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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. 12. 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. 12. 2021.

Poročevalec Občine Polzela
Številka 11, november 2021
Datum izida: 26. 11. 2021
Letnik 9

Izdajatelj
Občina Polzela,

Malteška cesta 28,
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Glavna in odgovorna urednica:
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Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek
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Bernardka Sopčič

Blaž Turnšek
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Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
Grad Komenda praznuje deseto obletnico 
obnove.
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 Spoštovani občanke in občani, 

leto 2021 je leto mnogih jubilejev. Med drugimi smo praznovali 30 let naše samo-
stojnosti in neodvisnosti. Praznovati smo nameravali tudi deset let obnovljenega gra-
du Komenda, a so nam to epidemične razmere preprečile. 

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, smo želeli pripraviti dogodek, na katerem bi se 
spomnili gradu pred obnovo, kako je potekala obnova in kako grad danes živi ter kaj ponuja. 

A, kot rečeno, število okužb vrtoglavo narašča in še po skoraj dveh letih prepreči 
mnoge naše načrte.

Praznovali bomo, ko bo čas dopuščal, v tej številki Polzelana pa bomo namenili 
nekaj pozornosti gradu, ki se že od daleč ponosno razkazuje, od blizu pa navdušuje s 
svojo podobo in svojimi vsebinami. 

Obnovo smo začeli leta 2008. Dolgoletna prizadevanja občine, da bi ohranila ta 
kulturnozgodovinski objekt, so se končno začela uresničevati. Slovesno odprtje obno-
vljenega gradu je bilo tretjo junijsko soboto v letu 2011. Zbrani smo bili mnogi domačini, 
med nami pa tudi visoki gostje: veleposlanik Suverenega malteškega viteškega reda v 
Sloveniji Nj. Eksc. Princ Hugo Mariano Windish-Graetz in minister svetovalec prof. dr. 
Alberto Bochicchio. To je bil velik dan za našo občino in vso dolino. 

Obnova je torej trajala štiri leta. Kot podžupan sem jo podrobno in skrbno spremljal 
in se z vsakim dnem veselil podobe, ki je nastajala. Vrednost del je znašala 2,5 milijona 
evrov. 41 % je prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, preostalo pa Občina Polze-
la. Starodavna žlahtnost je dobila pridih sodobnega življenja. 

Zloščen biser kulturne dediščine ni namenjen le občudovanju. V njem so naseljene 
vsebine, ki so mnogim v veselje. V gradu imajo svoje prostore Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec, Glasbena šola Risto Savin Žalec in TIC Polzela. V drugem nadstropju je 
na ogled stalna razstava reda malteških vitezov, nadstropje nižje pa je namenjeno ob-
časnim, vedno dobro obiskanim razstavam. Notranjost gradu je dovršeno opremljena s 
slikami akademske slikarke Darinke Pavletič Lorenčak, častne občanke Občine Polzela, 
ki je pred mnogimi leti skupaj s svojimi starši živela na Komendi. Njena dela sta Občini 
Polzela poklonila njena hči Alenka Tacol in sin Primož Lorenčak. V prostorih knjižnice 
domuje soba Neže Maurer, prav tako častne občanke Občine Polzela. Opremljena je z 
njenimi osebnimi predmeti, ki jih je knjižnici in občini podarila njena hči Eva Škofič Mau-
rer. Grad z okolico je privlačen za sklepanje zakonskih zvez, ki jih je na tej izjemni lokaciji 
iz leta v leto več. S prijetnim ambientom in kulinariko, ki zadovolji najzahtevnejše brbon-
čice, vabi Bistro Pasijonka. Grad je točka privlačnosti za mnoge izletnike in turiste, ki so 
očarani nad njegovo lepoto in razgledom, ki ga ponuja grajsko obzidje. Grajsko dvorišče 
je imeniten prireditveni prostor, ki navduši tako nastopajoče kot obiskovalce.

Grad Komenda, v katerega je v letih 1817–1819 prihajal pesnik dr. France Prešeren, je 
naš ponos, je prostor za družabno življenje, je kulturno središče občine in izjemna turi-
stična priložnost. S sodelavci in občinskimi svetniki se zavedam, da se nad njim razpenja 
temna senca, ker ni dvigala. Zanj se trudimo že vsa ta leta. Prepričan sem, da vam bomo 
lahko v srednjeročni prihodnosti oznanili: »Grad Komenda ima dvigalo. Pridite vsi in 
pokukajte v vsak njegov kotiček. Tu je za vse nas.« Za zdaj pa se je do njega treba rahlo 
povzpeti v hrib in premagati nekaj stopnic. Razumem, da tega vsi ne zmoremo, zato se 
veselim prihodnosti, ki bo omogočila dotik grajskih vsebin vsem, ki si bodo tega želeli.

Poleg antičnega leva iz pohorskega marmorja, ki je postavljen na stopniščno ogra-
jo ob glavnem vhodu, smo njegovi varuhi vsi mi, ki zanj skrbimo in mu dajemo življenje. 
Tako bo tudi ostalo.

Ob tej priložnosti vam želim lep in miren adventni čas, predvsem pa, da bi bili zdravi.

Vaš župan Jože Kužnik
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Grad Komenda desetletje po obnovi 

Letos mineva natanko deset let, odkar je grad Komenda zasijal v novi podo-
bi. Osrednja zgodovinska zgradba v strnjenem delu Polzele je po triletni obnovi, 
ki se je začela leta 2008 in končala leta 2011, postala sodobno kulturno, družab-
no in turistično središče občine. Danes v gradu domujejo občinska knjižnica s 
spominsko sobo pesnice in pisateljice ter častne občanke Neže Maurer, glasbe-
na šola, poročna in večnamenska dvorana, razstaviščni prostor, stara hmeljska 
sušilnica, butična kavarna in turističnoinformacijski center. Kljub sodobnemu 
utripu je za grajskimi stenami še vedno mogoče čutiti pridih malteških vitezov, 
ki so živeli in gospodarili s Komendo več stoletij.  

Grad Komenda je bil prvič omenjen 
leta 1150 v povezavi z rodbino polzel-
skih vitezov Helensteinov, a je nato že 
v 13. stoletju za pol tisočletja prešel v 
roke Malteškega viteškega reda, ki je s 
svojim poslanstvom bistveno vplival na 
življenje ljudi na Polzeli. 

Na življenje malteških vitezov na 
tem območju še danes 

1930

2021

spominja malteški križ v 
rdeče-belem občinskem 
grbu in zastavi. Družbo 
mu dela zaščitni znak 
polzelske Komende, kip 
antičnega leva, ki je sicer 
veliko starejši kot zgrad-
ba, katere vhod straži. 

Njena gospodarska 
moč je začela pešati v 18. 
stoletju po odhodu mal-
teških vitezov, ki so grad 
prodali lastniku bližnjega 
gradu Šenek. Komenda 
je bila od takrat naprej 
namenjena za bivališče 
zaposlenih v Šeneku, 
družinskih prijateljev 
tamkajšnjih graščakov in 
duhovnikov. 

Po drugi svetovni 
vojni je grad prešel v dr-
žavne roke in postal dom 
več družinam, med njimi 
tudi akademske slikarke 
Darinke Pavletič Loren-
čak. 

Z vsakim letom je bil 
v slabšem stanju, dokler 
se v 80. letih iz njega 
niso izselili še zadnji sta-
novalci. Od takrat naprej 
je grad propadal, čeprav 
so mnogi občani ves ta 
čas pogledovali vanj z 
željo, da bi nekoč zasijal 
v prenovljeni luči.

� �
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Grad Komenda desetletje po obnovi 

2008 2011

Občinske novice 55
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Rekonstrukcija spomeniško varovanega objekta je bil zahteven poseg v smislu zagotavljanja konstrukcijske stabilnosti in vnosa 
novih vsebin v objekt

Novi prostori so v grad vdahnili novo življenje. 

Občinske novice

ZAHTEVEN GRADBENI POSEG

Prve resnejše ideje, da tako ne more več iti naprej in da je 
treba grad obnoviti, so se pojavile leta 1998 z ustanovitvijo sa-
mostojne Občine Polzela, ki je tri leta pozneje začela pripravlja-
ti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo. Občinski svet je 
zeleno luč temu, do zdaj največjemu občinskemu projektu, vre-
dnemu 2,5 milijona evrov, prižgal leta 2007. Vse je bilo lažje, ko 
je občina uspešno kandidirala za evropski denar. Iz občinskega 
proračuna je zagotovila 1,44 milijona evrov, medtem ko je nekaj 
več kot milijon evrov prispevala Evropska unija. 

Obnova, ki je bila razdeljena na dva dela, je bila izjemno 
zahteven gradbeni poseg. Največji izziv je namreč bil, kako 
ohraniti nekdanje prvine gradu in obenem zgradbo prilago-
diti sodobnemu načinu življenja ter zagotoviti vse udobje, ki 
ga potrebuje novo kulturno in družabno središče občine. Pri 
obnovi je zato ves čas sodeloval zavod za varstvo kulturne 
dediščine, ki je izdelal načrt s smernicami obnove gradu v 
srednjeveškem in renesančnem duhu.

OD KNJIŽNICE DO BUTIČNE KAVARNE

Po štirih letih obnove je Komenda zasijala v prenovljeni 
luči. Občina Polzela je dobila sodobno kulturno, družabno in 
turistično središče, ki je obenem postalo občinski protokolar-
ni objekt in pomemben temelj za razvoj turizma. S fotogra-
fijami in posnetki belo-rdeče Komende v reklamah, medijih 
in drugih podobnih vsebinah je Občina Polzela dobila širše 
prepoznan zaščitni znak. 

Osrednji prostor gradu je namenjen stalnim in občasnim raz-
stavam, medtem ko se izza tamkajšnjih vrat vsako popoldne raz-
legajo zvoki najrazličnejših glasbil. V Komendi ima svoje prostore 
dislocirani oddelek Glasbene šole Rista Savina Žalec, nadstropje 
višje deluje Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ena izmed naj-
sodobnejših občinskih knjižnic v Sloveniji. Ob njej je še večna-
menska dvorana Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva, v kateri 
je na ogled stalna razstava reda malteških vitezov. Bistro Pasijon-
ka, prijeten lokal s teraso, ponuja tortice, a obenem tudi razkošne 
pogostitve ob porokah in drugih dogodkih v grajskem ambientu.

18. junija 2011 so s prerezom traku slavnostno odprli 
prenovljeni grad Komenda: veleposlanik Suverenega 
malteškega viteškega reda v Sloveniji Nj. Eksc. Princ Hugo 
Mariano Windish-Graetz, takratni župan Ljubo Žnidar in 
Malteški vitez Stanko Novak (z leve proti desni).
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Odprtja se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev.

Občinske novice

Sodobno opremljeni prostori gradu, ki so podprti s so-
dobno tehnologijo, so kot nalašč za vaš poslovni dogodek ali 
srečanje zasebne narave, ki ga želite izvesti v ambientu sre-
dnjeveškega gradu. Skoraj vse grajske prostore in tudi dvori-
šče je mogoče najeti za najrazličnejše dogodke. 

Grajsko dvorišče, ki sprejme do petsto obiskovalcev, za-
radi svoje idilične podobe gosti tudi številne druge dogod-
ke. Svojevrstno doživetje so koncerti ob poletnih večerih. V 
zadnjem poletju so nastopili Zoran Predin, Marko Vozelj in 

Mojstri, Slovenski tolkalni projekt StoP ter ansambel Braneta 
Klavžarja. K pestremu grajskemu dogajanju veliko prispevajo 
tudi številni manjši, a vseeno pomembni in zanimivi dogodki, 
kot so prireditve Občine Polzela, dogodki domačih društev, 
delavnice za otroke, likovna kolonija ali filmski večer ...

SE VIDIMO V KOMENDI!

V pestri ponudbi dogodkov v gradu in na njegovem dvo-
rišču lahko zagotovo vsak najde nekaj zase. Družine z ma-
limi otroki se boste najdlje zadržale že na dvorišču. Otroci 
se bodo lahko fotografirali ob družbi malteškega viteza, ki 
obiskovalce pozdravi že takoj, ko stopijo na dvorišče. Pridih 
srednjega veka jim bodo pričarale lesene igrače, kot so vo-
zički, hodulje in konjička. Ljubitelji likovne umetnosti boste 
več pozornosti namenili slikam akademske slikarke častne 
občanke Darinke Pavletič Lorenčak. V avli gradu pa potekajo 
tudi razstave likovnikov KUD Polzela. Vsi tisti, ki bolj prisega-
te na književnost, boste na svoj račun prišli v knjižnici, kjer 
domuje soba Neže Maurer, častne občanke Občine Polzela. 
Se še spominjate časov, ko ste hmelj obirali ročno? Za vas 
bo kot nalašč najstarejša sušilnica hmelja v tem delu doline. 

Če vas ne prepriča nič od naštetega, ne boste ostali rav-
nodušni ob pogledu na sončni zahod z grajskega obzidja ali 
ko boste odmaknjeni od vsakodnevnega vrveža v miru srkali 
čaj ali kavo v Pasijonki. Se vidimo v Komendi!

Špela Ožir
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Obnova vodovoda po trasi skozi park Šenek

V teh dneh podjetje Hidroplanum, d. o. o., iz Petrovč izvaja obnovo primar-
nega vodovoda v parku Šenek. Trasa poteka od vodohrama na vrhu parka skozi 
park do spodnjega dela parka. Vrednost investicije znaša 79.100 evrov. 

Poleg obnovljenega vodovoda bo v parku zgrajeno tudi manjše parkirišče in 
otroško igrišče.

Nadzor nad gradnjo izvaja Uni-
projekt, d. o. o., v parku Šenek pa tudi 
Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Celje. Pri izbiri trase vodovoda je bila 
posebna pozornost posvečena varova-
nju korenin parkovnih dreves.

Predviden zaključek del, poveza-
nih z vodovodom, je konec novembra 
2021, vendar se bo gradbena dela v 
parku nadaljevalo tudi v decembru, ko 
je predvidena ureditev manjšega zele-
nega parkirišča, delno se bodo nasule 
poti in pripravil se bo prostor za otro-
ško igrišče.

V začetku leta 2022 naj bi dela kon-
čali, park pa naj bi z novo pomladjo po-
stal še bolj dostopen in zanimiv tudi za 
najmlajše. 

Magda Cilenšek

Občinske novice

Polaganje optičnega kabla - T2

Grafični prikaz z označenim območjem

Investitor gradnje širokopasovne-
ga optičnega omrežja Gratel, d. o. o., 
iz Kranja, je začel polagati optični ka-
bel T2 v naselju Polzela v ulicah Pot na 
toplice, Ob železnici, Cvetlična ulica, 
Zelena ulica in Nova ulica. V tem delu 
naselja bodo dela predvidoma konča-
na do 20. decembra 2021.  

V ulicah, kjer javna razsvetljava še ni 
zgrajena, bo ta zgrajena sočasno.

Nadaljevanje gradnje bo v januarju 
2022 po Dvojni ulici, če bodo ustrezne 
vremenske razmere.

Magda Cilenšek
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Občinske novice

Rekonstrukcija primarnega vodovoda čez Savinjo

Občina Polzela je skupaj z občinami Spodnje Savinjske doline (SSD) vklju-
čena v projekt Varne oskrbe s pitno vodo v SSD, ki ga na podlagi sporazuma o 
sodelovanju skupaj vodijo občine Vransko, Braslovče in Polzela ter predstavlja 
del podsklopa 2 »Primarni vodovod Zaplanina – Ločica – Vransko«.

Osnovni cilj projekta je zagotovitev 
zanesljive oskrbe prebivalcev celotne-
ga območja občine (trajnost oskrbe, 
ustreznost vodne količine, rezervni vo-
dni viri) s kakovostno in varno pitno 
vodo na stroškovno učinkovit način, pri 
čemer bo Občini Polzela, ki je vezana 
na vodne vire, ki so v lasti sosednjih 
občin, zagotovljena dodatna količina 
vode.

V sklopu tega projekta je na ob-
močju Občine Polzela izbrani izva-
jalec Nivig, d. o. o., iz Šoštanja začel 
rekonstrukcijo primarnega vodovoda 
čez reko Savinjo v naselju Polzela. Za-
radi pogojev Direkcije RS za vode bo 
nova trasa potekala tri metre pod koto 
dna reke Savinje. Poseg je zelo zahte-
ven, zaključek je predviden do konca 
novembra 2021. Vrednost del znaša 
62.000 evrov.

Magda Cilenšek

Nova trasa vodovoda bo potekala tri metre pod Savinjo.

Obnova pediatrične ambulante 
poteka po načrtu

Čeprav zunanja podoba pediatrične ambulante v zdravstveni postaji na Pol-
zeli nič kaj ne kaže, da se tu kaj dogaja, pa gre glede na trenutno dinamiko dela 
vse po načrtih. 

V teh dneh izvajalec Ales, Alen Srebočan iz Ločice pri Polzeli, opravlja rušitve-
na, zemeljska, betonska in zidarska dela, sočasno pa se na novo vzpostavlja vsa 
električna inštalacija. Po koncu teh sledijo še obrtniška dela. Vrednost del znaša 
97.600 evrov. Mizarstvo Mansutti iz Gorice pri Slivnici izdeluje opremo, katere vre-
dnost znaša 35.800 evrov.

Obnovljeni bodo prostori: čakalnica, sestrska soba, soba za posege in labora-
torij, dve ambulanti, zdravniška soba, izolacijska soba ter čajna kuhinja. Sanitarije 
niso predmet obnove, saj so bile obnovljene nekaj let nazaj. 

Vetrolov z novim dostopom v ambulanto bo urejen naslednje leto v sklopu 
projekta Energetska sanacija zdravstvene postaje, s katerim se je Občina Polzela 
skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah prijavila na javni razpis za sofinanciranje ener-
getske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga je razpisalo ministrstvo za infra-
strukturo. Občina Polzela računa na nepovratna sredstva v višini 40 % investicije. 

Alenka Kočevar Pediatrična ambulanta dobiva 
novo podobo.
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Obnova ceste skozi Dobrič

Skozi naselje Dobrič poteka rekonstrukcija lokalne ceste z oznako LC 490331. 
Sanacija poteka skladno s časovnim načrtom.

Ureja se še zadnji odsek ceste.

Izvajalec del Avtoprevozništvo in 
gradbena mehanizacija, Sašo Cizej, s. 
p., z Vranskega ureja zadnji odsek ce-
ste, in sicer razširitev, posledično pa 
še izgradnjo spodnjega in zgornjega 
ustroja ter opornega zidu.

Če bodo vremenske in druge raz-
mere dopuščale, bodo decembra 2021 
začeli asfaltirati cesto med kužnim zna-
menjem in sušilnico.

Na mestu rekonstrukcije je od 2. 
septembra 2021 do predvidoma 15. 
decembra 2021 postavljena delna in 
občasno popolna zapora ceste. Ob-
voz je mogoč po vzporednih občinskih 
cestah. Vsem, ki stanujete ob trasi, ter 
vsem uporabnikom te ceste se zahva-
ljujemo za strpnost in potrpežljivost.

Ob morebitnih spremembah ce-
stnih zapor vas bomo obveščali na naši 
spletni strani (www.polzela.si).

Alenka Kočevar

Občinske novice

JKP Žalec dobil novega direktorja 

Svet ustanoviteljev, ki ga sestavlja 
vseh šest županov občin Spodnje Savinj-
ske doline, je med osmimi kandidati za 
to mesto izbral Janeza Primožiča. Novi 
direktor, ki bo funkcijo začel opravljati 1. 
januarja 2022, je župane najbolj prepričal 
z vizijo nadaljnjega razvoja podjetja, ki 
je uresničljiva tudi v praksi. Sklep o nje-
govem imenovanju so župani vseh šestih 
spodnjesavinjskih občin sprejeli soglasno. 

Janez Primožič, ki živi v Preboldu 
in je po izobrazbi magister znanosti s 
področja elektrotehnike, je univerzite-
tno izobrazbo pridobil na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani, medtem ko je 
podiplomski študij opravil na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in infor-
matiko v Mariboru. Trenutno je zaposlen 
v podjetju, ki se ukvarja s projektiranjem 
in izvedbo hladilnih sistemov.

Z vrsto izkušenj
Kot pooblaščenemu inženirju, vpi-

sanemu v imenik Inženirske zbornice 
Slovenije, mu bodo pri vodenju javnega 
komunalnega podjetja koristile njegove 
voditeljske kompetence. Do zdaj je vo-
dil projektne skupine od idejne zasno-
ve projekta do izvedbe ter ustanovil in 
vodil skupine za projektiranje, montažo 
in servisiranje. Veliko izkušenj in znanj 
ima s področja načrtovanja in analiz 
projektov, pogajanj in sklepanj poslov z 
domačimi in tujimi investitorji. Na stro-
kovnem področju je avtor številnih pro-
jektno-tehničnih dokumentacij za iz-
vedbo energetskih objektov. Opravljen 
ima izpit za notranjega presojevalca 
sistema kakovosti ISO9001, v podjetju, 
kjer je bil do zdaj zaposlen, je omenjeni 
standard tudi vzpostavil. 

Čaka ga precej dela 
Znano je, da ga kot direktorja JKP 

Žalec čaka precej dela. Najprej bo mo-
ral dodobra spoznati delovanje vseh 
procesov v podjetju. Posvetiti se bo 
moral vzpostavitvi reda z velikimi one-
snaževalci in racionalizirati delovanje 
komunalnega podjetja na način, da bo 
to zagotavljalo komunalne in druge 
storitve na čim višji kakovostni ravni za 
vse prebivalce Spodnje Savinjske doli-
ne. Pomembno pri tem je, da bo pod-
jetje s svojim delovanjem prispevalo k 
zdravemu, čistemu in trajnostnemu na-
činu življenja.

Špela Ožir
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Poslanec stranke SDS Ljubo Žnidar 
je v državni zbor vložil odstopno izjavo 
za prenehanje funkcije poslanca. Odlo-
čitev naj bi bila osebne narave, profesi-
onalno pot pa naj bi nadaljeval v svoji 
gradbeni stroki v gospodarskih vodah.

Žnidar, ki je kandidiral v volilnem 
okraju Žalec, je v državni zbor prišel 
kot nadomestni poslanec, ko je aprila 
lani v njem nadomestil dotedanjo po-
slanko stranke SDS Jelko Godec, ki je 
bila imenovana za državno sekretarko v 
kabinetu predsednika vlade. V poslan-
skih klopeh naj bi ga nasledila sveto-
valka za odnose z javnostmi finančne-
ga ministra in celjska mestna svetnica 
Karmen Kozmus Ferjan, ki je sicer žena 

poslanca stranke SDS Jureta Ferjana. 
Tako bosta v parlamentarnih klopeh pr-
vič skupaj sedela mož in žena. Pred tem 
je bila zaposlena kot lokalna asistentka 
evropske poslanke.

Ljubo Žnidar je bil 13 let župan Ob-
čine Polzela (1998-2012). Prvič je bil za 
poslanca izvoljen na predčasnih voli-
tvah leta 2011. Od oktobra 2012 do mar-
ca 2013 je opravljal funkcijo državnega 
sekretarja na ministrstvu za infrastruk-
turo in prostor. Od leta 2014 do 2018 
je bil znova poslanec, nato je služboval 
v Družbi za razvoj infrastrukture (DRI) 
kot vodja projekta. 

Tone Tavčer

Ljubo Žnidar ni več poslanec

Obvestilo
Poslovanje notarja v Žalcu

Spoštovani uporabniki notarskih 
storitev,

na podlagi sklepa predsednika 
Notarske zbornice, št. 1462-1/2021, z 
dne 29. 6. 2021, sem Aleksander Mraz, 
notar v Celju, Gledališka ulica 2, dolo-
čen za notarja, ki bo opravljal perio-
dično poslovanje, in sicer na začasno 
izpraznjeno notarsko mesto v Žalcu, 

na katerem je do 30. 6. 2021 posloval 
notar Srečko Gabrilo.

Notarsko poslovanje bom opravljal 
v prostorih dosedanjega notarja Srečka 
Gabrila, Savinjska cesta 20, v Žalcu, do 
imenovanja novega notarja, vsak dan:
• ponedeljek, torek in četrtek od 

9.00 do 12.00 in od 13.00 do 
16.00;

• sreda od 9.00 do 12.00 in od 
13.00 do 17.00;

• petek od 9.00 do 12.00 in od 
13.00 do 14.00.

Za dodatne informacije in naroča-
nje sem dosegljiv na telefon: 03 713 
32 90 ali po elektronski pošti na e-na-
slov: infonotar.mraz@siol.net.

Aleksander Mraz, notar

i

Obvestilo
Delovanje občinske uprave

Cenjene stranke vljudno prosimo, 
da zaradi preventivnih ukrepov za 
omejevanje širjenja virusa covida-19 
urejajo zadeve le po telefonu na tele-
fonski številki 03 703 32 00 oziroma 
po elektronski pošti   
obcina.polzela@polzela.si

Omogočena je tudi elektronska 
oddaja vlog. Vloge so dostopne na 
spletni povezavi https://www.polzela.
si/za-obcane/vloge-in-obrazci/

Če je potrebno, se za morebitne 
sestanke lahko predhodno naročite 
pri posameznem javnem uslužbencu 
in se dogovorite za termin v času ura-
dnih ur.

V prostore občinske uprave smejo 
vstopiti le osebe z izpolnjenim pogo-
jem PCT (preboleli, cepljeni ali testi-
rani).

Hvala za razumevanje.
 

Občinska uprava

i
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Elektronska osebna izkaznica z biometričnimi 
podatki predvidoma marca 2022

Izdaja biometričnih osebnih izka-
znic je bila predvidena v začetku janu-
arja 2022, vendar je zaradi zamude pri 
dobavi čipov in težav v dobavni verigi 
vseh elementov za izdelavo izkaznice 
začetek izdaje predviden konec marca 
prihodnje leto.

Veliko zanimanje za cepljenje tudi na Polzeli

Poročanje o tem, da se epidemio-
loška slika o več okuženih na intenziv-
nih oddelkih v bolnišnicah po Sloveniji 
slabša, in zaostrovanje pogoja PCT je 
sprožilo premik pri cepljenju s prvim 
odmerkom tudi na Polzeli.

Štab CZ Občine Polzela je v sode-
lovanju z NIJZ v četrtek, 18.  novembra 
2021, popoldne organiziral cepljenje 
proti covidu-19 in proti sezonski gripi. 
Na Polzeli smo z udeležbo zelo zado-
voljni, saj se je prišlo cepit več kot 220 

V dobrih treh urah se je cepilo 220 ljudi.

ljudi. Pohvalno pa je predvsem to, da je 
bila kar četrtina takšnih, ki so prišli po 
prvi odmerek.

Zaradi velikega zanimanja za 
cepljenje vas obveščamo o novih 
terminih za cepljenje, ki bo potekalo 
v Kulturnem domu na Polzeli, in sicer:
• v soboto, 27. 11. 2021,   

med 13. in 15. uro,
• v soboto, 4. 12. 2021,   

med 13. in 15. uro,
• v soboto, 11. 12. 2021,   

med 13. in 15. uro.

Na voljo bosta cepivi Pfizer in Mo-
derna. S seboj na cepljenje prinesite 
osebni dokument in cepilno knjižico ozi-
roma cepilni kartonček, če ga že imate..

Če nimate prevoza na cepljenje, lah-
ko pokličete na telefonsko številko 03 
703 32 00. Brezplačni prevozi so na-
menjeni občankam in občanom, starej-
šim od 65 let, in gibalno oviranim.

Igor Pungartnik

Novi osebni dokument bo vseboval  
vrsto novih dodatnih zaščitnih elemen-
tov, bo tudi vizualno nekoliko drugačen 
od dosedanjega in prinaša določene 
novosti.

Z biometričnimi osebnimi izkazni-
cami bo od predvidoma avgusta 2022 
mogoče uveljavljati tudi zdravstve-
ne storitve pri zdravstvenih delavcih 
in zdravstvenih zavodih, vendar nove 
osebne izkaznice zdravstvenih izkaznic 
ne bodo nadomestile. Državljani se 
bomo lahko odločili, ali bomo za zdra-
vstvene storitve uporabljali obstoječo 
zdravstveno izkaznico ali novo biome-
trično osebno izkaznico.

Osebne izkaznice bodo še vedno 
služile kot klasičen osebni dokument za 
izkazovanje identitete in državljanstva ter 
potovalni dokument v države, ki omogo-
čajo vstop z osebno izkaznico. Obenem 
bo biometrična osebna izkaznica veljala 
tudi kot elektronska identiteta za drža-
vljane, ki smo starejši od 12 let. Ti bomo 
ob biometrični osebni izkaznici avtoma-
tično prejeli elektronsko identiteto, s kate-
ro bomo lahko dostopali do elektronskih 
storitev ter se elektronsko podpisovali. 
Biometrična osebna izkaznica nam bo 
tako služila kot kvalificirano digitalno po-
trdilo, na katerem trenutno temelji večina 
elektronskih storitev. Državljani se bomo 
lahko odločili, da si elektronske identitete 
ne želimo aktivirati oziroma je uporabljati.
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Policijska kronika – oktober 2021

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu oktobru obveščeni o dveh 
kaznivih dejanjih z elementi nasilja v družini. Obema osumljence-
ma je bila v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije iz-
rečena prepoved približevanja do oškodovank in zoper njiju poda-
na kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Celju.

28. 10. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju poškodovanja tuje stvari, ko je neznani storilec oško-
dovancu z neznanim predmetom poškodoval vhodna vrata. 
Zoper neznanega storilca je bila na ODT Celje podana kazen-
ska ovadba v skrajšanem postopku.

20. 10. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini goriva 
na delovišču ceste na Bregu pri Polzeli, ko je neznani storilec 
iz delovnega stroja odtujil okoli 60 litrov goriva. Zoper nezna-
nega storilca je bila podana kazenska ovadba na ODT Celje.

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu oktobru obveščeni 
tudi o kršitvi javnega reda in miru, in sicer v zasebnem prosto-
ru, ko sta se sprla partnerja. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog, 
zaradi nadaljevanja kršitve pa mu je bilo odrejeno pridržanje.

Na območju Občine Polzela smo policisti v mesecu ok-
tobru obravnavali tudi sedem prometnih nesreč z material-
no škodo. Tri so se zgodile na parkiriščih trgovskih centrov, 
ena na relaciji Polzela–Andraž, ko je voznik trčil v divjo žival – 
srno, tri pa so se zgodile na javnih cestah na Bregu, v Podvinu 
pri Polzeli in Andražu nad Polzelo.

Policisti PP Žalec smo v mesecu oktobru zaradi vožnje 
v cestnem prometu brez vozniškega dovoljenja vozniku od-
vzeli vozilo, zoper njega pa je bil podan obdolžilni predlog na 
Sodišče za prekrške v Celju.

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

Jesen počasi prehaja v zimo, zato policisti opozarjamo, da 
morajo pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, ude-
leženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati 
na možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih 
voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v pro-
metu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopne-
ga vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

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

Gorazd Trbovšek

Od 15. novembra morajo biti jekleni konjički opremljeni 
s predpisano zimsko opremo.

Kar zadeva varnost, bo nova osebna izkaznica vsebovala 
več novih varnostnih elementov, med drugim biometrična po-
datka dveh prstnih odtisov pri osebah, starejših od 12 let, po-
dobo obraza, QR-kodo in dodatne elemente za sodobno e-po-
slovanje, mogoče pa bo tudi, kot že navedeno, povezovanje s 
kartico zdravstvenega zavarovanja. Z izdajo novih biometričnih 
osebnih izkaznic naj bi bila zagotovljena večja varnost, hkrati 
pa poenostavljena identifikacija posameznika. Zaradi višjega 
števila varnostnih elementov naj bi se po podatkih pristojnega 
ministrstva zvišala tudi cena izdaje osebne izkaznice, in sicer 
na predvidoma 29 evrov (približno 10 evrov več kot do zdaj).

Osebne izkaznice bodo vsebovale dve ravni elektronske 
identifikacije, in sicer sredstvo elektronske identifikacije vi-
soke ravni zanesljivosti in sredstvo elektronske identifikacije 
nizke ravni zanesljivosti. Uporaba izkaznic bo mogoča tako s 

pomočjo stičnih ali brezstičnih čitalnikov pametnih kartic kot 
tudi s pomočjo namenske mobilne aplikacije.

Obstoječe osebne izkaznice bomo lahko uporabljali do 
poteka njihove veljavnosti, kar velja tudi za osebne izkaznice 
s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve ima trenu-
tno veljavno osebno izkaznico 1.822.704 državljanov, od tega 
199.294 s trajno veljavnostjo. Do konca leta bo potekla veljav-
nost 16.873 osebnim izkaznicam, v letu 2022 pa 348.879 oseb-
nim izkaznicam. Na območju UE Žalec bo v letu 2022 potekla 
veljavnost 6681 osebnim izkaznicam, v letu 2023 pa 4906.

Za dodatne informacije nas pokličite na Upravno enoto Žalec 
na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter
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Z boni na malico in med sivke 

� �Po podatkih finančne uprave smo 
državljani do začetka letošnjega no-
vembra unovčili 1.637.965 lanskih in 
letošnjih turističnih bonov oziroma 80 
odstotkov v skupni vrednosti nekaj 
manj kot 231 milijonov evrov. Čeprav 
jih je po novem mogoče izkoristiti do 
konca junija 2022, smo preverili, kje v 
Občini Polzela jih lahko porabite in ka-
kšne izkušnje imajo s tovrstnimi plačili 
ponudniki.

Lanski boni so namenjeni zgolj pla-
čilu turističnih nastanitev, medtem ko je 
z letošnjimi ministrstvo šlo korak naprej 
in jih razširilo na nekoliko širšo potro-
šnjo. Državljani Slovenije so lani v Ob-

maji in sobami, kamor zavijejo gostje z 
vsega sveta. Epidemija in z njo pove-
zani ukrepi so njihove prihode pošteno 
zdesetkali. Obliž na rane so zagotovo 
turističnimi boni. Pod Goro Oljko so na-
mreč privabili in še vedno privabljajo 
ne samo goste iz vse Slovenije, temveč 
tudi domačine, ki si privoščijo krajše 
razvajanje. »Pred epidemijo je bilo raz-
merje med tujimi in domačimi gosti 90 
proti 10. Zdaj je ravno obratno. Prevla-
dujejo domači gostje, ki prihajajo k nam 
iz vse Slovenije, le peščica je tujcev. K 
temu so ogromno pripomogli turistični 
boni. Velika večina gostov namreč pla-
ča na ta način,« je pojasnil Glavnik.

čini Polzela porabili 894 turističnih bo-
nov v skupni vrednosti dobrih 131 tisoč 
evrov. Finančna uprava za bone21 ne 
vodi ločene statistike po občinah. Do 
zdaj so jih prejemniki na ravni države v 
43 odstotkih porabili za gostinske sto-
ritve. 37 odstotkov bonov21 so unovčili 
za turizem, 14 odstotkov za kulturo in 
šest odstotkov za šport.  

POBEG MED SIVKE 

Med bolj priljubljene turistične po-
nudnike v naši občini zagotovo spada 
Lavender Hill Eco Resort. Domačin De-
jan Glavnik je staro kmetijo v Dobriču 
preuredil v sodobno posestvo z apart-

Gostilna Cizej

Z bonom21 si lahko v Gostilni Cizej 
privoščite okusno kosilo. 

Planinski dom na Gori Oljki

Poleg malic so v Planinskem domu 
Gora Oljka znani tudi po štrukljih. 
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Z boni na malico in med sivke 

NAJ VAM TEKNE 

Za plačilo v Lavender Hill Eco Resortu pridejo v poštev 
tako letošnji kot lanski boni, medtem ko lahko pri gostinskih 
ponudnikih plačate le z letošnjimi. Kot pravi Aleš Urlep iz Pla-
ninskega doma Gora Oljka, se za tovrstni način plačila odlo-
ča ogromno okoliških strank, ki z boni zelo pogosto plačajo 
malice. Za postavitev najmanjšega zneska, za katerega je 
mogoče plačati gostinske storitve, se niso odločili. Prav tako 
takšnega pogoja po besedah Marka Cizeja nimajo v njiho-
vi gostilni. Dobrodošel je namreč vsak bon. Kot še dodaja, 
nekaj zanimanja za tovrstna plačila zagotovo je, več ni niti 
pričakoval.

Špela Ožir

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

OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 
Tel: 03 7000 350, Gsm:041 634 229. 

Nikoli sami Šolnček je vedno z vami! 
  
  
 
 

Gospodarstvo

Lavender Hill Eco Resort
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 Novoletni okraski, smrekice  Velika izbira igrač Bruder 

Rdeči križ Slovenije želi z različnimi akcijami 
zagotoviti hrano, ki bo prilagojena tudi posameznikom z 
zdravstvenimi težavami. 

Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in 
boljše življenje

Vsakič, ko jemo, se vključimo v kmetijsko-prehranski 
sistem. Hrana, ki jo izberemo, način, kako jo pridelamo, pri-
pravimo, skuhamo in shranimo, je sestavni in aktivni del de-
lovanja tega zapletenega kolesja. Trajnostni kmetijsko-živil-
ski sistemi si prizadevajo zagotavljati prehransko varnost 
in prehrano za vse, ne da bi pri tem ogrozili ekonomsko, 
socialno in okoljsko podlago za prihodnje generacije. Pri-
vedli naj bi do »boljše proizvodnje, boljše prehrane, bolj-
šega okolja in boljšega življenja« za vse, kar je tudi geslo 
letošnjega svetovnega dneva hrane. Kako sistem deluje pri 
nas, v Sloveniji?

V SLOVENIJI OSNOVNI ŽIVILSKI IZDELKI ČEDALJE DRAŽJI, 
VEČ JE ODPADNE HRANE

Čeprav je moralo kar nekaj gospodarskih in drugih panog 
omejiti ali celo zaustaviti svojo dejavnost zaradi koronaviru-
sne epidemije in so zato nekateri delavci ostali začasno ali 
trajno brez službe, so se cene osnovnih živilskih izdelkov dvi-
gnile. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) so se v ko-
vidnem letu 2020 glede na leto prej najbolj podražili jabolka 
(za 35 odstotkov) in mleto mešano meso (za 23 odstotkov). 
Tudi cene drugih živilskih izdelkov so bile večinoma višje kot 
v letu 2019, so pojasnili na Sursu. Denimo jajca za skoraj 10 
odstotkov, kruh pa za 6,6 odstotka. Pocenil se je krompir – 
cena kilograma je bila skoraj 19 odstotkov nižja. 

Cene osnovnih živilskih izdelkov se torej dražijo, na drugi 
strani nastaja več odpadne hrane, na tretji več ljudi potrebuje 
pomoč v obliki hrane. To je prepad, realnost, ki se dogaja tudi 
nam, prebivalcem Slovenije.

S podatki, koliko ljudi v Sloveniji si ne more privoščiti pri-
merne hrane, Surs ne razpolaga, šteje pa, koliko gospodinj-
stev si lahko privošči mesni ali enakovredni vegetarijanski 
obrok vsaj vsak drugi dan. V letu 2020 ga je lahko zaužilo 94 
odstotkov gospodinjstev. Če se ta številka ne zdi tako slaba, 
pa ni odraz dejanskega stanja, saj ne razkriva kakovosti teh 
obrokov. Poleg tega so za zdravo prehranjevanje pomembna 
živila iz celotne prehranske piramide, denimo tudi sadje, zele-
njava, žitarice in mlečni izdelki. Ima pa Surs na voljo podatek, 
ki kaže, kako gospodinjstva preživijo mesece. V letu 2020 je 
20 odstotkov gospodinjstev finančno preživelo mesec brez 
težav. Kar pa je bolje kot leta 2015, ko je bilo takih gospodinj-
stev zgolj 12 odstotkov.

Ker zgodbe s terena jasneje osvetlijo celotno sliko, smo 
vprašali predstavnike Rdečega križa Slovenije (RKS), kakšno 
je stanje, koliko ljudi k njim prihaja po hrano, ker si je ne mo-
rejo privoščiti. Predvidevajo, da jim bodo letos razdelili več 
kot 2600 ton osnovnih prehranskih izdelkov. Lani je pomoč 
v obliki hrane prejelo 97.000 ljudi. Podatki za letošnje leto 
pa bodo, prav zaradi novega koronavirusa, višji, po trenutnih 
podatkih predvidoma za 10 odstotkov. 

Predstavniki RKS se srečujejo z ljudmi, ki živijo v skromnih 
razmerah in nimajo zadostnih sredstev za dostojno preživetje. 
Mnogi, ki iščejo pomoč pri njih, so tudi lačni. Nekateri svojo stisko 
zaupajo zaposlenim in prostovoljcem RKS, druge je sram. Re-
vščina je namreč v naši družbi še vedno stigma, opažajo na RKS. 
Dejstvo je, da nekomu, ki je pripravljen tudi v nalivu priti na drugi 
konec mesta in potrpežljivo počakati na svoj obrok ali paket, ni 
treba posebej povedati, da je lačen oziroma mu ta hrana resnič-
no veliko pomeni. Biti reven danes ne pomeni samo, da nimaš 
hrane za osnovno preživetje, ampak da nimaš sredstev za kar 
najbolj raznovrstna živila, otroško hrano, vitamine in podobno.

 
Na RKS opozarjajo še na težavo, da hrana, ki jo socialno šibki 

prejmejo od humanitarnih organizacij, večinoma ni prilagojena 
posameznikom, ki imajo določene zdravstvene težave (so slad-
korni bolniki, slabokrvni, imajo celiakijo, so laktozno intolerantni 
itd.). S projekti, kot je »viški hrane«, in sredstvi, ki jih pridobijo s hu-
manitarnimi akcijami Lepo je deliti, Drobtinica in Teden dobrodel-
nosti, poskušajo socialno šibkim zagotoviti prav to. Dodajajo, da 
imajo sicer v tem trenutku v skladiščih zadostno količino hrane. 
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E-KOLESA 

5%

www.elpec.si

popusta

s tem kuponom

Tovarniška cesta 23, Šempeter v Savinjski dolini

031 717 994

PRODAJALNA

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

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

DELOVNI ČAS  
ponedeljek–petek: 7.00–17.00 

sobota: 7.00–12.00
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FORST

-15%
NA VSE IGRAČE

LE POGUMNI VZTRAJAJO V KMETIJSKI PANOGI; 
KMETOVANJE JE DEJANSKO NAČIN ŽIVLJENJA

Za kmetovanje se uporablja le 12 odstotkov vse zemlje na 
svetu, vsako leto kmetijstvo prispeva 12 odstotkov emisij toplo-
grednih plinov, v kmetijstvu porabimo 70 odstotkov vse sveže 
vode in kar 84 odstotkov rastlinskih vrst v Evropi je vsaj delno 
odvisnih od opraševanja prostoživečih živali. To so le nekatera 
dejstva, ki silijo pridelovalce k prilagajanju zaradi vedno strož-
jih zahtev za varovanje narave in okolja. Upoštevati morajo tudi 
številne zakonske omejitve in izpolnjevati vedno nova pričako-
vanja kupcev, živilsko-predelovalne industrije in trgovcev. 

S tem nenehnih prilagoditev in tveganj še ni konec. Že brez 
toče ali suše je kmetovanje kompleksna in nepredvidljiva dejav-
nost. Poleg podnebnih sprememb, ki povzročajo erozijo tal in 
izgubo biotske raznovrstnosti, se morajo pridelovalci spopadati 
tudi z vedno novimi boleznimi in škodljivci. Na voljo je sicer veli-
ko možnih rešitev, a rezultat ni vedno enak, saj je vsaka kmetija 
edinstvena, ima drugačna tla in agroklimatske pogoje, oboje pa 
vpliva na pridelek na hektar. Zaslužki v kmetijstvu so nizki, manj 
je dela prostih dni, kmetijska panoga je zelo tradicionalna, no-
vosti, na primer digitalizacija, se uvajajo prepočasi, ne sledi jim 
niti zakonodaja, obdavčitve »agroplač« so (pre)visoke, prihodki 
neredni itd. Vse navedeno so dejstva, ki mladih ne pritegnejo h 
kmetovanju, tako se le pogumni odločajo in vztrajajo v kmetijski 
panogi, ko jim je kmetovanje dejansko način življenja.

Vir: www.24ur.com.
Blaž Turnšek

Kmetijstvo 1717
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Ljudje poznamo veliko različnih navad in običajev. Mno-
go jih je vezanih na kulturo in vero, nekateri, predvsem 
mlajši, ki so z globalizacijo prišli tudi do nas, pa imajo bolj 
univerzalen pomen. Eden izmed takšnih običajev je noše-
nje pentlje ob različnih priložnostih. Zakaj si sploh pripe-
njamo pentljo, kje se je to začelo in kakšen pomen imajo 
različne barve, pa izveste v spodnjih odstavkih.

ZAČETKI

Pripenjanje pentlje naj bi svoj pomen dobilo v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Leta 1979 si je žena ameriškega vojaka, 
talca v Iraku, nadela rumeno pentljo v znak podpore svoje-
mu možu in drugim, ki so bili z njim ujeti. Nekaj let pozneje 
se je na prsih glasbenikov, umetnikov in drugih znanih ljudi 
prvič pojavila rdeča pentlja, ki je še danes simbol podpore in 
ozaveščanja o virusu HIV in aidsu. Kmalu za tem so se začele 
pentlje pojavljati v številnih barvah in odtenkih, vsaka pa je 
imela svoj pomen. Mnoge izmed njih so namenjene izkazo-
vanju podpore ljudem z različnimi boleznimi, nekatere pa so 
tudi simboli gibanj za človekove pravice. Čeprav se je pentlja 
prvič bolj vidno pojavila dobrih 50 let nazaj, pa korenine nje-
ne simbolike segajo daleč nazaj. Denimo tudi v ljudski pesmi 
»Regiment po cesti gre« lahko opazimo simboliko cvetov 
različnih barv, ki jih dekle podarja vojaku.

RDEČA PENTLJA

Glavna simbolika rdeče pentlje je ozaveščanje in podpo-
ra ljudem z virusom HIV. Največ rdečih pentljic lahko vidimo 
vsako leto 1. decembra, saj je to mednarodni dan boja proti 
aidsu. Virus HIV in aids, ki ga ta povzroča, je v svetu še vedno 
eden izmed največjih javnozdravstvenih problemov in razlog 
za zgodnjo smrt v manj razvitem svetu. Z razvojem medicine 
je tudi okužba z virusom HIV postala obvladljiva. Obstajajo 
zdravila, ki ob rednem jemanju tako zmanjšajo količino virusa 
v krvi, da navadno ta ni več zaznaven na testiranju in preno-
sljiv na drugega človeka. 

Po ocenah svetovne zdravstvene organizacije je trenutno 
na svetu približno 37 milijonov ljudi s HIV. Najbolj prizadeti 
sta Afrika in Južna Amerika. Zaradi pomanjkljivega znanja 
o bolezni, njenem prenosu in preprečevanju ter zaradi tež-
jega dostopa do zdravstva se virus v državah tretjega sveta 
še vedno hitro prenaša in je lani zahteval približno 1 milijon 
življenj. Ocenjuje se, da je od začetka epidemije virusa HIV 
leta 1980 pa do danes za posledicami okužbe umrlo pribli-
žno 36 milijonov ljudi po vsem svetu. Zaradi slabega vodenja 
statistike v najbolj prizadetih državah so številke verjetno še 
bistveno višje. 

HIV in aids pa nista problematična samo v državah v ra-
zvoju, ampak tudi v razvitih državah. V Sloveniji je trenutno 
približno 1000 HIV pozitivnih ljudi, na leto pa se jih na novo 
okuži med 20 in 30. Bolezen ob pravočasnem in z doslednim 
zdravljenjem ne pušča posledic in pogosto HIV pozitivne 

Tihi izraz podpore in ozaveščanja 

osebe dočakajo višjo starost, saj imajo pogoste zdravstve-
ne preglede, na katerih se ugotovijo druge bolezni bistveno 
prej, kot bi se sicer. Najbolj rizična skupina za prenos virusa 
HIV so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ter uživalci 
intravenskih drog, kjer pride do prenosa z okuženo iglo. 

MODRA PENTLJA 

Modra barva, ki je stereotipno barva moškega spola, ima 
podoben pomen tudi pri izbiri barve pentlje. Modra pentlja 
namreč simbolizira bolezni, ki se zaradi anatomskih razlik 
med spoloma pojavljajo samo pri moških. S pripenjanjem 
modre pentlje tako izrazimo podporo ljudem z rakom pro-
state, ki je najpogostejši moški rak, rakom testisov, penisa, je 
pa tudi simbol, ki ozavešča moške o skrbi za svoje mentalno 
zdravje. Najpogosteje vidimo modre pentljice v mesecu no-
vembru, ki je posvečen rakom moških. 

ROŽNATA PENTLJA

Že v prejšnjem, oktobrskem Polzelanu ste lahko prebi-
rali o rožnati pentlji, saj je oktober mesec, ko rožnate pen-
tlje najpogosteje srečujemo. Rožnata barva je stereotipno 
nasprotje modri in označuje ženski spol, zato je tudi simbol 
ozaveščanja in podpore osebam z najpogostejšim ženskim 
rakom – rakom dojke. Večina primerov raka dojke se pojavi 
pri ženskah, 1 % pa je moških bolnikov. V znak podpore mo-
škim z rakom na dojkah se (sicer izjemno redko) uporablja 
rožnato-modra pentlja.

VIJOLIČASTA PENTLJA

Malo manj poznana je vijoličasta pentlja. Ta simbolizira 
podporo ob zbolevanju za alzheimerjevo boleznijo. Mesec 
ozaveščanja o alzheimerjevi bolezni je september, svetovni 
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Simbolni pomen pentelj se najpogosteje nanaša na 
ozaveščanje o zdravstvenih težavah.
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dan te bolezni pa 21. september. Vsako 
leto je na svetu odkritih novih 10 milijo-
nov primerov ljudi z demenco, ocenjuje 
pa se, da se bo do leta 2050 pojavnost 
te bolezni vsaj potrojila. Demenca je v 
porastu predvsem zaradi podaljševa-
nja življenjske dobe, ki smo ji priča v 
zadnjih desetletjih, in predstavlja velik 
družbeni problem, zato jo je svetovna 
zdravstvena organizacija uvrstila kot 
javnozdravstveno prioriteto 21. stole-
tja. Alzheimerjeva bolezen predstavlja 
približno dve tretjini vseh demenc in 
močno prizadene tako posameznika 
kot njegovo okolico, saj zaradi upada 
kognitivne funkcije, nerazumevanja, po-
zabljanja, socialne izolacije in preprek v 
vsakdanjem življenju predstavlja težko 
telesno, čustveno, socialno in finančno 
breme. Ustreznega zdravila žal še ne 
poznamo, zgodnje odkrivanje pa lahko 
z ustrezno terapijo upočasni napredo-
vanje bolezni in tako poveča kakovost 
življenja za nekaj let. 

Pojavnost demence se tudi v Slove-
niji hitro povečuje. Leta 2018 je pri nas 
približno vsak peti prebivalec trpel za 
blago ali težjo obliko demence, v za-
dnjih 15 letih se je predpisovanje zdra-
vil za zdravljenje demence povišalo 
za več kot 170 %, vendar zaradi poča-
snega napredovanja bolezni ogromno 
ljudi še vedno ne začne pravočasno z 
zdravljenjem. Če pri sebi ali svojih bli-
žnjih opažate znake demence, kot so 
okrnjen spomin ter zmanjšana možnost 
mišljenja in razumevanja, se obrnite na 
svojega osebnega zdravnika in prosite 
za pregled.

PENTLJA Z VZORCEM SESTAVLJANKE

Eden izmed posebnejših simbolov 
je pentlja, ki ozavešča o avtizmu. Ker 
avtizem ni ena sama motnja, ampak se 
pojavlja v različnih težavnostih, simbol 
barvite sestavljanke predstavlja ravno 
to raznolikost med osebami z motnjo 
avtističnega spektra. 

Avtizem je vseživljenjska razvoj-
na motnja, ki prizadene možgane pri 
procesiranju različnih informacij. Lju-
dje z avtizmom imajo pogosto težave 
s socialno interakcijo, komunikacijo in 
fleksibilnostjo razmišljanja. Ker je av-
tizem nevidna motnja, ki se pojavi v 
zgodnjem življenjskem obdobju, so ti 
otroci pogosto označeni kot »poredni, 
neubogljivi« in do pravilne diagnoze, 

včasih tudi zaradi zanikanja staršev, 
preteče veliko časa. Z ustrezno podpo-
ro se lahko stanje ljudem z avtizmom 
močno izboljša, odvisno pa je tudi od 
stopnje težavnosti motnje. 

Avtisti imajo težavo z uporabo in ra-
zumevanjem mimike obraza, intonacije 
govora, šal in sarkazma, zato jim je ob 
pogovoru v veliko pomoč, da govorimo 
počasi, jasno, ne uporabljamo sarkaz-
ma ter jim pustimo čas za obdelavo sli-
šane informacije.

Pri odnosu z osebo z motnjami av-
tističnega spektra je potrebna velika 
mera potrpežljivosti, saj pogosto težje 
razumejo nepisana pravila, težje pred-
videvajo situacije, težje prepoznavajo 
čustva in se težko prilagajajo na nove 
in nepoznane situacije. Za avtiste pa so 
poleg dejavnikov, ki jih ovirajo, značil-
ni tudi različni interesi in dejavnosti, do 
katerih imajo izjemno zanimanje in jih 
ob neprestanem ponavljanju pogosto 
poznajo ter izpilijo bolje kot njihovi vr-
stniki. 

SKLEP

Obstaja še mnogo drugih barv pen-
telj za različne priložnosti, ki pa še niso 
tako poznane. Ljudje smo družabna bi-
tja in drug brez drugega težko shajamo. 
Ljudje, ki jim življenje prekriža težja bo-
lezen, se kljub družbi pogosto počutijo 
same, zato je pomembno, da izrazimo 
naše sočutje in tako prispevamo k bolj-
šemu jutri. Čeprav je pripenjanje rdeče 
pentlje zelo skromno dejanje, pa lahko 
človeku, ki je HIV pozitiven, to pomeni 
ogromno in se ob pogledu na vas, če-
prav vas ne pozna, počuti sprejetega. V 
današnjem času se prepogosto delimo 
na leve in desne, črne in bele, čudne in 
normalne ter navsezadnje – zdrave in 
bolne. Bodimo strpni drug do drugega 
in pokažimo sočutje, četudi s prepro-
stim dejanjem, kot je pripenjanje pentlje 
in preprečevanje diskriminacije. Vsi smo 
ljudje in se zato kljub svojim prepriča-
njem potrudimo delovati v dobro vseh 
nas in tako ostanimo ljudje – še poseb-
no v teh časih, ko je to najbolj potrebno. 

Jan Mogu

Zdravstvo 1919
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Jesenska bralna čajanka 

Jesenski živžav 
V vrtcu smo pisano jesen pozdravili v petek, 5. novem-

bra 2021. 

Pri vhodu na igrišče nas je pozdravilo strašilo z lučkami in 
nas povabilo na gibalni poligon. Pot nas je vodila skozi labirint 
do čutne poti, kjer smo tipali in hodili po jesenskih plodovih. 
Premagovali smo zapleteno pajkovo mrežo, se urili pri obeša-
nju jesenskega listja s ščipalkami, igrali samostojno izdelane 
družabne igre, preizkusili svoje spretnosti pri skakanju z ža-

klji, bíli časovno bitko s sajenjem in pobiranjem krompirja v 
posode, hodili po vrvi in še kaj. Ob vsem tem smo sodelovali 
še v jesenskih ustvarjalnicah z naravnim materialom in uživali 
ob opazovanju nastalega. Na igrišču je odmevala poskočna 
glasba in kmalu smo zaznali slastne vonjave. Stekli smo še na 
končno postajo, kjer je naš hišnik pekel kostanj, ki smo ga na-
brali s pomočjo staršev. Tam nas je pozdravila tudi ravnateljica 
in skupaj z nami zaplesala jesenski ples. Bilo je čarobno.

Tim za fit

Jesensko dopoldne smo si v oddelku 12 popestrili s pripravo bralne čajanke. 

Medtem ko se je pripravljal čaj iz zelišč z našega ekovrta, smo prisluhnili zani-
mivi pravljici o volku, ki je iskal pravljico, avtorice Mojiceje Podgoršek ter se o vse-
bini pogovorili. Čaj, sladkan z medom, nam je zelo teknil. Kot se za pravo čajanko 
spodobi, smo se ob čaju posladkali še s piškoti. Po bralni čajanki so otroci vsebino 
pravljice tudi likovno podoživljali. 

Simona Brglez in Mateja Stražar

� �

Jesenski fit poligon 

Pravljica in za nameček še zeliščni 
čaj z medom

Angleški kotiček, ki spodbuja branje in večjezičnost

Kaj bi rekli, če bi vas popeljali v London, pa sploh ne bi prestopili meja Ob-
čine Polzela? 

Ne, to ni oglas za novo turistično agencijo. To je predstavitev našega novega an-
gleškega kotička, ki je nastal ob učilnici angleščine 2 na Osnovni šoli Polzela in učence 
kar vabi, da se v njem prepustijo branju, spoznavanju Velike Britanije, da se prepustijo 
večjezičnosti in še čemu. Morda pa jih medvedek Paddington popelje po Londonu? 
Morda pa gospod Bean? Kaj pa Harry Potter? Tudi on je tam nekje doma. Samo kratek 
pogled v skrinjo ponuja še več zanimivih informacij. Tako ali drugače, v našem angle-
škem kotičku se vedno najde prostor. Naj bo to prostor za branje, pogovor, pisanje 
domače naloge ali samostojno učenje. Možnosti je neskončno, dobrodošel prav vsak. 

Mojca Kacjan 
Angleški kotiček za učenje in zabavo

2020
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Popotovanje od Rašice do Tübingena

V zadnjih oktobrskih dneh se Tru-
barja in dneva reformacije niso spo-
mnili le v knjižnici, temveč tudi pri po-
uku tujega jezika. 

Tako so se kljub učenju angleščine 
in nemščine spomnili na človeka, ki je 
prvi pisal v slovenskem jeziku in nas 
imenoval za Slovence. 

Učenci 7. c-razreda pri anglešči-
ni in učenci 6. razreda pri nemščini so 
kot uvod najprej sestavili sestavljanke 
s slikovnimi podobami, povezanimi s 
Primožem Trubarjem; od njegove roj-
stne hiše v Rašici, kovanca za 1 evro, 

na katerem je upodobljen, do naslovne 
strani Katekizma in Abecednika. Delo 
so nadaljevali raziskovalno in s pomo-
čjo spleta poiskali osnovne informacije 
o njegovem življenju in delu. Preizkusili 
so se tudi v zapisu gotice s pomočjo 
širokega kaligrafskega pisala in si bili 
enotni, da napisati knjigo včasih ni bilo 
niti najmanj lahko. 

Raziskovanje je zaznamovalo tudi 
njihovo nadaljnje delo, saj so s pomo-
čjo atlasa in spletnih zemljevidov iskali 
kraje, v katerih je Primož Trubar bival 
in delal. Tako so se podali na pot od 
Rašice, preko Dunaja, Salzburga, Tr-

sta, Reke, vse do Nemčije, kjer so vsaj 
na papirju obiskali kraje Nürnberg, 
Rothenburg in Tübingen. Tudi Frančka, 
šolski slovar slovenskega jezika, so po-
klicali na pomoč in raziskali pomen be-
sed reformacija, reformator, katekizem 
in abecednik. 

Za konec so združili utrjeno in na 
novo pridobljeno znanje ter rešili kri-
žanko, katere geslo jih je spomnilo na 
prihajajoči praznik. Za namig: geslo ni 
imelo ničesar skupnega z nočjo ča-
rovnic. 

Mojca Kacjan

Polzelska jezikovna juh'ca
Pa je za nami. Evropski dan jezikov 

namreč, ki ga vsako leto zaznamujemo 
26. septembra. 

Letos je ta dan praznoval že svojo 
20. obletnico, prav zato smo mu v čast 
na Osnovni šoli Polzela priredili tudi 20 
delavnic, ki smo jih poimenovali kar Pol-
zelska jezikovna juh'ca. Rdeča nit do-
gajanja je bil jezik, ki ga nobena šola ne 
poučuje, pa kljub temu ga govorimo vsi. 
Bolje rečeno, ga v pisani besedi upora-
bljamo vsi. Tudi vi. Mi ne verjamete? Le 
kdo ne bi razumel naslednjega sporoči-
la: »Se  ju3?« Torej jezik čustvenčkov 
in kratic, ki jih vedno pogosteje upora-
bljamo v svojih kratkih sporočilih, da 
izrazimo čustva in svoje sporočilo po-
vemo na kratko. Lahko mi zaupate, če 
vam povem, da smo se ob spoznavanju 

čustvenčkov in kratic učiteljice od svojih 
učencev tokrat ogromno naučile. 

V vsakem razredu smo se na začet-
ku seveda pogovorili o različnih jezikih, 
s katerimi se srečujemo, in o jezikih, ki 
se jih na šoli tudi učimo. Spoznali smo 
uradne jezike Evropske unije ter se od-
pravili na jezikovno popotovanje po 
Evropi. Nato smo pisali kratka sporočila 
s čustvenčki in kraticami, izdelovali svo-
je čustvenčke, risali njihove simetrije, 
ugibali imena športov, pravljic, pesmic 
in risank, prikazanih s čustvenčki, ter 
povezali čustvenčke celo s klasičnimi 
deli slovenskih književnikov. Dogajanju 
so se pridružili tudi učenci izbirnega 
predmeta slovenski znakovni jezik, ki 
so s kretnjami prikazali imena naših so-
sednjih držav. 

Pri izbirnem predmetu nemščina so 
učenci od 4. do 9. razreda zgoraj ome-
njene dejavnosti še nadgradili. Tako 
smo večjezično opremili razrede, prire-
dili polzelsko evrovizijo, risali jezikovne 
karte, izražali svoja čustva v nemščini, 
spoznali Madžarsko in madžarski jezik, 
govorili smo tudi o Sloveniji in o tem, ali 
smo kot državljani aktivni in kako, ter 
sodelovali v anketi o najlepšem jeziku, 
v katero pa smo vključili tudi učitelje. 
Če vas zanima, kakšen je bil rezultat in 
kako so potekale naše delavnice, vlju-
dno vabljeni na naš jezikovni blog na 
spletni strani https://edjnapolzeli.blog-
spot.com/. 

Mojca Kacjan 

Vrtec in šola

Pisani svet jezikov na OŠ Polzela 
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Kamenčki 
prijaznosti

Ste morda v teh dneh našli kamenček pri-
jaznosti? 

Otroci in učiteljice oddelkov podaljšanega 
bivanja smo ob spodbudi društva Humanitar-
ček poleg 450 šol po vsej Sloveniji poslikali 
kamenčke ter jih pustili na različnih mestih 
Občine Polzela, in sicer z željo narisati nasmeh 
na obrazu in polepšati dan tistemu, ki kamen-
ček najde.

In če ste pomislili, kakšna škoda, da 13. no-
vembra, na mednarodni dan prijaznosti, niste 
mogli sodelovati, naj vas potolažimo. Za prija-
znost ni nikoli prepozno. Vsak dan je v vaših 
in naših rokah mogoče polepšati znancem in 
tudi neznancem.

Majda Pur

Dal nam je ime Slovenci

Tudi letos smo pred jesenskimi počitnicami v šolski knji-
žnici za vse učence od 1. do 5. razreda, tudi za POŠ Andraž, 
pripravili učno uro o dnevu reformacije in Primožu Trubarju. 

Ob razstavi knjig o Trubarju, njegovih najbolj znanih fa-
ksimiliranih izdajah in šolskih portretih znanega Slovenca 
so učenci samostojno oblikovali miselni vzorec o dnevu re-
formacije. Kaj smo počeli? Na oktobrskem koledarčku smo 
označili 31. dan, risali smo Primoža Trubarja po znanih po-
dobah, prilepili smo naslovnici prvih slovenskih knjig, nalepili 
fotografijo Trubarjeve rojstne hiše oz. muzeja, med sloven-
skimi kovanci smo poiskali tistega, ki je posvečen Trubarju, 

in ga narisali, odtisnili ime Primož ter s starodavno pisavo 
zapisali znana Trubarjeva izreka »Lubi Slovenci« ter »stati inu 
obstati«. 

Ko so tretješolci v starinski rokopisni pisavi prepisova-
li Trubarjev izrek »Lubi Slovenci«, je ponagajal škrat. Kot se 
rado zgodi, je neka deklica črko b obrnila v napačno smer 
in so tako »Lubi Slovenci« postali »Ludi Slovenci«. Pošteno 
smo se nasmejali na račun »norih« Slovencev in se zraven še 
naučili hrvaško besedo.

Alja Bratuša

V knjižnici in pri pouku tujih jezikov smo dobro spoznali utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika.

Vrtec in šola

Čas je za prijaznost.
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Diši po domačem kruhu         
in še …

V sklopu dnevov evropske kulturne dediščine in tedna 
kulturne dediščine smo na Osnovni šoli Polzela izvedli do-
godek Diši po domačem kruhu z namazi iz lokalnih pridel-
kov.

6. oktobra 2021 smo v sklopu projekta na matični in po-
družnični šoli v oddelkih podaljšanega bivanja načrtovali 
medgeneracijsko srečanje, med katerim bi učenci v družbi 
staršev, starih staršev, bratcev, sestric in učiteljic v sodelova-
nju z ustvarjalci raziskovalne naloge Diši po domačem kruhu 
z namazi iz lokalnih pridelkov izvedli iskanje skritega zaklada, 
povezanega z lokalnimi dobrotami na Polzeli in v njeni okolici.

Zaradi ukrepov za omilitev posledic covida-19 smo dogo-
dek organizirali drugače. V oddelkih podaljšanega bivanja je 
zadišalo po domačem kruhu, žemljicah, namazih, bučni mar-
meladi in kompotu ter še in še. Vse dobrote smo ponudili na 
stojnici pred šolo v času, ko so učenci odhajali iz oddelkov 
podaljšanega bivanja.

Majda Pur Mmmm, diši!

Odlični logiki tudi na OŠ Polzela

Letošnji začetek šolskega leta je bil resnično matema-
tično in logično obarvan, saj je potekalo v dveh mesecih 
šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz logike. 

Na šolskem tekmovanju smo imeli kar 164 tekmovalcev od 
drugega do devetega razreda. Na razredni stopnji bo brona-
sta priznanja prejelo 25 učencev, na predmetni pa 30 učencev. 

Sledilo je državno tekmovanje za sedmi razred, na kate-
rega sta se uvrstila dva učenca, in sicer Sara Glušič in Alex 
Popović. Hkrati je potekalo regijsko tekmovanje za osmi in 
deveti razred. Naša šola se lahko pohvali z največjim števi-
lom tekmovalcev na tem tekmovanju. Od 57 tekmovalcev so 
se naši učenci uvrstili med prvih 19 najboljših. A merila so 
bili stroga in na državno tekmovanje so lahko odšli le trije 
tekmovalci iz posamezne generacije. Z veseljem povemo, da 
je to uspelo dvema učenkama, osmošolki Neli Stankovič in 
devetošolki Sari Svet.

Obe sta se odlično odrezali na državnem tekmovanju 
in tako Sara odhaja s srebrnim priznanjem, Neli pa z zlatim 
priznanjem. Omembe vreden je še podatek, da je zlato pri-
znanje prejelo 91 tekmovalcev, od tega samo 40 osmošolcev. 
Naša Neli je dosegla odlično 22. mesto. 

Iskrene čestitke obema. Seveda pa čestitamo tudi vsem 
dobitnikom priznanj in izrekamo pohvale za vloženo delo pri 
pripravah na tekmovanje.

Trud se res izplača, kar pravi tudi rek B. C. Forbsa: »Pov-
prečneži čakajo, da jim priložnost pride naproti. Močni, spo-
sobni, budni ljudje lovijo priložnosti.« 

Anja Belošević, organizatorka in mentorica

»Zlata« Neli in »srebrna« Sara
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Veterani Nogometnega društva Polzela na 
gostovanju v Srbiji

Veterani Nogometnega društva 
Polzela smo se v petek, 22. oktobra 
2021, z avtobusom odpravili na go-
stovanje v Veliko Gradište. Začetek te 
prijetne zgodbe sega dve leti nazaj, ko 
smo se pri meni doma srečali Časlav, 
njegov sorodnik Zlatko in jaz. 

Takrat smo na Bregu pri Polzeli odprli 
povsem nov objekt Nogometnega dru-
štva Polzela in srbske prijatelje ob tej pri-
ložnosti povabili na otvoritveni nogome-
tni turnir. Medsebojno druženje, igranje 
nogometa in povezovanje pa so bili razlo-
gi, da smo jim obisk pri njih tokrat vrnili. 

V popoldanskem času nas je ob pri-
hodu pričakal župan Dragan Mikić. Nji-
hova gostoljubnost in prijaznost tako 
rekoč nista imeli meja, ogled njihovih 
zgodovinskih znamenitosti in pogo-
stitev v lokalih z odlično kulinariko sta 
bila na resnično visoki ravni. Presunljiva 
je njihova pokrajina in z ribami bogato 
območje. Donava v neposredni bližini 
je široka 6700 metrov. 

V takšni tekmi, kot je bila tokrat, 
rezultat resnično nima bistvenega po-
mena, zato smo se po tekmi vsi vese-
lili rezultata 3 proti 3. Večerja z njihovo 
glasbo nas je spodbudila, da tovrstno 
srečanje nadaljujemo enkrat na leto in 
tako tudi v prihodnje nadaljujemo naše 
prijateljstvo in druženje.

Vsega lepega je enkrat konec, zato 
smo se v nedeljo po zajtrku od njih po-
slovili in se odpravili proti domu.

Ekipa veteranov Nogometnega društva Polzela

Ivi Kapitler

Namen obiska v Srbiji je bilo predvsem druženje. Polzelani so v dar prejeli 
sliko domačega umetnika.

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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Ob občinskemu prazniku smo v Vodostečni izvedli strel-
sko tekmovanje. Na strelišču Lovske družine (LD) Polzela 
smo organizirali tradicionalno srečanje Strelskega društva 
Polzela in lovcev Lovske družine Polzela, Policijske postaje 
Žalec in Policijsko-veteranskega društva Sever.

Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah na tarčo lisice z 
malokalibrsko (MK) puško (ekipno in posamično) in s pištolo 
velikega kalibra (posamično). 

Rezultati MK puška ekipno:
1. mesto: ekipa 1 Strelskega društva Polzela v zasedbi: 
Davor Ribič, Marko Hrovat in Jakob Kočevar z doseženimi 
249 krogi.
2. mesto: ekipa LD Polzela v zasedbi: Leon Pižorn, Bojan 
Klemenčič in Martin Ribar z doseženimi 219 krogi.
3. mesto: ekipa 2 Strelskega društva Polzela v zasedbi: Nejc 
Derča, Iztok Derča, Dejan Lobnikar z doseženimi 217 krogi.

Rezultati MK puška posamično:
1. mesto: Jakob Kočevar – 93 krogov
2. mesto: Iztok Derča – 91 krogov
3. mesto: Simon Plešivčnik – 87 krogov

Rezultati pištola VK:
1. mesto: Davor Ribič – 86 krogov
2.mesto: Marko Hrovat – 77 krogov
3.mesto: Simon Plešivčnik – 75 krogov

Strelsko tekmovanje 

Najuspešnejši strelci

Mojca Korošec, dolgoletna članica likovne sekcije KUD 
Polzela in članica Društva šaleških likovnikov, je svoja dela 
postavila na ogled v Vili Bianca v Velenju.

Njena razstava »Zazrta v preteklost« je kronološki odsev 
njenega dolgoletnega likovnega ustvarjanja. Društvo šaleških 
likovnikov ji je samostojno razstavo v Vili Bianca omogočilo 
v zahvalo in spomin. Zaradi epidemioloških ukrepov je bilo 
odprtje razstave omejeno. Na ogled bo do 17. decembra 2021.

Sonja Jezernik

Samostojna razstava Mojce Korošec v Vili Bianca v 
Velenju

Mojca Korošec (tretja z leve) v družbi likovnikov na odprtju 
razstave v Vili Bianca

Zahvaljujemo se članom LD Polzela za lepo pripravlje-
no prireditev, da je vse potekalo po pravilih, in predsedniku 
Strelskega društva Polzela Davorju Ribiču.

Na prireditvi smo upoštevali vsa navodila NIJZ in kljub 
razmeram tekmovanje dobro izpeljali, tudi udeležba tekmo-
vanja je bila precejšnja. Tekmovalce smo pogostili s srnjako-
vim golažem, za kar smo poskrbeli člani LD Polzela. Dogovo-
rili smo se, da se naslednje leto ponovno srečamo, mogoče 
še v večjem številu kot letos. Čeprav so se strelci PP Žalec in 
Policijsko-veteranskega društva Sever opravičili zaradi zdra-
vstvenih razmer in letos niso mogli sodelovati, so že potrdili 
udeležbo za naslednje leto. 

Ferdinand Železnik
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Likovni sekciji Kulturno-umetni-
škega društva (KUD) Polzela je tudi 
letos uspelo organizirati in pripraviti 
Mini paleto 2021. Dogodek je na Pol-
zeli potekal že tretjič, tako zdaj lahko 
zapišemo, da je postal tradicionalen. 
Idejna vodja projekta Klavdija Sitar in 
predsednica likovne sekcije Sonja Je-
zernik sta projekt v imenu KUD Polze-
la pripravili in izpeljali skupaj z drugi-
mi člani likovne sekcije. 

Klavdija Sitar sem ob odprtju raz-
stave mladih ustvarjalcev dejala, da me 
neizmerno veseli, da mladim umetni-
kom pomagamo odstirati svet likovnega 
ustvarjanja. Ob tem sem se zahvalila ne 
le mladim ustvarjalcem, ki so pri projek-
tu sodelovali, temveč vsem, ki jih pri tem 
spodbujajo in vodijo, tako staršem, ba-
bicam in dedkom kot mentorjem. Pro-
jekt Mini paleta ima zagotovo tudi noto 
povezovanja generacij, saj je neprecen-
ljivo videti, da pri udeležbi ne sodelujejo 
le otroci in starši, temveč tudi babice in 
dedki, ki svoje vnuke nežno in ustvarjal-
no vodijo po poteh spoznavanja kulture 
in likovnega ustvarjanja.

Mlade ustvarjalce je v nagovoru ob 
odprtju predsednik KUD Polzela Mar-
ko Slokar spodbudil, naj svoje likovno 
ustvarjanje nadaljujejo, saj ponuja ne-
omejene možnosti. Projekt Mini paleta 
je prepoznal kot kakovosten in ga tudi 
spodbuja. Udeležba je bila tudi letos 
odlična, saj se je Mini palete udeležilo 
25 otrok iz vse Slovenije, ki so skupaj 
na ogled postavili 29 likovnih del. Izbor 
nagrajenih likovnih del je letos opravil 
akademski slikar Tomaž Milač, ki je imel 
zelo težavno delo. Ob tem je povedal, 
da je izjemno težko izbrati nagrajence, 
ker ima vsako likovno delo svojo likovno 
vrednost. Skozi razstavo nas je popeljal 
tudi s strokovno razlago.

Priznanja in palete sem jim podelila 
Klavdija Sitar. V svojem nagovoru sem 
se vsem sodelujočim zahvalila za sodelo-
vanje in pri tem povedala, da kultura kali 
in ustvarja narod ter njegovo identiteto. 
Na kulturo ne smemo pozabiti, temveč jo 
moramo spodbujati in razvijati.

Tekmovanje Mini paleta 2021 in likovno ustvarjanje 
osnovnošolcev

Tekmovanje mladih ustvarjalcev za Mini paleto so na Polzeli izvedli že tretjič.

Zlato mini paleto 2021 je prejela Kla-
ra Verdev, Ustvarjalnica Odsev svetlobe 
Žalec, srebrno mini paleto 2021 je prejel 
Staš Košak iz OŠ Braslovče, bronasto 
mini paleto 2021 pa je prejela Sara Je-
senek, Ustvarjalnica Odsev svetlobe Ža-
lec. Vsak sodelujoči likovni ustvarjalec je 
za svojo udeležbo prejel priznanje KUD 
Polzela in darilce.

Razstava je na ogled v mali dvorani 
Kulturnega doma Polzela do konca no-
vembra vsak torek in sredo od 17. do 18. 
ure ter ob petkih od 10. do 12. ure.

Vabljeni na ogled izjemnih del mla-
dih ustvarjalcev.

Klavdija Sitar

Mozaik dogodkov
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Iz Društva Dobra ideja naznanja-
mo izid letošnje glasbene kompilaci-
je »Polzela ima novo muziko 2021«. 
Razpis za sodelovanje glasbenikov je 
bil objavljen v spomladanski številki 
Polzelana. 

Novost je, da je glasbena kompi-
lacija »Polzela ima novo muziko« od 
lani združena v izdelek pod imenom 
»Savinjska ima novo muziko«. Po pr-
vih dveh izidih polzelske različice je 
namreč vztrajno naraščalo zanimanje 
glasbenikov iz širše regije za sodelova-
nje pri tem projektu. 

Gre za glasbeno kompilacijo za 
širše občinstvo. Žanri se prepletajo 
od popa, roka, elektronike do »heavy 
manir«. Letos najdemo na glasbenem 
ključku 16 avtorjev s Polzele in Savinj-
ske: Noah, Aleš Romih, David, Jan Po-
trč, Gasos Band, Uroš Planinc Group, 

Haris Pilton, Renovatio, Mr. Sintos, Au, 
Foe Spre Glass Om, Monkey Karma, 
Kaz Cannon in Mors.

Vodja projekta, glasbenik in pro-
ducent Jurij Žohar je povedal, da je 
ponosen na izdajo že četrte glasbene 
kompilacije po vrsti: »Razmeram nav-
kljub glasbeniki generiramo nove in 
nove ideje. Svoja občutja in dojemanje 
realnosti, sveta, razmer zapišemo v 
obliki glasbe in besedil. V zadnjih dveh 
letih smo občutili kronično pomanjka-
nje koncertov. Letos so nam država in 
organizatorji dogodkov počasi že za-
čeli odpirati vrata za nastope, a še ve-
dno bolj kot ne stopicljamo na mestu. 
Posledično je bil poseben izziv najti 
donatorje, saj na mnogih področjih 
škripa tudi podjetnikom. Zato smo še 
posebno hvaležni vsem, ki so nas bili 
pripravljeni podpreti. Zbrane donaci-
je so edini vir finančnih sredstev, ki jih 

Glasbena kompilacija polzelskih in savinjskih 
avtorjev

Ustanovljena je bila marca 1991 v 
župniji sv. Marjete na Polzeli. Takrat 
je spadala pod Škofijo Maribor, od 
ponovne ustanovitve škofije pa pod 
Škofijo Celje. 

Praznovanje želimo popestriti 
tudi z Gregorjem Čušinom, duhovitim 
oznanjevalcem evangelija. Glede na 
epidemiološke razmere se bomo rav-
nali po navodilih. Vabljeni!

Blaž Jelen

Župnijska  
Karitas Polzela 
praznuje 30 let 
delovanja

imamo. Zato smo tudi letošnjo zbirko 
nove savinjske avtorske glasbe izdali z 
minimalnimi sredstvi.« 

Še eno dejstvo, ki ga velja izposta-
viti, je to, da nekateri donatorji projekt 
podpirajo že več let. Letos so nam po-
magali: Svečarstvo Andreja Čulk, s. p., 
Bodo s Polzele, Aleš Uratnik iz Pariželj, 
trgovina Aliansa in podjetje Elmar iz 
Žalca, Blaj iz Griž, Sip Šempeter, Obči-
na Žalec in Občina Polzela.

Bralce, ki bi želeli svoj izvod USB-
-ključka z novo savinjsko glasbo, vabi-
mo, da napišete sporočilo na Facebo-
ok stran Društva Dobra ideja ter s tem 
tudi sami podprete kulturo, ki pušča 
neizbrisen pečat v naši družbi in zgo-
dovini.

Bina Plaznik
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Občina Polzela je v sodelovanju z bistrojem Pasijonka 
na gradu Komenda ob noči čarovnic v soboto, 30. oktobra 
2021, od 16. ure dalje pripravila zabavo za otroke. Odprla 
so se grajska vrata za vse demone, zle duhove, hanibale, 
zombije, čarovnice …

Lepa čarovnica Mici (njeno vlogo je odlično odigrala Bina 
Plaznik) je duhovito in čarovniško zabavala najmlajše. Izvirne 
animatorke Marjetka Fink, Nina de Costa in Metka Manfreda 
pa so otrokom predstavile različne interaktivne delavnice na 
temo duhcev in netopirjev, vse skupaj pa zaokrožile z zgod-
bico Strah je strah. Vsi, ki so s seboj prinesli svojo bučo, so jo 
pod mentorstvom domiselno izrezljali, v večernih urah pa so 
strašljivo zasvetile na terasah gradu.

Najlepšo zmagovalno bučo sta ustvarila Voranc in Lenart 
Čas iz Mislinje, za nagrado sta prejela celo torto Pasijonka. 

Za vse obiskovalce se je kuhal čarovniški golaž, manjka-
lo pa ni niti srhljivih sladic in čarovniških zvarkov, za kar je 
poskrbel Bistro Pasijonka, kavarna in slaščičarna na gradu 
Komenda.

Vsi, ki ste ostali doma, naj vam bo malo žal … Sicer pa, ker 
se letos verjetno ne bomo več smeli družiti, se vidimo ponov-
no naslednje leto na še kakšni interaktivni delavnici.

Pravi grajski halloween za otroke

Zmagovalna buča Voranca in Lenarta Časa (druga z leve)

Naj pa vas, dragi otroci, spomnimo, da se počasi bliža 
čas, ko bo na obisk prišel Božiček. Le hitro za mizo in mu 
napišite čim izvirnejše pismo.

Lidija Praprotnik

Mozaik dogodkov

Društvo savinjskih vinogradnikov je v nedeljo, 7. novem-
bra 2021, pripravilo že tradicionalni, 14. martinov pohod po 
vinskih poteh v enem izmed vinorodnih okolišev Savinjske 
doline. Tokrat po vinskih poteh Andraža nad Polzelo. 

Nekaj več kot 30 pohodnikov se je zbralo pred Domom 
krajanov v Andražu nad Polzelo in med pohodom obiskalo 
vinske kleti Slavka Pižorna, Mirka Meha in Emila Medveška. Pot 
so sklenili pri zidanici farovškega vinograda. Vsepovsod so bili 
gostoljubno sprejeti - pogostili so jih s prigrizki in letošnjim 
mladim vinom. Za nameček je bilo k veselemu vzdušju naklo-
njeno tudi vreme, ki je s soncem obsijalo pohodnike. Udele-
ženci pohoda so spoštovali razdaljo in druga priporočila NIJZ.

Društvo savinjskih vinogradnikov je želelo izvesti tudi 
martinovanje na Podeželski tržnici v Žalcu v petek, 12. no-
vembra 2021, vendar ga je moralo zaradi prepovedi organi-
ziranja javnih prireditev prestaviti za čas po ukinitvi ukrepov. 

Tone Tavčer

Martinov pohod po vinskih poteh Andraža nad 
Polzelo

Pohodniki iz Društva savinjskih vinogradnikov
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V nedeljo, 24. oktobra 2021, smo se polzelski planinci še 
v temi odpeljali proti Trstu, kjer nad njim leži idilična dolina 
Glinščica (Val Rosandra).

Feratanje na Primorskem

Vzpon na Gradiško Turo

Dolina je raj za raznovrstne športne navdušence, saj so 
po njej speljane pohodne, kolesarske in plezalne poti. Mi smo 
se odpravili preplezat tri ferate: Bruno Biondi, Nos in Zimske 
rože. Speljali so jih tržaški alpinisti za potrebe učenja gorniške-
ga gibanja in so prave učne ferate. Ob sončnem vzhodu smo 
se podali v prvo ferato Bruno Biondi, ki se na začetku vzpne 
za par metrov, nato pa smo po njej prečili celotno steno in se 
ob tem malo dvigali in malo spuščali ob odlično speljani in 
varovani poti. Ferati Nos in Zimske rože pa sta speljani po na-
ravnih prehodih bolj navpično in sta nas pripeljali na prostorni 
greben, od koder je čudovit razgled na dolino Glinščice ter na 
Milje in Tržaški zaliv, vse do Pirana. 

Ker je bila ura poldne, ko smo opravili s feratami, smo se 
odločili, da pridobljeno znanje preizkusimo še v Furlanovi in 
Otmarjevi ferati v Gradiški Turi nad Vipavo. Tako smo se zape-
ljali še do Vipave in uživali ob vzpenjanju in čudovitih jesenskih 
razgledih na Vipavsko dolino. Na vrhu smo bili nagrajeni s ču-
dovitim razgledom, ki je segal vse od očaka Triglava in do Tr-
žaškega zaliva z Dolomiti v ozadju. Med sestopom smo uživali 
še v sončnem zahodu in tisočerih jesenskih barvnih odtenkih.

Uroš Lešnik
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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 30.09.2021.

Avtomatska  
garažna vrata

od 858 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.275 € *
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Nedeljska tekma 14. novembra 2021 na Polzeli je bila 
predzadnje srečanje 7. kola Lige Nova KBM. Hopsi so doma 
proti ekipi Terme Olimia Podčetrtek izgubili z rezultatom 
90 : 82. 

Gostje iz Podčetrtka so pot do zmage tlakovali že v uvo-
dni četrtini, ki so jo dobili z rezultatom 31 : 16. Dvomestno 
prednost so z izjemo nekaj slabih minut ob koncu prvega 
polčasa držali vse do zadnje četrtine. A nato so domači za-
igrali bolj agresivno v obrambi in se najprej približali na 72 : 
78, v 38. minuti pa na 80 : 84.

Odločilna koša za zmago Term Olimia je dosegel Anže 
Cerkovnik. Za Hopse je največ točk 24 dosegel Miha Vašl, za 
goste pa 22 Nejc Sternad. 

Tone Tavčer

Poraz Hopsov doma

Hopsi bodo naslednjič na parket stopili 4. decembra 
2021, in sicer doma v igri proti Nutrispoint Iliriji.

Kulinarična delavnica »Gobe v dobri družbi«

Leto se preveša v zadnje tromesečje, narava se počasi 
pripravlja na zaslužen počitek, drevesa se barvajo v pestro 
barvno paleto, gozdovi pa nas razveseljujejo s čudovitimi 
sadeži. Med njimi je tudi gobja bera v pestri ponudbi, zato 
smo člani sekcije kulinarika v Andražu nad Polzelo pripravi-
li kulinarično delavnico z naslovom »Gobe v dobri družbi«. 
V petek, 22. oktobra 2021, se nas je zbrala dokaj pestra dru-
ščina, dobre volje in radovednih pogledov v pričakovanju 
novih spoznanj in širitve znanja.

Pod vodstvom Francija Uratnika, izkušenega in dobro-
voljnega poznavalca gob in gobjih jedi, ter njegove nepo-
grešljive desne roke žene Marte smo spoznali široko paleto 
različnih gob in njihovo uporabo v kulinariki. Med izborom 
užitnih gob so se znašle tudi pogojno užitne, neužitne in 
smrtno nevarne. Franci nam je predstavil široko paleto ome-
njenih gob tudi na videoprojekciji, tako da smo si lahko še 
bolj predstavljali značilnosti gob in gliv v našem okolju. Za 
vso to pestro bero so poskrbeli udeleženci delavnice, ljubite-
lji gob in narave, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Po končani predstavitvi so si lahko udeleženci še pobliže 
ogledali vsako gobo posebej in hkrati dobili temeljito razlago 
gobarskega poznavalca Francija. Večer smo popestrili s pri-
jetnim druženjem ob slastnih kuharskih dobrotah, v katerih 
so imele gobe posebno mesto. Za vse te dobrote sta poskr-
bela predsednik Gobarskega-mikološkega društva Franci in 
Marta. Delavnica »Gobe v dobri družbi« je bila zelo koristna, 

Na kulinarični delavnici so pripravili slastne dobrote iz 
gob.

saj nam je razširila naše vedenje o gobah v kulinariki, kar 
bomo tudi s pridom uporabili. Navzoči smo dobili recepte 
za okusne gobje jedi, da bomo lahko gobe večkrat uvrstili 
na svoje jedilnike.

Jelka Oder
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Polzela v belih lučkah

Praznično osvetlitev javnih površin so namestili sodelavci režijskega obrata 
Občine Polzela.

ščemo v tem obdobju, nam ostanejo še 
dolgo v spominu ravno zaradi lučk.

Občina Polzela je v preteklih dneh po-
skrbela za praznično osvetlitev nekaterih 
javnih površin v občini. Uveljavilo se je na-
čelo, da naj bo okrasitev pretežno narav-
ne bele barve, lučke pa naj samo gorijo, 
in ne utripajo. Menimo, da je takšna bolj 
umirjena okrasitev v skladu s pomenom 
praznikov, ki so pred nami. Z izjemo gla-
snih praznovanj ob prehodu v novo leto 
so prazniki v mesecu decembru družinski 
prazniki, prazniki veselja, miru, povezano-
sti in medčloveške ljubezni. 

Ker se na zasebnih površinah v Ob-
čini Polzela pojavljajo precej različne 
okrasitve, bi morda veljal razmislek, da 
bo praznična okrasitev celotnega kraja 
najlepša, če bo usklajena. Pa naj bo to 
razumljeno le kot povabilo in nikakor 
kritika ustvarjalnosti.

Damjan Jevšnik

Navijali za slovensko nogometno reprezentanco

Mladi nogometaši Nogometnega 
društva Polzela so se v nedeljo, 14. 
oktobra 2021, prelevili v nogometne 
navijače. Skupaj s trenerji in nekateri-
mi starši so si v živo v ljubljanskih Sto-
žicah ogledali zadnjo kvalifikacijsko 

tekmo slovenske nogometne repre-
zentance za svetovno prvenstvo. 

Čeprav so slovenski nogometaši že 
pred koncem kvalifikacij izgubili možnosti 
za uvrstitev na to prestižno prvenstvo, so 

Tekmo si je v sivem vremenu s tribun ogledalo približno pet tisoč gledalcev. 
Med njimi jih je bilo približno sto iz naše občine.

mladi polzelski nogometaši na tribunah 
nadvse uživali, tudi zato, ker so bili priča 
kar trem golom. Slovenski nogometaši 
so namreč reprezentanco Cipra za konec 
premagali z rezultatom 2 : 1. Tekmo si je 
v sivem vremenu s tribun ogledalo pribli-
žno pet tisoč gledalcev. Med njimi jih je 
bilo približno sto iz naše občine. V prvi vr-
sti je šlo za člane Nogometnega društva 
Polzela, ki so se v spremstvu trenerjev in 
nekaterih staršev v prestolnico odpeljali z 
dvema avtobusoma in nekaj avtomobili. 
Glavni trener Saša Bakarić pravi, da so 
izkoristili priložnost in se odzvali na po-
vabilo Nogometne zveze Slovenije, ki je 
mladim nogometašem omogočila brez-
plačni ogled te reprezentančne tekme. »Z 
organizacijo ogleda smo se želeli zahva-
liti našim nadobudnim nogometašem in 
njihovim staršem za vestno delo ter jim 
obenem prikazati, kako je videti nogo-
metna tekma na tako velikem stadionu v 
živo,« je ob koncu še dodal. 

Špela Ožir

Dnevi se krajšajo in sonca je vse 
manj. Koledar se na dnevne novice ne 
ozira in nezadržno prihaja mesec de-
cember ter z njim prazniki in praznično 

vzdušje. Bistven del tega vzdušja je tudi 
praznična okrasitev javnih in zasebnih 
površin. Praznične lučke zbujajo pra-
znične občutke. Nekateri kraji, ki jih obi-
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20. november - dan slovenskih splošnih knjižnic

20. novembra 2021, na dan splo-
šnih knjižnic, smo začeli 15. sezono 
branja odraslih SAVINJČANI BEREMO.

 
Med 15. in 20. novembrom 2021, ko 

knjižnice po vsej Sloveniji praznujejo 
Teden splošnih knjižnic, se je koronavi-
rus tako razširil, da smo se v Medobčin-
ski splošni knjižnici Žalec odločili, da ne 
bomo praznovali, kot smo bili vajeni do 
zdaj. Odpovedali smo se vsem priredi-
tvam. Prepričani smo, da bo še priložnost 
varneje praznovati, pa četudi z zamikom. 

Seveda pa smo 20. novembra, tako 
kot že zadnjih 15 let, začeli novo sezono 
branja za odrasle SAVINJČANI BEREMO. 
Upamo, da boste na seznamu bralnih pre-
dlogov našli knjige, ki se bodo prijetno za-
pisale v vaš spomin. Prepričana sem, da 
vas bo mnogo knjig nagovorilo in pova-
bilo k branju. Izbirali smo skrbno in izbrali 
premišljeno. Ponujamo vam različne ža-
nre, spomnimo vas na nekatere dogodke, 
poklanjamo se nekaterim jubilejem …

Posebno pozornost torej posveča-
mo BRANJU – bralni kulturi in bralni 
pismenosti. 

Morda bo treba na kakšno knjigo 
malce počakati, a vedno ste bili strpni, 
zato vem, da boste tudi letos. Če pa so 
vam blizu e-knjige, vas vabim, da vsto-
pite na portal Biblos. Veliko knjig, ki jih 
ponujamo v branje, je na voljo tudi v 
elektronski obliki.

Ob tej priložnosti se vam zahvalju-
jem, ker z razumevanjem spremljate 
vse spremembe, ki se zadnji dve leti do-
gajajo v knjižnici: odprto, zaprto, stično, 
brezstično, PCT, maske … Upam, da vas 
bomo najpozneje spomladi končno 
spet smeli prepustiti užitku, ki ga pre-
bujajo sprehod med policami, brskanje 
po knjigah in branje v čitalnicah.

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
je ena izmed 58 splošnih knjižnic, ki de-
lujejo v Sloveniji. Vse so dostopne vsem 
prebivalcem, trenutno žal ob izpolnjeva-
nju pogoja PCT. Svoje storitve ponujajo 
tako v obliki osebnega pristopa kot tudi 
prek različnih digitalnih platform, kot so 
videovsebine, izobraževanja in preda-

vanja po spletu. Splošne knjižnice imajo 
pomembno vlogo v življenju vseh čla-
nov družbe, da razvijajo lastne sposob-
nosti pri branju, pismenosti, ustvarjalno-
sti, uporabi sodobnih tehnologij, iskanju 
informacij in virov v strokovni literaturi, 
učenju in pridobivanju znanja, spozna-
vajo različne avtorje in leposlovna dela 
ter pridobivajo dodatna znanja o aktual-
nih temah v družbi. 

Branje pripomore k boljšemu spomi-
nu in osredotočenosti, k razvoju domišlji-
je in ne nazadnje tudi k sprostitvi. Številne 
knjižnične zbirke so v knjižnicah name-
njene določenim ciljnim skupinam, tudi 
ranljivim skupinam, kot so starejši, slepi in 
slabovidni, ter vsem tistim, ki jim je zaradi 
različnih razlogov dostop do knjižničnih 
storitev otežen oziroma jim branje pred-
stavlja težavo ali pa preprosto ne najde-
jo časa za branje. Ti lahko izbirajo med 
pestro ponudbo zvočnih knjig, ki so prek 
knjižnice v elektronski obliki brezplačno 
dostopne v aplikaciji Audibook ali pa kot 
zgoščenke v prostorih knjižnic.

Živimo in delamo v času, ko je za-
upanje najpomembnejša vrednota, ki 
pomirja in obenem odpira možnosti za 
prihodnost. Hvala za jasno izražena de-
janja, s katerimi potrjujete, da zaupate 
knjižnicam, knjigam in nam, zaposlenim.

Čas, v katerem živimo, je zelo po-
seben, a knjiga si je izborila posebno 
mesto. Še vedno ostaja nepogrešljivo 
sredstvo za krepitev duha in uma. 

Vesna Horžen, predsednica Zdru-
ženja splošnih knjižnic, je ob letošnjem 
praznovanju povedala: »Rdeča nit leto-
šnjega Tedna splošnih knjižnic je zelo 
preprosta, pa neizmerno pomembna. 

To je BRANJE. Čas, v katerem živimo, je 
pokazal, kako zelo pomembno je brati: 
zato, da smo pismeni in se učimo, da 
smo sočutni in spoštljivi, da znamo raz-
mišljati in izraziti svoje misli, da krajšamo 
čas našim bližnjim in sebi, da spoznava-
mo svetove, ki jih ne bi nikoli obiskali, 
in ljudi, ki jih nikoli ne bi srečali. Branje 
je pomembno zaradi vsega naštetega, 
predvsem pa zato, da ostanemo ljudje.« 

Pazite nase in ostanite zdravi, spošto-
vani bralke in bralci. Obiščite knjižnico, ki 
vam je najljubša ali najbližja. Imate mo-
žnost izbire – v Spodnji Savinjski dolini je 
kar 11 knjižnic. Mi smo tu za vas. S knjigo 
bosta samota in osamljenost močno od-
rinjeni. Odrinjene bodo tudi misli, ki jih ro-
jevajo in spodbujajo razmere. Odrinjena 
bosta tudi nestrpnost in sovraštvo, ki se 
nenadzorovano vsiljujeta med nas.

Tudi to, kar se nam dogaja zadnji 
dve leti, bo mimo. Ostal bo grenak spo-
min. Ker pa nas življenje ves čas brusi in 
s tem krepi, smo se zagotovo marsiče-
sa naučili, morda začeli kaj bolj ceniti in 
se še bolj veseliti življenja. 

Dvomim, da bi preprečili in/ali usta-
vili vojne in epidemije, če bi več brali. 
Vem pa, da s knjigami ustvarimo tre-
nutke, za katere nam ni nikoli žal.

In ne nazadnje: BRANJE je odlična 
prostočasna dejavnost, ki nič ne stane, 
a veliko daje.

Dragi in spoštovani bralke in bral-
ci, hvala, ker verjamete v moč knjig, in 
hvala, ker so knjižnice vaša ljuba, zau-
panja vredna zatočišča.

Jolanda Železnik
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Ekipa Polzele osvojila laskavi naziv »najboljši kraj«

V priljubljeni razvedrilni oddaji »V 
petek zvečer«, ki ste jo lahko spremljali 
na TV SLO 1 v petek, 19. novembra 2021, 
se je ekipa Polzele za laskavi naziv »naj-
boljši kraj« pomerila z ekipo iz Laškega.

V jesenskem ciklu oddaje bo pred-
stavljenih 22 krajev, akcija se konča maja 
prihodnje leto, ko bo znan končni zma-
govalec. Ekipe krajev sestavljajo glasbe-
niki, športniki ali posamezniki, ki s svojimi 
dejavnostmi v kraju izstopajo. Ustvarjalci 
oddaje »V petek zvečer« bodo v zmago-
valnem »najboljšem kraju« pripravili veliko 
zabavo z glasbenim sestavom Diamanti, 
voditeljema in številnimi glasbenimi gosti.

Laščane so zastopali glasbeniki De-
jan Dogaja, Manu Hvala in Primož Raz-
boršek, Polzelani pa smo v ogenj poslali 
glasbenico in podjetnico Tinkaro Fortu-
na, glasbenika Jana Potrča ter svetnika 
Občine Polzela Darka Hlupiča, ki je de-
javen pri Evropskem tednu mobilnosti 
in član upravnega odbora Hopsov. Po 
dobri uri zabave, glasbe, humorja in tek-
movalnosti z voditeljema Melani Mekicar 
in Blažem Švabom so Polzelani po šti-
rih zabavnih igrah premagali Laščane z 
rezultatom 4 : 3. Boj je bil hud, a srčen. 
Po začetnem izenačenju in celo vodstvu 
Laščanov se je po preudarnem vložku 
jokerja sreča le obrnila v prid Polzelanov.

Med neumornimi gledalci sta na 
tribuni naše tekmovalce bodrila tudi 
župan Občine Polzela Jože Kužnik in 
Sergej Zabukovnik v opravi viteza ho-
spitalerja – repliki opreme iz 13. stole-
tja. Gledalcem se za vztrajnost iz srca 
zahvaljujemo, prav tako Kmetiji Košec, 
ki je poleg Občine Polzela prispevala 
darilo za poražence.

Našim tekmovalcem čestitamo in 
jim želimo ponovitev uspeha v finalu. 
Bon, ki so ga prejeli za nagrado, so po-
darili društvom v Občini Polzela.

Manuela Mlakar Podgoršek

Od leve proti desni: Jan Potrč, 
Tinkara Fortuna in Darko Hlupič

Tekmovalci Polzele in Laškega
Sergej Zabukovnik v opravi viteza 

hospitalerja z voditeljico Melani 
Mekicar

Tribuna podpornikov ekipe Polzele
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Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Tradicionalno, petnajsto leto zapored tretjo nedeljo v 
novembru zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč. Letošnje geslo dejavnosti je »Spominjaj-
mo se, pomagajmo in ukrepajmo za območja umirjenega 
prometa«. 

Gre za dan, ko se pod pokroviteljstvom Združenih na-
rodov (ZN), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in 
Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) po 
svetu spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in 
znanci. Slovenske ceste so od leta 1991 do 2021 zahtevale 
7708 življenj, približno 308.942 ljudi pa se je v prometnih 
nesrečah hudo telesno poškodovalo.

Ocena WHO je, da na svetovnih cestah na leto umre 
približno 1,35 milijona udeležencev, vsak dan najmanj 3390 
ljudi. Poškoduje se okoli 50 milijonov ljudi, 5 milijonov pa 
jih za vedno ostane invalidnih. Trenutno so prometne ne-
sreče vodilni vzrok smrti otrok in mladostnikov, starih med 
5 in 29 let. 

Zaradi predlaganih ukrepov Vlade RS to leto ne organizi-
rajo prireditev, so se pa v številnih krajih po Sloveniji s priži-
gom sveč poklonili spominu na žrtve prometnih nesreč.

Na polzelskem pokopališču, kjer je nameščena edina 
marmornata plošča v Spodnji Savinjski dolini z napisom 
»Spomin žrtvam prometnih nesreč«, ni bilo slovesnosti. V 
imenu članov ZŠAM Savinjska dolina so se v četrtek, 18. no-
vembra 2021, žrtvam poklonili in prižgali sveče predsednik 
Milan Pečnik ter nekateri drugi člani in predstavniki občine.

Tone Tavčer 

Prižig sveče z mislijo na žrtve prometnih nesreč

V ponedeljek, prvega novembra, smo zaznamovali dan 
spomina na mrtve. Letošnji ukrepi za preprečevanje širjenja 
koronavirusa so dovoljevali večjo prisotnost občank in ob-
čanov na žalnih slovesnostih. 

KO ZB za vrednote NOB Andraž je spominsko slovesnost 
pripravil pri osrednjem spominskem obeležju NOB za po-
dročje Andraža nad Polzelo in Dobriča. Na njej so sodelovali 
učenci POŠ Andraž, mladinci, cerkveni pevski zbor in župan 
Občine Polzela Jože Kužnik kot govornik.

Župan je v svojem nagovoru spomnil na dana življenja 
za naše dostojno življenje in opomnil, da takšnih grozot v 
sedanjem času ne povzročamo. Opozoril je na pomembnost 
kulture, spoštovanja in samozavesti za obstoj maloštevilnega 
naroda. S kulturnim programom, položitvijo venca, prižigom 
svečk in trenutkom tišine smo se žrtvam poklonili za njihovo 
nesebično opravljeno delo in počastili njihov spomin.

Svečke smo ponesli tudi na druga spominska obeležja, za 
katera skrbimo, da so primerno urejena.

Simon Ograjenšek

Žalna slovesnost v Andražu nad Polzelo

Poklon žrtvam pri osrednjem spominskem obeležju 
NOB v Andražu nad Polzelo
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Novoletna voščila

Vaše voščilo...

...vaš logotip podjetja
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podjetja

Vaše voščilo...

...vaš logotip 
podjetja

Povabilo k oglaševanju
Bliža se praznični december, zato vas vabimo, da s svojo 

zahvalo ali voščilom polepšate praznike svojim strankam. Za 
ta namen smo pripravili univerzalno oblikovanje voščilnic z 
besedilom in logotipom po akcijski ceni 25 EUR + DDV.

Decembrska številka Polzelana bo izšla 23. 12. 2021.
Rezervirajte oglasni prostor najpozneje do 10. 12. 2021.
Telefon: 03 703 32 28
Elektronska pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si

Uredništvo Polzelana
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Bodi sprememba

V Društvu Dvorec smo začeli izvedbo projekta z naslovom Bodi sprememba, 
izpopolni svoje mehke veščine in vplivaj na svoj svet, kjer sodelujemo kot projektni 
partner. 

zvoja mehkih veščin in kompetenc pri naši ciljni skupini, da bi 
se osebe lažje zaposlile, lahko konkurirale na trgu dela in svo-
je delo opravljale bolj samozavestno. Ciljna skupina projekta 
so mladi, ženske in osebe, starejše od 50 let. K sodelovanju 
so dobrodošli tudi drugi, ki želijo sodelovati. 

Tjaša Štor

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska uni-
ja. V sklopu projekta bomo v prvi fazi postavili platformo 
z vprašalnikom, s čimer bodo udeleženci ovrednotili svoje 
mehke veščine in pripravili gradivo. V drugi fazi bomo mehke 
veščine izpopolnjevali z gradivom in predavanji oziroma de-
lavnicami ter nudili osebno svetovanje za dosego konkretnih 
ciljev pri posameznikih. Namen projekta je spodbujanje ra-
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Koledar dogodkov - december 2021

ČETRTEK, 2. 12. 2021, od 18. do 20. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Andraž
Igranje šaha
Društvo upokojencev Andraž

PETEK, 3. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

NEDELJA, 5. 12. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

PONEDELJEK, 6. 12. 2021, od 17. do 
19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

PONEDELJEK, 6. 12. 2021, od 18. do 
19. ure
Mala telovadnica OŠ Polzela
Telovadba
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 7. 12. 2021, od 9. do 11. ure
Dom upokojencev Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 7. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 9. 12. 2021, od 18. do 20. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Andraž
Igranje šaha
Društvo upokojencev Andraž

PETEK, 10. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

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

NEDELJA, 12. 12. 2021, od 15. do 20. ure
Dom krajanov Andraž nad Polzelo
Urica ljudskih melodij in napevov
Kulturno društvo Andraž

PONEDELJEK, 13. 12. 2021, od 17. do 
19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

TOREK, 14. 12. 2021, od 9. do 11. ure
Dom upokojencev Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 14. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 16. 12. 2021, od 18. do 20. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Andraž
Igranje šaha
Društvo upokojencev Andraž

PETEK, 17. 12. 2021, od 16. do 18.
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

PETEK, 17. 12. 2021, OD 18. DO 19.30
Osnovna šola Polzela, mala telovadnica
Praznični koncert Pihalnega orkestra 
Cecilija, KGD Polzela
Cecilija, kulturno-glasbeno društvo 
Polzela

SOBOTA, 18. 12. 2021, ob 8. uri
Zbor pri igrišču v Andražu nad Polzelo
Zadnji planinski izlet v neznano
Športno društvo Andraž

NEDELJA, 19. 12. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

PONEDELJEK, 20. 12. 2021, od 17. do 
19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

TOREK, 21. 12. 2021, od 9. do 11. ure
Dom upokojencev Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

TOREK, 21. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 23. 12. 2021, od 18. do 20. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Andraž
Igranje šaha
Društvo upokojencev Andraž

PETEK, 24. 12. 2021, od 16. do 18.
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

NEDELJA, 26. 12. 2021, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski hitropotezni 
turnir
Šahovsko društvo Polzela

PONEDELJEK, 27. 12. 2021, od 17. do 
19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

TOREK, 28. 12. 2021, od 9. do 11. ure
Dom upokojencev Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela
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TOREK, 28. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

ČETRTEK, 30. 12. 2021, od 18. do 20. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Andraž
Igranje šaha
Društvo upokojencev Andraž

PETEK, 31. 12. 2021, od 16. do 18. ure
Društveni prostori Društva 
upokojencev Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici, kovinski 
obroči, pikado
Društvo upokojencev Polzela

Živeti ali zgolj preživljati kakovostni čas v jeseni življenja

Skozi aktivno sodelovanje pri raz-
ličnih oblikah učenja za starejše sem 
spoznala, da poznamo več vidikov, 
kako opredelimo staranje, in da je to 
pomembno vedeti, saj skozi ome-
njeno lahko lažje pogledamo nase in 
svoje zmožnosti v jeseni življenja.

Najpogostejši in najbolj znan po-
gled na definiranje starosti se v stroki 
socialnega dela imenuje kronološko 
staranje, kar s preprostimi besedami 
pomeni, da smo stari toliko let, kot 
nam jih pripiše EMŠO, na primer, če 
je nekdo rojen leta 1940, je danes star 
81 let. Kot dopolnimo neko leto, nam s 
tem pripadejo tudi določene pravice, 
kot na primer tudi pravica do pokojni-
ne. Drugi vidik staranja je doživljajska 
starost, ki govori o tem, kako osebno 
doživljamo starost. S tem vidikom imam kot posameznica ve-
liko osebnega prostora za svoje doživljanje starosti v smislu 
tega, kaj zmorem in česa ne, koliko se zavedam, da je pred-
vsem od mene odvisno, kako se bom počutila v zrelih letih je-
seni življenja. Kot tretji vidik se pojavlja definicija funkcionalne 
starosti, ki kaže na naše objektivne zmožnosti delovanja v do-
ločeni kronološki starosti. S preprostimi besedami to pomeni, 
kako nam uspe delovati predvsem s svojim duhom in telesom. 

Če smo v starosti še vedno dovolj gibljivi, lahko na pod-
lagi svoje telesne kondicije izberemo zase, za svoje telo in 
duha varno obliko gibanja za starejše, na primer vključitev v 
skupino nordijske hoje, s čimer skrbimo, da bomo v čim boljši 
kondiciji, hkrati pa se tudi družimo. Naša izbira je lahko tudi 
vključitev v tečaj računalniškega opismenjevanja. Ob tem 
sem se sama vprašala, zakaj bi imela kot starejša oseba bolj 
kakovostno življenje, če znam uporabljati računalnik, splet 
ali pametni telefon. Po številnih pogovorih s strokovnjaki na 

tem področju so mi ti približa-
li dejstvo, da je računalniško 
opismenjevanje pomembno 
za starejše, saj nam lahko daje 
občutek večje samostojnosti, še 
posebno v današnjem svetu, ko 
ima pomembno vlogo informa-
cijsko-komunikacijska tehnolo-
gija, prav tako v času epidemije 
koronavirusne bolezni, ko mo-
ramo izjemno upoštevati vse 
usmeritve za zajezitev širjenja 
virusa. Spoznala sem, da se mi z 
znanjem uporabe računalnika in 
drugih tehnologij posredno ali 
neposredno izboljša kakovost 
življenja. V mojem vsakdanu 
se to kaže tako, da s pomočjo 
spleta lahko izbrskam in prido-

bim pomembne informacije, se prek e-napotnice prijavim k 
zdravniku, z brezplačno in hitro elektronsko pošto ostajam 
v stiku s prijatelji ter dragimi v domačem kraju, Sloveniji in 
po svetu, se učim na daljavo, sem članica družbenih omrežij, 
prek katerih s svojimi prijatelji delim meni pomembne do-
godke in spremljam njihova življenja. Še bi lahko naštevala.

Vsa omenjena znanja so mi v pomoč. Olajšajo moje de-
lovanje, povezovanje, informiranje. Še vedno pa se močno 
zavedam, da zelo težko nadomestijo osnovni medosebni člo-
veški odnos dveh ljudi, ki se slišita in sta si v podporo. Zato 
se mi zdi pomembno delovanje tako na osebni ravni v živo 
kot na daljavo, kar se je še posebno izkazalo za dobrodošlo v 
času, ko smo ostali doma, bodisi zaradi zunanjih koronaraz-
mer bodisi zaradi pešanja naših telesnih zmožnosti. 

Želim vam lepe poznojesenske dni; naj bodo čim bolj ve-
sele in zadovoljne.

Marjana Šmajs

Objava o omejitvi dejavnosti v Medgeneracijskem centru Polzela
Spoštovani obiskovalke in obiskovalci Medgeneracijskega 

centra Polzela,
v skladu z veljavnimi usmeritvami vlade in NIJZ sporočam, 

da so dejavnosti v živo v medgeneracijskem centru trenutno 
ustavljene.

Upoštevaje vse ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa 
potekajo v skladu z individualnim dogovorom na daljavo de-
javnosti, ki jih je mogoče izvesti s pomočjo informacijsko-ko-

munikacijske podpore. V nadaljevanju bomo spremljali aktual-
ne epidemiološke razmere v državi, regiji in našem kraju ter v 
skladu z njimi načrtovali naše dejavnosti.

Še naprej upoštevajte vse ukrepe, z željo, da se kmalu po-
novno v živo srečamo.

Vse dobro želim in ostanimo zdravi.
Marjana Šmajs

Računalniško opismenjevanje starejšim 
daje občutek večje samostojnosti v svetu, kjer 
ima informacijsko-komunikacijska tehnologija 
vedno večjo vlogo.
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V spomin in zahvalo Miranu Čobalu
Miran Čobal je bil rojen 27. aprila 1921 v Velenju.

Slikati je začel že v mladih letih. Znan je bil kot ilustrator in akvarelist. Leta 1986 je 
opravil tečaj za keramiko pod vodstvom Rene Rusjan, kjer je prvič začel delati z glino. 
Deset let je intenzivno delal, oblikoval in barval glinene figurice, predvsem po motivih 
znanih literarnih zgodb, in jih tudi združeval v šaljive kompozicije. Najprej je naredil 
kipec Dobri vojak Švejk, saj je modrost Haškovega Švejka rad upošteval v načinu svo-
jega življenja. Dela so se vrstila eno za drugim: Martin Krpan in cesar, Martin Krpan in 
Brdavs, Kozlovska sodba v Višnji Gori, Muzikantje …

Božo Petek, vodja Lončarsko-keramičnega centra v Ljubljani, kjer je Miran dobival 
glino in žgal svoje figurice, je bil nad ustvarjalnostjo Mirana Čobala izjemno navdušen. 
Decembra 1996 je imel v Ljubljani tudi razstavo. Razstava je obiskovalce očarala in 
razveseljevala. Kmalu po razstavi je Miran Čobal kiparjenje z glino opustil. Ustvarjeno 
zbirko »Šaljive glinene figurice« je shranil in skrbno čuval. Po daljšem premišljevanju, 
njegova mati Alojzija je bila od leta 1903 do 1915 učiteljica v Andražu nad Polzelo, se 
je aprila 2007 odločil in zbirko podaril domoljubnim krajanom Andraža nad Polzelo, z 
željo, da bi bila ljudem v zadovoljstvo in veselje, njegovim staršem pa v drag spomin. 

Živahne kompozicije Mirana Čobala so razvedrilne narave in liki, ki jih pripovedujejo, so temu primerno komični, ujeti 
v smešnih pozah, nabuhlih stojalih, sredi padca. Postavljene so v miniaturne ambiente, ki so narejeni iz lesa ali papirja, 
vrvi, žebljev, domiselnih rešitev. Pobarvane so z akvareli. Gre za oblikovanje gline, a avtor je glini vzel gnetljivost, ni pa 
uporabil tehnike poslikave glinenih površin ali glaziranja. Tako ne moremo reči, da gre za keramične skulpture. Torej gre 
za ilustracije literarnih del v mešani tehniki, ki so narejene preprosto v veselje odraslih. Gre za posrečeno zmes realizma 
in fantazije. Čobalove ilustracije so drobci zgodb, ki zaživijo pred očmi. 

Vsekakor gre za veseljaško ustvarjanje, kar je samo po sebi zadosten razlog, da si kreacije tega veseljaka z zanima-
njem ogledamo. Obiskovalci so nad celotno zbirko vedno zelo navdušeni in zaradi tega se iz leta v leto povečuje tudi 
obisk Andraža nad Polzelo.

22. oktobra 2021 se je v 101. letu starosti skle-
nila življenjska pot Mirana Čobala, univ. dipl. inž. 
strojništva in univ. dipl. inž. sanitete iz Ljubljane. 
Pokopan je na pokopališču v Ljubljani.

Vrsto let sta zanj v Ljubljani, kjer je živel, skrbe-
la sorodnika Anka in Silvo Čretnik iz Andraža nad 
Polzelo, zadnja tri leta pa je živel na njunem domu. 
Na tem mestu se Anki in Silvu Čretniku lepo zahva-
ljujem za njuno nesebično skrb, nego in pomoč.

S stalno razstavo »Šaljive glinene figurice« se 
je Miran Čobal vtisnil v trajen spomin krajankam 
in krajanom Andraža nad Polzelo. Za njim bosta 
ostala lep spomin in hvaležnost za bogato kulturno 
dediščino. Njegove izjemne stvaritve, ki so skrbno 
shranjene in vidne v Domu krajanov Andraž nad 
Polzelo, so ponos celotne Občine Polzela. 

Hvala mu. 

Naj mu bo lahka slovenska zemlja. 

Vili Pižorn, predsednik Kulturnega društva Andraž
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»Imela si izjemno močno voljo do življenja,
a je bila kruta bolezen zmagovalka. 

Za teboj sta ostali tišina in bolečina.« 

ZAHVALA

Ob prezgodnji in boleči izgubi drage partnerice, mamice in 
babice

DARJE ČATER
(19. 11. 1966–7. 11. 2021)

z Brega pri Polzeli, Pod Bregom 70,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem 
za vso podporo in pomoč v težkih trenutkih slovesa. Hvala vsem, 
ki ste nam izrekli ustno ali pisno sožalje, darovali, jo pospremili na 

zadnji poti in boste pokojno Darjo ohranili v lepem spominu. Srčna 
hvala sodelavcem kolektiva Šola vožnje Čadej in Linde viličar, d. 
o. o., Celje, za izkazano oporo. Posebna zahvala župniku Urbanu 
Lesjaku za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Ropo-

tar, Magdi Šalamon za poslovilne besede in skupini Eros za odpete 
pesmi. Zelo jo bomo pogrešali in za vedno bo ostala v naših srcih.

Žalujoči: partner Zlatko, sinova Miha in Blaž z družino

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala,
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA

26. septembra 2021 nas je v 99. letu starosti zapustila naša 
draga mama, babica in prababica

JUSTINA MEDVEŠEK
z Brega pri Polzeli

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, 
sosedom in znancem za tolažilne besede in iskrene stiske rok.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu in ste bili 

z nami v dneh žalosti.

Vnuk Marko z družino

Oko zaprem, v spominu vedno znova te uzrem,
nikjer te ni in to boli.

Spomin na tebe večno bo živel, nikoli ti zares ne boš odšel,
v naših srcih večno boš živel.

ZAHVALA

Mnogo prerano nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedi

VINKO MOHORKO
(4. 3. 1960–10. 11. 2021)

s Polzele

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

in vso pomoč, ki ste nam jo ponudili. Posebna zahvala dr. 
Hrovatovi in Onkološkemu inštitutu Ljubljana.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Opravičilo
Obveščamo vas, da je v oktobrski številki Polzelana pri objavi Zahvale ob smrti Franca Derče prišlo do tiskarske 

napake, in sicer smo namesto »Iz srca hvala …« zapisali »Is srca hvala …«, za kar se iskreno opravičujemo.

Uredništvo Polzelana 

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le nekje daleč, daleč je …

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar se je od nas poslovil 
naš dragi

 

MIRAN PLASKAN
iz Andraža nad Polzelo

(1961–2020)

S hvaležnostjo v srcu se ga spominjamo.
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ohranjate 

spomin nanj.

Tvoji, ki te močno pogrešamo

Zahvale, v spomin 3939

Št. 11, november 2021
� �
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Oglasno sporočilo

VGRADNJA GEOSONDE 
(Najbolj varčen sistem ogrevanja)

Gre za pametno in trajno na-
ložbo za brezskrbno ogreva-
nje vašega doma. Sistem je 
preverjeno najbolj varčen na 
trgu in deluje optimalno tudi 
na objektih s slabšo izolacijo 
in večjih kvadratur. Je neodvi-
sen od zunanjih vremenskih 
razmer, delovanje je tiho, ni 
zunanje enote. Stroški ogreva-
nja se tudi pri slabše izolirani 
hiši lahko znižajo do kar 80 %. 
Naložba je podprta s subvenci-
jo Eko sklada. Izkoristite lahko 
tudi ugoden Eko kredit. Reši-
tev je namenjena lastnikom 
novogradenj ali obstoječih 
objektov, ki želijo zanesljivo in 

ugodno ogrevanje. Sistem je 
primeren za ogrevanje s talnim 
ogrevanjem ali radiatorji. 
Kako poteka vgradnja? Primer 
izvedbe in sanacije na stano-
vanjski hiši v Žalcu – vgradnja 
za zamenjavo starega ogreval-
nega sistema na olje. Celoten 
postopek od ogleda do vgra-
dnje je trajal 20 dni. Vrtina z 
vgradnjo geosonde in dovoda 
je bila narejena že v štirih dneh, 
nato so sledili še montaža ge-
otermalne toplotne črpalke v 
kotlovnici, priklop na ogreval-
ni sistem in zagon, zadnji je bil 
končan v dveh do treh dneh. 
Vgradnja je torej hitra in brez 

večjih gradbenih posegov. 
Zemeljski poseg se izvede na 
le nekaj m2. Naročnik je pred-
hodno porabil 1600 litrov olja 
za ogrevanje svoje hiše (letni 
strošek približno 1300 evrov), z 
vgrajenim geotermalnim siste-
mom pa bo za ogrevanje pora-
bil le okrog 350 evrov na leto. 
Poskrbimo za celostno storitev 
na ključ, imamo več kot 25 let 
delovnih izkušenj. Uredimo in 
pripravimo vso dokumentaci-
jo in speljemo celoten posto-
pek za pridobitev dovoljenj 
ter pomagamo pri oddaji vlo-
ge za pridobitev nepovratnih 
sredstev. 

Ogreva in hladi 
z najnižjimi stroški.

Deluje 24 ur vsak dan, 
neodvisno od vremena.

Ne zahteva vzdrževanja.

3 TOP prednosti

Za vas smo pripravili več 
paketnih rešitev za ogrevanje 
z geosondo. 

Kontaktirajte nas na
info@vtine-palir.si ali na 
031 383 668.

Preverite še več  argumentov 
in si oglejte video: 

»Postopek izvedbe«

1. 

2. 

3. 

Več na www.vrtine-palir.si.

10.290 eurinfo@vrtine-palir.si
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