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Vsebine

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

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

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

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

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

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

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

pošti: urednistvo-polzelan@polzela.si, 
do 10. 9. 2021. 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 23. 9. 2021.

Poročevalec Občine Polzela
Številka 7, julij 2021
Datum izida: 29. 7. 2021
Letnik 9

Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,

3313 Polzela

Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar 

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek

Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos

Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek

Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Telefon: 03/703 32 00

E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.

Fotografije
Tone Tavčer, Bina Plaznik, Špela Ožir, Pia 

Klančar, Jani Rojnik, Mira Kelemen, Frenk 

Oder, arhiv društev Občine Polzela, arhiv OŠ 

Polzela, arhiv Občine Polzela, splet

Oblikovanje
DIS, Tina Čas, s. p.
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Studio 55

Naklada
2300 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
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Pravijo, da šport mladega človeka obliku-
je. Mene je oblikovalo lokostrelstvo. Začelo se 
je s prvo izstreljeno puščico pri sedmih letih. 
Zdaj imam 17 let in sem član slovenske mla-
dinske reprezentance.

Lokostrelstvo je dinamičen šport, ki raz-
vija telesno in duševno stabilnost. Temelji na 
zavedanju svojega telesa, vzdrževanju notra-
njega miru in nadzoru uma. Kajti le osredo-
točen in močan um omogoča izvedbo po-
polnega strela. Pa tudi v življenju prav pride.

Vlaganje truda v lokostrelstvo je zame 
veselje. Čas, ko streljam, je čas pozornosti in 
želje po nenehnih izboljšavah.

Meni je šport prinesel veliko dela ob šoli, 
truda, več reda in organiziranosti v življenju. 
Dal mi je veliko lepega. Med lokostrelci so 
moji najboljši prijatelji, tudi ljubezen. Z mla-
dinsko reprezentanco sem potoval in tek-
moval po različnih državah sveta ter spoznal 
najboljše lokostrelce na svetu.

Tudi sam sem dosegel nekaj največjih 
življenjskih uspehov; ko sem zmagal na sve-
tovnem pokalu v Rimu, zmagal na evrop-
skem prvenstvu, na svetovnem prvenstvu v 
Madridu pred kraljevo palačo osvojil četrto 
mesto …

Vrhunski šport je tudi družinska stvar. 
Starši so me zadnjih deset let vozili na veči-
no tekmovanj po Sloveniji, v Italijo, Francijo, 
Avstrijo, Slovaško, ZDA … Ves čas so verjeli 
vame. Čeprav vsak izmed nas drugače vidi 
lokostrelstvo. Moj oče bi rekel, da mladim 
lepo poravna hrbet in krepi pozornost, moja 
mami trdi, da sem rojen s poslanstvom loko-
strelca. Sam pa še vedno po vseh napornih 
treningih in tekmah ugotavljam, kako rad to 
počnem in da je moja prihodnost v vrhun-
skem lokostrelstvu.

Lokostrelstvo je zelo stara človekova de-
javnost. Najboljši lokostrelci so bili uspešni 
lovci ali dobri bojevniki. Danes je to šport, ki 
se dogaja v naravi in pozimi v dvorani, ki bi-
stri um, krepi pozornost in telo. Primeren je 
za vsakogar, ne glede na starost. Priporočam 
ga tudi otrokom, saj je čas z lokom čas brez 
telefona. 

Poletje je čas sproščenosti in veselja. Naj 
bo tudi čas za ukvarjanje s športom. Prijetne 
temperature te dni vabijo k vadbi v naravi. 
Narava zdravi, gibanje pa krepi telo in duha. 

Izberite si aktivnost, ki je pisana na kožo 
vam. 

Tim Jevšnik

Športnikovo življenje
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Županove misli

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani, 

po občini in širše se je razpršila vest, 
ki jo potrjujem: 1. avgusta 2021 se bom 
zaposlil kot vodja Darsove avtocestne 
baze na Vranskem.

Od leta 2013 sem funkcijo župana 
opravljal profesionalno, odslej pa bom 
to funkcijo opravljal neprofesionalno, a 
zato nič manj odgovorno. Vodenje obči-
ne je zame poslanstvo in način življenja. 
Tako kot do zdaj bom v službi ljudi, vas 
občank in občanov, 24 ur na dan. Imate 
mojo telefonsko številko in moj elektron-
ski naslov. Morda se ne bom mogel od-
zvati takoj, zagotovo pa se bom. 

Vem, da boste razumeli, če se bom 
opravičil za kakšno prireditev, občni zbor 
ali sestanek. Če mi ne bo uspelo priti, 
bo prišel podžupan ali kdo iz občinske 
uprave. Vsekakor pa se bom potrudil, da 
bom tudi odslej čim več med vami. Stiki z 
vami mi veliko pomenijo, rad poklepetam 
z vami, rad pomagam, kolikor je v moji 
moči, in tako bo tudi ostalo.

Nov izziv je zame priložnost, ki mi bo 
prinesla še več izkušenj. Tudi takšnih, ki 
so pri vodenju občine dobrodošle. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste me ob 
novici, ki ste jo slišali, poklicali in mi iz-
razili podporo ter mi ponudili pomoč, 
če bi jo potreboval. Ti vaši odzivi mi da-
jejo svež veter v krila in mi sporočajo, 
da je moja odločitev pravilna. Prijeten je 
občutek, da smem računati na mnoge 
med vami. Vem, da veste, da tudi vi vsi 
lahko vedno računate name. Ne morem 
vedno pomagati, naredim pa vse, da bi.

Geslo liste Gibanje za Občino Polze-
la, s katero se že pripravljamo na voli-
tve, ki bodo prihodnje leto, je »Dokazu-
jemo, da zmoremo«. Ta misel nas žene 
k uresničevanju ciljev, zapisanih v dese-
tletni razvojni strategiji. Dobro nam gre; 
uspešno sledimo zaporedju, ki smo si 
ga zadali. In tako bomo nadaljevali. 

V tem trenutku končujemo izgradnjo 
komunalne infrastrukture v poslovni 
coni Garant, nadaljujemo rekonstrukcijo 
ceste Dobrič, gradnjo optike in pločnika 

v Ločici in na Bregu, končujemo rekon-
strukcijo ceste na Savinjskem nabrežju 
in gradnjo kanalizacije na Bregu. Zače-
njamo obnovo rojstne hiše Neže Maurer, 
pripravljamo projektno dokumentacijo 
za rekonstrukcijo ceste Podsevčnik–Za-
lože (druga faza) in za prizidek k šoli na 
Polzeli … Še bi lahko našteval.

Včasih je zaradi kakšnih, najpogo-
steje birokratskih ovir pot do cilja dalj-
ša, kot bi si želeli. A vedno znova doka-
zujemo, da zmoremo.

Da zmorete, pa dokazujete tudi vi: ta-
koj, ko ste lahko, ste oživili društveno de-
javnost. Zavihali ste rokave, kot da želite 
nadoknaditi vse zamujeno. Hvala vsem iz 
srca. Utrip občine je vsak dan živahnejši.

Dragi vsi, julij in avgust sta meseca, ko 
si vsi privoščimo vsaj kratek oddih. Nekate-
ri ste si že »napolnili baterije«, nekateri si jih 
še boste. Vzemite si čas zase. Delajte, kar 
vam je všeč, kar vam daje moč in energijo. 
Predvsem pa vas prosim: naredite vse, kar 
je v vaši moči, da se ne bodo uresničile na-
povedi o četrtem valu epidemije. Virus je 
še med nami. Verjetno bo minilo še nekaj 
časa, da bomo lahko živeli sproščeno, kot 
smo. Vsi si želimo dobrih starih časov, zato 
bodimo odgovorni do sebe in do vseh, ki 
sobivajo z nami. Zdravje nima cene, zato 
je vredno narediti vse, da ga ne izgubimo.

Lep preostanek poletja in vse dobro 
vsem.

Vaš župan Jože Kužnik

Javni razpis
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2021 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavlja razpis za 
zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
Občine Polzela v letu 2021.

Razpisana so naslednja priznanja:
• NAZIV ČASTNI OBČAN,
• GRB OBČINE POLZELA IN
• PLAKETA OBČINE POLZELA.

Predloge za podelitev priznanj 
Občine Polzela 2021 (na obrazcu) po-
šljite na naslov: Občina Polzela, Malte-
ška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-po-
šti na naslov: obcina.polzela@polzela.
si, s pripisom »za KMVVI – PRIZNA-
NJA 2021«, do 20. avgusta 2021.

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

� �
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Obnovljeni namakalni sistemi

Skupna površina vseh namakalnih 
sistemov je 931 ha, zajema 298 upo-
rabnikov vseh kmetijskih kultur, v Ob-
čini Polzela 150 ha in 10 uporabnikov. 
Vrednost investicije je nekaj manj kot 5 
milijonov evrov.

V Spodnji Savinjski dolini je v ponede-
ljek, 21. junija 2021, potekalo slovesno od-
prtje posodobljenih namakalnih sistemov 
z več uporabniki, ki so v lasti Društva na-
makalnih naprav Breg - Roje in Društva 
namakalnih naprav Kaplja vas. Prva faza 
posodobitve je vključevala obnovo šti-
rih namakalnih sistemov (Breg, Gotovlje, 
Šempeter - Vrbje in Latkova vas). Sku-
pna površina vseh namakalnih sistemov 
je 931 ha, uporabnikov pa je 298. V na-
makalni sistem so vključeni pridelovalci 
vseh kmetijskih kultur, in ne samo hmelja 
(tudi vrtnine, sadne rastline, koruza, žita). 
Vrednost investicije je 4.832.229 evrov z 
DDV. Obnovili so črpališča in najpotreb-
nejše dele cevovodov. 

Simbolično so s prerezom traku obnovljeni sistem Breg - Roje namenu 
predali (z leve proti desni) Stanko Jamnik, direktor KGZ Celje, podžupan 
Občine Polzela Miloš Frankovič, z MKGP Tomaž Primožič in predsednik Društva 
namakalnih naprav Breg - Roje Alojz

in poslanec iz naše doline Lidija Ivanuša 
in Aleksander Reberšak, podpredsednik 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Sloveni-
je Marjan Golavšek, predsednik KGZS v 
prejšnjem mandatu Cveto Zupančič, di-
rektor Agencije za kmetijstvo in razvoj 
podeželja mag. Miran Mihelič, direktor 
IHPS Bojan Cizej, direktor KGZ Celje 
Stanko Jamnik in drugi.

Po končanem odprtju posameznih 
sistemov - blagoslovila sta jih župnika Da-
mjan Ratajc in Mirko Škoflek - je bil po-
poldne osrednji dogodek v Rekreacijskem 
centru v Šeščah, kjer so se zvrstili številni 
govorniki, med prvimi je bil minister za 
kmetijstvo dr. Jože Podgoršek, ki je v svo-
jem nagovoru med drugim izpostavil: 

»Podnebne spremembe so tukaj. 
Zagotovo bo treba tudi s takšnimi inve-
sticijami iskati rešitve, prilagajati celotno 
kmetijstvo podnebnim spremembam in 
stabilizirati pridelavo. Vsi si želimo uživati 
hrano slovenskega porekla. Teh skoraj 5 
milijonov investicijskih sredstev je le ka-
menček v mozaiku. V novem program-
skem obdobju želimo izpeljati tiste inve-
sticijske projekte, ki bodo slovenskemu 
kmetijstvu pomagali pri njegovi trajnosti, 
zelenem prehodu in tudi odpornosti. V 
pridelavo je zato treba vnesti nova zna-

nja in tehnologije, ki bodo bistveno manj 
obremenjujoče za okolje.« 

V nadaljevanju je dodal, da so na-
makalna društva izkazala velik interes za 
posodobitev. Ob tem je pohvalil Kmetij-
sko-gozdarski zavod Celje, ki je projekt 
vodil od začetka. Dodal je, da gre pri tem 
projektu za zgodbo o uspehu, kjer so so-
delovali vsi ključni akterji, predvsem kme-
tje, ki v namakanju vidijo edino možnost 
stabilnega pridelka.

Z obnovo namakalnega sistema se je 
za doseganje enakega učinka namakanja 
zmanjšala poraba vode (ni izgub), pove-
čal se je izkoristek črpanja (nove učinko-
vitejše črpalke) ter zmanjšala poraba ele-
ktrične energije (boljši izkoristek elektro 
motorjev, frekvenčni regulatorji). 

V primeru namakalnega sistema Lat-
kova vas pa so v okviru investicije zgradili 
še dovodni cevovod iz Bolske do Trnavce 
z zadrževalnim bazenom za bogatenja 
nizkih pretokov Trnavce. S tem projek-
tom je končana prva faza obnove nama-
kalnih sistemov. Predvidena je tudi dru-
ga faza posodobitve, pri čemer se bodo 
menjale vodovodne cevi. 

Tone Tavčer

Nove črpalke in elektromotorji v 
obnovljenih sistemih namakanja

Odprtja so se udeležili: kmetijski mi-
nister dr. Jože Podgoršek, župan Občine 
Žalec Janko Kos in župan Občine Pre-
bold Vinko Debelak, podžupanja Občine 
Braslovče mag. Urška Hozjan, podžupan 
Občine Polzela Miloš Frankovič, poslanka 
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Nadaljevanje izgradnje hodnikov za pešce in javne 
razsvetljave ob državnih cestah – Velenjska cesta

Občina je pristopila k projektu rekonstrukcije regionalne ceste, izgradnji ho-
dnika za pešce in javne razsvetljave ob regionalni cesti R3-694 Polzela–Velenje 
(Velenjska cesta). Obravnavani odsek se začne zunaj naselja Založe pri kmetiji 
Rakun (v km 10.442) in se konča v naselju Polzela pri odcepu za graščino Šenek 
(v km 11.697), kjer je že izveden obojestranski hodnik za pešce.

Pločnik bo v smeri Velenje-Polzela do križišča pri Trojčkih izveden ob desni 
strani vozišča v dolžini 623 m, nadaljevanje do Polzele po levi strani vozišča v 
dolžini 576 m.

V sklopu projekta bo obnovljeno voz-
išče ceste v dolžini 1255 m, vključno z 
ureditvijo priključkov, zgrajen bo hodnik 
za pešce, cestna razsvetljava, par avto-
busnega postajališča, uredilo se bo od-
vodnjavanje meteornih in zalednih voda, 
izvedla se bo zaščita, obnova ali prestavi-
tev tangiranih komunalnih vodov.

Novi odsek hodnika za pešce bo še 
posebno uporaben za krajane naselja 
zgornjih Založ, saj bosta s tem zagoto-
vljeni varnost vseh udeležencev v pro-
metu in varna pot v šolo, saj do zdaj pet 
metrov široka cesta ne ustreza standar-
dom za zagotavljanje prometne varnosti.

Projekt, ki ga bo delno sofinancirala 
Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo, je v fazi usklajevanja z lastniki 
prizadetih parcel ob trasi. Začetek gra-
dnje je predviden v letu 2022.

Petra Siter

Cepljenje proti covidu-19 v Zdravstvenem domu Žalec

Cepljenje proti covidu-19 v cepil-
nem centru Zdravstvenega doma (ZD) 
Žalec poteka dobro, kar potrjuje tudi 
nadpovprečna precepljenost z obema 
odmerkoma cepiva v prav vseh obči-
nah Spodnje Savinjske doline. Vsi, ki se 
še niste cepili in ste za to zainteresira-
ni, se lahko naročite na cepljenje prek 
aplikacije zVEM (na spletnem naslovu 
http://zvem.ezdravje.si) ali prek oseb-
nega zdravnika. 

Kot drugi cepilni centri tudi v ZD Ža-
lec izvajamo cepljenje brez prehodnega 
naročanja, tako imenovano cepljenje za 
nenaročene. Udeležite se ga lahko, če 
nimate znakov bolezni (povišana tele-
sna temperatura, slabo počutje, kašlja-
nje, izcedek iz nosu …). S seboj morate 
imeti zdravstveno izkaznico in osebni 
dokument. Termine za cepljenje nenaro-
čenih redno objavljamo na spletni strani 
ZD Žalec in na portalu MojaObčina.si, in-

formacije o terminih cepljenja za nena-
ročene pa redno objavlja tudi Savinjska 
televizija. V žalskem cepilnem centru 
cepimo s cepivi, ki nam jih dostavi Na-
cionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ); 
v tem trenutku so to cepiva Pfizer BioN-

Tech, Janssen in AstraZeneca. Množič-
na cepljenja za nenaročene izvajamo v 
Domu II. slovenskega tabora Žalec (Kul-
turni dom Žalec, Aškerčeva 9a ...), pravi-
loma ob petkih. 

Hana Šuster Erjavec

Zanimanje za cepljenje v žalskem cepilnem centru se povečuje.
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Urejanje smsPass tudi na centrih za socialno delo

S 1. julijem 2021 se je začela upo-
rabljati Uredba o digitalnem potrdilu 
Evropske Unije o covidu-19. Evropsko 
digitalno (zeleno) potrdilo je dokaz, 
da je oseba prebolela covid-19, da je 
cepljena proti covidu-19 ali da je preje-
la negativni rezultat testa na covid-19. 

Potrdilo o cepljenju, prebolevnosti 
ali testiranju nam omogoča lažje pre-
hajanje državne meje in je torej z njim 
lažje potovati. 

Izdaja se v okviru eZdravja in je do-
stopno osebam z mobilno identiteto 
smsPass ali digitalnim potrdilom.

Da bi se čim širšemu krogu prebi-
valcev omogočil preprost in hiter do-
stop do pridobitve smsPass, to je varne 
elektronske identitete, so bile dodane 
službe oz. razširjene prijavne točke, kjer 
lahko vsi zainteresirani oddajo obrazce 
za pridobitev mobilne identitete sm-
sPass. 

Prijavne službe za sprejem zahtev-
kov smsPass so objavljene na spletni 
strani ministrstva za javno upravo in 
smo med njimi, poleg upravnih enot, 
finančnih uradov idr. tudi centri za so-
cialno delo.

smsPass ne omogoča samo dosto-
pa do kovidnega potrdila, ampak bodo 
imetniki lahko z njim opravljali tudi dru-

ge storitve na portalih eUprava, eDavki, 
eZpiz in drugih ter jim bo tako omogo-
čeno lažje opravljanje storitev brez obi-
skovanja raznih uradov.

Poudarjamo, da smo CSD le prijav-
na služba in da ne izdajamo potrdil.

Torej, Center za socialno delo Sa-
vinjsko-Šaleška od 1. 6. 2021 dalje delu-
je kot ena izmed prijavnih služb, kjer se 
izvaja identifikacija uporabnikov stori-
tve smsPass. Za identifikacijo se je tre-
ba predhodno najaviti. Potrebujete le 
veljaven osebni dokument (osebna iz-
kaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Mobilna identiteta smsPass je način 
prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkra-
tnega gesla, poslanega s kratkim SMS-
-sporočilom, omogoča elektronsko 
podpisovanje dokumentov in zaneslji-
vo identifikacijo uporabnika pri uporabi 
e-storitev, kot so portal zVem, eUprava, 
eDavki, eZpiz in drugi.

Mobilno identiteto smsPass lah-
ko pridobijo osebe, starejše od 15 let, 
ki imajo slovensko davčno številko in 
EMŠO. Za uporabo smsPass potre-
bujete mobilno telefonsko številko in 
telefon, ki sprejema kratka sporočila, 
ter napravo, povezano s spletom (na 
primer računalnik, tablico, pametni te-
lefon). Za uporabo smsPass mora upo-
rabnik izpolniti dva pogoja:

Poziv
Cepljenje proti covidu-19

Spoštovane občanke in spoštova-
ni občani, 

pandemija covida-19 je prizadela 
življenja in zdravje ljudi tako v naši 
Sloveniji kot tudi širom po svetu. Ker 
samo z zaščitnimi ukrepi ni mogo-
če dovolj učinkovito preprečiti novih 
okužb, predstavlja ustrezna preceplje-

nost prebivalstva učinkovito zaščito 
pred širjenjem novega koronavirusa in 
zmanjšanje možnih zdravstvenih po-
sledic te okužbe za našo družbo.

Cepljenje predstavlja preprost in 
varen ukrep za zaščito pred širitvi-
jo koronavirusne bolezni, zato je po-
membno, da se za cepljenje odločite 

na podlagi dejstev, ki jih najdete na 
spletni strani Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje https://www.nijz.si/, na 
cepljenje pa se je treba prijaviti na por-
talu zVEM. Vse informacije o cepljenju, 
vključno z možnostmi prijave za ce-
pljenje, so na spletni strani cepimose.si.

Igor Pungartnik, poveljnik Štaba CZ

• izkazati svojo istovetnost, tako da 
se bodisi osebno zglasi na prijavni 
službi bodisi se prijavi v storitev 
SI-PASS s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom (če ga že ima) in 

• prek storitve SI-PASS sprožiti 
postopek pridobitve smsPass prek 
spletne strani www.si-trust.gov.si/
sl/si-pass/mobilna-identiteta 

Ko sta oba pogoja izpolnjena, je 
mobilna identiteta smsPass aktivirana 
in primerna za uporabo.

Vir: https://www.si-trust.gov.si/sl/
si-pass/mobilna-identiteta

Metka H. Prevolnik in mag. Anja Pilih

Preprosto do zelenega digitalnega 
potrdila s smsPass
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Dolgoletni župnik Jože Kovačec po 
dobrih tridesetih letih službovanja v 
naši občini odhaja na novo delovno me-
sto. Kot duhovnik je bil v vseh teh letih 
del naših pomembnih življenjskih do-
godkov, tako tistih veselih kot žalostnih, 
s čimer je v naših srcih zagotovo pustil 
velik pečat. 

Njegov prihod je bil za vse nas v ve-
liko veselje in danes lahko rečemo, da je 
uresničil naša pričakovanja, saj je s svojo 
mladostno zagnanostjo in marljivostjo 
vnesel svežino in nov zagon v upravljanje 
župnije in sodelovanje s širšo skupnostjo. 

Že kmalu po njegovem prihodu je 
spoznal, kateri so ključni problemi v žu-
pniji. Pristopil je k obnovi sakralnih objek-
tov, tako zunanjosti kot notranjosti farne 
cerkve, cerkve sv. Križa na Gori Oljki, sv. 
Miklavža na Vimperku in sv. Florjana v 
Šeneku, pa tudi cerkvenih objektov v An-
dražu. Na njegovo pobudo so se obnovile 
številne kapelice in križi. Blagoslavljal je 
pomembne objekte, ko smo jih predajali 
v uporabo. Župljanom in širši skupnosti se 
je približal z uporabo sodobne tehnologije 
in se aktivno vključil v ustanavljanje nove 
občine. Njegova zasluga je, da imamo grb 
z malteškim križem, ki je prepoznan kot 
eden izmed najlepših občinskih grbov.

Za prizadevno delovanje na duhov-
nem področju v župniji sv. Marjete na 
Polzeli ter izjemno skrb pri obnovi in 
ohranjanju sakralne in kulturne dedišči-
ne in za aktivno vlogo pri razvoju občine 
je prejel naziv častnega občana Občine 
Polzela.

Poslovilna maša
Na poslovilni maši, ki je bila zadnjo 

julijsko nedeljo, so se mu njegovi farani 
zahvalili za leta požrtvovalnega dela in 
mu obenem zaželeli vse dobro pri delu 
duhovnega pomočnika v Novi Cerkvi in 
Vitanju. 

»Kot duhovnik sem bil v župniji del 
dogajanja aktivno z blagoslavljanjem, 
mašami in molitvijo ali le s prisotnostjo na 
raznih prireditvah. Rad sem se udeleže-
val slovesnosti ob praznovanjih, naj so bili 

»Odhajam z lepimi vtisi, ki bodo gotovo ostali v                 
trajnem spominu«

verskega značaja ali ne, naj je bila udelež-
ba odgovor na vabilo ali kar tako. Ocenju-
jem, da je bilo tudi s civilnimi ustanovami 
sodelovanje lepo, vzorno in prijateljsko. S 
cerkvenimi dejavnostmi, kot so krsti, ve-
rouk, poroke, blagoslovi in pogrebi, sem 
vsaj za neko obdobje vstopil praktično 
v vsako družino. Zato so občutki dobri. 
Zbujajo hvaležnost. Odhajam z lepimi vti-
si, ki bodo gotovo ostali v trajnem spomi-
nu. Prav ta bogat spomin bo nadomestil 
fizično bližino,« je ob tej priložnosti po-
vedal Jože Kovačec, ki je službo župnika 
na Polzeli začel 1. avgusta leta 1990. Še 
danes se tega časa spominja, kot bi bilo 
včeraj. »Bil sem mlad, zdrav in poln ener-
gije. Župnijo sem prepoznal kot tradicio-
nalno krščansko. Navade iz preteklosti so 
bile v kraju in družinah še spoštovane in 
živete. Kmečki značaj kraja je počasi izgi-
nil. To seveda ni nujno slabo, le sam sem 
se kot kmečki otrok bolje znašel v starih 
strukturah. Z leti so odšli tudi mladost, 
zdravje in zagnanost. Zato je dobro, da je 
prišlo do odločitve o zamenjavi duhovni-
ka. Mlada moč za nove rodove.«

Z množico ministrantov 
Bogoslužja so bila po njegovi zaslugi 

vedno zelo dobro obiskana, prav tako je 
poskrbel za sodobni in lahkotni pridih, s 
katerim je pritegnil mlade. »V veselje mi 
je bila množica ministrantov. Z mladimi 
smo veliko potovali. Spominjam se tudi 
bolnikov in ostarelih, ki so se po prejemu 
zakramentov umirili in opogumili,« poja-
sni zdaj že nekdanji polzelski župnik, po 
čigar zaslugi so bili praznični dogodki še 
posebno slovesni, sakralne zgradbe pa 
so zasijale v prenovljeni podobi. Pred-
sednik Župnijskega pastoralnega sveta 
Marko Slokar pravi, da je bilo vse to zago-
tovo zato, ker je Jože Kovačec poln vere, 
upanja in ljubezni ter na ta način tudi v 
vsakdanjem življenju živi vero. »V njem 
smo resnično lahko prepoznali dobrega 
in modrega dušnega pastirja, se nanj opi-
rali in mu sledili. Mladim je znal postaviti 
meje, se je pa tudi iskreno veselil njiho-
vih prizadevanj in uspehov na verskem in 
drugih področjih. Dajal nam je obilo mo-
žnosti za sodelovanje pri župnijskem delu 
in bil hvaležen za vse, kar smo skupaj z 
njim ali sami postorili za župnijo.«

Podpis Jožeta Kovačca, častnega 
občana, v protokolarno knjigo Občine 
Polzela

»Tudi poslavljanja so del življenja« 
Jože Kovačec bo zagotovo v poseb-

nem spominu ohranil svoje najožje župnij-
ske sodelavce. »V tridesetih letih skupnega 
dela in osebnega druženja se z določenimi 
ljudmi zelo povežeš. Postanejo del tvojega 
življenja. Slovo od njih je najtežje. Prijatelj 
Edi sicer modruje o 'oddaljeni bližini', toda 
to ni to, kar potrebujemo. Hvala Bogu sem 
se v vsem tem času naučil tudi izgubljati. 
Mnogo župnijskih sodelavcev, prijateljev in 
znancev sem pospremil na pokopališče. Z 
mnogimi smo se ločili, ker so oni odšli dru-
gam. Zdaj sem na vrsti sam. Poskušam ra-
zumeti, da so tudi poslavljanja del življenja.« 
Nad novico so bili presenečeni številni ob-
čani, med njimi tudi Marko Slokar. »A v luči 
sprejemanja božje volje in tudi ob poznej-
ših razgovorih z gospodom Kovačcem se 
je izkazalo, da lahko tudi v teh okoliščinah 
najdemo pozitivne stvari, predvsem za nje-
govo zdravje, za katero smo bili v zadnjem 
času v skrbeh in se je, hvala Bogu, kolikor 
toliko stabiliziralo. Ostaja pa dejstvo, da je s 
svojim življenjem in delom med nami pustil 
neizbrisne sledi, in lahko smo srečni, veseli 
in hvaležni, da smo smeli del naših življenj-
skih poti prehoditi z njim.« 
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»Odhajam z lepimi vtisi, ki bodo gotovo ostali v                 
trajnem spominu«

Spoštovani gospod župnik 
Jože Kovačec,

častni občan Občine Polzela, 
in spoštovani gospod župnik 

Damjan Ratajc, 

menjava je ciklus, nova priložnost, ki jo Bog daje župniku 
in župniji. Verniki ob tem čutimo bolečino, ki je ne skrivamo. 
Z njo se bomo spoprijeli in jo razumsko sprejeli, saj jo vidimo 
v širši sliki Božjega načrta. Žalostni smo, ker odhajata, a hva-
ležni, ker sta bila z nami. 

Razumemo, da si duhovnik ne izbira svojega občestva 
in občestvo ne svojega duhovnika. A vseeno težko sprej-
memo dejstvo, da odhajata. S premestitvijo, ki je običajen 
pojav, tudi nujen, vsako leto v začetku avgusta, Vaju bomo 
mi izgubili, nekje pa Vaju bodo dobili. Želim, da se bosta tudi 
z novimi verniki dobro ujela in se dobro počutila med njimi. 
Prepričan sem, da bomo kljub razdalji ohranili bližino. Vem, 
da bomo vez, ki smo jo stkali, še krepili. 

Spoštovana gospoda župnika, hvala za vse, kar sta zase-
jala, in za vse, kar smo želi. Zahvaljujem se Bogu, da Vaju je 
poslal k nam. 

Gospod župnik in dekan Damjan Ratajc, Vi ste bili z nami, 
verniki v Andražu nad Polzelo, več kot leto in pol. Župljani 
smo Vas sprejeli z največjim veseljem. Hitro smo se povezali. 
Novi čas je sicer prinesel mnogo novih izzivov. Porok, krstov 
in drugih obredov v času karantene ni bilo. Bili so edino po-
grebi, pa še ti zelo okrnjeni. Kljub temu smo si postajali ve-
dno bliže. Vi ste spoznavali nas in naš kraj, mi pa Vas. V naše 
občestvo ste prinesli utrip, ki nam je takoj dal začutiti, da 
boste naš zvesti duhovnik.

Gospod župnik Jože Kovačec, Vi pa ste bili z nami kar 31 
let. V več kot treh desetletjih ste v naši župniji in občini pustili 
sledi, ki ne bodo nikoli zbledele. Povezovali ste nas in zdru-
ževali v dobrih delih. Vedno ste našli čas za vsakogar, ki se je 
želel pogovoriti z Vami. Ves čas ste bili dober zgled. Ogro-
mno ste naredili za lokalno skupnost in vse njene prebivalce. 
Težko opišem hvaležnost, ki jo čutim, a vem, da veste, kaj 
vam želim povedati. Tako ali tako se z besedami ne da opi-
sati najglobljih čustev in občutkov. Upam, da smo Vam znali 
primerno pokazati, koliko nam je pomenilo vaše sobivanje z 
nami. Beseda hvala morda zveni skromno, a se širi od srca. 

Hvaležno se oziram na pot, ki smo jo prehodili skupaj. 
Pogrešali Vaju bomo in molili tudi za Vaju. Vso srečo Vama 
želim v Vajinem novem okolju. Naj Vaju Bog varuje. 

V Občini Polzela bosta vedno zaželena, zato naj Vaju pot 
pogosto pripelje tod mimo. 

Župan Jože Kužnik

Poslovilna maša župnika Jožeta Kovačca v cerkvi sv. 
Marjete na Polzeli.

Poslovilne maše sta se udeležila tudi Miloš Frankovič, 
podžupan Občine Polzela, in Alenka Kočevar, direktorica 
občinske uprave.

Župnijo Polzela bo z začetkom avgusta prevzel 37-le-
tni duhovnik Urban Lesjak iz Šentjurja, ki je zadnji dve leti 
služboval v Vitanju.

Poslovil pa se je tudi župnik in dekan Damjan Ratajc, ki 
je zadnje leto in pol služboval tudi v Andražu nad Polzelo. 
Odhaja domov - na čelo treh župnij v Občini Šmarje pri 
Jelšah. Domačinu z Dolge Gore (oz. domače župnije Slad-
ka Gora) bo to zagotovo nekaj lepega, kajti biti doma med 
svojimi je vedno lepo. 

Z obema bomo kljub razdalji ohranili bližino. Vez, ki 
smo jo stkali, bomo krepili. 

Špela Ožir
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Obcina Polzela vabi vse,Obcina Polzela vabi vse,
ki ste kakor koli sodelovali pri osamosvojitvenih aktivnostihki ste kakor koli sodelovali pri osamosvojitvenih aktivnostih

ali kot vojaki, hranitelji orožja, vozniki, prostovoljci, bolnicarji …ali kot vojaki, hranitelji orožja, vozniki, prostovoljci, bolnicarji …

16. maja 1990 je Slovenija sprejela ukaz, da morajo
občinski štabi Teritorialne obrambe oddati orožje pod nadzor JLA.
Občinski štab TO Žalec tega ukaza ni spoštoval in je zadržal orožje

v centralnem skladišču TO Žalec do 20. novembra 1990.
Letos mineva 31 let od odločitve Občinskega štaba TO Žalec, da se orožje,

ki je bilo skladiščeno v centralnem skladišču, zaradi varnosti premesti v
tajna skladišča. Devet družin z območja Spodnje Savinjske doline, ki so 
prostovoljno sprejele in varovale to orožje, je pokazalo veliko hrabrost,

saj so vedele, kakšne so lahko posledice tega dejanja. 

Občina Polzela prosi vse, ki ste kakor koli sodelovali pri osamosvojitvenih 
aktivnostih ali kot vojaki, hranitelji orožja, vozniki, prostovoljci, bolničarji …, 

da se zglasite. V okviru občinskega praznika Občine Polzela bodo na slavnostni 
akademiji 1. oktobra 2021 podeljena priznanja za tako plemenita dejanja.

Vaše prijave sprejemamo na e-naslovu: lidija.praportnik@polzela.si
ali na tel. 03/703 32 28 do 31. 8. 2021.
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Centri za socialno delo (CSD) so 
z junijem začeli izdajati informativne 
izračune pri podaljšanju letnih pravic: 
otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, 
subvencija malice in subvencija kosila. 
Z informativnim izračunom se začasno 
odloči o upravičenosti do pravice, nje-
ni višini in obdobju upravičenosti. In-
formativni izračun ima enako vsebino 
kot odločba in je vročen na enak na-
čin, kot se vročajo odločbe za pravice 
iz javnih sredstev (navadno vročanje z 
dostavo v hišni predalčnik).

Center za socialno delo izdaja informativne 
izračune pri podaljšanju letnih pravic

Pravica začne veljati z dnem odpre-
me informativnega izračuna in vložen 
ugovor ne zadrži uresničitve informa-
tivnega izračuna.

Če se oseba ne strinja z ugotovitvijo 
v informativnem izračunu, lahko poda 
ugovor, in sicer v roku 15 dni od dneva 
vročitve. Šteje se, da je vročitev opra-
vljena 21. dan od dneva odpreme, ki je 
označen na informativnem izračunu.

Ugovor se vloži na na CSD, ki je iz-
dal informativni izračun in bo o ugovo-
ru tudi odločil z izdajo odločbe. Zoper 
odločitev CSD o ugovoru je možna pri-
tožba. 

Če oseba ne vloži ugovora, se in-
formativni izračun šteje za dokončno 
odločbo CSD. Oseba, ki zoper informa-
tivni izračun ni ugovarjala, nima pravice 
do pritožbe.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/stori-
tve/informativni-izracun-pravic-iz-jav-

nih-sredstev 

Metka H. Prevolnik in mag. Anja Pilih
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Kartica ugodnosti je za uporabnike 
na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želi-
jo pridobiti evropsko kartico ugodno-
sti, lahko zanjo zaprosijo na kateri koli 
upravni enoti ali krajevnem uradu v 
Sloveniji. Na Upravni enoti Žalec smo 
vse do danes prejeli skoraj 300 tovr-
stnih vlog. Vsem invalidom, ki izpolnju-
jete pogoje za pridobitev predmetne 
kartice, in je še niste pridobili, priporo-
čamo, da si jo pridobite in tako koristi-
te dane ugodnosti doma in v določenih 
državah Evropske unije. Imetnik kartice 
lahko uveljavlja komercialne popuste 
na različnih področjih življenja, še po-
sebno, ko gre za dostopnost prometa, 
turizma, kulture, športa in prostega 
časa. S kartico ugodnosti npr. lahko ko-
ristite popuste v Termah Dobrna, Zavo-
du za kulturo, turizem in šport Vransko, 
muzejih v Celju, knjižnicah.

Aktualne ugodnosti upravičenci lah-
ko spremljate na spletni povezavi www.
invalidska-kartica.si, kjer je objavljena 
baza ugodnosti. V njej je mogoče naj-
ti podatke glede na vrsto ugodnosti in 
kraj. Informacija o ugodnosti je izpisana 
z osnovnimi podatki: naslov, spletni na-
slov, delovni čas, telefonska številka, vi-
šina popusta. Uporabniki imajo možnost 
uporabe baze tudi prek mobilne aplika-
cije »Invalidska kartica«.

Trenutno je v Evropski uniji mogo-
če koristiti ugodnosti na podlagi karti-
ce, in sicer poleg Slovenije še v Belgiji, 
Finski, Italiji, Estoniji, Romuniji, na Malti 
in Cipru. Postopno se bo projekt razši-
ril še na druge države članice Evropske 
unije. Tako kot lahko Evropsko kartico 
ugodnosti uporabljajo slovenski upo-
rabniki kartice v drugih državah članicah 
Evropske unije, tako lahko ugodnosti v 
Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas 
na krajšem ali daljšem obisku. 

Kdo so upravičenci do kartice ugo-
dnosti za invalide?

Državljani Republike Slovenije s stal-
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
ali tujci s stalnim prebivališčem v Repu-
bliki Sloveniji, in sicer slepi in slabovi-
dni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, ljudje 
s telesnimi okvarami, ljudje z motnjami 
v duševnem razvoju in ljudje z drugimi 
dolgotrajnimi okvarami.

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Do kartice ugodnosti so tako upra-
vičeni vsi invalidi, ki so pridobili status 
ali pravice na podlagi invalidnosti skla-
dno s predpisi, ki urejajo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno 
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, 
področje vojnih invalidov, družbenega 
varstva duševno in telesno prizadetih 
oseb ter predpisov s področja izobra-
ževanja in usposabljanja otrok in mlado-
stnikov z motnjami v telesnem in dušev-
nem razvoju oziroma usmerjanju otrok 
s posebnimi potrebami. To so na primer 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglu-
šni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovi-
rani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako so do invalidske kartice 
ugodnosti upravičeni posamezniki ozi-
roma posameznice z odločbo o telesni 
okvari z najmanj 90 % telesne okvare 
zaradi izgube vida ali najmanj 70 % tele-
sne okvare zaradi izgube sluha ali drugi 
ljudje s priznano najmanj 80-% telesno 
okvaro, če se seštevajo in je najnižji od-
stotek za eno vsaj 70 % po zakonu, ki 
ureja pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje. Kartico pa lahko pridobijo, kot že 
zapisano, tudi gluhoslepi ljudje, ki izpol-
njujejo pogoje za opredelitev gluhosle-
pote po zakonu oziroma pravilniku, ki 
ureja tehnične pripomočke in prilagodi-
tev vozila, ter invalidi po predpisih dru-
gih držav članic Evropske unije.

Kje lahko pridobite invalidsko karti-
co ugodnosti?

Vlogo za izdajo kartice upravičen-
ci oziroma invalidi lahko vložite osebno 
na Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu 
Vransko ali na kateri koli drugi upravni eno-
ti ali krajevnem uradu v Sloveniji, ne glede 
na kraj bivanja. Vlogi je treba priložiti barv-
no fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter 
navedbo invalidnosti ali telesne okvare. 
Priporočamo, da k vlogi priložite odločbo 
o invalidnosti. Če je ne boste priložili, bo 
upravna enota pridobila odločbo po uradni 
obveznosti. Tujci s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji morajo vlogi obvezno priložiti do-
kazilo tuje države, da imajo status invalida, 
skupaj z uradnim prevodom. Kot že nave-
deno, obstajajo zakonske opredelitve gle-
de upravičenosti do prejema kartice.

Naloga upravne enote je, da preveri, ali 
so navedbe upravičenca na vlogi pravilne, 
in hkrati preveri, ali vlagatelj izpolnjuje po-
goje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogo-
je, bomo vpisali v evidenco izdanih inva-
lidskih kartic ugodnosti, izpolnili formular 
z osebnimi podatki, ki so potrebni za iz-
delavo kartice, ter nanj nalepili fotografijo 
upravičenca. Formular bomo posredovali 
izvajalcu za izdelavo EU-kartice, ta pa jo 
bo poslal na naslov upravičenca. 

V primeru izgube, kraje ali uničenja jo 
mora upravičenec preklicati na upravni 
enoti. Po preklicu kartice, ob poteku ve-
ljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe 
kartice, če upravičenec spremeni osebno 
ime ali če fotografija ne kaže več prave 
podobe, lahko na upravni enoti zahteva 
izdajo nove kartice. 

Eno izmed pogosto zastavljenih vpra-
šanj glede kartice in ugodnosti, ki jih lah-
ko koristijo upravičenci, je podano tudi s 
strani ponudnikov, ki bi se želeli pridružiti 
ponudnikom tovrstnih ugodnosti. Vsem 
zainteresiranim svetujemo, naj se obrne-
jo na e-pošto: invalidska.kartica@zalozba.
org. Pošljite naslednje informacije: kontak-
tne podatke podjetja: kontaktno osebo, 
telefonski in e-kontakt, naslov in e-naslov; 
informacije o dostopnosti trgovinskih 
prostorov za ljudi na invalidskem vozičku, 
za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, ljudi 
s kognitivnimi težavami ali ljudi z motnjo 
v duševnem razvoju (če gre le za spletno 
prodajo, prosimo, sporočite); delovni čas 
vaše poslovalnice; višino popusta glede 
na vrsto storitve ali izdelkov; predstavitve-
no fotografijo ali logotip podjetja. 

Simona Stanter

Evropska kartica ugodnosti za 
invalide
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4. 6. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o vlomu v prostore Kmetijske 
zadruge (KZ) Polzela na Polzeli. Ne-
znani storilec je pri kaznivem dejanju 
izvedel tatvino večje količine folij za 
baliranje in s tem KZ Polzela povzročil 
večjo materialno škodo. Policisti smo 
po zbranih obvestilih napisali kazensko 
ovadbo na pristojno Okrožno državno 
tožilstvo.

4. 6. smo bili s strani starša učenca 
OŠ Polzela obveščeni o medvrstniškem 
nasilju v šoli na Polzeli. Policisti so s 
pristojnimi službami zbrali obvestila in 
o dogodku obvestili Okrožno državno 
tožilstvo Celje.

6. 6. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini več predmetov izpred 
stanovanjske hiše na Savinjski cesti na 
Polzeli, pri čemer je neznani storilec 
oškodovancu odtujil prikolico ter nekaj 
drugih predmetov in ga s tem oškodo-
val. Policisti smo po zbranih obvestilih 
napisali kazensko ovadbo na pristojno 
Okrožno državno tožilstvo.

12. 6. smo bili policisti PP Žalec ob-
veščeni o tatvini s počitniške hišice na 
območju Podvina pri Polzeli, pri čemer 
je neznani storilec z okna odtujil žaluzi-
jo in s tem oškodoval prijavitelja. Poli-
cisti smo po zbranih obvestilih napisali 
kazensko ovadbo na pristojno Okrožno 
državno tožilstvo.

Junija smo bili policisti PP Žalec za 
območje Občine Polzela obveščeni o 
štirih kršitvah javnega reda in miru. V 
dveh primerih sta bila prijaviteljema 
izdana plačilna naloga zaradi lažne na-
znanitve prekrška, v dveh primerih pa 
je bilo kršiteljema izrečeno opozorilo za 
glasno glasbo. 

Na območju Občine Polzela so se 
v juniju zgodile štiri prometne nesreče. 
Od obravnavanih prometnih nesreč sta 
bili dve z materialno škodo. V dveh so 
bile udeležene divje živali, in sicer srne 
na regionalni cesti Polzela– Andraž. 

Glede na to, da smo v poletnih 
mesecih, ko je zunaj lepo in posledič-
no tudi vroče vreme, policisti posebej 
opozarjamo na skrbno ravnanje z ži-
valmi. 

Zakon o zaščiti živali jasno oprede-
ljuje kršitve, ki so povezane z mučenjem 
živali, saj se velikokrat zgodi, da so živa-
li na soncu brez tekočine in zavetja. 

Psi in mačke v koži, razen v šapah, 
nimajo žlez znojnic. V vročini tako psi 
in mačke pospešeno dihajo, imajo na 
široko odprt gobček in molijo jezik na 
plano, kar je še zlasti opazno pri psih. 
Takšen način hlajenja pa seveda odpo-
ve pri zelo visokih temperaturah. Takrat 
lahko pride do nevarnega pregretja or-
ganizma, tako imenovane hipertermije, 
ki je za žival lahko usodna.

Policijska kronika – junij 2021

Ne puščajte psa v zaprtem 
parkiranem avtomobilu.

Izjemno pomembno je, da živalim 
poleti zagotovimo senco oziroma mo-
žnost, da se umaknejo pred vročino, in 
da imajo vedno na voljo dovolj sveže 
pitne vode. Posebno pozorni naj bodo 
lastniki, ki imajo svoje pse ves čas na 
verigi, saj si ti sami ne morejo poiskati 
sence in hladu. Velikokrat si tudi pre-
vržejo posodo z vodo in ostanejo žejni 
ves dan, če tega nihče ne opazi.

Posebej policisti opozarjamo, da 
živali nikoli ne puščajte v zaprtem par-
kiranem avtu. Temperatura v avtu se 
lahko poleti hitro dvigne nad 50 stopinj 
Celzija in že deset minut izpostavljeno-
sti vročemu soncu je lahko za psa, zapr-
tega v avtu, življenjsko nevarnih. 

Domače živali, ki se prevažajo v delu 
motornega vozila, namenjenega za pre-
voz potnikov oziroma prtljage, morajo 
biti ustrezno zavarovane. 

Jakob Udrih,
vodja policijskega okoliša

Obvestilo
uporabnikom notarskih storitev

Na podlagi sklepa Notarske zbor-
nice z dne 29. 6. 2021 je Aleksander 
Mraz, notar v Celju, Gledališka ulica 2, 
določen za notarja, ki bo opravljal pe-
riodično poslovanje na začasno izpra-
znjenem notarskem mestu v Žalcu, 
na katerem je do 30. 6. 2021 posloval 
notar Srečko Gabrilo.

Notarsko poslovanje bo opravljal v 
prostorih dosedanjega notarja Srečka 
Gabrila, Savinjska cesta 20, v Žalcu, 
do imenovanja novega notarja vsak 
četrtek od 10. do 17. ure.

Za dodatne informacije in naroča-
nje je dosegljiv na telefonski številki 
03 425 23 60 ali po elektronski pošti 
na e-naslov: notar.mraz@siol.net.

Občinske novice
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Kaj točno je bil junija leta 2011 povod, da ste se odločili, da 
je čas, da v Občini Polzela ponovno obudite nogometno 
društvo?

V občino se je preselilo veliko mladih družin. Vožnja 
otrok na treninge v oddaljene kraje starše še dodatno obre-
menjuje. Zato smo se junija 2011 odločili, da poskusimo na 
Polzeli obnoviti nogometni klub. Tako je bilo rojeno Nogo-
metno društvo Polzela. Začetki so bili zelo skromni. Bili smo 
brez vsake infrastrukture. Na Bregu pri Polzeli smo z udar-
niškim delom uredili igralno površino, na kateri smo lahko 
trenirali in igrali tekme nižjega ranga. Jeseni leta 2011 smo 
odigrali že prvi dve tekmi U8 in U10 proti Nogometnemu 
klubu Vransko. Na obeh tekmah skupaj smo prejeli 39 go-
lov. Pod strokovnim vodstvom naših trenerjev so otroci zelo 
napredovali. Nogometno društvo Polzela pa je iz »kante za 
nabijanje« postalo društvo, ki so ga začeli vsi nasprotniki 
danes zelo spoštovati.

Kot ste omenili, se je nekoč na Polzeli že igral dober nogo-
met. Za kakšno društvo je šlo in kje je bilo igrišče?

Nogomet na Polzeli ima dolgo tradicijo. V 60. in 70. letih 
prejšnjega stoletja se je na Polzeli že igral članski nogomet. 
Tovarna nogavic Polzela je leta 1963 odstopila del zemljišča, 
na katerem je zraslo nogometno igrišče. Domači nogome-
taši so še istega leta ustanovili Nogometni klub Lastovka 
Polzela.

Na Polzeli so gostovale vse velike ekipe na čelu z Olim-
pijo. V 80. letih je klub ugasnil, v ospredje pa so prišli drugi 
športi, predvsem košarka. Vendar ljubezen do nogometa ni 
zamrla. Polzelani so bili primorani trenirati v okoliških klubih.

Sedež Nogometnega društva Polzela je na Bregu pri Pol-
zeli. Ali so vsi treningi na tamkajšnjem igrišču?

Večina treningov je tam. Konec leta 2019 smo pridobili 
večnamensko zgradbo, v kateri so garderobe, in igrišče na 

Nogometno društvo Polzela praznuje deset let

Zametki organiziranega igranja nogometa v 

Občini Polzela segajo v začetek 60. let prejšnjega 

stoletja. Po več kot dveh desetletjih treningov, 

tekmovanj in navijanj je veliko navdušenje zanj 

začelo upadati v 80. letih. Skupina ljubiteljev 

nogometa se je pred desetimi leti odločila, da je 

čas, da se v občino ponovno vrne organizirano 

treniranje tega nadvse priljubljenega športa. 

Ustanovili so Nogometno društvo Polzela, v 

katerem trenutno trenira že 120 otrok. V njem je 

zaposlen profesionalni trener Saša Bakarić, ki je 

obenem tudi vodja stroke, trenutno pa končuje 

šolanje za licenciranega profesionalnega osebnega 

trenerja. Ob desetletnici delovanja smo se z njim 

pogovarjali o društvu, treningih, pogojih zanje in 

tekmovalcih. 

� �

Glavni trener in vodja stroke Saša Bakarić 
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odboj z umetno travo, ki nam omogoča treniranje skozi vse 
leto. Ker vsako leto množično rastemo, smo primorani tudi 
kakšen trening narediti na umetni travi za šolo, na travna-
tem igrišču na Gomilskem in Vranskem. Naša tiha želja je, 
da bi enkrat imeli veliko igrišče z umetno travo, da bi lahko 
vse treninge in vsa tekmovanja vseh selekcij bila na doma-
čih tleh. 

Koliko otrok trenutno trenira? Kako so skupine razdeljene 
po starosti?

V Nogometnem društvu Polzela trenira 120 otrok. Ima-
mo selekcije U7, U8, U9, U11 in U13, medtem ko sta selekciji 
U15 in U17 združeni z Nogometnim klubom Vransko. Razlog 
za to je, ker nam mere našega igrišča ne zadostujejo za tek-
me višjih selekcij. Polzelski in vranski selekciji U15 in U17 zato 
skupaj tekmujeta in domače tekme odigrata na Vranskem.

Kdaj sicer mladi nogometaši začnejo tekmovati?
Tekmujejo otroci od selekcije U9 naprej, to pomeni ne-

kje pri osmem oziroma devetem letu starosti. Lani smo se 
prvič udeležili turnirja za naše najmlajše U7. Pri selekciji U9 
in U11 ni točkovne lestvice, ampak so tekmovanja na ravni 
»prijateljskih« tekem. Od selekcije U13 naprej so že prava 
tekmovanja in lestvice. Vse selekcije tekmujejo pod okriljem 
Medobčinske nogometne zveze Celje. 

Na katere uvrstitve ste še posebno ponosni? 
Društvo iz leta v leto raste, prav tako smo ga pripelja-

li do te mere, da se lahko enakovredno kosamo z vsemi 
okoliškimi klubi. Zelo smo ponosni na našo prvo lovoriko 
v sezoni 2016/17, ko smo s fanti osvojili prvo mesto v drugi 
ligi mlajših dečkov, in na sezono 2018/19, ko smo prav tako 
postali prvaki druge lige starejših dečkov. Leta 2020 smo 
osvojili prvo mednarodno lovoriko s selekcijo U15 na zim-
skem turnirju v Avstriji. Šlo je za naš prvi mednarodni turnir. 
Zelo smo ponosni, da so tudi naši severni sosedi spoznali, 
kako dobro delamo.

Kje nogometno pot nadaljujejo dečki, ki se želijo še naprej 
ukvarjati z nogometom, a so za vaše društvo preveliki?

Igralci, ki so zelo nadarjeni, imajo možnost razvijanja 
svojega potenciala v Celju pri prvoligašu, Nogometnem 

klubu Celje. Zelo intenzivno delamo v zvezi s tem, da za 
naše društvo ne bi bil nihče prevelik in da bi še naprej vsem 
fantom omogočili igranje nogometa v domači okolici. Za-
vedamo se, da s tem otrokom kot staršem omogočimo ve-
liko prostega časa, ker jim prihranimo vožnje na treninge v 
druge klube. Počasi že razmišljamo o sestavi mladinske in 
posledično članske ekipe. 

Morda trenira tudi kakšno dekle? Je morda v preteklosti 
bila kakšna?

Trenutno imamo v društvu samo eno dekle pri selekciji 
U7. Želimo si tudi v tej smeri narediti korak naprej in v pri-
hodnosti ustanoviti selekcijo, v kateri bodo lahko trenirala 
samo dekleta. 

Katera starost je najboljša, da posameznik začne igrati no-
gomet?

Pri nas ima vsak otrok, ne glede na spol, starost in pred-
hodno znanje, vrata vedno odprta. Smo društvo, ki v prvi 
vrsti želi vsakemu otroku ponuditi zdrav življenjski slog, ob 
tem pa naučiti otroke nogometnih veščin, ki mu bodo kori-
stile vse življenje. Želimo izoblikovati otroke, da skozi trenin-
ge in tekmovanja dobijo kompetence, s katerimi bodo lahko 
uresničevali svoje življenjske cilje. Leta 2018 smo v društvu 
oblikovali mladinski program, ki predstavlja rdečo nit pri 
treningih. V njem je točno navedeno, kaj mora vsak igralec 
osvojiti pri določeni selekciji in kaj vse moramo trenerji upo-
števati pri svojem delu. Lani smo na novo zastavili program 
Otroška nogometna šola Levček, ki ga želimo vključiti v vrt-
ce in šolo, žal pa ga zaradi razmer nismo mogli uresničiti in 
ga bomo poskusili letos.

Ne smeva pozabiti, da tudi poleti ne počivate. Kako so 
videti vaši treningi med počitnicami?

Med počitnicami trenira skupno 75 otrok, razdeljenih v 
tri starostne skupine. Prvi dve skupini imata treninge trikrat 
na teden, tretja skupina štirikrat na teden. Seveda z nestr-
pnostjo pričakujemo novo šolsko leto, ko se bodo začeli 
novi vpisi. V svoje vrste z največjim veseljem sprejemamo 
otroke, rojene od leta 2016 naprej. 

Špela Ožir

Intervju

Fotografija je bila posneta leta 1975.Večji uspeh je, da so v sezoni 2018/19 starejši dečki 
postali prvaki druge lige Medobčinske nogometne zveze 
Celje. 
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Javni razpis: E-poslovanje 2019–2022

� �Razpisnik:
Javna agencija Spirit

Datum objave:
10. 9. 2018

Rok za oddajo:
1. 10. 2021

Višina sofinanciranja:
70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 EUR do 30.000 EUR

CILJ IN PREDMET RAZPISA

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in 
srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge 
ter tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in 

nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih 
ter vključuje:
• elektronsko izmenjavo med partnerji,
• digitalizacijo nastopov na sejmih,
• spletne strani za tuje trge,
• spletne trgovine,
• produktno-prodajne videe,
• krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna dejav-

nost).

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko 
uvrstijo v eno izmed prednostnih področij uporabe veljavne 
strategije pametne specializacije.

UPRAVIČENCI

• Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospo-
darsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran 
kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posame-
znik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

• Mikro, mala in srednja podjetja.

Posebni pogoji za prijavo

• Zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2020 (tretje odpira-
nje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje). 

• Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na 
razpis.

• Prijavitelj lahko na razpisu kandidira samo z eno vlogo 
(če podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti 
zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).

• Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zu-
nanjim izvajalcem.

*Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za 
nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na 
razpis ne morejo ponovno prijaviti.

Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo 
registrirano dejavnost:
• ribištva in akvakulture,
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v 

razpisu).

UPRAVIČENI STROŠKI

• Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca 
po oddaji vloge ni mogoča).

• Nakup oz. najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).
DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge 
do 31. 8. naslednje leto.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 EUR oz. 
največ 30.000 EUR.

*Razpis se šteje po shemi »de minimis«.
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Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Razpisnik:
Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:
18. 6. 2021

Rok za oddajo:
1. 9. 2021

Višina sofinanciranja:
60 %

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih pod-
jetij ter odpravljanje posledic pandemije covida-19 na podlagi 
vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobavitelj-
skih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, 
vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za 
namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanja 
podprtih podjetij, spodbujanja energetsko in snovno učinko-
vitih procesov, povečanja dodane vrednosti na zaposlenega 
ter ohranitve delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja 
bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in moderniza-
cijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo petih no-
vih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohra-
nitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na 
obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:
• izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in 

sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja 
in prilagoditvijo digitalnim trgom,

• izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
• spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov 

ter
• povečanje dodane vrednosti za zaposlenega v podprtih 

podjetjih. 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 
velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), z najmanj 5 zaposleni-
mi na dan objave javnega razpisa, ki se kot pravna ali fizična 
oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizira-
na kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s 
podprto operacijo digitalne transformacije.

Upravičeni stroški so:
• stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj 

nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopred-

metenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove program-
ske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene 
operacije). V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi 
stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem/in-
stalacijo opreme v tehnološki proces;

• stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposa-
bljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj 
stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani 
zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga, objavljene-
ga na spletni strani digitalnega inovacijskega stičišča, 
ter drugi stroški storitev, povezani z izvedbo digitalne 
transformacije (programiranje, stroški najema računalni-
ške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);

• stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za 
največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji; 
upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega, za-
dolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije 
(zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere 
procese je treba delno ali v celoti spremeniti, ter preuči 
in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za 
načrtovano uvedbo potrebnih sprememb), ter/ali stro-
ške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri 
izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z 
navodili izvajajo naloge na področju digitalne transfor-
macije);

• posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposre-
dnimi dejavnostmi operacije (kot na primer: stroški elek-
trične energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, 
stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza sme-
ti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški 
poštnin in kurirskih storitev itd.), ki predstavljajo največ 
15 % stroškov plač za zaposlene.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je 
od najmanj 30.000 EUR do največ 100.000 EUR.

Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati naj-
manj 50.000 EUR. 

Vir: www. slovenski-razpisi/spodbude-za-digitalno-
-transformacijo-msp

Bojana Kralj Kos
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Kompleks nekdanje tovarne nogavic kupil Sem Invest

Tovarniški kompleks podjetja Polzela je kupilo širši jav-
nosti neznano podjetje Sem Invest, ki ima sedež v Ločici ob 
Savinji. Za nepremičnine nekdanje tovarne nogavic bo moralo 
plačati nekaj manj kot dva milijona evrov. 

Gre za industrijski kompleks zgradb, proizvodnih in drugih 
pomožnih obratov ter pripadajočih zemljišč na Cvetlični ulici na 
Polzeli. Skupna uporabna površina stavb je okoli 24.300 kva-
dratnih metrov. 

Stečajni upravitelj Zlatko Hohnjec je tovarniški kompleks pr-
vič prodajal leta 2017 z zbiranjem nezavezujočih in zavezujočih 
ponudb, izklicna cena je bila določena pri 2,4 milijona evrov. 
V postopku ni prejel nobene ponudbe. Tudi javna dražba leta 
2018 je bila neuspešna.

Po ustavitvi poslovanja je Hohnjecu na javni dražbi uspelo 
prodati večji del zaloge in blagovno znamko Polzela. Za malo 
manj kot 390.000 evrov ju je kupilo trgovsko podjetje iz Estonije.

Stečaj Polzele, ki je bil uveden decembra 2016, naj bi se po 
načrtih Hohnjeca končal predvidoma letos.

Sem Invest, ki je v lasti Emilijana Kapusa, se po javno dosto-
pnih podatkih ukvarja s trgovanjem z lastnimi nepremičnina-
mi. Zakaj se je odločil za nakup nepremičnin nekdanje tovarne 
nogavic, nam ni uspelo izvedeti ne pri novem lastniku ne pri 
stečajnem upravitelju Zlatku Hohnjecu. 

Tone Tavčer
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DA BO VAŠA  
ZELENICA UREJENA

Kontakt: 

03 777 14 23 ali 051 665 566

WWW.UNIFOREST.SI

Tovarniški kompleks podjetja Polzela je bil prodan za 
nekaj manj kot dva milijona evrov.
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Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi

Hörmann Slovenija, d.o.o.
Petrovče  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.hormann.si
info@hormann.si

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno 
z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih 
zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2021.

Avtomatska  
garažna vrata

od 858 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *

TZ-AZ-EP2021-178x120mm-HOR-SL-B.indd   1TZ-AZ-EP2021-178x120mm-HOR-SL-B.indd   1 3/03/2021   15:553/03/2021   15:55

Za ljudi v stiski
zbirajo šolske potrebščine in hrano z daljšim rokom trajanja

Do konca julija v Lidlu Žalec zbi-
rajo hrano in šolske potrebščine. 
Stvari lahko oddate v zbiralno ko-
šaro pri blagajnah. Zaradi epidemije 
mnogi starši otrokom ne bodo mogli 
zagotoviti šolskih potrebščin. 

 Prvič dobrodelno akcijo izvajajo 
poleti in vabijo vse, da poleg izdel-
kov z daljšim rokom trajanja donira-
te tudi šolske potrebščine. 

Zbrane stvari bodo predali Rde-
čemu križu Slovenije – Območnemu 
združenju Žalec, ta pa jih bo namenil 
ranljivim skupinam: družinam z več 
otroki. S tem bomo skupaj olajšali 
stiske mnogih družin.

S svojim prispevkom ustvarjate 
boljši svet. Iskrena hvala!

RKS - OZ Žalec 

Gospodarstvo

V zbiralni košari zbirajo šolske potrebščine in izdelke z daljšim rokom trajanja.
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Gnojenje in gnojila 

Trosilec hlevskega gnoja

� �Ker se v zadnjem času na območju naše Občine Polze-
la pojavlja vse več negodovanja glede smradu v času, ko 
kmetje gnojimo svoje površine, naj pojasnim nekaj dejstev, 
ki so pomembna za mirno sobivanje kmetov z drugim pre-
bivalstvom.

Na začetku se moramo zavedati, da so bila še pred leti 
vsa današnja pozidana zemljišča kmetijska in vsak, ki je prišel 
živet v našo lepo občino, je videl, kam je prišel, in verjemite, 
da naša občina ne bi bila tako lepa brez zelenja, njiv, travni-
kov … Seveda se včasih ob določenem zračnem tlaku in vetru 
širijo neugodne vonjave, kar je moteče, zlasti za ljudi, ki tega 
niso navajeni.

Naj poudarim, da so kmetje vedno pripravljeni za komuni-
kacijo, zlasti z ljudmi, ki imajo stanovanja v neposredni bližini 
njiv ali travnikov, ki pa jih je treba gnojiti. S kmeti se lahko in-
dividualno dogovorijo za prestavitev termina gnojenja, zlasti 
ob praznikih, rojstnih dnevih, obletnicah …, ko je po navadi 
zbranih več ljudi.

Pa še nekaj je izjemno pomembno. Brez gnojenja ne bi 
bilo kakovostne lokalno pridelane hrane, po kateri občani radi 
posegamo, le ponudbe s strani kmetov je vendarle še vedno 
premalo.

Ugotovili smo torej, da brez gnojenja ne gre. Pojasnimo, 
zakaj. Gnojila so vse spojine in snovi, ne glede na agregatno 
stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se jih dodaja tlom ali 
rastlinam zaradi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izbolj-
šanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal. Gnojenje je agro-
tehnični ukrep v rastlinski pridelavi, s katerim se rastlinam 
zagotovijo hranila za rast in razvoj. Za ustrezno in učinkovito 
gnojenje moramo poznati stanje v tleh, potrebe rastlin po 
hranilih in vrsto oziroma način gnojenja. 

POMEN GNOJIL ZA PRIDELAVO RASTLIN

Gnojilo je snov, ki zagotovi hranila za rastline, ki jih pride-
lujemo. Rastline potrebujejo za svojo rast in razvoj snovi, ki jih 
dobijo iz vode in zraka, ter rastlinska hranila, ki jih dobijo iz tal. 
Za normalno rast rastlin in želen pridelek v kmetijski pridelavi 
nobenega izmed potrebnih hranil ne sme primanjkovati. Rastlin-
ska hranila, ki smo jih odvzeli s pridelkom, z gnojili vračamo v tla.

Rastlinska hranila delimo na:
• primarna hranila ali makrohranila: dušik, fosfor, kalij;
• sekundarna hranila: kalcij, magnezij, natrij, žveplo;
• mikrohranila: bor, kobalt, baker, železo, mangan, molibden, cink.

Glede na izvor gnojila delimo na:
• mineralna, ki vsebujejo samo mineralne komponente in so 

pridobljena v industrijskem postopku;
• organska, ki vsebujejo snovi živalskega ali rastlinskega 

izvora ter kmetijske stranske proizvode (hlevski gnoj, 
gnojevko, gnojnico, žitno slamo, krompirjeve cime, razne 
komposte itd.);

• organsko-mineralna, ki poleg mineralnih gnojil vsebujejo 
organske snovi živalskega ali rastlinskega izvora.

Dostopnost hranil za rastline je odvisna od kislosti ozi-
roma bazičnosti tal (vrednosti pH). Z apnenjem pomagamo 
vzdrževati optimalno vrednost pH v tleh. Ne glede na vrsto 
gnojenja in namen uporabe gnojil upoštevamo dobro kme-
tijsko prakso in veljavno zakonodajo ter s tem preprečujemo 
in zmanjšujemo onesnaženje tal in vode (predvsem z nitrati).

DOBRA KMETIJSKA PRAKSA PRI GNOJENJU

Za pravilno uporabo gnojil moramo poznati vsebnost 
hranil v tleh in predvideno potrebo rastlin po hranilih. Pri tem 
si pomagamo z gnojilnim načrtom, ki zajema:
• analizo tal,
• popis kmetijske pridelave z dosegljivimi pridelki in od-

vzemom hranil,
• predviden vnos hranil v tla.

Gnojenje z gnojevko
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Analiza tal opiše založenost tal kmetijskega zemljišča in 
je podlaga za kontrolo rodovitnosti tal in gnojenja. Gnojilni 
načrt pripravimo za več let naprej. Potrebe rastlin po hranilih 
in potrebe po izboljšanju rodovitnosti tal se v načrtovanem 
obdobju izravnajo. Poleg dostopnih hranil v tleh vplivajo na 
rodovitnost tal še kislost tal, vsebnost organske snovi ter te-
kstura in struktura tal.

Vsako kmetijsko gospodarstvo, ki izvaja gnojenje, mora 
izvajati obvezne zahteve glede varstva voda pred onesnaže-
vanjem z nitrati. Pri tem mora upoštevati:
• obdobja, v katerih je vnos določenih gnojil v tla ali na tla 

prepovedan;
• pravila gnojenja na strmih zemljiščih;
• pravila gnojenja na tleh, ki so nasičena z vodo, na popla-

vljenih tleh, zamrznjenih tleh ali tleh, prekritih s snežno 
odejo,

• pravila gnojenja v bližini vodotokov;
• najmanjše zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, ki mora-

jo presegati potrebe po skladiščenju v najdaljšem obdobju, 
ko je vnos živinskih gnojil v tla ali na tla prepovedan;

• ukrepe za preprečevanje onesnaževanja voda z izcedki iz 
skladiščenja hlevskega gnoja;

• postopke pri gnojenju (odmerki, homogeno raztrosenje 
gnojil), ki bodo vzdrževali izgube dušika v vode na spreje-
mljivi ravni, in 

• omejitve vnosa gnojil v tla na ranljivih območjih.

V celinskem podnebju, torej tudi v naši občini, velja 
splošna prepoved uporabe tekočih organskih gnojil od 15. 
novembra do 1. marca, izjemoma se lahko obdobje skrajša 
na 15. februar, kadar pripravljamo zemljišče za setev jarih 
žit, trav in TDM ali dognojujemo ozimine in sejano travinje. 
Hlevski gnoj, kompost in digestat je prepovedano upora-
bljati od 1. decembra do 15. februarja. Za mineralna gnojila, 
ki vsebujejo dušik, velja prepoved uporabe od 15. oktobra 
do 1. marca, kadar gnojimo ozimine ali sejano travinje, pa je 
obdobje prepovedi od 1. decembra do 15. februarja.

Gnojenje in izvajanje prehrane rastlin je v sodobnem kme-
tijstvu ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Z gnojenjem 
poskrbimo, da dajemo ustrezne količine hranil glede na vrsto 
kmetijske rastline, glede na založenost tal in na tej podlagi 
pripravljenih načrtov za gnojenje.

Po prvem odstavku 13. člena Uredbe o varstvu voda pred 
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17) je treba gnojila uporabljati v skla-
du s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi pričakovanih 
pridelkov, tipov tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe 
zemljišč in drugih pridelovalnih razmer. Hkrati je določena 
tudi zgornja meja letnega vnosa dušika na posamezno enoto 
rabe kmetijskih zemljišč (5. člen in 13. člen).

Zaradi varstva voda pred onesnaženjem skozi vse leto 
veljajo določene omejitve glede količin vnosa dušika iz žival-
skih in organskih gnojil v tla. Tako imenovane časovne prepo-
vedi gnojenja so namenjene prepovedi gnojenja v določnem 
časovnem obdobju z namenom, da gnojil na kmetijskem ze-
mljišču ne uporabljamo takrat, ko rastline rastlinskih hranil ne 
potrebujejo (pozno jeseni in pozimi).

Uredba tudi določa, da morajo biti gnojila po površini, ki 
se gnoji, raztrošena enakomerno. Prav tako je treba pri pre-
vozu in gnojenju preprečiti nenadzorovano raztrošanje gnojil 
in gnojenje zunaj predvidenega območja gnojenja.

Poleg tega je vse leto prepovedan vnos gnojil v tla ali na 
tla na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, na nerodovitnih in 
vodnih zemljiščih ter na gozdnih zemljiščih z določenimi izje-
mami. Prepovedano je tudi gnojenje z organskimi in mineral-
nimi gnojili na poplavljenih tleh, na tleh, nasičenih z vodo, na 
tleh, prekritih s snežno odejo, in na zamrznjenih tleh. Vsi pre-
krški zgoraj navedenih omejitev se kaznujejo z globo. Nadzor 
nad uredbo o varstvu voda izvajajo inšpektorji, pristojni za 
kmetijstvo. 

Gnojenje kmetijskih površin je potrebno za zagotavljanje 
pogojev za kmetovanje. Razen zgoraj navedenih omejitev ni 
posebnih pravil o času gnojenja ali odmaknjenosti gnojenja 
od naselja. Tako kmete kot tudi preostale občane prosimo 
za strpno sobivanje in upoštevanje dejstva, da je celotno ob-
močje naše občine podeželskega tipa. Na koncu pa še star 
pregovor: »Lepa beseda lepo mesto najde.«

Blaž Turnšek

Gnojenje z mineralnimi gnojili
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Motoristična sezona je že na vrhuncu, ljudje se odpra-
vljamo na izlete v gore, urejanje okolice in zahtevnejša 
opravila pa nas prav tako kličejo, da jih postorimo. Vse te in 
še mnoge druge dejavnosti včasih počnemo nepremišljeno 
in premalo pripravljeni, čemur sledijo razne nesreče. Kljub 
izkušnjam in odlični pripravljenosti pa nesreča nikoli ne po-
čiva, zato bomo v naslednjih odstavkih na kratko predsta-
vili, kako se nesreči vendarle lahko izognemo in kaj storiti, 
če se nesreča pripeti.

PROMETNE NESREČE

Prometne nesreče se žal dogajajo skozi vse leto, v po-
letnih mesecih pa so na udaru motoristi in kolesarji, ki so 
ranljivejše skupine v prometu. Nesreči se lahko izognemo z 
dobro telesno in duševno pripravljenostjo ter upoštevanjem 
predpisov, prav tako pa tudi naših zmogljivosti, ki jih pogosto 
precenimo. Tako kot motoristi morajo biti tudi vozniki oseb-
nih avtomobilov, ki predstavljajo veliko večino prometa, do-
bro pripravljeni na (prevečkrat predrzne) voznike enoslednih 
vozil. Ker je silhueta motorista na motorju precej manjša od 
osebnega vozila, so motoristi pogosto spregledani, zato je 
ob lepem vremenu in na idiličnih lokacijah, kjer bi pričakovali 
hitre motoriste, spremljanje prometa skozi vsa okna in vsa 
ogledala še toliko pomembnejše. Če pa se nesreča vendarle 
zgodi, je dobro biti vnaprej pripravljen vsaj s teoretičnim zna-
njem in pogumom, če že ne z (žal prepogosto pozabljenim) 
znanjem s tečaja prve pomoči, ki ga je treba opraviti pred 
izpitom za vozilo. 

Mnogo ljudi ima strah pred nudenjem pomoči, saj se bo-
jijo tožbe, ki bi sledila v primeru, da povzročijo škodo. Vse 
raziskave so pokazale, da je nudenje prve pomoči ključnega 
pomena za preživetje in boljše okrevanje ponesrečencev. Pri-
merov, kjer bi lahko stanje še dodatno poslabšali, je izjemno 
malo in so ob neukrepanju redko združljivi z življenjem.

Kaj narediti kot priča v prometni nesreči?

Najprej se prepričamo, da je območje, kamor smo name-
njeni, varno. Če se je nesreča zgodila na zelo prometni ali 
slabo pregledni cesti, moramo poskrbeti tudi za postavitev 
varnostnega trikotnika na zadostni varnostni razdalji, da pre-
prečimo dodatne nesreče. Pozorni moramo biti na promet v 
obeh voznih smereh, preden pristopimo do ponesrečencev.

Prometne nesreče imajo najrazličnejše izide – od manjših 
modric do smrtnih primerov, zato je dobro biti pripravljen na 
vse. Če smo priča hujši prometni nesreči, iz avtomobila vze-
mimo komplet prve pomoči in pristopimo do kraja nesreče. 
Tam se najprej prepričajmo, da iz vozila ne iztekajo tekočine, 
ki bi se lahko vnele, nato pa pristopimo do ponesrečencev 
in pokličimo klicni center 112, ki nas z informacijami tudi vodi 
skozi postopek nudenja prve pomoči. Za ustrezno pomoč in 
sestavo primerne reševalne ekipe so poleg kraja nesreče po-

membni podatki tudi število in prizadetost ponesrečencev. 
S pogovorom najprej preverimo zavest ponesrečencev, nato 
pa preverimo, ali so prisotne večje krvavitve. 

Za pomoč ne potrebujemo obsežnega znanja medicine. 
Naloga prič je le, da čim prej pristopimo, pokličemo 112, po-
damo vse potrebne informacije, zaustavimo večje krvavitve 
in zbrano spremljamo druge napotke, ki nam jih posreduje 
klicni center, ter na kraju nesreče ostanemo vse do prihoda 
reševalcev. 

NESREČE PRI ŠPORTNIH DEJAVNOSTIH

Telesna dejavnost ima mnogo koristi za naše telo, poveča 
pa možnost za poškodbe, ki so v večini primerov blage in ne 
puščajo trajnih posledic. Med najpogostejšimi poškodbami 
so zvini gležnja in zapestja ali zlomi kosti na dlani, ki so na-
vadno posledica nerodnega koraka, padca ali udarca z žogo. 
Pri tovrstnih poškodbah je glavni ukrep hlajenje prizadetega 
sklepa in obisk zdravnika, ki nas po oceni stopnje poškodbe 
najverjetneje napoti na rentgensko slikanje, s pomočjo kate-
rega se nato določita zdravljenje in rehabilitacija. Pri nekate-
rih nevarnejših športih so možnosti za težje poškodbe večje, 
zato je dobro nanje biti pripravljen z osnovno opremo prve 
pomoči, ki zavzame malo prostora. Že pri kolesarjenju je po-
leg uporabe čelade dobro imeti s sabo sterilen povoj, ki bo 
zaustavil krvavitev v primeru padca. Pri pohodih v gore po-
skrbimo za primerno obutev, saj je v primeru nepotrebnega 
zvina gležnja pot do najbližjega zdravnika navadno zahtevna 
in dolga. Prav tako se po zahtevnejših terenih v gore ne od-
pravljajmo sami, tudi če smo dobro pripravljeni in o naši poti 
obvestimo bližnje, da nas lahko v primeru zdrsa reševalna 
ekipa lažje in hitreje najde. 

Nesreča nikoli ne počiva

� �

V poletnih mesecih morajo biti vozniki posebej pozorni na 
kolesarje.
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NESREČE PRI DELU

Vsako orodje, s katerim rokujemo, moramo uporabljati 
premišljeno in s previdnostjo, tudi če to počnemo že vse 
življenje. Bodisi so to domača orodja, kot so vrtalniki, kotni 
brusilci, žage …, bodisi težji stroji. Dodatna minuta, ki jo po-
rabimo za oblačenje delovne obleke in obutve ter nadeva-
nje zaščitnih očal in rokavic, se v primeru neljubega dogod-
ka izjemno obrestuje. Ljudje, ki se vsakodnevno srečujejo z 
orodji in stroji, ki oddajajo veliko hrupa, pogosto pozabljajo 
na protihrupno zaščito v obliki čepkov ali slušalk. Izguba 
sluha se navadno ne odrazi v enem dnevu, na dolgi rok pa 
glasne naprave izjemno poškodujejo slušni aparat, kar vodi 
v okrnjeno zaznavo zvoka in slabšo kakovost življenja. 

Pogosta skupina nesreč pri delu so padci z višine pri 
čiščenju oken, žlebov in strehe, obiranju sadja …, ki so lahko 
tudi usodni. Vsakič, ko postavljamo lestev, se prepričajmo, 
da je stabilna in da je naša obutev primerna ter ne drsi. 

V primeru nesreče, ki nam povzroči vrezno rano in krva-
vitev, rano umijemo z vodo in povijemo s sterilnim povojem. 
Ne glede na stopnjo krvavitve je obisk zdravnika smiseln, saj 
vsak vrez, zlasti z orodjem, ki je pogosto umazano, predsta-
vlja možnost za okužbo rane, ki lahko vodi v večje zaplete. 

V ekstremnem primeru poškodbe na krožni žagi, kjer 
pride do amputacije prsta, tega umijemo in vstavimo v či-
sto plastično vrečko, na mesto krvavitve iz dlani pa močno 
pritisnemo sterilen povoj. Vrečko z odrezanim prstom nato 
položimo v drugo, večjo vrečko z ledom ali mrzlo vodo ter 
pokličemo 112. 

V primeru vbodne rane z žebljem, padec na oster pred-
met ipd. tujka ne odstranjujemo, saj lahko ob izvleku pov-
zročimo večjo krvavitev, ki je do takrat zaustavljena s tuj-
kom. 

Pogoste nesreče na podeželju so tudi zastrupitve s pe-
sticidi, gnojili ali drugimi pripravki, ki se uporabljajo v po-
ljedelstvu. Do zaužitja tekočine pride zaradi nepravilnega 
shranjevanja, kadar si ljudje razredčene koncentrate hranijo 
v plastični embalaži pijač v svojih delavnicah. Med delom 
nezavedno posežejo po plastenki in šele po prvem požirku 
zaznajo vsebino plastenke. V tem primeru, ko je zavest še 
polno ohranjena, je smiselno izzvanje bruhanja in izpiranje 
ust ter takojšen klic na 112 ter sledenje navodilom. 

Pri nesrečah s težko mehanizacijo, kjer pride do ve-
čjih krvavitev, odprtih zlomov, zmečkanin ali odtrganin, je 
ključnega pomena hitro ukrepanje, saj lahko ob masovni kr-
vavitvi iz večjih žil človek v manj kot minuti izkrvavi. Prva 
pomoč pri tovrstnih nesrečah je Esmarchova preveza, ki jo 
naredimo z nekaj centimetrov širokim trakom ali iz zložene 
trikotne rute ter kar se da tesno zavežemo okončino nad 
mestom krvavitve, pri čemer si pomagamo s trdim predme-
tom (v kompletu prve pomoči so to škarje), ki ga vpnemo 
v prevezo in sučemo okrog svoje osi, da z večjim navorom 
dosežemo stisk globokih žil v okončini in zaustavitev krva-
vitve. 

ČE NESREČA NE POČIVA, TUDI MI NE SMEMO

• V prometu ravnajmo odgovorno in bodimo pozorni na 
ranljivejše udeležence.

• Uporabljajmo varnostne pasove in (pripeto!) čelado ter 
drugo zaščitno varovalno opremo.

• Pred vožnjo z avtomobilom izpraznimo mehur, saj lahko 
že manjša prometna nesreča, ki sicer ne bi imela posle-
dic, povzroči močan pritisk varnostnega pasu na poln 
mehur in ga poškoduje. 

• Če smo priča prometni nesreči, pomagajmo!
• Za klic na številko 112 ne potrebujemo odklenjenega tele-

fona, zato lahko v primeru izpraznjene baterije uporabi-
mo kateri koli telefon.

• Pred športnimi dejavnostmi se primerno telesno pripra-
vimo in ogrejmo.

• Če se že odločimo početi dejavnosti, ki imajo večji riziko 
za nesreče, imejmo poleg nekoga, ki lahko hitro pomaga.

• Z orodjem rokujmo previdno in v ustrezni opremi.

Tako bi lahko naštevali v nedogled, glavno sporočilo tega 
prispevka pa je, da je preventiva pred nesrečo neprimerljivo 
boljša kot vsi ukrepi, ki lajšajo posledice nesreče. 

Bodimo previdni in pazimo nase, pomagajmo pa tudi 
drugim, ki jim je sreča ravno v naši bližini obrnila hrbet, am-
pak s skritim namenom poslala nas. 

Jan Mogu
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OPTIKA BP | TUŠ Polzela

OPTIKA BP vas vabi  
na kontrolo vida.

Pokličite in se naročite!
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Na kmetiji je lepo ...

Joj, kako neradi pri miru sedimo! 

Potem misli uhajajo, noge nagajajo, roke si radirko podajajo …
Čas je, da vas spomnimo tudi mi, kako pomembno si je vzeti 

trenutek oddiha, ko v teh hitrih časih poskušamo ujeti in stlačiti 
vse v en dan. Učiteljice oddelkov podaljšanega bivanja smo za 
ta namen pripravile zloženko s kratkimi vajami za sprostitev in 
jo dodale na vsako steno razreda v šoli.

Imamo idejo: »ZMIGAJ SE!« To je odgovor na povabilo, ko 
so tvoji možgani prepolno zaposleni in potrebujejo minutni od-
dih. Naredi vaje za kratko sprostitev, za zdravo hrbtenico, za 
utrujene oči, vajo za koordinacijo in ravnotežje, vaje za mož-
gančke in nekaj joge.

In še namig: lahko nas obiščete na spletni strani naše šole v 
kotičku za ustvarjalno preživljanje prostega časa, kjer so recepti 
za izboljšanje zdravja in počutja še dodatno razloženi.

Priporočamo učiteljice podaljšanega bivanja OŠ Polzela v 
sklopu projekta »Zdrava šola«.

Otroci skupin 7 in 8 so komaj dočakali dan odhoda na 
končni izlet. 

Peš smo se odpravili na bližnjo kmetijo. Med potjo smo 
si prepevali, opazovali okolico, prisluhnili zvokom narave. Na 
kmetiji nas je pričakal gospod kmet, ki nam je razkazal kmetijo. 
Ogledali smo si krave, teličke, pujse, kokoši, mucke, konje, trak-
torje … Po ogledu smo si privoščili malico, se nato preizkusili v 
grabljenju sena in se pozabavali z vožnjo v samokolnici. Dopol-
dne je minilo v hipu, tudi med potjo nazaj v vrtec so si otroci z 
navdušenjem pripovedovali o svojih doživetjih, spominih.

Zmigaj se!

First Lego festival 
V soboto, 19. junija 2021, sta se dve ekipi lego ustvarjalcev 

odpravili na First Lego festival v Tehno park Celje. 

Na festivalu so sodelovale ekipe iz vse Slovenije. Mi smo 
predstavili dva svoja parka, in sicer športni in pustolovski park. 
V parku so otroci predstavili različne dejavnosti in rekvizite, ki bi 
si jih želeli tudi na Polzeli. Vključili so plezalno steno, protitočni 
bazen, jeklenico, igrišče za golf in še veliko drugih stvari. Vsak 
park je vseboval tudi model, ki je bil motoriziran in sprogrami-
ran. Obe ekipi sta se odlično odrezali.

Nika Koren in Simon Krumpak

Mateja Stražar, Nika Koren, Polona Železnik in Doris Herman

Dragica Vidmar

� �
Na kmetiji je lepo, ija, ija, o!

Zloženka je dostopna na spletni strani šole.

Lego navdušenci z mentorjema 
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22. maj, svetovni dan čebel

Ob svetovnem dnevu čebel smo v šoli izvedeli veliko o čebelah.

Izvedeli smo, da v enem panju živijo matica, 10.000 delavk in 100 trotov. Poleg 
kostanjevega in cvetličnega medu pa obstaja tudi ljubljanski med. Čebela, ki ga 
pridela, se imenuje kranjska sivka. Pogledali smo si dva kratka filmčka. Na šolskem 
ekovrtu smo posejali semena bazilike in mešanico rož. Sejali smo zato, da bi če-
bele imele več rastlin za opraševanje. 

Sofija Veber, Ava Kores in Ananti Anžur, 2. r.

»Naša mala knjižnica«
Naši prvošolci so v tem šolskem letu v sklopu državnega projekta Naša 

mala knjižnica prebrali šest zanimivih otroških slikanic. 

27. maja 2021 so se udeležili spletnega kviza, na katerem so se preizkusili v 
poznavanju knjig: Mamin zmaj, Kiosk, Kako prestrašiti pošast, O mišku, ki ni imel 
sani, Lekarnar Miško ter Petja sprašuje, zakaj je nebo modro.

V kvizu sta se pomerili skupini Zvezde 1. a in Zvezdice 1. b. Ko so se seznanili s 
pravili kviza, smo lahko začeli. Voditeljica kviza Urška Bračko je zastavljala zanimi-
va vprašanja, na katera so učenci odgovarjali z odgovori A, B ali C. Za zmago je bil 
odločilen samo en napačen odgovor, na vsa druga vprašanja so učenci odgovorili 
pravilno in tako potrdili, da so zares dobro prebrali knjige.

Zmagovalcem smo zaploskali in jim glasno zaklicali: »Č-E-S-T-I-T-A-M-O!« 
Tudi zmagovalci so poražencem pripravili presenečenje, saj so jim na igrišču izro-
čili čestitko za sodelovanje na kvizu.

Sklenili smo, da bomo tudi naslednje leto z veseljem sodelovali v projektu 
Naša mala knjižnica.

Ekobranje za ekoživljenje
Po končanem branju za slovensko bralno značko smo se lotili eko bralne 

značke. K ekobranju smo pritegnili 324 učencev in 16 učiteljev.

Ob knjigi »10 stvari, ki jih lahko naredim za lepši svet« so učenci prvega triletja 
najprej razmišljali, kako lahko sami prispevajo, da bo naš planet ostal čist in zdrav. 
Nato smo si privoščili pravi mini bralni trening. Za domačo nalogo so učenci iz-
brali eno izmed desetih idej in jo ilustrirali. Ob koncu ure v knjižnici si je vsak uče-
nec izposodil še knjigo z ekološko tematiko.

Četrtošolci in petošolci so v šolski knjižnici najprej drug drugemu prebrali zlo-
ženko Zavoda za gozdove »Skrbno z gozdom«. Nato je sledil kratek kviz. Najbolj 
zabavno je bilo, ko so se učenci spremenili v drevesa in jih ponazarjali v različnih 
okoliščinah. Sledilo je iskanje iglavcev in listavcev v knjigah o drevesih. Vprašanja 
niso bila lahka: »So ginko, duglazija, robinija, klek, trepetlika ... iglavci ali listavci?« V 
knjigah o gozdnih živalih so učenci nato poiskali žival in sestavili kratek opis. Sku-
paj smo ugotavljali, za katero žival gre. Uro v knjižnici smo sklenili z raziskovanjem 
užitnih in smrtno nevarnih gob, ki smo jih poiskali v priročnikih o gobah. Za spro-
stitev so učenci lahko pobarvali gozdno pobarvanko ali rešili gozdno križanko.

Alja Bratuša

Alja Bratuša

Vrtec in šola

Da bo na našem ekovrtu več čebel.

Nismo si mislili, da bo spletni kviz tako 
zabaven!

V knjigah se skriva veliko »eko« 
modrosti.

2525

Št. 7, julij 2021
� �



Vse učilnice nimajo štirih sten

vore o temi začeli šele aprila, smo morali z vsem malo pohiteti. 
Veseli smo, da nam je uspelo pripraviti lep in slovesen dogodek, 
ki nam bo vsem zagotovo ostal v lepem spominu. Devetošolci 
smo se torej poslovili od osnovnošolskih klopi in tako sklenili 
skupno zgodbo, zdaj pa se bomo podali vsak po svoji poti in 
prvega septembra začeli pisati novo zgodbo v srednjih šolah.

Katarina Rakun

Devetošolci smo v torek, 15. junija 2021, končali svojo osnov-
nošolsko pot s sklepnim dogodkom oziroma valeto z naslovom 
»Vse učilnice nimajo štirih sten«.

Rdeča nit naše valete je bila enajsta šola. Želeli smo predsta-
viti, kaj vse smo se naučili zunaj šolskih klopi in učilnic, ter doka-
zati staršem in učiteljem, da imamo, čeprav nas imajo za mlade 
in neizkušene, za seboj že kar nekaj izkušenj in da smo prišli do 
pomembnih življenjskih spoznanj že v osnovni šoli.

Enajsti šoli je bil namenjen prvi del valete, drugi del pa smo 
namenili plesom, slovesnim podelitvam spričeval in seveda naj-
višjim priznanjem šole – bronastim, srebrnim in zlatim. V tem 
letu je bilo podeljenih 5 zlatih priznanj šole, ki so jih prejeli Sara 
Andročec, Maks Cizej, Luka Jankovič, Jan Orešnik in Katarina 
Rakun. Podeljenih je bilo tudi 12 srebrnih in 9 bronastih priznanj.

Zadnji dve leti šolanja sta bili zaradi daljšega šolanja na da-
ljavo zagotovo posebni. Prav zato so tudi priprave na valeto 
potekale malo drugače kot pretekla leta. Ker smo prve pogo-

Slovo od šolskega leta v oddelkih podaljšanega 
bivanja

V oddelkih podaljšanega bivanja smo se poslovili od šol-
skega leta zelo aktivno. 

Skozi vse šolsko leto smo skrbeli, da sta bila okolica šole in 
igrišče čista, izvedli smo več čistilnih akcij. Zato smo se na zadnji 
šolski dan zasluženo ohladili s sladoledom, pripravili smo si glas-
beno-plesni program in karaoke pod brezami, nato pa se z ladjo 
odpeljali na morje. Čakala nas je na igrišču, ogromna in narisana 
na tleh, nanjo smo se vkrcali tako, da smo zapolnili ladijske črte. 

Oddelki podaljšanega bivanja

Vrtec in šola

V zlato knjigo OŠ Polzela smo vpisali pet 
najuspešnejših učencev.

Letos smo plesali v »mehurčkih«. 

Juhej, mi gremo na morje! Na svidenje jeseni!
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Proslava ob dnevu državnosti s       
podelitvijo priznanj in pohval

V četrtek, 24. junija 2021, smo na OŠ Polzela s prijetno kulturno prireditvijo 
zaznamovali dan državnosti. 

Da so lahko bili zagotovljeni vsi ukrepi, potrebni za preprečevanje koronavi-
rusa, smo prireditev izvedli v dveh delih. Tako so nastopajočim najprej prisluhnili 
mlajši učenci, v drugem delu pa učenci od 5. do 8. razreda. Poleg zanimivega 
kulturnega programa, v katerem smo lahko prisluhnili petju pevskih zborov, reci-
tacijam, kitari, harmoniki, flavtam, ob vsem tem pa si ogledali še zanimiv plesni 
nastop mladih folkloristov in nagrajeni filmček Zoje Skaza, smo zaploskali tudi 
učencem, ki so v tem šolskem letu segali po najvišjih državnih priznanjih. Ravna-
teljica Bernardka Sopčič je podelila tudi priznanja in pohvale učencem 3. in 6. ra-
zreda ter priznanja in medalje uspešnim plesalcem na Šolskem plesnem festivalu. 
Uspešnih učencev je bilo tudi v tem šolskem letu veliko, zato smo bili še toliko bolj 
veseli, da smo se lahko ponovno zbrali in jih nagradili z velikim aplavzom.

Preostanek dneva so učenci preživeli skupaj z razredniki. Nekateri so si med 
drugim ogledali tudi posneto gledališko igro Sneguljčica, ki so jo pod mentorstvom 
Marije Kronovšek pripravili učenci izbirnega predmeta gledališki klub. Pri snemanju 
in montaži jim je pomagala Lucija Cestnik. Snemanje gledališke predstave nikakor 
ni bilo preprosto, saj so gledališčniki z mentorico upoštevali delo v mehurčkih. 
Kljub vsemu so se učenci odrezali odlično. Filmček oz. posneto gledališko igro si 
lahko ogledate na spletni strani OŠ Polzela pod razdelkom Filmski projekti, kjer 
lahko najdete morebiti še kakšen posnetek, s katerim si boste krajšali poletne dni. 

Nuša Bohak, šolska dopisnica in tudi 
nastopajoča na proslavi, je zadnji 
šolski dan doživljala na svoj način: 

»Zadnji šolski dan je bil tudi tokrat 
pester. Nekateri učenci že več let 
zapored sodelujemo na proslavi ob 
dnevu državnosti, a tokrat smo imeli 
zaradi koronskih ukrepov pred sabo 
velik izziv. Prireditev smo namreč 
izpeljali dvakrat, prvič za učence od 
1. do 4. razreda ter drugič za učence 
od 5. do 8. razreda. To je resda bil 
dodatni stres, ki se ga nismo znebili 
do konca dopoldneva, saj smo bili 
primorani svojo točko dobro izpeljati 
kar dvakrat. Vseeno pa je dvakratna 
prireditev imela tudi prednost, saj 
smo lahko svojo točko drugič izpeljali bolje, že smo bili navajeni na oder 
ter izgubili nekaj treme. 
Na prireditvi je poleg vseh vrst 
umetnosti imela pomembno vlogo tudi 
gospa ravnateljica, saj je najboljše 
učence poklicala na oder ter učencem 
podelila priznanja ob koncu triletja. 
Zadnjo uro smo prejeli spričevala 
in se še dolgo poslavljali drug od 
drugega, manjkalo pa ni ne smeha ne 
sladoleda.«

Vrtec in šola

Proslava ob dnevu državnosti je vedno paša za oči in ušesa.

Prejemniki priznanj in pohval ob koncu 1. triletja (3. a, 3. b in 3. c)

Prejemniki priznanj in pohval ob koncu 3. triletja (6. a, 6. b in 6. c)

Prejemnice pohval in priznanj 
Šolskega plesnega festivala

Karmen Zupanc
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Druženje s knjigo in zgodbami obnavljamo tudi v Domu 
upokojencev na Polzeli. 

Po sprostitvi ukrepov smo pričakovali njihovo povabilo in 
se nanj odzvali v juniju. Irena Štusej in Breda Kolman iz Med-
občinske splošne knjižnice Žalec sva k njim prišli s čebelarsko 
obleko ter zanimivostmi iz sveta čebel in čebelarjev. Pričakali 
so naju zunaj v senci. Druženje sovpada s projektom lokalnih 
akcijskih skupin Čebela BERE med. 

Starejši ljudje imajo vseh vrst izkušenj, o katerih morda 
nimajo dovolj priložnosti pripovedovati. Ena izmed stanovalk 
doma nas je, takoj ko je slišala, da bodo z nami v pripove-
dih čebele, vprašala, ali vemo, kako ustavimo roj čebel, ki za-
pušča čebelnjak. »Ne veste, ali ne? Vam povem: s kovinskim 
zvokom. Ko vidiš čebele na begu, potolci po motiki, kosi ali 
po čimer koli kovinskem, kar je v bližini. Čebele se bodo za-
gotovo ustavile in se naselile v bližini,« se je glasila njena mo-
drost. Še veliko tega znanja imajo starejši ljudje, od katerih se 
je vredno učiti.

Irena Štusej

S čebelami v Domu upokojencev na Polzeli

V projektu Savinjčani beremo 2020/21 sodelovalo 
240 bralcev

Savinjčanke in Savinjčani, ki so v sezoni 2020/21 brali v 
projektu Savinjčani beremo Medobčinske splošne knjižnice 
Žalec, so se letos razveselili zaključne prireditve, čeprav je 
bila mesec in pol pozneje kot sicer. V časovno podaljša-
nem branju je letos sodelovalo 240 bralcev, nekoliko manj 
kot sicer, a še vedno dovolj glede na čas, ki je vsesplošno 
omejeval dejavnosti in stike. Projekt branja združuje bralce 
šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, 
Prebold, Vransko, Tabor in Žalec).

S prilagojenimi zahtevami glede na navodila NIJZ se je 
v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec zbralo več kot 
200 bralcev in gostov prireditve. V uvodnem nagovoru direk-
torice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik 
je bilo zaznati ganjenost, da se nam je uspelo zbrati. Bralce 
so nagovorili tudi bibliotekarka Irena Štusej, župan Občine 
Braslovče Tomaž Žohar in poslanec v Državnem zboru RS 
Aleksander Reberšek. Literarna gostja je bila Vlasta Nussdor-
fer, avtorica knjige Živi in pusti živeti, ki so jo brali v projektu, 
ter svetovalka predsednika Republike Slovenije. 

Na večeru je bila predstavljena tudi obsežna monografija 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec, ki zajema čas od osa-
mosvojitve Slovenije leta 1991 do leta 2021. Večer so popestri-

li glasbeni gostje Ani Frece & Hotel za srečo. Ob sprejemanju 
gostov v avli doma in na druženju pa je bil z glasbo ves čas 
prisoten pianist Georg Krajnc.

Bralci so se z gosti družili še po uradnem delu na pogostitvi. 

Tone Tavčer

� �

Jolanda Železnik (levo) in literarna gostja Vlasta Nussdorfer

Starejši so z zanimanjem prisluhnili spoznanjem iz 
sveta čebel in delili svoje modrosti.
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Zoran Predin ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja 
gostoval tudi na gradu Komenda

Po mesecih hibernacije je Zoran Pre-
din znova v polnem pogonu. Začeli so se 
koncerti, zadnjo koncertno ploščo je po-
snel na razprodanem koncertu v Zagrebu 
ob spremljavi simfoničnega orkestra Za-
grebške filharmonije. Poldruga ura prije-
tnega druženja s publiko je bila polna pri-
jetnih občutkov ob preigravanju njegovih 
legendarnih komadov in sočnih pripovedi 
iz njegove mladosti.

Zoran pravi: »Najmanj pol programa 
mora biti enakega - tvoje skladbe, ki te v 
očeh publike delajo prepoznavnega. Dru-
ga polovica ali tretjina pa mora biti na-
menjena novemu materialu.« Tako je bilo 
tudi pri nas na Polzeli prvi petkov julijski 
večer, ko nam je predstavil svoje sveže in 
vsem znane legendarne hite.

Verjamemo, da ste uživali in da se vi-
dimo na naslednjem poletnem večeru s 
skupino Victory 27. avgusta 2021 na gra-
du Komenda. Do takrat se imejte lepo ter 
preživite lepo in pestro poletje.

Lidija Praprotnik

Ustvarjalna skupina Iskrice

Ustvarjalna skupina Iskrice deluje kot 
sekcija Društva upokojencev Polzela. Sre-
čanja, ki so načrtovana vsak torek, so bila 
letos zaradi ukrepov okrnjena. 

Prve ustvarjalne urice so se začele v 
mesecu marcu. Letos smo vezle na servi-
ete, kvačkale, pletle, izdelovale škatlice za 
kavo. Julija smo za konec sezone obiska-
le razstavo ročnih del ustvarjalne skupi-
ne Vezilije iz Rečice ob Savinji. Ogledale 
smo si njihove mojstrovine in dobile ide-
je za nadaljnja ustvarjanja. Po prijetnem 
druženju smo si na poti domov privoščile 
malico in nazdravile. Izkoristile smo čas 
za nakup novega ustvarjalnega materia-
la, saj septembra ponovno začnemo iz-
vajati redna srečanja. 

Beti Mlakar

Mozaik dogodkov

Zoran Predin je publiko navdušil s starimi in svežimi hiti.

Z obiska razstave v Rečici ob Savinji
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Na šaljivih kmečkih igrah obujali etnološko dediščino

Kulturno društvo Andraž nad Polzelo že vrsto let po-
leg pevske, instrumentalne, likovne in gledališke dejavnosti 
daje velik poudarek ohranjanju etnološke dediščine. Tako 
je v nedeljo, 4. julija 2021, po letu mirovanja priredilo četrte 
šaljive kmečke igre. 

Zbralo se je šest ekip s po petimi tekmovalci, ki so se po-
merile v kmečkih opravilih na duhovit način. Kosci so s kosami 
kosili, grabljice so grabile, s starim lojtrnikom so prevažali bale, 
molzli so kravo Lisko, s »cugžago« so žagali količke in si podajali 
surova jajca. Ekipe so pokazale veliko spretnosti, znanja in iznaj-
dljivosti. Nazadnje se je devet ženskih in moških ekip pomerilo 

v vleki traktorja. Po zasluženi malici je župan Občine Polzela 
Jože Kužnik ekipam podelil medalje in pokale. Zmagala je ekipa 
Hotunj, pred Sevčnikom, Lovčami, Podsevčnikom, Topolovcem 
in Brezovcem. V vleki traktorja so zmagali med moškimi Ho-
tunjske žabe, med ženskami pa Andražanke. Najboljši kosec je 
ponovno postal Robi Tavčar. Kot je ob koncu povedal predse-
dnik kulturnega društva Vili Pižorn, so po dolgem času lepo 
nedeljsko popoldne namenili druženju, razvedrilu in obujanju 
starih običajev. Zadovoljni in prijetno utrujeni so si ob slovesu 
obljubili, da se čez leto spet srečajo. 

Tone Tavčer 

Vabilo na 30 ur malega nogometa 
med mladimi in starimi člani 
Športnega društva Andraž

Športno društvo Andraž bo ob 30-LETNICI SAMOSTOJNE 
SLOVENIJE IN 23. PRAZNIKU OBČINE POLZELA v petek, 
10. septembra 2021, z začetkom ob 13. uri na igrišču v 
Andražu nad Polzelo

ORGANIZIRALO 30 UR MALEGA NOGOMETA
MED MLADIMI IN STARIMI ČLANI
ŠPORTNEGA DRUŠTVA ANDRAŽ. 

Vsaka ekipa bo štela po 28 igralcev. Organizirana bo v 4 skupine. Vsako skupino bodo sestavljali 4 igralci, vratar in 2 
rezervi. Igrala bo 5-krat po uro in pol. V primeru poškodb ali preobremenitev v skupini se skupina dopolnjuje z igralci iz 
drugih skupin ekipe. Organizacijo znotraj ekipe vodi vodja ekipe. Igralec uro in pol igra ter štiri ure in pol počiva. Počitek 
bo na igrišču oziroma doma, pod pogojem, da se igralec pravočasno vrne v igro.

VSAK IGRALEC SODELUJE NA LASTNO ODGOVORNOST.

Z lanske medobčinske lige MN Andraž 2019/20

Mozaik dogodkov

Zmagala je ekipa iz Hotunj.Ekipe so se pomerile v kmečkih opravilih na duhovit 
način.
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Trije naslovi državnih prvakov za Powerlifting klub 
Polzela

Vrhnika je v soboto, 26., in nedeljo, 27. junija 2021, gostila 
državno prvenstvo v powerliftingu. Tekmovalci iz Powerlifting 
kluba Polzela so osvojili kar tri naslove državnih prvakov.

Med 27 dekleti je slavila Založanka Nuša Železnik s skupnim 
seštevkom 460 kg, kar je bil tudi nov državni rekord v kategoriji 
do 76 kg. V tej kategoriji je postavila tudi nove državne rekorde 
v vseh posameznih dvigih, in sicer v počepu (180 kg), potisku s 
prsi (95 kg) in mrtvem dvigu (185 kg).

Matija Lakner je bil najmlajši tekmovalec na tekmi in je v 
kategoriji kadetov do 74 kg osvojil prvo mesto s seštevkom 
377,5 kg. Edvin Hadžić je med mladinci do 105 kg dosegel 
prvo mesto s seštevkom 590 kg. Žan Tomić je med člani do 
83 kg osvojil četrto mesto s seštevkom 505 kg. Samo Železnik 
je tekmoval v disciplini potisk s prsi, kjer je uspešno dvignil 125 
kg in med člani do 93 kg osvojil peto mesto.

Sezona se bo za naš klub nadaljevala 13. novembra 2021, ko 
bomo gostili odprto domače tekmovanje na Polzeli.

Samo Železnik

Kri krvnih skupin A poz., A neg. 
in 0 neg. potrebujejo za nujna 
zdravljenja

Krvodajalce prosijo, da pred prihodom v Transfuzijski 
center Celje pokličejo telefonsko številko 03 423 35 97 od 
ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00. 
Lahko pa jim posredujete svoje podatke (ime in 
priimek ter telefonsko številko) prek spletne pošte: 
narocanjekrvodajalcev@sb-celje.si. Pogovorili se bodo z vami 
in ocenili, ali lahko pristopite k darovanju krvi. Dogovorili se 
boste tudi za dan in uro odvzema v transfuzijskem centru.

Vse aktualne informacije v zvezi z ukrepi pri krvodajalcih za preprečevanje prenosa SARS-CoV-2 in termine 
krvodajalskih akcij najdete tudi na povezavi: http://www.ztm.si/novice/covid-19-in-ukrepi-pri-krvodajalcih/

Spoštovani krvodajalke in krvodajalci, v imenu prejemnikov krvnih komponent se vam iskreno zahvaljujemo za 
solidarnost, ki omogoča bolnikom zdravljenje in življenje.

RKS - OZ Žalec

Trenutno za nujna zdravljenja potrebujejo kri krvnih skupin A+, A- in 0-.

Mozaik dogodkov

Mladinska in kadetska ekipa PLK Polzela Nuša Železnik pri počepu (185 kg)
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Generacija 1963/71 po 50 letih 
ponovno skupaj 

Pisalo se je leto 1971, ko so začeli 
prvo dozidavo k osnovni šoli na Polzeli in 
izgradnjo male športne dvorane oziroma 
telovadnice. Tega leta je osemletno šola-
nje na tej šoli končala generacija 1963/71. 
V spomin na ta veliki dogodek smo se v 
začetku julija nekdanje sošolke in sošolci 
ponovno srečali, da proslavimo 50-letni-
co zaključka šolanja v osnovni šoli. 

Po končanem obveznem šolanju 
smo se razgubili po vsej Sloveniji. Ne-
kateri so si svoje domove ustvarili tudi 
zunaj Polzele. Zato smo se organizator-
ji srečanja odločili, da nekdanjim sošol-
kam in sošolcem predstavimo današnje 
lepote naše Polzele. Tako smo srečanje 
začeli v biseru naše občine, in sicer v 
gradu Komenda. Manuela Mlakar Pod-

Po 50 letih ponovno skupaj

goršek s TIC Polzela nas je popeljala po 
gradu Komenda in nam za vsak prostor 
v gradu povedala svojo, izjemno zani-
mivo zgodbo. Ob koncu so nam zavr-
teli še film o Občini Polzela.

Pozneje smo se napotili v Osnovno 
šolo Polzela, kjer nas je sprejela zdaj-
šnja ravnateljica Bernardka Sopčič ter 
nas pogostila in nam poklonila spomi-
nek. Sprehodili smo se po hodnikih in 
razredih, kjer smo pred toliko in toliko 
leti tudi sami hodili. Danes je šola bi-
stveno večja, kot je bila takrat, ko smo 
jo zapustili. Ponosni smo, da smo lahko 
del njenega mozaika tudi mi.

Pogostitev so nam pripravili v pri-
znani domači gostilni Cizej, kjer smo se 
ob obujanju spominov na takratne čase 
in pripovedovanju zgodb iz sedanjosti 
zadržali do poznih večernih ur. Ob od-
hajanju smo si zaželeli predvsem zdrav-
ja in da se kmalu spet srečamo.

Igor Pungartnik

Med najpogostejšimi je telesno 
nasilje.

Nasilja nad starejšimi ne smemo dopuščati

15. junij je svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Prostovoljci žalske-
ga območnega združenja Rdečega križa ob obiskih starejših v njihovih domovih in 
domovih za starejše ugotavljajo vse prepogosto neustrezno obnašanje do starejših, 
zaradi česar so ti v nevarnosti.

Najpogostejše je ekonomsko, telesno in duševno nasilje. Starejše zanemarjajo: ne 
nudijo jim hrane, oblačil, zdravil, omejujejo jim gibanje, prisilno jih hranijo, oblačijo 
in umivajo, preprečujejo jim osebne stike in na splošno preprečujejo vsakodnevna 
opravila.

Starejši o nasilju svojih otrok, partnerjev in vnukov ali zaposlenih v socialnem var-
stvu in zdravstvu težko govorijo, saj jih je strah, sram ali so nemočni, da bi o stiski 
govorili z osebami ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo.

Nasilje moramo prepoznati in ga prijaviti na policijo, državno tožilstvo ali center 
za socialno delo. Po zakonu smo dolžni te ustanove takoj obvestiti, če sumimo, da so 
nad osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, nasilni.

RKS - OZ Žalec 

Mozaik dogodkov3232
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Letošnji gorski tek na Goro Oljko 
je bil že 17. in tako kot vsako leto tudi 
tokrat na drugo julijsko soboto. Orga-
nizirala sta ga Planinsko društvo (PD) 
Polzela in Športno društvo (ŠD) Andraž. 
Teklo je 57 tekačev iz raznih krajev Slo-
venije. Točke, ki so jih tekači pridobili, 
štejejo za Štajersko-Koroški pokal 2021. 
Pred tekom je zbrane nagovoril predse-
dnik PD Polzela Miroslav Jegrišnik ter 
vsem zaželel varen tek in dober rezultat.

Proga, dolga 7,4 km, se je začela na 
športnem igrišču v Andražu nad Polzelo. 
Nekaj časa je potekala po asfaltu, nato pa 
je prešla v makadam in gozd, ki je teka-
čem ponujal prijetno in zaželeno senco. 
Na progi je bilo poskrbljeno za medicin-
sko pomoč in napitke. Cilj je bil pri domu 
na Gori Oljki (725 m), kjer so udeleženci 
teka prejeli toplo malico, okrepčilo, sadje 
in spominsko darilo. Tekmovanje je bilo 
v osmih moških in ženskih kategorijah, 
v katerih so najboljši prejeli pokale, prvi 
trije pa kolajne. 

Absolutni zmagovalec je postal Aleš 
Žontar, član ŠD Podnanos, s časom 32 
min. 37 sek. (rekord proge je 30 min. 35 

17. gorski tek na Goro Oljko za Zoranov pokal

Letošnjega teka se je udeležilo 52 tekačev.

sek.). Najhitrejša pri ženskah je bila Da-
rinka Presečnik, članica ŠD Team, s ča-
som 44 min. 44 sek. Polzelan Miroslav 
Jegrišnik je bil v kategoriji od 70 do 79 
let drugi, Kristina Jazbec iz Žalca je bila v 
kategoriji od 30 do 39 let prva, Andreja 
Godec iz ATD Savinjčan pa druga v kate-
goriji od 40 do 49 let.

Najmlajša udeleženka teka je bila 
14-letna Sabina Podbevšek iz Polhove-
ga Gradca. V kategoriji do 19 let je bila 
prva. Najstarejši pa je bil 80-letni dr. 
Branko Janez Rojc, ki je zmagal v svoji 
kategoriji. 

Tone Tavčer

V petek, 18. junija 2021, smo se člani Planinskega društva Polzela in pohodni-
ki pri Društvu upokojencev Polzela podali na del polzelske planinske poti. Zbrali 
smo se pred občinsko stavbo in se z avtomobili odpeljali do gostišča Gričar, kjer 
je vpisna knjiga z žigom. Tam smo dodali žig v knjigo polzelske planinske poti. 

Pot smo nadaljevali v smeri kmetije Blagotinšek. Na levi strani smo kmalu za-
gledali na griču posajeno lipo, okrog katere je klopca, na njej pa smernice krajev. 
Zraven lipe so ob stoti obletnici romana Gadje gnezdo postavili spomenik pisatelju 
Vladimirju Levstiku, ki je mladost preživljal v Andražu nad Polzelo. Za prizorišče 
romana je izbral prav Andraž nad Polzelo z likom Kastelke v podobi neuklonljive 
trmoglave poštene ženske, ki ji smisel življenja pomenijo grunt in sinovi.

Pot smo nadaljevali do Brunskega vrha, kjer sta vpisna knjiga in žig polzelske 
planinske poti. Po krajšem počitku smo se vračali nazaj proti Gričarju. Med potjo 
smo se ustavili pri krajanu Emilu Medvešku ter si odpočili utrujene noge in pogasili 
žejo. Za konec pohoda nas je presenetila še naša pohodnica Mira z gostijo, saj je 
ravno ta dan praznovala rojstni dan. 

Julijana Klemen

Pohod po Občini Polzela

Z obiska pri Emilu Medvešku

Mozaik dogodkov 3333
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Mozaik dogodkov

Združenje šoferjev in avtomeha-
nikov (ZŠAM) Savinjska dolina je v 
sodelovanju z Zvezo neodvisnih zdru-
ženj logistov in mehatronikov Sloveni-
je (ZNZLMS) v soboto, 10. julija 2021, 
pripravilo praznovanje ob stanovskem 
prazniku, 13. juniju - dnevu šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije.

Slovesnost je bila na avtopoligo-
nu ZŠAM Savinjska dolina v Ločici ob 
Savinji, kjer so se zbrali predstavniki in 
člani osmih združenj ZNZLMS in gostje 
(združenje šteje 800 članov). Zbrane 
je uvodoma v imenu gostitelja pozdra-
vil predsednik ZŠAM Savinjska dolina 
Milan Pečnik, nato pa predsednik ZN-

Šoferji praznovali stanovski praznik

Slovesnost se je začela s sprevodom.

ZLMS Franc Plazovnik, ki se je zahvalil 
za organizacijo spominske prireditve.

V Sloveniji je registriranih približno 
35.000 poklicnih voznikov in okoli 7500 
avtomehanikov, katerim je posvečen 13. 
julij kot dan šoferjev in avtomehanikov. 
Datum je bil izbran po koncu druge sve-
tovne vojne, ko so na ta dan leta 1943 
motorizirane enote osvobodile Žužem-
berk. Ob dnevu šoferjev in avtomeha-
nikov vsakoletno potekajo spominske 
prireditve, ki pa so bile letos zaradi aktu-
alnih razmer precej okrnjene. 

Župan Občine Polzela Jože Kužnik 
je izrekel zahvalo v imenu vseh župa-
nov Spodnje Savinjske doline ter če-
stital prejemnikom priznanj, ki so jih za 
dolgoletno in uspešno delo v združenju 
prejeli Peter Kovšek iz ZŠAM Velenje 
ter Milan Pečnik in Bojan Predovnik iz 
ZŠAM Savinjska dolina. 

V kulturnem programu so nastopili 
Godba Zabukovica, Moški pevski zbor 
ZŠAM Savinjska dolina in Folklorna sku-
pina Kobula iz Petrovč. 

Tone Tavčer

Ljubitelji peke so za tekmovanje pripravili torte pestrih 
oblik, dekoracij in okusov. 

Na vroče sobotno popoldne v juni-
ju smo v Novem Kloštru že četrto leto 
zapored izvedli tekmovanje za ljubi-
teljske izdelovalce tort.

Komisijo so sestavljali štirje strokov-
njaki s področja slaščičarstva in oce-
njevanja na področju kulinarike, in sicer: 
Marinka Dobnik, lastnica in ustanovitelji-
ca ateljeja Dobnik, Lidija Kundih, inž. pre-

Četrto tekmovanje v izdelavi tort

hranski tehnik, ki dela v slaščičarstvu, Bo-
jan Podkrajšek, inž. živilske tehnologije, in 
Janez Potokar, organizator turizma, ki ne-
kaj let dela v gostinstvu. Tekmovalci so bili 
tako domačini kot tudi iz drugih krajev in 
celo držav (Poljske, Španije in Urugvaja). 
Torte so bile razdeljene v dve kategoriji, 
znotraj katerih smo podelili prva tri me-
sta. Prvo mesto v kategoriji klasičnih tort 
je dosegla Špela Uratnik, v kategoriji de-
korativnih tort pa je slavila Zofija Troger. 
Na koncu je bila razglašena tudi najboljša 
torta izmed vseh na tekmovanju. Pripra-
vila jo je Pola Kwiecien. Po uradnem delu 
dogodka je sledila pokušina tort. Zahva-
ljujemo se komisiji, tekmovalcem in vsem 
obiskovalcem dogodka.  

Tjaša Štor
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Andraž nad Polzelo lahko uvršča-
mo med dejavnejše kraje, saj so si 
krajani skozi zgodovino prizadevali 
za pravico in svobodo ter se aktivno 
vključili v boj za boljši jutri. Zapisi pri-
čajo o velikem domoljubju, boju za 
ohranjanje Slovenstva in želji po osa-
mosvojitvi, mnogi pa so uresničitev 
teh želja plačali s svojim življenjem.

Že v prvi svetovni vojni je darova-
lo življenje precej mladih fantov, ki so 
se bojevali na soški fronti. Tudi v dru-
gi svetovni vojni je kraj žrtvoval precej 
borcev in talcev ter umrlih v taboriščih.

Prvi partizanski boj je bil v kraju 
Lovče 29. junija 1942. Borci Štajerske-
ga bataljona, v katerem je bila andraška 
skupina, so se spopadli s sovražnikom. 
Najbolj množično delovanje je bilo v 
letu 1944. Tako je 9. marca 1944 tovariš 
Anton Šuper s svojo domiselnostjo pre-
gnal sovražnike, ki so prišli po andraške 
zvonove. 

19. marca 1944 je nad Andra-
žem nad Polzelo strmoglavil ameriški 
bombnik, ki je bil na bojnem poletu. 
Sovražniki so ga sestrelili. Življenje je 
izgubilo šest članov posadke. Domačini 
so jih pokopali na andraškem pokopali-
šču. Tudi 6. novembra 1944 so se borci 

Zlata plaketa ZB NOB Slovenije

Zlata plaketa, ki jo je Krajevna 
organizacija ZB NOB Andraž od 
ZZ NOB Slovenije prejela za svoje 
prizadevno delovanje.

Šercerjeve brigade iz zasede spopadli 
s sovražnikom in v bitki zmagali. V ob-
dobju od jeseni do konca vojne so se 
na tem območju zadrževali operativni 
deli Štirinajste divizije, kakor tudi štab 
četrte operativne cone. Skozi kraj so 
vodile kurirske poti, po katerih so mla-
di aktivisti in aktivistke prenašali po-
membno pošto. Zavedni domačini so 
velikokrat pomagali partizanom pred-
vsem s hrano.

Po koncu vojne so predvsem udele-
ženci NOB ustanovili Krajevno organi-
zacijo Združenja borcev Andraž in pri-
stopili k postavitvi spominskih obeležij 
že prej opisanih dogajanj med drugo 
svetovno vojno. Na osrednjem spome-
niku so vklesana imena 22 padlih parti-
zanov, 13 imen talcev ter 10 imen doma-
činov, ki so umrli v taboriščih.

Tudi danes člani Krajevne organi-
zacije Združenja borcev za vrednote 
NOB skrbimo za promocijo vrednot, 
dogodkov in osebnosti v NOB. Zgledno 
uresničujemo vloge ZB v svojem okolju 
in združenju, ohranjamo številčnost or-
ganizacije in medse sprejemamo pred-
vsem mlade člane. Največ pozornosti 
posvečamo vzdrževanju in urejanju 
spominskih obeležij na območju An-
draža nad Polzelo in Dobriča.

Za vsa naša prizadevanja smo 22. 
junija 2021 v Ljubljani od Združenja bor-
cev za vrednote NOB Slovenije prejeli 
zlato plaketo, ki jo bomo s ponosom 
hranili.

Jože Krk

11. - 12. SEPTEMBER 2021

Razstava ročnih del

V sklopu praznovanja 70-letnice Društva upokojencev Polzela 
bomo pripravili dvodnevno razstavo ročnih del rokodelskih delavnic
članic in članov društev upokojencev PZDU Celje (celjske regije).

Svoja ročna dela bodo ustvarjalke in ustvarjalci postavili na ogled
v soboto, 11. septembra 2021, in nedeljo, 12. septembra 2021,
v mali dvorani KUD Polzela.

Igor Pungartnik

Mozaik dogodkov 3535
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Zadnji dan v mesecu juniju smo lahko članice in člani Dru-
štva upokojencev Polzela po več kot letu in pol spet odšli na 
izlet. Izbrali smo Gorenjsko. Z avtobusom našega lokalnega 
prevoznika smo se najprej odpeljali na Brdo pri Kranju, kjer se v 
drugi polovici leta 2021 dogaja veliko zanimivih stvari, saj Slo-
venija ponovno (že drugič) predseduje Evropski uniji. 

Pot smo nadaljevali proti severozahodu in se ustavili na 
Brezjah. Tu smo se udeležili svete maše na prostem. Naslednja 
destinacija našega obiska je bil Čebelarski center v Lescah. Kljub 
peklenski vročini nam ni bilo vroče, saj smo v prijetno ohlajeni 
predavalnici z velikim zanimanjem poslušali predavanje o čebe-
lah in njihovih produktih. V čebelnjaku smo si lahko tudi v živo 
ogledali delo teh malih marljivih delavk. Pred kosilom v Medvo-
dah smo obiskali še trgovino s sladkimi izdelki tovarne Gorenjka. 

Na poti proti vzhodu nismo mogli mimo postojanke med 
Kranjsko in Štajersko. Odžejali smo se z dobrotami iz bunkerja 
avtobusa in sladoledom ter nakupili dobrote s Trojan.

Dan je hitro minil in ostal nam bo v lepem spominu. Zdaj 
razmišljamo že o novem potepanju po naši lepi Sloveniji. 

Igor Pungartnik

Po več kot letu in pol spet na izlet
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Mozaik dogodkov

Z velikim zanimanjem smo prisluhnili predavanju o 
čebelah.
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Odbojkarski turnir »zYpper open«

Bila je sobota, 19. junija 2021. Že 
zjutraj je kazalo, da bo zares lep son-
čen dan, brez oblačka. Prav bi bilo, da 
opišemo zgodbo od začetka. Priprave 
na turnir so potekale že nekaj dni pred 
tem. Člani društva zYpper smo se hitro 
organizirali in si segmente porazdelili 
ter se takoj lotili izvedbe.

Uredili smo okolico in igrišča, pri-
pravili koše za odlaganje smeti, predvi-
deli okvirni sistem igranja, se povezali 
z lokalno skupnostjo (PGD Polzela) in 
pridobili hladilne naprave ter gasilske 
mize. Sosednja občina (Prebold) nam 
je priskrbela ležalnike, s katerimi smo 
ustvarili privlačen ambient in ekipam 
ter obiskovalcem omogočili udobno 
namestitev. Predpriprave so bile uspe-
šne in prišli smo do dneva D, ko je bilo 
treba celotno logistiko strniti v jutro 
pred turnirjem. Začeli smo ob 7. uri. V 
malo več kot dveh urah je bil prvi turnir 
»zYpper open« pripravljen. Ekipe so se 
počasi začele prijavljati, sledil je žreb 
in prva tekma. Malo pred začetkom 
turnirja je v ozadju začela igrati ambi-
entalna house glasba izpod rok mladih 

umetnikov AK, El Timo iz Celja in Mar-
kizzetija iz Kranja, ki so s svojo priso-
tnostjo skozi ves dan dokazali, da lahko 
ustvarijo izjemno prijetno razpoloženje, 
»gud vajb«, in se s tem še bolj pove-
žejo s publiko in našo zgodbo zYpper, 
ki skrbi za razvoj tovrstne elektronske 
glasbe v regiji. Pri tem nam je v pomoč 
tudi Radio Fantasy, na katerem imamo 
avtorsko oddajo zYpper eXclusive, ki je 
na sporedu vsak petek ob 20. uri.

Turnirja odbojke na mivki se je ude-
ležilo osem ekip. Igralo se je na dva do-
bljena seta do 15 točk. Ekipe so bile v 
boju za zmago precej izenačene, manj-
kalo pa ni niti atraktivnih potez, zato 
so na svoj račun prišli tudi gledalci. V 
času kosila, ki nam ga je pripravila Piv-
nica Rock Kapija iz Žalca, je mivka po-
stala tako vroča, da smo morali turnir 
preprosto prekiniti za nekaj minut in ga 
med vsako tekmo zalivati. Kot bi nas 
nebo slišalo, smo v poznih popoldan-
skih urah, ko zalivanje ni bilo več po-
trebno, dočakali še dežno ploho, med 
katero smo žal odigrali finalno tekmo. 

Zmagovalci prvega turnirja zYpper 
so bili “Če bo dež nas nau” iz okolice 
Ljubljane, drugo mesto je osvojila “Ra-
mna” iz Gorice pri Slivnici, tretje mesto 
pa “Vezalka” iz Žalca. 

Zahvala gre vsem partnerjem do-
godka, ki so pristopili k projektu in pri-
spevali svoj delež. V prvi vrsti Občina 
Polzela, StadionShop, blagovna znam-
ka Lumins, Radio Fantasy, Reprazent.
me, Avtovleka Muhovic, Pivnica Rock 
Kapija iz Žalca, Kreativna Fabrika in Te-
nis klub Metulj iz Šempetra. 

Ljubo Kumer

V podobni obliki vas vabimo na 
zaključni turnir »zYpper open« v po-
letni sezoni 2021 v Občini Polzela, 
ki bo v soboto, 14. avgusta 2021, na 
Bregu pri Polzeli. Vse informacije in 
prijave so na www.zYpper.si.

Mozaik dogodkov

Prvega turnirja zYpper se je udeležilo osem ekip.
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Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti - območna izpo-
stava Lendava in Zavod za okolje in 
turizem Dobrovnik ter Občina Dobrov-
nik so 10. julija 2021 organizirali drugo 
mednarodno likovno kolonijo na Bu-
kovniškem jezeru.

Ko smo se likovniki KUD Polzela pred 
tremi leti udeležili prve mednarodne li-
kovne kolonije ob Bukovniškem jezeru, 
nismo slutili moči in privlačnosti tega jeze-
ra, njegove barvite okolice z energijskimi 
točkami in goricami. Letos smo udeležbo 
povečali in z ekipo dvajsetih ljubiteljskih 
slikarjev predstavljali najštevilčnejše dru-
štvo. Prisrčno so nas sprejeli organizatorji: 
župan Občine Dobrovnik Marjan Kardinar, 
vodja JSKD OI Lendava Rozina Nemec in 
Janja Magdič ter vodja Zavoda za okolje 
in turizem Elizabeta Horvat. Za predsta-
vitev Bukovniškega jezera z okolico in 
možnosti izbire motivov za slikanje je po-
skrbel domačin Ludvik Žižek. Strokovni 
vodja kolonije je bil Duško Abramušić. 

Gostoljubnost organizatorjev, spo-
štovanje, medsebojno sodelovanje in 
sožitje je bilo čutiti med domačini, ki so 
spremljali mednarodno likovno kolonijo 
ob Bukovniškem jezeru. Seveda ni manj-
kalo prekmurskih dobrot in prijaznih be-

Mednarodna likovna kolonija »Bukovniško jezero 2021«

sed. Ob koncu slikanja je Janja Magdič 
podarila društvu avtorsko knjigo Drob-
tinice sreče z lepim nagovorom, kaj nas 
lahko osreči. Uradni del so organizatorji 
sklenili z vabilom na obisk razglednega 
stolpa Vinarium v Lendavi, kjer nas je 
poleg čudovitega razgleda presenetil na-
stop domače folklorne skupine.

Večina udeležencev mednarodne 
kolonije »Bukovniško jezero 2021« se je 
odločila po končani razstavi svoja dela 
podariti organizatorjem, fotografije del 
pa bodo v času praznovanja praznika 
Občine Dobrovnik objavljene v katalogu.

Mojca Korošec

V spomladanskih mesecih so potekala športna tekmovanja upokojenk in 
upokojencev celjske regije, o čemer smo v Polzelanu že poročali. Junija smo 
tekmovanja končali in komisija za šport pri PZDU Celje je predstavila rezultate.

Med 26 društvi, ki so se tekmovanj udeleževala, so naše športnice in športni-
ki v skupni razvrstitvi zasedli odlično drugo mesto. Zaostali smo samo za ekipo 
športnic in športnikov DU Slovenske Konjice. Kot predsednik društva vam iskreno 
čestitam.

Igor Pungartnik

Čestitke športnicam in športnikom Društva 
upokojencev Polzela

Mozaik dogodkov

Likovniki KUD Polzela so na mednarodni koloniji predstavljali najštevilčnejše 
društvo.

Športnice in športniki DU Polzela so v skupni razvrstitvi dosegli 
odlično drugo mesto.
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Pohodniki Društva upokojencev An-
draž smo se 17. julija 2021 zjutraj zbrali 
pred društvenimi prostori in se odpravili 
po andraški poti v smeri Sevčnika. 

Ob izjemno primernem vremenu za 
pohod se nas je zbralo 16 pohodnikov. 
Pot nas je vodila po travniških in gozdnih 
poteh. Po dveh urah smo prispeli na vrh 

Pohodniki Društva upokojencev Andraž obiskali 
Sevčnik 

Sevčnika. Tu smo si privoščili počitek in 
okrepčilo iz svojih nahrbtnikov ter ob tem 
prijetno kramljali in uživali v čudovitem 
naravnem okolju pod krošnjami zelenih 
bukev.

Pot smo nadaljevali navzdol proti 
zaselku Jajče. Tu nas je pričakal član na-
šega društva Srečko in nam postregel s 
prigrizki in osvežilnimi pijačami. Pot nas 
je nato vodila mimo Vranje peči, navkre-
ber do Gričarja in naprej do ciljne točke. 
Skupna pot s postanki je trajala okrog 
štiri ure. Pred društvenimi prostori so 
nas pričakali nekateri člani društva, ki so 
nam postregli z enolončnico in hladnimi 
napitki.

Ob opoldanskem druženju in klepetu 
smo sklenili še enega izmed mnogih pri-
jetnih pohodov, ki jih za svoje člane orga-
nizira Društvo upokojencev Andraž.

Drago Jamnikar

Park cvetja in etnografski muzej na prostem v Mozirju je prvo julijsko soboto 
ponujal zavetje 80 slikarjem in fotografom, ki so ustvarjali na 11. taboru slovenskih 
likovnikov in fotografov v organizaciji Zveze likovnih društev Slovenije.

Slovenski slikarji in fotografi v Mozirskem gaju

Utrinki iz prijetnega parkovnega ambienta

Veliko udeležencev iz vseh krajev 
Slovenije potrjuje prepoznavnost in pri-
ljubljenost Mozirskega gaja, ki je tudi v 
poletni vročini blagodejno in navdihu-
joče učinkoval na likovnike in fotografe, 
da so v čudovito urejenem parku cvetja, 
muzeju na prostem s kaščo, kmečko hišo, 
kovačijo, čebelnjakom, vodnim mlinom, 
kozolcem …, v začarani vasi, razglednem 
stolpu, drevoredu Evropske unije, kapeli-
ci sv. Valentina in ob največjih uglašenih 
vetrnih zvončkih v Evropi našli motive, ki 
so jih upodobili na celodnevnem taboru.

Petnajst udeležencev iz Kulturno-
-umetniškega društva Polzela je bilo 
navdušenih nad organizacijo dogodka 
in predstavitvijo parka Mozirski gaj. Vsa 
likovna in fotografska dela s tabora bodo 
objavljena v katalogu, jeseni pa bo na 
ogled tudi razstava, na katero vljudno 
vabijo vse ljubitelje kulture.

Mojca Korošec

Mozaik dogodkov

Pohodniki Društva upokojencev Andraž
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Po enoletnem premoru zaradi koro-
navirusa so v tednu od 12. do 16. julija na 
Polzeli uspešno izpeljali oratorij, ki je po 
lanskem programu potekal pod geslom 
»Zaupam, zato si upam«. 37 otrok, za ka-
tere je skrbelo 13 animatorjev, je spozna-
valo starozavezno perzijsko kraljico Este-
ro, ki je s svojim pogumom in trdno vero 
v Boga rešila svoje judovsko ljudstvo. 

Vsak dan je bil edinstven, saj so ani-
matorji s pestro izbiro dejavnosti želeli, 
da otroci ustvarijo čim več lepih spomi-
nov in nepozabnih izkušenj. V ponede-
ljek so izvedli veliko igro Krokodilčki, v 
torek so ob svetopisemski zgodbi No-
eta in njegove barke tekmovali, katera 
skupina bo izdelala najlepši plakat, v 
sredo so se odpravili na izlet v Novi Klo-
šter ter obiskali polzelski gasilski dom, 
v četrtek so imeli vodne igre, v petek pa 
so s sveto mašo sklenili druženje.

Kaj je oratorij?
Oratorij je vzgojni počitniški pro-

gram za otroke, ki ga pripravljajo mla-
di prostovoljci. Izvedba, v kakršni ga 
poznamo danes, v Sloveniji poteka od 
leta 1988. Do danes se je razširil že v 
več kot 320 krajev po vsej Sloveniji. Za 
nekaj dni, teden ali več združuje med 
seboj otroke, mlade in odrasle – udele-
žence, animatorje in njihove voditelje. 

Oratorij Polzela 2021: »Zaupam, zato si upam«

Oratorijski program v harmonično 
celoto združuje zabavo, sproščujoče, 
ustvarjalne in poučne dejavnosti, dru-
ženje in duhovnost. Navdihuje se v ideji 
preventivnega vzgojnega sistema, ka-
terega začetnik je italijanski duhovnik 
sv. Janez Bosko. 

Večina oratorijev je namenjena 
otrokom in mladostnikom, vodijo pa jih 
animatorji prostovoljci, ki so srednje-
šolci in študenti. 

Letošnji oratorij so pomagali izpeljati: 
Župnija Polzela, Občina Polzela, Gostil-
na Cizej, Osnovna šola Polzela, Gostilna 
Aleal Parižlje, Planinski dom na Gori Olj-
ki, Gobarsko-mikološko društvo Polze-
la, Mlekarna Celeia, Dom upokojencev 
Polzela, pekarna Fortesa, PGD Polzela 
in Ločica ob Savinji, Konferenčni center 
Polzela (dvorec Novi Klošter). Vsem, tudi 
neomenjenim, najlepša hvala.

 
Tone Tavčer

25. junija 2021 smo praznovali dan državnosti in 30 let samostojne Slovenije. 
V Športnem društvu (ŠD) Andraž smo se spomnili dni izpred 30 let.

V času, ko je takratni predsednik Milan Kučan javno razglasil samostojno, svobo-
dno in neodvisno Slovenijo (26. junija 1991 z začetkom ob 20. uri), smo v Andražu 
nad Polzelo na travniku nad igriščem posadili spominsko lipo. V teh 30 letih je lepo 
zrasla kljub močnemu stresu, ki ga je bila deležna, ko je nanjo padel mlaj. Takrat je bila 
še mlada in rane so se ji hitro zacelile. V ŠD Andraž smo ponosni nanjo, zato smo ob 
30-letnici samostojne Slovenije ob njej postavili spominsko ploščo, ki nas bo spomi-
njala na dogodek pred 30 leti.

Ob tej priložnosti smo svojemu namenu predali igrala za najmlajše in tudi malo 
starejše članice in člane.

Simon Ograjenšek

Praznovanje dneva državnosti in 30-letnice 
samostojnosti Slovenije

Mozaik dogodkov

Udeleženci oratorija s prostovoljci

Spominska plošča pri lipi
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Zbiralna hiška za živali

Pri sončnem vhodu na naši šoli stoji 
zbiralna hiška za živali. 

Vanjo vsi, ki radi pomagamo živalim, 
prinašamo hrano, odejice, igračke … Ko 
hiško napolnimo, pride v imenu Društva 
za zaščito živali terapevtski kuža Beni in 
prevzame vse zbrano. 

Tokrat pa nas je obiskal kuža Šnofi, 
ki je v znak solidarnosti z živalmi s svo-
jo prisotnostjo spodbujal učence, da po 
svojih močeh prispevajo v zbiralno hiško. 
Z vsemi, ki so ob njegovem obisku pri-
nesli hrano, je poziral pred fotografskim 
aparatom. 

Majda Pur

V soboto, 26. junija 2021, ob 7.30 smo se člani KO ZB za vrednote NOB Andraž 
in drugi, ki spoštujejo tradicije NOB, podali na pohod po spominskih obeležjih An-
draža nad Polzelo. Povabilo na pohod smo poslali vsem društvom v Andražu nad 
Polzelo in sosednjim Krajevnim organizacijam ZB za vrednote NOB.

Pohod po spominskih obeležjih Andraža nad 
Polzelo

Na območju Andraža nad Polzelo 
in Dobriča imamo šest obeležij, ki nas 
spominjajo na žrtve in dogajanja prve in 
druge svetovne vojne. Pri vsakem obe-
ležju smo se seznanili z njegovim po-
menom in prižgali svečko. V letu 2020 
smo obnovili okolico spomenika v Pir-
nih Lokah in na Gori Oljki. Občina je lani 
poskrbela za plačilo izdelave in name-
stitve nove plošče na osrednjem spo-
meniku v Andražu nad Polzelo, letos pa 
za zamenjavo neenakih črk z zapisom 
na plošči na spominskem obeležju v 
Pirnih Lokah.

Obiskana obeležja so v zelo dobrem 
stanju in nekaj časa ne bodo potrebna 
večja vzdrževalna dela. Zahvala za ta-
kšno stanje gre vodstvu Občine Polze-
la in članom KO ZB za vrednote NOB 
Andraž.

Simon Ograjenšek

Mozaik dogodkov

Podarjeno razveseli veliko štirinožcev.

Pred spominskim obeležjem na Lovčah
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Zveza društev upokojencev celjske 
regije je organizirala tekmovanje v bali-
nanju. Tekmovanje je potekalo na igrišču 
v Preboldu. Ekipo Polzele smo predsta-
vljali balinarji kluba Balinc, saj smo vsi 
člani Društva upokojencev Polzela.

Kot zmagovalci turnirja celjske regije 
smo se uvrstili na državno prvenstvo, ki 
bo septembra. Zelo smo veseli, da se z 
rekreacijo in športnimi tekmovanji ukvarja 
vedno več članov Društva upokojencev 
Polzela. Da je tako, imata vse zasluge Igor 
Pungartnik, predsednik, in Boris Turk, or-
ganizator vseh športnih prireditev.

Balinarji Balin kluba Balinc Polzela re-
dno tekmujemo v Štajerski ligi upokojen-
cev in v prvem delu tekmovanja zavze-
mamo vodilno mesto.

Karli Korber

Balinarji Balin kluba Balinc Polzela na državno 
prvenstvo

Športno društvo Andraž ima svoj praznik - 29. junij. To je dan, ko je svoj 
praznik praznovala nekdanja Krajevna skupnost Andraž nad Polzelo in spominja 
na leto 1942, ko je v zaselku Lovče potekal prvi strelski spopad druge svetovne 
vojne na območju Andraža nad Polzelo in Dobriča. 

Športno srečanje med društvi Andraža nad Polzelo 
drugič zapovrstjo

Ob praznovanju praznika društva pri-
pravimo več športno-rekreativnih prire-
ditev. Tako smo v nedeljo, 27. junija 2021, 
izvedli drugo športno srečanje članic in 
članov društev iz Andraža nad Polzelo. K 
sodelovanju smo povabili sedem društev, 
odzvalo se jih je pet. Tekmovali smo v 
sedmih igrah. Vsaka ekipa je štela sedem 
članov, izmed katerih so morale biti vsaj 
dve ženski ali dva moška. V izbor iger 
smo vključili vse igre, ki jih vadi starejša 
populacija.

Zmagala je ekipa ŠD Andraž, ki je pre-
jela prehodni pokal, za katerega tekmu-
jejo sodelujoče ekipe. V prihodnje bomo 
srečanje prestavili na soboto in poznejšo 
uro ter podelili še pokale za prva tri me-
sta, da bo dogodek še zanimivejši.

Simon Ograjenšek

Mozaik dogodkov

Kot zmagovalci turnirja celjske regije so se balinarji Balinc kluba Polzela 
uvrstili na državno prvenstvo.

Sodelujoči tekmovalke in tekmovalci
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Leto 2021 je ponovno zaznamovala 
epidemija in tako smo morali načrtovani 
redni programski zbor članov prestavi-
ti z 19. januarja 2021 na čas po končani 
epidemiji. S 17. junijem 2021 je nastopil 
čas za sklic zbora. Članice in člani Špor-
tnega društva Andraž smo se tako v 
petek, 25. junija 2021, na dan državnosti 
srečali na rednem programskem zboru 
članov. Zbor je potekal na prostem, v 
večnamenski brunarici.

V društvo je vključenih 256 članic in 
članov ter 120 simpatizerjev. Zbora se je 
udeležilo 41 članic in članov. Iz poročila 
predsednika smo izvedeli, da društvo 
skrbi za šport in rekreacijo občank in ob-
čanov naselij Andraž nad Polzelo in Do-
brič ter ima status nevladne organizacije 
na področju športa.

Nudi interesno vadbo šoloobveznim 
otrokom, mladini in študentom, rekreacijo 
za vse starostne skupine in odprta tekmo-
vanja. Skrbi za izobrazbo kadrov. Veliko 
denarja in prostega dela vloži v vzdrževa-
nje in posodobitev igrišč z okolico.

Na področju investicij smo nada-
ljevali izgradnjo brunarice in jo z bruni 
dokončno zaprli, v njej postavili dve igri-
šči za kegljanje na vrvici, profesionalno 
omaro za shranjevanje kegljev in krogel, 

Redni programski zbor članov Športnega društva 
Andraž

Največkrat so na Gori Oljki v letu 
2020 bili: Zvonka Borovnik, Milena Mešič, 
Kristina Jelen in Jože Verdev. Na Sevčni-
ku pa: Milan Schmid, Dragica Schmid in 
Dragica Hriberšek. Podeljene so jim bile 
posebne značke in praktična darila. 

Za pomoč pri opravljenem delu se 
iskreno zahvaljujemo Občini Polzela in 
županu Jožetu Kužniku. Letos bomo v 
celoti končali izgradnjo brunarice, posta-
vitev igral, in ureditev zemljišča pod staro 
brunarico, popravili igrišče za balinanje, 
zamenjali mrežo na severni strani igrišča 
in koše ter prebarvali mize. Nudena bo 
vsa dosedanja dejavnost. Na novo bomo 
začeli dejavnost balinanja. 

Simon Ograjenšek

dokončali smo odvod vode, položili tla-
kovce in uredili zemljišče pred večna-
mensko brunarico in igrali.

Na področju vzdrževalnih del smo pre-
barvali klopi, zamenjali del zaščitne kovin-
ske ograje na južni strani igrišča, vzdrževali 
in na nekaterih mestih zaradi raznih pose-
gov spremenili potek andraške poti, posta-
vili nove stebričke in smerne table ter kosili 
okolico igrišč in zemljišča v najemu.

Planinska dejavnost je potekala po 
sprejetem načrtu. Neizvedeni so ostali 
pohodi zaradi slabega vremena in prepo-
vedi druženja. Akcija »Samostojen obisk 
Gore Oljke in Sevčnika« lepo poteka. Vse 
več je ljubiteljev hoje.

Počitnice so v polnem razmahu, a del 
pozornosti družin s šoloobveznimi otroki 
je že pri nakupu šolskih potrebščin. Da 
bo preostanek poletja brezskrben za 
vse, je poskrbela Krajevna organizacija 
Rdečega križa Polzela, ki je v sodelova-
nju s polzelsko Karitas in osnovno šolo 
ter nekaterimi donatorji poskrbela za na-
kup delovnih zvezkov za 36 otrok.

Prostovoljke polzelskega Rdečega kri-
ža so predlagale, da bi tako pomagali 57 
otrokom in njihovim družinam. Ker jih 12 
obiskuje prvo triado osnovne šole, za kate-
ro stroške delovnih zvezkov pokrije država, 

Brezskrbno v novo šolsko leto
šest pa je njihovo pomoč odklonilo, so na 
koncu pomagali 36 otrokom od četrtega 
do devetega razreda Osnovne šole Polze-
la. Krajevna organizacija Rdečega križa je 
zagotovila denar za 22 učbeniških kom-
pletov, Karitas za deset in osnovna šola za 
štiri. »Najbolj sem vesela, da smo se vse tri 
organizacije povezale in pomagale skupaj. 
Tako smo še močnejši,« je zadovoljna pred-
sednica polzelskega Rdečega križa Olga 
Hočevar, ki je obenem neizmerno hvaležna 
tudi vsem donatorjem, s pomočjo katerih 
so zbrali 1600 evrov. Sredstva so prispevali 
Ograje Kočevar, Občina Polzela, B&G Av-
tomobili Šentjur in ŽMLJ Polzela.

Špela Ožir

Mozaik dogodkov

Članice in člani Športnega društva Andraž so se na rednem zboru srečali na dan 
državnosti.

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Polzela je v sodelovanju s polzelsko 
Karitas in osnovno šolo ter nekaterimi 
donatorji poskrbela za nakup delovnih 
zvezkov za 36 otrok.
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Skupščina je s časovnim zamikom 
potekala v torek, 20. julija 2021, v pro-
storih ekomuzeja na gradu Komenda. 
Na skupščini je bilo navzočih 21 od 25 
delegatov športnih klubov in društev, 
kar je bilo za ta čas dopustov več kot 
dovolj za sklepčnost. 

V zvezi smo si za načrt zadali kar 
nekaj novih projektov, ki so podprti na 
razpisih Športne unije Slovenije, na ka-
tere smo se tudi prijavili. Polega vadbe 
za zdrav hrbet, ki že poteka pod stro-
kovnim vodstvom, so v jesenskem času 
v načrtu tudi naslednje teme: aktivno 

22. redna skupščina Zveze športnih društev Polzela

Glavna tema skupščine so bili projekti, namenjeni občankam in občanom Občine 
Polzela.

Zeleni luči na semaforju ukrepov je 
sledilo več druženja v objemu narave, 
tako za vsakega izmed nas kot tudi za 
člane naših skupin, ki so komaj doča-
kali druženje v živo. 

Poletje, zeleno zavetje, druženje v živo in nabiranje 
svežih energij 

Še posebno nas v društvu Mozaik 
generacij Polzela veseli, da so tri naše 
prostovoljke vključene v proces uspo-
sabljanja in izobraževanja za vodenje 
skupin starih ljudi za samopomoč, ki 
poteka pod okriljem ZDSGS na Polze-
li in povezuje v svoji skupini voditelji-
ce skupin s Polzele, iz Žalca, Sevnice, 
Šmartnega pri Litiji ...

Ponosni smo na njih in se veseli-
mo slavnostnega zaključka enoletnega 
usposabljanja, ki bo 16. septembra 2021 
v objemu našega gradu Komenda.

Ponosni smo tudi na prehojeno pot 
in notranjo moč, ki nas je v tem poseb-
nem letu spremljala, da smo krepili svoje 
zdravje, zdravje drugih ter medsebojne 
odnose in povezanost, ki daje pogosto 
najgloblji smisel našemu življenju. 

staranje, testiranje fizične pripravljeno-
sti, vadba na recept in Slovenija v gi-
banju. Vsi programi potekajo pod stro-
kovnim vodstvom, ki ga zagotovi Zveza 
športnih društev Polzela. S projekti smo 
v celoti zajeli vse starostne skupine, od 
predšolskih otrok z mini olimpijado do 
aktivnega staranja in starejših generacij. 

Naša želja je, da se občanke in ob-
čani Občine Polzela aktivno vključijo v 
projekte ter s tem izognejo morebitnim 
zdravstvenim težavam. Vse omenjeno 
je bilo tudi glavna tema tokratne skup-
ščine, v ozadju pa so že novi razpisi, ki 
jih bomo izvajali v prihodnje, če nam 
bo država to omogočila ter dovolila gi-
banje in druženje, ki je bistvo zdravega 
življenja.

Vsi, ki imate voljo in željo biti aktiv-
ni, lahko dobite vsa dodatna pojasnila 
in informacije na vodstvu ZŠD Polzela.

Ivi Kapitler

Za pravo ravnotežje v našem ži-
vljenju delu sledi počitek in s tem mo-
žnost nabrati si novo energijo, za nove 
cilje in izzive. Predlagam, da si omislite 
potepanja, tako po prostranstvih naše 
domovine kot tudi prostranstvih naše 
notranjosti, kjer so pogosto naše zve-
ste spremljevalke knjige, ki nas s svojimi 
zgodbami popeljejo v čudovite nove 
kraje in nove svetove ter so pogosto 
prava hrana za našo dušo.

Želim vam prijetne poletne dni v 
družbi tistih, ob katerih se počutite do-
bro in vam je prijetno, v družbi tistih, ki 
vas podpirajo in v vas prižigajo vedno 
znova iskro optimizma in vedrine.

Marjana Šmajs

Mozaik dogodkov

Počitek potrebujemo vsi.
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Vaške igre na ribniku v Založah so letos potekale že če-
trtič zapovrstjo. Idejo zanje je dal Tomaž Cvikl, ki je skupaj 
z Občino Polzela uredil ribnik, pozneje pa je s pomočjo Kra-
jevnega odbora Založe dokončal še okolico v zavidljiv na-
ravni romantičen skrivni kotiček v Založah. Ko so se na rib-
niku začele dejavnosti, je to hitro postala priljubljena točka, 
zato je Tomaž Cvikl povabil k sodelovanju Krajevni odbor 
Založe, da so skupaj organizirali dogajanje pri ribniku.

Zaloške vaške igre ponovno oživele skriti biser 
polzelske občine

Polzelane in prebivalce okoliških krajev vsako soboto in nede-
ljo med 16. in 18. uro na tale ribnik, ko imamo za širšo javnost 
odprto dejavnost z žogo velikanko 'Hodi po vodi' po simbolič-
ni ceni,« je za konec dodal Sergej Zabukovnik.

Bina Plaznik

Sergej Zabukovnik, predsednik Krajevnega odbora Založe, 
je povedal, da so bili domačini na prvih vaških igrah na tej 
lokaciji presenečeni nad lepoto in urejenostjo okolice. Mnogi 
sploh niso vedeli za ribnik. Tudi sam še nikoli pred letom 2015 
ni vedel, da ta kraj obstaja.

»Organiziramo pet iger, ki potekajo na vodi, in sicer igra 
z žogo 'Hodi po vodi', igra z lesenim splavom, igra 'Tarzan' s 
plavanjem, plavanje okrog otoka, na koncu pa še 'Pitje piva 
ali soka',« opiše igre Zabukovnik ter na komentar, ali niso pili 
vode iz ribnika, v smehu doda: »Ne, te vode nismo pili. Smo jo 
pa odnesli na analizo, ki je pokazala, da sicer za pitje ni primer-
na, je pa neoporečna za kopanje.«

Letos so se prijavile tri ekipe: Društvo podeželske mladine 
Polzela, večina članov je Založanov, najstniški fantje iz okolice 
'Zaloški pjebi' ter mlada ekipa deklet osnovnošolk povprečne 
starosti deset let.

Zmagovalci letošnjih iger in prejemniki pokala so bili 'Za-
loški pjebi', polni energije in zagona. Vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem so ob koncu čestitali Igor Pungartnik, Lidija 
Praprotnik, Sergej Zabukovnik in Tomaž Cvikl. Za nagrado in 
okrepčilo so prejeli porcije čevapčičev.

»Vsako nedeljo v septembru bomo organizirali srečanje 
Založanov na lovski koči, srečanja so lani žal odpadla. Priho-
dnje leto pa bodo spet vaške igre na tem mestu. Vabim vse 

Mozaik dogodkov

Aktivnost z žogo velikanko »Hodi po vodi« poteka 
vsako vsako soboto in nedeljo med 16. in 18. uro. Vabljeni!

Za največ spretnosti na igrah so pokal prejeli »Zaloški pjebi«.
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Od 3. marca do 7. julija 2021 smo 
bili povezani v sklopu skupine »Z na-
ravo do zdravja«, ki je letos štela 16 
članov. To študijsko leto je bilo zelo 
drugačno. Drugačnost časa, ko smo 
si nadeli maske in držali medsebojno 
razdaljo, je pokazala na to, kako zelo 
smo povezani, kako zelo pogrešamo 
bližino drugega in koliko nam pomeni 
zdravje. Zelo se nas je dotaknil ta čas 
in nas tudi prizadel.

Od septembra 2020 do marca 2021 
smo bili povezani prek telefonskih po-
vezav in SMS-sporočil. Prva skupna sre-
čanja v živo smo začeli šele marca 2021. 
Ta čas so bila zlasti pomembna druženja, 
med katerimi smo spoznavali različne 
rastline, ki so kljub koroni rastle v našem 
okolju. Tožili smo zaradi zmrzali, se ve-
selili rastlin in plodov, ki so kljub vsemu 
preživeli. Razveselili smo se prvih spo-
mladanskih cvetlic, tistih, ki lajšajo naše 
zdravstvene težave, kot so pljučnik, jetr-
nik, čemaž, trobentice, jeglič ..., in tistih le-
pih za dušo, kot so zvončki, teloh, podle-
sna vetrnica … Pred prazniki smo govorili 
o rastlinah – zelenju, ki ga uporabljamo 
za izdelavo butaric, o naravnih barvilih 
za barvanje pirhov. Govorili smo o lepih 
in zanimivih lepoticah naših vrtov, kot so 
tulipani, narcise, hrušica… Imeli smo iz-
menjavo semen in sadik. Govorili smo o 
dišavnih in začimbnih rastlinah. Kar nekaj 
časa smo namenili tudi zdravilnim grmič-
kom, posebno tistim manj znanim, kot so 
jerebika, skorš, šmarna hrušica, rakitovec, 
žižola …

Konec šolskega leta za skupino »Z naravo do 
zdravja« 

V aprilu smo obiskali kmetijo Košec. 
Ukvarjajo se s pridelavo lešnikov. Lešnike 
predelajo v odlične namaze in olje, seve-
da so lešniki tudi okusni in polni zdravilnih 
učinkovin, odlični so za pripravo peciva, 
poskusili pa smo tudi odlično lešniko-
vo žganje. V zadnjem času sodelujejo s 
kmetijami v bližnji okolici in skupaj pred-
stavljajo izjemne domače izdelke, kot so 
razna olja, namazi, mlečni in mesni izdel-
ki. Predstavitve in degustacije izvajajo v 
lepo urejenem prostoru z videopredsta-
vitvijo, mogoč je tudi nakup izdelkov.

V juniju so nas v naravo privabile 
prijetne poletne temperature in bujno 
rastlinje. Očarali so nas čudoviti cvetoči 
travniki na Ostrici. Rožic je bilo veliko – 
od smetlike, srčne moči, materine dušice, 

baldrijana do arnike. Z nekaterimi izmed 
teh smo se v naravi srečali prvič. Ko ra-
stlino spoznaš v naravnem okolju, jo po-
znaš za vedno.

Naša skupina je pestra, raznolika in 
zato zanimiva. Naša znanja, misli in de-
bate so različne. K dobremu delu skupine 
prispeva vsak član. Le različnost pogle-
dov ustvarja celoto in pravo podobo sku-
pine. Veseli smo, da smo se našli.

Šolsko leto smo sklenili slovesno, z 
lepo besedo, priznanji in pojedino, kot se 
spodobi. Zaželeli smo si lepe in zdrave 
počitniške dni. S pozdravi in vsakdanjimi 
zanimivimi utrinki iz narave in z vrtov pa 
bomo na zvezi tudi v počitnicah.

Cvetka Mastnak Čulk 

Mozaik dogodkov

Fotografiranje ob koncu študijskega leta 2020/21

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

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

PEDIKURA – medicinska ali 
estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 
640 (Mojca)
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Poletni meseci so čas, ko so naša okna zaradi toplega 
vremena pogosteje odprta, veliko več časa preživimo na 
dvoriščih in vrtovih pred hišo ali večstanovanjskimi zgrad-
bami. S tem smo lahko, ne da bi se sploh zavedali, marsik-
daj moteči za sosede. Priporočljivo je, da na to kdaj po-
mislimo. Dobri medsosedski odnosi namreč lahko še kako 
vplivajo na naše počutje v lokalni skupnosti.

V uredništvo Polzelana se je obrnila ena izmed občank, ki 
je izpostavila, da so v njihovem naselju nenapisana pravila o 
spoštovanju zasebnosti in miru sosedov dobesedno izpuh-
tela. »Zavedam se, da je treba urediti okolico, vendar se mi 
zdi skrajno neprimerno, da so sosedje na praznično nedeljo 
zjutraj polagali in brusili stopnišče. Če je pred 25 leti veljalo, 
da ob sobotah po 12. uri in ob nedeljah niso dovoljene nobe-
ne glasne dejavnosti, zdaj tega večina ne upošteva več. To 
ni le moje opažanje, temveč tudi drugih bližnjih in malo bolj 
oddaljenih sosedov,« je zapisala.

Ob nedeljah in praznikih ne kosimo
Odlok o javnem miru in redu Občine Polzela pravi, da je 

zaradi varovanja javnega reda in miru prepovedano kositi ze-
lenice in druge površine v strnjenem naselju ob času javnega 
shoda ali prireditve, ob nedeljah in praznikih ter s tem motiti 
in vznemirjati občane in okolico. Nadzor nad tem izvaja Med-
občinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja. Če pristojna 
oseba ugotovi kršitev, lahko posameznika kaznuje z globo 
150 evrov, z globo 200 evrov odgovorno osebo pravne ose-
be in z globo 600 evrov pravno osebo.

Sosed najprej priskoči na pomoč
Seveda obstaja še vrsta nenapisanih pravil medsosed-

skega bontona, za katera posameznik, če jih krši, ne bo oglo-
bljen, temveč ravno obratno. Če se jih trudi upoštevati, je 
velika možnost, da bo za njih nagrajen z dobrim počutjem 
v okolici, kjer biva. Nihče ne pričakuje, da bomo s sosedi 
postali najboljši prijatelji, a treba se je zavedati, da z njimi 
živimo pod isto streho ali v isti ulici. Vse stvari, ki se dogaja-
jo v večstanovanjski zgradbi ali ulici, zato rešujemo skupaj, 
kar pomeni, da so o njih seznanjeni vsi. Ob vselitvi v hišo se 
predstavimo svojim najbližjim sosedom, ne bo namreč nič 

Medsosedski bonton je ključ do dobrih odnosov

Nihče ne pričakuje, da bomo s sosedi postali najboljši 
prijatelji, a treba se je zavedati, da z njimi živimo pod isto streho 
ali v isti ulici. 

narobe, če jim pozvonimo na vrata in se hkrati predstavi-
mo. V času, ki je namenjen počitku, ne povzročamo hrupa, 
seveda so kdaj tudi izjeme, v teh primerih ni odveč kakšno 
prijazno opravičilo. Ne pozabite, najbližji sosedje so tisti, ki 
najprej priskočijo na pomoč, ko jo potrebujemo.

O prenovi obvestimo najbližje 
Ko se odločimo za prenovo stanovanja, smo dolžni s 

pisnim obvestilom opozoriti sostanovalce, s katerim se jim 
zahvalimo za razumevanje in obenem opravičimo za more-
bitno vznemirjenje. Ne pozabimo, da se na stopniščih več-
stanovanjskih zgradb in dvoriščih pozdravljamo med seboj. 
Vrata vedno pridržimo tistemu, ki vstopa za nami. Včasih 
nam v blokih zagodejo hišni ljubljenčki, ki naj ne bodo vzrok 
za naše slabe odnose s sosedi. Če imajo ti pripombe na nji-
hove navade, smo se dolžni opravičiti in upoštevati te pri-
pombe. V primeru manjših stanovanj je namreč že predho-
dno dobro razmisliti, ali bo naš pes imel dovolj prostora in 
ne bo zaradi naših služb večji del dneva sam v stanovanju. 

Špela Ožir

4. SEPTEMBER 2021

Praznovanje 70-letnice Društva upokojencev Polzela
V soboto, 4. septembra 2021, ob 13. uri bomo članice in člani Društva upokojencev Polzela ob ugodnih zdravstvenih raz-

merah zaznamovali visok jubilej našega društva, in sicer 70 let neprekinjenega delovanja.

Praznovali bomo v velikem šotoru v Ločici ob Savinji. Vabimo vse članice in člane Društva upokojencev Polzela, da se čim 
prej prijavite svojim poverjenicam in poverjeniku.

Igor Pungartnik, predsednik DU Polzela

Mozaik dogodkov 4747
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Koledar dogodkov - avgust 2021

NEDELJA, 1. 8. 2021, od 21. do 23. ure
Na prostem, v športnem parku Andraž 
nad Polzelo
Komedija Toneta Partljiča: 
Slikar na vasi
Kulturno društvo Andraž

SOBOTA, 7. 8. 2021, ob 5. uri
Zbor pri igrišču v Andražu nad Polzelo
Pohod Košuta–Košutnikov Turn 2133 m
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 7. 8. 2021, od 21. do 23. ure
Na prostem, v športnem parku Andraž 
nad Polzelo
Komedija Toneta Partljiča: 
Slikar na vasi
Kulturno društvo Andraž

NEDELJA, 22. 8. 2021, ob 10. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
4. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

PONEDELJEK, 23. 8. 2021, ob 18. uri
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
284. lunohod: Polzela–Jajški mlin–
Grče
Društvo upokojencev Polzela

SREDA, 25. 8. 2021, ob 15. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
5 ur malega nogometa VZHOD – 
ZAHOD
Športno društvo Andraž

PETEK, 27. 8. 2021, ob 20. uri
Grad Komenda
Poletni večer na gradu Komenda s 
skupino Victory
Vstopnice TIC Polzela in Eventim, 
predprodaja vstopnic: 10 EUR
Občina Polzela

SOBOTA, 28. 8. 2021, ob 9. uri
Teniško igrišče Breg pri Polzeli
Teniški turnir fiksnih dvojic
Teniški klub Polzela

SOBOTA, 28. 8. 2021, od 18. do 22. ure
Grad Komenda 
ZYPPER CASTLE
SILVERJ, BLASCH, KLEMENZ
Prijave na dogodek: 
www.zYpper.si/castle

NEDELJA, 29. 8. 2021, od 14.30 do 
22.30
Igrišče v Andražu nad Polzelo
37. prireditev Družina poje
Kulturno društvo Andraž

Koledar dogodkov - september 2021

ČETRTEK, 2. 9. 2021, ob 17. uri
Parkirišče pri občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 2. 9. 2021, ob 17. uri
Športnorekreacijski center Polzela
Štajerska liga upokojencev v 
balinanju: 
Balin klub Balinc Polzela – Balin klub 
Gorenje Velenje
Balin klub Balinc Polzela

PETEK, 3. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 3. 9. 2021, ob 19. uri
Grad Komenda
Poletni večer na gradu Komenda 
ob 40-letnici Ansambla Braneta 
Klavžarja
Vstopnice TIC Polzela in Eventim, 
predprodaja vstopnic: 10 EUR
Občina Polzela

SOBOTA, 4. 9. 2021, od 13. do 22. ure
Pod šotorom pri avtopoligonu v Ločici 
ob Savinji
Praznovanje 70-letnice Društva 
upokojencev Polzela
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 4. 9. 2021, OB 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
1. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2021/22
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 5. 9. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

TOREK, 7. 9. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori DU Polzela
ISKRICE – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 7. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 9. 9. 2021, ob 17. uri
Parkirišče ob občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
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PETEK, 10. 9. 2021, ob 13. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
30 ur malega nogometa med mladimi 
in starimi člani ŠD Andraž
Športno društvo Andraž

PETEK, 10. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 11. 9., IN NEDELJA, 12. 9., 
od 8. do 17. ure
Mala dvorana Kulturnega doma na 
Polzeli
Razstava ročnih del rokodelskih 
delavnic članic in članov društev 
upokojencev PZDU Celje (celjske 
regije)
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 11. 9. 2021, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
2. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2021/22
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 11. 9. 2021, ob 20. uri
Grad Komenda
Poletni večer na gradu Komenda z 
Markom Vozljem in Mojstri
Vstopnice TIC Polzela in Eventim, 
predprodaja vstopnic: 10 EUR
Občina Polzela

NEDELJA, 12. 9. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

NEDELJA, 12. 9. 2021, ob 10. uri
Igrišče v Andražu nad Polzelo
5. turnir streljanja z zračno puško
Športno društvo Andraž

TOREK, 14. 9. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori DU Polzela
ISKRICE – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 14. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 16. 9. 2021, ob 17. uri
Športnorekreacijski center Polzela
Štajerska liga upokojencev v 
balinanju: 
Balin klub Balinc Polzela – Balin klub 
Premogovnik Velenje
Balin klub Balinc Polzela

ČETRTEK, 16. 9. 2021, ob 17. uri
Parkirišče ob občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 17. 9 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 18. 9. 2021, ob 5. uri
Zbor na igrišču v Andražu nad Polzelo
Pohod: Krožna pot Raduha
Športno društvo Andraž

SOBOTA, 18. 9. 2021, ob 17.15
Igrišče v Andražu nad Polzelo
3. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2021/22
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 19. 9. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

TOREK, 21. 9. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori DU Polzela
ISKRICE – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 21. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 21. 9. 2021, ob 18. uri
Zbor pri Domu Društva upokojencev 
Polzela
285. lunohod Polzela–Jama Pekel–
Jedrt
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 23. 9. 2021, ob 17. uri
Parkirišče ob občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 24. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

SOBOTA, 25. 9. 2021, OB 9. URI
Zbirno mesto: parkirišče pred Občino 
Polzela
Dobrodelni malteški tek na 5, 10 ali 
21 km
Ustanova Dobrodelni županov sklad 
Polzela

SOBOTA, 25. 9. 2021, ob 17.15 
Igrišče v Andražu nad Polzelo
4. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2021/22
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 26. 9. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

TOREK, 28. 9. 2021, od 16. do 18. uri
Društveni prostori DU Polzela
ISKRICE – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 28. 9. 2021, od 17. do 19. ure
Društveni prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, 
kovinski obroči
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 30. 9. 2021, ob 17. uri
Parkirišče ob občinski stavbi na Polzeli
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
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Medgeneracijski center – september 2021

PETEK, 3. 9. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

18.00–19.30 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

SREDA, 8. 9. 2021
8.00–9.30 NORDIJSKA HOJA
(Zofija Palir)

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

ČETRTEK, 9. 9. 2021
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 10. 9. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

18.00–19.30 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)

SREDA, 15. 9. 2021
8.00–9.30 NORDIJSKA HOJA
(Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 16. 9. 2021
16.00 Zaključek izobraževanja za 
voditelje skupin
Grad Komenda

PETEK, 17. 9. 2021 
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo 
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Štefan Školnik)

SREDA, 22. 9. 2021
8.00–9.30 NORDIJSKA HOJA
(Zofka Palir)

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

ČETRTEK, 23. 9. 2021
8.30–10.00 Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

PETEK, 24. 9. 2021
8.30–9.30 Tehnika sproščanja z 
meditacijo
(Sandra Vrtačnik, Marija Habjan)

18.00–19.30 ŠAHOVSKI KROŽEK
(Štefan Školnik)

SREDA, 29. 9. 2021
8.00–9.30 NORDIJSKA HOJA
(Zofka Palir)

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

Program se skozi mesec lahko 
spreminja v skladu s priporočili 
in usmeritvijo NIJZ z namenom 
preprečevanja širjenja koronavirusa.
Dodatna predavanja bodo objavljena z 
vabilom na spletni strani. 
Informacije po e-pošti: 
medgeneracijski.c@gmail.com, GSM: 
031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.

Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, 

očeta, brata in tasta

MILANA 
REBERNIKA
(11. 10. 1952
–1. 7. 2021)

iz Andraža nad 
Polzelo

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, prijateljem, sosedom, sodelavcem 
in znancem za izrečeno sožalje, darove 
in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Zahvala 

gospodu župniku za lepo opravljen 
poslovilni obred, pogrebni službi Ropo-
tar, govorniku za tople besede slovesa, 

kvartetu Oljka in praporščakom. 
Hvala Domu upokojencev Polzela za 

strokovno oskrbo. 
Posebna zahvala njegovi osebni zdrav-
nici dr. Alenki Kobal za vso pomoč in 
podporo v času zdravljenja. Prisrčna 

hvala vsem, ki ste nam v težkih trenut-
kih stali ob strani.

Vsi njegovi

Ni res, da si odšla – nikoli ne boš!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini,

naše korake spremljaš v tišini.

V SPOMIN

Mineva že četrto leto, ko pogrešamo 
tvoje prijazne poglede, ljubeče 

nasmehe, pomirjujoče besede in vso 
toplino doma, s katero si nas vedno 

znova obdajala.

MARIJA ŠKETA
(Breg pri Polzeli)

Počivaj v miru v družbi angelov in 
svojih treh sester. Zdaj ste ponovno 

skupaj.
Neizmerno te pogrešamo. 

Vsi, ki te imamo radi.
Iskrena hvala vsem, ki postojite ob 
njenem grobu, ji prižgete svečko in 
se spominjate lepih trenutkov z njo.

Zdaj se spočij, izmučeno srce.
Zdaj se spočijte, utrujene roke …

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta in dedija

FRANCA – BRANKA VASLETA 
(14. 9. 1951–22. 6. 2021)

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darove, 

sveče in svete maše.
Hvala tudi PGD Ločica ob Savinji in 
sosedama Anji in Maji ter pogrebni 

službi Morana.

Hvala vsem.

Žalujoči: žena Marta, hčerki Mojca in 
Lidija z družinama

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

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

V SPOMIN

16. julija je minilo eno leto žalosti, 
odkar nas je 

zapustil naš dragi mož, ati, dedi, tast
 

JOŽEF TRBEŽNIK 
s Polzele, Poljska cesta 32

(14. 5. 1946)

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

Vsi njegovi

»Najlepših stvari na svetu ne vidimo,
niti se jih ne moremo dotakniti –

moramo jih čutiti v srcu.«
Helen Keller

ZAHVALA

Ob bolečem preranem slovesu drage

JANJE PANČUR

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, znancem in prijateljem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in 
sveče, svete maše in druge darove. 
Hvala gospodu župniku, govornici, 

pevcema Ani in Roku Bastlu ter 
pogrebni službi Ropotar.

Iskrena hvala vsem in vsakemu 
posebej, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ko v krogu življenja pade list na tla,
se vrne h koreninam,

kjer čakata ga mir in tišina,
kjer mine vsaka bolečina.

ZAHVALA

Prehitro nas je zapustil

MIRAN BLAGOTINŠEK
(1. 5. 1955–1. 7. 2021)

s Polzele

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena pisna in ustna sožalja, 

darovane sveče in darove.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji 

poti.

Žena Majda in Tina z družino
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