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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 9. 12. 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 20. 12. 2019.
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Da so mladi prihodnost družbe, se verjetno vsi strinjamo. Tega se še po-
sebno dobro zavedamo v Andražu, kjer se nam za prihodnost ni bati. Da je 
mladina še bolj aktivna, pa nedvomno skrbi Mladinska sekcija Andraž. Sekcija 
je bila ustanovljena že leta 1996. 

Začetki so bili težki. Kot svoje prostore so nam dodelili staro kurilnico, ki so 
jo naši predniki preuredili v moderni klub, kakršnega imamo in vzdržujemo še 
danes. Seveda je bil klub večkrat obnovljen. Vloženega je bilo ogromno pro-
stega časa, truda in znoja, da se lahko dandanes pohvalimo, da nekaj imamo. 
Mladinci in mladinke se v klubu družimo ob sobotnih večerih. Velikokrat orga-
niziramo tematske večere, navijaške cone, sestanke ... Druženje in zabava sta 
nepopisna, zato smo resnično veseli, da imamo klub, v katerem se ustvarjajo 
nepozabni spomini. 

Mladinska sekcija pa ni dejavna samo v svojem klubu. Skoraj ni prireditve 
v kraju, na kateri ne bi sodelovali. Redno smo v pomoč kulturnemu društvu, 
sodelujemo v akciji Očistimo Slovenijo, prevzamemo celotno strežbo na prire-
ditvah, kot so Družina poje, Dan slovensko-ameriškega prijateljstva, Blagoslov 
traktorjev … Vsako leto pripravimo ogromno skečev in drugih programov, vse-
kakor pa tukaj izstopa program ob dnevu žena, ko do solz nasmejimo andra-
ške žene in dekleta. V zadnjem letu smo izvedli tudi stand up večer Na žaru, ki 
je napolnil andraško dvorano. Najponosnejši pa smo seveda na našo zabavno 
prireditev Biergajbenlauf. Odziv javnosti glede prireditve je še vedno mešan, 
čeprav ljudje pozabljajo, da namen te prireditve nikakor ni alkohol, ampak do-
bra zabava in medsebojno druženje, na katero v današnjem stresnem in hitrem 
življenju skorajda pozabimo. Nekakšen zaključek »sezone« pa je naš tradicio-
nalni izlet. Vsako leto se za ves konec tedna odpravimo na zanimive lokacije 
po Sloveniji, kjer se zabavamo na zasluženem dopustu. Najlepši del naših de-
javnosti pa je definitivno sprejem novih članov, ko se razveselimo novih moči. 
Mladinska sekcija trenutno šteje 90 članov in članic. Skozi vso leto pa resnično 
dobro skrbimo tudi za naš klub, v katerega redno investiramo. Letos smo so-
delovali v dveh humanitarnih akcijah, in sicer smo zbirali zamaške za fanta, ki 
ima najhujšo obliko cerebralne paralize, odzvali pa smo se tudi ob vseslovenski 
akciji, v kateri smo skupaj za malega Krisa, ki se bojuje za življenje, zbrali 400 
evrov. Najbolj navdušujoče pri tej akciji pa je bilo to, da so se odzvali dijaki in 
študentje, ki so darovali del svoje štipendije ali žepnine, da so pomagali sočlo-
veku. Pa vemo, da bi lahko ta denar zapravili za kaj drugega. Mladi v Andražu 
so pokazali veliko srce in potrebo, da pomagajo nekomu, ki potrebuje pomoč. 

In kot sem povedal za zbornik ob 110-letnici kulture in prosvete v Andražu: 
»Ob začetku novega leta končujem svoj mandat in javno lahko povem, da ni 
težko voditi takšne skupine mladine, kot jo imamo v Andražu. Verjamem pa, 
da je tako tudi drugje, ne samo v Andražu. Da že mlad človek v sebi prepozna 
empatijo do drugih – to je resnična vrednota. Da, kot sem zapisal na začetku: 
mladi so prihodnost družbe, samo priložnost potrebujejo.« 

M I H A  P I Ž O R N

Mladi so prihodnost družbe
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Županove misli

Dragi občanke in občani, 

v nedeljo bo prvi december. Z njim 
bo prišel adventni čas, zame najlepši 
čas v letu. To je čas, ko je še posebno 
pomembno, da imamo na široko od-
prte oči in ušesa. Da vidimo in slišimo, 
kar morda v vsakodnevni naglici zdrsne 
mimo nas. Poslušajmo, da lahko drugi 
govorijo, in govorimo, da lahko drugi 
poslušajo. Oboje je pomembno. A nikar 
ne pozabimo, da je narava dala člove-
ku en jezik in dvoje ušes z razlogom, in 
sicer zato, da bi dvakrat več poslušali, 
kot govorili. 

Vsaj v teh decembrskih dneh poskr-
bimo, da bomo mi obvladali čas, in ne on 
nas. Pomembno je tudi, da se poslovimo 
od slabih emocij in strupenih besed, ki 
zastrupljajo naše odnose. Po dr. Saneli 
Banović so naravni izvori dobrih hormo-
nov, s katerimi blažimo negativne vplive 
stresa, stik, dobra komunikacija, prija-
teljstvo in druženje, telesna dejavnost 
in spanje. Ali ni preprosto? December 
je odlična priložnost, da bomo ustvarili 
dobrih hormonov na zalogo.

Sreča v trajnem smislu niso skrajno-
sti. Ne premalo ne preveč, temveč ravno 
prav. Naj vas te moje misli v ravno pravi 
meri spremljajo skozi adventni čas,

VA Š  Ž U PA N  J O Ž E  K U Ž N I K

V javni razpravi sta proračuna za leti 2020 in 2021
Občinski svet je na osmi redni seji, 

ki je bila v četrtek, 21. novembra 2019, 
obravnaval in potrdil Predlog Odloka 
o proračunu Občine Polzela za leto 
2020 in Predlog Odloka o proračunu 
Občine Polzela za leto 2021, v prvi 
obravnavi.

V Predlogu Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije je za 
leto 2020 predlagana povprečnina v 
višini 589,11 evra, iz česar izhaja, da bo 
Občini Polzela v letu 2020 pripadala 
dohodnina v višini 3.542.741 evrov.

Občina Polzela v predlogu prora-
čuna za leto 2020 načrtuje prihodke 
v višini 6.854.441 evrov ter odhodke v 
višini 6.789.350 evrov, kar pomeni, da 
je 65.091 evrov proračunskega presež-
ka. Zadolževanje je predvideno le iz 
naslova 21. člena Zakona o financiranju 
občin, na podlagi katerega Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo Občini Polzela zagotavlja povratna 
sredstva, predvidoma v višini 42.800 
evrov. Načrtovano odplačilo dolga zna-
ša 240.500 evrov, proračunski primanj-
kljaj pa se bo kril s prenosom sredstev 
tega leta. 

Največje investicijske projekte v letu 
2020 predstavljajo: gradnja komunalne 
opreme v Poslovni coni Garant, projekt 
Odvajanja in čiščenja odpadne vode v 

porečju Savinje, kjer gre za izgradnjo 
treh še prepotrebnih sekundarnih kana-
lizacijskih vodov, in sicer Polzela center 
in ob razbremenilniku ter na Bregu ob 
Savinji. V sklopu projekta Varna oskrba 
s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini 
se bo v letu 2020 začela obnova pri-
marnega vodovoda čez Savinjo. Konča-
na bo v letu 2019 začeta obnova lokalne 
ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, 
začela se bo tudi obnova lokalne ceste 
LC 490 331 v Dobriču.

V Predlogu Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije je za 
leto 2021 predlagana povprečnina v vi-
šini 588,30 evra, iz česar izhaja, da bo 
Občini Polzela v letu 2021 pripadala do-
hodnina v višini 3.537.875 evrov.

Občina Polzela v predlogu proraču-
na za leto 2021 načrtuje prihodke v vi-
šini 5.541.575 evrov ter odhodke v višini 
5.483.970 evrov, proračunski presežek 
znaša 57.602 evrov. Prav tako kot v letu 
2020 je predvideno zadolževanje samo 
v skladu z 21. členom ZFO, na podlagi 
katerega Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Občini Polzela 
zagotavlja povratna sredstva, predvi-
doma v višini 41.800 evrov. Predvideno 
odplačilo dolga znaša 231.000 evrov, 
proračunski primanjkljaj pa se bo kril s 
prenosom sredstev leta 2020.

Največje investicijske projekte v letu 
2021 predstavlja dokončanje že začetih 
projektov v letu 2020, in sicer dokon-
čanje obnove lokalne ceste LC 490 331 
v Dobriču, projekt Odvajanja in čišče-
nja odpadne vode v porečju Savinje 
ter projekt Varna oskrba s pitno vodo 
v Spodnji Savinjski dolini. Začela se bo 
tudi gradnja pločnika ob lokalni cesti 
LC 490591 (Polzela–Ločica) na relaci-
ji od gostišča Pevec do že zgrajenega 
pločnika v Ločici ob Savinji.

Predloga Odlokov o proračunu Ob-
čine Polzela za leto 2020 in 2021 sta 
podana v 30-dnevno javno razpravo, 
to je do 21. decembra 2019. V času jav-
ne razprave lahko zainteresirani poda-
jo pripombe in predloge na predlog 
proračuna in jih pošljejo na Občino 
Polzela po pošti ali prek elektronske 
pošte: obcina.polzela@polzela.si.

A L E N K A  K O Č E VA R
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 Nova postaja v sistemu javne izposoje koles KolesCE
V novembru 2019 smo v Občini Polzela sistem javne iz-

posoje koles KolesCE razširili z novo postajo, dvema elek-
tričnima in dvema navadnima kolesoma. Nova postaja se 
nahaja pri Športni dvorani Polzela, kjer so na voljo štiri sto-
jala za električno kolo in eno stojalo za navadno kolo, na 
postaji KolesCE na javnem parkirišču Ločica ob Savinji pa 
smo dodali stojalo za navadno kolo.

Sistemu KolesCE so se v oktobru pridružile tudi občine 
Slovenske Konjice, Zreče in Štore, kjer je skupaj na voljo 23 
navadnih in 10 električnih koles javne izposoje. V Slovenskih 
Konjicah in Zrečah je skupaj postavljenih osem postaj, v Što-
rah pa ena. 

Za KolesCE je registriranih že več kot pet tisoč uporabni-
kov, od začetka obratovanja sistema pa smo imeli že več kot 
40 tisoč najemov. Med Polzelo, Žalcem in Celjem opažamo 
redne dnevne migracije s kolesom, tako v jutranjih kot popol-
danskih urah. 

Registracija za KolesCE je mogoča prek terminala, sple-
tne strani, na fizičnem prodajnem mestu KolesCE ali prek 
mobilne aplikacije nextbike, ki je brezplačno na voljo za an-
droid in iOS.

Preprost najem kolesa je mogoč prek mobilne aplikaci-
je nextbike, prek terminala z vnosom telefonske številke in 

PIN-kode ali z brezstično uporabniško kartico Nomago (kar-
tica za CeleBus in IJPP). Za podrobnejša navodila obiščite 
www.kolesce.si ali fizično prodajno mesto na Nomago Travel, 
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje. 

M AG D A  C I L E N Š E K

Obnova vodovoda na delu Cvetlične ulice na Polzeli
Zaradi neustreznega materiala cevovoda in za izboljša-

nje kakovostne oskrbe prebivalcev s pitno vodo je Občina 
Polzela začela s proračunskimi sredstvi obnavljati ta del vo-
dovoda.

Za izvedbo del je bil izbran izvajalec Plima, d. o. o., ki je 
bil najugodnejši v postopku zbiranja ponudb. Pogodbena 
vrednost predvidenih obnovitvenih del znaša 85.865 evrov 
brez DDV, za kar bo občina obnovila 350 metrov cevovoda 
s cevmi iz nodularne litine premera dn 125 mm. 

Ob izvedbi obnove se trasa vodovoda v pretežni meri 
prestavlja v cestno telo, saj je do zdaj potekala po zaseb-
nih zemljiščih, kjer je bilo oteženo vzdrževanje javnega 
vodovodnega omrežja. Dodatna težava je tudi prečkanje 
železniške proge, kjer se bodo morala dela opravljati pod 
pogoji in ob nadzoru Slovenskih železnic RS. Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije pa je opozoril na do-
mnevni potek rimske ceste proti legijskemu taboru Ločica 
ob Savinji (vojaški tabor druge italske legije), na katero bi 
lahko naleteli ob izvedbi zemeljskih del v bližini krožišča. 
Na tem območju bo delo moralo biti izvedeno po priporo-
čilih zavoda in pod njegovim nadzorom. Dela bodo konča-
na še letos.

M AG D A  C I L E N Š E K

Javni vodovod po delu Cvetlične ulice, od objekta 
nekdanje Tovarne nogavic Polzela do krožišča proti Orovi 
vasi, je izveden še iz salonitnih cevi, na katerih so se začele 
pojavljati vse pogostejše okvare. 

OBČINSKE NOVICE

Nova postaja se nahaja pri Športni dvorani Polzela.

Vodovod bo obnovljen v dolžini 350 metrov.
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Okrogla miza o vplivu elektromagnetnega sevanja   
na čebele in druge opraševalce

V sredo, 12. novembra 2019, je 
bila na gradu Komenda na Polzeli na 
pobudo Občine Polzela in Čebelar-
ske zveze Slovenija okrogla miza z 
naslovom Vpliv elektromagnetnega 
sevanja na čebele in druge opraše-
valce. Uvodnima pozdravoma Jožeta 
Kužnika, župana Občine Polzela, in 
Žige Grma, predstavnika Čebelarske 
zveze Slovenije in člana upravnega 
odbora, je sledila razprava, ki jo je 
vodila Jolanda Železnik. V razpravi so 
sodelovali: Alenka Jurič, veterinarka 
VF – NVI za področje zdravstvenega 
varstva čebel, dr. Ožbolt Podpečan, 
veterinar, Matevž Hribernik, mladi 
raziskovalec na Fakulteti za elektro-
tehniko, Miha Metelko, ekološki če-
belar, in Marjan Pogorevc, čebelar iz 
Andraža nad Polzelo. Stol, namenjen 
Matjažu Ferjančiču, predstavniku Mi-
nistrstva za okolje in prostor (v nada-
ljevanju MOP), direktorata za okolje, 
je žal ostal prazen. 

V razpravo sta se vključila tudi 
predstavnika Telekoma, in sicer Tadej 
Pogačnik, strokovni sodelavec na po-
dročju nepremičnin, kamor spadajo 
tudi bazne postaje, in Igor Pustišek, 
vodja podpore in projektov za razvoj 
in upravljanje dostopovnih omrežij, v 
prostem času pa tudi čebelar. Predsta-
vila sta delovanje in pogoje za vzpo-
stavitev bazne postaje tudi z vidika 
regulative na področju elektromagne-
tnega sevanja. 

Številno občinstvo je skrbno pri-
sluhnilo razmišljanjem in mnenjem stro-
kovnjakov z različnih področij o vpra-
šanjih, kaj po njihovem moti navigacijo 
čebel, zakaj izginjajo cele družine, kateri 
so lahko vzroki za tovrstno izginjanje 
pašnih čebel, zakaj poginjajo roji mušic, 
kje so vzroki za nespečnost pri ljudeh, 
glavobol, zvonjenje v ušesih itd. 

Občinstvo je bilo dobro informira-
no, zato so udeleženci postavljali kon-
kretna vprašanja, nekateri so predstavili 
tudi svoja mnenja. Še zlasti izčrpna in 
nazorna je bila Mateja Maya Rotar iz 
Ekoci Ekološke civilne iniciative, ki je 
poudarila, da je preventiva vedno boljša 
od kurative, zato je treba narediti vse, 
da ob implementaciji 5G ne bo nobene-
ga dvoma, da ni nevarno. 

Vsi zbrani so ob koncu soglašali, da 
je bilo srečanje koristno, saj se je treba 
o domnevnem negativnem vplivu se-
vanja na živali, rastline in ljudi čim več 
pogovarjati ter pozivati pristojno mini-
strstvo, to je MOP, da čim prej pristopi 
k posodobitvi Uredbe o elektromagne-
tnem sevanju v naravnem in življenj-
skem okolju (v nadaljevanju Uredba), ki 
je stara že več kot 23 let, torej sega v 
čas, ko so se začeli uporabljati prvi pre-
nosni telefoni (GSM). Na trg so prišli, ne 
da bi bile opravljene ustrezne varnostne 
študije, saj je za natančne raziskave 
potrebna izpostavljenost prenosnemu 
telefonu najmanj deset let. Podlaga za 

posodobljeno Uredbo naj bo neodvisna 
raziskava oziroma študija vpliva baznih 
postaj na ljudi in živali, kar sta julija 2019 
že zahtevali Občina Polzela in Čebe-
larska zveza Slovenije v dopisu, ki sta 
ga poslali na MOP ter v njem opozorili 
na domnevni vpliv sevanja. Odgovor, ki 
so ga poslali z MOP, ne nakazuje resne 
tovrstne namere, saj so zapisali, da se 
zavedajo morebitnega vpliva elektro-
magnetnega sevanja na čebele, vendar 
pa ne nameravajo pristopiti k izvedbi 
neodvisne študije vpliva baznih postaj, 
ki bi imela za cilj ovrednotiti škodljivost 
elektromagnetnega sevanja na čebele, 
ker za to, menijo, glede na navedene 
podatke ni urgentne potrebe. 

Bruselj na primer se nujnosti to-
vrstne študije in perečega problema 
zaveda ter postaja prvo večje mesto, 
ki zaustavlja 5G zaradi neraziskanih 
učinkov na zdravje. Zahteva moratorij 
za uvajanje pete generacije mobilnih 
omrežij, vse dokler ne bodo potencial-
na tveganja za zdravje v celoti raziska-
na s strani neodvisnih strokovnjakov. 

Izginjanje čebel mora biti resen 
alarm, saj so čebele velik kazalnik raz-
mer v okolju. Njihovo izginjanje sporo-
ča, da se z okoljem nekaj dogaja in da 
je treba ukrepati ter izvesti varnostne 
ukrepe. Ne le glede sevanja, tudi glede 
uporabe pesticidov in fitofarmacevt-
skih sredstev, širjenja virusov in raznih 
bolezni … 

OBČINSKE NOVICE

Udeleženci okrogle mize so se v razpravo vključevali s konkretnimi vprašanji.

Marjan Pogorevc, čebelar iz Andraža nad 
Polzelo
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V Občini Polzela zbrali 542 kg nevarnih odpadkov
Simbio, d. o. o., celjska družba za ravnanje z odpadki,  

je v oktobru pripravila letos že drugo akcijo zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstva v Spodnji Savinjski dolini. 
V Občini Polzela se je akcije udeležilo 65 občanov, ki so v 
premični zabojnik v Andraž nad Polzelo, Ločici ob Savinji 
in za športno dvorano na Polzeli prinesli 542 kg nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev. Največ, 125 kg, so prinesli jedil-
nega olja in maščob, sledi pa 120 kg odpadnega motornega 
olja, 100 kg premazov, lepil in smol, ki vsebujejo nevarne 
snovi itd.

 
Nevarni odpadki, ki so jih  zbirali v času akcije, so bili: 

baterije, zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, toplomeri), 
čistila in kozmetika (pršila, ličila), ostanki lakov, barv, lepil, to-
pil, odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj ter maščob), 
akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevt-
ski pripravki), neonske cevi, tonerji in odpadna električna in 
elektronska oprema.

T O N E  TAV Č E R

Čebele imajo namreč pomembno vlogo pri ohranjanju 
ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Za-
gotavljajo eno izmed najprepoznavnejših ekosistemskih sto-
ritev – opraševanje, zaradi katerega je pridelava hrane sploh 
mogoča. Njihov največji doprinos je opraševanje skoraj treh 
četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne 
hrane. 

Sloviti fizik in prejemnik Nobelove nagrade Albert Einste-
in je dejal: »Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, 
nič več živali, nič več človeka.« 

Einstein se ni motil … 

J O L A N D A  Ž E L E Z N I K

OBČINSKE NOVICE

Tudi tale mikrovalovna pečica, ki je bila oddana v prenosni 
zabojnik na parkirišču za športno dvorano na Polzeli, bo odšla 
kot nevarni odpadek iz gospodinjstva.
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  V soboto, 4. januarja 2020, ob 17. uri
	 	 	 na	parkirišču	ob	občinski	stavbi	na	Polzeli
	 	 »otvoritev	drsališča« s	kratkim	otvoritvenim	programom.	

»Drsališče na prostem«
 (od 4. 1. 2020 do 2. 2. 2020)

Vabljeni, z veseljem vas pričakujemo ...

Brezplačno drsanje, z možnostjo izposoje drsalk:
od ponedeljka do petka od 17. do 21. ure,
od sobote do nedelje od 10. do 22. ure.



Cesta dveh občin
V Velikem Vrhu v Občini Šmartno ob Paki so se tamkajšnji krajani skupaj s pre-

bivalci Občine Polzela veselili obnovljenega odseka ceste oziroma javne poti, ki 
povezuje obe občini, po njej pa dostopajo tudi obiskovalci Gore Oljke.

Okoli 300 metrov dolg obnovljen 
odsek ceste oziroma javne poti pote-
ka po dveh občinah. V naselju Dobrič 
v polzelski občini je odsek dolg 191 me-
trov, v naselju Veliki Vrh pa 102 metra. 
Obnovo je izvajalo podjetje Cizej Sašo, 
s. p., z Vranskega. Na novo so uredili 
odvodnjavanje meteornih voda, utrdili 
spodnji ustroj vozišča in ga asfaltira-
li. Skupna vrednost investicije znaša 
45.200 evrov z DDV, od tega je Obči-
na Polzela zagotovila 26.200 in Občina 
Šmartno ob Paki 19.000 evrov.

 
Ob odprtju ceste so o pomenu 

obnovljene ceste spregovorili: župa-
na obeh občin Janko Kopušar in Jože 
Kužnik ter predsednik vaške skupnosti 
Veliki Vrh - Gavce Peter Rogl. Cesto 
je blagoslovil šmarški župnik in dekan 
Ivan Napret, krajani in gostje pa so se 
zadržali še na prijetnem druženju.

T O N E  TAV Č E R

Svečana listina Agencije za varnost prometa    
za leto 2018 tudi na Polzelo 

Agencija za varnost prometa je 25. oktobra 2019 v Ljubljani pripravila Naci-
onalni posvet občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na 
katerem so obravnavali različne teme s področja prometne varnosti, osrednji 
poudarek pa je bil namenjen izvedbi vseh projektov in akcij, ki jih Agencija izvaja 
v drugi polovici tekočega leta, tudi v sodelovanju z občinskimi sveti za preven-
tivo in vzgojo. 

Podelili so 18 priznanj »Svečana li-
stina Agencije za varnost prometa za 
leto 2018«, ki jih je za delovanje v pre-
teklem letu prejelo 13 posameznikov 
in pet organizacij. Posamezniki so pri-
znanja, ki jih je podelila v. d. direktori-
ce Agencije za varnost prometa Vesna 
Marinko, prejeli za izjemne dosežke 
na področju razvijanja preventivnega 
in pedagoškega dela, organizacije pa 
za dolgoletno uspešno delo v obliki 
spodbujanja akcij ali sodelovanja na 
področju preventive in vzgoje v pro-
metu.

Za izjemen prispevek za večjo var-
nost v prometu in za življenjsko delo 
na področju prometne preventive je 
»Svečano listino AVP za leto 2018 »na 
predlog občinskega sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Polzela prejel tudi naš še vedno 
zelo aktiven član ZŠAM Savinjske doli-
ne Bojan Predovnik, za kar mu iskreno 
čestitamo.

P E T R A  S I T E R

OBČINSKE NOVICE

S prerezom traku so cesto predali namenu župana obeh občin Janko Kopušar in 
Jože Kužnik, predsednik vaške skupnosti Peter Rogl ter Sašo Cizej iz podjetja, ki je 
izvajalo obnovo

Med dobitiniki priznanja »Svečana listina AVP za leto 2018« je tudi Polzelan Bojan 
Predovnik.
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Osebe, ki imajo status invalida, lahko na upravni enoti 
uveljavljajo različne pravice. Pridobijo si lahko parkirno kar-
to, Evropsko kartico ugodnosti, tehnične pripomočke, lah-
ko si uredijo  prilagoditev vozila in tudi uveljavljajo oprosti-
tev plačila letne dajatve za vozila. 

Parkirno karto za invalide izda Upravna enota Žalec, v 
skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa.

Do parkirne karte so upravičene:
• osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti 

spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano 
najmanj 60-% telesno okvaro, 

• osebe z multiplo sklerozo, 
• osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenje-

no najmanj 30-% telesno okvaro, 
• težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega 

priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in 
duševno prizadetih oseb, 

• osebe, ki imajo najmanj 90-% telesno okvaro zaradi 
izgube vida in

• mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno pri-
zadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti 
spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju. 
 
Upravičenci lahko zahtevo za izdajo parkirne karte poda-

jo na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, kjer imajo 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Zahtevi je treba pri-
ložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna 
upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika 
o izpolnjevanju enega izmed zgoraj opisanih pogojev, in dve 
fotografiji velikosti 35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe.

 
Za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka za 

parkiranje motornih vozil se ne plača upravna taksa, plača se 
le obrazec v višini 2,86 evra. Če vlagatelji vlogi priložijo vse 
zgoraj navedene priloge, se jim parkirna karta izda takoj.

 
Evropska kartica ugodnosti za invalide invalidom omo-

goča uveljavljanje komercialnih popustov predvsem na po-
dročju prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na 
drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na pod-
lagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih 

telesnih okvar, tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih 
državah članicah EU. 

 
Bazo komercialnih ugodnosti v Sloveniji najdete na na-

slednji povezavi: http://www.invalidska-kartica.si/. V aplika-
ciji so navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide 
iz vse Slovenije. Ugodnosti je mogoče iskati po posameznih 
krajih in po posameznih področjih (kultura, šport, prosti čas, 
transport in turizem). 

 
Evropsko kartico ugodnosti lahko pridobijo tisti upravi-

čenci - invalidi, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, to so slepi in slabovidni, 
gluhi in naglušni, gluho-slepi, osebe s telesnimi okvarami, 
osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi 
dolgotrajnimi okvarami zdravja.

 
Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko vložijo 

na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, ne glede na 
kraj bivanja. Vlogi je treba priložiti barvno fotografijo veliko-
sti 21 mm x 28 mm (velja tudi fotografija za osebno izkaznico, 
potni list ali vozniško dovoljenje) ter navedbo invalidnosti ali 
telesne okvare. Zaželeno je, da je k vlogi priložena odločba o 
invalidnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji morajo k 
vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, da imajo status 
invalida, skupaj z uradnim prevodom. 

 
Pravico do tehničnega pripomočka  oziroma do prilago-

ditve vozila lahko uveljavljajo osebe s posebnimi potreba-
mi na podlagi zakona o izenačevanju možnosti invalidov, in 
sicer uveljavljajo pravico do tehničnega pripomočka gluhi, 
naglušni, slepi, slabovidni, gluho-slepi, pravico do prilagodi-
tve vozila pa gibalno ovirani invalidi, ki lahko vozilo upravljajo 
sami, ter invalidi, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa 
je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. 
Lista tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila se je od 
leta 2014 spremenila/dopolnila že dvakrat, tako da lahko iz-
birate med 37 pripomočki oziroma 54 prilagoditvami vozila. 
Največja sprememba pa je, da lahko gluhe osebe, ki imajo 
nad 95 % okvare sluha po Fowlerju, tudi če nimajo izkaznice 
o priznani pravici do uporabe znakovnega jezika, pridobijo 
računalnike in mobilne telefone. Skrajšala se je tudi doba 
uporabe s 5 let na 4 leta za računalniške in mobilne naprave.

 
Vlogo lahko upravičenci oddajo na obrazcu na katerikoli 

upravni enoti ali krajevnem uradu.

Pripomoček oziroma prilagoditev se (so)financira pravi-
loma v višini 85 % vrednosti, ki so določene v Pravilniku o 
tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, pod posebnimi 
pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.

Upravičenci na upravni enoti skupaj z odločbo prejmejo 
tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. Upravičenci 
lahko nabavijo pripomoček oziroma uveljavljajo prilagoditev 
vozila pri kateremkoli dobavitelju/izvajalcu v Sloveniji. Paziti 
pa morajo, da unovčijo vrednotnico, ki so jo prejeli, v roku 1 
leta od izdaje. 

Katere pravice lahko uveljavljajo invalidi na upravni enoti

OBČINSKE NOVICE

Parkirna karta za invalide
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Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za oseb-
na vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna 
vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, če se 
vozila uporabljajo za prevoz oseb, pri katerih je ugotovljena 
najmanj 80-% telesna okvara ali 80-% vojna invalidnost, ter 
oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti 
spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60-% te-
lesna okvara ali 60-% vojna invalidnost, ali oseb, ki so popol-
noma izgubile vid na obeh očesih.

 
Upravičenec mora k vlogi priložiti odločbo, izdano na 

podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbo, iz-
dano na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju 
izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije. Upravičenec 
pa je tudi oseba z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtež-
jo telesno prizadetostjo, ki ji je priznana invalidnost po pred-
pisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb. Za polnoletne osebe se oprostitev uveljavlja na podlagi 
odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o 
družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za 
mladoletne osebe pa na podlagi odločbe pristojnega centra 
za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o 

razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območ-
na enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

 
Polnoletna oseba lahko uveljavlja oprostitev plačila le-

tne dajatve za eno vozilo, ki je registrirano nanjo ali njene-
ga starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim 
živi na istem naslovu. Mladoletna oseba pa lahko uveljavlja 
oprostitev plačila za eno vozilo, registrirano na svoje ime 
ali  zakonitega zastopnika, pri katerem ima ta oseba stalno 
prebivališče. Vloga, za katero se upravna taksa ne plača, se 
lahko poda pri Upravni enoti Žalec ali na Krajevnem uradu 
Vransko, lahko pa tudi pri nosilcu javnega pooblastila (npr. 
organizaciji, ki opravlja tehnične preglede), ki to vlogo nato 
pošlje v pristojno reševanje upravni enoti.

 
Upravna enota Žalec je pristojna tudi za priznavanje 

pravic po Zakonu o vojnih invalidih, ki so vojaški vojni inva-
lidi, vojaški mirnodobni invalidi, civilni invalidi vojne in pod 
določenimi pogoji tudi njihovi družinski člani. Uveljavlja-
jo lahko npr. invalidnino, dodatek za pomoč in postrežbo, 
zdravstveno varstvo, invalidski dodatek, družinski dodatek 
itd., več o tem pa kdaj drugič.

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

Policijska kronika – oktober 2019
14. 10. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kršitvi javne-

ga reda in miru v zasebnem prostoru v Ločici ob Savinji. Po-
licisti smo z zbiranjem obvestil ugotovili dejstva in okoliščine 
prekrška ter kršitelju izdali plačilni nalog.

17. 10. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kršitvi jav-
nega reda in miru z glasno glasbo v naselju Polzela. Z zbi-
ranjem obvestil smo ugotovili, da je bila glasna glasba pri 
stanovanjski hiši, kjer so praznovali okroglo obletnico. Kršitelj 
je bil opozorjen, glasbo pa je utišal.

17. 10. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o delovni ne-
sreči, ki se je zgodila v naselju Polzela. Delavec je padel s 
strehe in se telesno poškodoval. Policisti smo po zbranih ob-
vestilih napisali poročilo na ODT Celje, saj je bila v danem 
primeru tuja krivda izključena.

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu oktobru obveščeni 
tudi o štirih prometnih nesrečah, ki so se zgodile na območju 
Občine Polzela. Od obravnavanih prometnih nesreč je bila 
ena z udeležbo divje živali – srne na relaciji Založe–Polzela, 
druge pa so se zgodile na parkiriščih Tuša in Mercatorja.

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP 
Žalec na območju Občine Polzela nismo obravnavali.

Jesen počasi prehaja v zimo, zato policisti opozarjamo, 
da morajo pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive 
udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, ra-
čunati na možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spre-
menjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udelež-
bo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi 
priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, 
da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih ce-
stah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega 
leta) in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) 
ali poledenelo (poledica)) opremljena s predpisano zimsko 
opremo (štiri zimske pnevmatike M + S (profil 3 mm) ali letne 
pnevmatike (profil 3 mm) in verige). Za pogon 4 x 4 veljajo 
ista pravila, verige morajo biti na dveh stalno vklopljenih po-
gonskih kolesih.

G O R A Z D  T R B OV Š E K

OBČINSKE NOVICE

Od 15. novembra morajo biti naša vozila že opremljena z 
zimskimi gumami.
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Intervju: Aljaž Košec 

Mladi Aljaž Košec daje vtis samozavestnega, 
aktivnega in delavnega mladega človeka. Trdo delo 
mu ni tuje, ko pa zraven dodamo še lastnosti, kot 
so vztrajnost, optimizem in ustvarjalnost, uspeh 
ne more izostati. Z Aljažem smo se pogovarjali 
malo potem, ko je z domačimi izvedel novico, da je 
bilo njihovo lešnikovo maslo izbrano za kulinarični 
spominek Slovenije na drugem natečaju kulinaričnih 
in gastronomskih spominkov Termalna Panonska 
Slovenija.

Kmetija Košec je lokalni skupnosti dobro poznana. Kako 
dolgo že obstaja in kam usmerjate svoje delovanje?

Začetki gradnje naše kmetije na tem mestu segajo v leto 
1952, življenje pa sta ji vdahnila leta 1954 moja mladoporo-
čena stara starša Minka in Ladko Košec. Je pa v osnovi lo-
kacija matične kmetije Košec, ki je bila dom mojega starega 
očeta Ladka, nekaj metrov naprej od naše. Ta je med sta-
rejšimi občani bolje poznana kot Brinškova domačija. Hišno 
ime Brinšek ima v osnovi rastlinsko ime brin in je nastalo iz 
ledinskega imena Brinje (Brije). Verjetno pa domačija stoji 
na tem mestu že precej časa, namreč mlin je zaznamovan že 
na jožefinskem vojaškem zemljevidu iz let 1763–1787. Priimek 
Košec, ki je na domačiji in tudi naši kmetiji danes, je zapisan 
že v gornjegrajskem urbarju leta 1426 (Martin Koschetz zu 
Arendorf – Martin Košec iz Orle vasi). Podatke povzemam 
iz knjige Stara hišna imena na Polzeli, avtorice Marice Kotnik 
Šipec, izdane v samozaložbi leta 2004. Delovanje naše kme-
tije je usmerjeno predvsem v vzrejo prašičev in pa pridelavo 
lešnikov.

Kaj si po izobrazbi in kako si sprejel odločitev, da boš deja-
ven na svoji domačiji?

Po izobrazbi sem gradbenik, poklicno sem strojnik, v 
osnovi pa kmet (smeh, op. p.). To pravzaprav ni bila nikoli 
odločitev, to je način življenja. Na kmetiji sem bil rojen, zrastel 
sem s kmetijo in z delom doma, tako da je to praktično ne-
kaj, kar je del mene in v tem uživam. Pravzaprav si ne znam 
predstavljati življenja v mestu, kaj pa lahko človek tam sploh 
počne popoldne? 

Kaj si ti, kot predstavnik mlajše generacije, prispeval k tra-
diciji in znanju starejše generacije v vaši dejavnosti?

Težko bi rekel, kaj točno je bil moj prispevek kot pred-
stavnika mlajše generacije, ko pa praktično vsako odločitev 
sprejmemo skupaj kot družina in jo tako tudi izpeljemo. Ver-
jetno je pa to, da smo mladi bolj v stiku z digitalnimi mediji in 
na ta način, ko gledamo malo bolj globalno, imamo kakšno 
idejo več. Ko uporabljaš splet, dobiš kakšen preblisk, ko vidiš, 
kako je nekdo drug speljal kakšno zadevo. Imaš malce širši 
pogled na vse skupaj.

Katere produkte najdemo na vaši kmetiji? Kako se je pora-
jala ideja o lešnikovem maslu?

Za zdaj najdete na naši kmetiji izključno pridelke in iz-
delke naše kmetije, v bližnji prihodnosti pa je cilj v sklopu 
butične trgovinice na domačem dvorišču povezati več kme-
tij Savinjske doline. Izdelki naše kmetije so lešniki, lešnikovo 
olje, lešnikovo maslo, suhomesnati izdelki iz svinjine, pašteta 
in pa pecivo iz lešnikov, za kar poskrbi moja mami, ki ji peka 
predstavlja izziv in veselje. Za več naših izdelkov smo prejeli 
že tudi visoka priznanja na ocenjevanju Dobrote slovenskih 
kmetij.

»Pomembno je, da občino razvijamo v pravi smeri, tako bo postajala lepša in lepša 
ter tako privlačna za nove prebivalce, izletnike, turiste, obstoječim prebivalcem pa bo 

omogočala zdravo življenjsko okolje, kamor se bodo radi vračali.«
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za gospodarstvo in prof.dr. Janez Bogataj, ki je ambasador 
projekta ERG Slovenija, tako da je za nas priznanje že to, da 
smo prepričali brbončice strokovne komisije v omenjenem 
sestavu. Vseh devet izdelkov gre zdaj v Barcelono, kjer je tudi 
sedež organizacije IGCAT, ki je organizator projekta gastro-
nomskih regij, kar bo Slovenija postala v letu 2021. To prizna-
nje nam pomeni predvsem potrditev, da gremo s predelavo 
lešnikov v pravi smeri. Seveda bomo naziv gastronomskega 
spominka Slovenije z veseljem in pridom uporabili za promo-
cijo in trženje. 

Kje lahko kupimo in pokusimo tale zmagovalni produkt ob-
čani Polzele?

Za zdaj moram povedati, da prodan ni bil še niti en ko-
zarec, smo jih pa že kar nekaj poklonili v dar za pokušino in 
seveda povratno informacijo. Polzelani so ga že imeli prilo-
žnost pokušati na sejmu »Dobrote s kmetij« konec septem-
bra. Maslo se bo v kratkem dalo kupiti na naši kmetiji, 14. 
decembra pa ga boste lahko pokusili na »Braslovški kuhni« 
in podeželski tržnici.

Kakšne dejavnosti v zvezi z vašo kmetijo načrtujete za pri-
hodnost?

V začetku prihodnjega leta načrtujemo odprtje butične 
trgovinice in degustacijskega prostora, kjer bo mogoče spre-
jeti do petdeset ljudi. Cilj je več svinjine predelati doma in jo 
v trgovini ponuditi končnim kupcem, po res najkrajši možni 
prehranski verigi. Lahko rečem, da se trudimo usmeriti v ko-
rak s časom in iti naprej s trendom uživanja lokalno pridelane 
hrane in hrane, kjer je na koncu mogoča stoodstotna sledlji-
vost tako mesa kot tudi krme za živino itd.

Poznamo te kot mladega, vendar zagnanega občinskega 
svetnika. Za kaj se zavzemaš pri svoji občinski funkciji?

Kot svetnika me precej zanima razvoj Občine Polzela, 
razvoj turizma in ohranjanje naravne ter kulturne dediščine. 
Pomembno je, da občino razvijamo v pravi smeri, tako bo 
postajala lepša in lepša ter tako privlačna za nove prebivalce, 
izletnike, turiste, obstoječim prebivalcem pa bo omogočala 
zdravo življenjsko okolje, kamor se bodo radi vračali.

Meniš, da je za mlade v Občini Polzela dobro poskrbljeno? 
So aktivni, imajo dovolj spodbude in prostora za izražanje 
in uresničevanje svojih idej, ki niso politično pogojene?

Mislim, da je za mlade v občini dobro poskrbljeno, do-
volj je športnih objektov za udejstvovanje v najrazličnejših 
športnih dejavnostih, imajo možnost sodelovanja v kulturnih 
društvih, kjer se najdejo tisti z veseljem do petja, igranja, ple-
sa, dramske igre. Na drugi strani imamo mladinski društvi, ki 
organizirata razne dogodke, ki še dodatno popestrijo doga-
janje za mlade. Tu so v nadaljevanju še gasilska društva, ki 
mlademu človeku definitivno dajo dodano vrednost in po-
gled na to, da je v življenju treba imeti tudi posluh za sočlo-
veka, ne vse gledati skozi perspektivo koristi za posamezni-
ka in se naučiti delovati kot ekipa, kar nam pri gasilcih na 
območju Občine Polzela daje izjemne rezultate, po katerih 
se zgledujejo tudi druge občine. Dejavnosti je dovolj, mladi 
morajo samo imeti voljo.

 
Ideja o lešnikovem maslu se je porodila tako, da sem že 

sam malo razmišljal, če se izrazim v prispodobi, kako stran-
kam ponuditi več od »hlodovine«, kako priti do pohištva, kar 
je sicer naredil že tudi ati s stiskanjem lešnikovega olja. Nekoč 
pa smo v družbi prijateljev razpravljali o tem, kako dobro je 
arašidovo maslo in kako dobro bi bilo šele lešnikovo. In tako 
se je začelo raziskovanje. Raziskovali smo, kako se pripravi 
arašidovo maslo, kakšni tehnološki postopki so potrebni, kje 
sploh najti stroj, ki bo dal želene rezultate. Prvi poskusi so bili 
seveda v multipraktiku, nadaljevalo se je v »blenderju«, am-
pak rezultat ni in ni bil zadovoljiv. Masa ni bila dovolj gladka, 
kar nas je privedlo do tega, da smo se opremili z namenskim 
strojem za mletje oreščkov. Seveda pa ni stroj vse. Ko imaš 
potrebna sredstva za predelavo, potem se razvoj produkta 
šele začne.

Pred kratkim ste se prijavili na drugi natečaj kulinaričnih in 
gastronomskih spominkov Termalna Panonska Slovenija, ki 
je potekal v sklopu Evropske gastronomske regije 2021 in 
je na njem vaše lešnikovo maslo postalo eden izmed de-
vetih kulinaričnih spominkov Slovenije. Kaj vam pomeni to 
priznanje?

Med 45 prijavljenimi spominki smo bili izbrani, da naše 
lešnikovo maslo postane eden izmed devetih najboljših ku-
linaričnih in gastronomskih spominkov ter spominkov s po-
dročja kuhinjske opreme, ki nas bodo v prihodnje zastopa-
li na mednarodnih spletnih straneh. Strokovno komisijo za 
izbor so sestavljali: dr. Bojana Rogelj Škafar iz Slovenskega 
etnografskega muzeja, Darja Škufca Adlešič z Ministrstva 

INTERVJU12

POLZELAN             Št. 11, november 2019



Kaj svetuješ mladim, ki se šele odločajo za podjetniško pot 
ali pa so v življenju malce izgubljeni in se šele iščejo?

Težko kaj svetujem, ker sem še tudi sam čisto na začetku. 
Tudi sam se še iščem, na vsakem koraku, ki ga naredim, ugo-
tavljam, kje sem premalo informiran, kaj še moram raziskati … 
Ker so projekti zelo obširni, imaš posledično kakšno minuto 
prostega časa manj zaradi tega. Vlagaš prosti čas v zadevo, 
ki ti je v veselje. Imeti moraš dovolj volje do dela in tudi op-
timizma.

Kako pa si v življenju naravnan – je tvoj kozarec s tvoje per-
spektive večkrat napol poln ali napol prazen?

Trudim se, da je večkrat napol poln, kar je sicer lažje na-
pisati kot udejanjiti. 

Si tudi glasbenik po srcu, ti ostane kaj časa za glasbeno 
udejstvovanje in ustvarjanje? 

Z glasbo sva si podala roke pred »davnimi« dvajsetimi 
leti z vpisom k pouku trobente, kar je bila prava odločitev. 
In lahko se pohvalim, da mi je do danes uspelo najti tisti mali 
delček časa, da na inštrument nisem pozabil in sem ves čas 
sodeloval v zasedbah pihalnih orkestrov. Res je zelo po-
membno, da inštrumenta ne odložiš takoj, ko odpihaš zadnji 
ton na izpitu v šestem letniku, pač pa, da si dejaven naprej. 
Preveč je ljudi, s katerimi smo v preteklosti skupaj gulili note, 
ko pa jih srečaš čez nekaj let, slišiš, da so prodali in pozabili 
inštrumente, škoda je predhodnega dela. Tu lahko potegnem 
nekaj vzporednic tudi z gasilci, prav tako gre za skupno igro, 
druženje generacij in kar je najpomembneje, gre za ustvarja-
nje spominov, ki vsake toliko privrejo na plano v družbi ljudi, 
ki nas muziciranje druži že skoraj dve desetletji.

B I N A  P L A Z N I K O
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

TZ-Anz-4c-Garage-Haus-303x216mm-A-2019-SLO-Matjaz.indd   1
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2.12.2019
TC SPAR ŽALEC

Ob vsakem nakupu kavica gratis!

Vabljeni!
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Mladenič Dejan Miko, ki je del svojega otroštva preživel 
v Ločici, zdaj živi in dela v Mariboru. Opravil je tri diplo-
me, in sicer iz študija arhitekture, oblikovanja in lesarstva. 
Tretjega diplomskega dela na višji lesarski šoli v Mariboru 
se je lotil praktično – izdelal je lastno leseno kolo, ki ga je 
poimenoval Mykon.

Povedal je, da je presenečen, ker je nastal dober projekt, ki 
je bil hkrati tema za diplomsko nalogo na Višji lesarski šoli v Ma-
riboru in za zaključek njegove tretje diplome v študijskem času. 
Sicer se zaveda, da ni zagotovil vseh kriterijev kolesa, kot so na 
primer primerna teža kolesa, primernejše komponente kolesa 
(amortizerji), primerne pnevmatike, krmilo ipd., saj je bil ome-
jen z denarjem, časom, delovnim prostorom, orodjem in stroji. 
Pravi, da je zato uporabil kovinske elemente, železo, ki je cenejši 
in lažje dostopen material. Po končanem tehnološkem procesu 
izdelave kovinskih detajlov za leseno kolo v strojni delavnici v 

Laškem so sledila še posamezna zaključna dela na lesenem ko-
lesu. Glede na to, da je šlo za detajle in Dejan takšnih orodij, ma-
teriala ter znanja nima, sta mu na pomoč priskočili dve podjetji. 
Kovinarstvo Herodež iz Šešč mu je priskrbelo potrebni material, 
podjetje Avtohiša Kos iz Ločice ob Savinji pa je poskrbelo za 
varjenje zaključnih kovinskih delov lesenega okvirja kolesa. Zelo 
je hvaležen tudi očetu, mehaniku Danijelu, za finančni prispevek 
k projektu ter sosedu Milanu Kozoletu za strokovno varjenje in 
za montažo komponent kolesa. Tako je dobil dokaz, da še ob-
stajajo ljudje in podjetja, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, 
ko jo najbolj potrebuješ, čeprav te mentalitete v slovenskem 
prostoru skorajda ni več. Dejan Miko je optimističen in verjame, 
da obstaja upanje, da lahko mladi inovatorji unovčijo svoje zna-
nje. Potrebni pa sta vztrajnost in skupna vizija s podjetji. Pravi, 
da je s testno vožnjo, ki jo opravlja v Mariboru, zelo zadovoljen, 
saj je presenečen nad stabilnostjo kolesa, ki ga bo v bližnji pri-
hodnosti mogoče preizkusiti tudi na Polzeli.

Prvo leseno kolo na Polzeli

B I N A  P L A Z N I K

GOSPODARSTVO

Mali oglasi

Magus GB

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

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

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!

Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

Leseno kolo je Dejan Miko izdelal v sklopu diplomske naloge
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Tanini in sulfiti v vinu
TANINI V VINU

V tokratni izdaji Polzelana sledi na-
daljevanje iz prejšnje številke, in sicer 
nekaj o taninih in sulfitih, ki so v vinih, 
ter o tem, kakšno funkcijo opravljajo.

Od taninov nas ne boli glava. Je pa 
res, da so vina, ki so bogata s tanini, 
običajno tudi bogata strukturna vina in 
imajo posledično visoko alkoholno sto-
pnjo. Alkohol botruje dehidraciji, ta pa 
glavobolu.

Kako nastane vino in kaj so tanini

Tanini pridejo v vino iz jagodnih ko-
žic, pečk in pecljevine pri tako imenova-
ni maceraciji.

Tokrat se ukvarjamo s tanini v vinu. 
Kaj so sploh tanini in kako jih občuti-
mo? To so raznolika in zapletena skupi-
na kemičnih spojin, ki spada v skupino 
polifenolov. Naravno so prisotni v lupi-
nah sadja, tudi v pravem čaju in seveda 
grozdju. Veliko jih najdemo v vinu, kjer je 
fermentacija potekala skupaj z jagodni-
mi kožicami, torej v rdečih in macerira-
nih belih vinih.

Tanini so pomembna sestavina 
strukture in teksture vina, med proce-
som zorenja in razvoja vina pa opravlja-
jo tudi vlogo naravnega konzervansa. V 
ustih tanini pustijo suh in trpek občutek 
– kakor bi na primer ugriznili v nedozo-
rel kaki, hruško ali kutino, tanini pridejo v 
vino iz jagodnih kožic, pečk in pecljevi-
ne pri maceraciji. V vino pa pridejo tudi 
med zorenjem v lesenih posodah, še po-
sebno, če vino zori v novih barikih.

Se tanini med zorenjem spreminja-
jo? Kdaj rečemo, da so tanini mehki? Pri 
mlajših vinih so lahko tanini grobi in mo-
teči, sčasoma pa postajajo vse mehkejši. 
Z izrazom »mehki tanini« imamo v mislih 
tanine, ki so nemoteči in ne povzročajo 
več trpkosti.

Tanini so tudi čudoviti antioksidanti. 
Varujejo nas pred boleznimi srca in oži-
lja, pred vnetji, preprečujejo rast nekate-
rih rakavih celic, v kozmetični pripravkih 
pa jih uporabljajo tudi za nego kože.

Vsebujejo vse sorte enak delež tani-
nov? Manj taninov imajo vse bele sorte, 
od rdečih pa imajo manj taninov na pri-
mer modri pinot, žametovka in gamay. 
Z več tanini pa so obdarjene sorte, kot 
so kabernet, sovinjon, syrah, tempranillo 
in druge.

Nas od taninov lahko boli glava? Po 
navadi nas ne boli. Je pa res, da so vina, 
ki so bogata s tanini, običajno tudi bo-
gata strukturna vina, ki imajo posledično 
visoko alkoholno stopnjo. Alkohol bo-
truje dehidraciji in ta glavobolu. Zato se 
držimo pravila, da ob kozarcu vina vselej 
popijemo še kozarec vode.

SULFITI V VINU
Žveplov dioksid se na žalost včasih 

še vedno uporablja tudi kot tehnika za 
zakrivanje napak v procesu nastajanja 
vina.

Tokrat se bomo posvetili sulfitom. 
Ugotavljali bomo, zakaj mora vinar na 
vsako vinsko etiketo zapisati, ali vino 
vsebuje sulfite. Jih vsebuje vsako vino? 
So sulfiti res škodljivi za zdravje?

 
Sulfiti so spojine, ki vsebujejo žve-

plo. Vinarji za zaščito vina najpogoste-
je uporabljamo žveplov dioksid. Ta je v 
različnih oblikah. Sulfiti za večino ljudi v 
majhnih količinah niso škodljivi, spadajo 
pa med alergene, zato jih moramo ozna-
čevati.

Na etikete vseh vin, ki vsebujejo več 
kot deset miligramov žvepla na liter 
vina, je torej treba napisati, da vsebu-
jejo sulfite. Sulfiti so sicer že naravno 
v vinu, saj jih kvasovke v manjši meri 
tvorijo med alkoholno fermentacijo 
mošta. Pomagajo ohranjati vino, saj 
delujejo antimikrobno in antioksidativ-
no, vinarji pa jih lahko vinu dodajamo 
med različnimi enološkimi postopki.

Ste vedeli? Bogata rdeča vina po 
navadi vsebujejo nižjo raven sulfitov, 
saj jim višja vsebnost alkohola, taninov 
in drugih komponent omogoča boljšo 
stabilnost. Nasprotno lahko vina z ve-
čjim ostankom sladkorja vsebujejo več 
sulfitov, da se s tem prepreči morebi-
tni pojav refermentacije v steklenici 
zaradi preostanka sladkorja v vinu. 

Sulfiti torej zavirajo razvoj mikro-
organizmov, kot so kvasovke in bak-
terije, preprečujejo oksidacijo ter po-
sledično tudi kvarjenje in kisanje vina. 
Jamnik pravi, da lahko vino pridelamo 
tudi brez dodajanja žvepla, vendar so 
potem vinogradniški in vinarski prije-
mi nekoliko drugačni, posledično pa je 
drugačen tudi stil vina.

 

Pozor! Od žvepla v vinu ne boli 
glava! Za glavobol je najverjetneje kri-
va dehidracija, ker alkohol pospešuje 
dehidracijo telesa, ne sulfiti. 

Vsakemu vinarju je v interesu, da 
v svoje vino doda čim manj žvepla. 
Nizka vsebnost žvepla je med drugim 
tudi kazalnik pravilno izpeljanih po-
stopkov in dobre higiene pri pridelavi 
vina. Vsak resen vinar nadzoruje vseb-
nost žvepla v svojem vinu. Včasih so 
težava manjši vinogradniki, ki meritev 
ne opravljajo in dodajajo žveplo tako 
rekoč na pamet.
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Zakon natančno določa, koliko sulfitov lahko vsebuje 
vino, in tega se je treba držati. Veliko ljudi pa ne ve, da je lah-
ko v vinu veliko manj žvepla kot v določeni hrani. Suho sad-
je na primer vsebuje veliko več sulfitov kot običajno vino. 
Sulfite najdemo tudi v sirih, suhomesnih izdelkih, v vnaprej 
pripravljenem pomfritu in še bi lahko naštevali. 

Kaj smo se naučili? Sulfiti v manjših količinah niso ško-
dljivi, temveč le v prevelikih količinah, prav tako kot alkohol. 
Sulfiti so tudi alergen, saj je nanje alergičen približno odsto-
tek populacije.

Ker je v novembru čas martinovega, ko se mošt spre-
minja v vino, je prav, da smo se naučili vsaj nekaj osnovnih 
pojmov o vinu.

Vino ni samo poživilo in pijača za odžejanje, je še mnogo 
mnogo več. Kaj, naj presodi vsak zase. Vedeti pa moramo 
nekaj: do vina se obnašajmo razumno in s spoštovanjem.

B L A Ž  T U R N Š E K

Akcija velja od 29. do 30. 11. 2019.

DELOVNI ČAS
ponedeljek–petek: 7.00–16.00
sobota: 7.00–12.00

Latkova vas 81d, 3312 Prebold
T 03 / 777 14 23 M 051 665 566
E prodajalna@uniforest.si

BLACK FRIDAY
NORE CENE VSEH 
MOTORNIH ŽAG

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

  
OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI 

 
OTROŠKA OBUTEV ZA JESEN IN ZIMO: 

CICIBAN, FRODDO, SUPER FIT, GORETEX 

   
 

ŽENSKA IN MOŠKA OBUTEV PRIZNANIH PROIZVAJALCEV: 
ARA, LEGEROIMAC, RIEKER, ALPINA, LIZARD, THE NEXT, 

FRODDO, s.OLIVER, MUSTANG 

     

    
 

ŠPORTNA IN POHODNA OBUTEV: 
JOMA IN GRISPORT 

   
 

NATIKAČI, COKLI, COPATI 

    
                                                                                                  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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Škratov pohod z lučkami

7. novembra 2019 smo se pred vrtcem zbrali otroci, starši 
in zaposleni, vsak s svojo lučko, ki smo si jo izdelali v vrtcu. 

Po uvodnem pozdravu ravnateljice Bernardke Sopčič smo 
se podali na pot proti Šeneku. Pri prečkanju ceste so nam prija-
zno priskočili na pomoč prostovoljci ZŠAM.

Ob vstopu v gozd smo se počutili, kot da bi vstopili v pra-
vljično deželo. Za drevesi, okrašenimi z lučkami, so nas pričakali 
škratje in nam prižgali svečke. V soju svetilke smo se odpravili 
proti vrtcu, kjer smo se ob druženju okrepčali s kruhom in to-
plim čajem. Bilo je čarobno. 

N ATA Š A  PA N Č U R  P O S E D E L

V objemu šeneškega parka
V sredo, 9. oktobra 2019, so na raziskovanje parka Še-

nek odšli otroci in odrasli, skupaj jih je bilo kar 300. Obisk 
parka je bil povezan s projektom Odstiranja znanj predni-
kov in projekta Dediščina gre v šole. 

V park Šenek smo odšli otroci, starši, babice, dedki 
in učiteljice. V parku smo slišali pravljico, ki mi je 
bila zelo všeč, igrali smo se slepe miši, plesali belo 
belo lilijo, narisali razglednico in ustvarjali.  
     Brin Senčar, 1. r.
Vesela sem, da sta šla z mano v park Šenek tudi Gal in 
Aleks. Skupaj smo se igrali, objemali drevesa, plesali 
rdeče češnje in belo belo lilijo. Katarina Simončič, 1. r.

M A J D A  P U R  I N  A N G E L I K A  U R B A N C

»Dan čarovnic«
24. oktobra 2019 smo imeli oddelki podaljšanega bivanja 

druženje ob prihajajočem prazniku noč čarovnic. 

V sprevodu in čarovniških kostumih smo se sprehodili skozi 
Polzelo in bučno z instrumenti pozdravljali mimoidoče. Nato pa 
smo krog sklenili pod brezami, kjer nas je čakal učitelj Robert. 
Naučil nas je nov ples in v poskočnih ritmih smo se vsi zavrteli. 
Bilo je zelo prijetno medrazredno druženje, ki smo ga sklenili z 
igro na igrišču. 

TA N J A  S A D N I K

VRTEC IN ŠOLA

Čaroben Škratov pohod v Šenek 

Po kulturno dediščino v Šenek

Naše čarovnice in čarovniki
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Žebljanje
Četrtošolci so imeli v četrtek, 10. oktobra 2019, zelo zanimiv 

tehniški dan. Poimenovali so ga ŽEBLJANJE.

Danes smo se pogovarjali o slepih in V šolo sem 

prišla pripravljena za delo. Skupaj s sošolci 

smo začeli delo. Pripravili smo orodja in 

potreben material ter začeli zabijati žeblje. 

Kmalu smo imeli malico. Po malici pa smo 

nadaljevali, pletli smo volno. To je bilo zelo 

zelo zahtevno. Potem nam je učiteljica pokazala, 

kako se pravilno plete. Kmalu smo znali ter 

izdelke dokončali.        Naya Vidmar, 4. r.

Ko nam je učiteljica pokazala na slikah izdelek, 

sem si rekel, da mi nikoli ne bo uspelo. Začeli 

smo delati in zdelo se mi je tako zabavno, da bi 

ponavljal še in še. Najprej smo zabili žeblje 

v deščico, potem pa začeli ovijati volno okrog 

njih. Na koncu mi je uspel čudovit izdelek! Bilo 

je odlično.   Marko Šolajić, 4. r.

Zabijali smo žeblje. Med seboj smo si pomagali 

pri prepletanju volne in tako smo vsi končali. 

Zelo zanimivo je bilo, ko smo okoli žebljev 

napeljevali volno. Na izbiro smo imeli veliko 

barv volne in vsak si je izbral tri barve. Ko 

smo končali izdelek, je bilo vse mavrično.  

  Anaja Kališnik Plavčak, 4. r.

Spominjali smo se
V petek, 25. oktobra 2019, dan pred počitnicami, smo v 

sklopu dneva spomina na mrtve izvedli komemoracijo.

Pod mentorstvom Mojce Kralj smo komemoracijo povezo-
vali predstavniki šolskega kulturnega društva. Nekaj pesmi je 
zapel tudi Mladinski pevski zbor OŠ Polzela pod vodstvom Mije 
Novak. Komemoracije so se udeležili učenci vseh razredov ra-
zredne stopnje, dva oddelka Vrtca Polzela, predsedniki razre-
dov na predmetni stopnji ter seveda vodstvo šole. Prižgali smo 
ekosvečo, postali in pomislili na vse, ki jih imamo radi, čeprav jih 
ni več med nami. 

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

Čarobučijada 
25. oktobra 2019 smo se okoli 15. ure z učiteljico Andrejo 

Starman iz šole odpravili na Komendo, kjer je potekala Čaro-
bučijada. Oddali sva bučni zavitek. Začele so se delavnice in 

animacije za otroke. Medtem sta potekala pokušina in oce-
njevanje zavitkov. Čez nekaj časa so bili znani rezultati. OŠ 
Polzela je zasedla drugo mesto. 

IN KAKO JE NASTAL TAKO ODLIČEN ZAVITEK?
S Patricijo sva se odpravili v gospodinjsko učilnico, 
kjer sva počakali učiteljico. Ko je prišla, je prinesla 
testo, ki so nama ga pripravili v kuhinji, saj mi 
nismo imeli časa. Potem smo mizo zaščitile s krpo in 
nanjo posule moko. Začele smo valjati testo, vendar smo 
imele nekaj težav. Testo se nam je prilepilo na prt in 
delale so se nam luknje. Želele smo jih zakrpati, a ni 
šlo, zato smo raje začele od začetka. In končno nam 
je uspelo. Ko smo razvlekle testo, smo nanj dale skuto 
ter naribane bučke in jabolka. Nadev smo potresle s 
cimetom. Zavitek smo zvile, ga prerezale na polovico, 
dale v pekač in v ogreto pečico. Preostalo nam je le 
še čakanje.

PAT R I C I J A  D U Š I Č  I N  A N A  H L U P I Č ,  7 .  R .

VRTEC IN ŠOLA

R A Z R E D N I Č A R K I  4 .  R A Z R E D OV

Zabijanje žebljev? Zabavno!

S komemoracijo počastili spomin na mrtve

Razveselili smo se drugega mesta.
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Krompirjeve počitnice   
na Debelem rtiču

Vesel sem, ker sem bil eden izmed udeležencev 

počitnikovanja na Debelem rtiču. Kar 12 učencem OŠ
 Polzela 

je to doživetje omogočil RKS OZRK Žalec, KORK Polz
ela.

V soboto, 26. oktobra, zjutraj smo se odpeljali na D
ebeli 

rtič. Najprej smo se razdelili v skupine ter razpaki
rali. 

Odšli smo igrat nogomet. Zvečer smo imeli zabavo. Vs
ako jutro 

smo imeli telovadbo. Dopoldne smo imeli kakšne delav
nice. 

Meni najljubše so bile izdelovanje razglednic in lov
 na 

zaklad. Popoldne smo odšli na bazen. Vsak večer smo 
imeli 

animacije, kot so ples, zabava za noč čarovnic in še
 marsikaj. 

Moji najljubši dogodki so bili pohod okoli Debeleg
a rtiča 

ter lov na zaklad. Te počitnice mi bodo še dolgo o
stale v 

lepem spominu.   Sven Štiglic, 7. r.

Na Debelem rtiču je bilo zelo zabavno, hkrati pa t
udi 

deževno. Spoznala sem veliko novih prijateljev. 

Všeč mi je bilo, da smo se v bazenu igrali skupaj 
s fanti, 

ki so bili duhoviti in zabavni. Najbolj pri srcu m
i ni bilo 

le zgodnje zbujanje in jutranja telovadba.

Vsak večer smo imeli večerno animacijo, najbolj vš
eč mi 

je bilo takrat, ko smo gledali film. Ena izmed bol
jših 

dejavnosti je bila tudi meditacija. Imeli smo zelo
 »kul« 

učiteljico Ivo. Dali smo ji vzdevek »Iva gang«. Uč
itelji so 

nam večkrat dali namige za iskanje skritega zaklad
a, a žal 

pri tem naša skupina ni imela sreče. Zaklad je naš
la moja 

mlajša sestra Monika. 

Na Debelem rtiču mi je bilo zelo všeč. Upam, da bo
m lahko 

šla še kdaj tja.    Julija Trupej, 7. r.Ponovno uspešni na 
orientaciji

V soboto, 9. novembra 2019, je potekalo drugo tekmova-
nje iz planinske orientacije v tem šolskem letu, ki ga je organi-
ziralo Planinsko društvo Dobrovlje - Braslovče. 

Tekmovanja, ki je potekalo med Letušem in Braslovčami, se 
je udeležilo pet ekip učencev iz naše šole in ponovno so se zelo 
dobro odrezali. V kategoriji A so zasedli 1., 3. in 4. mesto, v ekipi 
B pa 7. in 13. mesto. Že drugič zaporedoma je v kategoriji A 
dosegla prvo mesto ekipa, ki so jo sestavljali tretješolka Manca 
Jazbec ter petošolci Nace Jazbec, Jure Lešnik, Leonida Tomin-
šek in Teodor Tominšek. 

I R E N A  R A M Š A K

Naša šola – Zdrava šola
OŠ Polzela je že od leta 

2008/09 vključena v projekt 
Slovenske mreže zdravih šol, ki 
je sestavni del mednarodnega 
projekta Evropske mreže zdra-
vih šol. V letošnjem šolskem letu 
nas je Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje nagradil s priznanjem 
za 10 let dejavnega sodelovanja 
v Slovenski mreži zdravih šol.

Tudi v letošnjem šolskem letu 
se bomo trudili, da ostanemo 
Zdrava šola in obstoječim pro-
jektom dodamo še kaj novega. 

Sledili bomo 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih 
šol. V letošnjem šolskem letu je rdeča nit zdrave šole Vzgoja in 
izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. Projekti, naloge in 
dejavnosti, ki jih načrtujemo v tem šolskem letu, so: teža šolske 
torbe, digitalni post in uporaba mobilnega telefona pri pouku, 
izboljšanje duševnega zdravja na šoli, kultura prehranjevanja 
in zaužitje zajtrka, medgeneracijsko sodelovanje, dan gibanja, 
minuta za zdravje, čuječnost, To sem jaz, prva pomoč in Varno 
s soncem. Na šoli deluje tim učiteljev Zdrave šole, po potrebi 
se dobimo tudi s predstavniki učencev »zdravošolcev« od 1. do 
9. razreda, s katerimi se pogovarjamo o aktualnih zadevah in 
tekočem delu. V tem letu je velika novost prenovljena minuta 
za zdravje. Športna pedagoga sta pripravila vaje za gibanje ter 
jih objavila v obliki devetih kratkih filmčkov na kanalu YouTube. 

 N E V E N K A  J E R I N

VRTEC IN ŠOLA

Naši najuspešnejši orientacisti

Postali smo pravi prijatelji!
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Zdravo in ustvarjalno 
Tako kot v številnih slovenskih šo-

lah in vrtcih je tudi na OŠ Polzela in v 
Vrtcu Polzela 15. novembra 2019 pote-
kal slovenski tradicionalni zajtrk. 

Namen dneva je bilo ozaveščanje 
otrok o pomenu zajtrka, bontonu pre-
hranjevanja, pomenu in prednostih lo-
kalno pridelanih živil, pomenu kmetij-
stva in čebelarstva za pridelavo hrane 
ter njunem vplivu na okolje. 

Dan smo začeli ob tradicionalnem 
medenem zajtrku, ki smo ga v slove-
snem vzdušju po razredih tudi v družbi 
župana Jožeta Kužnika, podžupana Mi-
loša Frankoviča, ravnateljice Bernardke 
Sopčič in pomočnice ravnateljice Simo-
ne Tomšič pojedli otroci šole in vrtca. 
Pridružila sta se nam tudi čebelarja 
Radivoj Verbnjak in Marjan Pogorevc, ki 
sta za učence prvega, drugega triletja 
in vrtčevske otroke izpeljala delavnico 
na temo čebelarjenja. Pozneje nas je v 

jedilnici šole pričakala bogata malica 
in je bilo mogoče zaužiti različno sad-
je, med drugim tudi jabolka Ekološke 
kmetije Pšaker, zelenjavo, različne vr-
ste kruha, sira in mlečne napitke. Peter 
Pšaker nam je s kratkim filmčkom pred-
stavil tudi svojo dejavnost in pomen 
ekokmetovanja. Velika zahvala gre tudi 
Idi Jevšnik, ki je košček svojega drago-
cenega časa poklonila, se z nami druži-
la vse dopoldne in nas naučila izdelati 
znamenito »koruzno punčko«.

Učenke in učenci smo poleg zajtrka 
uživali v številnih dejavnostih tehniške-
ga dne, ki je bil namenjen izdelkom iz 
naravnih in odpadnih materialov. Na-
stajale so ptičje hišice, koruzne punč-
ke in druge figure iz ličkanja, rožice iz 
lesnih oblancev, mandale na kamnu 
za šolski ekovrt, posodice iz listja v 
jesenskih barvah, vozovi, kmečke hiše 
ter številni drugi elementi, povezani s 
kmetijo.

Dan, poln zdravja in ustvarjalnosti, 
smo sklenili s prepevanjem Slakovega 
Čebelarja v Športni dvorani Polzela, 
kjer je prepevalo vsaj 680 pevk in pev-
cev. 

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

VRTEC IN ŠOLA

Naše dejavnosti ob dnevu slovenske hrane 
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Medgeneracijskemu druženju, namenjenemu gibanju in rekreaciji, smo zdaj 
poleg nordijske hoje in telovadbe 'Ohranimo hrbtenico' dodali še novo obliko 
rekreacije 'Razgibajmo se s plesom'. Ideja je zorela kar nekaj časa. Končno se 
je uresničila  v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ko smo ob 9. uri organizirali prvo 
srečanje, ki se ga je udeležilo lepo število ljubiteljic plesa.

Razmigajmo se s plesom
Niti predstavljale si nismo, da bo 

tako veselo in zabavno. Veliko ljudi si 
želi plesati, vendar jih pogosto ustavita 
sram ali dvom, da niso dovolj dobri. Me 
smo se opogumile in se prepustile, saj 
vsakdo lahko najde svoj način plesne-
ga izražanja. Treba si je le dovoliti. Ples 
ima nešteto zdravilnih učinkov, ki dobro 
vplivajo na splošno počutje in zdravje. 
Med drugim pozitivno vpliva na krvno-
-žilni sistem in odpornost, stres, pove-
čuje kondicijo, gibljivost, fizično moč, 
koordinacijo, ravnotežje, vpliva na krat-
koročni spomin in prostorsko orientaci-
jo, samozavest in dobro samopodobo 
ter vzbuja pozitivna čustva. 

Pridružite se nam tudi vi. Vsak te-
den v ponedeljek ob 9. uri v medgene-
racijskem centru na Polzeli.

M A R J A N A  Š M A J S

MOZAIK DOGODKOV

Rekreacija v obliki plesa je zabavna

22

POLZELAN             Št. 11, november 2019



V soboto, 12. oktobra 2019, je pod okriljem Karate zveze 
Slovenije potekala tretja pokalna tekma v letu 2019. S po-
močjo tehničnega organizatorja ŠD Nova Gorica je nastopi-
lo 350 tekmovalcev iz 46 slovenskih karate klubov. Tekme 
smo se udeležili tudi člani Karate kluba Polzela v zasedbi 12 
tekmovalcev in dveh trenerjev.

1. mesto so dosegli: Lan Podpečan (mladinci do 68 kg), 
Mai Bašič Fekonja (mladinci do 61 kg), Nuša Žerjav (mladinke 
do 59 kg), Tilen Riosa Novak (mladinci do 55 kg), Aneja Je-
senek Rojšek (ml. kadetinje do 50 kg); 2. mesto si je priboril 
Aleksej Benjamin Derča v kategoriji ml. kadeti nad 55 kg, 3. 
mesto pa sta dosegla Ažbe Mlačnik (dečki do 35 kg) in Kaja 
Riosa Novak (kadetinje do 47 kg).

Omenjeni rezultati so polzelski klub uvrstili na četrto me-
sto po osvojenih kolajnah. Ime naše občine je tako znano 
tako v Sloveniji kot tudi v tujini, kjer so naši karateisti strah in 
trepet za nasprotnike.

L U K A  D E B E R Š E K 

Karate klub Polzela    
v vrhu karateja 

Strokovni seminar za voditelje 
Prostovoljke Medgeneracijskega društva Mozaik gene-

racij Polzela smo se udeležile dvodnevnega seminarja, ki je 
potekal  3. in 4. oktobra 2019 v Laškem pod naslovom »Ko-
rakaj naprej«. Seminar vsako leto organizira Zveza društev 
za socialno gerontologijo Slovenije.  Namen teh strokovnih 
seminarjev je širjenje in poglabljanje znanj našega prosto-
voljskega dela v skupinah, o druženju s starostniki  in pri-
dobitev uporabnih informacij pri našem delu, delu s staro-

stniki.  Dodana vrednost je tudi medsebojno spoznavanje, 
druženje in izmenjava izkušenj. Polzelske prostovoljke se 
ga vsako leto z veseljem udeležimo.

Skupaj je bilo okoli sto udeležencev. Poleg strokovnih tem 
o delu prostovoljcev je bila gostja seminarja Sanela Banovič, 
dr. med.  Znana je po tem, da svobodno govori o pomemb-
nosti objemov in odnosov v vsakdanjem življenju. Spodbu-
jala nas je, da moramo verjeti vase. Da to zelo pomembno 
vpliva na srečo in zadovoljstvo v življenju, na psihofizično 
zdravje in hormonsko ravnovesje v telesu. 

Zanimiv je bil tudi prispevek gospe Irine Stankovič, ple-
salke, pedagoginje in koreografinje, ki vodi plesne tečaje za 
seniorje. Njena strokovna tema se je navezovala na »Sprehod 
skozi plese sveta in prikaz koristi za naše zdravje«. Udeležen-
ci smo se zelo zabavali, saj smo ob glasbi izvajali zanimive in 
na trenutke tudi komične plesne gibe, ki so prilagojeni  sta-
rejšim. Skozi zavedanje določenih delov telesa smo razisko-
vali, kako ples vpliva na srčno-žilni sistem, mišice in gibljivost 
sklepov.

Udeležba na omenjenih seminarjih je  za nas zelo po-
membna, saj se tudi same vedno česa novega naučimo, do-
bimo nove ideje in teme za pogovor na skupinah za samo-
pomoč.

TJ A N A  B U R G E R 

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa KK Polzela in predsednik kluba Tomaž Deberšek

Udeleženke seminarja 
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 Zelo malo vemo, kako in v kakšnih okoliščinah živijo mla-
doletni otroci, ki so socialno ogroženi, kako slabe materialne 
življenjske okoliščine prizadenejo njihovo človeško dosto-
janstvo, upe za prihodnost, o čem sanjajo ... 

 
Pri Rdečem križu Slovenije ne poznajo odgovorov na vsa 

ta in še mnoga druga vprašanja, želijo pa storiti, kar morejo. 
Jasno jim je, da ob tako velikih potrebah pomagajo nekate-
rim, žal ne vsem otrokom. Lahko pa ozaveščamo javnost o 
stiskah otrok zaradi revščine.  Z enodnevno kampanjo Drob-
tinica 2019 želijo prav to. Zbrati kar največ sredstev za šolske 
sklade v svojih okoljih in obenem ob svetovnem dnevu hrane, 
16. oktobru, ter mednarodnem dnevu  boja proti revščini, 17. 
oktobru,  delovati kot socialni aktivisti za socialno dobro otrok.

 
Zelo so veseli, da je Mercator akcijo podprl tudi letos in tako 

k uspehu Drobtinice pomembno prispeva s promocijo akcije v 
svojih  prodajalnah ter še zlasti z velikodušno donacijo kruha in 
drugih pekovskih izdelkov. Poleg njega še: Aleš Urlep, s. p., Gora 
Oljka, Pekarna Pocajt Grče, Pekarna Fortesa Polzela, Pekarna 
Toni Pek Žalec, Pekarna, slaščičarna, trgovina, bar Natalija Peter-
nel, s. p., Parna pekarna, Peter Kuder, s. p. Levec, Trgovina Fijavž 
Šempeter, Trgovina Rimljan in  Suzana Bukovnik, Šempeter. Dru-
ge izdelke so prispevali še: Kmetija Turnšek Braslovče, Trgovina 
Jager Braslovče, Mlekarna Celeia Arja vas in Kmetija Flis Spodnje 
Grušovlje. Veliko domačih izdelkov so prispevali prostovoljci kra-
jevnih organizacij Rdečega križa in otroci osnovnih šol.

 
Žalsko območno združenje RK je organiziralo Drobtinico 

na osmih lokacijah, v soboto, 19. oktobra 2019, in v zameno za 
izdelke na stojnicah so KO RK prejele prostovoljne prispevke:

 

V Preboldu  665,61 evra, na Polzeli 769,16 evra, v Levcu 
214,10 evra, v Braslovčah 298,00 evra, v Žalcu 528,79 evra, 
na Vranskem 326,92 evra, v Petrovčah 404,90 evra, v Šem-
petru 848,32 evra, skupaj 4055,80 evra.

 
Zbrana sredstva bodo namenili socialno ogroženim otro-

kom za zdravstveno letovanje naslednje leto in šolske dejav-
nosti. Prispevate lahko tudi tako, da pošljete SMS na 1919 z 
besedo DROBTINICA in prispevate 1 evro ali DROBTINICA5 in 
prispevate 5 evrov.

T O N E  TAV Č E R    

Drobtinica 2019:          
skupaj zbrali 4055,80 evra, na Polzeli 769,15 evra 

Harmonikarski orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec 
je v soboto, 2. novembra 2019, dosegel izjemen uspeh, ki 
predstavlja krono delovanja orkestra. Nastopili so v Pragi 
na tekmovanju harmonikarjev, imenovanem »Mednarodni 
dnevi harmonike 2019«, kjer so v kategoriji harmonikarski 
orkestri XII osvojili prvo mesto.

 
Harmonikarski orkester glasbene šole je star praktično toli-

ko kot glasbena šola (60 let) in je zagotovo najstarejši orkester 
na šoli, saj ga je takoj po ustanovitvi šole ustanovil takratni uči-
telj harmonike Marjan Kozmus.

 
Orkester danes z izjemnim pedagoškim pristopom do učen-

cev zelo uspešno vodi profesorica Nataliia Ermakova, ki zelo 
spretno v sklopu orkestra združuje tudi druga glasbila.

 
Zmaga v Pragi pomeni za Glasbeno šolo Risto Savin Žalec 

izjemno veliko potrditev uspešnega dela učiteljev na glasbeni 
šoli, posledično pa tudi veliko promocijo tako za Občino Žalec 
kot za Slovenijo. Tekmovalce, člane orkestra, je na tekmovalnem 
nastopu podprla tudi veleposlanica Republike Slovenije na Če-
škem, Tanja Strniša. 

M AG .  G O R A Z D  K O Z M U S

Mednarodni dnevi harmonike v Pragi

MOZAIK DOGODKOV

Z akcije Drobtinica 2019 pred trgovino Tuš na Polzeli

Harmonikarski orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec z 
veleposlanico RS v Pragi, Tanjo Strniša
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Območno združenje RK Žalec, 
KO RK Polzela, Društvo upokojencev 
in Občinska knjižnica Polzela so na 
gradu Komenda pripravili zanimivo 
predavanje nevrologinje asist. mag. 
Marije Šoštarič Podlesnik, dr. med., 
predstojnice nevrološkega oddelka 
v Splošni bolnišnici Celje. Govorila je 
o sodobnih pogledih na možgansko 
kap, kako jo prepoznati in kako ukre-
pati po njej.

 
Kot je povedala Šoštarič Podlesni-

kova, je možganska kap  nenadni dogo-
dek v osrednjem živčevju, pri katerem 
je zaradi nezadostne oskrbe možganov 
s krvjo njihovo delovanje moteno za 
več kot 24 ur. V približno 92 % gre za 
ishemično možgansko kap, kjer preki-
nitev obtoka povzroči strdek. Pri okrog 
20 % bolnikov je vzrok možganske kapi 
krvavitev, ki pa je posledica razpoka 
žile. Prehodna motnja prekrvavitve je 
pomemben in močan napovedni dejav-
nik za nastanek možganske kapi v pr-

vem tednu oziroma mesecu. Kar 50 % 
bolnikov po tranzitorni ishemični ataki 
(TIA) doživi ishemično možgansko kap 
v prvem tednu. 

 
Hitra prepoznava simptomov mo-

žganske kapi ali TIA omogoča v času 
do skupno 4,5 ure po nastanku težav 
zdravljenje s topljenjem strdka. 

 Predavanje na Polzeli je bilo name-
njeno ozaveščanju laične javnosti, kako 
pravilno in hitro prepoznati začetne 
simptome možganske kapi ter omo-
gočiti ustrezno obravnavo bolnika v 
najbližji bolnišnici. Beseda GROM pred-
stavlja opomnik: G - govor, R - roka, O - 
obraz, M - minuta, kar laikom olajša pre-
poznavo simptomov možganske kapi.

 
Predavanja se je udeležilo veliko 

Polzelanov, ki so po koncu predavate-
ljici zastavili tudi nekaj vprašanj, na ka-
tera je odgovorila.

T O N E  TAV Č E R

Kako ukrepati in kako prepoznati možgansko kap

Osrednja komemoracija ob prvem novembru, dnevu spomina na mrtve, je 
bila v petek, 25. oktobra 2019, pri osrednjem spomeniku na Polzeli. Organiza-
torji dogodka so bili Občina Polzela, Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB 
Polzela in Osnovna šola Polzela.

V spomin in opomin mladim
Številne, ki so se zbrali, je uvodo-

ma pozdravil župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, osrednji govornik pa je bil 
predsednik KO ZB za vrednote NOB 
Franc Žagar, ki je med drugim pouda-
ril: »Spomenik, pred katerim danes sto-
jimo, je namenjen žrtvam, ki so padle v 
boju proti okupatorju. Ne moremo jih 
obuditi, lahko pa nas spomenik opo-
mni na nesmiselnost vojn in posledic, 
ki so zaznamovale še mnoge povojne 
generacije. Opominjati bi nas moral, da 
se takšne grozote ne smejo več dogo-
diti.«

 
Po govoru je venec k spomeniku 

položila delegacija KO ZB za vredno-
te NOB, ki jo je vodil njen predsednik 
Franci Žagar, učenci osnove šole in 
vrtca pa so prižgali svečki ter se po-
klonili  žrtvam NOB. Kulturni program 
so s pesmijo in recitacijami  pripravili 
učenci OŠ Polzela pod mentorstvom 
Mojce Kralj.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Z akcije Drobtinica 2019 pred trgovino Tuš na Polzeli

Nevrologinja asist. mag. Marija Šoštarič 
Podlesnik, dr. med., je predavala o 
sodobnih pogledih na možgansko kap. 

Osrednji govornik je bil predsednik KO ZB za vrednote NOB Franc Žagar.
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»Kako hitro teče čas,« je dejala pre-
prosta, iskriva, polna energije, prežeta s 
hvaležnostjo za vsak dan, že 23 let vdo-
va Bogdana Mlakar.

Čeprav jo včasih kaj ščiplje, trga, 
muči, je nič ne užene. Vse premaguje z 
dobro voljo in optimizmom ter pravi, da 
se ima lepo. Zna reševati svoje težave in 
pomagati tudi drugim.

Rodila se je v revni družini očetu Jo-
žetu in mami Faniki. Nikoli niso imeli svoje 
hiše, a nikoli niso bili lačni. Oče je bil če-
vljarski mojster, ki je zaradi Borova pro-
padel, a ni obupal. Šel je delat na železni-
co. Preživljal je številno družino (11 otrok 
– pet fantov, pet deklet, eden pa je umrl). 
Mama je hodila v 'tavrh' (dninarstvo, delo 
na tujih njivah za plačilo).

Pravi, da nemške vojske niso čutili, 
hodili pa so v nemško šolo. Tam, kjer je 
ata našel delo, tja so se selili (v Andraž, 
Velenje, na Polzelo).

V prvi razred je hodila pol leta v Ve-
lenje, nato tri leta na Polzelo in v nemško 
šolo štiri leta.

»Prišla je svoboda in učitelj, gospod 
Polanc, je želel, da nadaljujem šolanje, da 
grem vsaj v tečaj, toda meni je bilo po-
membno, da čim prej dobim svoj denar. 
Zato sem vse odklonila in se 15 let sta-
ra zaposlila v tovarni nogavic. Tam sem 
ostala vseh 35 let do upokojitve. Deset 
let sem ves denar dajala staršem, da so 
lažje skrbeli za mlajše. Hodila sem tudi 
pomagat na kmetijo k Dolinarjevim, kjer 
je gospodinja skrbela za nas in jaz sem 
komaj čakala, da sem šla v tavrh. Kako je 
dobro kuhala!

Nekega dne je pri njej v kuhinji sedel 
lep fant v uniformi, po imenu Žan (vojak 
na meji je bil). Ko sem ga zagledala, sem 
pozabila, da sem lačna. Všeč mi je bil in 
tudi jaz njemu. Želel je, da se z njim pogo-
varjam. Imela sem takšno tremo, da sem 
kar zbežala domov v Podvin.

Na Polzeli sta že bili njegovi sestri, 
Lojzka in Joža, ki je bila že poročena. Po 
služenju vojaškega roka se je Žan zaposlil 
v Litostroju v Ljubljani. Prihajal je  na Pol-
zelo enkrat na mesec. Dopisovala sva si 
tudi. Mama je želela, da bi vzel Dolenjko z 
grunta, toda Žan je hotel mene in 13. mar-

Bogdana Mlakar praznuje 90 let

ca 1954 sva se poročila, cerkveno in civil-
no. Desetega maja se je rodil sin Janko.

Živela sva v Podvinu pri mojih. Šest 
nas je spalo v dveh posteljah. Žan se je 
v pol leta zaposlil v Garantu in dobil sta-
novanje. Leta 1955 se je Janku pridružil 
Danek in leta 1958 Darko. 

Žanova sestra Joža je postala vdo-
va z dvema deklicama, stara komaj 30 
let. Predlagala je, da se preseliva k njej 
v mizarsko delavnico, ki jo je zapustil 

njen mož. Uredila sva si najprej kuhinjo in 
sobo, vzela posojilo in dozidala dom. Žan 
je sestri Joži  pomagal, ona pa nama je 
prepisala parcelo  - vsakemu pol.

Zdaj sem sama, razveseljujejo me sino-
vi, snahe, šest  vnukov in dve  pravnukinji.«

 
Ponosni smo, da smo bili z njo v tem 

slovesnem in zanjo pomembnem tre-
nutku župan Jože Kužnik in predstavniki 
društev.

O LG A  H O Č E VA R

MOZAIK DOGODKOV

Slavljenko Bogdano Mlakar so obiskali župan Jože Kužnik in predstavniki 
društev.
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Društvo upokojencev Andraž nad Polzelo (DU) je v sodelovanju s Krajevno 
organizacijo Rdečega križa (KORK) v sklopu praznovanja občinskega praznika 
Občine Polzela v nedeljo, 20. oktobra 2019, pripravilo srečanje krajanov, starih 
70 in več let. 

Starejši Andražani na srečanju
Najprej je bila v župnijski cerkvi sve-

tega Andreja sveta maša, ki jo je daroval 
župnik Jože Kovačec, po maši pa so se 
zbrali na družabnem srečanju v dvorani 
Doma krajanov Andraž nad Polzelo. Od 
več kot sto povabljenih se je srečanja 
udeležila dobra polovica.

Zbranim so spregovorili predse-
dnik DU Andraž nad Polzelo Milan Za-
bukovnik, župan Občine Polzela Jože 
Kužnik in predsednica KORK Mateja 
Borovnik. Vsi so zbranim zaželeli še 
veliko zdravja in da bi se ob letu oso-
rej ponovno srečali. Sledil je  kulturni 
program, ki so ga pripravili učenci in 
učenke POŠ Andraž nad Polzelo, Vaški 
godci, Mešani mladinski pevski zbor 
Andraž ter humorista Jaka in Miha. Ob 
kosilu in živahnem klepetu se je sreča-
nje  zavleklo v pozno popoldne.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

110 let
 kulture in prosvete

SSppooššttovovaannii!!

V imenu Kulturnega društva Andraž

Vili Pižorn, predsednik

Kulturno društvo Andraž letos praznuje 110-letnico organiziranega kulturnega in 
prosvetnega delovanja, zato vas vabimo v nedeljo, 1. decembra 2019, ob 15. uri

v Dom krajanov Andraž nad Polzelo, da praznujemo skupaj.

V prijetni družbi in ob spremnem kulturnem programu vam
bomo predstavili knjigo, ki smo jo izdali ob našem jubileju.

Z veseljem vas pričakujemo!

Iz Doma krajanov v Andražu
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V soboto, 26. oktobra 2019, so bili 
poslušalci na gradu Komenda priča 
koncertu Blazno resno, čist' po svoje z 
izjemno bogatimi avtorskimi skladba-
mi. Napisal jih je motiviran in vsestran-
ski glasbenik Gašper Smisl, ki je prije-
tno presenetil s svojimi enajstimi deli.

Njegova dela so si sama po sebi zelo 
različna. Od tistih počasnih do hitrih 
ritmov. Od klasičnih melodij do svingo-
vskih ritmov. Smisl bi dejal, da se tako za 
vsakogar najde nekaj. Zaupal nam je, da 
ga je presenetilo dejstvo, da je lahko pri 
ustvarjanju glasbe najtežja izbira naslo-
va. Skladbe April, Božična, Nekaj vmes 
in Tango za Tanjo je ustvaril za kvin-
tet glasbil, namenjen Kvintetu Sakstet 
(Tjaša Košenina, Gal Aleksej Pilko, Ana 
Vrabič, Živa Avžner in Gašper Smisl), 
v katerem igra in s katerimi je skladbe 
tudi predstavil. Ni nam zaupal za vsako 
skladbico posebej, komu je namenjena 
ali od kod je dobil navdih. »Tanja, veš, da 
ne kupujem rož, sem ti pa zato napisal 
pesem,« je Smisl presenetil svojo izbran-
ko in nam tako izdal, za koga je napisal 
Tango za Tanjo. 

 
Gašper Smisl nima žilice le za ustvar-

janje melodij, saj se je tokrat izkazal tudi 
v pisanju besedil za dve svoji skladbi. 

Človek, ki ga ni in Midva je izvrstno za-
pela izkušena pevka Tanja Pečenko, v 
spremljavi mini benda, ki so ga sesta-
vljali pianistka Andreja Paščinski, kita-
ristka (tudi saksofonistka) Ana Vrabič in 
bobnar Gregor Hrovat.

 
Napisal je še skladbice Dolga pot, 

namenjena kvartetu klarinetov (Tinka-
ra Skok, Klemen Ocvirk, Živa Avžner in 
Gašper Smisl), nato Blazno resno, čist' 
po svoje in Kontrasti (Andreja Paščinski 
in Gašper Smisl), skladbo Pregovarjanje 
pa je izvedla zasedba: Gregor Hrovat na 

vibrafonu, Gašper Smisl s klarinetom, 
Eva Deban s prečno flavto in na klavirju 
Andreja Paščinski. Živa Avžner je izve-
dla njegovo skladbico Sprehod, skupaj z 
že prej omenjenim mini bendom.

 
Gašper Smisl nas je vse prijetno 

navdušil in hvaležni smo, da z nami deli 
svoje glasbeno ustvarjanje. Dokazal je, 
da ima v sebi izjemno glasbeno žilico. 
Soglasbeniki mu stojimo ob strani in si 
želimo, da nas še naprej razvaja s svojimi 
melodijami.

Ž I VA  AV Ž N E R

Izjemne avtorske skladbe Gašperja Smisla

Četrtošolci obiskali knjižnico na Komendi
Učenci 4. b so z razredničarko Na-

tašo Herodež Kranjec obiskali Občin-
sko knjižnico Polzela. 

Najprej so se s knjižničarko Rena-
to Novak pogovorili o pomenu branja, 
nato pa si je vsak učenec izposodil knji-
go za domače branje. Po počitnicah, ko 
bodo knjigo prebrali, bodo s pomočjo 
urejevalnika besedil pripravili predsta-
vitev knjige. In kaj so si izbrali? Knjige iz 
naslednjih zbirk: Čudežna bolha Megi, 
Švrk, Oliver Lunca, Brina Brihta, Anica, 
Martin Bridge, Lumpi iz 4. a, Detekti-
vska agencija Lovro in Maja.

R E N ATA  N OVA K

MOZAIK DOGODKOV

Gašper Smisl

Učenci 4. b-razreda so obiskali občinsko 
knjižnico na Komendi.
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V soboto, 19. oktobra 2019, je v 
dvorani Cirkovce Občine Kidričevo pod 
okriljem Powerlifting zveze Slovenije 
(PLZS) potekala odprta domača tekma 
v troboju moči in potisku s prsi. Tekmo-
vanja so se udeležili tudi tekmovalci iz 
Powerlifting kluba Polzela.

 
Med dekleti je slavila Založanka Nuša 

Železnik s skupnim seštevkom 455 kg, s 
čimer je krepko presegla trenutni držav-
ni rekord v kategoriji do 84 kilogramov. 
Poleg tega je postavila še tri državne 
rekorde, in sicer v počepu (172,5 kg), 
potisku s prsi (90 kg) in mrtvem dvigu 
(192,5 kg).

 
Nuša je bila med člani PLK Polzela 

na tekmi najuspešnejša in je s tekmo 
zelo zadovoljna: »'Štajerska open' je bila 
zame najboljša tekma do zdaj, izboljšala 
sem vse svoje osebne rekorde, hkrati pa 
dosegla tudi dolgoleten cilj - biti uspe-
šna pri vseh devetih dvigih. Kljub višji 
kategoriji mi je uspelo izboljšati še rezul-
tat po točkah. Naslednja tekma zame bo 
marčevsko državno prvenstvo, pozneje 
v letu pa me morda čaka še evropsko ali 
svetovno prvenstvo.« 

 
Poleg Nuše so klub zastopali še štirje 

moški člani.
 

Žan Kozar si je z zelo suverenim in 
taktičnim nastopom zagotovil prvo me-
sto med člani do 83 kg. Njegovi najboljši 
dvigi so bili 190 kg v počepu, 120 kg v 
potisku s prsi in 222,5 kg v mrtvem dvigu.

 
Nejc Galof iz tekme v tekmo izbolj-

šuje svoje rezultate. Tokrat je v zelo kon-
kurenčni kategoriji do 93 kg dosegel 
osmo mesto. Izboljšal je prav vse svoje 
osebne rekorde, in sicer: 180 kg v poče-
pu, 105 kg v potisku s prsi in 220 kg v 
mrtvem dvigu.

 
Samo Železnik je v kategoriji do 105 

kg dvignil 210 kg v počepu, 132,5 kg v 
potisku s prsi in 252,5 kg v mrtvem dvi-
gu. Z drznim skokom zadnjega mrtvega 
dviga mu je uspelo za las prehiteti so-
tekmovalca ter zagotoviti drugo mesto 
v kategoriji.

Edvin Hadžić je v kategoriji do 120 
kg dosegel prvo mesto - postavil je nov 
mladinski rekord v počepu ter skupnem 
seštevku. Njegovi najboljši dvigi so bili 
242,5 kg v počepu, 145 kg v potisku s 
prsi in 230 kg v mrtvem dvigu.

 
V končni razvrstitvi pokalnega tek-

movanja klubov 2019 je Powerlifting 
klub Polzela dosegel peto mesto.

S A M O  Ž E L E Z N I K

Polzelani uspešni na tekmovanju iz dvigovanja uteži

Polzelani odlični na orientaciji
V Letušu in njegovi okolici je 9. novembra 2019 potekalo drugo področno 

orientacijsko tekmovanje (POT), ki ga je organiziral PD Dobrovlje - Braslovče.
 
Na tekmovanju je nastopilo 37 ekip (151 tekmovalcev) iz sedmih planinskih 

društev: PD Galicija, Polzela, Žalec, Zabukovica, Vransko, Šempeter, Dobrovlje - 
Braslovče in POŠ Ponikva. Start je bil v Letušu pred POŠ, podelitev priznanj pa na 
»Skupn placu« v Braslovčah.

 
Ekipe Planinskega društva Polzela so se odlično izkazale. Od petih starostnih 

kategorij so trikrat osvojili prvo mesto, enkrat pa drugo in tretje. Tako je zmagala 
ekipa v kategoriji A, C in F – družine. V kategoriji D so Polzelani bili tretji, v kate-
goriji E pa drugi.

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Nuša Železnik - počep

V kategoriji F (družine) je bila prva družina Jazbec: Tanja, Matija in devetmesečna 
Lucija, ki je bila tudi najmlajša udeleženka tega tekmovanja.
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V oktobru smo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec začeli tretjo sezono 
druženj z varovanci Društva Sožitje Žalec, ki pomaga osebam z motnjo v dušev-
nem razvoju. Enkrat na mesec bodo prihajali v žalsko knjižnico, kjer bodo vsakič 
slišali po eno avtorsko in ljudsko pravljico.

V sožitju s Sožitjem iz Žalca začeli novo sezono  
druženja ob zgodbah v žalski knjižnici

 Letos je teh varovancev že 15, z 
nami bosta tudi dve mamici in brat ene 
izmed varovank. Z njimi bom kot do 
zdaj Irena Štusej. Zadnje druženje bo 
maja 2020, ko bodo prejeli potrdila o 
druženjih z zgodbami. Oktobra so po-
slušali rimano zgodbo o Zverjascu, pol-
no duhovitosti in presenečenj. Nemalo 
vzdihov je bilo slišati, ko so proti koncu 
zagledali plišastega Zverjasca z vsemi 
navzgor in navzdol obrnjenimi čekani. 
Vsak potrebuje nekoga, ki je močnejši 
in mogočnejši, četudi le v domišljiji. S 
petjem smo za nekaj časa pozabili nanj, 
saj je sledila zgodba o petelinu, ki je za-
radi nekoristnosti moral od doma.

Veselimo se druženja v novembru, 
ko bodo z nami zgodbe o prijaznih vol-
kovih.

I R E N A  Š T U S E J

Člani Medgeneracijskege društva 
Mozaik genercij Polzela in članice Bral-
ne skupine Mravljice smo v četrtek, 24. 
oktobra 2019, obiskali Pokrajinski mu-
zej Celje.

Ogledali smo si stalno razstavo znane 
Celjanke Alme Karlin, ki nas je navdihnila 
s svojimi potovanji po vsem svetu. Neka-
teri smo že prebrali njena knjižna dela, 
zato smo se veselili novih spoznanj. Z za-
nimanjem smo si ogledali njene, s poto-
vanj prinesene predmete, ki so nema pri-
ča Alminega poguma, zvedavosti, znanja 
jezikov, zbirateljske žilice, ponosa in lju-
bezni do človeka, narave in ustvarjalnosti.

 
Ogledali smo si tudi razstavo o celj-

skih grofih, ki je na ogledu v prvem in 
drugem nadstropju knežjega dvora, in 
to je bila za nas nadgradnja spoznanj po 
spomladanskem ogledu gradu Žovnek. 
V kleti knežjega dvora in pod grajskim 
dvoriščem se razteza največje razstavi-
šče z ostalinami antične Celeie izpred 
skoraj dva tisoč let.

 
Ogledali smo si tudi stalno razsta-

vo predmetov, ki časovno predstavljajo 

predmete od prazgodovine do staroslo-
vanske dobe. Tako smo si v nekaj urah 
ogledali muzej. Z nami je bil Berni Palir, 
ki je živi leksikon zgodovinskih dogod-
kov. Povedal nam je mnogo zanimivosti. 
Obljubili smo si, da se še vrnemo in bolje 
spoznamo našo preteklost, ki je izjemno 
bogata in vredna vsega spoštovanja.

Ogled Pokrajinskega muzeja Celje

Na ploščadi ob Splavarju, ob domi-
selno urejenem nabrežju Savinje, smo si 
odpočili ob zasluženi kavici in se počasi 
vrnili z lepimi vtisi proti domu.

Z O F I J A  P A L I R

MOZAIK DOGODKOV

Na oktobrskem druženju so varovanci poslušali zgodbo o Zverjascu.

Skupina Marvljice na obisku pokrajinskega muzeja v Celju
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Z oktobrskim jadralnim vetrom do uspeha
Mesec oktober je z vetrom napel jadra naših jadrnic. 

Jadralni klub Savinja je namreč organiziral šesto savinjsko 
regato, na kateri je sodelovalo 16 posadk. Med njimi so bile 
tudi tri ženske ekipe. Za razliko od prejšnjih let nas je letos 
spodbujalo tudi lepo vreme, saj je ponujalo možnosti za 
dobre rezultate.

 
Posadka Iskrice s skiperjem Boštjanom Podlesnikom, v ka-

teri smo bile tudi članice našega domačega jadralnega društva, 
smo skupno osvojile tretje mesto, med ženskimi posadkami pa 
prvo mesto. Na regati je tekmovalo kar pet ekip polzelskega 
jadralnega društva Maltezer in rezultati na regati so šteli za pre-
hodni pokal JD Maltezer. Prejela ga je ekipa Iskrice, ki so ji ga 
predali člani ekipe Prijatelji. Pokal je domoval pri njih od lani.  

 
Z uspehi naših ekip smo ponesli ime JD Maltezer zunaj meja 

naše občine. Tega smo veseli, a ostaja nam pomembno, da se 
znamo kakovostno družiti in da imamo možnost pridobivanja 
strokovnega znanja.

A L E N K A   Ž N I D A R

Nova pridobitev   
v DU Polzela

V novembru smo člani Društva upokojencev Pol-
zela v svojih prostorih naredili rusko kegljišče. Vljudno 
vabljeni vsi člani, ljubitelji kegljanja, vsak četrtek in pe-
tek popoldne.

Prisluhnimo pravljici
Tetka jesen nas je razveselila s toplim soncem, dnevi pa 

so se začeli krajšati, noči so postale hladnejše, ob večerih na 
zemljo lega megla. 

V četrtek, 24. oktobra 2019, je v Občinski knjižnici Polzela 
dišalo po suhem listju, ki se je čudovito obarvalo rdeče, rume-
no in rjavo. Spoznali smo dva najboljša gozdna prijatelja, ježka 
in zajčka. Čeprav sta si tako zelo različna, sta se spoprijateljila 
za vedno. Njuno prijateljstvo je bilo postavljeno pred nepriča-
kovane preizkušnje, vendar sta se znala spoprijeti z njimi.

Nato smo ustvarjali. Iz papirja, suhih listov in kostanja smo 
izdelali pisan jesenski aranžma.

R E N ATA  N OVA K

MOZAIK DOGODKOV

Ekipa Iskrice 

Otroci med ustvarjanem
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Poročilo o strelski tekmi
Ob prazniku Občine Polzela je LD Polzela organiziral 

strelsko tekmo v dveh disciplinah: Puška MK 35 m ob kolu 
in pištola VK 25 m. Tekma je potekala na strelišču LD Pol-
zela v Loki v soboto, 12. oktobra 2019, med 9. in 12. uro. 
Sodelovalo je 22 strelcev, članov LD Polzela, LD Velenje, 
Strelskega društva Polzela in Strelskega kluba Menina.

 
V disciplini MK puška je prvo mesto zasedel Jože Aram, 

član SD Polzela, drugo mesto Aleš Primčič, član LD Polzela, 
tretje mesto pa Iztok Derča, član SD Polzela. V disciplini pištola 
VK pa je prvo mesto dosegel Marko Hrovat, član SD Polzela, 
drugo mesto Davor Ribič, prav tako član SD Polzela, in tretje 
mesto Aleš Primčič, član LD Polzela.

 
Zaključek je bil na lovski koči LD Polzela v Založah, kjer so 

prvi trije posamezniki v obeh disciplinah prejeli kolajne. Pova-
bljeni so bili tudi lastniki zemljišč, na katerih so lovne površine.

B O J A N  K L E M E N Č I Č

Letos, ko Lovsko kinološko društvo (LKD) Celje, katere-
ga članica je tudi Lovska družina (LD) Polzela, praznuje 40. 
obletnico delovanja, smo 27. oktobra 2019 na Polzeli orga-
nizirali Jesensko preizkušnjo naravnih zasnov (JPZ).

Po opravljenih formalnostih je zbrane prvi pozdravil pred-
sednik LKD Janez Šumak, ki je na kratko opisal delo in pomen 
društva. V imenu LD Polzela nas je pozdravil in nam zaželel 
veliko uspeha in ugodno počutje v lovišču predsednik Aleš 
Primčič. Zbrane je nato pozdravil vodja sodniškega zbora 
Viktor Čuden, sodnik VII FCI-skupine za ptičarje, ki je vo-
dnikom razložil, pod kakšnimi pogoji bo potekala prireditev. 
Kot sodnica je sodelovala tudi Nataša Gederer, mednarodna 
sodnica VII FCI-skupine. Kot vodja prireditve sem zbranim 
razložil, kje in kako bo preizkušnja potekala na terenu. V ve-
liko pomoč je bil kinološki referent LD Polzela Martin Ribar. 
Sodelovalo je šest vodnikov iz štirih LKD: Silvo Poročnik - 
LKD Koroška z nemškim žimavcem, Jože Vasle – LKD Celje z 
madžarsko vižlo, Gašper Mihelič – LKD Ljubljana z nemškim 
žimavcem, Martin Močnik - LKD Celje z nemškim žimavcem, 
Mrak Branko – LKD Gorenjska z nemškim kratkodlakim pti-
čarjem, Matic Kordež – LKD Ljubljana z vajmerancem.

Delo na polju, vlečke in vaje ubogljivosti smo delali v lo-
višču LD Polzela. Po končanem prvem delu smo se dobili na 
lovskem domu v Založah, kjer so nas postregli z odličnim div-
jačinskim golažem, za katerega se v imenu sodelujočih na 
preizkušnji najlepše zahvaljujem. Drugi del preizkušnje, vo-
dno delo, je potekalo na ribnikih ribogojnice na Žovneku, kjer 
so optimalni pogoji za delo na vodi za mlade pse. Po koncu 
dela na terenu smo se ponovno dobili na lovskem domu v 
Založah, kjer so sodnika in vodja prireditve uredili administra-
tivni del in razglasili rezultate.

Pogoji za preizkušnjo so bili odlični, rahel veter in primer-
no vlago so vodniki s pridom izkoristili, saj so vsi psi preizku-
šnjo uspešno opravili z zelo solidnimi rezultati. Najboljši trije 

posamezniki, ki so mogoče malo izstopali, so:
• Branko Mrak s Cresom Makolskim, NKP - prvi nagradni 

razred,
• Silvo Poročnik s Ferdom Barjanskim, NŽ - drugi nagradni 

razred,
• Martin Močnik z Ago Rudniško, NŽ - drugi nagradni 

razred.

Ob 17.30 smo se prireditelji utrujeni in zelo zadovoljni, ker 
smo preizkušnjo uspešno izpeljali, vodniki pa, ker so dosegli 
zadovoljive rezultate, razšli s prijateljskim stiskom roke. Po-
sebej se zahvaljujemo LD Polzela za uporabo lovišča in za 
odlično malico ter podjetju Marko Hrovat, s. p., za uporabo 
ribnikov v ribogojnici na Žovneku ter Občini Polzela za sofi-
nanciranje.

Č E D O M I R  V O G R I N C

Poročilo s preizkušnje JPZ za ptičarje 

MOZAIK DOGODKOV

Prvi trije v disciplinah MK puška in pištola VK

Preizkušnjo so vsi uspešno opravili.
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Člani Društva podeželske mladine 
Polzela smo drugo oktobrsko nedeljo 
obiskali dom upokojencev v Šeneku.

 
Starejši varovanci doma so se z ve-

seljem pridružili ličkanju koruze in zra-
ven, ob prijetnem poslušanju harmoni-
ke, popili kakšen kozarček domačega 
jabolčnika. Prosili so nas, če bi jih lahko 
naslednje leto spet obiskali.

M AT E J  D U Š I Č

Ličkanje koruze v 
Šeneku

Martinovanje v Cirkulanah
Planinci PD Polzela smo se v sobo-

to, 9. novembra 2019, udeležili marti-
novega pohoda v Cirkulanah.

Po precej deževni noči nas je priča-
kalo čudovito jutro in še lepši dan. Pot 
nas je vodila med haloškimi vinogra-
di, ki so zdaj že odeti v lepe jesenske 
barve. Del poti do Hrastovca smo šli 
po Bračičevi poti in mimo cerkve svete 
Ane, ki smo si jo tudi ogledali. Ob poti 
so nas pogostili tudi z mladim vinom. 
Po pogostitvi na cilju smo se veseli in 
polni vtisov odpravili proti domu.

J O Ž I C A  J E G R I Š N I K

Obisk Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju
Ob povabilu Nogometne zveze Slovenije smo se v sredo, 6. novembra 2019, 

odpravili na Brdo pri Kranju. Povabljeni smo bili na dneve Olimpijskega komiteja 
Slovenije, v sklopu katerih smo se športne zveze združile v Porotorožu.

Ogledali smo si nogometni center, ki 
je vzorno urejen in je ponos naše največje 
nogometne organizacije v Sloveniji. Da-
niel Videtič nam je predstavil delovanje 
in načrte za dejavnosti, ki bodo poteka-
le naslednje leto. Razložili so nam tudi, 
kako delujejo in s kakšnimi nalogami se 
srečujejo na NZS. Glede na to, da smo v 
tem letu odprli športni objekt na Bregu, 
bosta drugo leto na podelitvi športnih 
priznanj naša gosta predsednik nogome-
tne zveze Radenko Mijatovič ter športni 
komentator Dejan Obrez, česar se vese-
limo že danes. Vsi smo bili nad dnevom, 
preživetim na Brdu, zelo navdušeni. Tovr-
stne obiske pa bo ZŠD Polzela poskušal 
nadaljevati vsako leto.

I V I  K A P I T L E R

MOZAIK DOGODKOV

Z obiska v domu upokojencev

Z martinovega pohoda

Obiskali smo Nogometno zvezo Slovenije na Brdu pri Kranju.
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Vesna v Španijo na frizersko 
tekmovanje 

V Ljubljani je 11. novembra 2019 prvič v zgodovini Wella Slovenije potekal 
šov »National Trend Vision Award 2019«, v sklopu katerega se je tekmovalo v 
kategoriji barvanja in kreativnosti pričeske.  

 
V polfinalu se je pomerilo 16 frizerk, v  finalu pa šest iz vse Slovenije. Vesna 

Glavnik iz frizerskega salona Glavniki&Čokolada s Polzele je v finalu v kategoriji 
kreativnosti pričeske osvojila prvo mesto, v kategoriji barvanja pa drugo. S tem si 
je pridobila možnost nastopa na mednarodnem tekmovanju, ki bo v Španiji marca 
prihodnje leto. 

T O N E  TAV Č E R 

Izšla je druga glasbena kompilacija      
»Polzela ima svojo muziko 2019«

Ideja o izidu kompilacije se je poro-
dila članu Društva Dobra ideja Juriju Žo-
harju, ki je po duši in srcu glasbenik in se 
že več kot dvajset let ljubiteljsko ukvarja 
z glasbo. Njen namen je podpora glas-
beni kulturi na Polzeli ter predvsem po-
sameznikom, ki ustvarjajo avtorsko glas-
bo, in njihovemu razvoju. Za fotografijo, 
oblikovanje in tudi za stik z donatorji je v 
veliki meri poskrbela Bina Plaznik.

Letos so skladbe zapisane na USB-
-ključku. Gre za avtorsko glasbo ustvar-
jalcev iz polzelske občine, ki je zbrana v 
pisanem spektru različnih glasbenih ža-
nrov, manj znanih in bolj znanih polzel-
skih ustvarjalcev. Pomenljiva besedila, od 
družbeno kritičnih pa do romantičnih in 
duhovnih, ter ponosni instrumental na-
šega orkestra in kvinteta, ponujajo po-
slušalcu navdih za ustvarjanje in voljo do 

življenja. Vsi smo lahko ponosni na pol-
zelski glasbeni izdelek. Zahvala gre vsem 
donatorjem za finančno podporo pro-
jekta ter vsem bodočim poslušalcem za 
nakup in pozornost, ki jo bodo namenili 
glasbi iz domačih krajev. Ključek z glas-
benim zapisom »Polzela ima svojo muzi-
ko 2019« lahko dobite na sedežu Društva 
Dobra ideja, na Glavnem trgu 62.

B I N A  P L A Z N I K

MOZAIK DOGODKOV

Vesna Glavnik (desno) s svojim modelom                              

Glasbeniki s kompilacije »Polzela ima svojo muziko 2019«
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V Žalcu so v ponedeljek, 11. novembra 2019,  odprli pri-
zidek k žalskemu zdravstvenemu domu – Center za krepitev 
zdravja,  v katerem bodo izvajali preventivne programe za 
občane šestih spodnjesavinjskih občin. Vrednost investicije  
znaša nekaj več kot 641 tisoč evrov, od tega je nepovratnih 
sredstev 438 tisoč evrov, neto površine v novem prizidku 
pa je 234 kvadratnih metrov. Delo  je izvedlo polzelsko pod-
jetje Halomojstri, d. o. o., s podizvajalci. S prerezom traku 
so prizidek predali namenu župan Občine Žalec Janko Kos, 
direktorica ZD Jožeta Potrate Žalec dr. Hana Šuster Erjavec 
in vodja centra Rok Repas. 

Na slovesnem odprtju sta številne, ki so se zbrali, med 
drugim tudi župani in podžupani spodnjesavinjskih občin, 
nagovorila župan Janko Kos in direktorica ZD Jožeta Po-
trate Žalec dr. Hana Šuster Erjavec. V krajšem kulturnem 
programu pa so nastopile baletke Glasbene šole Risto Savin 
Žalec. 

Z investicijo so pridobili dodatne prostore, namenjene 
izvajanju dodatnih dejavnosti zdravstvenega doma. Ključni 
del predstavlja ureditev telovadnice, sestavni del projekta pa 
je tudi ureditev spremljajočih prostorov (garderobe, pisarne, 
shrambe, sanitarije), ki so funkcionalno povezani z izvajanjem 
medicinske dejavnosti. Izjemno pomemben del investicije 
predstavlja tudi ureditev klančine, ki omogoča lažji in prija-
zen dostop za vse gibalno in senzorno ovirane ljudi (invalide, 
poškodovane, starejše in starše z otroškimi vozički). Občina 
Žalec je uredila tudi dodatne ukrepe zunanje ureditve objek-
ta s  parkirišči  in prometne ureditve z navezavo na obstoječo 
lokalno prometno infrastrukturo. 

Cilj, ki ga dosegajo z izvedbo investicije, je pridobitev 
ustreznih kapacitet žalskega zdravstvenega doma za izvaja-
nje nadgrajenih preventivnih pregledov, in sicer:  zagotovi-
tev ustreznih prostorov za izvajanje nadgradnje preventivnih 
programov, zagotovitev funkcionalno-tehnološko sodobnih 
in dodatnih delovnih prostorov za izvajanje zdravstvenih 
dejavnosti, ki jih zdravstveni dom do zdaj še ni izvajal, za-
gotovitev potrebnih spremljajočih prostorov, namenjenih 
zdravstvenemu osebju in pacientom, zagotovitev tehnično in 
funkcionalno ustreznega dostopa do prostorov z ureditvijo 
klančine, kar je tudi v skladu z veljavnimi predpisi, ki za jav-
ne objekte narekujejo izvedbo neoviranega dostopa gibalno 
oviranim ljudem z urejeno zunanjo ureditvijo, vključno s par-
kirišči.

T O N E  TAV Č E R

Odprt Center za krepitev zdravja 

Potopisno predavanje o Antarktiki
V četrtek, 14. novembra 2019, je v Občinski knjižnici Pol-

zela potekala potopisna predstavitev o najhladnejši celini 
sveta – Antarktiki. 

 
Predavateljica Barbara Popit zase pravi, da je po duši po-

potnica. Svoja občutja in doživetja na popotovanjih po različnih 
celinah rada prelije na platno, papir ali deli s poslušalci na po-
topisnih predavanjih. In tako nam je predstavila Antarktiko, izo-
lirano in še razmeroma nedotaknjeno celino, v osrednjem delu 
ledeno puščavo, na obrobnih delih pa poseljeno z unikatnimi ži-
valskimi vrstami. Je najhladnejša, najbolj vetrovna, najbolj suha, 
najbolj ledena in najvišja izmed vseh celin sveta, ima najdaljše 
dneve in najdaljše noči. Spoznali smo zgodovino odkritja An-
tarktike ter skupaj s polarno ekspedicijo pluli med ledenimi go-
rami in spoznavali čudovito, neokrnjeno naravo na koncu sveta.

Svojo predstavitev je predavateljica sklenila z mislijo: »Ob-
staja svet, ki je popolnoma drugačen od našega. Ledeni svet 
s svojo čarobno pokrajino te popolnoma prevzame, zasvoji in 
tvojega srca nikoli ne zapusti. To je Antarktika.«

R E N ATA  N OVA K

MOZAIK DOGODKOV

Nekaj foto utrinkov na dan odprtja

Barbara Popit na Antarktiki 
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Tretjo nedeljo v novembru, že tradicionalno trinajstič, 
zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč. 

To je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in po-
škodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnji-
mi, prijatelji, sodelavci in znanci. Geslo letošnjih aktivnosti 
je Življenje ni rezervni del. Na polzelskem pokopališču, kjer 
je nameščena edina marmornata plošča v Spodnji Savinjski 
dolini z napisom Spomin žrtvam prometnih nesreč, je bila 
v petek, 15. novembra 2019, v organizaciji Občine Polzela, 
ZŠAM Savinjska dolina in OŠ Polzela krajša komemoracija.

Zbrane je nagovoril predsednik ZŠAM Savinjska do-
lina Milan Pečnik, ki je poudaril, da Zavod Varna pot pod 
okriljem Organizacije Združenih narodov (OZN), Svetovne 
Zdravstvene organizacije (WHO) ter Evropskega združenja 
žrtev prometnih nesreč (FEVR) 18. novembra zaznamuje in 
organizira dejavnosti ob svetovnem dnevu spomina na žr-
tve prometnih nesreč. Ocena Svetovne zdravstvene orga-
nizacije je, da na cestah na svetu vsako leto umre približno 
1,25 milijona udeležencev, v Sloveniji pa jih je lani umrlo 91. 
Ob koncu pa je dejal, da je vizija združenja, da do konca 
leta 2030 ne bi bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom. Po 
krajšem kulturnem programu, ki so ga pripravili najmlajši iz 
vrtca in OŠ Polzela, so člani združenja, otroci iz vrtca in šole 
ter drugi prižgali svečke pred spominsko ploščo Spomin žr-
tvam prometnih nesreč. 

T O N E  TAV Č E R

Življenje ni rezervni del

Premiera filma »Z nami na smuči« 
V sredo, 16. oktobra 2019, je na gradu Komenda po-

tekala premiera filma o alpskem smučanju z naslovom »Z 
nami na smuči«.

 
Didaktični film o alpskem smučanju, ki ga je posnel Cen-

ter šolskih in obšolskih dejavnosti, prikazuje pot učenja 
smučanja od začetnih do končnih storitev Slovenske alpske 
šole smučanja. Poudarek daje varnosti, začetnim oblikam 
smučanja, učenja vožnje z vlečnicami in sedežnico ter uče-
nju smučanja med samim smučanjem.

 
Premiere so se udeležili direktor CŠOD Branko Kumer 

z vodstvom CŠOD, predsednik Zveze učiteljev in trenerjev 
smučanja Slovenije Blaž Lešnik, trenerji, sponzorji, starši 
otrok, snovalci filma Snežana Jug, Mojca Odar in Aleksej 
Kuzmin ter seveda otroci, ki v filmu nastopajo. Prireditev je 
povezovala Jerca Zajc Šuštaršič.

 
Demonstratorja tehnike smučanja Snežana Jug in Ale-

ksej Kuzmin ter otroci začetniki skozi različne vaje na snegu 
prikazujejo  varno, igrivo in zanimivo učenje alpskega smu-
čanja. Naša največja želja je, da bi film pripomogel k pozi-
tivnim izkušnjam na smučeh, tako tistih, ki bodo poučevali 
začetnike, kot začetnikov samih. Tako se vsi raje vračamo na 
bele strmine in uživamo v smučanju ter ohranjamo tradicijo 
smučarskega naroda.

Vsi, ki bi si želeli film »Z nami na smuči« ogledati - učitelji 
smučanja, starši in otroci, skratka vsi, ki bi se radi naučili, 
obnovili in nadgradili svoje znanje alpskega smučanja -, ga 
lanko prosto dostopnega najdete na spletu.

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

MOZAIK DOGODKOV

Na polzelskem pokopališču je nameščena edina 
marmornata plošča v Spodnji Savinjski dolini, z napisom 
Spomin žrtvam prometnih nesreč.

Didaktični film o alpskem smučanju prikazuje pot učenja 
smučanja od začetnih do končnih storitev Slovenske alpske šole 
smučanja.
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Teden dni pred mladinskim držav-
nim prvenstvom Slovenije je v Ljubljani 
potekal močan mednarodni turnir v ka-
rateju. Nastopilo je 769 tekmovalcev iz 
134 klubov iz 14 držav.

 
Karate klub Polzela je tokrat zastopa-

la 11-članska ekipa, ki je domov prinesla 
sedem odličij. Najuspešnejša je bila Nika 
Šenica, ki je osvojila zlato v dveh katego-
rijah mlajših članic. Tekmovalce je vodil 
Luka Deberšek.Naši tekmovalci so klub 
popeljali do četrtega mesta v skupni raz-
vrstitvi 134 klubov. 

Zlato kolajno so osvojili Lan Podpe-
čan, Nika Šenica in Nuša Žerjav. V finalu 
sta tokrat klonila Laura Bergant in Svit 
Podpečan ter tako osvojila srebrno kolaj-
no. V repasažni borbi je bronasto kolajno 
osvojila naša prejemnica kolajne balkan-
skega prvenstva Aneja Jesenek Rojšek. 

Vsi tekmovalci so prikazali odlične 
borbe in naredili dobro popotnico za pri-
hajajoče državno prvenstvo, ki bo v Celju. 

LU K A  D E B E R Š E K

Polzelski karateisti blesteli na 12. MT »Ljubljana open 2019«

Martinovanje - tradicija je tradicija
V četrtek, 14. novembra 2019, smo 

bili člani Društva upokojencev Polzela 
na izletu, in sicer v Slovenskih goricah. 
Nekaj dni pred tem je godoval sveti 
Martin in tako smo se tudi tokrat spo-
mnili tega svetnika ter martinovali. 

Najprej smo obiskali naše stanovske 
kolege v DU Destrnik, kjer so nas prija-
zno sprejeli in pogostili. V njihovih prele-
pih društvenih prostorih, ki so si jih ustva-
rili z udarniškim delom in donatorstvom, 
smo tudi kegljali. Po tem športnem sre-
čanju smo obiskali farno cerkev svetega 

Urbana. Gospod Jože Škofič, duhovnik v 
Destrniku, nam je predstavil zgodovino 
njihove fare in cerkve. Po ogledu smo bili 
povabljeni še v njegovo vinsko klet, kjer 
smo lahko okusili različne vrste rujne ka-
pljice. Dalje nas je pot vodila v zaselek 
Zavrh nad Voličino, kjer so člani Turistič-
nega društva Rudolf Maister iz Zavrha 
s svojimi in evropskimi sredstvi obnovili 
hišo, v katero je kar nekaj let zahajal ge-
neral, pesnik in intelektualec Rudolf Ma-
ister, ko je živel v Mariboru. Poleg hiše, 
v kateri je izjemno zanimiv in lep muzej, 
stoji tudi 17 metrov visok kovinski stolp 
Rudolfa Maistra, ki je naslednik 25 m 
visokega lesenega stolpa, za katerega 
je načrt narisal kar generalov sin Borut 
Maister. Po vseh ogledih smo se odpe-
ljali v Spodnjo Voličino. Tu smo se dobro 
najedli in naplesali ter se v večernih urah 
odpeljali proti Savinjski dolini, v prelepe 
domove pod našo Goro Oljko. Obljubili 
smo si, da se bomo še udeležili podob-
nih izletov. Zato lepo vabljeni tudi tisti, ki 
razmišljate, ali bi šli z nami. 

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

MOZAIK DOGODKOV

11-članska ekipa, ki je zastopala Karate klub Polzela, je osvojila sedem odličij.

Člani DU Polzela v hiši, v katero je zahajal general Rudolf Maister.
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Društvo upokojencev Andraž je v so-
boto, 23. novembra 2019, skupaj z Obči-
no Polzela v Domu krajanov v Andražu 
pripravilo že 12. ocenjevanje zeliščnega 
napitka, poimenovanega Andraževec.

Kot je že povedano uvodoma, gre 
za zeliščni napitek neke sorte Jager-
meister, vendar z razliko, da so osnovne 
sestavine žganje in čez celo leto nabra-
na zelišča lokalnega značaja, pa tudi 
sestavine so recept vsakega posame-
znega pridelovalca.

Letos je v ocenitev prispelo v predpi-
sanih steklenicah 34 vzorcev Andraževca. 
Ocenjevalcev zeliščnega napitka je bilo 
pet. Nihče ni vedel, čigav in od kod je napi-
tek, ki so ga dobili v ocenjevanje. Ocenje-
vanje je potekalo v dveh delih. Ocenjevalci 
so si morali po prvem delu malo odpočiti 
in pripraviti svoje brbončice za nadaljnje 
nepristransko ocenjevanje. Medtem ko 
so se ocenjevalci mučili s preizkušanjem 
predstavljenih vzorcev, so to izkoristili Va-
ški godci. S svojimi izbranimi melodijami 
so pritegnili obiskovalce na plesišče. V 

prvem delu je spregovoril Marjan Pogo-
revc, ki je na kratko opisal pridelavo tega 
napitka. »Osnova za dober napitek je ka-
kovosten sadjevec (šnops) in pa zelišča, 
ki morajo biti tudi nabrana v točno dolo-
čenem času,« je dejal Pogorevc. Na žalost 
govornik ugotavlja, da je rož čedalje manj 
zaradi intenzivnega gnojenja in večkratne 
košnje. Tudi dvoletna pozeba je pripomo-
gla k slabši kakovosti sadja.

V odmoru v drugem delu je spre-
govoril Ljubo Žnidar, ki je podrobno in 
zelo strokovno povzel pridelavo in po-
trebne sestavine za likerje na splošno. 
Lepo je tudi opisal žganjekuho in tudi 
zakonodajo, ki ureja to področje. Vre-
dno je bilo prisluhniti.

Organizator je priznanja za prinesene 
vzorce Andraževca razdelil v tri kategori-
je: bronasta, srebrna in zlata odlikovanja. 
Malo drugače kot pri ocenjevanju salam. 
Letos je bilo podeljenih 8 bronastih, 15 
srebrnih in 11 zlatih odlikovanj. Poudariti 
še velja, da so bile dvorana, scena in po-
strežba delo pridnih rok naših upokojenk 
in upokojencev. Pohvalno! Na hodniku je 
bilo slišati, da so že stekle priprave za An-
draževec 2020.

F R A N C  K U M E R

12. ocenjevanje Andraževca

KMN Frendi je v sodelovanju z Ob-
čino Polzela in Zvezo športnih društev 
Občine Polzela pripravil tretji odprti 
turnir malega nogometa. 

Na turnirju je sodelovalo 12 ekip iz 
Savinjsko-Šaleške regije. Na koncu je 

prvo mesto dosegla ekipa Red Star, 
drugo mesto je osvojila ekipa ŠD Lo-
kavc in tretje mesto Eurotas Hoteli. 
Najboljši igralec je bil Klemen Štorman, 
najboljši vratar pa Igor Borak iz ekipe 
Red Star. Pokale najboljšim sta podelila 
predsednik ZŠD Polzela Ivi Kapitler in 

predsednik KMN Frendi Damjan Ožir. 
Zanimanje za mali nogomet je veliko, 
saj na leto pripravimo dva turnirja in na 
obeh nastopi 12 ekip, kar je največ za 
en dan. Naslednji turnir KMN Frendi bo 
v maju. 

D A M J A N  O Ž I R

Turnir malega nogometa ob prazniku Občine Polzela

MOZAIK DOGODKOV

Na letošnji prireditvi so ocenjevali 34 vzorcev Andraževca.

Prvo mesto na turnirju je dosegla ekipa Red Star.
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Polzelanka in vitezinja poezije 
dr. Glorjana Veber je oktobra zasto-
pala Slovenijo na 71. mednarodnem 
frankfurtskem knjižnem sejmu, ki ga 
vsako leto obišče skoraj 300.000 obi-
skovalcev. Letos se je na njem pred-
stavilo približno 7500 razstavljavcev 
iz 150 držav. 

Drago Jančar, Jurij Hudolin, Aleš 
Šteger in Glorjana Veber so bili izbra-
ni avtorji s strani Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije. Polzelska 
pesnica, ki ima sicer poezijo preve-
deno v več kot 30 jezikov in izdanih 
nekaj knjig, se je na sejmu predstavila 
z nastopom prvih prevodov v nemški 
jezik. 

»Res je, da je moja poezija preve-
dena v kar nekaj jezikov. Sem se pa 
šele ob povabilu zavedla, da v nemški 
jezik še nisem bila prevedena. Kljub 
moji veliki ljubezni do besede je na-
ključje hotelo, da je bil to hkrati moj 
prvi obisk frankfurtskega sejma in 
prvi nastop v nemškem prostoru, za 
kar sem zelo hvaležna,« je povedala 
Glorjana.

Oktobra je Glorjanine pesniške na-
stope zaznamoval tudi projekt Srečaj 
se z verzi. Potekal je v 19. kavarnah 
po vsej Sloveniji, pri čemer so lahko 
obiskovalci kavo namesto z denarjem 
plačali z napisanim verzom. Projekt, 
ki je bil že večkrat organiziran s strani 
Julius Meinlja, je k sodelovanju povabil 
Glorjano Veber in pesnika Ferija Lain-
ščka, ki sta v zadnjih osmih letih več-
krat sodelovala.

Na frankfurtskem knjižnem sejmu       
ter za bolnike z limfomom in levkemijo

CIKLUS
PREDAVANJ predavalnica| Grad Komenda |19.00

6.12. Vsaka zemeljska točka je lahko tvoja
        točka
        Po poteh pentagrama Ivana Mohoriča
        Jana Šubic Jurjavčič

10.1. Slovenija, čarobna dežela
        Zgodovinska izvirnost Slovenije
        Simon Prosen

24.1. Odnos do Zemlje in moč prostora
        Jože Guardjančič

31.1. Sveta geometrija naših prednikov
         Luka Mancini

14.2. Skrivnosti Gore Oljke
         Matej Dasko

21.2. Prihodnost, ki si jo želimo, bomo
       dobili samo, če imamo vizijo o njej
         Marjan Kogelnik
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Pesnica, ki je sicer tudi predavate-
ljica s področja marketinga, odnosov z 
javnostmi in pisanja, je precej aktivna 
tudi na področju humanitarnosti. Po-
vedala je, da je pomembno poudari-
ti, da pri projektu sodeluje Slovensko 
združenje bolnikov z limfomom in lev-
kemijo: »S poezijo bolnikom pomaga-
mo skozi najtežje obdobje, saj morajo 
biti po posegu v popolni izolaciji od 
zunanjega sveta. V začetku decembra 

bo izšla knjiga, v kateri bodo objavlje-
ni izbrani verzi naključnih obiskovalcev 
kavarn in bolnikov, skupaj s Ferijevimi 
in mojimi verzi. Besede so energija, 
zato je pomembno, kako z njimi ravna-
mo, da zdravimo in proslavljamo drug 
drugega. Poleg tega želimo spodbudi-
ti, da bi se več ljudi odločalo za daro-
vanje matičnih krvnih celic za tovrstne 
bolnike.« 

T O N E  TAV Č E R

MOZAIK DOGODKOV

Dr. Glorjana Veber
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December 2019
NEDELJA, 1. 12. 2019, od 8. do 9. ure
Dom krajanov Andraž 
Meritve krvnega sladkorja in 
holesterola
Krajevna organizacija RK Andraž

NEDELJA, 1. 12. 2019, ob 15. uri
Dom krajanov Andraž 
Predstavitev knjige »110 let kulture in 
prosvete v Andražu«
Kulturno društvo Andraž

PONEDELJEK, 2. 12. 2019, od 18. do 
19. ure 
Rekreacija članov Društva 
upokojencev Polzela
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 5. 12. 2019, od 14. do 16. 
ure 
Prostori Društva upokojencev Polzela
Kegljanje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 6. 12. 2019, ob 19. uri
Mala dvorana Kulturnega doma na 
Polzeli 
35 let Tamburaškega orkestra 
Polzela z gosti in predstavitev knjige 
uspavank »Hitro pod odejo«
Kulturno-umetniško društvo Polzela

PETEK, 6. 12. 2019, ob 19. uri 
Grad Komenda – VIT-točka 
Odstiranja znanj prednikov
Zavod Anima Mundi

SOBOTA, 7. 12. 2019, od 6.50 do 20. 
ure 
Zbor na parkirišču pred občinsko 
stavbo na Polzeli
Pohod na Mali Golak (1495 
m), Osmice v vasi Planina nad 
Ajdovščino
Prijave: Uroš Lešnik, GSM: 031 616 396
Planinsko društvo Polzela
 
SOBOTA, 7. 12. 2019, od 7.00 do 7.30 
Telovadba za člane DU Polzela
Društvo upokojencev Polzela

NEDELJA, 8. 12. 2019, ob 8.45
Zbor pri pokopališču v Andražu
Praznovanje sv. Barbare, zavetnice 
rudarjev
Društvo upokojencev Andraž, sekcija 
rudarskih uniformirancev

NEDELJA, 8. 12. 2019, ob 10.30 
Cerkev sv. Marjete na Polzeli
Srečanje 50-letnikov
Občina Polzela ter Župniji Polzela in 
Andraž

PONEDELJEK, 9. 12. 2019, od 18. do 
19. ure
Rekreacija članov Društva 
upokojencev Polzela
Društvo upokojencev Polzela

SREDA, 11. 12. 2019, ob 17. uri
Grad Komenda
Zaključna razstava »Mavrične 
podobe leta 2019«
Kulturno-umetniško društvo Polzela

ČETRTEK, 12. 12. 2019, od 14. do 16. 
ure
Prostori Društva upokojencev Polzela
Kegljanje
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 12. 12. 2019, od 18. do 19. 
ure
Grad Komenda – prostori knjižnice
Božična pravljica in ustvarjalna 
delavnica prazničnih voščilnic z 
Majdo Pur
Občinska knjižnica Polzela

SOBOTA, 14. 12. 2019, ob 8. uri 
Zbor pri igrišču v Andražu
Zadnji planinski izlet v neznano
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 14. 12. 2019, ob 14.30 
Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
263. Lunohod Polzela–Šmartno v 
Rožni dolini
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 14. 12. 2019, ob 16. uri
Božičkovanje v Andražu
Društvo prijateljev mladine Andraž

NEDELJA, 15. 12. 2019, ob 15. uri 
Dom krajanov Andraž 
21. urica ljudskih melodij in napevov
Kulturno društvo Andraž

ČETRTEK, 19. 12. 2019, od 14. do 16. 
ure 
Prostori Društva upokojencev Polzela
Kegljanje
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 19. 12. 2019, od 15. do 16. 
ure
Medgeneracijski center Polzela
Mesečno merjenje krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 21. 12. 2019, od 16. ure dalje
Grad Komenda
Po božiču diši ... in prihod Božička
Občina Polzela v sodelovanju z 
Osnovno šolo Polzela, TD Občine 
Polzela, RK Žalec in MSK Žalec

SREDA, 25. 12. 2019, ob 18. uri
Cerkev sv. Marjete na Polzeli
Božično-novoletni koncert
Občina Polzela

TOREK, 31. 12. 2019, od 22. ure dalje
Parkirišče pred občinsko stavbo na 
Polzeli
Silvestrovanje na prostem
Občina Polzela

DECEMBER 2019: VSAKA NEDELJA, 
od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

KOLEDAR DOGODKOV40
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ČLOVEK JE TO, KAR JÉČLOVEK JE TO, KAR JÉ
»Z biodinamiko do zdravja narave in človeka«
Predavanje za vse občane, kmete, vrtičkarje,
sadjarje, vinogradnike, zelenjadarje, čebelarje ...

V petek, 29. novembra 2019, ob 17. uri
na gradu Komenda na Polzeli
Predava dr. Matjaž Turinek, kmet, sadjar,
raziskovalec in svetovalec, docent za poljedeljstvo
na Fakulteti za biosistemske vede v Mariboru.

PONEDELJEK, 2. 12. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 3. 12. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika 
– začetni
(Nevenka Turk) 

SREDA, 4. 12. 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, 5. 12. 2019
8.00–10.00 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 7. 12. 2019 
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Prijavite se začetniki.
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 9. 12. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom 
(Cvetka Vačun)

TOREK, 10. 12. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)
 
16.00–17.30 Krožek nemškega jezika 
– začetni
(Nevenka Turk)

SREDA, 11. 12. 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, 12. 12. 2019
15.00–16.30 PLETENJE za vse 
generacije
(Cvetka Basle, Edita Šparaš)

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 13. 12. 2019
18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 16. 12. 2019
9.00–10.00 Razgibajmo se s plesom
(Cvetka Vačun)

TOREK, 17. 12. 2019
8.00–9.00 TELOVADBA – okrepimo 
hrbtenico
S seboj prinesite ležalno podlogo.
(Majda Blagotinšek)

16.00–17.30 Krožek nemškega jezika 
– začetni
(Nevenka Turk)

SREDA, 18. 12. 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, 19. 12. 2019
8.00–9.30 Bralna skupina Mravljice
(Julijana Veber)

9.30 - 11.00, POSVETOVALNICA 
Center za varovanje zdravja, Nada 
Cilenšek, dipl. ms. sr.
Zdravje se prične v ustni votlini

17.30–18.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Majhenšek)

PETEK, 20. 12. 2019
9.00–10.30 Ravnanje s pametnim 
telefonom
Prijavite se začetniki.
Obvezna predhodna prijava.
(Bina, GSM: 041 692 772) 

18.00–20.00 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Oton Kronovšek)

PONEDELJEK, 23. 12. 2019
9.00–10.00 RAZGIBAJMO SE S 
PLESOM
(Cvetka Vačun)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na oglasni 
deski in na Facebook strani.
Vsi dogodki v medgeneracijskem 
centru so brezplačni in so namenjeni 
vsem prebivalcem 
lokalne skupnosti. 

Vabljeni, da se nam pridružite kot 
obiskovalec ali da kot prostovoljec 
podelte svoje znanje z nami.
Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).

Medgeneracijski center - december 2019

Prirejata:
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Spomnimo se lepe, mirne noči
brez požarov in poškodb!

Namesto v trgovino po pirotehniko 
vzemimo s polic tople nogavice, kapo, šal ali 
hrano in pomagajmo ustvariti lepe spomine 

tudi ljudem v stiski.

KAJ?
Na zbiralni akciji bomo zbirali higienske pripomočke 
(mila, zobne ščetke, zobno pasto, vlažilne robčke, 

vlažilne kreme …), praške, mehčalce, originalno 
zapakirano hrano, nogavice, kape, šale, brisače, 

rokavice, manjše prigrizke (suho sadje, oreščke …).

KDAJ in KJE?

15. 12. 2019 med 15. in 17. uro
v Gasilskem domu Ločica ob Savinji.

KOMU?
Vsa sredstva, ki jih bomo zbrali, bomo namenili 

starostnikom, ki potrebujejo pomoč. Starostnikom, 
ki jih velikokrat spregledamo in ne opazimo. 

Skupaj smo močnejši!

Gasilci PGD Ločica ob Savinji

KOLEDAR DOGODKOV42

POLZELAN             Št. 11, november 2019



»Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te išče.

Med nami več ni tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.«

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dobrega in 
dragega očeta ter dedija

KARLA – DRAGA TAJNŠKA
(1944–2019)

se iz srca vsem zahvaljujemo za ustne 
in pisne izraze sočutja, za cvetje, 
sveče in darovane maše. Iskrena 

hvala moji teti Cvetki Vačun, ki mi je 
v teh težkih trenutkih stala ob strani, 

sosedu Stanetu Žnidarju, župniku 
Jožetu Kovačcu, pogrebni službi 

Ropotar, govornici, pevcem Zvon ter 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 

zadnji poti.
Žalujoči: hči Anemari z družino

ZAHVALA

V 78. letu starosti se je za vedno 
poslovila ljubeča žena, mati, babica in 

prababica

ANICA JAZBEC
z Ločiške ceste

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, ki ste nam v 

težkih trenutkih slovesa stali ob strani.

Hvala za darovano cvetje, sveče, 
svete maše in tolažilne besede.

Žalujoči: mož Eduard in vsi njegovi

V SPOMIN

VASLE

 

Vnukinja MATEJKA
(1975–1979)

7. novembra je minilo 40 let, 
odkar so nas v tragični nesreči 

prekmalu zapustili.
Hvala vsem, ki se jih spominjate.

Vsi njihovi

V SPOMIN

MARIJA PIHLER
(2. 5. 1921–2. 9. 2014)

2. septembra je minilo pet let, odkar 
te ni več med nami, a v naših srcih 

boš vedno živela, draga mama, 
babica, prababica.

Najlepša hvala vsem, ki jo ohranjate v 
spominu.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč je … 

V SPOMIN

18. decembra bo minilo deset let, 
odkar nas je zapustila

IVANA BUKOVEC
Andraž nad Polzelo

(27. 1. 1935–18. 12. 2009)

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem 
spominu, postojite ob njenem grobu 

in prižgete sveče.

Vsi njeni

IVAN
(1923–1979)

ANTONIJA
 (1926–1979)

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo! 
Ujet v naša srca,

z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini. 

V SPOMIN

23. novembra je minilo pet let žalosti, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož, 

ati, dedi, tast

BRANKO MIKLAUŽIN
iz Ločice ob Savinji

(1952–2014)

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

Vsi njegovi

ZAHVALE, V SPOMIN 43

Št. 11, november 2019             POLZELAN
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