati tudi za druge,« pravi, medtem 
ko se Glorjana pripravlja na izid prevoda knjige Modróko in 
na svojo naslednjo knjigo, ki bo izšla še letos. Videosinlgu 
Stereopoetice z naslovom Pika lahko poslušalci prisluhnejo 
tudi na Glorjanini spletni strani: www.glorjana.si in na Youtu-
be kanalu Stereopoetice.

Tone Tavčer
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Mozaik dogodkov

Prvo mesto na svetovnem natečaju glasbene legende 

NEKOČ SO HODILI 
NA POLZELO PO 

NOGAVICE, SEDAJ 
PA PO OČALA!

“Optika BP - 
spreminjamo navade”

OPTIKA BP POLZELA - tel.: 070 571 680
Tuš center Polzela, Malteška cesta 38

POZOR  -40%   popusta na progresivna-multi-
fokalna stekla INTEROPTIK Z DOBRIMI PROGRESIVNIMI 

OČALI BO VAŠ VID NEMOTEN NA VSEH ODDALJENOSTIH!

SONČNA 

OČALA 

-60% 
do 

NAROČITE SE NA BREZPLAČNO 
KONTROLO VIDA!

Glorjana in Miha v studiu
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Med izvajanjem vseh tehnik upoštevamo ergonomske 
značilnosti človeškega telesa in njegove naravne danosti, 
da je vadba prijetna za telo, da se pridobi telesna kondicija, 
krepijo vezi in mišice ter razvijajo gibalne sposobnosti, rav-
notežje, odzivnost, občutek in moč.

Treningi pri nas potekajo varno, z veliko mero samokon-
trole in discipline. Ergonomskost tehnik in skrbno načrtovan 
program vadbe zagotavljata, da je karate zdrava dejavnost 
z mnogimi ugodnimi vplivi na otrokov psihofizični razvoj. Pri 
tej starosti je zelo pomemben predvsem razvoj motorike, saj 
kot nas uči znanost, to pomembno vpliva tudi na to, kako se 
bodo otroku razvili možgani. Poleg tega se otroci na varen 
način spoznajo z osnovnimi tehnikami karateja, sem spada 
tudi prva začetniška forma (kata).

Treninge smo začeli 1. septembra 2020 v svoji klubski te-
lovadnici Dojo (nekdanji Garant). Treningi so prilagojeni sta-
rosti in znanju, treniramo v štirih skupinah; začetniška, nada-
ljevalna, tekmovalna in treningi za starejše.

Urnik treningov in dejavnosti najdete na naši spletni 
strani: www.karate-klub-polzela.si. Vabljeni vsi, da se nam 
pridružite.

 
Luka Deberšek

V Karate klubu Polzela trenira več kot 80 članov, starih med 6 in 55 let.
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Mozaik dogodkov

Kaj otrok z vadbo karateja pridobi,     
česa se nauči, kaj okrepi?
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Kapela je na prvotnem mestu stala več generacij Kukem-
berškove domačije. Domači ne vedo, v katero leto segajo njeni 
začetki, saj  nikjer ni zavedene letnice. Sorodniki vedo povedati, 
da je bila okrog leta 1980 kapela obnovljena. Ponovne obnove 
je bila deležna spomladi leta 1997. Takrat so bili ojačani teme-
lji, zamenjana je bila kritina ter na novo prepleskana. Dobila je 
nova vrata in kip lurške Matere božje. Kljub prenovi jo je začel 
načenjati zob časa, k slabemu stanju in razpokam je pripomo-
gla tudi bližina vedno bolj prometne ceste. Februarja letos je 
bila na pobudo Občine Polzela kapela prestavljena, ojačana in 
obrnjena, končno podobo s čudovitimi poslikavami pa je dobila 
marca letos. Gradbena dela, tako prestavitev kot ureditev celo-
tne okolice, je izvedlo podjetje Sašo Cizej, d. o. o., z Vranskega, 
obnovo in restavratorska dela ter nekaj novih poslikav pa je iz-
vedel akademski slikar iz Prebolda Žiga Hriberšek.

 
V uvodnem pozdravu se je župan Občine Polzela Jože 

Kužnik zahvalil z besedami: »Vesel in ponosen sem, da ta 
čudovita in obnovljena kapela krasi center našega kraja. Za-
hvala Krajevnemu odboru Andraž za posluh o prestavitvi, 
lepa hvala župniku Damjanu Ratajcu, ki je za restavratorska 
dela predlagal Žiga Hriberška, ta pa je dela odlično izvedel, 
zahvala podjetju Saša Cizeja za strokovna gradbena dela in 
ne nazadnje izrekam zahvalo vsem domačim Kukemberško-
vim, ker ste privolili v obnovo, prestavitev in preslikavo ter 
po blagoslovu poskrbeli za prijetno druženje s pogostitvijo.«

 
Ko ideja postane dejanje, je rezultat lepo obnovljena kape-

la, urejeno okolje in celotni center Andraža nad Polzelo, ki nam 
je lahko vsem v ponos.

Lidija Praprotnik

Blagoslov Kukemberškove kapele

V torek, 8 septembra 2020, na praznik malega šmarna 
smo po sveti maši v farni cerkvi sv. Andreja opravili tudi bla-
goslov obnovljene kapele lurške Matere božje oziroma Ku-
kemberškove kapele, ki ga je opravil župnik Damjan Ratajc.

Dan, ki ni kot vsakdanji, pomeni, da je nekaj povsem no-
vega. Vsekakor lahko to rečemo za 23. september, ki je prvič 
v zgodovini Slovenije državni praznik športa. Naša naloga 
pa vsekakor je, da na ta dan vsem od minus devet mesecev 
do plus sto let omogočimo in jim damo možnost do gibanja. 

Šport je zakon

Državni zbor je sprejel spremembo zakona o praznikih 
in dela prostih dnevih z uvedbo novega praznika, s katerim 
je 23. september posvetil slovenskemu športu. Dan sloven-
skega športa je praznik vseh državljank in državljanov Re-
publike Slovenije. 

Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez je vse od prve predstavitve doživela pozitiven 
odziv različnih javnosti. Ne samo slovenska športna javnost, 
pobudo so podprle tudi lokalne skupnosti, Strokovni svet 
vlade RS za šport, poslanske skupine in številni drugi. Raz-
glasitev dneva slovenskega športa kot novega državnega 
praznika je pozdravil tudi predsednik Republike Borut Pahor, 
ki je lani priredil poseben sprejem ob predstavitvi pobude 
in jo podprl z besedami, »da je šport, tako kot kultura, ena 
izmed stvari, ki nas povezujejo«.

Ivi Kapitler

 

Mozaik dogodkov

Blagoslov Kukemberškove kapele      
v Andražu nad Polzelo
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Hopsi optimistično v novo sezono

Hopsi so pred novo sezono dodobra prevetrili svoje vr-
ste. Polzelani v novo sezono vstopajo z novim športnim di-
rektorjem in številnimi novimi obrazi v prvi ekipi. 

 
Športni direktor je postal nekdanji košarkar Hopsov Peter 

Goltnik. Pred njim je to funkcijo vrsto let odlično opravljal Janko 
Vašl. Prvi trener še naprej ostaja Boštjan Kuhar, v prvi ekipi, ki bo 
glede na lansko dodobra spremenjena, pa ostajajo mladi upi Jan 
Copot, Iztok Goltnik in Jaka Pešak. Prvi ekipi pa sta se priključila 
tudi 18-letni Tadej Štampar in komaj 15-letni Vid Borišek. Novinca 
v rumeno-modrem dresu sta branilec Žiga Jurček in 208 centi-
metrov visoki Blaž Habot, po štirih letih se na Polzelo vrača orga-
nizator igre Žan Kosič. Na Polzeli bomo v novi sezoni ponovno 
spremljali igre treh Američanov, organizator igre bo Justin Jeni-
fer, krilni center Aron Carver in center Isaiah Johnson, igrali bodo 
v rumeno-modrem dresu. Hopsi sezono začenjajo 26. septembra 
2020, ko bodo v Športni dvorani na Polzeli gostili Zlatorog.

 
Hopsi v domači dvorani na Polzeli

Raptors (Mladi igrajo Rock)

Na Polzeli že nekaj časa deluje skupina Raptors (Mladi 
igrajo Rock), ki jo sestavljajo pevka Klara Tiselj iz Šentjurja 
(17 let) in trije bratje Mazij s Polzele: kitarist Dominik (15 let), 
bobnar Matija (13 let) in klaviaturist Tomaž (11 let).  

Kljub svoji mladosti že nekaj let zapored nastopajo na samo-
stojnih koncertih. V soboto, 5. septembra 2020, pa so nastopili 
na Fontani piv Zeleno zlato v Žalcu in prikazali zelo kakovostno 
izvedbo rokenrol glasbe legendarnih skupin Guns N' Roses, Bon 
Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Billy Idol, Toto in dru-
gih. Številni obiskovalci so mlade glasbenike nagradili z dolgimi 
aplavzi. Da bo zasedba popolna, iščejo še mladega basista ozi-
roma basistko, saj trenutno to vlogo prevzemata njihova učitelja. 

Tone Tavčer Skupina Raptors s Polzele

Tomaž Satler
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To leto se je začelo drugače kot prejšnja leta. In še vedno 
je družabno življenje drugačno, kot je bilo leta poprej. Od za-
četka marca smo morali zaradi sprejetih ukrepov odpovedati 
več dogodkov.

Tortno tekmovanje, ki ga Društvo Dvorec organizira v gra-
ščini Novi Klošter, smo kar dvakrat odpovedali, prvič v marcu in 
drugič v juliju. Upali smo, da se razmere izboljšajo, a žal so bili 
spet sprejeti ukrepi v zvezi z omejitvijo števila ljudi na dogod-
kih. Na tem mestu smo želeli stanje z omejitvami premagati in 
smo se odločili, da bomo tortno tekmovanje izvedli v spletni 
obliki. Vabila so bila razposlana kot oblika izziva, ki se ga je lah-
ko udeležil vsak posameznik. Tekmovalci so fotografijo svoje 
izdelane torte poslali do konca avgusta na društveni elektronski 
naslov. Nekateri so nam posredovali le fotografijo torte, drugi 
tudi recept in postopek priprave. Udeleženci spletnega izziva 
so bili iz vse Slovenije ter tudi zunaj njenih meja - iz Mehike, 
Italije in Francije.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so se lotili izziva. Prepričani 
smo, da so vsi zmagovalci. Močno si želimo, da se vidimo nasle-
dnje leto v februarju ali marcu na četrtem tortnem tekmovanju 
v Novem Kloštru. 

Carmen Fernandez in Tjaša Štor

Po svojih zmožnostih ob pomoči hčera in njunih družin 
skrbi za domačijo. Kljub vsem težavam je ostala optimistična. 
Veliko ji pomenijo urejen dom, domačnost in lepi medsebojni 
odnosi. Rada kaj prebere, zanima jo zgodovina, vedno spre-
mlja poročila na televiziji. Ob veselih dogodkih rada zapoje, 
se poveseli in pošali. Ima pet vnukinj in tri pravnuke, ki dopol-
njujejo njeno srečo.

 
Tone Tavčer

V zaselku Dobrič v Andražu nad Polzelo je 13. sep-
tembra 2020 praznovala 90. rojstni dan Hilda Krajnc. Ob 
tem visokem jubileju so jo obiskali župan Občine Polzela 
Jože Kužnik ter v imenu Društva upokojencev Andraž nad 
Polzelo predsednik Milan Zabukovnik in poverjenik Mirko 
Blagotinšek. Voščili so ji veliko zdravja, nazdravili, zapeli, 
izročili priložnostna darila in zaželeli, da bi tako čila bila 
še vrsto let. 

Hilda Krajnc se je rodila 13. septembra pred devetdesetimi 
leti v Dobriču, kot peta izmed sedmih otrok. Ko je bila stara 
sedem let, ji je umrla mama, zato je morala že zgodaj poskr-
beti za gospodinjska dela in pomagati na kmetiji. Vzljubila je 
naravo in kmečko delo. Ker ni imela možnosti, da bi se izuči-
la za šiviljo, se je posvetila domačiji. Poročila se je z Ivanom 
Krajncem iz Vojnika. Prevzela sta kmetijo, s skupnimi močmi 
in medsebojnim razumevanjem sta jo posodobila in obnovila 
poslopja. V srečnem zakonu so se jima rodili trije otroci, na 
katere sta bila ponosna in jim omogočila izobrazbo. Ker je 
sreča opoteča, sta morala preživeti kar nekaj hudih preizku-
šenj. Hilda je ostala sama. 

 

Mozaik dogodkov

Izziv: Tvoja torta 2020

90 let Hilde Krajnc   
iz Dobriča

Zaradi ukrepov ob koronavirusu je letošnje tekmovanje 
za najboljšo torto potekalo prek spleta.

Ob obisku Hilde Krajnc ob 90-letnici    
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Preprosto in povedno, »Naših 10«, tako so koncert ob svoji 
obletnici, ki se je zgodil 5. septembra 2020 ob 19. uri, poime-
novali člani Pihalnega orkestra Cecilija Polzela. Tokrat so se, 
zaradi preventivnih priporočil in ukrepov v zvezi s koronaviru-
sno boleznijo, odločili koncert izvesti pod obnebjem pozno-
poletnega večera na  dvorišču pred svojimi matičnimi prostori 
Glasbene šole Cecilija na Polzeli. Koncertno prizorišče se je 
izkazalo za izvrstno in zagotovo bo v naslednji desetletki še 
večkrat privabilo glasbenih navdihov željne poslušalce. 

 
Jubilejni glasbeni sprehod skozi preteklo dekado delovanja 

so uvedli z energično Adamičevo skladbo »Tra ta ta, zdaj igra 
naša muzika« in tako je poslušalstvo vstopilo na glasbeni vlak, 
ki jih je skozi odigrane skladbe popeljal od orkestrovih začetkov 
v letu 2010 do današnjih dni. Prelomnica je bilo leto 2017, ko so 
organizirali svoj prvi resnično velik projekt, koncert filmske glas-
be »Veliko platno«, ki so ga popestrili z ustrezno kostumografijo 
in igranimi  ter plesnimi vložki. Istega leta so obudili tudi tradici-
jo prvomajskih  budnic in od takrat dalje vsakega prvega maja 
že ob ranih urah prebujajo krajane občin Polzela in Braslovče. 
V tem letu so prevzeli tudi pobudo za organizacijo tradicio-
nalnega Območnega srečanja pihalnih orkestrov na Komendi. 
Že naslednje leto so izvedli dogodek, na katerega, pravijo, so 
najbolj ponosni. Mjuzikl »A je to ...?«, ki je poslušalce popeljal 
v svet risank in risanih junakov. Torej skupek glasbe iz risank in 
risanih filmov, pihalni orkester, humornimi vložki likov Pata in 
Mata iz risanke A je to in odlični profesionalni solisti vokalisti. 
Pa nepozabni igrani vložki družine Kremenčkovih, Smrkcev in 
še in še ... Vse so podkrepili  z odličnimi kostumi in sceno, za 

katere zasnovo in izdelavo so prav tako poskrbeli sami v orke-
stru. Dogodek je na vseh izvedbah požel stoječe ovacije publi-
ke. Koncert na višji stopnji, kot pravijo v orkestru. »Krivec« zanj 
je njihov dirigent in umetniški vodja orkestra Gašper Smisl, ki je 
začel pisati priredbe za te skladbe. Gašper Smisl pa komponira 
tudi lastne skladbe za orkester in eno izmed njih z naslovom 
Medenina smo slišali tudi ta večer. Leto 2019  so zaokrožili s 
samostojnim koncertom »Prepletanja« in z gostovanjem na 
dogodku folklorne skupine Grifon iz Šempetra z naslovom »Iz 
Goričkega v Piran«.

 
Jubilejni večer so poleg odigranih skladb preteklega de-

setletja ozaljšali tudi pogovor s prvim umetniškim vodjem in 
dirigentom orkestra, profesorjem Dejanom Podbregarjem, ter 
obujanje spominov na zgode in prigode orkestrovih desetih let, 
ki sta jih posebej za ta večer pripravili članici Neža Lesjak in 
Veronika Zupan.

Pihalni orkester  KGD Cecilija Polzela je eden izmed biserov 
kulturnega dogajanja na Polzeli in tudi širše. Nabor glasbenih 
žanrov, ki jih preigrava orkester, je pester in zaobjema vse od 
popa, roka, plesne in filmske glasbe ter seveda koračnic. V svoje 
vrste vedno vabi tudi nove člane. 

 
Koncert so sklenili z mislijo, da jih najbolj osreči videti zado-

voljne in vesele obraze svoje publike. To jim vedno znova uspe-
va. Tudi tokrat. Čestitke ob jubileju.

 
Pika Pilko

Jubilejni koncert je zaradi ukrepov ob koronavirusu potekal na dvorišču Glasbene šole Cecilija.

Mozaik dogodkov

Koncert ob 10. obletnici       
Pihalnega orkestra Cecilija Polzela
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sednica likovne sekcije Sonja Jezernik povedala, da je udeležba 
otrok dokaz, da je projekt na pravi poti. 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, ki svoje vnuke nežno in ustvarjalno vodijo 
po poteh spoznavanja kulture in likovnega ustvarjanja.

 
Izbor nagrajenih likovnih del je letos opravil akademski sli-

kar Narcis Kantardžić, ki je imel zelo težavno delo. Kakovost 
oddanih del je bila namreč izjemna. Priznanja in palete jim je 
podelila Klavdija Sitar, ki se je v svojem nagovoru vsem sode-
lujočim zahvalila za sodelovanje in pri tem povedala, da kultura 
kali in ustvarja narod ter njegovo identiteto in nanjo ne smemo 
pozabiti, temveč jo spodbujati in razvijati.

 
ZLATO MINI PALETO 2020 je prejel NEJC LANIŠNIK iz OŠ 

POLZELA, SREBRNO MINI PALETO 2020 je prejela NIKA HA-
BJAN iz OŠ PRULE TABOR, BRONASTO MINI PALETO 2020 
pa je prejel JAKA PIKL iz OŠ PREBOLD.

 
Predsednik KUD Polzela Marko Slokar, ki se odprtja žal ni 

mogel udeležiti, je v sporočilu zbrane prijazno pozdravil ter go-
stom in udeležencem izrekel dobrodošlico. Poudaril je moč po-
zitivnega povezovanja in dobre misli. Še posebno v tem obdo-
bju novih izzivov. Vsak sodelujoči likovni ustvarjalec je za svojo 
udeležbo prejel priznanje KUD POLZELA in simbolično darilce. 
S simboličnimi darilci so pri projektu sodelovali Občina Polzela, 
Občina Žalec, Drobtinka, d. o. o., Griže, Svet stekla, d. o. o., Celje, 
Fivia, d. o. o., Vojnik in Neu Zilli, d. o. o.

Vabljeni na ogled izjemnih del mladih ustvarjalcev.
 

Klavdija Sitar

V Kulturno-umetniškem društvu Polzela, likovni sekciji 
Polzela, nam je letos kljub temu, da je leto zaradi novega vi-
rusa nenavadno in polno presenečenj, uspelo pripraviti »Mini 
paleto 2020«. Organizatorka projekta Klavdija Sitar, ki je pro-
jekt v imenu KUD Polzela skupaj z drugimi člani KUD Polzela 
pripravila in izpeljala, je ob odprtju razstave mladih ustvarjal-
cev dejala, da jo neizmerno veseli, da se ustvarjalni duh kljub 
novim časom ni izgubil ter še vedno živi v mladih likovnikih. 

Udeležba je bila ne glede na nove omejitve zelo razveseljiva, 
saj se je letošnje Mini palete udeležilo 25 otrok iz vse Slovenije, ki 
so skupaj na ogled postavili 32 likovnih del. Ob odprtju razstave, 
ki je na ogled na gradu Komenda do konca septembra, je pred-

Poletno animacijo so člani Društva Dobra ideja tokrat 
preselili tudi na najprometnejšo ulico v centru Žalca.

Atraktivna in prijazna flaminga sta v avgustu obiskala Ža-
lec. Ne le, da sta pozirala za fotografiranje z mimoidočimi, 
bila sta tudi glavna akterja pri snemanju videospota za pe-
sem Moje srce avtorice Goje Lajlar. Skladbo je posnel Jurij 
Žohar. V vlogi flamingov sta nastopili Goja Lajlar in Bina Pla-
znik, snemalec je bil Lovro Lajlar, v vlogi plesalke in spremlje-
valke je nastopila Julija Žohar.

Jurij Žohar

Mozaik dogodkov

Tekmovanje »Mini paleta 2020«      
prebuja likovna ustvarjanja osnovnošolcev

Flaminga s Polzele 
razveseljevala Žalčane

Zmagovalci Mini palete 2020

Flamingova ekipa Društva Dobra ideja
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stavljali: dr. Bojana Rogelj Škafar iz Slo-
venskega etnografskega muzeja, Darja 
Škufca Adlešič z Ministrstva za gospo-
darstvo in prof. dr. Janez Bogataj, ki 
je ambasador projekta ERG Slovenija 
(Evropska gastronomska regija 2021). 

Med deset najprestižnejših gastro-
nomskih in kulinaričnih spominkov so 
se uvrstili kar trije slovenski, in sicer: 
Lešnikovo maslo Kmetije Košec, Kre-
mni med z grozdjem Isabella g. Bee, 
Nika Poslek s.p.; in Držalo za glinasti 
lonec Turističnega društva Podbočje 
in turističnega podmladka.

Zmagovalni kulinarični spominki 
bodo prejeli uradni certifikat IGCAT 
(International Institute of Gastronomy, 
Culture, Arts and Tourism), predstavlje-
ni bodo v posebnem odseku spletne 
strani IGCAT ter na njihovih socialnih 
omrežjih, kar jim bo dalo mednarodno 
spletno prepoznavnost.

Med zmagovalci prvega evropskega tekmovanja 
za najprestižnejše kulinarične in gastronomske 
spominke tudi Kmetija Košec s Polzele

Med zmagovalci 1. evropskega 
tekmovanja za najprestižnejše kulina-
rične in gastronomske spominke tudi 
Kmetija Košec iz Ločice ob Savinji

Z namenom podpore in mednaro-
dne prepoznavnosti lokalnim proizva-
jalcem, ki izdelujejo unikatne kulina-
rične izdelke, povezane s kulinarično 
tradicijo regij, je mednarodna komisija 
za najboljše kulinarične in gastronom-
ske spominke leta 2020 na mednaro-
dnem izboru v Kuopiu na Finskem 10. 
septembra 2020 izbrala deset najpre-
stižnejših spominkov Evrope.

Priložnost za udeležbo na vse 
evropskem tekmovanju so dobili izdel-
ki, ki so bili izbrani na lokalni ravni med 
najboljše kulinarične in gastronomske 
spominke posameznih držav Evrope, 
in ki nas bodo v prihodnje zastopali na 
mednarodnih spletnih straneh. Strokov-
no komisijo za izbor v Sloveniji so se-

Jan Potrč nov videospot posnel na gradu Komenda

Ukrepi ob covidu-19 so v tem letu 
odplavili marsikateri koncert v živo, 
vendar ustvarjalnega duha glasbeni-
kov vendarle niso povsem ustavili. 

V preteklem letu se je Jan Potrč 
predstavil s tremi singli: »Le spomin«, 
»Za vedno«, in »Jaz in ti«. Letos pa je 
svojo glasbeno pot obogatil še s pesmi-
ma »Away« in »Kot iz najlepših sanj«. Za 
zadnjo je videospot posnel v poročni 
dvorani gradu Komenda. V videospotu 
nastopa sam, sam je poskrbel tudi za 
besedilo, uglasbitev, aranžma in pro-
dukcijo. Skladba nas nagovarja, da je 
tudi tedaj, ko se znajdemo v težki situ-
aciji, pomembno, kako na stvar pogle-
damo in se odločimo za naprej. Niso vsi 
dnevi črni in nikoli nismo popolnoma 
sami. Včasih pa pride dan, ko nič ni v 

redu. Takrat je pomembno, da se odlo-
čimo, v kakšnih barvah je naš dan … Jan 
pravi, naj bo »kot iz najlepših sanj«.

Pri promociji sodeluje z Dallas Re-
cords in pesem »Kot iz najlepših sanj« 
so radijski uredniki lepo sprejeli, saj se 
je vrtela na Radiu Rogla, Murskem valu, 
Koroškem radiu, Radiu Prlek, Radiu Ve-
lenje, Radiu City, Radiu Celje in še kje 
ter zasedala visoka mesta na radijskih 
lestvicah. Predstavil se je tudi z intervjuji.

Za letos načrtuje še izdajo kakšnega 
singla, naslednji cilj je izid albuma. Želi-
mo mu veliko glasbenih uspehov in da 
ga čim prej slišimo tudi v živo z odra, 
ko bodo koronavirusni ukrepi popustili.

Manuela Mlakar Podgoršek

Manuela Mlakar Podgoršek 

Mozaik dogodkov

Vegansko lešnikovo maslo

»V kakšnih barvah bo tvoj dan?«
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Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

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

Dom je, kjer se počutimo varne

Vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o.  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana  T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor  T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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Ob 21. septembru, ki je svetovni dan 
te bolezni, v številnih krajih po Sloveniji 
organizirajo tako imenovane sprehode 
za spomin, s katerimi želijo opozoriti na 
naraščajoči problem te bolezni. Tudi v 
Domu upokojencev Polzela smo se že 
tretje leto zapored pridružili temu do-
godku, zato smo se na lepo sredino do-
poldne, 16. septembra 2020, sprehodili 
do parka Šenek. Letos je dogodek za-
radi ukrepov v zvezi s covidom-19 po-
tekal malo drugače, saj ni bilo zunanjih 
prostovoljcev, upoštevati pa smo morali 
tudi vse ukrepe za preprečevanje širje-
nja virusa. Kljub vsemu smo dogodek 
izpeljali, stanovalci in zaposleni so bili 
dobro razpoloženi, za dodatno pope-
stritev pa je poskrbel naš stanovalec, ki 
je igral na harmoniko, preostali udele-
ženci pa smo zraven zapeli. 

 
Katja TomažičS sprehodi za spomin želijo opozoriti na naraščajoči problem alzheimerjeve 

bolezni.

Mednarodno združenje za alzheimerjevo bolezen je september razglasilo za 
mednarodni mesec alzheimerjeve bolezni, katerega namen je ozaveščanje o bole-
zni in zmanjševanje stigme, ki spremlja bolnike. 

Mozaik dogodkov

Sprehod za spomin v Domu upokojencev Polzela
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V soboto, 19. septembra 2020, so v Gasilskem domu 
PGD Polzela priredili dan odprtih vrat. Prostovoljni gasilci 
so predstavili različne aktivnosti. Aleksander Koler, povelj-
nik PGD Polzela, je vse zbrane pozdravil, jim predstavil ak-
tivnosti ter jih povabil v svoje vrste.

Spoznali smo štiri mlade gasilke: Tjašo Likeb, Angeliko 
Vasle, Urško Klopčič, Marjetko Okorn. Dekleta so prevzela 
organizacijo in imajo že deset let izkušenj v gasilskih vodah, 
med drugim so vse operativne gasilke, ki opravljajo tudi 
specialnosti. Mentorica mladinske ekipe PGD Polzela Tjaša 
Likeb je povedala, da so za mlade pripravili štiri točke, na 
katerih spoznajo: prvo pomoč in oživljanje, uporabo AED in 
osnove povijanja, druga točka je bila tako imenovana pio-
nirska vaja, vaja z vedrovko ali brentačo, tretja točka je bila 
mladinska vaja, četrta pa spoznavanje z gasilsko opremo. 
Otroke so pogostili s slastnimi palačinkami in sokovi. Z obi-
skom so zelo zadovoljni in pozitivno presenečeni. »Vsi vlju-
dno vabljeni. Imamo se fajn. Vsako leto organiziramo leto-
vanje na drugi destinaciji. Vsako jesen priredimo kostanjev 
piknik in pozimi sankanje, če je sneg. V prihodnosti načrtu-
jemo tudi kino in prenočitev v gasilskem domu,« je dodala 
Tjaša Likeb.

Ivan Kotnik, predsednik PGD Polzela, je povedal: »Odli-
čen obisk dokazuje, da imajo mladi interes za gasilsko de-
javnost. Upamo, da se jih bo čim več pridružilo našim naj-
mlajšim od prvega razreda dalje. Saj imamo njihovi starosti 
in zmožnostim povsem prilagojene aktivnosti. Po končani 
osnovni šoli se pri mladih pojavijo druge obveznosti in ču-
timo upad njihovega števila, niso več toliko aktivni. Mi pa si 
jih želimo čim več obdržati, da potem pridobimo operativne 
gasilce, ki bi lahko delovali na gasilskem področju, kot se 
spodobi, z vsemi izobraževanji, ki jih morajo opraviti.«

Ob veselju najmlajših, ki so se preizkušali na predstavitvenih 
gasilskih aktivnostih, ni dvoma, da bodo polzelski gasilci v svoje 
vrste pridobili še kakšno junakinjo ali junaka.

Bina Plaznik

Predstavitev gasilskih aktivnosti

 

 

Vlasta Radić s.p. Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
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Uspešen dan odprtih vrat PGD Polzela
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Dogodki v času letošnjega Evropskega tedna mobilnosti

Letošnji Evropski teden mobilno-
sti (ETM) je z namenom spodbujanja 
trajnostne mobilnosti in varovanja 
okolja pod geslom »IZBERI ČISTEJŠI 
NAČIN PREVOZA!« potekal med 16. in 
22. septembrom 2020. Občina Polze-
la je skupaj z javnimi zavodi  in dru-
štvi tudi letos pripravila pester nabor 
dejavnosti za ozaveščanje in aktivno 
vključevanje občanov. Bili smo uspe-
šni na javnem razpisu, za ta namen 
smo pridobili 6000 evrov namenskih 
sredstev. S temi sredstvi smo pripravi-
li dejavnosti za vse starostne skupine 
in ker so nam pogoji dovoljevali, smo 
pod streho dali vse, kar smo skrbno 
načrtovali.

Občina Polzela je v sodelovanju z OŠ 
Polzela v času med 16. in 22. septem-
brom 2020 pripravila številne prireditve 
in demonstracije dogodkov, s katerimi 
so nam nazorno prikazali, kako izrabiti 
drugo vrsto prevoza, kar nam posledič-
no prinaša čistejši zrak v okolju in bolj 
zdravo življenje. Dogodki so bili izve-
deni v naslednjih oblikah: Pešbus, brez-
plačni javni prevoz za vse generacije s 
podjetjem Pemi, d. o. o., merjenje krvnih 
vrednosti in testi hoje, v sodelovanju z 
Medobčinsko splošno knjižnico Žalec – 
enoto Polzela, so prostovoljci in zapo-
sleni v režijskem obratu Občine Polzela 
na dom brezplačno dostavljali knjige iz 
Občinske knjižnice Polzela, na ogled je 
bila razstava knjižnega gradiva na temo 
ETM, potekalo je risanje prometnih zna-

kov s kredo in izdelava plakatov »JPP 
nekoč in danes«, na novo je bilo odprto 
nogometno igrišče z umetno travo in 
odigran je bil revialni turnir reprezentan-
ce županov in veteranov ND Polzela, iz-
veden je bil tečaj nordijske hoje, poteka-
lo je kolesarjenje po Polzeli, organiziran 
je bil preventivni pregled koles in pre-
ventivni vzgojni program za prvošolčke, 
za tiste najbolj vešče pa smo pripravili 
kolesarski poligon in najspretnejšim po-
delili lepe nagrade. Posadili smo tudi 
dve lipi za prijaznejši kraj.

Vsi ti in še mnogi drugi dogodki so 
bili predstavljeni v knjižici, ki so jo pre-
jela vsa gospodinjstva v Občini Polzela, 
objava dnevnih dejavnosti pa je redno 
potekala tudi na spletnih straneh Ob-

Mozaik dogodkov

Uspešna izvedba Evropskega tedna mobilnosti
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Evropski teden mobilnosti:    
s kolesom in peš

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2020, ki z raznovrstnimi dogodki po-
teka tudi v Občini Polzela, so v Občinski knjižnici Polzela pripravili pravljično uro.

 
V četrtek, 17. septembra 2020, so od 10. do 11. ure tretješolci OŠ Polzela na 

grajskem dvorišču gradu Komenda poslušali pravljice, ki so jih zanje pripravile 
knjižničarke Renata Novak, Irena Štusej in Nina Trbovšek. Prišli so peš. V prijetno 
toplem vetru so se otroci nasmejali zgodbam, povezanim s kolesarjenjem, hojo in 
vzponom na hrib. Trajnostna mobilnost, ki ne škoduje okolju in celo krepi telo, je 
naravnanost, ki naj bi jim ostala v ušesu in mislih.

 
Irena Štusej Pravljična urica na grajskem 

dvorišču

čine Polzela, TIC Polzela, OŠ Polzela in  
Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
ter vseh Facebook straneh, z namenom 
ozavestiti čim večji krog ljudi. Vsem 
udeležencem smo pripravili tudi DNEV-
NIK GIBANJA IN ANKETO ter najaktiv-
nejšim podelili lepe nagrade. 

Na tem mestu se za sodelovanje lepo 
zahvaljujemo: Osnovni šoli Polzela in Vrt-
cu Polzela, Medobčinski splošni knjižnici 

Žalec – enoti Polzela, Društvu upokojen-
cev Polzela, Medgeneracijskemu društvu 
Mozaik generacij Polzela, Krajevni orga-
nizaciji Rdečega križa Polzela, ZŠAM Sa-
vinjske doline, javnemu prevozu Pemi, d. 
o. o., Centru za krepitev zdravja Spodnje 
Savinjske doline – Zdravstvenemu domu 
Žalec, Bike shopu Šempeter, Darku Hlu-
piču, Simonu Krumpaku in drugim ak-
tivnim posameznikom, ki so te dni bili z 
nami z roko v roki.

Dogodke ob Evropskem tednu mo-
bilnosti bomo pripravili tudi naslednje 
leto, verjamemo pa, da boste aktivni 
skozi vse leto, v septembru 2021 pa se 
nam boste lahko ponovno pridružili na 
organiziranih dejavnostih.

Koordinatorici projekta
Manuela Mlakar Podgoršek in Lidija 

Praprotnik

Mozaik dogodkov 4343
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Oktober 2020

ČETRTEK, 1. 10. 2020, ob 16. uri
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
273. lunohod Polzela–Založe–Martjaki
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 1. 10. 2020, od 17. do 19. ure
Parkirišče pri Občini Polzela
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 2. 10. 2020, od 16. do 18. ure
Dom Društva upokojencev Polzela
Kegljanje na vrvici, metanje kovinskih 
krogov, pikado
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 2. 10. 2020, od 18. do 20. ure
Grajsko dvorišče gradu Komenda
Otvoritveni koncert z Neisho ob 
odprtju novega lokala

SOBOTA, 3. 10. 2020, ob 10.00 
Sodelovanje in prisotnost prapora na 
spominski prireditvi na Čreti ob 78. 
obletnici prve frontalne bitke
ZB za vrednote NOB Žalec

SOBOTA, 3. 10. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
5. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2020/21
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 4. 10. 2020, od 7.30 do 8.30 
Dom krajanov Andraž nad Polzelo
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi
KO RK Andraž nad Polzelo

NEDELJA, 4. 10. 2020, ob 8. uri
Ribnik Preserje
Ribiška tekma za pokal Občine Polzela
Zveza športnih društev Polzela

NEDELJA, 4. 10. 2020, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

NEDELJA, 4. 10. 2020, ob 15. uri 
Cerkev sv. Križa na Gori Oljki
Maša za mir in blagor v Občini Polzela
Občina Polzela v sodelovanju z 
Župnijo Polzela

TOREK, 6. 10. 2020, od 16. do 18. ure
Dom Društva upokojencev Polzela
Metanje kovinskih krogov, pikado in 
kegljanje na vrvici
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 8. 10. 2020, ob 8. uri
Zbor na parkirišču pred občinsko 
stavbo na Polzeli
Pohod Polzela–Paški Kozjak
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 8. 10. 2020, od 17. do 19. ure
Parkirišče pri Občini Polzela
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 9. 10. 2020, od 16. do 18. ure
Dom Društva upokojencev Polzela
Kegljanje na vrvici, metanje kovinskih 
krogov, pikado
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 10. 10. 2020, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
6. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2020/21
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 10. 10. 2020, ob 19.00 
Športna dvorana Polzela
3. krog 1. SKL: Hopsi Polzela – Šenčur
Košarkarsko društvo Hopsi Polzela

NEDELJA, 11. 10. 2020, ob 8.00 
Zbor pri igrišču v Andražu nad Polzelo
34. pohod po poteh Andraža
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 11. 10. 2020, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

TOREK, 13. 10. 2020, od 16. do 18. ure
Dom društva upokojencev Polzela
Metanje kovinskih krogov, pikado in 
kegljanje na vrvici
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 15. 10. 2020, od 17. do 19. ure
Parkirišče pri občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 16. 10. 2020, od 16. do 18. ure
Dom Društva upokojencev Polzela
Kegljanje na vrvici, metanje kovinskih 
krogov, pikado
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 17. 10. 2020, OB 6.30 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
Pohod Paški Kozjak–Špik
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 17. 10. 2020, ob 16. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
7. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2020/21
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 18. 10. 2020, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

SREDA, 21. 10. 2020, ob 19. uri
Športna dvorana Polzela
5. krog 1. SKL: Hopsi Polzela – Krka
Košarkarsko društvo Hopsi Polzela

PETEK, 23. 10. 2020, ob 10.30
Komemoracija pri osrednjem 
spomeniku na Polzeli
Občina Polzela v sodelovanju z OŠ 
Polzela in ZZB NOB Polzela

SOBOTA, 24. 10. 2020, ob 16. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
8. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – ANDRAŽ 2020/21
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 25. 10. 2020, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

PETEK, 30. 10. 2020, ob 16. ure
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
274. Lunohod: Polzela–Jama Pekel–
Jedrt
Društvo upokojencev Polzela

� �
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Medgeneracijski center - oktober 2020

ČETRTEK, 1. 10. 2020
13.00–14.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

PETEK, 2. 10. 2020
18.00–19.30 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 5. 10. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej) 

TOREK, 6. 10. 2020
9.00–10.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
(Majda Blagotinšek)
V telovadnici društva Mat – nekdanji 
TV Partizan

SREDA, 7. 10. 2020
9.00–10.30 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

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

ČETRTEK, 8. 10. 2020
13.00–14.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

PETEK, 9. 10. 2020
18.00–19.30 Šahovski krožek
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 12. 10. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej) 

TOREK, 13. 10. 2020
9.00–10.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
(Majda Blagotinšek)
V telovadnici društva Mat – nekdanji 
TV Partizan

SREDA, 14. 10. 2020
9.00–10.30 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir )

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

ČETRTEK, 15. 10. 2020
13.00–14.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

PETEK, 16. 10. 2020 
18.00–19.30, ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 19. 10. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 20. 10. 2020
9.00–10.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
(Majda Blagotinšek)
V telovadnici društva Mat – nekdanji 
TV Partizan

SREDA, 21. 10. 2020
9.00–10.30 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 22. 10. 2020
13.00–14.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

PETEK, 23. 10. 2020
18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 26. 10. 2020
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Vika Šturbej)

TOREK, 27. 10. 2020
9.00–10.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
(Majda Blagotinšek)
V telovadnici društva Mat – nekdanji 
TV Partizan

SREDA, 28. 10. 2020
8.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofija Palir)

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

ČETRTEK, 29. 10. 2020
13.00–14.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

PETEK, 30. 10. 2020
18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja v skladu s priporočili in 
usmeritvijo NIJZ, z namenom
preprečevanja širjenja koronavirusa.
Informacije: e-pošta 
medgeneracijski.c@gmail.com, 
mobilnik 031 343 774 (Marjana Šmajs).

Koledar dogodkov

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

Na Polzeli oddamo enosobno 
stanovanje z zaprto teraso v bloku 
(2. nadstropje).
Informacije na tel.: 06/813 99 00

Masaže (klasična, terapevtska, 
športna, ročna limfna), 
maderoterapija, sprostitveni 
tretmaji, pedikura, permanentno 
lakiranje in gel nohti.
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 
254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali 
estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 
254 640 (Mojca)
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   Mačehe: le 35 centov  

   Enoletnice 

   Urejanje okolice  

   Obrezovanje drevja  

   Prezračevanje zelenice  

   Najem okrasnih rastlin  

   Trajnice:  

   Lovorikovci: 
           40–60 cm: 6,8 € 80–100 cm: 7,5 € 100 cm ali več: 10 €

Vabljeni v Vrtnarstvo Marolt 
in polepšajte okolico svojega doma

 

Vrtnarstvo Marolt 

Ločiška cesta 6         
3313 Polzela 

03 700 19 36             
031 605 997 

info@vrtnarstvo-
marolt.si 

Družinsko podjetje s 
30-letno tradicijo 

www.vrtnarstvo-
marolt.si 

Reference:           
Hotel Grof, Hiša Denk, 
Občina Braslovče, 
Občina Polzela …

LOVORIKOVCI ZA 
POLNO ŽIVO MEJO 

ZUNANJE OKRASNE 
ZASADITVE

BARVITE MAČEHE 
PO UGODNI CENI

O
gl
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.
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 92. letu nas je tiho zapustila naša 
draga mama, babica in prababica

ANA RIBIČ
z Brega pri Polzeli

Ob boleči izgubi naše drage mame se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-

kom, sosedom, prijateljem in znancem 
za darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Iskrena hvala oskrbovalkam 

Doma Nine Pokorn Grmovje za večle-
tno pomoč pri oskrbi na domu. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen 

obred in besede slovesa ob odprtem 
grobu ter pogrebni službi Ropotar za 
opravljene storitve na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Jože in hči Ema z družinama

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svojo ljubezen razdal,

zdaj boš tam daleč nekje,
kot zvezda svetleča,

za vedno med nami ostal.

ZAHVALA

BORIS CIMPERMAN
(26. 4. 1946–13. 7. 2020)

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje ter 

tolažilne besede.

Zahvala tudi za darovane sveče in 
svete maše.

Vsi njegovi 

Ni te več na vrtu ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je 
nepričakovano zapustila draga mama, 

babica, prababica, tašča in teta

KRISTINA TURNŠEK
(26. 2. 1933–2. 9. 2020)

Iskrena hvala vsem za izrečeno 
sožalje, darovano cvetje, sveče in 

svete maše. Hvala gospodu župniku 
za opravljen obred. Hvala pogrebni 

službi Morana, hvala pevcem in 
vsem, ki ste jo pospremili

na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

18. avgusta je minilo dve leti,
odkar nas je zapustil

dragi mož, oče, dedi in pradedi.

FRANC ATELŠEK
(1942–2018)

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

Vsi njegovi

»Nasmešek tvoj
nikoli v nas ne bo zbledel,

tvoj obraz v spominu
nam večno bo živel.«

ZAHVALA

Ob boleči izgubi žene, mame in 
babice

TEREZIJE BAŠIČ, 
roj. 29. 9. 1935

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in vsem, 

ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli sočutne besede 

sožalja ter pospremili Terezijo na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni najbližji

Vzel si slovo, nate spomin vedno 
ostal bo.

V SPOMIN

5. 8. 2020 minilo je 4 leta.

PAVEL TURNŠEK

Žena Kristina in ostali

��
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NOV LOKAL NA GRADU KOMENDANOV LOKAL NA GRADU KOMENDA

OTVORITVENI KONCERTOTVORITVENI KONCERT
NeishaNeisha

Petek, 2. 10. 2020, ob 18.00Petek, 2. 10. 2020, ob 18.00
Udeležba na koncertu bo mogoča samo s posebno brezplačno vstopnico, Udeležba na koncertu bo mogoča samo s posebno brezplačno vstopnico, 
ki jo lahko prevzamete na TIC Polzela. Prevzem je možen do 1. 10. 2020, ki jo lahko prevzamete na TIC Polzela. Prevzem je možen do 1. 10. 2020, 

oziroma do zasedbe omejenih mest.oziroma do zasedbe omejenih mest.

Od  1. 10. 2020Od  1. 10. 2020
vas pričakujevas pričakuje
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