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

Dragi bralci Polzelana, vabljeni k sodelovanju!
Uredniški odbor vas vabi, da obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu Polzelana, Malteška cesta 28, 3313 
Polzela, po elektronski pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, do 15. 11. 2019. 
Zraven navedite avtorja in kontaktno telefonsko številko. Uredništvo si 
pridržuje pravico do lekture, krajšanja člankov in izbora fotografij po lastni 
presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Naslednja številka izide 29. 11. 2019.

11

17

18

40

40

KOLEDAR DOGODKOV

43

MOZAIK DOGODKOV

42

KMETIJSTVO

GOSPODARSTVO



Z vinogradništvom se ukvarjam več kot štirideset let in vseskozi me 
vodi veselje do te plemenite dejavnosti. Z ženo sva začela z 200 trsi samo-
rodnic, ki jih je pozneje zamenjalo 500 trsov laškega rizlinga in šardoneja.

Začetki so navadno težki ter polni pridobivanja prijetnih in manj prije-
tnih izkušenj, s katerimi se znanje širi in povečuje. Na začetku ni bilo osnov, 
vendar smo se vinogradniki v Savinjski dolini, ki smo imeli željo pridelovati 
kakovostno vino, združili v Društvo savinjskih vinogradnikov, kjer sem bil 
med ustanovnimi člani. Ker društvo skrbi za strokovno izpopolnjevanje 
članov z raznimi predavanji, tečaji in ogledi strokovnih razstav, se kakovost 
vina in vinogradov iz leta v leto povečuje.

Društvo kakovost vin redno preverja na ocenjevanjih vin, kjer sem leta 
1995 prejel prvo zlato medaljo, kar mi je pomenilo spodbudo in željo za 
naprej. Skupno sem prejel 13 zlatih in 15 srebrnih medalj ter mnoga druga 
odlikovanja. Redno sem se udeleževal strokovnih predavanj in tako nad-
grajeval svoje znanje.

Grozdje dozori v zgodnji ali pozni jeseni, odvisno od sorte, lege in vre-
menskih razmer, vendar dela v vinogradu potekajo vse letne čase. Spomla-
di dela v vinogradu dosežejo vrhunec, saj prvi sončni žarki trto prebudijo. 
Med prva zimsko-pomladna dela spada rez vinske trte, ki za vinogradnika 
predstavlja strokovno najzahtevnejše opravilo, saj z njim uravnavamo ro-
dnost in obremenitev vinske trte, ki pozneje močno vpliva na kakovost 
grozdja in pridelanega vina. Spomladi mi tako po navadi primanjkuje časa, 
saj opravim veliko rezov drugim vinogradnikom.

V poletnih mesecih se rast vinske trte nadaljuje in zacveti, proti koncu 
poletja se začne umirjati, grozdne jagode pa se debelijo. V tem obdobju je 
zelo pomembno spremljati zdravje grozdov in škodljivce zatirati s škropivi 
ter poskrbeti za zadostno prezračenost grozdja z odstranjevanjem prego-
stih in ostarelih listov.

V jesenskem delu leta vinogradniki najprej pripravimo v kleti vse po-
trebno za trgatev in predelavo grozdja, posebno pozornost posvetimo či-
ščenju posod in opreme, nato nastopi čas trgatve, ko je celoletno skrbno 
delo poplačano s pridelkom. V oktobru se mošt počasi začne spreminjati 
v vino in treba je paziti na primeren čas prvega pretoka. Ko je vino mlado, 
je treba skrbno spremljati njegov okus, kar terja vestnost, natančnost in 
doslednost, saj je ob nezaželenem priokusu treba hitro ukrepati.

Ponosen sem, da sem skrbnik dveh potomk stare trte v Občini Polzela, 
tiste na župnijskem dvorišču v Andražu nad Polzelo že deset let, na gradu 
Komenda pa tri leta. Potomka stare trte pomeni velik doprinos kraju, prav 
tako mi kot skrbniku predstavlja veselje, če dozorijo lepi grozdi. Vsakole-
tna slovesna trgatev pa bo rodila novo domačo tradicijo.

Vsem, ki se ukvarjate, in predvsem tistim, ki ste se z vinogradništvom 
šele začeli ukvarjati, polagam na srce, da nikoli ne obupate, ker rezultat 
ni vedno takšen, kot bi si ga želeli. Včasih trto napadejo bolezni ali jo uni-
či toča, vendar pa pride tudi nagrada. Dobro se je udeleževati čim več 
strokovnih predavanj, ki so dobro izhodišče za nadaljnje delo. Začetek je 
resda težak, vendar je vinograd lepo darilo za starejša leta, ko vidiš, kako 
obrodijo sadovi, ki si jih prej posadil.

Po martinovem pa le ne pozabite pogledati v sod, ali je notri vino ali 
pa je še vedno mošt.

R U D I  C E V Z A R

Od trte do vina
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Slavnostna akademija ob občinskem prazniku

Drugi oktober je dan, ko praznujemo vsi občani Občine Polzela. V sklopu 
praznovanja občinskega praznika je na predvečer potekala tudi slavnostna aka-
demija Občine Polzela. Letos praznujemo že 21 samostojnih let in s ponosom 
lahko rečemo, da je v naši občini resnično lepo. Malo je tako razvitih občin, kjer  
se na leto več ljudi priseli kot odseli, kar nam je lahko v velik ponos, za spodbu-
do in lep dokaz, da znamo delati v dobrobit svojega domačega kraja.

Vrhunec dogodka je nedvomno 
bila podelitev občinskih priznanj naj-
zaslužnejšim. Vsakoletno praznovanje 
občinskega praznika je lepa priložnost, 
da se javno in slovesno spomnimo ti-
stih, ki še posebno izstopajo s svojim 
delom, zgledom in dosežki. Grb Občine 
Polzela sta letos prejela Marjana Šmajs 
in David Krk. Plaketo Občine Polzela 
je župan podelil Idi Jevšnik, Ferdinan-
du Glavniku in Tajani Vrbnjak. Prizna-
nje župana pa so prejeli Štefka Cajhen, 
Planinsko društvo Polzela, Vaški godci, 
Anton Poler, Desetina mladink PGD 
Andraž nad Polzelo in Franc Blagotin-
šek. Poleg nagrajencev so praznovanje 
počastili poslanca v Državnem zboru 
Lidija Ivanuša in Aleksander Reberšek, 
župani sosednjih občin, predstavniki 
javnih zavodov in institucij, častni ob-
čani Stanko Novak, Jože Kovačec, Ko-
nrad Brunšek in Niko Kač, zagotovo pa 
je bila v mislih z nami tudi častna ob-
čanka Neža Maurer.

Slovesnost smo sklenili z družabnim 
srečanjem, nazdravljanjem in ob kulina-
ričnih dobrotah, za katere je poskrbel 
Malteški hram. Manjkalo pa ni niti izreče-
nih čestitk vsem letošnjim nagrajencem. 
Večer so popestrili tudi harmonikarji 
Spopad harmonik in Vaški godci iz An-
draža nad Polzelo, ki so poskrbeli, da je 
vzdušje zares bilo domače in prešerno.

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

Praznična prireditev, ki je letos po-
tekala v obnovljeni Športni dvorani na 
Polzeli, se je začela s prihodom prapor-
ščakov društev in organizacij, ki jim je 
poveljeval Ladislav Košec ob spremljavi 
orkestra KGD Cecilija. Prireditev je po-
vezovala Rosvita Pesek. Po državni hi-
mni, ki jo je odpela skupina IL Divji, je 
zbrane nagovoril župan Občine Polzela 
Jože Kužnik. Posebej je izpostavil vse 
večje projekte in investicije, ki so bile 

uspešno realizirane in na tem mestu 
izrekel zahvalo za podporo občinske-
mu svetu, odborom in komisijam, nad-
zornemu odboru, krajevnim odborom, 
občinskim sodelavcem in društvom v 
občini. Da je občina postala turistično 
bolj privlačna z novim promocijskim 
filmom Polzela, mesto na podeželju, je 
tudi dokaz, kako atraktivna in dinamič-
na občina smo.

OBČINSKE NOVICE

Prejemniki občinskih priznanj z županom Jožetom Kužnikom

Dogajanje je popestril orkester KGD Cecilija
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Novi turistično-predstavitveni film o Polzeli
»Polzela, mesto na podeželju« je vodilo novega promo-

cijskega filma Občine Polzela. Film je premiero doživel 1. 
oktobra 2019 na slavnostni akademiji ob občinskem pra-
zniku, odzivi gledalcev pa so izjemno pozitivni, saj gre za 
resnično visokokakovosten film. Namen nastanka filma je 
pridobitev videomateriala za promocijo Občine Polzela, saj 
je v času interneta in družbenih omrežij promocija nujno 
potrebna. 

so poudarjeni določeni segmenti. Zračni posnetki v filmu 
razširijo pogled in prikažejo privlačne posnetke pokrajine. 
Ustvarjalna integracija posebnih vizualnih učinkov pa daje 
gledalcu posebno doživetje. 

Film je posnel Matej Vranič iz foto- in videoprodukcije 
Fotokom in napisal tudi scenarij za film. Matej je povedal: 
»Ko me je Občina Polzela povabila k sodelovanju, da pripra-
vim promocijski film, sem si po prvem telefonskem pogovoru 
rekel: 'Tole bo zelo težko dobro narediti, saj na Polzeli se ven-
dar nič ne dogaja!'« Toda kmalu se je izkazalo, da sem živel 
v popolni zmoti, kot marsikdo, ki sosednjo občino zelo malo 
pozna ali ne ve ničesar o njej. Sledila je slikovita in obširna 
predstavitev občine in ideje so kar švigale v glavi: kako kaj 
posneti, realizirati. Ker sem bil prepričan, da bo za ta film 
zelo dobro, če v njem v večji meri nastopajo lokalni prebi-
valci, sem poskušal prepričati čim več domačinov oziroma 
občanov, naj odigrajo posamezne vloge v filmu. Glavna igral-
ska vloga je bila zaupana Lani Krajnc in Tinu Kovačiču, ki sta 
predstavljena kot eskapista, ki odkrivata lepote občine. Na 
snemanju nam je uspelo ujeti in posneti vse, kar smo si v sce-
nariju zastavili, nato pa sva z montažerjem Jernejem Župev-
cem nekaj tednov presedela za računalnikom in premetavala 
kadre ter sestavljala zgodbe v pravo zaporedje. Dokončno 
sestavljen film in v celoti podložen z ambientalnimi zvoki je z 
glasbo oplemenitil nadarjeni skladatelj Leon Firšt.« 

V promocijskem filmu je prikazano ravno to, kar želimo 
skozi vsebino gledalcu sporočiti. Občina Polzela ponuja šte-
vilna doživetja in zanimivosti, ki bodo zagotovo presenetili 
še tako zahtevnega avanturista. Ni treba, da smo veliko me-
sto oziroma občina, ki šteje prebivalce v šestmestnih števil-
kah. Tudi manjše občine lahko ponudimo obiskovalcem pre-
cej zanimivosti in avanture željnega turista popeljemo skozi 
nepozabna doživetja. Le dovoliti si morate Občino Polzelo 
obiskati in spoznati ljudi ter doživeti, kar občina ponuja. 

Film z naslovom »Polzela, mesto na podeželju« si lah-
ko ogledate tudi na spletnih straneh občine in TIC-a ter 
Youtubu.

Filmska kamera, z osebno izkaznico »Polzela, mesto na 
podeželju«, se je ustavila na več kot 50 točkah v občini, pred 
njo pa je stopilo okoli 100 sodelujočih. Rdeča nit filma je 
mladi par - avanturista, ki skozi film odkrivata lepote, za-
nimivosti, običaje in kulinariko Občine Polzela ter delujeta 
kot vezni člen med vsemi sklopi in dogodki. Poleg para v fil-
mu sodelujejo večinoma lokalni prebivalci, ki so avanturisti, 
športniki, družine, raziskovalci, družabniki. Vsi prizori v filmu 
so posneti ustvarjalno in premišljeno, s celovitim pristopom. 
Z uporabo različnih perspektiv in dinamičnih premikov ka-
mere so dosežene elegantne vizualne kompozicije. Z bližin-
skimi in srednjebližinskimi posnetki so igralci in posamezni 
elementi izluščeni iz ozadja, pri upočasnjenih posnetkih pa 

A L E N K A  K O Č E VA R

OBČINSKE NOVICE

Utrinki s snemanja

Naslovna stran filma
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Malteški dvori - 38 novih stanovanj na Polzeli

Obnovljen Dom krajanov Andraž 
V sklopu praznika Občine Polzela je 

bilo v soboto, 5. oktobra 2019, slovesno 
v Andražu nad Polzelo, saj so predali 
namenu obnovljen Dom krajanov. 

Številne, ki so se zbrali, je uvodoma 
nagovoril župan Občine Polzela Jože Ku-
žnik, ki je poudaril, da je kraj bogatejši za 
novo pridobitev, obnovljen Dom krajanov. 
Krajani v tem delu občine so si to želeli že 
dalj časa, zdaj pa se jim je želja uresničila. 
Nato je zbrane pozdravil predsednik Kul-

turnega društva Andraž Vili Pižorn, ki se je 
vsem zahvalil za pomoč pri obnovi doma, 
še posebno pa županu Jožetu Kužniku. 
Pri obnovi je bila energetsko sanirana fa-
sada, zamenjana je kritina na strehi, ureje-
ne so požarne stopnice, dom je dobil dvi-
galo. Dela je izvajalo podjetje Halomojstri, 
d. o. o., s Polzele. Vrednost pogodbenih 
del je znašala 145 tisoč evrov, od tega je 
nekaj manj kot 17 tisoč evrov nepovratnih 
finančnih spodbud občina pridobila na 
javnem razpisu Eko sklada. 

Z dvigom zastav Občine Polzela, Re-
publike Slovenije in evropske zastave so 
župan Jože Kužnik, predsednik Kultur-
nega društva Andraž Vili Pižorn in lastnik 
podjetja Halomojstri Jure Ocepek predali 
dom v upravljanje Kulturnemu društvu 
Andraž nad Polzelo. Obnovljeni dom 
je blagoslovil župnik Jože Kovačec, za 
praznično vzdušje pa so poskrbeli Vaški 
godci. 

T O N E  TAV Č E R 

V sklopu praznika Občine Polzela so 
v torek, 8. oktobra 2019, predali name-
nu 38 novih stanovanj pod imenom Mal-
teški dvori - blok 5, medtem je 19 oskr-
bovalnih v neposredni bližini v gradnji. 

Na krajši slovesnosti se je zbralo veli-
ko novih stanovalcev in občanov Občine 
Polzela ter drugih. Zbrane je uvodoma 
pozdravil župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, ki je dejal, da je vesel, da je po 

več letih na Polzeli zrasel nov stanovanj-
ski blok, čeprav kot investitor pri tem ni 
sodelovala Občina Polzela. 

Sledil je nagovor Tomaža Krajnca, ene-
ga od dveh investitorjev. V krajšem govoru 
je poudaril, da je vesel, da skupaj s številni-
mi občani proslavijo zaključek prve faze in-
vesticije, ki so je poimenovali Malteški dvori 
- blok 5. Objekt z 38 stanovanji in prav toli-
ko pokritimi parkirnimi prostori ali skupnimi 
prostori s 4058 kvadratnimi metri površin 
v petih etažah jim je uspelo z izdatno po-
močjo izvajalcev, nadzora in posojilojemal-
ca Gorenjske banke iz Kranja postaviti in 
dokončati v pičlih 15 mesecih. Strošek in-
vesticije znaša skoraj 3,5 milijona evrov. S 
prerezom traku so novi blok Malteški dvori 
predali namenu Vanja Jeraj, Tomaž Krajnc, 
Jože Kužnik, Sergej Murgelj, Tomaž Drev 
in Iztok Kučer, za popestritev odprtja pa 
so poskrbeli učenci Osnovne šole Polzela. 

T O N E  TAV Č E R

OBČINSKE NOVICE

Predsednik Kulturnega društva Andraž 
nad Polzelo Vili Pižorn je županu Občine 
Polzela Jožetu Kužniku podaril sliko z 
novo podobo Doma krajanov.

Z odprtja novega bloka 5, Malteški dvori

Dom krajanov Andraž 2019
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Prenova vrtca na Polzeli 
V torek, 8. oktobra 2019, so na Pol-

zeli slovesno predali uporabi prenovljen 
del Vrtca Polzela, ki je organizacijska 
enota OŠ Polzela. 

 
Stavba Vrtca Polzela je bila zgrajena 

leta 1976 kot enota Vrtcev Žalec s sred-
stvi občanov in delovnih ljudi takratne 
Občine Žalec. Leta 1999, ob ustanovitvi 
Občine Polzela, je Vrtec Polzela skupaj 
z Vrtcem Andraž postal organizacij-
ska enota javnega zavoda OŠ Polzela. 
Leta 2014 je razširil svoje prostore z no-
vim prizidkom, saj je pridobil pet novih 
igralnic, novo in sodobno telovadnico, 
kotiček za strokovno delo vzgojiteljic, 
prostrano teraso, preurejeno igrišče. Ja-
nuarja letos se je začela energetska sa-
nacija starega dela vrtca. Izvajala se je 
v sklopu projekta Energetske sanacije 
javnih stavb Športne dvorane Polzela in 
Vrtca Polzela. Za izvedbo teh del je bil 
že v letu 2018 izbrani izvajalec Lesnina 
– MG oprema, ki je energetsko sanacijo 
vrtca izvedel po ceni 474.360 evrov. Kot 
vir financiranja so bila pridobljena sred-
stva državnega proračuna za evrop-
sko kohezijsko politiko v višini 130.000 
evrov, drugo so bila sredstva iz proraču-
na Občine Polzela. 

Ob energetski sanaciji so bili izvedeni 
ukrepi na ovoju zgradbe (dodatna toplo-
tna izolacija sten, ostrešja z novo kritino, 
zamenjava stavbnega pohištva s sen-
čili), v celoti je bila sanirana kotlovnica 
vrtca (zamenjan energent za ogrevanje, 
in sicer vgradnja toplotne črpalke zrak/
voda in plinskega kondenzacijskega 
kotla). Zaradi spremljanja porabe ener-
gije je uveden energetski monitoring. 

Z omenjenimi ukrepi bodo načrtovani 
prihranki pri energetski oskrbi objekta v 
višini 58 % zdajšnjih stroškov. 

Slovesen dogodek oziroma odprtje 
prenovljenega dela je potekalo v čudo-
vitem jesenskem ambientu vrtčevskega 
igrišča, kjer se je zbrala številčna mno-
žica predstavnikov lokalne skupnosti, 
staršev, občanov vseh starosti. Prisrčen 
program so pripravili otroci in vzgoji-
teljice najstarejših skupin otrok, ki so s 
plesom in prepevanjem pokazali veselje 
nad novo pridobitvijo, vse pa razveselili 
s svojo otroškostjo in prisrčnostjo. Zbra-
ne sta nagovorila župan Občine Polzela 
Jože Kužnik in ravnateljica Osnovne šole 
in vrtca Polzela Bernardka Sopčič. Rav-

nateljica se je v nagovoru med drugim 
zahvalila za vse novosti in veliko vrednost 
vloženih sredstev ustanoviteljici, vsem 
preostalim pa za potrpežljivost in razu-
mevanje, župan pa je predstavil vrednost 
prenove in pohvalil sodelovanje z izvajal-
ci sanacije.

Program so poleg otrok popestrili 
še Kvartet Oljka in ansambel Za žur, vsi 
obiskovalci pa so se sladkali s torto veli-
kanko ter dobrotami šolskih in vrtčevskih 
kuharic, Malteškega hrama in Občine 
Polzela. Tako so bile novosti pospremlje-
ne z nagajivim otroškim vrvežem in dru-
ženjem različnih generacij Polzelank in 
Polzelanov. 

T O N E  TAV Č E R

OBČINSKE NOVICE

Slavnostni prerez traku (z leve: David Svetelšek, izvršni direktor Lesnina MG oprema 
za tehnično področje, Jože Kužnik, župan Občine Polzela, in Bernardka Sopčič,  
ravnateljica OŠ Polzela)
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Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev 
»Bodi viden – bodi preViden«

Začenjajo se načrtovane obnove cest 
Občina Polzela je prejšnji mesec 

začela postopke za izbor izvajalcev za 
obnovo občinskih cest, predvidenih 
v proračunu za leto 2019. Gre za prvo 
fazo obnove lokalne ceste v Založah v 
dolžini 2 km ter treh nekategoriziranih 
cest v Založah, Andražu nad Polzelo in 
Dobriču, v skupni dolžini 350 m. 

Za prvo fazo obnove oziroma rekon-
strukcije občinske lokalne ceste z oznako 
LC 490-370 (Založe–Podsevčnik) je kot 
najugodnejši ponudnik izbran izvajalec 
VOC Celje, d. o. o., ki bo dela izvedel po 
ceni 480.000 evrov. V sklopu tega pro-
jekta je predvidena razširitev obstoječe-
ga vozišča na novo širino 4 m. Uredi se 

odvodnjavanje, s tem da se bo mesto-
ma dodala asfaltna mulda, obnovljeni in 
očiščeni bodo obstoječi meteorni jarki z 
izvedenimi elementi za zajem in odvod 
meteornih vod. Začetek del je predviden 
še v oktobru 2019. V letu 2020 bo Občina 
Polzela nadaljevala drugo fazo obnove te 
ceste v nadaljnji dolžini 3 km. 

Za obnovo treh nekategoriziranih 
cest, in sicer v Založah, Andražu nad 
Polzelo in Dobriču, je bil izbran izvajalec 
Sašo Cizej, s. p., ki bo vsa dela izvedel po 
ceni 78.000 evrov. Opisane ceste v na-
ravi predstavljajo dovozne ceste v maka-
damski izvedbi. Izvedejo se v širini 3 m 
z enostransko bankino 0,5 m, voziščna 
konstrukcija bo asfaltirana. Dela na dovo-
zni cesti v Dobriču se že izvajajo, vsa dela 
bodo končana do konca novembra 2019. 
V Andražu nad Polzelo je predvidena še 
obnova javne poti z oznako JP 993 221 na 
relaciji Blagotinšek–Majhenič s predhodno 
sanacijo plazu. Postopek za izbor izvajalca 
je še v teku. Če bo vreme dopuščalo, bo 
tudi ta projekt končan v letu 2019. 

M AG D A  C I L E N Š E K

Največ nesreč z udeležbo pešcev se 
zgodi prav v jesenskih in zimskih mese-
cih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, 
ceste pa spolzke. Zato je pomembno, da 
pešci z uporabo odsevnikov poskrbijo 
za svojo vidnost, opozarja Agencija za 
varnost prometa, ki je za namen boljše 
vidnosti pešcev v sklopu nacionalne pre-
ventivne akcije za večjo varnost pešcev 
»Bodi viden – bodi preViden« razdelila 
16.000 odsevnih teles po vsej Sloveniji. 

Vseslovensko preventivno akcijo smo 
3. oktobra 2019 med 18. in 20. uro v sode-
lovanju z občinskim svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu, člani 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Savinjske doline ter policistom Jakom 
Udrihom iz Policijske postaje Žalec izve-
dli tudi v naši občini. Akcija je potekala na 
prehodu za pešce pri občinski zgradbi na 
Malteški cesti. 

Predstavniki zgoraj omenjenih orga-
nizacij so mimoidočim udeležencem v 
cestnem prometu delili kresničke, odsev-
ne trakove, letake in zloženke, opozarjali 
na nujno uporabo odsevnikov za boljšo 
vidnost v prometu ter jih ozaveščali o 
varnem in ustreznem ravnanju v prometu 
(hoja po pločniku, prečkanje na označenih 
prehodih za pešce, nujno prepričati se o 
prosti poti pred prečkanjem, nakazati že-
ljo po prečkanju z dvignjeno roko itd.). 

Temeljni cilj akcije je bil izboljšati var-
nost in vidnost pešcev, zlasti najranljivejših 
skupin, kot so otroci in starejši ljudje, na 
izpostavljenih prehodih za pešce in manj 
osvetljenih delih cest. Cilj akcije je bil tudi 
zmanjšanje števila prometnih nesreč, v 
katerih so udeleženi pešci, ter povečanje 
uporabe odsevnih teles pešcev, ki so iz-
postavljeni tveganjem prometnih nesreč. 

Vsem, ki ste aktivno sodelovali pri 
izvedbi akcije »Bodi viden – bodi preVi-
den«, se iskreno zahvaljujemo. 

P E T R A  S I T E R

OBČINSKE NOVICE

Lokalna cesta LC 490-370 (Založe–Podsevčnik)

S kresničkami, odsevnimi trakovi in letaki smo v prometu vidni.
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Pravica vsakega državljana Slovenije kot tudi tujca z 
dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji je, da se 
prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in 
se vanjo kadarkoli vrne. Ko pa si posameznik izbere novo 
prebivališče oziroma ga spremeni in se na ta naslov nase-
li, pa je njegova obveznost, da si v osmih dneh uredi pri-
javo prebivališča na katerikoli upravni enoti v Republiki 
Sloveniji, ki to evidentira v registru stalnega prebivalstva. 

V Zakonu o prijavi prebivališča je zapisano, da je stalno 
prebivališče naslov v Republiki Sloveniji, na katerem po-
sameznik stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih 
življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih 
družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in 
drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, 
kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Zakon določa 
tudi začasno prebivališče, ki je naslov v Republiki Sloveniji, 
na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šola-
nja, prestajanja kazni ali drugih razlogov. 

Za prijavo prebivališča (stalnega ali začasnega) mora 
biti izpolnjen bistveni pogoj, to je, da se je posameznik na 
naslov, ki ga prijavlja, naselil in da na tem naslovu dejansko 
prebiva. Uradna oseba na upravni enoti ob prijavi prebi-
vališča preveri istovetnost posameznika, ki prijavlja prebi-
vališče, oziroma njegovega pooblaščenca (z vpogledom v 
uradni identifikacijski dokument, v primeru dvoma pa tudi 
v podatke uradnih evidenc). Posameznik mora ob prijavi 
predložiti tudi dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, 
ki ga prijavlja. To je lahko izjava posameznika o lastništvu 
oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, 
soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Zakon 
določa, da je treba ob prijavi navesti resnične podatke, ki 
jih posameznik (oziroma zakoniti zastopnik, pooblaščena 
oseba ali rejnik) potrdi z lastnoročnim podpisom. 

V zadnjem času so bili medijsko izpostavljeni primeri, 
ko je na določenem naslovu fiktivno prijavljenih večje šte-
vilo oseb. Nekatere zlorabe iz naslova fiktivnih prijav ugo-
tavlja tudi policija v smislu kaznivih dejanj overitve lažne 
vsebine. 

Prav tako na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da se na 
določene naslove in stanovanja prijavlja oziroma želi pri-
javiti večje število oseb, čeprav je iz uradnih evidenc raz-
vidno, da velikost hiš in stanovanj glede na število ljudi, ki 
naj bi tam prebivali, nikakor ne more omogočiti človeku 
dostojnega življenja. Zaposleni na upravni enoti smo zato 
dolžni biti na tovrstne primere posebej pozorni in v prime-
ru suma neresničnih podatkov ukrepati zlasti z doslednim 
izvajanjem določb Zakona o prijavi prebivališča. 

Pri našem delu se spoprijemamo tudi s primeri, ko po-
sameznik na določenem naslovu, na primer zaradi narave 
svojega dela (na primer poklicni vozniki v mednarodnem 
prometu), ne prebiva ali prebiva zgolj nekaj dni v mesecu. 
Ta posameznik ne izpolnjuje pogoja za prijavo prebivališča 

(resnično prebivanje), zato je z vidika zagotavljanja točno-
sti registra stalnega prebivalstva takšna prijava fiktivna in 
nedopustna. 

V primeru suma, ko iz podatkov ali dokazil, predloženih 
ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi razpolaga 
upravna enota (to je tudi podatek o številu posameznikov 
prijavljenih na naslovu), izhaja dvom o njihovi resničnosti 
oziroma verodostojnosti predloženega dokazila, uprav-
na enota uvede postopek preverjanja resničnosti prijave 
stalnega oziroma začasnega prebivališča. Postopek vodi 
upravna enota, na območju katere je naslov, na katerem 
posameznik prijavlja stalno oziroma začasno prebivališče. 
Upravna enota posamezniku prijavi začasno prebivali-
šče na naslovu, ki ga prijavlja, za čas, dokler ne preveri 
resničnosti podatkov oziroma dokazil. Če upravna enota 
ugotovi, da so podatki oziroma dokazila resnični, posto-
pek preverjanja resničnosti prijave prebivališča s sklepom 
ustavi, posamezniku pa prijavi prebivališče. V primeru, ko 
pa ugotovi, da posameznik ne prebiva na naslovu, ki ga 
prijavlja, pa z odločbo zavrne prijavo prebivališča. Uprav-
na enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki krši 
prijavno-odjavno obveznost, izreče tudi globo v višini 200 
do 600 evrov. 

Naj spomnimo, da kadar posameznik spremeni stal-
no prebivališče, mora zamenjati tudi osebne dokumente. 
Osebno izkaznico in potni list (če ni več mogoč vpis nove-
ga naslova) mora zamenjati najpozneje v 30 dneh, orožne 
listine v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško 
dovoljenje pa v 30 dneh po nastali spremembi podatkov. 

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

S I M O N A  S TA N T E R

Obvestilo

Spoštovani občanke in občani,

obveščamo vas, da bo v sredo, 30. 10. 2019, 
občinska blagajna, kjer lahko plačujete položnice 
brez provizije,  ZAPRTA.

Zahvaljujemo se  za razumevanje.

O B Č I N A  P O L Z E L A

Prebivališče – kdaj smo ga dolžni prijaviti     
oziroma spremeniti

OBČINSKE NOVICE

i
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Policijska kronika – september 2019
5. 9. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o namernem 

poškodovanju ponjave na objektu (šotoru) avto-hiše v Ločici 
ob Savinji. Neznani storilec je ponoči v ponjavo naredil večjo 
odprtino ter s tem oškodoval pravno osebo za več kot 2000 
evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na Okrožno 
državno tožilstvo (ODT) v Celju. 

20. 9. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o namernem 
poškodovanju osebnega avtomobila v naselju Polzela. Ne-
znani storilec je ponoči na desnem boku vozila oškodovanke 
naredil daljši ris in s tem oškodoval lastnico. O zadevi je bila 
napisana kazenska ovadba v skrajšanem postopku na ODT 
Celje. 

Policisti PP Žalec smo bili v septembru obveščeni tudi o 
dveh kršitvah javnega reda in miru na javnem kraju, in sicer 
se je prva kršitev zgodila 12. 9. dopoldne, ko sta se v naselju 
Polzela sprli dve osebi. Uveden je bil prekrškovni postopek, 
kršiteljema pa bo izdana odločba v hitrem postopku zaradi 
kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir. Druga krši-
tev javnega reda se je zgodila 22. 9. v naselju Polzela, kršitelju 
je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve zakona o prekrških 
zoper javni red in mir. 

Prav tako smo policisti PP Žalec v septembru na območju 
Občine Polzela obravnavali tri prometne nesreče prve kate-
gorije (brez telesnih poškodb). Ena nesreča se je zgodila na 
območju Podvina pri Polzeli, drugi dve nesreči pa na obmo-
čju Polzele. V dveh primerih so bili izpolnjeni vsi pogoji za 
odstop od ogleda kraja prometne nesreče, zato so policisti 
odstopili od ogleda, o tretji prometni nesreči pa bo napisan 
uradni zaznamek. 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP 
Žalec v septembru na območju Občine Polzela niso obrav-
navali. 

Policisti vam v tem jesenskem času svetujemo, da ste 
vsi tisti, ki se ukvarjate s pridelavo mošta in kuhanjem so-
kov, še posebno previdni pri predelavi izdelkov, ki zahteva 
zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kle-
ti. Mogoče so namreč povišane, zdravju škodljive koncen-
tracije plinov. Prav tako ne pozabite na varnost v cestnem 
prometu, zato vam svetujemo, da ne vozite pod vplivom 
alkohola. 

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dio-
ksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je lahko 
zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh takrat smrtno ne-
varno. 

Svetujemo, da prostore, v katerih uporabljate grelna tele-
sa za kuhanje sokov, še zlasti pozorno zračite, tako da več-
krat na dan naredite prepih, predvsem pa tega opravila nikoli 
ne izvajajte sami. 

Ob vsem tem ni odveč omeniti, da je čas trgatev tudi 
čas, ko za volan na žalost sede še več vinjenih ljudi kot sicer. 
Če ste pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, 
se volanu raje izognite, če greste v trgatev k sorodnikom in 
prijateljem, pa tako poskrbite, da bo vozil nekdo, ki ni pil, ali 
pa se preprosto dogovorite, da tam prespite. 

G O R A Z D  T R B OV Š E K

OBČINSKE NOVICE

S pravilnim kurjenjem privarčujemo denar,   
varujemo svoje zdravje in okolje

Izpostavljenost onesnaženemu zraku s prašnimi delci 
(delci PM10 in PM2,5) povzroča številne bolezni. Med naj-
pogostejšimi posledicami so srčno-žilne bolezni, bolezni 
pljuč, rak in povečano tveganje za obolelost otrok. Zato se 
moramo pravilno izobraziti glede uporabe kurilnih naprav 
in kuriv.

Ne smemo kuriti embalaže, obdelanega lesa (barvanega 
ali lakiranega), ivernih plošč, plastike in drugih gospodinjskih 
odpadkov. Dim in pepel, ki nastajata pri njihovem kurjenju, 
vsebujeta veliko strupenih snovi. Ravno tako pri kurjenju vla-
žnega lesa čezmerno onesnažujemo okolje, poleg tega pa 
porabimo tudi več goriva, saj se energija porabi za izhlape-
vanje vode. Od načina izgorevanja lesa je odvisna ne samo 
količina izpusta prašnih delcev, temveč tudi njihova sestava 
in s tem škodljivost.

Prašni delci, ki nastanejo pri slabem izgorevanju lesa – 
zaradi nepravilnega kurjenja, nepravilnega goriva ali zaradi 
vlažnega lesa –, so za zdravje škodljivi. Zato pri uporabi lesa 

za ogrevanje izberemo primerno vnetivo za zakurjenje, izbe-
remo pravilno gorivo, pravilno nalagamo v kurilno napravo in 
poskrbimo za ustrezen dovod zraka. 

Pozabiti pa ne smemo tudi na redno čiščenje kurilnih in 
dimovodnih naprav. Dva milimetra sajnih oblog poslabšata 
učinkovitost kurilne naprave za več kot šest odstotkov. Čišče-
nje zelo prispeva k varovanju okolja, manjši porabi goriva ter 
varnejši uporabi naprav. Pri plinskih pečeh in pečeh na tekoče 
gorivo »elko« pa redno skrbimo tudi za ustrezno delovanje in 
nastavitve gorilnika, kar dimnikarska služba preverja z letnimi 
meritvami emisij dimnih plinov.

Iz vsega navedenega izhaja, da je odgovornost na nas 
uporabnikih, da s pravilnim kurjenjem ter čiščenjem kurilnih 
in dimovodnih naprav zagotovimo varno bivanje vseh nas.

Za več informacij smo vam na voljo na brezplačni številki 
080 72 73 ali na spletni strani www.ekodim.si.

E K O  D I M ,  D .  O .  O .

10

POLZELAN             Št. 10, oktober 2019



Intervju z Marjano Šmajs, prejemnico grba Občine Polzela

Marjana Šmajs je ena izmed tistih upokojenk, ki je 
aktivna, ki prevzema pobudo za aktivno preživljanje 
tretjega življenjskega obdobja zase in druge. Vedno 
je odprta za odkrit pogovor in novosti. Na življenje in 
izzive gleda pozitivno in kljub številnim življenjskim 
preizkušnjam ohranja pokončno držo ter optimizem 
za prihodnost. Lepo je, kadar požrtvovalno delo 
ne ostane spregledano. Pove, da se na starost ne 
obremenjuje več toliko kot včasih, in opaža, da je 
življenje zato veliko lažje in ji prinaša sama pozitivna 
presenečenja. 

Kakšen poklic ste opravljali, preden ste se upokojili?
Moje delo in z njim poklic je bilo vedno povezano z ljudmi 

in za ljudi. Rada sem imela delo s številkami in mi je zato bila 
služba v financah in računovodstvu pisana na kožo. Veselil 
me je tudi obračun plač, zaradi katerih so bili ljudje veseli, da 
so lahko poskrbeli zase, svoje družine in najbližje. In to me je 
veselilo pri tem delu.

Kako to, da ste se odločili za prevzem vodenja Medgene-
racijskega društva Mozaik generacij in medgeneracijskega 
centra na Polzeli?

Leta tečejo, se upokojiš, otroci se osamosvojijo ... Sam 
postaneš starejši in se začneš spoprijemati z izzivi staranja in 
starosti. Ugotavljaš, da imaš drugačne potrebe, želje, težave 
in tudi stiske.

Najprej sem zase iskala odgovore, rešitve ... Potem pa so 
se name pogosto obrnili tudi drugi, z željo, da jih podprem, 
jim pomagam. Moram pa odkrito priznati, da v sebi prepo-
znam človeka z veliko življenjske energije, organizacijske žilice, 
z občutkom za soljudi ter predvsem z željo delati dobro za 
vse generacije. In vse to je potrebno, da se odločiš za vode-
nje medgeneracijskega društva in medgeneracijskega centra. 
Polzelani smo lahko upravičeno ponosni, da imamo takšno 
medgeneracijsko gibanje za potrebe vseh generacij.

Ste zelo aktivna upokojenka. Vedno v pogonu, polna idej za 
teme in predavanja, ki bi izboljšala kakovost življenja tako 
mladim kot starejšim. Kaj vas žene, da s takim zanosom pri-
pravljate delavnice in predavanja za Polzelane?

Rada poslušam, rada se povezujem in rada se učim. Vedno 
znova me žene strast do življenja. In to rada delim z drugimi. 
Ponosna sem, da sem takšna, kot sem. Da vidim izzive, in ne 
ovir, čeprav pridejo pogosto na pot. Vesela sem, da lahko z 
vso ekipo, tako v medgeneracijskem društvu kot v medgene-
racijskem centru, skupaj iščemo zanimive teme, ki naslavljajo 
predvsem izzive, s katerimi se srečujemo starostniki, njihovi 
svojci, prostovoljci ...

Delo z drugimi prostovoljkami me veseli, izpolnjuje ter 
predstavlja zame priložnost za osebni razvoj, kar me še do-
datno motivira.

Zelo radi poiščete tudi različne lokacije za izlete, ki so vedno do-
bro obiskani zlasti s strani upokojencev. Se vam zdi, da se vaša 
generacija zna bolje zabavati kot današnja mladina? Oziroma 
kakšne razlike opažate med generacijami različnih starosti?

Veste, mi smo odrasli v drugem času, kjer so bili prisotni 
drugačni pogoji in način življenja. In nekako v skladu s temi pre-
pričanji in navadami smo živeli ter prenesli ta način druženja, 
povezovanja tudi v tretje starostno obdobje. Mi seniorji se v 
tem načinu dobro počutimo, poznan nam je in zato se poču-
timo varne v takšnem načinu življenja in doživljanju tega. Da, 
izleti in osebni odnosi so nam pomembni, blizu so nam. Mladi 
odraščajo v drugačnih časih. Deležni so več pohval, kot smo jih 
bili mi, odraščajo v drugačnih materialnih pogojih, hkrati v ob-
dobju, ki ga zaznamuje hiter tempo življenja, ko ni veliko časa 
za ustaviti se, slišati se, osebno podeliti svoja razmišljanja ... 
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Kakšen je odziv naših občanov na dogodke, ki jih pripra-
vljate v medgeneracijskem centru?

Odziv je pozitiven. Vendar imamo v sredini ljudi, ki vidi-
jo stvari drugače, ki imajo drugačne potrebe. V naši občini 
spremljam različne organizacije in vidim, da se vsi trudimo s 
svojimi programi in projekti odgovoriti na potrebe naših ob-
čanov ter tudi širše. Glede na udeležbo in širitev programa 
pa lahko rečem, da so dogodki dobro sprejeti. Pomembno 
pa je poudariti, da sta ključna komunikacija in osebno pova-
bilo na dogodke.

S kakšnimi izzivi se srečujete pri vašem delu in kako jih re-
šujete?

Izzivi vedno so. Pomembno je, da se o njih pogovarja-
mo, pogledamo različne vidike in skupaj poiščemo optimal-
no pot. Pomembna je tudi socialna in podporna mreža. Še 
posebno pri našem delu, ki je prostovoljsko, kjer ni veliko 
finančnih sredstev na razpolago. Verjamem v moč, ki jo pri-
naša kontinuirano izobraževanje. Tej filozofiji v društvu sledi-
mo in se kontinuirano izobražujemo, usposabljamo, izvajamo 
intervizijo in tudi supervizijo. Vse te metode dela so nam v 
pomoč, da se lahko razvijamo in da tako strokovno kot tudi 
osebnostno rastemo.

Vedno ste odprti za novosti in sodelovanje. Obstaja morda 
kakšna skrivna želja, ki je še niste izpolnili?

Da lahko skupaj ustvarjamo programe, je potrebno tudi 
osebno formalno in neformalno izobraževanje ter povezova-
nje tako na lokalni in regionalni kot tudi državni ravni.

Tako aktivno sodelujemo kot društvo v Zvezi društev za so-
cialno gerontologijo Slovenije, v Spominčici, Slovenski filantro-
piji ... In vedno znova se pojavijo zanimive ideje, priložnosti za 
sodelovanje. Verjamem v moč tima ljudi, kjer skupaj ustvarimo 
nove ideje in prek njih nove mostove do zanimivih doživetij.

Delo na področju medgeneracijskega sodelovanja vam 
vzame precej časa. Imate kot upokojenka kaj časa zase ali 
ste vedno v gneči? 

Naučila sem se, da si je treba vzeti čas za umiritev, čas 
zase. In v tem je zaklad energije, iz katerega črpam moč za 
vse dejavnosti, ki jih lahko kot upokojena prostovoljka poč-
nem, tako za dobro sokrajanov kot tudi za lastno zadovolj-
stvo oziroma zadovoljstvo mojega tima, vseh prostovoljk, ki 
tako predano sodelujejo v številnih dejavnostih.

Iskrene čestitke za prejem letošnje nagrade. Ste prejemnica 
grba Občine Polzela za aktivno, požrtvovalno, nesebično in 
predano delo na področju medgeneracijskega sodelovanja v 
Občini Polzela. Kaj vam pomeni to priznanje lokalne skupnosti?

To priznanje mi veliko pomeni. Vesela sem, da so opazili 
moje prizadevanje. Predvsem pa gre nagrada mojim prosto-
voljkam, voditeljicam, ki delajo v društvu.

Kakšni so vaši načrti za naprej? 
Skrbeti za svoje zdravje, z željo da bomo lahko z dru-

gimi prostovoljkami nadaljevale začrtano pot, v sozvočju s 
potrebami Polzelanov, ob podpori lokalne skupnosti oziroma 
Občine Polzela, ki ima pomemben posluh za potrebe staro-
stnikov in tudi širše.

B I N A  P L A Z N I K 

Uporabljajo povezovanje prek sodobnih medijev ... To je 
način, ki je njim blizu, kjer so močni ... Naša generacija pa se, 
tudi z njihovo pomočjo, uči uporabe sodobnih tehnologij, prek 
katerih se tudi mi povežemo z njimi, imamo priložnost pogle-
dati v njihov svet, jih v tem svetu videti ... In to so priložnosti za 
povezovanje različnih generacij, priložnosti za prenos znanja 
in modrosti, ki ju nosimo s seboj.

So mladi pripravljeni sodelovati pri vaših projektih?
Mladi, še posebno ob podpori in spodbudi staršev in njim 

pomembnih ljudi, se vključujejo v medgeneracijske projekte, 
ki jih organiziramo. In ko razmišljamo o mladih, o njihovih po-
trebah, lahko ustvarjamo vsebine, ki so jim prijetne, ob kate-
rih se počutijo sprejete in kjer se počutijo, da zmorejo, znajo 
in da lahko to znanje podelijo z drugimi. Moram poudariti, 
da je ekipa soustvarjalcev teh projektov tista, ki daje ideje 
... Ki naredi projekte zanimive, žive in privlačne. Vsekakor se 
v takšnih projektih učimo sprejemati drug drugega ter še 
pomembneje, učimo se sobivati skupaj, kjer ima vsak svoje 
mesto ter je viden in slišan.
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Intervju z Davidom Krkom,      
prejemnikom grba Občine Polzela

Čedalje uspešnejša so vaša dekleta – neustrašne gasilke. 
Najbrž ste ponosni nanje. Kateri uspehi zaznamujejo pre-
teklo leto?

Seveda smo ponosni. Pa ne le na dekleta, na ves pod-
mladek, ki deluje v našem Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Andraž. Prvič zato, ker se mladi radi pridružujejo ga-
silskim vrstam, in drugič zato, ker so v gasilskih vrstah na 
področju tekmovanj uspešni na državni in mednarodni rav-
ni. Nekoliko izstopa ekipa mladink v starosti od 12 do 16 let, 
ki so se letos udeležile 22. mladinske gasilske olimpijade v 
Švici. Skupaj z mladinkami z Drenovega griča in mladin-
kam iz Zbilj so tvorile reprezentanco Slovenije, zastopale 
slovensko gasilstvo in našo državo na največjem gasilskem 
tekmovanju. Za naše razmere smo dosegli najboljši mogoč 
rezultat, vmes se nam je žal pripetila napaka in kolajna se 
nam je izmuznila iz rok.

Od zadnjega pogovora z vami, mi je najbolj ostal v spo-
minu stavek, ki ste ga izrekli: »Gasilci smo znani po tem, 
da veliko raje kaj naredimo kot pa zapišemo ali pa se 
pohvalimo kje.« Najbrž tudi to vodilo botruje vašim uspe-
hom?

Številna dela, ki jih opravimo, ne samo ob intervenci-
jah, tudi ob običajnih oblikah nudenja pomoči občanom, 
zahteva naš prosti čas in določeno odrekanje tistih, ki to 
delo opravijo. Gasilci smo pač znani po tem, da svoje delo 
neradi izpostavljamo v javnosti, vendar v svojih društvih 
vodimo evidenco ter imamo vse dokumentirano in zapisa-
no. Nazadnje smo to dokazali vsi gasilci iz Občine Polzela 
z izdajo monografije »110 let gasilstva na območju Občine 
Polzela«. To je bil resnično uspešen projekt. Če ne bi bilo 
fotografskih in pisnih virov, na katere se lahko opiraš, bi 
bila izdaja takšne knjige nemogoča. Prav je, da skrbimo 
tudi za ta del gasilstva, da ohranjamo pomembne podatke 
za naše zanamce in za zgodovino.

Dejavni ste tudi na športnem, kulturnem, okoljskem in 
političnem področju. Na videz so to nezdružljiva podro-
čja. Kako se udejstvujete na posameznih področjih?

Res je, da sem v domačem kraju član skoraj vseh dru-
štev. Vsa področja se med seboj nekako prepletajo. Na lo-
kalni ravni sem bil en mandat tudi član občinskega sveta. 
Trenutno sem član krajevnega odbora v Andražu. Menim, 
da na lokalni ravni ni potrebe po delitvi na stranke, na leve 
in desne, ampak da vsi, ki smo politično dejavni, stremimo 
k razvoju lokalne skupnosti naše občine in da so uresničeni 
projekti v dobrobit vsem občanom. Dolgo sem že tudi član 
Športnega društva Andraž, v mlajših letih sem bil aktiven 
nogometaš, igral sem v Nogometnem klubu Rudar Vele-
nje, pozneje so me poškodbe malce oddaljile od športa. 
Verjetno pa sem na račun tega potem več časa posvetil 
gasilstvu. Še vedno si z veseljem ogledam kakšen športni 
dogodek, košarkarsko tekmo in podobno. S športom pa se 
zadnje čase bolj malo ukvarjam.

Pred dvema letoma smo z Davidom Krkom 
že opravljali intervju in ga spoznali podrobneje. 
Povedal je, da je gasilec že iz svoje rane 
mladosti, natančneje od sedmega leta starosti. 
Pove tudi, da je bil glavni razlog za vpis med 
gasilce druženje z vrstniki, pa tudi po tradiciji 
sta bila v družini gasilca že njegov dedek in oče. 
In ta tradicija, trud, pripravljenost pomagati, 
prenašati znanje mlajšim generacijam, skupek 
vztrajnosti in trdega dela zanesljivo obrodi 
sadove. Na vseh področjih, vsakemu, ki vloži 
toliko časa in veselja v dejavnost, ki jo opravlja.
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Vam pri vsem tem ostane kaj časa zase? 
Ali je morda vaše življenje in s tem tudi 
vsakdan družine, žene in otrok, preple-
ten z vsemi temi dejavnostmi?

Moja družina je vsa vpeta v delo ga-
silske organizacije. Tudi najmlajša hči, ki 
je dopolnila šest let, je že članica gasil-
ske organizacije, že pridno tekmuje in 
nabira izkušnje. Tako je malo laže, ker 
po navadi vsa družina skupaj preživlja 
čas v gasilskem domu. Starejša hči se je 
letos udeležila gasilske olimpijade, žena 
pa prav tako že vrsto let sodeluje v do-
mačem društvu, na ravni Gasilske zveze 
Žalec in vodi strokovno komisijo za po-
dročje prve pomoči. Druženja ob gasil-
skih dejavnostih v krogu družine nam 
tako zares ne manjka (smeh, op. p.).

Iskrene čestitke za letošnjo nagra-
do. Ste namreč dobitnik grba Občine 
Polzela za aktivno, požrtvovalno, ne-
sebično in predano delo na področju 
gasilstva v Občini Polzela ter za aktiv-
no delovanje na športnem, kulturnem, 
okoljskem in političnem področju, kar 
je za Občino Polzela izjemnega pome-
na. Kaj vam pomeni to priznanje?

Dejansko sem v našem društvu prvi 
član, ki je prejel priznanje grb Občine 
Polzela kot gasilec. Verjamem, da bi 
si ga tudi v preteklosti že kdo zaslužil. 
Saj so pred menoj v društvu delovali 
pomembni posamezniki, ki so postavili 
trdne temelje za naše društvo, ki so de-
lovali na področju vzgoje mladih, ki so 
orali ledino v andraškem gasilstvu. Naša 
generacija članov že dvajset let tesno 
sodeluje in ta grb ni samo moj, je prizna-
nje celotnemu društvu za uspešno delo 
ter ne nazadnje tudi obveza za priho-
dnost. Saj gasilci se že v svojem pozdra-
vu »Na pomoč!« v službi ljudstva nekako 
zavezujemo k temu, da smo pripravljeni 
venomer in vsakomur pomagati.

In vaši načrti za naprej? 
Če pogledam na gasilstvo v Občini 

Polzela, imamo v zadnjih letih izjemen 
posluh lokalne skupnosti, da smo v za-
dnjih letih izpeljali pomembne investicije z 
nakupom večjih gasilskih vozil v Ločici in 
Andražu. Žal ta ciklus ni nikoli končan in 
že snujemo načrte za naprej, za menjavo 
vozila na Polzeli in v Ločici. Verjamem, da 
z delom, ki ga opravljamo, dokazujemo, 
da potrebujemo novo opremo in da bo 
lokalna skupnost še naprej imela posluh 
za opremljanje gasilcev. Verjamem, da se 
bodo tudi mladi radi pridruževali gasilcem 
tudi na račun sodobne gasilske opreme, 
ki jo imamo v društvih. Saj je to magnet, 

ki vleče. Letos smo v Sloveniji praznovali 
150. obletnico ustanovitve prvega gasil-
skega društva in upam, da se bomo še 
naprej razvijali. Gasilci v Občini Polzela ne 
zaostajajo po uspehih gasilcev na državni 
ravni, povsem primerljivi smo tudi z gasil-
ci na evropski ravni, ki pozna prostovoljno 

gasilstvo. Je pa res, da bo treba urediti 
status operativnih gasilcev. Predvsem v 
smislu odhoda iz službe med delovnim 
časom, če pride do intervencije. Da jim 
bomo omogočili morebitne bonitete s 
tem, ko opravimo usposabljanje pri gasil-
cih, da bi nam to priznali pri delodajalcih.

B I N A  P L A Z N I K 
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Lastovka ponovno na modni sceni
Blagovna znamka Polzela je v Sloveniji in nekdanjih dr-

žavah Jugoslavije še vedno ena izmed najprepoznavnejših 
slovenskih modnih znamk. Njihove produkte so od nekdaj 
zaznamovali visoka kakovost in modni dizajni, med njimi naj-
bolj prepoznavne ženske nogavice, vsem dekletom dobro 
poznane nogavice Peggy. In kaj se dogaja s Polzelo danes?

Očitno je prepoznavnost blagovne znamke segla tudi šir-
še po Evropi. Leta 2018 je blagovno znamko Polzela po vrsti 
težav prevzel novi lastnik, ki ima bogate izkušnje na področju 
trženja nogavic in spodnjega perila s tujih trgov. Kot pove 
vodja prodaje v podjetju Sirekar Nogavice, d. o. o., Saša To-
plišek, je cilj Polzele ponovno približati znamko uporabnikom 
in uporabnicam. »Pred seboj imamo široko paleto vrhun-
skih produktov, tako z vidika kakovosti produktov kot dizaj-
nov, namenjenih za različne starostne skupine. Z uvajanjem 
nove, osvežene in moderne podobe blagovne znamke želimo 
postopno pritegniti tudi mlajše, modno visoko ozaveščene 
kupce, ki si želijo biti drugačni in opazni, hkrati pa se poču-
titi v vsakem trenutku udobno in samozavestno. Zanimivo je 
opazovati predvsem odziv mlajših modnih navdušenk, ki po-
skusijo naše nogavice. Najlažje bi ga opisala kot kombinacijo 
iskrenega presenečenja in navdušenja. V naslednjih mesecih 
tako načrtujemo tudi sodelovanje s priznanim slovenskim 
modnim oblikovalcem, s katerim bomo k naši kolekciji dode-
lili še več modelov visoke mode.«

Polzela je danes prisotna v večini trgovin po Sloveniji, 
hkrati pa zahtevnejšim uporabnicam nove trende predstavlja 
v svojih lastnih butikih. Prisotni so že na Hrvaškem, kjer si v 
naslednjih treh letih želijo postati druga najuspešnejša znam-
ka na trgu. Prav tako začenjajo in povečujejo izvoz na druga 
tuja tržišča, predvsem Češko in baltske države, hkrati pa tudi 
Bosno in Hercegovino, Srbijo in Severno Makedonijo. V pri-
hodnjih mesecih je v načrtu še podpis pogodb z distributerji 
na Kosovu in v Črni gori. 

V Sloveniji so v septembru ponovno odprli Outlet trgovino 
na Polzeli, neposredno pri vhodu v nekdanjo tovarno. V Ou-
tletu po znižanih cenah ponujajo nogavice Polzela, hkrati pa 
tudi preostalo spodnje perilo in nogavice za vso družino. Med 
produkti so tako tudi priznane blagovne znamke, npr. Bellissi-
ma, Selene, za moške nogavice Cat …

Kot pove Topliškova, 26. oktobra 2019 ob 10. uri odpirajo 
novo trgovino tudi v centru Celja na Stanetovi ulici 16, ki bo 
ponudila vrhunsko in prijetno izkušnjo nakupovanja. Podob-
ne prenove v prihodnosti načrtujejo tudi za trgovine v Mari-
boru, Kamniku in Zagrebu.

Naša lokalna skupnost je bila v preteklih letih zelo priza-
deta zaradi proizvodnih težav in stečaja tovarne. Z novim in-
vestitorjem je vsaj blagovna znamka Polzela dobila možnost 
ohranitve in tudi razvoja. V skladu s širitvenim načrtom za 
leto 2020 načrtujejo še odprtje petih novih trgovin po Slo-
veniji, s tem pa tudi nove zaposlitve, tako na Polzeli kot širše. 
Veselimo se novih idej in načrtov z našo lastovko in si zaže-
limo, da bo z novimi lastniki ponovno poletela tako visoko 
kot nekoč.

B I N A  P L A Z N I K

Vlasta Radić, s.p., Rimska cesta 98, 3311 Šempeter 
www.informacija.net/prodajalna-obutve-solncek 

 

  
OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI 

 
VELIKA IZIBRA OBUTVE ZA JESEN IN ZIMO 

CICIBAN-FRODDO-SUPER FIT 
COPATI ZA ŠOLO IN VRTEC VEDNO NA ZALOGI 

 
ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV PRIZNANIH PROIZVAJALCEV: 
ARA-IMAC-RIEKER-ALPINA-LIZARD-THE NEXT-FRODDO- 

s.OLIVER-MUSTANG. 
ŠPORTNA IN POHODNA OBUTEV: 

JOMA IN GRISPORT 
 

VABLJENI! 
 

DELOVNI ČAS: 8.00–19.00, SOBOTA: 8.00–13.00  
TEL.: 03/700 03 50, GSM: 041 634 229 

Nikoli sami, Šolnček je že 25 let z vami! 
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SERVIS

MONTAŽA
STORITVE

Marko Kužnik s. p.
041 783 745
Andraž nad Polzelo 126
3313 Polzela

Za vaše vozilo 
opravljamo 
premontažo 
pnevmatik

Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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Motorna žaga 450 II

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
 

www.uniforest.si

Latkova vas 81d
3312 Prebold

T 03 / 777 14 23
M 051 665 566

E prodajalna@uniforest.si
DELOVNI ČAS

ponedeljek–petek: 7.00–17.00
sobota: 7.00–12.00www.uniforest.si
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Vino: hrana in pijača

KMETIJSTVO

V tokratni številki Polzelana bomo 
razjasnili nekaj pojmov o vinu in njego-
vi pridelavi. Danes nekaj besed o barvi 
in sladkobi vina, v naslednji številki pa 
o taninih in sulfitih, ki so v vinu.

Pa začnimo z Japonskim pregovo-
rom: »Prvi kozarec vina pije človek, drugi 
kozarec vina pije sam sebe, tretji koza-
rec vina pa pije človeka.«

Zakaj so vina različnih barv? Vina se po 
barvi delijo na bela, rdeča, rdečkasta in 
rosé oziroma rožnata. Kar pogosto pa se 
v zadnjem času v naših kozarcih poja-
vljajo tudi oranžna vina. 

 
Kaj je maceracija? 

Maceracija je proces, pri katerem je 
grozdni sok (mošt) v stiku z jagodnimi 
kožicami. Pri tem procesu se izlužijo 
barva in tudi druge komponente, ki jih 
želimo imeti v vinu.

Bela vina so pridelana iz belih sort 
grozdja. Razpon barv sega od rumenka-
ste z zelenimi odtenki prek slamnate do 
zlate in jantarne barve. 

Kako ga pridelamo? Proces od trgatve 
prek zorenja vina do stekleničenja si lah-
ko pogledate tudi na spodnji grafiki, ki je 
podobna kot pri rdečih vinih. 

Kaj pa rdeča vina? Rdeča vina so pri-
delana iz rdečih sort grozdja. Njihov 
razpon barv gre od temno rožnate pa 
do skoraj črne, kar je odvisno od sorte 
grozdja in od časa maceracije. Kako po-
teka celoten proces od grozdja do vina 

in v čem se razlikuje od tistega pri belih 
sortah, si lahko ogledate tudi na spodnji 
grafiki. 

Kaj pa rosé oziroma rožnato vino? 
Takšno vino je pridelano izključno iz 
grozdja rdečih sort, od pridelave rdečih 
vin pa se postopek razlikuje v tem, da 
grozdje takoj stisnemo ali pa je stik mo-
šta z jagodnimi kožicami (maceracija) 
zelo kratek. Razpon barve teh vin sega 
od številnih rožnatih odtenkov in vse do 
bledo rdeče.

Oranžna vina niso iz pomaranč. Poeno-
stavljeno povedano je oranžno vino pri-
delano iz belih sort grozdja, način pride-
lave pa je podoben tistemu za pridelavo 
rdečih vin. Za oranžna vina je značilna 
daljša maceracija, zaradi česar se izluži 
več barve, tudi proces zorenja je daljši in 
poteka običajno v lesenih posodah. 

Fermentacija. Alkoholna fermentaci-
ja oziroma alkoholno vrenje je proces, 
pri katerem kvasovke (mikroorganizmi) 
spreminjajo grozdni sladkor v alkohol. 
Pri tem procesu nastajajo tudi arome, 
ki so bistvenega pomena za končni stil 
vina. Fermentacija belega vina poteka 
pri nekoliko nižjih temperaturah kot fer-
mentacija rdečega grozdja.

Zakaj je vino sladko?

Ste vedeli, da je v kozarcu suhega vina 
za dve čajni žlički sladkorja? Koliko pa 
ga je v sladkem vinu? V kozarcu take-
ga vina je za 12 čajnih žličk sladkorja ali 
več.

Sladkost vina nam pove, koliko ne-
povretega sladkorja je v stekleničenem 
vinu. Glede na ostanek nepovretega 
sladkorja vina delimo na suha, polsuha, 
polsladka in sladka.

• Suho vino: koncentracija reducira-
jočih sladkorjev ne presega devet 
gramov na liter, pod pogojem, da 
koncentracija skupnih kislin, izražena 
v gramih vinske kisline na liter, ni več 
kot dva grama pod koncentracijo 
reducirajočih sladkorjev.

• Polsuho vino: koncentracija reduci-
rajočih sladkorjev presega največjo 
dovoljeno koncentracijo, določeno 
pri suhem vinu, vendar ne več kot 
18 gramov na liter, pod pogojem, da 
koncentracija skupnih kislin, izražena 
v gramih vinske kisline na liter, ni več 
kot 10 gramov pod koncentracijo 
reducirajočih sladkorjev.

• Polsladko vino: koncentracija redu-
cirajočih sladkorjev presega največjo 
dovoljeno koncentracijo, določeno 
pri polsuhih vinih, vendar ne presega 
45 gramov na liter.

• Sladko vino: koncentracija reducira-
jočih sladkorjev presega 45 gramov 
na liter.

• Ledeno vino: to je v Sloveniji zelo 
redek pojav oziroma skoraj nemo-
goč; za pridelavo ledenega vina so 
namreč potrebne zelo nizke tempe-
rature; tri zaporedne dni in noči mora 
biti temperatura vsaj sedem stopinj 
Celzija pod lediščem.

Toliko za tokrat, na kratko in prepro-
sto razloženo nekaj osnovnih pojmov o 
vinu. Kot že rečeno, pa v naslednji šte-
vilki spregovorimo o taninih in sulfitih, ki 
so v vinu in so prav tako zelo pomembni.

Mesec oktober, vinotok, je mesec 
trgatev in stiskanja sadja, zato vam kli-
čem: »Na zdravje!« In pijte po pameti.

B L A Ž  T U R N Š E K 

Ponazoritev procesa pridelave rdečih vin
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Prvi koraki klekljanja v Vrtcu Polzela 
Klekljanje je posebno umetniško ustvarjanje, ki se pone-

kod že vrsto let prenaša iz roda v rod in povezuje generaci-
je. Predstavlja veščino, pri kateri se s sukanjem in križanjem 
niti, ki so navite na kleklje, izdela ročno izdelana čipka. Le-
tos je prvo leto, ko smo v Vrtec Polzela vpeljali začetne niti 
klekljanja pod imenom »Od kleklja do čipke«. 

Dejavnost se je izvajala približno dvakrat na teden od okto-
bra do marca. Predšolski otroci so bili deležni individualnega in 
predvsem sproščenega pristopa učenja. Vse skupaj se je začelo 
pri pripravi na klekljanje. Otrok se je prvič srečal z valjasto bla-
zino, pleteno košaro, kleklji, sukancem, risbo – vzorcem, buciko, 
kvačko in prtičkom, ki služi kot pokrivalo. V dobrih petih me-
secih je vsak učenec usvojil prvi dve tehniki (kitica in slepi ris). 
Seveda včasih kleklji niso ubogali, zato smo si učenje popestrili 
s kakšno šalo ali prigodo, ki smo jo doživeli. Tako kot druge ljud-
ske umetnostne obrti tudi ta povezuje otroke s starši in starimi 
starši. Pri nas na Polzeli smo učenje zavrteli v nasprotno smer. 
Otroci so lahko svoje starše in stare starše na skupnem srečanju 
naučili prve male ali velike korake klekljanja. 

E M A  K OT N I K

Vrtec teče do medalje
V soboto, 28. septembra 2019, smo izvedli prireditev 

»Vrtec teče do medalje« v sodelovanju z Zvezo športnih 
društev Polzela. 

Zbrali smo se v športnem parku, kjer nas je pozdravila rav-
nateljica in nas povabila na gibalne igre. Po uvodnem ogrevanju 
s plesnimi igrami smo se porazdelili po posameznih postajah 
gibalnega poligona. Poligon smo zaključili s tekom. Pa ne kar 
tako. Zbrali smo se na startu, kjer smo se po poku pištole po-
gnali proti cilju. Skupaj z otroki smo tekli vsi sodelujoči z vod-
stvom na čelu. Ob prihodu na cilj smo prejeli »petko« in za-
služeno malico. Povsem za konec pa še presenečenje. Vsak 
sodelujoči je prejel čisto pravo medaljo, ki so jo podelili župan 
Jože Kužnik, ravnateljica Bernardka Sopčič in predsednik ZŠD 
Polzela Ivi Kapitler. Prijetno utrujeni in polni novih vtisov smo se 
še naprej družili ob vsem, kar se je ta dan na Polzeli dogajalo, in 
tega ni bilo malo. 

T I M  Z A  F I T

VRTEC IN ŠOLA

Naši prvi koraki v svet klekljanja

Cicibani uživajo v gibanju.

18

POLZELAN             Št. 10, oktober 2019



Gledam, a ne vidim. Poslušam, a ne slišim.
Na evropski dan jezikov, 26. septem-

bra 2019, je na Osnovni šoli Polzela po-
tekal kulturni dan z zelo sporočilnim na-
slovom: Gledam, a ne vidim. Poslušam, 
a ne slišim. 

Spoznavali smo dva, nekoliko neobi-
čajna in nevsakdanja jezika, in sicer jezik 
slepih in gluhih. Preizkušali smo svoja čuti-
la in se gibali skozi ovire brez vida, z zave-
zanimi očmi smo poskušali pojesti malico, 
v brajici smo zapisovali svoja imena, si brali 
z ustnic, kretali, raziskovali, kako je Polzela 
opremljena s pripomočki za slepe in glu-
he, obiskali knjižnico na Komendi in brali 
knjige, zapisane v brajici, obiskali lekarno 
in tipali škatlice z zdravili … Dejavnosti, ki 
so temeljile na vživljanju v svet teme in ti-
šine, je bilo zares veliko. Več o dogajanju in 
vtisih lahko preberete v spletnem glasilu 
Glas mladih, kjer boste našli tudi celoten 
intervju z gospo Nino Schmidt, ki ga je 
pripravila četrtošolka Ajda Čremožnik, ter 
intervju v zgodbi Nuše Bohak, ki je skupaj 
z drugimi šestošolci prisluhnila pripove-
dovanju predstavnikov Medobčinskega 
društva gluhih in naglušnih Velenje. Med 
drugim je zapisala: »Gluhi ljudje se ne izo-
gibajo slišečim. Nič jim ne manjka, le slišijo 
ne. Le drugačen način komuniciranja ima-
jo. Gluhi si želijo, da bi slišeči sprejeli njiho-
vo drugačnost in se v njihovi družbi ne bi 
počutili čudno, izpodrinjeno. Radi bi, da bi 
jih vzeli za sebi enake, in ne kot drugačne. 
Če srečamo gluho osebo, nikar ne izbu-
ljimo oči, naredimo grimase na obrazu in 
odidimo stran, pač pa se nasmehnimo in 
brez strahu začnimo pogovor.«

O ZARES PESTREM DNEVU SO MLADI DOPISNIKI 

IN NOVINARJI POVPRAŠALI ŠTEVILNE UČENCE. 

ZANIMIVIH IZJAV JE NASTALO TOLIKO, DA 

JIH NA TEM MESTU NE MOREMO VSEH OBJAVITI. 

IZBRALI SMO LE NEKATERE, DRUGE PA VAS 

ČAKAJO V SPLETNEM GLASILU OŠ POLZELA.

• Danes smo se pogovarjali o slepih in 
gluhih. Bolj mi je bilo všeč, ko smo 
se pogovarjali o slepih ljudeh, saj 
smo brali knjigo z braillovo pisavo. 
Lahko smo tudi tipali pikice. Ko smo 
spoznavali slepe ljudi, sem se počutila 

žalostno, ker niso mogli videti svojih 

prijateljev. Ta kulturni dan mi je bil 

zelo všeč, saj smo spoznali slepe in 
gluhe. (Zala Šekoranja, 2. r.)

• Zbrali smo se v učilnici. Kulturni dan 

smo začeli z branjem spletne strani. 
Po prvi uri smo se najedli. Nato smo 
šli v jedilnico, kjer nam je gostja 
pokazala, kako je, če si slep. Po 
končani predstavitvi smo si ogledali še 

razstavo. Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je gospa dala liste, na katere smo z braillovim pisalnim strojem napisali svoja imena. Ko sem izkusila, kako je biti slep, sem se počutila žalostno, saj nisem mogla videti svojih 
prijateljev. Nismo se pogovarjali le o slepih, ampak tudi o gluhih. Da smo videli, kako je biti gluh, smo si v učilnici ogledali risanko brez zvoka. Ta dan mi je bil zelo všeč. (Ema Brišnik, 4. r.)

• Bil je zelo poučen dan. Ugotovila sem, da je pisava za slepe zelo težka in res ne bi rada bila na njihovem mestu. (Ajša Čoklc, 9. r.)
• Danes je bilo v šoli še posebno 

zanimivo, ker smo se pogovarjali o slepih in gluhih. Najbolj mi je bila všeč predstava Repa velikanka. (Sofija Veber, 1. r.)
• Zelo nama je bilo všeč spoznavanje braillove pisave, z njo smo poskusili zapisati tudi vsak svoje ime. Ne predstavljava si, kako je biti slep ali gluh. (Jakob Aljaž Kuder in Živa Saksida, 3. r.)
• Bilo mi je odlično. Najbolj me je pritegnil poligon, saj je bil zanimiv. Dan je bil zelo poučen in zanimiv. (Lina Golihleb, 7. r.)

Ajda je Nino Schmidt, likovno 
pedagoginjo in knjižničarko iz Cen-
tra Iris, vprašala, ali bi si želela, da bi 
nastalo še več tipank za otroke?

»Seveda. Če samo pomislim, da 
imajo moji otroci množico knjig na 
policah, slep otrok pa ima lahko le 
tri. V Sloveniji so izšle štiri tipanke, 
to so knjige z brajico, povečanim 
tiskom in tipno ilustracijo. Prvo je 
napisala Aksinja Kermauner in je bila 
ročno izdelana ter izdana v 50 izvo-
dih. Napisala in izdala je še dve knjigi 
iz serije Žiga špaget. Lila Prap pa je 
izdala delo Zakaj so zebre progaste. 
Tipanke omogočajo otrokom v pred-
bralnem obdobju spoznavati besede, 
obnavljati knjige. Tipanke na prijazen 
način trenirajo otroške prstke za bra-
nje brajice. Tipanke pa niso pomemb-
ne samo za slepe otroke. Tudi drugi 
otroci radi posegajo po njih. Imeti 
tipanko na polici zame pomeni imeti 
drugačnost za normalnost.«

P R I S P E V E K  S O  P R I P R AV I L I  M L A D I  D O P I S N I K I  I N  N O V I N A R J I  Z  M E N T O R I C O  K A R M E N  Z U PA N C .

VRTEC IN ŠOLA

Učenci so si navdušeno 
ogledovali knjige v brajici 
in druge pripomočke, ki jih 
uporabljajo slepi.

Gostom iz društva gluhih smo 
postavili veliko vprašanj.

Na kulturnem dnevu so učenci preizkusili, kako je v svetu tišine in teme.
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S soncem obsijan Šport špas in         
Malteški tek po hmeljskih poteh

V soboto, 28. septembra 2019, je 
potekala medgeneracijska prireditev 
Malteški tek po hmeljskih poteh. Prire-
ditve so se udeležili nekateri vrtčevski 
otroci, vsi osnovnošolci in tudi pogu-
mni tekači, ki so tekli 5, 10 ali 21 kilo-
metrov.

Osnovnošolci in tekači smo se na 
šolskem igrišču zbrali ob 8.20. Sledil 
je pozdrav župana Jožeta Kužnika in 
ravnateljice Bernardke Sopčič, nato pa 
skupinsko ogrevanje, ki ga je vodila Na-
nika Cvikl. Navijali smo za tekače, ki so 
se podali na cilj.

Po malici smo se osnovnošolci od-
pravili k različnim dejavnostim. Šesto-
šolci smo se odpravili v veliko telova-
dnico, kjer smo si ogledali predstavitev 
juda in tudi aktivno sodelovali. Pred-
stavilo se nam je 11 nadobudnih mladih 
judoistov pod vodstvom njihovega tre-
nerja iz Judo kluba Braslovče. Pokazali 
so nam tri pravilne padce. Ker je trener 
potreboval šest prostovoljcev, smo se 
skupaj s štirimi sošolkami in sošolci 

javili, da smo se pripravljeni poskusiti 
boriti. Moram priznati, da je to presneto 
naporen šport.

Ob 10. uri so se nam pridružili še 
otroci iz vrtca in skakali s hop žogami in 
malo tudi tekli v spremstvu staršev. Mi 
smo se odpravili nazaj na igrišče, nare-
dili še raztezne vaje, nato pa smo se že 
odpravili na start. Najprej so stekli fan-
tje, dekleta smo bila neizmerno živčna. 
»Težko je dobro odteči in umiriti srčni 
utrip, če vsi od tebe pričakujejo, da boš 
prvi kot prejšnje leto. Že pred startom 
sem bila zelo živčna, srce mi je utripalo, 
kot da sem že pretekla 500 metrov. Na 
polovici proge sem mislila, da ne bom 
več zdržala, a so me bučni vzkliki in na-
vijanje ljudi, ki so stali ob progi, držali 
na nogah,« je povedala sošolka Manca 
Pirec, ki je na koncu zares osvojila prvo 
mesto med šestošolkami. Prvošolka 
Ana Guček pa nam je zaupala: »Zma-
gala sem med vsemi deklicami ter sem 
zelo vesela in ponosna. Zelo hitro sem 
morala teči, da mi je uspelo.«

Sledila je predstavitev oživljanja in 
prve pomoči, sami smo se tudi preiz-
kusili v vlogi reševalca. Pogledat smo si 
šli tudi razstavo gob, nato pa je sledila 
vsem ljuba dejavnost, degustacija. Jedli 
smo krompir in kokice, ki so jih naše ku-
harice prav izvrstno pripravile.

Seveda pa omenjene dejavnosti 
niso bile edine. Tako so se nam ponov-
no pridružili gasilci, planinci, krepili smo 
hrbtenico, kolesarili, se sproščali v Hiši 
zdravja, si ogledali razstavo gob. Dan 
sta sklenila ravnateljica in župan, ki sta 
najboljšim tekačem podelila priznanja 
in praktične nagrade, prav vsi najmlajši 
udeleženci pa so prejeli medaljo. 

Za konec pa še misel župana Jožeta 
Kužnika: »Všeč mi je, da se te prireditve 
vsako leto udeleži večje število Polze-
lanov, otroci v vrtcu, vsi osnovnošolci, 
njihovi starši in izkušeni tekači. Skupaj 
smo močni. Tekačev je namreč vsako 
leto več, kar je lepo, saj je dobrodelnost 
izjemno pomembna.«

Š O L S K A  D O P I S N I C A  N U Š A  B O H A K

VRTEC IN ŠOLA

Športna sobota
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SVETOVNI DAN MIRU OZIROMA KAJ JE 
ZA NAS MIR

Drugošolci iz OPB 4 in 5 so ob sve-
tovnem dnevu miru izdelovali ptice, ob 
tem pa razmišljali, kaj je za njih mir.

Mir je, da smo prijazni drug do druge-
ga, da smo doma in v šoli tiho, ko jemo 
kosilo, da med poukom poslušamo uči-
teljice, da v miru in tišini delamo domače 
naloge, da se ne tepemo in ne brcamo 
stvari, da smo prijazni do živali, da se 
lepo igramo in da pozdravljamo odrasle.

Mir je tudi, da ni vojn po svetu in da 
lovci ne ustrelijo živali. Mir je, da ne kriči-
mo vsi hkrati, ampak da dvignemo roko, 
ko želimo kaj povedati. Mir je, da se v ko-
loni ne porivamo in lepo mirno hodimo.

U Č E N C I  Z  U Č I T E L J I C O  TA N J O  S A D N I K

TEDEN MOBILNOSTI 

»Teden mobilnosti je teden, v 
katerem se ljudje trudimo, da bi 
se čim manj vozili s prevoznimi 
sredstvi, ki onesnažujejo okolje. 
Zato sem s starši šla peš v šolo. 
Šola je organizirala tudi pešbus,« 
je ob dejavnostih v tednu mobilnosti 
razmišljala Ela Cizej iz 4. r.

Od 16. do 20. septembra 2019 so se 
lahko učenci vsako jutro vkrcali na PEŠ-
BUS, udeležili so se lahko vadbe s kole-
sarji, zadnji dan pa so polepšali občinsko 
parkirišče z risbami na temo DAN BREZ 
AVTOMOBILA. 

U R E D N I Š T V O  Š O L S K E G A  Č A S O P I S A

USPEH V ODBOJKI NA MIVKI

27. septembra 2019 so se učenke OŠ 
Polzela udeležile polfinala državnega 
prvenstva v odbojki na mivki, ki je pote-
kalo v Zrkovcih pri Mariboru. 

V konkurenci devetih šol so zasedle 
prvo mesto! S tem so si prislužile ude-
ležbo na finalu državnega prvenstva in 
so tako že med štirimi najboljšimi ekipa-
mi v Sloveniji! V zasedbi Živa Šalej, Rima 
Posedel, Hanna Turnšek, Taja Ferlež in 
Lara Kobe so zmagale v prav vseh še-
stih tekmah.

R O B E R T  R O G E L J

ATLETINJE OŠ POLZELA Z VRHUN-
SKIM REZULTATOM

Učenci OŠ Polzela so se 24. septem-
bra 2019 udeležili ekipnega atletskega 

tekmovanja osnovnih šol, in sicer v Ce-
lju, kjer je potekal področni finale.

Da so naši učenci izjemni športniki, 
so dokazali z zares odličnim rezultatom. 
Dekleta OŠ Polzela so namreč pometla s 
konkurenco in dosegla prvo mesto v eki-
pnem tekmovanju.

 
10. oktobra 2019 je potekal tudi finale 

državnega ekipnega atletskega tekmo-
vanja, kjer so atletinje OŠ Polzela zasedle 
odlično osmo mesto. Mentorja odličnih 
atletinj sta Simona Tomšič in Robert Ro-
gelj.

U R E D N I Š T V O  Š O L S K E G A  Č A S O P I S A

DAN ZDRAVJA

Učenci OŠ Polzela smo teden otroka 
začeli s celostnim naravoslovnim dne-
vom, ki smo ga naslovili Dan zdravja. 
Potekal je že drugo leto zapored. 

Ponovno smo spoznavali različne 
teme, povezane z ljubeznijo in spolno-
stjo, se predajali čuječnosti, migali ob 
zabavnih minutah za zdravje in se učili v 
sklopu delavnic zdravstvene vzgoje. 

M L A D I  D O P I S N I K I  I N  N OV I N A R J I

Druge šolske novičke

Več novic o šolskih dogodkih najdete v spletnem glasilu Glas mladih - 
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/.

VRTEC IN ŠOLA

Mir – mobilnost – šport – zdravje
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Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela je v soboto, 
28. septembra 2019, organizirala že sedmi Dobrodelni mal-
teški tek. Lep, s soncem obsijan dan je 97 tekačev pospremil 
na 5, 10 in 21 km dolgo pot po Občini Polzela.  Kot pretekla 
leta smo tudi letos tekli za dober namen in tako Županov 
sklad za pomoči potrebne obogatili za 6725 evrov.

Športno obarvano dopoldne je tako z besedo kot ogre-
vanjem popestrila Nanika Cvikl, pozdrav tekačem so namenili 
tudi športni gost, slovenski nogometaš in trener Robi Pevnik, 
ravnateljica OŠ Polzela Bernardka Sopčič in pobudnik teka, 
župan Jože Kužnik.

 
Med moškimi je bil na 5 km najhitrejši Žiga Božič iz Mo-

zirja (00:20:29), drugi je bil Aljaž Zavasnik iz Petrovč, tretji 
pa Aljaž Šuster s Polzele. Pri ženskah je na 5 km blestela 
Nika Fajfar iz Maribora (00:21:30), druga je bila Marjeta Pi-
žorn iz Andraža nad Polzelo in tretja Klara Nemec. Pri mo-
ških je bil na 10 km najhitrejši Tine Martin Puppis iz Maribora 
(00:40:30), drugi Miha Kramberger iz Maribora in tretji Filip 
Križnik iz Maribora. Pri ženskah pa je bil vrstni red nasle-
dnji: prva Vanesa Lobenwein iz Maribora (00:45:55), druga 
Anja Lončarek iz Tabora in tretja Klara Kaiser iz Maribora. 
Na 21 km je bil najhitrejši Vinko Jost iz Celja (01:18:07), drugi 
Matej Meklav iz Andraža nad Polzelo in tretji Tilen Založnik 
s Polzele. Najhitrejše ženske na 21 km: prva je bila Darinka 
Presečnik iz Mozirja (01:56:16), druga Maja Pen in tretja Živa 
Krivec, obe iz Celja.

 
Iskrene čestitke prav vsem tekačicam in tekačem, poseb-

no pohvalo pa najstarejšemu udeležencu Alojzu Potočniku 
iz Žalca (71 let) in najmlajšemu tekaču Malteškega teka Le-
nartu Florjancu (9 let) s Polzele, za pogum in športni duh.

 

Dobrodelni malteški tek

Čeprav tek ni tekmovalne narave, je organizatorju uspelo 
pridobiti nekaj sponzorskih nagrad za prav vse tekače. Fi-
nančna sredstva, praktične nagrade in druge usluge so pri-
spevali:

Polidel, d. o. o., Ema Rakun, s. p., Remont, d. o. o., Studio 
55, Luka Gobec, s. p., Kmetijska zadruga Polzela, z. o. o., Tr-
govina Epros, Nevenka Jelen Dimitrijevič, Enes Draganovič, 
Etrust, d. o. o., PGD Andraž nad Polzelo, Lekarna Polzela, Po-
šta Slovenije, d. o. o., Hiša daril, d. o. o., Časopisna hiša Delo, 
d. o. o., Kozmetika Oriflame, Moja masaža – Gregor Jeram, s. 
p., Athlete sport Nutrition, Thermana Laško, Davidov hram, 
Jagros, d. o. o.,  2B Dizajn, Simon Strojanšek, s. p., Bodo, s. 
p., Mlekarna Celeia, Rdeči križ Žalec, Plastika Skaza, d. o. o., 
Outfit 7, Krka, d. d., NT&RC, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. 
d., Bike shop Šempeter, Pekarna Fortesa, Gostilna Cizej, PGD 
Polzela, DIS Tina Čas, s. p., in Matis pohištvo, d. o. o.

 
Za pomoč pri izvedbi prireditve se zahvaljujemo: Občini 

Polzela z ekipo režijskega obrata, TIC Polzela in drugim so-
delavcem, moderatorki Naniki Cvikl, športnemu gostu Robiju 
Pevniku, Bernardki Sopčič in OŠ Polzela, športnim in drugim 
društvom v Občini Polzela ter preostalim posameznikom, ki 
so kakorkoli pomagali. Lepa zahvala tudi Gobarsko-mikolo-
škemu društvu, ki je poskrbelo, da nihče ni bil lačen.

 
Prav vsem in vsakemu posebej lepa in iskrena hvala ter se 

vidimo naslednje leto.

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

Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela

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

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

MOZAIK DOGODKOV

Dobrodelnega malteškega teka se iz leta v leto udeleži več tekačev.
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V petek, 13. septembra 2019, smo v 
andraški sekciji kulinarike pripravili ku-
linarično delavnico z naslovom »Spo-
znavanje zdravilnih zelišč – uporaba v 
kulinariki«. Čeprav je letošnje poletje 
spremljalo malo muhasto vreme, nas je 
narava dokaj dobro obdarila. Med dru-
gim nas je razveselila z obilico raznovr-
stnih zelišč, uporabnih v kulinariki. To je 
bil tudi razlog, da smo se tem naravnim 
dobrinam posebej posvetili. 

 
Članice kulinarike smo pripravile pe-

ster izbor zdravilnih zelišč, uporabnih v 
kulinariki, jih vzorno razstavile in opremi-
le s pripadajočimi imeni. Zbrala se nas je 
številčna druščina, željna spoznavanja teh 
naravnih dobrin in njihove uporabe. Po-
sebno smo bili veseli, da nam je posvetila 
svoj čas priznana biologinja in poznaval-
ka zelišč Cvetka Mastnak Čulk. Ob vide-
oprojekciji nas je popeljala skozi čudoviti 
svet narave in nam predstavila, kaj vse 
nam narava ponuja, če jo le znamo videti 
in ji prisluhniti. Sprehod v naravi nam da 
duhovne moči in energije, hkrati pa obilo 
koristnih rastlin in zelišč, uporabnih v kuli-
nariki. Z velikim zanimanjem smo ji sledili 
in vsrkavali znanje, ki nam ga je podajala. 

Cvetka nas je še zlasti opozorila na 
potrebo po spoštovanju narave. Ne sme-
mo pretiravati z nabiranjem, saj jo lahko 
prehitro izropamo. Verjame pa, da vsi lju-
bitelji narave to tudi dosledno spoštujejo, 
da pestra narava ostane tudi zanamcem. 
Udeleženci delavnice smo ugotavlja-
li, da poznamo precej rastlin, vendar jih 
velikokrat prezremo. Ta delavnica nas je 
spodbudila, da se bomo v prihodnje bolj 
posvečali tem dobrinam, saj jih od narave 
dobimo na dlani in še najcenejše so. Člani 

kulinarike smo ob koncu delavnice pripra-
vili tudi nekaj dobrot iz zelišč, predvsem 
zelo okusne namaze in napitke. 

 
Še enkrat smo si ogledali razstavljena 

zelišča, pokramljali s predavateljico o nji-
hovi uporabnosti in o raznih kombinacijah 
za sestavo čajnih napitkov. Spoznali smo, 
da je še veliko zanimivosti na temo dobrin 
iz narave, ki bi jih bilo smiselno obdelati. 
Zato ni izključeno, da se še kdaj dobimo v 
tako prijetni druščini. 

Kulinarična delavnica v Domu krajanov Andraž

V sklopu programa Erasmus+ smo 
se članice Društva Dvorec v sodelovanju 
s Kulturnim centrom Vintgar in drugimi 
organizacijami iz Španije, Hrvaške in 
Poljske udeležile projekta OLA (Orato-
ry for the Leadership). Tema projekta je 
bila javno nastopanje, ki je bilo namenje-
no dekletom med 13. in 17. letom. 

 Priprave na projekt so pri nas poteka-
le na Polzeli in v Ljubljani, kjer smo skupaj 

spoznali veščine javnega nastopanja in 
kako se znebiti strahu pred njim. Na pri-
pravah si je vsaka izmed nas izbrala temo 
in pripravila nastop v angleščini. Skupaj 
smo vadile in čas je hitro mineval, ko je 
nastopil čas odhoda na Poljsko. Udeleži-
le smo se ga dekleta s Polzele, iz Tabora, 
Ljubljane in Kranja. 

V torek, 3. septembra 2019, nas je pet 
deklet skupaj z odgovorno osebo društva 
odletelo proti Varšavi. Naslednji dan smo 
spoznale še druga dekleta iz Španije, Polj-
ske in Hrvaške. Skupaj smo imele »team 
building« ter kosilo, popoldne pa smo si 
ogledale grad v Varšavi. Za večerjo so 
nam dekleta iz Španije pripravila pravi 
španski večer ter nam postregla z njihovi-
mi tradicionalnimi španskimi jedmi. V če-
trtek smo imeli izlet z vlakom v čudovito 
nekdanjo poljsko prestolnico Krakov. 

V petek smo v klubu Filary začeli prvo 
polovico nastopov. Poslušali smo teme o 
mladih na vodilnih mestih in o enakosti 
med moškimi in ženskami, potem pa je 

sledila diskusija. Po kosilu smo posluša-
li tudi predavanje o tem, kako biti dober 
vodja. Ogledali smo si tudi Lazinski park 
in imeli poljski večer ter pokusili poljske 
tradicionalne jedi. 

V soboto je sledila še druga polovica 
nastopov s temami o nasilju, agresiji, dis-
kriminaciji in begu možganov. Po zelo za-
nimivih nastopih in kosilu smo si ogledali 
muzej poljske vstaje. Zvečer pa smo si de-
kleta iz Slovenije in Hrvaške pripravila ve-
čerjo ter predstavila vsaka svojo državo. 
Po zelo izčrpnem tednu, polnem zabave 
in novih prijateljstev, je v nedeljo prišel čas 
za slovo in vrnitev domov. 

V tem tednu smo izgubile nekaj stra-
hu pred javnim nastopanjem tudi v tujem 
jeziku, predvsem pa pridobile znanje in se 
naučile, kako pritegniti pozornost poslu-
šalcev, premagati tremo in narediti svoj 
govor zanimivejši. Lahko pritrdiva, da 
nam bo vsem ta izkušnja ostala v zelo le-
pem spominu. 

M A Š A  M E K L AV  I N  E M A  S K O K

Projekt OLA 

J E L K A  O D E R 

MOZAIK DOGODKOV

O uporabi zdravilnih rastlin je predavala poznavalka Cvetka Mastnak Čulk. 
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Bohor je podolgovat gorski hrbet, 
ki se razteza nad dolino Save med 
Blanco in Brestanico.

Spada v Posavsko hribovje in ima 
več vrhov. Najvišji je Veliki Javornik 
(1023 m). Polzelskim planincem so se 
pridružilil dijaki STPŠ Trbovlje in skupaj 
smo se sprehodili po krožni poti mimo 
slapa Ubijavnik. Povzpeli smo se na vrh 
in se vrnili mimo koče na Bohorju. Kra-
sna družba in čudovito vreme. Pohod se 
je zgodil v soboto, 14. septembra 2019. 
Planinski vodnik je bil Sandi Mlakar.

S A N D I  M L A K A R

Pohod na Veliki Javornik

V četrtek, 19. septembra 2019, 
smo v Občinski knjižnici Polzela za-
čeli novo sezono pravljičnih srečanj. 
Tokrat je bilo naše druženje malo dru-
gačno. Spoznavali smo namreč osnove 
joge za otroke.

Suzana Škrap nas je skozi pravljico 
»Kako so živali dobile ogenj« naučila 
nekaterih jogijskih položajev in pre-
prostih dihalnih tehnik. Ob koncu smo 
zapeli pesmico s kratkim indijskim poz-
dravom, ob zvokih tibetanske sklede 
smo malce meditirali ter nato izdelali 
glavnega junaka pravljice – krokodila.

R E N ATA  N O VA K

Pravljična joga

V Turističnem društvu Občine Polzela so tudi letos v sodelovanju s Hortikul-
turnim društvom Polzela v mesecu juliju ocenjevali ocvetličenje in urejenost hiš, 
kmetij in drugih objektov. 

Priznanja sta na tradicionalnem sejmu dobrot s kmetij v soboto, 28. septem-
bra 2019, podelila predsednica TD Občine Polzela Bernarda Meh in predsednik 
Hortikulturnega društva Polzela Ferdinand Glavnik.

Na terenu si je komisija ogledala in ocenila 13 prijavljenih objektov. Na podlagi 
rezultatov so na sejmu Dobrote s kmetij podelili: dve bronasti, sedem srebrnih 
in štiri zlata priznanja, ki so jih prejeli: Dejan Glavnik (Dobrič) - turistični objekt, 
Frizerstvo Močnik (Polzela) – hiša, Svečarstvo Čulk (Polzela) – objekt in Kmetija 
Rakun (Založe). 

T O N E  TAV Č E R

Ocvetličenje in urejenost okolice

MOZAIK DOGODKOV

Ob zvokih tibetanske sklede

Predsednica TD Polzela in predsednik 
Hortikulturnega društva Polzela 
Marjanu Močniku podeljujeta zlato 
priznanje za urejenost hiše. 

Planinci PD Polzela na jesenskem pohodu
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V sklopu praznovanja Občine Polzela je v Andražu 19. 
septembra 2019 potekalo meddruštveno tekmovanje upo-
kojencev za pokal Občine Polzela 

Že malo pred osmo uro zjutraj so se začele zbirati na 
športnem igrišču v Andražu tekmovalne ekipe posameznih 
društev upokojencev iz celjske regije in okolice. Po opra-
vljeni formalnosti in žrebanju številk se je tekmovanje malo 
po deveti uri začelo. Pozdravnemu govoru se je pridružila 
tudi predstavnica Občine Polzela Alenka Kočevar, ki je tek-
movanje tudi odprla. Tekmovanja se je udeležilo 16 društev 
upokojencev, skupno je tekmovalo kar 182 tekmovalcev in 
tekmovalk. Tekme so potekale v štirih panogah: streljanje z 
zračno puško, metanje kovinskih obročev, pikado in kegljanje 
s kroglo na vrvici. Ko smo se malo pomešali med tekmoval-
ce, je bilo čutiti pravi športni utrip in bojevitost. Lepo je bilo 
videti, da je še v tretjem življenjskem obdobju toliko špor-
tnega duha in želje po zmagovanju. To je tudi smisel vseh 
tekmovanj, da starejši čim dlje ostanejo v fizični kondiciji, ki 
jo pridobijo na treningih in pripravah na razna tekmovanja. 

Prireditelj je pripravil kolajne za osvojena prva tri mesta v 
vsaki panogi in tri pokale Občine Polzela, za prva tri mesta v 
skupni razvrstitvi. 

 
In še rezultati: 
1. mesto v skupni uvrstitvi za pokal Občine Polzela je 
osvojil DU PONIKVA, 
2. mesto v skupni uvrstitvi za pokal Občine Polzela je 
osvojil DU ANDRAŽ, 
3. mesto v skupni uvrstitvi za pokal Občine Polzela je 
osvojil DU PIREŠICA - GALICIJA. 

Kolajne in pokale je podelil župan Občine Polzela Jože 
Kužnik. Ob tej priložnosti podeljevanja je župan podelil skro-
mno darilce s strani Društva upokojencev Andraž državni 
prvakinji v disciplini kegljanja s kroglo na vrvici Ireni Krk. Če-
stitamo! 

Posebej velja poudariti, da so se letošnjega meddruštve-
nega tekmovanja upokojencev v Andražu prvič udeležili člani 
sosednjega društva, Društva upokojencev Polzela. Pohvalno 
in upamo tudi vnaprej na dobro sodelovanje med društvoma.

F R A N C  K U M E R

Meddruštveno športno tekmovanje upokojencev v Andražu

Andraške mladinke na državno tekmovanje
V organizaciji Gasilske zveze Žalec (GZ) je v nedeljo, 6. 

oktobra 2019, v Žalcu potekalo regijsko mladinsko tekmo-
vanje Savinjsko-Šaleške regije. Na tekmovanju je nastopilo 
tudi vseh 14 enot iz GZ Žalec, skupaj pa jih je nastopilo 42, 
iz vseh gasilskih zvez v regiji. 

Na državno tekmovanje, ki bo prihodnje leto v Celju, se je 
uvrstilo kar šest enot iz GZ Žalec. Pri pionirjih enote iz PGD 
Drešinja vas, Kaplja vas - Pondor in Letuš, pri mladinkah eno-
ta Andraža nad Polzelo in pri mladincih enota Drešinje vasi 
in Grajske vasi. Skupaj bo na državnem tekmovanju v Celju 
prihodnje leto nastopilo kar 19 enot (člani, članice, veterani, 
pionirji, mladinke, mladinci), kar je največ do zdaj. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Ženska ekipa iz Andraža z županom Jožetom Kužnikom in 
predsednikom DU Andraž Milanom Zabukovnikom

Mladinke Andraža z mentorjema, ki bodo nastopile na 
državnem tekmovanju v Celju prihodnje leto. 
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September, mesec trgatev, je tu. Po 
vročem in suhem poletju je v naše kraje 
prišel mesec, ko se zbistri odsev celo-
letnega dela vinogradnikov in vinarjev. 
Največji praznik se začne že vsaj teden 
pred trgatvijo, ko je treba pripraviti vse 
potrebno. V Andražu nad Polzelo pa so 
se dela začela že veliko prej, saj sta novo 
podobo dobila župnišče in pomožni 
objekt poleg njega, v kar je bilo vloženo 
veliko prostovoljnega časa, truda in na-
pora. Zadnjo nedeljo v septembru smo 
s ponosom opravili najžlahtnejšo opra-
vilo, tako blagoslov obnovljenih objek-
tov kot tudi slovesno odtrgali potomko 
najstarejše vinske trte modre kavčine 
na župnijskem vrtu v Andražu nad Pol-
zelo, ki sta jo opravila župan Občine 
Polzela Jože Kužnik in skrbnik trte Rudi 
Cevzar. Blagoslov je opravil župnik 
Jože Kovačec in se vsem, ki so kakor-
koli pomagali, donirali in prisostvovali 
pri obnovi in drugih opravilih, iskreno 
zahvalil ter jih povabil na družabno sre-
čanje s pogostitvijo. Kulturni program 
je na flavti popestrila Hana Dušič.

Teden dni pozneje je sledila trgatev 
v čast potomki najstarejše trte modre 
kavčine, ki smo jo leta 2016 v dar dobi-
li od Društva savinjskih vinogradnikov 
in je svoje mesto dobila na Ulrihovi ka-
pelici na gradu Komenda. Prijetno smo 
združili s koristnim in tako pripravili 
vinsko-kulinarični večer. V uvodu smo 
najprej opravili trgatev, kjer sta navzo-
če nagovorila predsednik savinjskih vi-
nogradnikov Silvo Marič in župan Jože 
Kužnik, ki se je vinogradnikom zahvalil 

Dogodki ob občinskem prazniku Občine Polzela,    
od trgatve do vina in svete maše

za potomko, ki že lepo rodi, hkrati pa 
izrazil željo, da bi v prihodnjem letu 
opravili tudi njen krst. Zahvalil se je tudi 
Rudiju Cevzarju, da skozi leto bdi nad 
njo, ter Marku Lesjaku, ki je poskrbel, 
da je trta dobila novo trdno oporo. Za 
dobro razpoloženje so poskrbeli Vaški 
godci iz Andraža nad Polzelo z lepo 
domačo slovensko glasbo. Ko pa se je 
dan prevesil v večer, je Malteški hram 
na široko odprl svoja vrata, kjer je 
grajski ključ v roke vzel novi najemnik 
gostinskega lokala Uroš Možina. Ob 
kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripra-
vili gostitelji, smo se obiskovalci družili 
in zabavali ob skupini Draž z dalmatin-
sko-črnskim pridihom in skupino 3Db s 
slovensko glasbo v akustični preobleki.

Dogodke ob občinskem prazniku 
smo zaokrožili 6. oktobra 2019 na Gori 
Oljki, ko je potekala slovesna maša za 
mir in blagor v občini, kot zahvala za 
dobrobit Občine Polzela ter prošnja 
za blagoslov in uspešno delovanje v 
korist občanov. Mašo je daroval doma-
či župnik Jože Kovačec ob somaševa-
nju magistralnega kaplana Janeza Sra-
ke. Slovesne maše se je udeležilo veliko 
občanov, praporščaki društev in orga-
nizacij ter člani Suverenega malteškega 
viteškega reda. 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripo-
mogli, da smo dogodke ob prazniku 
naše občine zaznamovali, kot se za 
praznik spodobi.

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

MOZAIK DOGODKOV

Občinski praznik so zaznamovali raznovrstni dogodki.
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Kultura in kulturna društva so gradi-
la temelje državnosti v prelomnih letih 
1848, 1918, 1941 in 1991. Za kulturo tako 
profesionalno kot ljubiteljsko stoji mno-
žica posameznikov, ki gradijo kulturno 
omrežje. Tudi v Kulturno-umetniškem 
društvu Polzela (KUD) je tako, saj dru-
štvo letos praznuje že 120 let delovanja. 

Predstavili so se v četrtek, 26. sep-
tembra 2019, v VIT-točki poleg prosto-
rov Občinske knjižnice Polzela na gradu 
Komenda v sklopu občinskega prazni-
ka Občine Polzela. Kulturna društva po 
Spodnji Savinjski dolini imajo bogato in 
dolgo zgodovino. Tudi polzelsko dru-
štvo spada mednje. Društvo je nastalo 
leta 1899, ko je bil ustanovni občni zbor 
Katoliškega bralnega društva. Več o 
zgodovini društva in njegovem razvoju 
je povedal njegov prejšnji predsednik 
Stanko Novak, častni občan Občine Pol-
zela. Marko Slokar, predsednik društva, 
je spregovoril o delovanju društva v za-
dnjih tridesetih letih, o skupinah in sekci-
jah, ki delujejo v društvu, ter o kulturnih 
dogodkih, ki so postali že del tradicije na 
Polzeli. Naj omenimo le nekatere: tradi-
cionalna likovna razstava v marcu Žena 
– mati, majsko srečanje občinskih pev-
skih zborov na Gori Oljki, junijsko sre-
čanje malih vokalnih skupin in septem-

brska likovna kolonija prijateljstva. Mija 
Novak, vodja moškega pevskega zbora 
in tamburaškega orkestra, je predstavila 
delovanje moškega pevskega zbora, ki 
letos praznuje 66-letnico delovanja, in 
tamburašev, ki bodo v decembru pra-
znovali 35-letnico igranja. Obiskovalcem 
je likovno sekcijo predstavila Mojca Ko-
rošec, svoje spomine je s poslušalci delil 
tudi Jaka Jeršič, igralec in režiser. 

Pogovor sta vodili Karmen Kreže in 
Tanja Pilih iz domoznanskega oddelka 

Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
za glasbeni predah so poskrbele mlade 
tamburašice KUD Polzela, pripravili pa 
so tudi razstavo fotografij o delovanja 
društva v zadnjih nekaj letih. 

V ljubiteljski kulturi so združeni: ljube-
zen do slovenske kulture, prostovoljstvo, 
solidarnost, vztrajnost, požrtvovalnost 
in povezovanje, velik del tega temelji na 
prostovoljnem delu mnogih posamezni-
kov tudi v Kulturnem društvu Polzela. 

T O N E  TAV Č E R

Utrip domoznanstva: 120 let KUD Polzela

V soboto, 28. septembra 2019, je bilo 
v Velenju regijsko gasilsko člansko in ve-
teransko tekmovanje Savinjsko-Šaleške 
regije, na katerem je nastopilo tudi vseh 
18 enot iz GZ Žalec, ki so se tja uvrstile 
iz tekmovanja Gasilske zveze Žalec (GZ). 
Kar štiri enote pa so se na državno tekmo-
vanje uvrstile iz PGD Andraž nad Polzelo.

 Skupaj je bilo na tem regijskem tekmo-
vanju 64 enot iz vseh štirih gasilskih zvez. 
Z veseljem pa lahko poročamo, da se je na 
državno tekmovanje, ki bo v letu 2020 v 
Celju, uvrstilo kar 13 ekip iz Gasilske zveze 
Žalec, in sicer so to članice A: Andraž nad 
Polzelo in Kapla - Pondor; člani A: Dreši-
nja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad 
Polzelo 2; članice B: Braslovče, Vransko, 
Andraž nad Polzelo; člani B: Letuš, Levec; 
starejše gasilke: Kapla - Pondor in starejši 
gasilci: Kasaze - Liboje, Drešinja vas.

T O N E  TAV Č E R

Na državno 13 enot, iz PGD Andraž nad Polzelo kar 4

MOZAIK DOGODKOV

Na prireditvi Utrip domoznanstva se je predstavil tudi KUD Polzela ob 120-letnici 
delovanja.

Gasilci in gasilske PGD Andraž nad Polzelo, ki bodo nastopili na državnem 
tekmovanju v Celju prihodnje leto. 
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V nedeljo, 22. septembra 2019, so 
se popoldne zbrale godbe in pihalni 
orkestri Spodnje Savinjske doline ter 
zavzeli dvorišče gradu Komenda. 

Območna izpostava Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti Žalec je v 
sodelovanju s Kulturno-glasbenim dru-
štvom Cecilija Polzela organizirala ob-
močno srečanje pihalnih orkestrov. Zbra-
ni publiki se je predstavilo pet orkestrov: 
Godba Liboje, Godba Zabukovica, Pihalni 

orkester Prebold, Godba veteranov Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Žalec 
in Pihalni orkester Cecilija. Orkestri bi se 
morali predstaviti s posameznimi progra-
mi in ob koncu združeni nastopiti s tremi 
skladbami Vinka Štrucla, a se je vreme 
nekaj minut pred začetkom srečanja od-
ločilo, da ne bo tako. Začelo je močno 
pihati in rahlo deževati. Nastopajoči in 
tudi obiskovalci se niso predali. Godbe 
so odigrale tri skupne skladbe in dodale 
še eno nenapovedano, njihov nastop pa 

so popestrile tudi članice Mažoretne sku-
pine Liboje. Po 15-minutnem programu, 
ki ga je spretno vodila vodja območne 
izpostave JSKD Žalec Neža Zagoričnik, 
je vreme zmagalo in najkrajše območno 
srečanje pihalnih orkestrov v zgodovini 
prireditve je bilo končano. 

Obiskovalci so nastopajoče nagradili 
z bučnim aplavzom in jim tako čestitali 
za pogum, trdoživost in seveda odličen 
nastop. 

Območno srečanje godb na gradu Komenda

Preprosto je beseda dala besedo in 
dogovorili smo se, da nas je v času na-
šega občinskega praznika obiskala ve-
teranska nogometna ekipa iz srbske-
ga Velikega Gradišta. V veliko veselje 
nam je bilo gostiti prijatelje na našem 

odprtju športnega objekta in igrišča z 
umetno travo. 

Po prihodu v petek, 27. septembra 
2019, smo jim pred nogometnim turnir-
jem želeli pokazati športne dejavnosti 

Druženje in povezovanje z Velikim Gradištem
Osnovne šole Polzela na športnem igri-
šču. Dogajanja na igrišču ni manjkalo: 
Šport špas, Malteški tek ter Mini olim-
pijada za Vrtec Polzela so bili razlog za 
športni vrvež. Po predstavitvi našega 
gradu Komenda in kosilu z obema župa-
noma smo se skupaj odpravili na odprtje 
novega nogometnega igrišča in pomo-
žnega objekta na Bregu pri Polzeli. Eki-
pa iz Srbije je bila pozitivno preseneče-
na nad športnimi objekti v naši občini, 
poleg tega pa je osvojila tretje mesto 
na turnirju, kar je bil še dodaten razlog 
za veselje. V nedeljo zjutraj po zajtrku 
so se počasi odpravili nazaj proti domu. 
Zahvala gre Časlovu Radovanoviču, ki 
nam je dal možnost za sodelovanje in 
druženje. Obojestransko veselje je vodi-
lo k ideji, da se spomladi v maju odpra-
vimo na gostovanje v Srbijo, česar se ne 
bomo branili. 

I V I  K A P I T L E R 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Zaradi nenaklonjenega vremena so nastopajoči združili nastope.

Veteranska nogometna ekipa iz Velikega Gradišta na obisku ob občinenskem prazniku
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V Domu upokojencev Polzela (DU) so v torek, 1. oktobra 2019, pripravili dan 
odprtih vrat, ki ga že tradicionalno združijo z mednarodnim dnevom starejših. 
Generalna skupščina Združenih narodov ga je leta 1990 razglasila z namenom, 
da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih 
vprašanjih, povezanih s starejšimi. 

Dan odprtih vrat Doma upokojencev Polzela

Že 16. maja 2019 je bilo v Levcu 
pokrajinsko tekmovanje v kegljanju s 
kroglo na vrvici. PZDU Celje šteje 74 
društev, tekmovanja pa se je udeležilo 
19 moških in 16 ženskih ekip v sestavi 
petih tekmovalcev. 

Ženska ekipa DU Andraž v sestavi Jo-
žica Urbanc, Jožica Melanšek, Pavla Pirec, 
Tilka Kreslin in Irena Krk je slavila zmago. 
Prav tako moška ekipa v sestavi Tone Ko-
ren, Jože Krk, Drago Jamnikar, Milan Za-
bukovnik in Ivan Pirec. V posamezni ka-
tegoriji sta zmagala Jože Krk in Irena Krk. 

S to uvrstitvijo sta si obe ekipi zago-
tovili nastop na državnih športnih igrah, 
katerih organizator je bil DU Duplek pri 
Mariboru. Spodnje in Zgornje Podravje 
ter okoliška društva Maribora slavijo po 
vrhunskih kegljačih in večkratnih držav-
nih prvakih. Na državne športne igre 
ZDUS se uvrstijo najboljše ekipe iz posa-
meznih slovenskih regij, prav tako držav-
na prvaka preteklega leta in ekipi orga-
nizatorja. Moška ekipa je zasedla sedmo 
mesto, ženska ekipa pa šesto mesto. 
Posamezno je zmago slavila Irena Krk in 
postala državna prvakinja za leto 2019. 

Organizator pokrajinskega tekmo-
vanja v elektronskem pikadu je bil 25. 
aprila 2019 DU Mozirje. Ženska ekipa v 
sestavi Tilka Kreslin, Irena Krk, Marjana 
Jelenko, Štefka Zabukovnik in Cveta 
Aristovnik je osvojila prvo mesto in si 
s tem pridobila pravico za nastop na 
državnem prvenstvu, ki je bilo 28. sep-

tembra 2019 v organizaciji DU Cirkovce 
v Občini Kidričevo. Nastopilo je 15 žen-
skih in 15 moških ekip DU Slovenije iz 
posameznih regij. Ekipa tekmovalk DU 
Andraž je zasedla šesto mesto, državna 
prvakinja pa je postala Irena Krk.

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

Pri Društvu upokojencev Andraž tekmovalno sezono 
sklenili z dvema naslovoma državne prvakinje

Kot je v svojem nagovoru povedala 
direktorica mag. Eva Lenko, se zaposleni 
skozi vse leto trudijo, da bi se stanoval-
ci počutili varno in zadovoljno ter da bi 
svojo jesen življenja preživeli čim lepše. 
Obiskovalce so v nadaljevanju pozdravi-
li tudi podžupan Občine Polzela Mihael 
Frankovič, župan Občine Braslovče To-
maž Žohar in predsednik sveta zavo-
da Doma upokojencev Polzela Marjan 
Močnik. Za kulturni program je poskrbel 
domski pevski zbor Šeneški glas, ki ga 
vodi Breda Kralj, nastopile so tudi ljud-
ske pevke Pušeljc, ki so navdušile tudi z 
igranjem na doma narejena glasbila. 

Ob koncu se je voditeljica Katja Toma-
žič zahvalila nastopajočim in obiskoval-
cem ter jih povabila v avlo doma, kjer je 
sledilo prijetno druženje ob pecivu in čaju. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Zbrane je nagovorila direktorica mag. 
Eva Lenko.

Dvakratna državna prvakinja Irena Krk
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Zveza likovnih društev Slovenije (ZLDS) je lani na po-
budo predsednice Klavdije Sitar vpeljala nov pilotni pro-
jekt, katerega cilj je, da se v spoznavanje likovnega ustvar-
janja in svet likovne umetnosti privabi mlade, predvsem 
osnovnošolske otroke. Lani je tako v projektu sodelovalo 17 
otrok, letos pa je ZLDS v sodelovanju z likovno sekcijo KUD 
Polzela pripravil drugo tekmovanje na Polzeli. Udeležba je 
bila zelo razveseljiva, saj se je letošnje Mini palete udeležilo 
33 otrok iz vse Slovenije, ki so skupaj na ogled postavili 45 
likovnih del na temo živali. 

Mini paleta 2019 za osnovnošolce
Ob odprtju razstave, ki je na ogled na gradu Komenda 

do 28. septembra 2019, je predsednica ZLDS Klavdija Sitar 
povedala, da je udeležba otrok dokaz, da je projekt na pravi 
poti. Če je bil lani začetek skromen in rahlo boječ, je letos 
projekt postal pogumen in suveren. Projekt Mini paleta ima 
zagotovo tudi noto povezovanja generacij, saj je neprecenlji-
vo videti, da pri udeležbi ne sodelujejo le otroci in starši, tem-
več tudi babice in dedki. Predsednica žirije izbora nagrajenih 
likovnih del je letos bila Urška Juhart, likovna pedagoginja, 
ki je imela zelo težavno delo. Kakovost oddanih del je bila 
namreč izjemna. 

Tako je zlato mini paleto 2019 prejela Lara Krajnc iz OŠ Li-
vada Velenje, srebrno Lara Jezernik iz OŠ Tabor in bronasto 
Brina Habjan iz OŠ Prule Ljubljana. 

Na odprtju razstave je govoril tudi predsednik KUD Pol-
zela Marko Slokar, ki je zbrane prijazno pozdravil in jim izre-
kel dobrodošlico v imenu gostitelja KUD Polzela. Poudaril je 
moč pozitivnega povezovanja in dobre misli. 

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

T O N E  TAV Č E R 

Planinsko društvo Zabukovica je četrto soboto v sep-
tembru pripravilo prvo tekmo v Savinjski planinski orienta-
ciji (SPOL) 2019-2020. Start tekmovanja je bil v Športnem 
centru Matke, cilj pa na turistični kmetiji Kotar v Pongracu. 
Udeležilo se ga je 30 ekip (120 planincev), ki so tekmovale 
v šestih starostnih kategorijah iz šestih planinskih društev 
in OŠ Petrovče. 

 
V kategoriji A (mladi planinci do vključno 6. razreda OŠ) 

je zmagala tretja ekipa Planinskega društva Polzela (PD), v 
kategoriji B (mladi planinci do vključno 9. razreda OŠ) druga 
ekipa OŠ Petrovče, v kategoriji C (dijaki, učenci do 18 let) 
ekipa PD Polzela, v kategoriji D (mladi, študentje, člani) PD 
Polzela, v kategoriji E (člani, veterani) ekipa PD Zabukovica 
in v kategoriji F (družine) družina Jazbec PD Polzela. 

Organizator PD Zabukovica je za vse udeležence priskr-
bel brezplačno toplo malico; vse ekipe so prejele diplome, vsi 
tekmovalci obesek, prvouvrščene ekipe pa pokale. Naslednja 
tekma v planinski orientacijski bo v izvedbi PD Dobrovlje-
-Braslovče jeseni 2019. 

T O N E  TAV Č E R 

Polzelski planinci zmagali kar v štirih kategorijah

MOZAIK DOGODKOV

Prejemnice zlate, srebrne in bronaste mini palete

V kategoriji A je zmagala tretja ekipa PD Polzela, priznanja 
pa ji je podelil podpredsednik PD Zabukovica Cveto Jančič. 
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Prijetna sončna sobota, 12. oktobra 2019, je bila razlog, da se 
konča ligaško tekmovanje v tenisu. V maju smo začeli sezono z 
ekipno ligo, v kateri je sodelovalo 13 ekip iz širše Savinjske regije.

Prvo mesto je letos osvojila ekipa Novinci (Ljubo Žnidar, Miha 
Prosen, Franc Šmajs, Igor Jelen), druga je bila ekipa Tornado (Ivi 
Kapitler, Iztok Knez, Muharem Halilovič, Uroš Dvornik Aleš Plank), 
tretje mesto pa je osvojila ekipa Centrifuga (Aleš Kitak, Aljaž 
Ramšak, Matevž Čater). Takoj po končani ekipni ligi smo kot vsa-
ko leto pripravili ligo posameznikov, kjer so bili igralci razdeljeni 
v tri starostne skupine. V najmlajši, Rdeči skupini, je prvo mesto 
osvojil Branko Miklaužin, drugi je bil Jure Pritekelj in tretji Peter 
Nakov. V Modri skupini je bil prvi Ivi Kapitler, drugi Dejan Udrih in 
tretji Matjaž Hribernik. V tretji skupini, Zelena skupina, je zmagal 
Mitja Studenička, drugi je bil Zlatko Veselič in tretji Boris Kukovič. 

Za leto 2020 pa je želja Teniškega kluba Polzela, da bi na 
prijeten športni park na Bregu privabili še večje število igralcev 
in igralk tenisa. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

I V I  K A P I T L E R

Teniška liga »Polzela 2019« je za nami

V četrtek, 10. oktobra 2019, je Občinska knjižnica Polzela 
namenila prav posebno dobrodošlico radovednim prvošolcem.

58 vedoželjnih glavic je v spremstvu knjižničarke Alje 
Bratuša ter učiteljic Mojce Rodič, Dragice Vidmar, Barbare 
Hudoklin, Mateje Aubreht, Majde Pur in Kristine Jeraj zako-
rakalo v grad Komenda ter obiskalo kulturno ustanovo, v 
kateri domujejo knjige – občinsko knjižnico. Knjižničarka Re-
nata Novak je malim nadobudnežem predstavila mladinski 
oddelek, razložila, kako se včlanijo v občinsko knjižnico, kdaj 
potekajo pravljične ure in kaj vse lahko v knjižnici počnejo. 
Razveselili so se tudi zgodbice o novem učencu, kužku Roki-
ju, in njegovi učiteljici, rumeni ptički. Izvedeli so, kako je Roki 
spoznaval črke, se naučil črkovati, kako se je navdušil nad 
poslušanjem zgodb, nazadnje pa se je naučil še … brati. Ob 
koncu je vsak prvošolec prejel drobno pozornost, svinčnik, 
okrašen s simpatično živalco.

R E N ATA  N OVA K

Prvošolci v Občinski knjižnici Polzela

Stara trta, ki raste na Lentu v Mariboru, je s svojo starostjo 
več kot 400 let v knjigi rekordov vpisana kot najstarejša med 
vsemi vinskimi trtami na svetu. Potomka najstarejše žlahtne 
vinske trte na svetu, modra kavčina, ki raste v Pirhovem vi-
nogradu v Podvinu pri Polzeli, je tudi letos dobro obrodila. 

Posajena je bila na gregorjevo leta 2012 in se je lepo razrastla, 
letošnja trgatev je bila rekordna. Trgatev smo letos opravili v začet-
ku oktobra oziroma vinotoka, natrgali smo 65 grozdov, ki so lepo 
dozoreli z dobro sladkorno stopnjo. Grozdje smo zmleli in stisnili, 
zdaj pa mošt čaka na svetega Martina, da ga spremeni v vino. 

M A R T I N  K O D R E

Trgatev Nejke, najstarejše 
vinske trte 

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa Teniškega kluba Polzela

Prvošolci na obisku v Občinski knjižnici Polzela

Glavna obiralka je bila vnukinja Nejka, po kateri je trta dobila ime.
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Tim Jevšnik (15 let) iz Dobriča je na evropskem prvenstvu v »field« lokostrel-
stvu (arrowhead), ki je potekalo od 30. septembra do 5. oktobra 2019 v Mokri-
cah pri Čatežu, postal evropski mladinski prvak v ekipi skupaj z Žigo Ravnikar-
jem (20) iz Kamnika in Gašperjem Bolčino (17) iz Logatca. V finalnem dvoboju 
so premagali ekipo lokostrelske velesile Italije. 

Tim Jevšnik evropski mladinski ekipni prvak v lokostrelstvu
 Proge na tokratnem evropskem pr-

venstvu so bile postavljene na igrišču 
za golf v slikovitem okolju parka in gra-
du Mokrice. Nastopilo je 220 tekmoval-
cev iz 25 evropskih držav. 

 
Pri »field« lokostrelstvu so različno 

velike tarče postavljene po razgibanem 
terenu na različnih razdaljah. Za dober 
zadetek je poleg dobrega streljanja po-
membno tudi dobro ocenjevanje raz-
dalj do tarče (od 10 do 60 metrov). 

 
Tim je z ekipnim evropskim naslo-

vom sklenil letošnjo izjemno uspešno 
zunanjo sezono.

Dosegel je tudi: 
• 1. mesto na evropskem mladinskem 

pokalu v tarčnem lokostrelstvu, 
• 4. mesto na mladinskem svetovnem 

prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu, 
• naslov tarčnega državnega prvaka v 

odrasli kategoriji (člani), 
• naslov državnega 3D-prvaka v odra-

sli kategoriji (člani). 
 
Zdaj se tekmovanja selijo v dvorane, 

kjer se strelja še v četrti tekmovalni katego-
riji, dvoranskem lokostrelstvu na 18 metrov. 

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

Kramberger, Ažbe Mlačnik, Aleksej 
Benjamin Derča, Žiga Trbovšek, Kaja 
Riosa Novak in Lara Kramberger. 

Dosegli so naslednje rezultate:
• Žiga Trbovšek, dečki, -45 kg: 1. mesto
• Aleksej Benjamin Derča ml., kadeti, 

-50 kg: 1. mesto
• Aleksej Benjamin Derča, dečki, +45 

kg: 2. mesto
• Kaja Riosa Novak, ml. kadetinje, -40 

kg: 2. mesto
• Zala Kramberger, deklice, -35 kg: 3. 

mesto
• Ažbe Mlačnik, malčki, -35kg: 3. 

mesto

Vodstvo kluba čestita vsem tekmo-
valcem skupine A2, ki so pokazali, da 
ima klub vrhunski podmladek. Izposta-
viti je treba, da odlično delo opravljata 
tudi klubska trenerja Luka Deberšek in 
Nika Šenica.

LU K A  D E B E R Š E K

Odlični rezultati podmladka Karate kluba Polzela
Ekipa A2 Karate kluba Polzela 

je danes odprla tekmovalno sezono 
2019/20 na tekmovanju v Kranju. Prva 

tekma letošnje sezone, Kranj open 
2019, je prinesla odlične rezultate. Za 
Karate klub Polzela so tekmovali: Zala 

MOZAIK DOGODKOV

Na najvišji stopnički 

Na tekmovanju v Kranju so tekmovalci KK Polzela posegli po najvišjih odličjih.
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Člani medobčinskega društva So-
žitje Žalec, ki združuje ljudi z motnjo 
v duševnem razvoju, njihove starše in 
podpornike iz šestih občin Spodnje Sa-
vinjske doline, smo se prvo oktobrsko 
soboto podali v Andraž nad Polzelo. 

Od tam prihaja tudi družina Mešič, ki 
je poskrbela, da smo v Andražu preživeli 
prekrasen dan. Na dvorišču pred lepo ob-
novljenim domom krajanov nas je sprejel 
naš Lovro in nas pospremil v dvorano. 
Tam nam je Vili Pižorn predstavil film o 
kraju, Konrad Brunšek nam je podrobne-
je predstavil glinene figurice domačina 

Mirana Čobala, nato pa je z nami vandral 
po Andražu. Navdušeni in nemalo prese-
nečeni smo bili nad lepo urejenim krajem, 
ohranjenimi in z veliko pozornostjo posta-
vljenimi obeležji. Vili Pižorn pa je s svojim 
pripovedovanjem poskrbel, da smo kot 
Veter iz Levstikove pripovedi v domišljiji 
potovali izza obrambnih zidov in požgane 
lipe do strašnih dogodkov druge svetov-
ne vojne, ko so med vojno vihro Andraža-
ni ohranili človeškost. V domišljiji smo risali 
podobe skromne vasice, v kateri je učitelj 
Levstik podarjal svojim učencem sadike 
sadnega drevja, pri lipi nad vasjo spoznali 
Kastelko, ki je svoje nežno srce skrivala za 

trdo robatostjo, da bi pred usodo obvaro-
vala svoje otroke … Nad nami pa je bdela 
Gora Oljka in nam kazala pot domov. 

 
Naš sprehod smo sklenili v Domu 

krajanov, kjer sta za naše brbončice po-
skrbela gospod Anton in gospa Milena, 
naša mladina je zaplesala in se poveselila, 
starejši pa smo se zadržali v sproščenem 
klepetu. In če v Andražu še niste bili »za-
res«, potem ga morate obiskati. Hvala 
vsem, ki ste poskrbeli, da nam je bilo pri 
vas resnično lepo. 

S A M O  R E D N A K 

Člani društva Sožitje na vandranju po Andražu

Vodstvo Pokrajinske zveze DU Celje (PZDU) je v petek, 20. septembra 2019, 
v Podčetrtku organiziralo srečanje članov društev upokojencev celjske regije. 

Srečanje članov društev upokojencev celjske regije
Gostitelji so nas sprejeli v športni 

dvorani. Najprej nas je nagovoril in poz-
dravil župan Občine Podčetrtek Peter 
Misja, potem pa so nas pozdravili še 
predstavniki vlade, PZDU Celje, pred-
sednik ZDUS, vodja projekta Starejši 
za starejše in direktorica hotela Delfin 
Izola. Sledil je krajši kulturni program, v 
katerem so nastopali tudi naši sosedje 
iz DU Andraž - Vaški muzikantje. PZDU 
je organiziral še izlet na Jelenov greben, 
v čokoladnico in samostan v Olimju ter 
obisk lokalnega vinarja. Ob spremljavi 
glasbe lokalnega ansambla je bilo mo-
goče tudi zaplesati. 

Iz našega društva se je srečanja 
udeležilo lepo število upokojencev. 

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

MOZAIK DOGODKOV

Člani društva Sožitje so obiskali znamenitosti Andraža nad Polzelo.

S srečanja v Podčetrtku.
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V četrtek, 3. oktobra 2019, so se v avli Doma II. slovenske-
ga tabora Žalec znova družili stanovalci Doma Nine Pokorn 
Grmovje, Doma upokojencev Polzela, Našega doma Vransko, 
Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje – enota Prebold, 
varovanci VDC Muc iz Braslovč in Društva Sožitje Žalec. Prvi 
četrtek v oktobru je vsako leto dan, ko se utrjujejo vezi med 
posamezniki, ki pridejo na druženje v imenu vseh, ki so ostali 
v domovih oziroma društvih. Tudi letos je bilo tako. 

Več kot sedemdeset zbranih je pozdravila direktorica Med-
občinske splošne knjižnice Žalec, ki je pobudnica in izvajalka 
mesečnih bralnih uric v domovih in te zaključne prireditve. V 
nadaljevanju je direktorica Jolanda Železnik tudi povezovala pri-
reditev. Vzdušje se je razživelo, ko so prvič zaigrali Fantje treh 
vasi. Harmonika, dve kitari in dva vokala sta jih pošteno ogrela. V 
nadaljevanju so zaigrali še nekaj veselih viž. Zbrane so pozdravili 
poslanec v državnem zboru Aleksander Reberšek, podžupanja 
Občine Vransko Nataša Juhart, podžupan Občine Polzela Miloš 
Frankovič, častni občan Občine Žalec Janez Meglič in direktorica 
Doma upokojencev Polzela Eva Lenko. Besedo je vsem namenila 
tudi vodja Društva Sožitje Žalec Ivanka Venišnik. 

V osrednjem delu prireditve so bile na oder povabljene Vale-
rija Jerman, ki vodi bralne urice na Vranskem in v Preboldu, Ire-
na Štusej, ki se druži s stanovalci doma v Preboldu, z varovanci 
Društva Sožitje in odslej še s stanovalci doma na Polzeli, ter Darja 
Baloh, ki je bila s stanovalci iz doma na Polzeli, a se je s to prire-

Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke

ditvijo poslovila. Odsotna je bila Laura Jelen, ki prihaja v dom na 
Vransko in v VDC Muc v Braslovčah. Tudi Fanika Burjan je vsako 
leto z njimi, saj jih večkrat obdari s sadnim kruhom in zeliščnim 
čajem. Vsaka je prejela zahvalo. 

V nadaljevanju so sledili kratki nastopi stanovalcev in varo-
vancev, ki so jih pripravili posebej za to druženje. Med pogosti-
tvijo so poklepetali, v dar pa prejeli skromno, a sladko popotnico. 

T O N E  TAV Č E R 

Prvi oktobrski konec tedna je na Reki na Hrvaškem pote-
kal zelo močan mednarodni karateistični turnir »19th Croatia 
open«, ki je v treh dneh privabil kar 1556 tekmovalcev iz 25 
držav. Skupaj so opravili 1917 nastopov v katah in borbah. V 
odsotnosti najboljših članov, ki so istočasno tekmovali na sve-
tovnem karateističnem pokalu v Moskvi, je bila najmočnejša 
zasedba v kategoriji mladincev, saj je bila za mnogo reprezen-
tanc to izborna tekma za mladinsko svetovno prvenstvo. Na 
tekmovanju je bilo prisotnih sedem članov KK Polzela. 

 
Na odprtem prvenstvu Hrvaške so v močni mednarodni 

konkurenci člani KK Polzela preizkusili svoje znanje v špor-
tnih borbah. Tekmovanje je bilo še posebno konkurenčno, saj 
je za vse kadete in mladince predstavljalo zadnjo veliko pre-
izkušnjo pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki bo ta 
mesec potekalo v Santiagu v Čilu. Posledično je skoraj vsa-
ka težnostna kategorija v uradnih disciplinah štela okrog 40 
tekmovalcev, večinoma reprezentantov.

Najboljšo predstavo je prikazala Laura Bergant, ki je do-
segla vrhunsko tretje mesto v kategoriji mladinke do 59 kg 
(31 tekmovalk iz 10 držav). V odločilni borbi je bila boljša od 
nasprotnice iz Slovenije in se tako veselila tretjega mesta v 
zelo močni mednarodni konkurenci. 

Za las prekratka pa je bila trenutno najuspešnejša tekmo-
valka KK Polzela Nuša Žerjav, ki je po treh dobljenih borbah 
žal klonila v drugi repasažni borbi in tako osvojila sedmo me-
sto v kategoriji mladink nad 59 kg (39 tekmovalk, 11 držav). 

Vsi tekmovalci so se dobro borili, bili so konkurenčni svo-
jim nasprotnikom. Prihajajoči konec tedna nas čaka nastop 
še na zadnjem pokalnem tekmovanju letos, vrhunec prvega 
dela sezone pa bo potekal v Brežicah, kjer se bodo najboljši v 
konkurenci kadetov zbrali na Balkanskem prvenstvu.

LU K A  D E B E R Š E K

19. »MT Croatia open« v hrvaški Reki

MOZAIK DOGODKOV

Podžupan Občine Polzela Mihael Frankovič in direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik

Karate klub Polzela z novo kolajno z velikega mednarodnega 
tekmovanja
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V petek, 11. oktobra 2019, je bilo 
v Kulturnem domu na Polzeli likovno 
barvito, glasbeno veselo ter igrivo, 
čustveno in prijateljsko doživetje ob 
odprtju likovne razstave. 

Ljubiteljski likovniki iz različnih krajev 
Slovenije so v septembru slikali na Gori 
Oljki, kjer je potekala 29. likovna koloni-
ja prijateljstva. Dva dni in pozneje tudi 
doma so upodabljali motive, ki na dolo-
čen način spominjajo na preteklost in tra-

dicijo našega kraja, na kulturne dogodke, 
srečanja, prireditve in tako s slikami po-
pestrili uvod v praznovanje 120. obletnice 
kulture na Polzeli. Dela vseh udeležencev, 
tudi dela 11 učencev Osnovne šole Polze-
la, so na ogled v Kulturnem domu do 21. 
oktobra, del razstave pa do 30. oktobra 
na gradu Komenda Polzela. 

Veliko število obiskovalcev petko-
vega dogodka so s kulturnim progra-
mom presenetili mladi glasbeniki, ki jih 

je predsednik KUD Polzela Marko Slokar 
predstavil kot »najnovejše« člane KUD 
Polzela. V članstvo kulturnega društva, 
tako med likovnike, glasbenike in pevce, 
so vedno vabljeni in prisrčno dobrodošli 
mladi člani. Pohvalo za dobro sodelo-
vanje z mladimi likovniki je izrekel Milan 
Vogrinc, predstavnik JSKD, območne 
izpostave Žalec, in tudi Miloš Frankovič, 
podžupan Občine Polzela, ki je razstavo 
tudi uradno odprl.

M O J C A  K O R O Š E C 

Razstava del 29. likovne kolonije prijateljstva

V dvorani Doma krajanov v Taboru je 
v petek, 11. oktobra 2019, potekalo že 59. 
srečanje veteranov in veterank Gasilske 
zveze Žalec, ki se ga je od 528 veterank 
in veteranov udeležilo 165 iz 28 gasilskih 
društev Gasilske zveze Žalec (GZ). 

Po predaji veteranskega prapora 
GPO Vransko veteranom GPO Žalec je 
poročilo o pregledu dejavnosti veterank 
in veteranov podal Ivan Derča, ki je po-
vedal, da so od lanskega do letošnjega 
srečanja pripravili ali se udeležili več po-
svetov, predavanj in tekmovanj. V ime-
nu županov spodnjesavinjskih občin je 
veteranke in veterane nagovoril taborski 
župan Marko Semprimožnik, nato so 
srečanje pozdravili v imenu GZ Prebold 
Franc Jeromel, v imenu GZ Slovenije 
predsednik sveta veteranov Jože Smole, 
v imenu GZ Žalec namestnik predsedni-
ka Milan Pustoslemšek. Jože Smole in 
Milan Pustoslemšek sta nato z Ivanom 
Derčo podelila plakete veterana. Prejeli 
so jih Miha Kokole (PGD Kapla - Pon-

dor), Konrad Rizmal (PGD Braslovče) in 
Viktor Zorec (PGD Letuš). 

Srečanje so s kulturnim programom 
popestrili otroci iz šole in Vrtca Tabor 

ter sekstet OK!tete iz KUD Tabor. Dru-
ženje, ki so ga pripravili člani in članice 
PGD Ojstriška vas - Tabor, se je nadalje-
valo ob večerji in pogovoru. 

T O N E  TAV Č E R 

59. srečanje veterank in veteranov GZ Žalec

MOZAIK DOGODKOV

S srečanja v Taboru

Z razstavo slik so likovniki popestrili uvod v praznovanje ob 120. obletnici KUD Polzela. 
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Občina Polzela je v sklopu občinskega praznika uradno 
predala namenu objekt in igrišče z umetno travo ter pri-
pravilo memorialni turnir v spomin na Bogdana Novaka.

Nov objekt in igrišče z umetno travo
Številne, ki so se zbrali ob odprtju, je uvodoma pozdravil 

predsednik Nogometnega društva Polzela Peter Hudej ter 
med drugim povedal, da so v objektu slačilnice, kopalnice, 
stranišča, skratka vse tisto, kar je potrebno, da se bodo lahko 
otroci po tekmi na toplem preoblekli in oprhali. V nadstropju 
je večnamenski prostor, v katerem bodo v prihodnosti uredili 
fitnes.

Društvo šteje 125 registriranih igralcev, ki nastopajo v šti-
rih tekmovanjih pod okriljem Medobčinske nogometne zve-
ze Celje, za kar ima največ zaslug Bogdan Novak, idejni vodja 
iniciative, ki se je kasneje realizirala kot Nogometno društvo 
Polzela. Njegova velika želja pa je bila, da bi dočakal veliko 
nogometno igrišče, vendar se to žal ni uresničilo, je pa to 
velika spodbuda, da to dosežejo v njegov spomin. Zbrane 
so nato pozdravili še številni drugi gostje, pred prerezom 
traku pa tudi župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki je dru-
štvu čestital za velik uspeh, objekt in igrišče z umetno travo. 
Pri izgradnji teh dveh objektov je delno finančno pomagala 
tudi Občina Polzela, pa tudi številni donatorji in sponzorji. 
Ocenjujejo, da je vrednost objekta in igrišča okrog 200 tisoč 
evrov. 

Prvega memorialnega turnirja so se udeležile štiri ekipe. 
Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa ministrstva za obram-
bo, druga je bila ekipa Veterani Polzela, tretja ekipa iz Srbije 
in četrta ekipa Veterani Vransko. Želja kluba je, da postane 
turnir tradicionalen. 

T O N E  TAV Č E R

10. oktobra 2019 je bilo v galeriji Železarskega muzeja 
na Teharjah v Celju odprtje retrospektivne slikarske razsta-
ve Savine Vybihal, članice Društva Dobra ideja. 

45 let likovnega ustvarjanja Savine Vybihal
Na 21. samostojni razstavi in 61. po vrsti je predstavljenih 

49 del, ki so nastala od leta 1974 pa do te jeseni. Spremlja-
joči program odprtja sta soustvarili Polzelanki Jasna Rode 
Nikolčić, novinarka, ki je iz obširnega opusa še neobjavljenih 
besedil avtorice opravila kratek izbor, in Katarina Nikolčić, 
flavtistka, ki študira v razredu dolgoletnega prvega flavtista 
dunajskih filharmonikov, profesorja Dietra Fluryja v Grazu, in 
se je na odprtju proslavila z izjemno interpretacijo Landsca-
pe with birds Peterisa Vasksa.

Razstavo je odprla direktorica muzeja Slavica Glavan, ki 
je izpostavila tudi avtoričino strokovno delo, katerega pro-
grame združuje pod skupnim avtorskim naslovom Telosvat-
ba. Ena izmed neobjavljenih misli, predstavljenih na tokratni 
prodajni razstavi, ki je odprta do konca oktobra in je obi-
skovalce spremljala tudi ob odhodu, je bila naslednja: »So-
delovanje sta oče in mati koristnemu napredku. Ko bi nas le 
pravočasno naučili, da je moč v sodelovanju in podpori, in 
ne večnem tekmovanju, trmasti nadvladi strahov in užaljeno-
sti. Postaviti se moramo v središče sprememb, ki so življenje 
samo, in končni rezultat predanosti je vedno sreča v miru.« 

B I N A  P L A Z N I K

MOZAIK DOGODKOV

Prerez traku pred novim objektom

Savina z nastopajočima na razstavi
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Dobrodelni koncert »Človek – človeku« 

Hopsi so na lokalnem derbiju v 3. krogu slovenske košarkar-
ske lige za člane  zanesljivo prišli do druge prvenstvene zmage, 
ekipo Terme Podčetrtek so premagali z rezultatom 95 : 67.

Druga zmaga Hopsov

Medobčinsko društvo invalidov Žalec je v nedeljo, 13. ok-
tobra 2019, v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu pri-
pravilo že 17. dobrodelni koncert »Človek – človeku«, katere-
ga izkupiček namenijo za pomoč invalidom. Z nakupom nujno 
potrebne opreme bodo letos pomagali štirim invalidom. 

Na odru žalske dvorane II. slovenskega tabora so poleg že 
uveljavljenih slovenskih glasbenikov nastopili še mladi upi in 
učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec. Z žametnim glasom 
in svojevrstno duhovitostjo je pomemben košček v mozaiku 
uspelega koncerta pristavil dolgoletni povezovalec prireditve 
Tone Vrabl. »Na računu pa se je s prodajo vstopnic in z donator-
skimi prispevki zbralo okoli pet tisoč evrov,« je bil po koncertu 
zadovoljen predsednik društva Janez Meglič. 

Z zbranim denarjem bo društvo letos pomagalo štirim 
invalidom. Denar bo tako namenjen za ureditev dvigala, sani-
tarij in za premostitev socialne stiske. V 16 letih so s pomočjo 
denarja, ki so ga zbrali z dobrodelnim koncertom, pomagali 
že več kot sto pomoči potrebnim invalidom. 

T O N E  TAV Č E R

Prvi polčas je bil izenačen, Hopsi so si dvakrat priigrali pred-
nost devetih točk, vendar pa so bojeviti gostje vedno našli način 
za povratek v tekmo. Hopsi so v prvem polčasu vodili za pet 
točk in tudi v zadnji četrtini so prevladovali na parketu. Gostje 
so povsem popustili, domačini pa so z delnim izidom 21 : 2 prišli 
do prednosti 33 točk in zanesljive zmage. Najučinkovitejši pri 
Hopsih je bil kapetan Sandi Čebular, ki je dosegel 17 točk, An-
tony Collins je dodal 16 točk, Miha Vašl 10 točk itd. 

To je bila za Hopse druga zmaga na državnem prvenstvu, v 
Pokalu Špar pa so med tednom doma premagali ekipo Hrastni-
ka z rezultatom 116 : 65.                            

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Na letošnjem koncertu so roko pomoči ponudili tudi člani 
Vokalne skupine Draž iz Andraža nad Polzelo.

S sobotne tekme
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Po vpisu in popitih jutranjih napitkih 
smo se odpravili proti turistični desti-
naciji »Lavender Hill« Dejana Glavnika v 
Dobriču. Z občudovanjem smo si ogle-
dali stavbe in okolico ter nadaljevali pot 
do prijazne domačije Bajht, kjer nam je 
Mojca pripravila domače dobrote. Pot 
smo nadaljevali do cerkvice sv. Miklav-
ža na Vimperku. Tam nas je pričakal 
prijazen ključar Alojz z domačo ruj-
no kapljico in nam razložil zgodovino 
cerkvice. Vračali smo se po markirani 
poti do Agrarne skupnosti Župerl. To 
je lepo urejeno poslopje z vinogradom 
in okolico v lasti vseh krajanov Dobri-
ča. Ključar Franc in sosed Franček sta 
nas prijazno pogostila ter orisala zgo-
dovino in posebnosti tega posestva. Pa 
še skok do igrišča, kjer so nas domači 
gasilci pričakali s sladkim jabolčnikom 
in pečenim kostanjem. Zasluženo smo 
podelili značke za večkratno udeležbo 
in posebno plaketo za 30 opravljenih 
pohodov Miljenku Haberletu iz Zagre-
ba. Bili smo si enotni, da smo preživeli 
prijeten sončen jesenski dan. Čez leto 
pa spet novim dogodivščinam naproti 
po poteh Andraža. 

V I L I  P I Ž O R N

Pohod po poteh Andraža
V nedeljo, 13. oktobra 2019, smo se ljubitelji narave na igrišču v Andražu 

spet srečali na 32. vodenem pohodu »Po poteh Andraža«. Zbralo se nas je lepo 
število pohodnikov, domačinov in prijateljev iz bližnjih in daljnih krajev, najdlje 
iz Zagreba. 

Društvo upokojencev Polzela in Občina Polzela sta drugo oktobrsko nedeljo 
pripravila srečanje bolnih in ostarelih, ki spada v sklop prireditev ob letošnjem 
občinskem prazniku Občine Polzela. Najprej je bila v župnijski cerkvi sveta maša, 
ki jo je daroval župnik Jože Kovačec, družabni del, na katerega so bili povabljeni 
občani, stari 80 in več let, pa je bil v gostilni Cizej. 

Po sveti maši še družabni del 
Zbrane - izmed več kot 200, ki jih 

živi v Občini Polzela, jih je na sreča-
nje prišla več kot tretjina - je v imenu 
80-letnikov pozdravil Stanko Novak, 
nato je v imenu organizatorja DU go-
voril predsednik Igor Pungartnik, se 
zahvalil Občini Polzela za pomoč pri 
izvedbi srečanja in zaželel vsem, ki so 
na srečanje prišli, prijetno druženje in 
veliko zdravja. Z izbranimi besedami je 
tudi župan Jože Kužnik nagovoril sta-
rejše, nato pa so skupaj nazdravili in 
zapeli pesem »Kol'kor kapljic, tol'ko let, 
Bog nam daj na svet' živet'«. Sledila sta 
molitev in blagoslov domačega župnika 
Jožeta Kovačeca za nedeljsko praznič-
no kosilo. 

Da je bilo na srečanju res praznično 
vzdušje, so s svojo ubrano pesmijo po-
skrbeli člani vokalnega skupine Lastov-
ka ter udeleženci sami, saj so med njimi 
stekli pogovori, obujali so spomine, raz-
dirali stare šale in tudi zapeli so. 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Po poteh Andraža

Med nagovorm Predsednika DU Polzela Igorja Pungartnika
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120 let Kulturno-umetniškega društva Polzela
V nedeljo, 20. oktobra 2019, je bila v Kulturnem domu na 

Polzeli slavnostna prireditev ob 120-letnici Kulturno-umetni-
škega društva Polzela. 

Pestra paleta razpoloženj, občutij in dejavnosti je vtka-
na v 120-letno društveno zgodovino. Davnega leta 1899 se 
je začela pisati, ko se je v juliju ustanovilo Katoliško bralno 
društvo. Josip Atteneder, župnik na Polzeli, je postal njegov 
prvi načelnik, na ustanovnem občnem zboru pa je bilo nav-
zočih 53 udov, kot so takrat imenovali člane društva. Prva 
skrb so bile knjige – tiste naše, s prijetno in vsem poznano 
govorico tedanjih, pa tudi starejših slovenskih književnikov. 
Iz prebiranja knjig ali morda ob njem je izšla pesem, začelo 
se je uprizarjanje gledaliških iger. Potreboval se  je prostor 
za vaje in druženja, pa so naši predniki z veliko požrtvoval-
nostjo in odrekanji zgradili dom kulture. Dejavnost je s tem 
še bolj zaživela. Ena zvrst kulture je dopolnjevala drugo, bili 
so vzponi in tudi padci, tako vse do današnjih dni. Marsikaj 
iz oddaljenih obdobij danes izzveni skoraj kot pravljica, pa 
vendar je mogoče ob podoživljanjih takratnih dogodkov ob-
čutiti pozitiven naboj, silo, ki hrabri, spodbuja in potiska dalje. 

Dobro je imeti zdrave, trdne korenine, saj se preko njih lahko 
črpa obilo življenjskega soka. Kulturno-umetniško društvo 
Polzela jih ima, in to mu daje novega zagona in dela korak v 
prihodnost še smelejši.

Na dramatiziran način smo se člani KUD Polzela in fol-
klorna skupina OŠ Polzela na slavnostni prireditvi sprehodili 
skozi bogato društveno zgodovino. V režiji Matjaža Jeršiča 
in po scenariju Urške Jeršič, ki je prireditev tudi povezovala, 
so se prepletale različne zvrsti kulturnega delovanja. Gleda-
liščniki so uprizorili ustanovni občni zbor, začetne seje novo 
postavljenega društvenega odbora ter z odlomkoma iz iger 
Deseti brat in Trojka, trojkica spomnili na številne gledališke 
uprizoritve, ki so sledile prvi, v letu 1901 (Kmet Herod). Pevci 
so v združenem zboru odpeli domoljubni pesmi in tako po-
kazali na bogato pevsko tradicijo v kraju. Folklorna skupina 
OŠ Polzela in tamburaški zbor sta pričarala družabno vzduš-
je, ki so ga naši predniki gojili z društvenimi veselicami, kjer 
ni manjkalo glasbe in plesa. Spomnili smo se gradnje prvega 
kulturnega doma, tudi žalostnih vojnih časov in ponovnega 
razcveta po drugi svetovni vojni. V tisti čas spada predvaja-
nje prvega slovenskega filma Na svoji zemlji, pa ustanovitev 
moškega pevskega zbora, ki deluje še zdaj. Odlomek iz filma 
in nastop moškega zbora je bil vključen tudi v program, v 
katerem so sodelovali še člani vokalnega kvinteta Lastovka, 
ansambel Palma in likovnica Anica Tamše, ki je skozi celotno 
prireditev ustvarjala sliko prvega kulturnega doma. Na koncu 
so se vsi nastopajoči združili z obiskovalci in skupaj zapeli 
pesem Savinjska dolina. Vse navzoče so nagovorili predse-
dnik KUD Polzela Marko Slokar, župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, direktor JSKD RS Marko Repnik, ki je ob tej prilo-
žnosti KUD Polzela podelil zlato jubilejno priznanje JSKD, in 
predsednik KD Andraž Vili Pižorn.

Prijetno nedeljsko druženje so obogatili člani pihalnega 
orkestra KGD Polzela z uvodnim igranjem pred Kulturnim 
domom, praznovanje pa se je sklenilo z družabnim sreča-
njem in slavnostno torto v prostorih OŠ Polzela, ob prijetnih 
zvokih ansambla ZaŽur z gosti. 

M A R K O  S LO K A R

MOZAIK DOGODKOV

Direktor JSKD RS Marko Repnik in predsednik KUD Polzela 
Marko Slokar

Nastopi različnih sekcij so obiskovalce popeljali skozi bogato zgodovino KUD Polzela. 
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V soboto, 12. oktobra 2019, je bilo v 
dvorani Doma krajanov v Andražu nad 
Polzelo nadvse slovesno. Kulturno dru-
štvo je praznovalo 110-letnico uspešne-
ga delovanja. 

V kulturnem programu je voditeljica 
Nina Pižorn orisala zgodovino kultur-
no-prosvetnega delovanja v Andražu 
nad Polzelo, vmes pa so z recitacijami 
in pevskimi točkami nastopili: učenci 

110 let prosvete in kulture v Andražu
POŠ Andraž, mladinci, Andraški oktet, 
Mešani pevski zbor, Vaški godci in Sa-
kstet Cecilija s Polzele. Na prireditvi so 
podelili spominske zahvale devetim še 
živečim predsednikom Kulturno-pro-
svetnega društva. Prejeli so jih Konrad 
Brunšek, Henrik Pižorn, Franc Zabukov-
nik, Branko Povše, Emil Pižorn, Srečko 
Rajh, Sonja Zajc, Anton Mešič in Vili Pi-
žorn. Obiskovalce so nagovorili predse-
dnik KD Andraž Vili Pižorn, župan Ob-
čine Polzela Jože Kužnik, predsednik 
KUD Polzela Marko Slokar in v imenu 
nekdanjih predsednikov še Konrad 
Brunšek. Po končani slovesnosti so se 
vsi navzoči zadržali na prijetnem druže-
nju ob dobri hrani in rujni kapljici, za kar 
so poskrbele članice kulinarične sekcije. 
Obljubili smo si, da se čez dober mesec 
ponovno srečamo na predstavitvi zbor-
nika ob 110-letnici kulture in prosvete v 
Andražu nad Polzelo.

V I L I  P I Ž O R N

MOZAIK DOGODKOV

110-letnico delovanja je Kulturno društvo Andraž zaznamovalo v pred kratkim 
obnovljenem Domu krajanov.
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November 2019
PETEK, 1. 11. 2019, ob 10. uri
Osrednji spomenik v Andražu
Komemoracija pri osrednjem spomeniku 
v Andražu
ZZB NOB Andraž v sodelovanju s POŠ 
Andraž

SOBOTA, 2. 11. 2019, ob 16. uri 
Igrišče v Andražu
10. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 3. 11. 2019, od 8. do 9. ure 
Dom krajanov Andraž
Meritve krvnega sladkorja in holesterola
Krajevna organizacija RK Andraž

TOREK, 5. 11. 2019, od 16. do 18. ure
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica KUD Polzela (sence, 
jutro, narodni motivi)
Prijave na GSM: 031 414 734 in 031 795 825
Kulturno-umetniško društvo Polzela

ČETRTEK, 7. 11. 2019, od 16.30 do 17.30
OŠ Polzela OE Vrtec Polzela
Škratov pohod z lučkami v Šenek
Osnovna šola Polzela

SOBOTA, 9. 11. 2019, ob 6. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod od Litije do Čateža
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 9. 11. 2019, od 11. do 13. ure
Grad Komenda
Žrebanje za slovensko košarkarsko ligo 
VETERANI 45+
ŠKD KOŠ Polzela

SOBOTA, 9. 11. 2019, ob 16. uri
Igrišče v Andražu
11. kolo Medkrajevne lige malega 
nogometa Andraž 2019/20
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 10. 11. 2019, ob 14. uri
Veselo Martinovo popoldne
Turistično društvo Občine Polzela

TOREK, 12. 11. 2019
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
262. lunohod: Polzela–Šempeter
Društvo upokojencev Polzela

OD TORKA, 12., DO TORKA, 26. 11. 2019
Grad Komenda
Razstava likovnih del Lidije Kolenc

TOREK, 12. 11. 2019, od 16. do 18. ure
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica KUD Polzela (sence, 
jutro, narodni motivi)
Prijave na GSM: 031 414 734 in 031 795 825
Kulturno-umetniško društvo Polzela

ČETRTEK, 14. 11. 2019, od 8. do 19. ure
Martinovanje članov Društva upokojencev 
Polzela v Slovenskih goricah
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 14. 11. 2019, od 18.30 do 19.30 
Grad Komenda - VIT-točka
S knjižnico po svetu: Antarktika
Občinska knjižnica Polzela 

PETEK, 15. 11. 2019, ob 10.30
Osrednja spominska tabla na pokopališču 
na Polzeli
Spomin na žrtve prometnih nesreč
Občina Polzela v sodelovanju z Osnovno 
šolo Polzela in ZŠAM Savinjske doline

SOBOTA, 16. 11. 2019, ob 18. uri
Dom krajanov Andraž
Komedija Toneta Partljiča »Partnerska 
poroka« v izvedbi gledališča Škofja vas
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 17. 11. 2019, ob 6. uri
Zbor na parkirišču pred občinsko stavbo
Pohod po Vertovčevih poteh
Planinsko društvo Polzela

TOREK, 19. 11. 2019, od 16. do 18. ure
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica KUD Polzela (sence, 
jutro, narodni motivi)
Prijave na GSM: 031 414 734 in 031 795 825
Kulturno-umetniško društvo Polzela

SREDA, 20. 11. 2019, ob 18. uri
Dvorana Kulturno-glasbenega društva Cecilija
Javna produkcija učencev KGD Cecilija
Kulturno-glasbeno društvo Cecilija

SREDA, 20. 11. 2019, ob 18. uri
Konferenčni center Novi Klošter
Pogovorni večer z Ano Sajovic
Društvo Dvorec za kulturo in izobraževanje

ČETRTEK, 21. 11. 2019, od 7. do 12. ure 
Veroučna učilnica Župnije Polzela
Krvodajalska akcija
Krajevna organizacija Rdečega križa Polzela

ČETRTEK, 21. 11. 2019, od 17. do 18. ure 
Prostori knjižnice
Prisluhnimo pravljici
Občinska knjižnica Polzela 

SOBOTA, 23. 11. 2019, ob 20. uri
Dom krajanov Andraž
Ocenjevanje zeliščnega likerja 
Andraževec
Društvo upokojencev Andraž

TOREK, 26. 11. 2019, od 16. do 18. ure
Mala dvorana Kulturnega doma Polzela
Likovna delavnica KUD Polzela (sence, 
jutro, narodni motivi)
Prijave na GSM: 031 414 734 in   
031 795 825
Kulturno-umetniško društvo Polzela

TOREK, 26. 11. 2019, ob 17. uri
Grad Komenda 
Odprtje razstave fotografij Fotografske 
sekcije Društva Dobra ideja Bina Vista z 
naslovom »JU-BI-JU«
Avtorji so Jurij, Bina in Julija. Oče, mati 
in hči se predstavijo vsak s svojo obliko 
vizualne komunikacije, ki jo izrazijo s 
fotoaparatom in skenerjem. 

ČETRTEK, 28. 11. 2019, od 15. do 16. ure
Medgeneracijski center Polzela
Mesečno merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 29. 11. 2019, ob 17. uri
Osnovna šola Polzela
Dobrodelni koncert in božično-
novoletni sejem
Osnovna šola Polzela

PETEK, 29. 11. 2019, ob 17. uri
Grad Komenda – VIT-točka
Predavanje: Človek je to, kar jé – z 
biodinamiko do zdravja narave in 
človeka
Društvo za biodinamično gospodarjenje 
Ajda Štajerska

NOVEMBER 2019: vsaka nedelja, od 9. 
do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

Kulturno društvo Andraž
vabi na

Predstavitev knjige
110 let kulture in prosvete

v nedeljo, 1. 12. 2019,
ob 15. uri

Dom Krajanov Andraž
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Medgeneracijski center - november 2019
PONEDELJEK, 4. 11. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 5. 11. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek) 

SREDA, 6. 11. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 7. 11. 2019
8.00–10.00 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 8. 11. 2019 
15.00–16.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 11. 11. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 12. 11. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek) 

SREDA, 13. 11. 2019
9.00–11.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir) 

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

ČETRTEK, 14. 11. 2019
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 15. 11. 2019
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

15.00–16.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 18. 11. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom
(Cvetka Vačun )

TOREK, 19. 11. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 20. 11. 2019
9.00–10.00 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 21. 11. 2019
8.00–9.30 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

9.30–11.00 Test hoje oz. test 
pripravljenosti posameznika
Barbara Holcer, fizioterapevtka, in 
Martina Pečovnik, dipl. med. sestra

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK 22. 11. 2019
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

15.00–16.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 25. 11. 2019
9.00–10.00 RAZGIBAJMO SE S 
PLESOM
(Cvetka Vačun)

TOREK, 26. 11. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico 
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

SREDA, 27. 11. 2019
9.00–10.30 NORDIJSKA HOJA
(Mihaela Nawo, Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 28. 11. 2019
15.00–16.30 USTVARJALNA 
DELAVNICA
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.00–18.00 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 29. 11. 2019
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

15.00–16.30 Rusko kegljanje v Šeneku
(Igor Drobnič) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

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

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

Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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ZAHVALA

V 75. letu starosti se je za vedno poslovil ljubi mož, oče, 
dedi, brat in svak 

JANI MAROLT 
iz Ločice ob Savinji

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih slovesa stali ob 
strani. Hvala za darovano cvetje, sveče, svete maše in vse 

tolažilne besede. Zahvaljujemo se gospodu župniku Jožetu 
Kovačcu za opravljen cerkveni obred, pogrebni službi 

Ropotar, govorniku, pevcem za odpete pesmi in citrarki. 
Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ločica ob Savinji 
in drugim gasilskim tovarišem ter vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi poslednji poti.

Žalujoči: žena Beti in vsi njegovi

Koliko lepih misli se utrne.
Koliko zvezd zaide.

Koliko spominov zažari,
ko življenje mine.

Koliko besed,
a le ena misel ... Zakaj?

SPOMIN

6. oktobra je minilo leto žalosti, odkar nas je zapustil naš 
ljubljeni mož, ati, dedi in tast

JOSIP ŽUČKO
z Brega pri Polzeli

Neizmerno ga pogrešamo.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in se z lepo 
mislijo spomnite nanj.

Njegovi najdražji

Vabilo
RKS – Območno združenje Žalec, Krajevna 

organizacija Polzela in ZTM Ljubljana vabijo na 
krvodajalsko akcijo, ki bo v veroučni učilnici Župnije 

Polzela v četrtek, 21. novembra 2019, od 7. do 12. ure.

Krajevna organizacija Rdečega križa Polzela

ZAHVALE, V SPOMIN

Mali oglasi
Magus GB

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

Masaže (klasična, terapevtska, športna, ročna, limfna), maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, permanentno 
lakiranje in gelirani 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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