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

Dragi bralci Polzelana, vabljeni 
k sodelovanju!

 
 Uredniški odbor vas vabi, da 
obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in 
fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu 
Polzelana, Malteška cesta 28, 
3313 Polzela, po elektronski pošti: 
urednistvo-polzelan@polzela.si, do 
13. 5. 2022. 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 26. 5. 2022.
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Spoštovani občanke in občani!

Vem, da vam je odleglo, ker je čas volitev mimo. Tudi 
meni je. Iskrena hvala, resnično hvala iz srca za vsak glas, ki 
ste mi ga namenili. In predvsem hvala, ker ste mi prizanesli 
z nestrpnostjo in neprimernimi komentarji. Volivci imajo 
vedno prav in tako je bilo tudi tokrat. Čeprav v tem trenutku 
še ni uradnih rezultatov volitev, sem iskreno vesel velike 
podpore, ki ste mi jo izkazali. Je potrditev, da me cenite 
takšnega, kot sem. Meni pa daje zagon za delo vnaprej. 

Kot ste najbrž že zasledili, je občinski svet Občine Polzela 
potrdil zaključni račun za leto 2021 in potrdil proračun za 
leto 2022, zato vam v tokratnem uvodniku podajam nekaj 
informacij o projektih, ki so v teku.

V letu 2022 bo dokončana javna razsvetljava v nižinskem 
delu Občine Polzela. Pripravlja se dokumentacija za 20 
milijonov evrov vreden projekt ureditve poplavne varnosti, 
ki ga bomo izvedli skupaj z občinama Braslovče in Šmartno 
ob Paki. Energetsko bomo sanirali Zdravstveni dom Polzela, 
uredili bomo tudi njegovo okolico, končali bomo drugo 
fazo obnove ceste Založe–Podsevčnik in uredili več krajših 
odsekov cest v vseh delih občine. Skupaj z občinami Spodnje 
Savinjske doline skrbimo za ustrezno vodooskrbo. Zgradili 
bomo kanalizacijske priključke na Polzeli in komunalno 
opremo za tri stanovanjska območja na Polzeli, Bregu in 
v Ločici. Čaka nas tudi rekonstrukcija Velenjske ceste s 
pločnikom, kar bo financirala Direkcija za infrastrukturo, 
nadaljevanje gradnje optike in pločnikov v nižinskem delu 
občine ter zaprtje železniškega prehoda pri Garantu in 
izgradnja navezovalne ceste. Poleti vas bomo povabili na 
odprtje obnovljene rojstne hiše Neže Maurer. Seveda pa to 
še ni vse. V Polzelanu vas redno in sproti obveščamo o vsem, 
kar počnemo.

Pred nami so praznični dnevi. Za mnoge bodo dela prosti. 
Upam in želim, da boste vsi našli dovolj časa za počitek, ki 
smo ga vsi zagotovo zelo potrebni. Umirili bomo misli in 
telo, potem pa bomo spet dali od sebe vse, kar moramo in 
zmoremo. 

Preživite praznike kar se da lepo v družbi ljudi, ki jih 
imate radi. In oni vas.

V sklepnem delu tega uvodnika pa še moja iskrena 
zahvala vsem, ki ste ponovno potrdili, da je Občina Polzela 
preplet velike srčnosti in bogate kulture. Če to dvoje 
združimo, nastane to, čemur smo bili priča v soboto, 23. 
aprila 2022. Na dobrodelnem koncertu za Županov dobrodelni 
sklad ste bili na eni strani vi, spoštovani obiskovalci, ki ste 
želeli pomagati po svojih najboljših močeh, na drugi strani 
pa odlični nastopajoči z enakim namenom. In med njimi 

so, seveda, bili tudi domačini. Hvala, ker znate deliti. Znate 
pomagati. Znate osrečiti. Z vašo toplino znate ujeti sanje. 
Vaš objem dobrote znova in znova prižiga žarek upanja 
in sence spreminja v sonce. Hvala, ker vaše čuteče srce 
omogoči kakšen nov začetek in življenje z manj strahu.

Naj odmeva beseda hvala. In vzporedno z njo tudi beseda 
prosim. Že zdaj vas namreč prosim: bodite del zgodbe o 
dobroti v Občini Polzela tudi naslednje leto.

Vse dobro vsem.  

Vaš župan 
Jože Kužnik
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Občinski svet se je sestal na 24. redni seji 
 

Na aprilski seji je občinski svet obravnaval 13 točk. Potrdil je Ureditveni načrt Centra 
Polzele in Občinski podrobni načrt Pod cerkvijo, kjer bo v prihodnjih letih zrasla 
soseska stanovanjskih stavb.  

Finančnica Brigita Jurički je na začetku predstavila 
predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine 
Polzela 2021. Občina Polzela je imela lani 6.122.450 evrov 
prihodkov, kar je za 480.952 manj, kot je bilo predvideno 
v rebalansu proračuna. Na drugi strani je imela 6.230.161 
evrov odhodkov oziroma 865.528 evrov manj, kot je bilo 
predvideno. Proračunski primanjkljaj znaša 257.703 evrov. Z 
upoštevanjem sredstev na občinskem računu je bilo stanje 
konec preteklega leta 386.584 evrov. Od 14 navzočih članov 
občinskega sveta jih je za zaključni račun glasovalo 13, eden 
je bil proti. 

Vedno več otrok

V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili z Letnim 
poročilom OŠ Polzela za leto 2021, ki ga je predstavila 
ravnateljica mag. Bernardka Sopčič. Najpomembnejši vpliv na 
delovanje vrtca in šole predstavlja število otrok in oddelkov, 
saj je od tega odvisno finančno in drugo organiziranje 
dejavnosti. V vrtcu so bili v vrtčevskem letu 2008/09 vpisani 
204 otroci, ki so obiskovali 11 oddelkov, medtem ko je letos 
vpisanih 276 otrok, ki obiskujejo 16 oddelkov. In kako je z 
osnovno šolo? Število otrok v osnovni šoli se je v zadnjem 
desetletju povečalo za približno sto. Če jih je šolo v šolskem 
letu 2011/12 obiskovalo 519, jih danes kar 607, a to ni največ. 
V šolskem letu 2019/20 je bilo v šolo vpisanih kar 637 otrok, 
kar je v zadnjem desetletju največ. Trenutno prostorsko 
stanje tako šole kot vrtca zadošča številu otrok, vodstvo šole 
pa skrbi, kako bo v prihodnje, saj lahko pričakujemo porast 
vpisa v obeh enotah. 

Občina Polzela bo zaradi pomanjkanja prostora v 
obstoječi OŠ Polzela prizidala učilnice s spremljevalnimi 
prostori in povečala jedilnico s kuhinjo. Gradnja se bo začela 
leta 2023 in končala leta 2024. Glede vrtca se dogovarja s 
projektanti o pripravi idejne zasnove nadgradnje vrtca s 
štirimi oddelki.

Dražji vrtec

Ravnateljica OŠ Polzela je na seji predstavila predlog 
novih cen programov v Vrtcu Polzela. Zanje je glasovalo vseh 
14 navzočih članov. Do zdaj je bila cena za prvo starostno 
obdobje 462 evrov, po novem bo znašala 517 evrov. Za drugo 
starostno obdobje je bila do zdaj polna cena 395 evrov. Po 
novem bo 477 evrov. Cena kombiniranega oddelka znaša 497 
evrov. 

Občinski svet je brez razprave potrdil še sklep o 
počitniški odjavi otrok v Vrtcu Polzela. Straši lahko v času 
od 1. junija do 30. septembra koristijo rezervacijo za vrtec 
(počitniško odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 
dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 
koledarskih dni. Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 
odstotkov od prispevka za program, v katerem je bil otrok 
pred odjavo. Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Polzela in bodo v upravi vrtca 
predhodno napovedali odsotnost otroka. V skladu z veljavno 
zakonodajo ugodnost ne velja za drugega otroka.

»Pod cerkvijo« bo zrasla soseska 

Na aprilski seji je bil na dnevnem redu tudi predlog 
odloka o ureditvenem načrtu Centra Polzele. Predstavila ga 
je Tjaša Marko iz projektantskega podjetja Tiurb. Spremembe 
so predvidene na petih območjih, ki v večini predstavljajo 
nepozidane kmetijske površine, razen območje šole, kjer gre 
za razširjeno ograjeno območje. Med poslovno-trgovskim 
centrom, v katerem domuje Tuš, in športnim igriščem, je 
načrtovana stavba za storitvene dejavnosti (avtopralnica 

Ureditvena situacija OPPN Pod cerkvijo
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Spodnjo Savinjsko dolino sestavljata dva volilna okraja. 
Občina Polzela je del volilnega okraja Žalec 1, kjer smo na 
nedeljskih volitvah po do zdaj še neuradnih podatkih največ 
glasov namenili Alešu Rezarju (Svoboda), Lidiji Ivanuša (SDS) 

in sesalnica). Na travniku na vzhodnem delu športnega 
igrišča se predvidena teniška igrišča nadomesti z dvema 
večstanovanjskima stavbama. Večstanovanjski blok, ki leži 
na južnem delu načrtovane večstanovanjske pozidave med 
območjem kmetijske zadruge in načrtovano obvoznico, se 
nadomesti z enostanovanjskimi stavbami. Za je glasovalo 
devet članov, medtem ko jih je bilo pet proti.

Projektantka Tjaša Marko je prav tako predstavila 
načrtovano prostorsko ureditev na območju Pod cerkvijo. 
Občinski podrobni prostorski načrt, ki so ga svetniki 
sprejeli soglasno, na tem območju prinaša umestitev 32 
stanovanjskih enot.

Ob 50-letnici PGD Andraž 

Svetniki so v nadaljevanju potrdili še uradno prečiščeno 
besedilo Statuta Občine Polzela in Poslovnika Občinskega 

sveta ter se seznanili z letnimi poročili javnih zavodov 
Glasbene šole Rista Savina Žalec, Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec, II. OŠ Žalec, UPI Ljudske univerze Žalec 
in ZD Jožeta Potrate Žalec. Višja svetovalka za okolje in 
prostor Petra Siter je predstavila dopolnitev letnega načrta 
razpolaganja z zemljišči za leto 2022. 

Ob koncu so svetniki Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Andraž nad Polzelo podali soglasje za izvedbo prireditve 
50-letnica PGD Andraž nad Polzelo, ki bo na tamkajšnjem 
športnem igrišču 18. junija. 

 

Špela Ožir

V Občini Polzela smo volili na petih voliščih. Stranka Svoboda 
(Aleš Rezar) je največ glasov dobila na voliščih Avtohiša Kos in  
Šola Polzela – volišče I, II, III, medtem ko je na volišču Zadružni  
dom Andraž največ glasov prejela NSi (Jože Kužnik). 

Z novimi obrazi na političnem parketu  
 

Nedeljske državnozborske volitve so dodobra premešale karte na slovenskem 
političnem parketu. Zmagovalka je postala stranka Svoboda z Robertom Golobom 
na čelu, ki je do zdaj prejela največ poslanskih mest. Sledijo ji stranke SDS, NSi, SD in 
Levica. In kako smo volili Savinjčani? 

in Jožetu Kužniku (NSi). Glede na do zdaj preštete glasove 
kaže, da se je v parlament iz naše občine uvrstil Aleš Rezar, 
medtem ko se dozdajšnji poslanki Lidiji Ivanuša ni uspelo 
vnovično prebiti v poslanske vrste. 

In kako so volili v volilnem okraju Žalec 2? Tam so največ 
glasov prejeli Dean Premik (Svoboda), Dragica Sternad 
Pražnikar (SDS) in Aleksander Reberšek (NSi). Med njimi se 
je glede na neuradne rezultate v parlament uspelo prebiti 
Deanu Premiku in Aleksandru Reberšku, ki je bil poslanec  
že v tem mandatu.

Volilna udeležba na tokratnih državnozborskih volitvah  
je znašala približno 69 odstotkov volilnih upravičencev,  
kar je krepko več kot pred štirimi leti, ko jih je volilo nekaj 
manj kot 53 odstotkov.

Dan po volitvah so izidom glasovanja prišteli tudi 
glasove, ki so prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz 
tujine bo treba počakati do 3. maja. Uradni izidi naj bi bili 
znani do 10. maja, ko bo torej tudi dokončno znano, kakšna 
bo sestava državnega zbora. 

Špela Ožir
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Iščemo pogrešane 
 

V sklopu Službe za poizvedovanje Rdečega križa Slovenije (RKS) preprečujemo 
stiske oseb, ki so ločene od svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, nasilja, 
naravnih in drugih nesreč ter migracij. Služba sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, 
prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju družinskih vezi. 
 

Državljane Ukrajine, ki so pribežali k nam in jim 
zagotavljamo humanitarno pomoč, registriramo; zapišemo 
njihove osebne in kontaktne podatke ter dokumentacijo 
arhiviramo v skupni računalniški evidenci RKS. Če bi se 

Arhivske kartoteke iz 2. svetovne vojne

zgodilo, da se žena in otroci, ki so se razselili po drugih 
državah zaradi vojnih razmer v svoji državi, z očetom ne bi 
več sestali, jim pri tem pomagamo s pridobljenimi podatki. 
Do zdaj smo samo v RKS – Območnem združenju Žalec 
registrirali več kot 50 prebivalcev Ukrajine.

Služba za poizvedovanje, ki deluje pri Rdečem križu 
Slovenije, je ustanovljena na podlagi Zakona o Rdečem križu 
Slovenije in deluje v skladu z ženevskimi konvencijami in je 
članica mednarodne mreže za obnavljanje družinskih vezi, 
ki jo sestavljajo Mednarodni odbor Rdečega križa in njegove 
regijske delegacije ter nacionalne službe za poizvedovanje 
drugih nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca. 

Služba pomaga tudi pri pojasnjevanju usode pogrešanih 
oseb ter sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami na 
področju dela. Vodi določene zbirke podatkov ter je zavezana 
izdajati potrdila in druge dokumente.

Pri odzivu na naravne in druge nesreče ter ob izrednih 
razmerah je služba vključena v delovanje Uprave RS za 
zaščito in reševanje. V vojnih razmerah je delovanje službe 
opredeljeno z zakonom v obliki nacionalnega urada za 
obveščanje.  

    RKS - OZ Žalec 

TIC Polzela objavlja javni natečaj za najlepšo pustno masko. Prav vsi občani Občine 
Polzela, tako tisti najmlajši, kot tisti starejši, ste lepo povabljeni, da sodelujete 
na natečaju in si nadanete izvirne pustne maske. Maske so lahko posamezne, 
skupinske ali družinske, vse pa čimbolj izvirne in domiselne. 

Ker druženj in dogodkov v živo zaenkrat še ni moč izvesti, dogodek skrbno 
dokumentirajte v vašem domačem okolju ter fotografsko gradivo pošljite na 
e-naslov tic@polzela.si najpozneje do 15. 3. 2022.

O zmagovalcu natečaja bo glasovala strokovna komisija. Ocenjevala bo: izvirnost, 
domiselnost, trud, atraktivnost...
 
Posamezniku, skupini ali družini z najlepšimi pustnimi maskami bodo podeljene 
lepe praktične nagrade. 
 
Najboljše maske in fotografije bodo objavljene v naslednji številki Polzelana.
 
Vabljeni k sodelovanju, ne bo vam žal.

PODALJŠUJEMO ČAS URADNIH UR ZA IZDAJO OSEBNIH 
IZKAZNIC, POTNIH LISTIN IN VOZNIŠKIH DOVOLJENJ

Z namenom, da državljanom zagotovimo hitrejšo obravnavo, bomo 
dodatno poslovali.

Uradne ure bodo tudi:

• v soboto, 14. maja 2022, od 8. do 12. ure; 
• ob sredah od 17. do 18. ure do preklica.  

Poslovanje namenjamo strankam za pridobitev osebnih dokumentov. 

Vljudno vabljeni!

Simona Stanter
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Gradnja optičnega omrežja T2 se nadaljuje
 

Potem, ko je investitor, podjetje T2, d. d., v preteklem letu končal gradnjo optičnega 
omrežja na območju med ulicama Rimske terase in Prečno ulico ter na ulicah Ob 
Savinji, Savinjska cesta, Cvetlična ulica in Ob železnici do predvidene centrale na 
Trgu sv. Marjete, se je gradnja v začetku leta 2022 prelevila v drugo fazo.

Podjetje Gratel, d. o. o., iz Kranja je začelo gradnjo na 
območju Cvetlične ulice in ulice Pod bregom ter na območju 
Ločiške in Sončne ceste ter se v teh dneh nadaljuje po ulici 
Ob železnici proti Vrtni ulici, nato bo gradnja potekala po 
Vrtni ulici do Malteške ceste in Ob Strugi. Sočasno bo na tem 
območju zgrajena tudi javna razsvetljava. Trenutno poteka tudi 
dokončna sanacija prekopanih prometnih površin – asfaltiranje.

V nadaljevanju vas obveščamo, da bo zaradi gradnje 
optičnega omrežja T2 urejena začasna delna zapora ceste JP 
991521 in začasna popolna zapora občinskih kategoriziranih 
cest LZ 493821,LZ 493811, LZ 493925, LZ 493926, LZ 493932, LZ 
493933, LZ 493935 in JP 991521, LZ 493841, LZ 493935, z urejenim 
obvozom.

Začasna delna zapora in popolna zapora bo postavljena 
od 19. aprila 2022 do 30. junija 2022, vsak dan, razen nedelje 
med 7. in 17. uro.

V času popolne zapore bo urejen obvoz. Na območju 
popolne zapore bo dovoljen promet za gradbišče in stanovalce. 
Dela se bodo izvajala samo v dnevnem času, vendar bo popolna 
zapora potrebna tudi v nočnem času. Začasna prometna 
signalizacija bo potrebna v nočnem in dnevnem času.

Elaborat začasne prometne ureditve si lahko ogledate na 
spletni strani Občine Polzela. 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo. 

Alenka Kočevar

Vrtna ulica

TIC Polzela objavlja javni natečaj za najlepšo pustno masko. Prav vsi občani Občine 
Polzela, tako tisti najmlajši, kot tisti starejši, ste lepo povabljeni, da sodelujete 
na natečaju in si nadanete izvirne pustne maske. Maske so lahko posamezne, 
skupinske ali družinske, vse pa čimbolj izvirne in domiselne. 

Ker druženj in dogodkov v živo zaenkrat še ni moč izvesti, dogodek skrbno 
dokumentirajte v vašem domačem okolju ter fotografsko gradivo pošljite na 
e-naslov tic@polzela.si najpozneje do 15. 3. 2022.

O zmagovalcu natečaja bo glasovala strokovna komisija. Ocenjevala bo: izvirnost, 
domiselnost, trud, atraktivnost...
 
Posamezniku, skupini ali družini z najlepšimi pustnimi maskami bodo podeljene 
lepe praktične nagrade. 
 
Najboljše maske in fotografije bodo objavljene v naslednji številki Polzelana.
 
Vabljeni k sodelovanju, ne bo vam žal.

OBVESTILO O POSLOVANJU NOTARSKE PISARNE ŽALEC

Spoštovani uporabniki notarskih storitev,

Notarska zbornica Slovenije je v Uradnem listu RS skladno s 17. členom 
Zakona o notariatu določila in objavila, da 29. aprila 2022 začnem poslovati 
notar Mitja Korent.

Notarsko poslovanje bom opravljal v poslovnih prostorih na naslovu  
Ulica heroja Staneta 1b, 3310 Žalec (v stavbi Pošte Slovenije v Žalcu), 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 naročanje sem dosegljiv na telefonski številki: 
03 713 32 90 ali po elektronski pošti: info@notar-korent.si.

Mitja Korent
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Vabilo PROSTOFERJEM k sodelovanju

 
Kaj je projekt “Prostofer” in komu je namenjen? 

Občina Polzela bo v sodelovanju z zavodom Zlata mreža, 
predvidoma v mesecu maju 2022 začela izvajati projekt 
Prostofer. Projekt temelji na prostovoljski bazi in je bil 
ustvarjen z namenom povečanja mobilnosti starejših. 

Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, da lažje 
dostopajo do javnih ustanov, zdravnikov, lekarn, trgovin, 
pri tem pa jim pomagajo aktivni starejši vozniki, ki radi 
priskočijo na pomoč.

ZAKAJ POSTATI PROSTOFER? 

Prostoferstvo je oblika prostovoljstva, ki vam ob nudenju 
pomoči in podpore tistim, ki so je najbolj potrebni, prinaša 
tudi veliko osebno zadovoljstvo in ustvarja nepozabne 
trenutke v času, ki bi ga sicer porabili za manj pomembne 
stvari in opravila. Prostoferstvo vam tako omogoča:

 
• priložnost za spoznavanje novih ljudi in sklepanje  

  novih prijateljstev, 
• kakovostno preživljanje prostega časa, 
• ohranjanje in nadgrajevanje vozniških veščin ter 

   spoznavanje e-mobilnosti, 
• razvijanje lastne osebnosti in pridobivanje novih 

  vrednot.

Kdo je lahko PROSTOFER?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so 

PROSTOFER: BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE

Spoštovani občanke in občani, 

Občina Polzela je pristopila k projektu zavoda “Zlata mreža – Prostofer”, 
ki predstavlja vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. 
Povezuje starejše ljudi, ki potrebujejo prevoz ter ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč.

Če želite postati prostovoljni šofer, lahko pridobite vse informacije 
v spodnjem vabilu. Prijavite se lahko s klicem na telefonsko številko:  
03 703 32 00, 03 703 32 07 ali na e-naslov: jasna.gregorc@polzela.si.

Jasna Gregorc

prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni 
vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, 
ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo 
nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri 
vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki 
jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. 

KAKO DELUJE »PROSTOFER«?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in 
to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo 
je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za 
zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni center 
je na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 8.00h 
in 18.00h, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 
3 dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo 
prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 
16.00, izjemoma se lahko dnevi in ure prilagodijo potrebam. 

ZAKAJ »PROSTOFER« IN NJEGOVA KORIST V DRUŽBI? 

Brezplačni prevozi starejšim omogočajo: 

• večjo mobilnost in večjo socialno vključenost, 
• medsebojno povezovanje in pomoč, 
• boljšo kakovost življenja v tretjem življenjskem   

  obdobju. 

Jože Kužnik
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Ukinitev prehoda in nova obvozna cesta 
 

Občina Polzela postopoma ukinja nezavarovane nivojske prehode, še posebno tiste, 
ki so zaradi slabe preglednosti precej nevarni za udeležence v prometu. Trenutno s 
tem namenom izvaja dela pri železniškem prehodu na železniški progi Celje-Velenje 
pri nekdanjem Garantu na Polzeli.

Podjetje Rafael iz Sevnice trenutno gradi obvozno cesto, 
premostitveni objekt čez potok Podvinska struga in lokalno 
krajevno cesto, priključek na podvoz, dostop do industrijske 
cone in pešpot ob železnici. 

Projekt bo stal malo manj kot 1,3 milijona evrov in bo 
sofinanciran s pomočjo državnega denarja. Ministrstvo za 
infrastrukturo bo prispevalo 70 odstotkov zneska, Občina 
Polzela pa 30 odstotkov. Zaključek del je predviden konec 
septembra 2022.  

    Tone Tavčer

Upravne enote odločamo o vlogah za  
začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine

 
Nudenje zatočišča ljudem, ki zaradi naravnih nesreč ali preganjanja, v strahu za 
golo življenje puščajo vse za seboj, je ena izmed najstarejših in najtemnejših plati 
zgodovine človeštva. To izročilo človečnosti, ki sočloveka, bližnjega ali tujca v stiski 
ne pušča samega, omenjajo že pisna dela o velikih zgodovinskih imperijih Bližnjega 
vzhoda izpred 3000 let, na primer Hetitov, Babiloncev, Asircev, starih Egipčanov, 
starozaveznih in antičnih ljudstev. Danes je to civilizacijska pridobitev, zapisana v 
temeljnih dokumentih mednarodnega humanitarnega prava, ki mu v svojih pravnih 
sistemih sledijo tako rekoč vse napredne države sveta.  
 

Sodobna znanost tudi z najnovejšimi analizami 
starodavnega človeškega DNK razkriva, da so naravne in 
druge nesreče, vojne in druga opustošenja, ki množice ljudi v 
strahu za preživetje poženejo v neznano, od nekdaj stalnica 
človeške zgodovine. Svet si še ni opomogel od oboroženih 
spopadov in vojn na pragu 21. stoletja, ko je izbruhnila kriza 
covida-19. Do zadnjega smo zaman upali, da se bo Evropa 
po strahotnih izkušnjah druge svetovne vojne in vojn na 
območju nekdanje skupne države vendarle izognila novim 
oboroženim spopadom. Zaradi kriznih razmer v Ukrajini 
je Svet Evropske unije 4. marca 2022 sprejel odločitev o 
aktiviranju začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji, 
ki omogoča takojšnjo in začasno zaščito osebam, ki so bile 
24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi 
vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Vlada Republike 

Slovenije je skladno s to odločitvijo 9. marca 2022 sprejela 
Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz 
Ukrajine v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 10. marca 
2022. Z uveljavitvijo sklepa se je začel uporabljati Zakon o 
začasni zaščiti razseljenih oseb, ki ureja uvedbo, trajanje 
in prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in 
postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter 
pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v Republiki 
Sloveniji.

Vzporedna cesta
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Ukrajinski pribežniki lahko za začasno zaščito v Republiki 
Sloveniji zaprosijo bodisi na upravni enoti bodisi na 
policijski postaji. Vlogo (glej povezavo: https://www.gov.si/
teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/), ki je na voljo 
tudi v ukrajinskem jeziku, je treba oddati praviloma v treh 
dneh po prihodu v Slovenijo, o njej pa odloča upravna enota, 
na območju katere bodo te osebe nastanjene. Če pribežniki 
vlogo oddajo na policiji, jo mora ta nemudoma posredovati 
pristojni upravni enoti. Na zgoraj navedeni spletni strani 
oz. povezavi so v slovenščini in ukrajinščini dostopne 
informacije o statusih in pravicah, prav tako je na voljo 
klicni center za informacije o pomoči osebam iz Ukrajine na 
telefonski številki 080 41 42 vsak delovnik med 8. in 16. uro 
ali elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si. Za klice iz tujine 
je na voljo številka +386 1 478 75 30.  

Upravne enote v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
ugotavljamo, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev 
začasne zaščite za prebivanje v Republiki Sloveniji, kot 
to določa zakonodaja. Upravičenci so državljani Ukrajine, 
posamezniki, ki so imeli v Ukrajini status mednarodne 
zaščite, in tujci, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi 
dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo varno 
vrniti v domovino, in njihovi družinski člani, ki so v Ukrajini 
prebivali pred 24. februarjem 2022.

In kaj upravne enote še ugotavljamo v postopku 
priznanja začasne zaščite? Med odločanjem moramo 
preveriti tudi, ali prosilec ni osumljen kakšnega kaznivega 
dejanja ali pravnomočno obsojen v Sloveniji. Vse to zahteva 
komunikacijo in vpogled v evidence drugih organov, kar 
zahteva določen čas.

Trenutno še niso vzpostavljene vse potrebne podlage 
za izdelavo in izdajo izkaznic osebe z začasno zaščito. Zato 
upravne enote na podlagi navodil, ki nam jih je posredovalo 
ministrstvo za notranje zadeve, ukrajinskim beguncem, 
ki izpolnjujejo pogoje, izdajamo pisne odločbe o priznani 
začasni zaščiti, na podlagi katerih lahko ti uveljavljajo 
pravice (npr. pravico do nastanitve, zdravstvenega varstva, 
denarne pomoči ali žepnine, izobraževanja, brezplačne 
pravne pomoči, združitve družine, dela). Te odločbe bodo 
veljale do izdaje izkaznice.

Od dneva, ko je bil aktiviran Zakon o zaščiti razseljenih 
oseb, in sicer od 10. marca do 15. aprila 2022, smo na Upravni 
enoti Žalec prejeli 149 vlog beguncev iz Ukrajine. Do sredine 
aprila 2022 smo rešili oziroma izdali 32 odločb o začasni 
zaščiti razseljenih oseb. Več kot 50 vlog smo odstopili v 
pristojno reševanje krajevno pristojnim upravnim enotam, 
saj so se osebe preselile zunaj našega območja. Dejstvo je, 
da se število pribežnikov spreminja iz dneva v dan. Sredi 
aprila je tako bilo na našem območju približno 90 razseljenih 
oseb iz Ukrajine. 

O statusu pribežnika na upravni enoti lahko hitro in 
preprosto odločimo le v tistih primerih, ko imajo prosilci 
pri sebi biometrične potne liste (podatki so zapisani poleg 
ukrajinščine tudi v angleškem jeziku) z žigi izstopa iz 
Ukrajine in morebitnega vstopa v sosednjo državo. 

Težave, s katerimi se spoprijemamo pri našem delu (ob 
tem, da gre za nove nepredvidene naloge), se nanašajo 
na nepopolne vloge beguncev (niso navedeni vsi podatki, 
potrebni za odločitev, in niso priložena vsa ustrezna 
dokazila). Poleg tega je težava tudi identifikacija oseb, saj 
imajo pribežniki pri sebi različne osebne dokumente (npr. 
potni list ali izpisek o rojstvu v ukrajinskem jeziku ali so 
celo brez kakršnega koli dokumenta), na katerih so podatki 
največkrat izpisani le v cirilici in jih je treba prevesti v 
latinico. Pogosto iz dokumentov prav tako ni razvidno, kdaj 
so zapustili matično državo. V takšnih primerih moramo 
(največkrat ob prisotnosti tolmača) osebo povabiti na 
upravno enoto z namenom, da poda izjavo o bistvenih 
okoliščinah za odločitev v postopku. To seveda vpliva na 
podaljšanje časa za izdajo odločbe o začasni zaščiti. Kljub 
vsem našim prizadevanjem, da bi vlogo rešili čim prej, se 
stiska čakajočih glede tega žal neizogibno povečuje. 

Zakon o zaščiti razseljenih oseb določa tudi razloge za 
prenehanje in odvzem začasne zaščite. Skladno s sklepom 
Vlade RS je določeno trajanje začasne zaščite eno leto od 
uveljavitve sklepa Sveta Evropske unije (do 4. marca 2023) in 
se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Dodajamo še, da morajo osebe z začasno zaščito na 
krajevno pristojni upravni enoti ali krajevnem uradu prijaviti 
prebivališče in vsako spremembo prebivališča v treh dneh 
po spremembi. Pri prijavi morajo osebe predložiti dokazila 
o pravici do prebivanja na naslovu (npr. pisno soglasje 
(so)lastnika nepremičnine, najemno pogodbo, podjemno 
pogodbo), na katerem se prijavljajo.

Številne kritike na račun dela upravnih enot, ki smo jih 
zadnje čase pogosto deležni s strani medijev, in sicer, da 
ne odločamo dovolj hitro, verjetno izhajajo iz nepoznavanja 
našega dela. Dejstvo je, da se upravnim enotam nalagajo 
nove in nove pristojnosti ob omejenem številu kadra in da 
smo dolžni ravnati v okviru zakonskih določil. Postopek pa 
neizogibno mora upoštevati preverljiva dejstva tudi zato, da 
podpora države in državljanov res pride v prave roke tistih, ki 
jo potrebujejo in so do nje po zakonu upravičeni.  

Simona Stanter
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Policijska kronika - marec 2022

3. 3. smo bili policisti PP Žalec s strani občana Občine 
Polzela obveščeni o tatvini registrske tablice z motornega 
kolesa. Policisti smo na kraju ugotovili, da je neznani 
storilec ponoči vstopil v odklenjeno garažo in oškodovancu 
z motornega kolesa odtujil registrsko tablico z oznako LJ 
S6-8R. Od prijavitelja je bila sprejeta prijava in napisana 
kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

9. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v 
stanovanjsko hišo v Podvinu pri Polzeli, in sicer je neznani 
storilec s primernim orodjem na vzvod vstopil v hišo, jo 
pregledal, iz nje pa ni ničesar odtujil. Policisti še zbiramo 
obvestila in bomo na Okrožno državno tožilstvo podali 
kazensko ovadbo. 

12. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju grožnje, in sicer naj bi osumljena oseba resno 
zagrozila oškodovancu – prijavitelju. Sprejeta je bila prijava 
in napisana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo 
v Celju.

14. 3. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju tatvine lesa, in sicer v gozdu na območju Založ. 
Neznani storilec je oškodovancu odtujil dve debli in ga s 
tem oškodoval. Sprejeta je bila prijava in napisana kazenska 
ovadba z umikom predloga za pregon na Okrožno državno 
tožilstvo v Celju.

24. 3. smo bili policisti PP Žalec s strani oškodovanke 
obveščeni o kaznivem dejanju nasilja v družini na območju 

Dobriča. Policisti smo zbrali obvestila in osumljencu izrekli 
prepoved približevanja ter napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo v Celju.

Na območju Občine Polzela so se marca zgodile tudi tri 
prometne nesreče, in sicer dve z manjšo materialno škodo, 
policisti pa smo v danih primerih odstopili od ogleda. Ena 
prometna nesreča se je zgodila na parkirnem prostoru v 
Ločici ob Savinji, ko je neznani voznik trčil v parkirano vozilo 
in s kraja odpeljal oziroma pobegnil. Policisti za neznanim 
voznikom še poizvedujemo in bomo ob izsleditvi zoper njega 
uvedli prekrškovni postopek.

Marca smo policisti PP Žalec obravnavali tudi kršitev 
javnega reda in miru v zasebnem prostoru - stanovanju, in 
sicer sta se sprla partnerja, kršitelju pa je bil izdan plačilni 
nalog.

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

Policisti vas ob vse lepših dneh opozarjamo na 
nevarnosti, ki vam pretijo v cestnem prometu. Tako bomo v 
nadaljevanju opozorili na eno izmed najranljivejših kategorij 
udeležencev v cestnem prometu, to so kolesarji in vozniki 
koles z motorji, mopedov in motornih koles. 

Kolo je eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sredstev. 
Za otroke je tudi igralo, odrasli pa ga čedalje pogosteje 
uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. 
Vendar pa moramo pri kolesarjenju dobro poskrbeti za svojo 
varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in 
izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

S kolesarjenjem kot zelo preprostim in ekološkim 
načinom gibanja in prevoza prispevamo k čistejšemu 
okolju, spomladi in poleti oziroma v toplejših mesecih pa 
je to tudi ena izmed najprijetnejših športnih dejavnosti na 
svežem zraku, s katero skrbimo za ohranjanje svojih telesnih 
sposobnosti. Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, koristi 
srcu in ožilju, obenem povečuje moč.

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v 
več kot polovici primerov povzročitelji nesreče. Kolesarji 
najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi:

• nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu 
   roba vozišča ali celo po nasprotni polovici), kar je  
     pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola, 

• vožnje pod vplivom alkohola, 
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• neupoštevanja pravil o prednosti, največkrat na 
  križiščih, saj pozabljajo, da tamkajšnji znak “stop”  
  ali znak “križišče s prednostno cesto” velja tudi zanje, 
  in ne le za voznike motornih vozil, 

• pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo stanju in 
  lastnostim ceste, še posebno na posameznih odsekih 
  cest z večjim naklonom. 

Kolesarji so tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem 
prometu, največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto njihovo vožnjo ovirajo nepravilno 
parkirana vozila.

Prav tako so bolj kot drugi udeleženci v cestnem prometu 
ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki namreč kažejo, 
da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starejši 
kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo 
pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo 
in se počasneje ustrezno odzovejo. Starostne spremembe 
vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih 

poškodbah. To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje 
ne smejo kolesariti. Vendar pa svetujemo:

• Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje 
  sposobnosti in sedejo na kolo le takrat, ko so 
  prepričani, da so resnično sposobni varne udeležbe  
  v cestnem prometu. 

• Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji ponoči, ker  
  se njihov vid počasneje prilagaja temi. Posamezne 
  vožnje naj bodo krajše. Izogibajo naj se tudi vožnje  
  po cestah, kjer se razvijajo večje hitrosti. Predvsem  
  pa naj se izogibajo cestam, kjer ni kolesarskih stez. 

• Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo 
  najprej sami poskrbeli za svojo varnost in da se  
  ne bomo sami spravljali v nevarne in/ali kritične 
  okoliščine, bomo uživali v koristnem, prijetnem in  
  zelo zdravem načinu gibanja, ki ga predstavlja 
  kolesarjenje. 

Jakob Udrih
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Strune na vrtu: kako jih ustavimo 
in kako se jih znebimo 

Najprej vas pozivamo k vztrajnosti in potrpljenju 
pri zatiranju teh škodljivcev, saj v prvem letu ni vidnih 
sprememb. Spremembe se bodo opazile prav zagotovo že v 
naslednjem letu. Postopki so sicer dolgotrajni, vendar se jih 
bomo le tako znebili na naravi prijazen način. Zaradi strun 
propadajo sadike zelenjave, koruze, gomolji krompirja pa 
so navrtani in s tem neprimerni za prodajo. Med vzroki za 
povečano število talnih škodljivcev navajamo najpogostejše, 
to so:

 
 • neprimeren kolobar,
 • neprimerna obdelava tal,
 • stalna, dovolj visoka vlaga v tleh,
 • kislost tal (pH okoli 5),
 • nepravilna uporaba talnih insekticidov v preteklosti,
 • klimatske spremembe …

Eden izmed razlogov za velike težave s strunami, zaradi 
katerih se v zadnjih letih pritožuje čedalje več vrtičkarjev, 
je tudi porušeno ravnovesje. Poleg tega tudi pogosto 
prepredanje vrtnin oziroma njivskih površin s travnimi. 
Prepozno odkriti škodljivci v zelo kratkem času napravijo 
na vrtu pravo razdejanje. Čim prej jih boste torej opazili 
in začeli proti njim ukrepati, tem lažje jih boste odpravili. 
Pravočasno ukrepanje je torej zelo pomembno. Da pa lahko 
pravilno ukrepamo, moramo poznati njihov razvojni krog in 
predvsem biti potrpežljivi.

Strune so nočna mora vsakega vrtičkarja. Nekateri so letos, pred ohladitvijo, že 
izkusili njihovo aktivnost na svojem vrtu. Nadpovprečno visoke aprilske temperature 
in dovolj vlage so bile idealne razmere za prve ličinke teh škodljivcev. Ker so strune 
pogost pojav ne samo na domačih samooskrbnih vrtovih, pač pa tudi v kmetijstvu, 
smo zbrali nekaj uporabnih nasvetov. V nadaljevanju pišemo, kaj so strune, kakšen 
je njihov razvojni cikel in kako se jih lahko znebimo.

Kaj sploh so strune, ki jih najdemo na vrtu? 
Strune oziroma ličinke hroščev pokalic (lat. Coleoptera, 

Elateridae) v Sloveniji prištevamo med najpomembnejše 
talne škodljivce okopavin in vrtnin. Po ocenah strokovnjakov 
se v Sloveniji pojavlja vsaj 150 vrst pokalic, kar je zelo 
veliko v primerjavi s srednjo Evropo, kjer je znanih 176 vrst. 
Gospodarsko so najpomembnejše vrste iz rodu Agriotes, 
ki je v Sloveniji zastopan z 10 vrstami. Nekatere vrste so 
predvsem gozdne in se na obdelovalnih zemljiščih ne 
pojavljajo (Agriotes atterimus, A. acuminatus, A. medvedevi,  
A. pilosellus). Solatna pokalica (A. sputator), motna pokalica 
(A. obscurus), poljska pokalica (A. lineatus) in žitna pokalica 
(A. ustulatus) ter vrsta A. litigiosus pa so travniške ali njivske 
vrste in se redno pojavljajo na travnikih, pa tudi na njivah in 
vrtovih.

Najpogostejše so na zemljiščih, ki so več kot eno rastno 
dobo prekrita s strnjenim rastlinstvom (travniki, detelje, 
travno-deteljne mešanice), na zapleveljenih njivah ter v 
posevkih strnih žit. Če takšna zemljišča preorjemo in jih 
zasadimo ali zasejemo z okopavinami, ki imajo redek sklop, 
lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo velike izgube rastlin 
zaradi poškodb strun. Strune najdemo tudi v zapleveljenem, 
starem, uležanem hlevskem gnoju ali zapleveljenem 
kompostu.

Ličinka strune Hrošč pokalica
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bomo tukaj navedli nekaj okolju neškodljivih prijemov. Kot smo 
že zgoraj omenili, sta v boju proti strunam ključna vztrajnost in 
potrpljenje.

Za tiste, ki na vrt pogosto posejete tudi zeleno gnojenje, 
kot sta lucerna in detelja: ti dve spodbujata strune, prav tako 
žita. Nekatere rastline, kot so ajda, lan, konoplja in proso, pa 
zmanjšajo število strun v tleh.
 

Prekopavanje zgornje plasti zemlje 
Strun se lotimo s prekopavanjem. Strunam rahla zemlja 

ne odgovarja, zato je prvi način boja proti njim lopatanje. 
Prekopavanje zgornje plasti zemlje namreč vpliva na 
izsuševanje zemlje, v taki jajčeca in izlegle ličinke poginejo, 
pa tudi ptice jih bodo lažje pobirale iz tal. Zato poskrbimo za 
naše pernate prijateljice in jim v poletnem času priskrbimo 
predvsem čisto vodo. Tudi krti, ki nam tako veselo delajo 
luknje po gredicah, poskrbijo za zmanjšanje številčnosti 
strun in tudi bramorjev v tleh.

Strune neposredno prizadenemo tudi ob večkratni 
mehanični obdelavi tal (brananje, česanje, okopavanje 
…), saj vsaka mehanična obdelava tal zmanjšuje njihovo 
številčnost, manj pa moti njihove najpomembnejše naravne 
sovražnike – brzce. V letih, ki so za strune ugodna, se na 
zanemarjenih njivah (npr. zapleveljena strnišča) pojavljajo 
številčnejše populacije strun, poveča pa se tudi njihovo 
število v letih, ki sledijo.

Kolobarjenje – širok kolobar
Priporoča se širok kolobar. Pri tem moramo paziti 

zlasti na to, da si občutljive rastlinske vrste, kot so koruza, 
krompir, čebula, kapusnice, korenček, zelena, solata …, 
sledijo na istem zemljišču šele po nekaj letih. Izjemo lahko 
naredimo, če v kolobar kot glavne ali prekrivne neprezimne 
posevke vključujemo ajdo, proso, belo gorjušico, lan, saj te 
rastline pomembno zmanjšujejo številčnost strun v tleh. 
Prepogosta setev žit, lucerne in detelje povečuje številčnost 
strun. Občutljivih rastlinskih vrst tudi ne sejemo oziroma 
sadimo na preorana zemljišča, ki so bila dlje porasla s travo, 
deteljami, plevelom.

V drugi polovici avgusta prazne gredice zasejemo z belo 
gorjušico. Tik pred cvetenjem jo pokosimo in takoj zadelamo 
v zemljo. Zalijemo, lahko tudi pokrijemo s folijo. Tako pokrito 
pustimo vsaj 10 dni, lahko tudi dlje. Kemijske snovi, ki se v 
stiku z vodo sprostijo iz razrezane zelene mase, so strupene 
za strune, pa tudi za jajčeca polžev.

Zaščitne rastline
Na vrt posadimo cvetlice. Lep je primer starih kmečkih 

vrtov, ki so bili vedno lepo pisani in obdani s cvetjem. Zato 
v vrtu zasadimo večje število žametnic, kapucink in ognjiča. 
Njihove korenine namreč izločajo snov, ki je strunam 
strupena.

Opis strun in odraslih hroščev pokalic
Hrošči: pokalice, katerih ličinke oziroma strune se pri nas 

uvrščajo med gospodarsko škodljive organizme, spadajo v 
rod Agriotes. Merijo 7 do 10 mm. Posebnost hroščev je, da 
imajo na trebušni strani predprsja poseben trn, ki ga lahko 
izvlečejo in sprožijo v vdolbino na sredoprsju, kar povzroči 
značilen pok. Od tod izvira ime pokalica. Barve so rjave ali 
črne.

 
Jajčece: je okroglo ali ovalno svetleče, mlečno belo do 

rumeno, 0,4 do 0,8 mm dolgo, pogosto oblepljeno z zemljo 
in je zato težko opazno.

Ličinke: (strune, žičniki) so podolgovate, črvičasto valjaste, 
slamnato rumene do rdečkaste barve. Glavo imajo majhno, 
tri pare orpsnih nog in dolg zadek, zgrajen iz različno vidnih 
zadkovih obročkov. Telo je hitizirano in spominja na košček 
strune pri kitari oz. žico. Od tod izhaja ime strune. Pomembna 
je oblika končnega zadkovega obročka za določitev vrste. Na 
dva zobca konča zadek pri rodovih Selatosomus, Athous, 
Corymbites, Limonius, enojni stožčast zadek ima rod Agriotes, 
trikrat razčlenjen pri Melanotus. Odrasle strune dosežejo 15 do 
35 mm dolžine, predstavniki Melanotus so največji.

Buba: je prosta, mlečno bela, spominja na imago.

Povzročanje škode na vrtu
Škodo povzročajo le ličinke, ki so polifagne, ne pa imagi. 

Največ škode povzročijo v redkih posevkih, še posebno 
so ogroženi krompir, koruza, sladkorna pesa, vrtnine.

Hrošči niso škodljivi, saj se hranijo s cvetnim prahom 
in listi rastlin. Izlegle ličinke se hranijo z organsko snovjo v 
tleh. Največ škode povzročajo ličinke višjih razvojnih stopenj, 
ki se prehranjujejo s koreninami različnih rastlinskih vrst, 
obgrizejo koreninski vrat in se zavrtajo vanj, zavrtajo pa se 
tudi v gomolje krompirja, korene korenja in repe, objedajo 
tudi kalčke. Ker v rastlinah iščejo vodo, so strune zlasti 
nevarne v sušnih letih in v tleh, v katerih ni dovolj vode.

Čeprav odrasle pokalice ne povzročajo neposredne 
škode z objedanjem rastlin, pa se razmnožujejo in je zato 
treba tudi odrasle osebke pobirati in jih odstranjevati. 
Odrasli hrošči odlagajo jajčeca, ki jih najlažje uničujemo s 
prekopavanjem zemlje in tako preprečimo, da se razvijejo 
ličinke, ki povzročajo škodo z objedanjem koreninskih 
laskov mlade rastlinice. Ko pride čas za hrošče, bi bilo 
priporočljivo tla v vrtovih pokriti z zastirko. Najpogosteje 
uporabljamo slamo, kajti le tako preprečimo, da bi ti odložili 
svoja jajčeca v zgornje plasti tal, iz katerih se bodo v treh 
do štirih tednih izlegle ličinke. Te nam v prvem letu sicer 
ne bodo delale škode, prav zagotovo pa v naslednjem.

Kako se znebimo strun na vrtu?
 Preidimo k ukrepom, ki nam bodo pomagali, da se znebimo 
strun na našem vrtu. Ker zagovarjamo sonaravno vrtnarjenje, 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 4, april 2022

15Kmetijstvo

Naravni sovražniki strun
Na številčnost strun lahko vplivamo tudi z ohranjanjem in 

spodbujanjem naravnih sovražnikov strun (mednje uvrščamo 
ptice, žabe, nekatere stenice in muhe, v ornici so pomembni 
predstavniki hroščev brzcev, strune pa okužujejo tudi 
entomofagne glive iz rodov Metarhizium, Beauveria, Isaria, 
Tarihium, Oospora, Entomophthora in nekatere bakterije 
iz rodu Pseudomonas). Tovrstni način zatiranja strun je še 
slabo preučen.

Možnosti za zatiranje strun na domačem vrtu je torej več. 
Najbolje bo, da jih kombiniramo med seboj in poskusimo, 
kateri izmed načinov je na vrtu najučinkovitejši. Katerega 
koli že boste izbrali, upamo, da bo deloval in da bo vaš vrt 
bujno uspeval še naprej. 

Vir: Nasveti za vrt – Kmečki glas
Blaž Turnšek

Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi
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Poleg kitare igra še bas, klaviature in bobne. Piše besedila in 
melodije ter ustvarja aranžmaje.

Jan Potrč, Polzelan, ki navdušuje z lahkotnim rokom 

Poleg tega, da poje in igra kitaro, sam poskrbi za celoten proces 
nastajanja skladbe.

Jan Potrč, ki je pred dnevi nastopil na podelitvi športnih priznaj Občine Polzela 
in dobrodelnem koncertu za županov dobrodelni sklad, je glasbi predan že več 
kot desetletje. Poleg tega, da poje in igra kitaro, sam poskrbi za celoten proces 
nastajanja skladbe. Ob samostojni glasbeni karieri nastopa s skupino Bepop, kjer 
dekleta spremlja z igranjem kitare. Vedno bolj ga mikajo igralske vode. Kot stranski 
igralec je nastopil v eni izmed epizod priljubljene serije »Ja, Chef« z Jurijem Zrncem 
v glavni vlogi.  

Star je bil približno osem let, ko je začel igrati harmoniko, 
a pri tem inštrumentu ni dolgo ostal, ker je v njegovo 
življenje vstopila kitara, ki jo je dobil kot darilo za birmo. 
To je bila vsekakor ljubezen na prvi pogled in v tistem času 
se je začela njegova glasbena pot. Danes poleg kitare igra 
še bas, klaviature in bobne. Piše besedila in melodije ter 
ustvarja aranžmaje. 

Za vse vaše glasbene projekte torej od začetka do 
konca poskrbite povsem sami. Koliko časa vam vzame 
ena skladba?

Če imam res tisti »ta pravi« navdih, se lahko zgodi, da 
vse opravim v enem dnevu. Napišem besedilo, melodijo, 
zapojem, odigram melodijo, naredim produkcijo in aranžma 
ter vse, kar spada zraven. A to je prej izjema kot pravilo. 
Nasprotje temu, česar se zavedam in kar ni najboljše, je, 
da se lahko zavleče za dva, tri ali celo več mesecev. Kakšna 
skladba lahko ostane nedokončana tudi celo leto. In pride 
naključje, nepredvidene okoliščine in posledično ideja, ki 
bi ji ustrezala, ter tako skladbo dokončam. Ni pravila, ni 
zaporedja.  

 
Do zdaj je bilo na radiih slišati že več vaših skladb. 

Najbolj znane so Le spomin, Za vedno, Jaz in ti, Away, 
Kot iz najlepših sanj in Ne zbudi me. Katera zvrst vam je 
najbližje?  

Sprva sem se iskal in našel v brit popu ter brit roku, 
dveh glasbenih zvrsteh, ki sta se sredi 90. let razvili v Veliki 
Britaniji, medtem ko se v zadnjem obdobju moje skladbe 
vedno bolj prevešajo v pop rok s pridihom lastnega sloga. 
Besedila se največkrat dotikajo ljubezenskih in življenjskih 
tem. Gre za vsebine, ki se dogajajo vsakomur, tudi meni, zato 
jih poskušam zliti na papir. 

Imate morda v mislih izdajo albuma?

Do zdaj sem naredil med petdeset in šestdeset skladb. 
Povsem dokončanih pa jih je približno polovica. Že pred 
dvema letoma sem se odločil, da izdam svoj prvi album, a se 
je nekoliko zamaknilo. Če se bo vse izšlo po načrtih, bi lahko 
bil zunaj letošnjo jesen.  

  
 Na Youtubu si je mogoče ogledati tudi nekaj 
videospotov za vaše skladbe. Ste morda za lokacijo za 
kakšnega izbrali Polzelo? 

Do zdaj imam pet videospotov, kar ni malo, ker po navadi 
izvajalci napravijo enega ali dva za posamezni album. Do 
začetka leta 2019 sem imel veliko zagona in za vsako svojo 
skladbo posnel še videospot. Za skladbo Kot iz najlepših sanj 
sem izbral poročno dvorano na gradu Komenda.
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Potem je prišla epidemija. Kako je vplivala na vaše 
ustvarjanje?

Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa so povzročili, 
da smo glasbeniki ostali brez koncertov. Tako s skupino 
Bepop kot s svojim solo projektom Jan Potrč sem jih imel 
načrtovanih že kar nekaj, a so bili odpovedani. Glasbeniki  
smo nastopanje in stik z občinstvom zelo pogrešali. V tem 
času smo bili povabljeni na različne spletne dogodke, a se 
ti nikakor ne morejo primerjati z dogodki v živo. 

Imate morda tudi svojo akustično ekipo?

Tako je. Na dobrodelnem koncertu za dobrodelni 
županov sklad sem nastopil z njo. Na kahonu me je 
spremljal Kristjan Pader in Simon Tratnik na ritem kitari.  
 
 Občasno k sodelovanju povabimo še kakšnega 
klaviaturista. V tem primeru je to bila Tjaša Turnšek.  

Bili ste eden izmed članov ekipe, ki je Občino Polzela 
zastopala v oddaji V petek zvečer. Kako zelo ste se 
zabavali? 

Bila je res zanimiva izkušnja. Snemanje traja kar precej 
časa, a vseskozi se veliko dogaja, polno je smeha, dobre 
volje, čas v takšnem vzdušju pa hitro mineva. Do zdaj sem 
v oddaji sodeloval trikrat. Dvakrat sem bil s polzelsko ekipo 
kot tekmovalec. Prvič smo zmagali in se uvrstili v naslednji 

krog, kjer pa smo na žalost izgubili. Tretjič pa sem v oddaji 
gostoval kot glasbeni gost.  

Mikajo vas tudi igralske vode. Kako ste se znašli v 
četrti sezoni slovenske nanizanke »Ja, Chef«, v kateri 
ima glavno vlogo Jurij Zrnec? 

Zadnji dve leti nekoliko spremljam razpise za 
igralske vloge, čeprav me to področje zanima že od 
nekdaj. Nasmehnila se mi je sreča in ekipa, ki ustvarja 
nanizanko »Ja, Chef«, mi je v eni izmed epizod četrte 
sezone dodelila stransko vlogo z nekaj besedila. Kamer 
sem zaradi glasbe vajen, a moram priznati, da me je 
tokrat zaradi igranja, kar je zame nekaj novega, stiskalo 
pri srcu. Čeprav gre zgolj za stransko vlogo, je bila to 
zame izjemna nova izkušnja in upam, da se mi še kdaj 
nasmehne takšna sreča. 

 
Kaj počnete, kadar niste glasbenik? 

 
 Po izobrazbi sem mehatronik, a sem do zdaj opravljal zelo 
raznovrstna dela. Med drugim sem bil servisni sprejemnik 
in svetovalec na avtoservisu, namestnik vodje skladišča, 
ter upravljavec CNC-stroja. Marca sem pustil redno službo, 
ker je bilo dostikrat težko usklajevati čas in termine  
svojih glasbenih ter drugih dejavnosti v sklopu rednega 
delovnega časa. Ideje in načrti za nadgradnjo samostojne 
poti so že v nastajanju, a to naj za zdaj ostane skrivnost. 

Špela Ožir
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Mladi raziskovalci, 
iskalci pomladi

Srebrni na turističnem 
tekmovanju

Raziskovanje na terenu      

Pavel, Klara, Andrej in Martin na turistični stojnici   

Prvi sonček in topel dan nas je v raziskovanje pognal. 
Najprej smo spoznali prve znanilce pomladi, nato pa se 
te odpravili poiskat in prepoznat v bližnjo okolico. 

Pripravili smo si pomladni lov na zaklad. Iskali smo 
zaklade narave. Tiste, ki se s soncem in toplejšim vremenom 
prvi postavijo na ogled. V žepe smo dali pisalo, okoli vratu 
pa slikovni prikaz rastlin, ki smo jih iskali. Kakor hitro smo 
našli pravo, smo jo označili kot najdeno. No, vse ni teklo 
tako gladko, ponagajal nam je žafran, ki nam je raziskovanje 
podaljšal in nas z raziskovanjem popeljal vse do Šeneka. Tam 
smo si lahko oddahnili, pokljukali še zadnjega znanilca in 
tako uspešno opravili prvi del raziskovanja.

Raziskovanje pa se je nadaljevalo tudi v oddelku, kjer 
smo spoznavali sestavo rastlin in tako na primerih rastlin 
prepoznavali korenine, čebulice in gomolje, liste, cvetove ter 
stebla ...

Če še ne veste, potrjujemo prihod pomladi. 

Pomladni pozdrav iz oddelka 11 s Petro in Polono

V četrtek, 7. aprila 2022, so se učenci naše šole 
udeležili turistične tržnice, na kateri so v okviru 
festivala »Turizmu pomaga lastna glava« zagovarjali 
svojo raziskovalno nalogo z naslovom Vrelec mladosti – 
stopinje do dobrega počutja.  

Osmošolci Klara Jug, Andrej Kužnik, Martin Cizej in Pavel 
Zapušek so svoje delo uspešno opravili in zanj prejeli srebrno 
priznanje. Za dosežek jim iskreno čestitamo. 

Lea Tomšič in Dobrila Vučenović

Pozdrav pomladi

Naj gregorjeva ljubezen 
s krili maha vsepovsod, 
v našem vrtcu se ljubezen
razmnožila je povsod.

Z žive meje se oglaša 
razigrano glasen zvok, 
saj to ljubezen nam 
oznanja ptičje petje 
vsepovsod. 

Potok kliče nas iz daljave, 
da obiščemo ga spet
in po njem gregorčke naše  
izpustimo v širni svet. 

 Otroci iz oddelka 8  
z Anjo in Natašo
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Ustvarjalni teden pisanja z roko     

Teden pisanja z roko

Naša šola se je letos prvič pridružila vseslovenskemu 
projektu Teden pisanja z roko, ki je potekal od 17. do 21. 
januarja 2022.   

V torek, 18. januarja 2022, smo na šoli izpeljali dve uri 
kulturnih vsebin, pri katerih smo se posvetili pisanju z roko. 
Uvodoma je vse učence nagovorila ravnateljica Bernardka 
Sopčič. Ker je letošnja tema posvečena razmisleku, zakaj 
je pisanje tako zelo pomembno za človekov miselni razvoj, 
smo se najprej z učenci o tem pogovarjali. Ogledali smo 
si kratek film, v katerem avtorica opozarja na koristnost 
pisanja z roko. Posvetili smo se tudi nasvetom, kako lahko 
še izboljšamo svojo pisavo.

Nato je vsak učenec lastnoročno zapisal besedilo naše 
himne Zdravljice. V vsakem razredu so izbrali štiri najlepše 
izdelke, dva izmed fantov in dva izmed deklet. Marca smo 
priredili razstavo in razglasili najboljše pisce. Nagrade smo 
podelili enemu fantu in dekletu iz vsakega triletja, tudi 
učencem POŠ Andraž.

Učenci so se pozneje posvetili ustvarjanju razglednic 
oziroma voščilnic ob kulturnem prazniku. Starejši učenci so 
pisali mlajšim in obratno, na primer učenci 1. a so poslali 
voščilnice vsem učencem 9. a. Tudi učenci 9. a so napisali 
za vsakega učenca 1. a voščilnico in jim jo poslali po pošti. 
Skoraj vsi so se že razveselili čudovitih sporočil s kulturno 
obarvanimi ilustracijami.

Tudi učenci, ki so se zaradi karanten šolali od doma, so 
uspešno, čeprav na drugačen način, sodelovali pri kulturnih 
vsebinah. Nekoliko drugače so se ustvarjanja razglednic 
lotili sedmošolci. Izdelali in zapisali so razglednice z motivi 
in lepimi pozdravi iz zimske šole v naravi, ki so jo ravno 
takrat preživljali v Črni na Koroškem oziroma na Vojskem.

V jedilnici šole smo vsem učencem zastavili še dve 
nagradni nalogi. Pri prvi so se morali učenci podpisati 
z imenom in priimkom Franceta Prešerna. Pri drugi so 
prepoznavali pisave učiteljic, posebej za predmetno in 
posebej za razredno stopnjo. Izbrane učiteljice so ročno 
napisale kitice iz Prešernovega Povodnega moža. Naloga je 
bila zelo zahtevna. Nagrade smo podelili marca.

Tudi Američani že od leta 1977 praznujejo nacionalni 
dan pisanja z roko, ki opominja ljudi na pomen pisanja 
z roko. Dan vsako leto praznujejo 23. januarja, ki je hkrati 
rojstni dan Johna Hancocka, prvega podpisnika Deklaracije 
o neodvisnosti, ki velja za enega izmed najpomembnejših 
ameriških dokumentov, ki je bil napisan davnega leta 1776 
– kako drugače kot na roko. Učiteljica Mojca Kacjan, ki je 
tudi sama mojstrica pisanja z roko, je za učence pripravila 
še pester nabor zabavnih pisnih izzivov in nalog pri pouku 
angleščine ter jih objavila na svojem blogu Evropski dan 
jezikov na Polzeli.

Projektu so se pridružili tudi v oddelkih podaljšanega 
bivanja. Pisali so zgodbe o zimi, prepisovali in si izmišljali 
uganke o zimi, raziskovali severne medvede in še marsikaj, 
vse so razstavili v vitrinah na hodniku šole. Dejavnosti so 
nadaljevali še v tednu kulture. Največ časa so posvetili 
Francetu Prešernu in njegovim pesmim, ki so jih prepisovali 
na podlage, ki ponazarjajo vsebino pesmi: Pod oknom – luna, 
Svarjenje – lipa, Od železne ceste – vlak, Zdravljica – kelih. V 
Prešernov doprsni obris pa so z vsemi pisavami slovenske 
abecede in z različnimi barvami vpisovali njegovo ime in 
priimek.

Učenci so ugotovili, da je pisati na roke zelo težko in 
naporno, ker premalo vadimo – premalo pišemo na roke. Na 
končne stvaritve pa so bili zelo ponosni. 

Alja Bratuša, Mojca Kacjan in Angelika Urbanc
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Državni 
otroški parlament

Fizikalna eksperimentalnica 
na OŠ Polzela

Zveza prijateljev mladine Slovenije vodi vseslovenski 
program Otroški parlament, ki spodbuja mlade k 
aktivnemu državljanstvu in izražanju lastnega mnenja o 
pomembnih vprašanjih, ki se nanašajo nanje.   

Vsako leto se izpelje najprej na šolski, nato na 
medobčinski ravni (letos izpuščena), sledi regijska in na 
koncu državna raven. Iva Ćurković, devetošolka OŠ Polzela, se 
je kot ena izmed osmih predstavnic Savinjsko-Šaleške regije 
v ponedeljek, 11. aprila 2022, udeležila 32. nacionalnega 
Otroškega parlamenta na temo poklicne prihodnosti 
mladih. Zasedali so v državnem zboru. Prisluhnili so jim 
in jih nagovorili tudi nekateri vidni politični predstavniki. 
Ivo ste morda slišali tudi v televizijskem prispevku v 
osrednjih poročilih. Nam pa je o izkušnji povedala: »To, da 
te izberejo vrstniki, da jih v njihovem imenu zastopaš pred 
predsednikom republike, poslanci, starši in novinarji, je 
neverjetno. Našim idejam so prisluhnili in upam, da jih bodo 
tudi upoštevali. Že sesti na nenavadno udoben stol enega 
izmed poslancev ter pogledati v polno dvorano idej in misli 
vzame dih.« 

Ivi čestitamo za spretno ubesedene misli in pogum ter ji 
želimo veliko uspehov še naprej. 

Katja Čeh

Na Osnovni šoli Polzela je potekal zanimiv 
eksperimentalno obarvan tehniški dan. V četrtek, 7. aprila 
2022, so osmošolci zavihali rokave in mlajšim učencem 
predstavili fizikalne poskuse na zabaven, igriv ter 
predvsem njim razumljiv način.   

Poskuse so osmošolci izvajali v mali telovadnici, ki so jo z 
mizami in materialom za poskuse opremili že zgodaj zjutraj. 
Osmošolka Nuša Bagari Krajnc priprave in potek tehniškega 
dne opisuje tako: »Na poskus smo se z ekipo pripravili nekaj 
dni prej. Poklicali smo se prek aplikacije Teams, se pogovarjali 
in skupaj iskali, kateri in kako bomo izbran poskus izvedli. Ker 
si sama želim postati vzgojiteljica, sem ta dan pridobila veliko 
izkušenj, med drugim tudi, kako se pogovarjati z otroki in jim 
razlagati.«

Glavna organizatorka tehniškega dne, učiteljica fizike 
Jerica Rajšek, o pomenu tehniškega dne pravi: »Učenci so se 
sami odločili za eksperiment, ki jih je pritegnil. Prav tako so 
samostojno in odgovorno pristopili k pripravi eksperimentov in 
razlago pojava prilagodili starostni stopnji udeležencev. Učence 
nižje stopnje so spretno vodili do novih znanj in razumevanja 
pojavov. Ob tem so se postavili v vlogo učiteljev in nalogo 
opravili z odliko. Najbolj zvedavi so bili učenci prvih razredov. 
In prav to otroško radovednost bi morali ohranjati tudi v vseh 
naslednjih letih. Le ko se vprašamo, zakaj in kako, nas vprašanja 
vodijo naprej in iščemo odgovore. Pa naj bodo to naravoslovje, 
zgodovina, umetnost ali medsebojni odnosi.«

Učenci so tako spoznali veliko novih poskusov in se čudili, 
kako zanimiv je naš svet. Gospa Rajšek tehniški dan pospremi 
s sklepnimi mislimi: »Konec koncev je napredek gibalo časa. In 
kdor obstoji, ta zarjavi. Vem, da na OŠ Polzela ne bomo zarjaveli, 
kajti imamo veliko učencev, učiteljev, strokovnih delavcev, ki 
vedno znova iščejo odgovore na različna vprašanja.« 

Nuša Bohak, šolska novinarka

Mladi zasedli državni parlamentOsmošolke Julija, Lara in Klara s svojim eksperimentom
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Lana Turnšek, finalistka z zlatim priznanjem   Nuša Bohak s pisateljem Damijanom Šinigojem po izvedenem 
intervjuju

Roševi dnevi: natečaj, ki ne bo šel v pozabo

Letos so potekali že 35. Roševi dnevi. Literarni natečaj, 
namenjen 8. in 9. razredom osnovne šole, je bil razpisan 
na temo »Junaki berejo«, na voljo pa je bila tudi prosta 
tema. OŠ Polzela sta s svojima literarnima prispevkoma 
zastopali devetošolka Lana Turnšek in osmošolka Nuša 
Bohak, ki sta se uvrstili med dvajset najboljših. Lana je 
segla še stopničko višje, saj je s svojim spisom postala 
ena izmed šestih finalistov. Njuni mentorici sta bili Mojca 
Cestnik in Karmen Zupanc. 

30. marca 2022 se je dvajset najboljših mladih literatov 
zbralo na OŠ Frana Roša Celje, kjer je potekala literarna 
delavnica »Branje in pisanje, oboje je veščina« z mladinskim 
pisateljem Damijanom Šinigojem. 

Vsak udeleženec je prebral svoj literarni izdelek, nato 
pa so se o njem pogovarjali in si izmenjali mnenja. Damijan 
Šinigoj med drugim pravi: »Za pisatelja je pomembno, da ve,  
kaj si bralci mislijo o knjigi. Moje knjige naj zabavajo 
bralca. Če se pri tem kaj nauči, super, če se zabava,  
pa še toliko bolj super. Sporočilo knjige pa naj poišče vsak 
sam.«

Istočasno je potekala tudi delavnica za mentorje izbranih 
avtorjev. Delavnico z naslovom »Dober bralec je dober pisatelj«  
je vodila Ksenija Medved. Po končanih delavnicah so vsi 
povabljeni prejeli priznanja za sodelovanje, za šest najboljših 
pa se zgodba še ni končala. 

Sklepno dejanje pestrega dne je potekalo v Glasbeni šoli 
Celje, kjer so na slovesni prireditvi prebrali odlomke vseh 

šestih nagrajenih literarnih prispevkov in podelili nagrade 
vsem finalistom, med katerimi je bila tudi Lana Turnšek.

Finalisti so se v četrtek, 7. aprila 2022, odpravili na 
Radio Prvi v Ljubljano, kjer so opravili intervju, pozneje pa 
so v Centru za poezijo Tomaža Šalamona prebrali nagrajena 
literarna dela. Lana se je obeh dogodkov udeležila s svojo 
mentorico Mojco Cestnik. 

Mladi literati smo dokazali, da verjamemo v moč besede, 
in ta med nami še ni izumrla. Z besedilom se znamo 
dotakniti bralca in ga popeljati v svet domišljije. 

Lana Turnšek in Nuša Bohak

Občinska čistilna akcija

V petek, 25. marca 2022, smo se tudi v vrtcu pridružili 
čistilni akciji, ki jo organizira Občina Polzela. 

Počistili smo okolico vrtca, igrišče, teraso in ploščad pred 
vrtcem. Z rokavicami in z željo po urejeni okolici so otroci 
vseh skupin napolnili vreče z odpadki. Navdušeni so bili 
nad čiščenjem. Pobrali smo zares veliko smeti in brez težav 
opravili še kako pomembno delo. Ob koncu pa smo se veselo 
okrepčali z mlečno rezino in sokom. 

Andreja Bohnec
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Pasuljada

7. maja 2022 bo na gradu Komenda Občina Polzela v sodelovanju z Mladinskim 
društvom Polzela organizirala že tretje srečanje ljubiteljev pasulja na dogodku 
PASULJADA. Dogodek se bo začel ob 9. uri in potekal skozi ves dan.

• 9.00: začetek programa, začetek predstavitev društev/ 
    organizacij po stojnicah in animacije za najmlajše

• 9.30: začetek pisnih prijav ekip, ki bodo sodelovale na  
    tekmovanju kuhanja pasulja

• 10.00: začetek kuhanja pasulja
• 14.00: strokovno ocenjevanje pasulja (za zdaj še skrita 

    komisija)
• 14.30: razglasitev razultatov in razdeljevanje/prodaja 

        pasulja

Ob 9. uri ob začetku dogodka in skozi vse dopoldne 
bodo potekale predstavitve društev ob njihovih stojnicah, 
poskrbljeno bo za animacijo najmlajših gostov, ki se bodo 
lahko veselili na napihljivih igralih in ob zabavnih dejavnostih.

Kuhanje Pasulja
Vsi, ki bi radi sodelovali, ste vljudno vabljeni, da sestavite 

ekipo kuharskih mojstrov, ki so pripravljeni na pošten in okusen 
boj. Prijavite se in se potegujte za privlačno glavno nagrado. 
Prijavnina ekipe znaša 20 EUR, prijavite pa se lahko prek e-pošte 
mdpolzela@gmail.com, telefonske številke 031 538 174 (Lan 
Podpečan) ali na dogodku od 9.30 do 10.00 na stojnici, ki bo 
jasno in vidno označena.

Ker so za dober pasulj potrebne posebne sestavine, si vsaka 
ekipa prinese svoje potrebščine za pripravo najboljšega 
pasulja.

Po prijavah se ob 10.00 začne tekmovalni del, kulinarični 
boj. Končne mojstrovine ekip bo ocenila strokovna žirija, ki 
pa za zdaj še ostaja skrivnost. Vsi, ki se boste odločili za 
kuhanje pasulja, boste pasulj lahko prodajali po ceni, ki 
jo boste zastavili sami, ali pa ga boste samo razdelili med 
obiskovalce Pasuljade. Prostovoljne prispevke, ki jih boste 
dobili, boste v društvu lahko obdržali in jih uporabili po 
svoji volji.

Druženje in predstavitev
Vsako društvo bo lahko predstavilo svoj začetek, delovanje, 

izdelke, ki jih proizvaja, s čim se ukvarja. Glavna ideja 
organizatorjev je, da se čim več društev predstavi obiskovalcem. 
Društva lahko pripravijo tudi razne nagradne igre, v katerih 
lahko sodelujejo gostje dogodka. S to predstavitvijo bi dobro 
promovirali dejavnost  vašega društva široki množici ljudi. 

Če sprejmete povabilo ter ste zainteresirani za sodelovanje 
in promocijo svojega društva, nam to sporočite po e-pošti: 
mdpolzela@gmail.com ali nas pokličite na telefonsko številko 
031 538 174 – Lan Podpečan vam  bo podal vse potrebne 
informacije.

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani Občine 
Polzela. 

Ekipa Mladinskega društva Polzela
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Volilni občni zbor 
Društva upokojencev Polzela

V sredo, 30. marca 2022, smo člani Društva 
upokojencev (DU) Polzela v veliki dvorani Kulturnega 
doma Polzela organizirali letni občni zbor, ki je bil tokrat 
še volilni. S svojo navzočnostjo so nas počastili župan 
Občine Polzela Jože Kužnik, predsednica Pokrajinske 
zveze društev upokojencev (PZDU) Celje Zdenka Jan, 
ravnateljica Osnovne šole Polzela Bernardka Sopčič in 
predstavniki drugih društev v občini.  

Predsednik društva sem najprej vse lepo pozdravil in 
napovedal kratek kulturni program, v katerem so sodelovali 
otroci našega vrtca in pevke Maltežanke. Po kulturnem 
programu in izvolitvi organov zbora je sledilo podajanje 
posameznih poročil o delu v letu 2021. Zbrani članice in 
člani društva smo izvolili nove člane upravnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča. Za predsednika 
smo potrdili dozdajšnjega predsednika Igorja Pungartnika, 
za podpredsednika pa je bil izvoljen Boris Turk. 

Ena izmed pomembnih točk dnevnega reda je bila tudi 
sprejem novih pravil društva, zapisanih v obliki statuta. 
Na koncu smo se s podelitvijo priznanj zahvalili nekaterim 
požrtvovalnim članicam in članom.

Kuharska ekipa DU Polzela nam je po končanem zboru 
v mali dvorani Kulturnega doma pripravila vse potrebno za 
prijetno druženje ob jedači, pijači in klepetu.

 
 Hvala vsem. 

Igor Pungartnik

Veliko plaketo ZDUS je prejala Gertruda Terčak (v sredini).
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Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Andraž

Ogled Sorževega mlina

Članice in člani KO ZB za vrednote NOB Andraž smo 
se v nedeljo, 6. marca 2022, srečali na rednem volilno-
programskem zboru članov. V društvo je na ta dan 
bilo vključenih 65 članic in članov. Zbrane je nagovoril 
predsednik, tovariš Jože Krk. Podal je poročilo o 
opravljenem delu za leto 2021. Iz poročila je razvidno, 
da smo kljub epidemiji zastavljene naloge v veliki meri 
izvedli.  

Obiskovalci zeliščarske skupine “Do zdravja z naravo” 
smo sklenili, da eno srečanje v mesecu preživimo v 
naravi. V sredo, 13. aprila 2022, smo se odpeljali v Polže, 
kjer smo obiskali Soržev mlin.  

Odpadlo sodelovanje na prireditvah v prvih petih mesecih 
smo nadomestili s povečano dejavnostjo v nadaljevanju leta. 
Glavno skrb namenjamo ohranjanju spominskih obeležij, 
sodelovanju na prireditvah in slovesnostih v spomin 
dogodkom iz NOB, ko so se naši predniki z orožjem postavili 
v bran naše domovine. Zanjo je marsikdo dal življenje.

Ponosni smo na slovesnost pri obeležju ameriškim 
padalcem, ki je prerasla državne okvire ter ponazarja 
slovensko-ameriško prijateljstvo in zavezništvo. O 
pomembnosti in uspešnosti našega dela sta spregovorila 
podžupan Občine Polzela Miloš Frankovič in predsednik OO 
ZB za vrednote NOB Žalec, tovariš Marjan Turičnik.

Na volilnem delu zbora smo za novega predsednika 
ponovno imenovali tovariša Jožeta Krka, upravni odbor pa 
smo razširili za enega člana. Za dolgoletno in uspešno delo 
v društvu smo podelili štiri priznanja, in sicer tovarišici Pavli 
Pirtovšek, tovarišici Zofki Satler, tovarišu Mihu Sitarju in 
tovarišu Konradu Brunšku. Načrt dela za letos je podoben 
lanskemu. Načrtovanih je 32 dogodkov. Sledilo je tovariško 
srečanje. 

Simon Ograjenšek

Vas Polže obsega pet domačij, najbolj je ohranjen 
Soržev mlin v lasti družine Samec. Mlin, kozolci toplarji in 
gospodarska poslopja so del bogate kulturne dediščine teh 
krajev.

Na domačiji Ota Samca smo si ogledali zanimivo žago 
venecijanko na vodni pogon, očarani smo bili nad lepo 
urejeno domačijo s številnimi rastlinami v okolici, kot so 
brin, torilnica, vijolica, čemaž, nepozebnik … Po dvorišču so 
se sprehajale srečne kokoši. Oto Samec že 36 let kmetuje 
sonaravno. Pogledali smo tudi mlin, kjer smo si lahko kupili 
raznovrstno moko in zdrob, vse iz ekološke pridelave.

V Polžah smo preživeli lepo popoldne. Veliko zanimivega 
smo videli, kupili moko, prijetno in veselo smo se družili tudi 
ob okusni hrani, za katero je tokrat poskrbela Majda. 

Gospod Samec je poskrbel tudi za smeh in nam podaril 
seme bele koruze. 

Cvetka Mastnak Čulk

Srečanje v Domu krajanov Andraž nad Polzelo 

Mlin na Sorževi domačiji se še vedno uporablja za mletje žita.
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Dogodka so se udeležili predstavniki občinskih športnih zvez in lokalnih športnih društev.

Projekt “Hackathon Villages on the Move”

Za razvoj turizma je ključna urejenost kraja

V četrtek, 31. marca 2022, je na gradu Komenda Zveza športnih društev Polzela 
gostila “Hackathon Villages on the Move”, ki so se ga udeležili predstavniki občinskih 
športnih zvez in lokalnih športnih društev. 

V sklopu priprave Strategije razvoja turizma v Občini Polzela je 7. aprila 2022 na 
gradu Komenda potekala delavnica za vse zainteresirane.

Uvodoma je gostujoče pozdravil 
župan Občine Polzela Jože Kužnik 
in poudaril pomen športa v lokalni 
skupnosti ter pohvalil dobro delo 
lokalnih športnih organizacij. Mojca 

 Po uvodni predstavitvi priprave 
strategije in predstavitvi rezultatov 
ankete med občani je potekala 
zanimiva razprava. Med drugim je 
predsednik Turističnega društva 
Polzela Jurij Matjaž poudaril, da je 
bistvo turizma v tem, da ima kraj kaj 
od tega. Ni dovolj, da se kolesar pelje 
mimo, ampak mora imeti tudi možnost, 
da se usede na vrt gostinskega lokala. 
V kraju tudi ni urejenih nastanitev. 
Kraj mora od turistov tudi zaslužiti.

izkušnje. Posebna pozornost je bila 
namenjena oviram in reševanju težav, 
ki jih je prinesla epidemija. Zagotovo 
si športni delavci zaslužijo veliko 
pohvalo, saj so ponovno dokazali, da s 
svojim strokovnim znanjem in trudom 
preskočijo katero koli oviro ter jim 
je tudi v teh težkih razmerah uspelo 
nadaljevati delo. 

V drugem delu dogodka je 
Polona Štajnar predstavila projekt 
“Zdravju prijazna organizacija”. 
Smernice projekta so, da podjetja 
pridobijo certifikat, s katerim 
zaposlenim ponudijo čas za 
rekreacijo in gibanje, s tem pa  
zmanjšajo bolniško odsotnost. 

Ivi Kapitler

Udeleženci delavnice so te 
predloge z glasovanjem razvrstili po 
pomembnosti. Podpora ponudbi hrane 
in podpora razvoju namestitev sta se 
izkazali za najpomembnejši in prejeli 
vsaka po sedem glasov, sledi razvoj 
kolesarskih poti s petimi glasovi.

Kot vzporedno in stalno nalogo so 
vsi navzoči v ospredje postavili tudi 
urejenost kraja, ki je prav tako nujna 
za razvoj turizma. 

Damjan Jevšnik

Markovič je predstavila Erasmus 
in projekt “Villages on the Move”, 
nato pa so predstavniki občinskih 
športnih zvez in lokalnih športnih 
društev izmenjali mnenja, znanja in 

Po analizi rezultatov anketnih 
vprašalnikov, pogovorih z gostinci 
in turističnimi delavci so med 
številnimi predlogi po pomenu, ki so 
jim ga pripisali anketiranci, najbolj 
izstopali: ureditev kolesarskih poti, 
ureditev pešpoti, spodbujanje razvoja 
turističnih namestitev, spodbujanje 
ponudbe hrane, ponudba za družine pri 
vseh turističnih produktih, odmevne 
prireditve v občini.
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Visoki gostje tradicionalnega dogodka v Andražu nad Polzelo

Pozdravni nagovor gostitelja Jožeta Kužnika

Deveta spominska slovesnost v Andražu nad Polzelo 
zaznamovana tudi s 30. obletnico vzpostavitve  

diplomatskih odnosov med Slovenijo in ZDA

Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva 
je v teh nemirnih časih še kako pomemben. Z njim 
krepimo vrednote, ki utrjujejo mir. Mir pa je tisto, kar si 
vsi želimo in potrebujemo.  

Na spominski slovesnosti ob 78-letnici strmoglavljenja 
ameriškega bombnika B-17, poimenovanega Dark eyes, 
se je v čudovitem pomladnem dopoldnevu 6. aprila 2022 
zbralo veliko ljudi od blizu in daleč, ki so s svojo prisotnostjo 
počastili spomin na mlade ameriške pilote, ki jim je 
slovensko nebo nudilo zadnji pogled. Nad Andražem nad 
Polzelo so se 19. marca 1944 končale njihove sanje.

Poleg predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in 
podpredsednika Vlade Republike Slovenije ter obrambnega 
ministra mag. Mateja Tonina se je spominu na ameriške 
pilote poklonila tudi veleposlanica Združenih držav Amerike 
v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian. Navzoči so bili tudi 
gostje iz Aviana, nekateri člani diplomatskega zbora, 
predstavniki Slovenske vojske in Oboroženih sil ZDA ter 
predstavniki združenj in organizacij.

Uvodoma je zbrane nagovoril gostitelj Jože Kužnik, župan 
Občine Polzela. Med drugim je povedal: »Še zlasti pa je 
pomembno, da naredimo vse, da umirimo vse sovražnosti, 
ki se razpenjajo okrog nas in morda kdaj tudi v nas, ter 
dojamemo, da smo vsi na isti ladji: levi, desni, srednji, 

cepljeni, necepljeni … Če ne bomo vsi veslali v isto smer, se 
bomo vrteli v krogu. Nikamor se ne bomo premaknili. In ne 
le to: če bomo vsi preveč veslali vsak v svojo smer, se lahko 
zgodi, da se bo ladja začela potapljati. Zato, spoštovani vsi, 
večkrat moramo stopiti skupaj in si zaupati.«

Zbrane je nagovoril tudi mag. Matej Tonin, ki je poudaril, 
da zanj varnost ni samoumevna, temveč si je zanjo treba 
prizadevati vsak dan, kar nam kažejo tudi razmere v Ukrajini. 
Brutalno vojno v Ukrajini je izpostavila tudi veleposlanica 
Harpootlianova. Ocenila je, da vrednot, kot so svoboda, 
demokracija in človeško dostojanstvo, vojska ruskega 
predsednika Vladimirja Putina ne more ne izbrisati ne uničiti. 
Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. Med drugim je dejal: »Čas nas preizkuša. V tej 
preizkušnji se dobro držimo in smo enotni. Napad Rusije na 
Ukrajino je nesprejemljiv, nanj pa smo se primerno odzvali.«

Sledilo je polaganje vencev pred spominsko ploščo, 
postavljeno leta 2014. Na njej so izklesana imena umrlih  
članov posadke. Od desetih članov posadke, starih od 21  
do 25 let, jih je umrlo osem, dva pa sta s pomočjo krajanov 
Andraža nad Polzelo preživela. Venec je pred spominsko 
obeležje najprej položil predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor, za njim še veleposlanica Jamie Lindler 
Harpootlian. Z minuto molka smo se zbrani poklonili 
spominu na padle.
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Venec sta k spominski plošči položila predsednik RS in 
veleposlanica ZDA.

Na spominski slovesnosti, ki sem jo vodila Jolanda 
Železnik, so sodelovali Policijski orkester, ki ga vodi Roman 
Grabner, praporščaki društev, združenj in organizacij, ki jim 
je poveljeval višji vodnik Borko Sočič iz Vojašnice Franca 
Rozmana Staneta Celje, ter kvartet Lirika, ki je s čutnim in 
čustvenim petjem okrepil veličastnost dogodka. 

Slovesnost se je nadaljevala z druženjem in pogostitvijo, 
ki so jo pripravili Kulinarična in mladinska sekcija Kulturnega 
društva Andraž ter člani Gobarsko-mikološkega društva 
Polzela. Tudi visoki gostje so se zadržali na njej in poklepetali 
z domačini. Brez krajanov Andraža nad Polzelo dogodek ne bi 
bil to, kar je bil. Čeprav je bila slovesnost ob 11. uri dopoldne, 
so si vzeli čas in se izkazali kot izjemni soorganizatorji in 
gostitelji. Njihovo vsakoletno predanost je v slavnostnem 
govoru izpostavil tudi predsednik Borut Pahor. Dejal je, da 

ga je prevzela pomembnost tega dogodka, s katerim krajani 
Andraža nad Polzelo sporočajo željo po prijateljstvu in miru, 
ter da je ponosen na krajane z županom Jožetom Kužnikom 
na čelu, ker vsa leta tako srčno in predano pripravijo dan 
slovensko-ameriškega prijateljstva.

Ker je spominska slovesnost organizirana skladno 
z visokim državnim protokolom, se z odra nismo mogli 
zahvaliti vsem, ki so tako in drugače sodelovali, zato jim 
iskreno zahvalo in globoko spoštovanje izrekamo na tem 
mestu. Hvala Uradu predsednika Republike Slovenije, 
veleposlaništvu ZDA v Sloveniji za vsestransko podporo in 
zaupanje, Krajevni organizaciji ZZB NOB Andraž nad Polzelo 
za celoletno skrb in vzdrževanje vseh spominskih obeležij, 
Gasilskemu društvu Andraž, Kulturnemu društvu Andraž, 
Športnemu društvu Andraž, družinama Branka Blagotinška 
in Ferdinanda Kasesnika za uporabo zemljišča, Režijskemu 
obratu Občine Polzela, gospodinjam v kuhinji in vsem 
drugim, ki so kakor koli pripomogli k slovesnosti dogodka. 
Posebno zahvalo pa namenjam tudi Lidiji Praprotnik, ki 
poskrbi za vse detajle, ki so očem nevidni, ustvarjajo pa 
presežek, ki se ga ne bi sramovali niti na “velikih” odrih. 

Jolanda Železnik

Slavnostni govor predsednika RS Boruta Pahorja

Podpis veleposlanice ZDA v Sloveniji Jamie L.  Harpootlian v knjigo 
visokih gostov Občine Polzela
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Postojanka pri Dobriški zidanici

Pohod ob materinskem dnevu   

Društvo upokojencev Andraž je ob materinskem dnevu 25. marca 2022 povabilo 
svoje članice na prijeten pohod po zaselkih Brezovec, Dobrič in Hotunje. 

Pot smo začeli pri Domu krajanov 
v Andražu in jo zmerno nadaljevali 
vse do druge postojanke pri zidanici 
Župrl v Dobriču (soseska Dobrič). 
Po okrepčilu in krajšem postanku 
smo nadaljevali nazaj do Doma 
krajanov, kjer so nam možje postregli 
z bogračem in sladico. Predsednik 
Društva upokojencev Andraž Emilijan 
Zabukovnik je vsaki materi čestital ob 
materinskem dnevu in ji podaril rdeč 
nagelj. Prijeten pomladanski sprehod 
nas je navdihnil z novo energijo in 
obudil mnoge spomine na mladost.

Želimo si, da pohod ostane 
tradicionalen in da se nam drugo leto 
pridruži še več mater. 

Sonja Zajc

Druženje v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo

Zbor članov Društva upokojencev Andraž

Društvo upokojencev Andraž je v četrtek, 17. marca 2022, ob 11. uri izvedlo zbor 
članov društva v prostorih Doma krajanov Andraž. Prisostvovala je več kot polovica 
vseh članov in vabljenih gostov. 

Predstavljena so bila poročila o dejavnostih in dosežkih v 
preteklem letu ter načrt dela za leto 2022. Navzoči so sprejeli 
poročila ter prav tako vsebinski in finančni načrt za novo 
obdobje. V načrtu imajo redne mesečne pohode, priprave 
na različna športna tekmovanja in še druge dejavnosti. 
Načrtujejo tudi potepanja po Sloveniji ter raziskovanje 
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Na občnem zboru 
so sprejeli 13 novih članov in se zahvalili trem članom za 
prizadevno delo na različnih področjih. 

Društvo je bilo na razpisu Pokrajinske zveze društev 
upokojencev izbrano za organizatorja športnih iger 
Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje v športni 
disciplini kegljanje s kroglico na vrvici, ki bo potekalo na 
športnem igrišču v Andražu nad Polzelo 12. maja 2022. 

Vsem članom želimo zdravja, optimizma in dobrega 
sodelovanja.  

Sonja Zajc
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Pozdrav župana Jožeta Kužnika

Gasilci gasilskega poveljstva Občine Polzela smo se z izobešanjem 
zastave Gasilske olimpijade Celje 2022 pridružili odštevanju, ki 
poteka po vsej Sloveniji.

Pred delom na poljih 
blagoslov traktorjev

Gasilska olimpijada 
Celje 2022

V Andražu nad Polzelo so se v nedeljo, 3. aprila 
2022, od blizu in daleč zbrali kmetje s svojimi traktorji. 
Poseben organizacijski odbor andraške župnije je skupaj 
z Občino Polzelo ob začetku prvih spomladanskih opravil 
na poljih pripravil blagoslov traktorjev in druge kmetijske 
mehanizacije ter traktoristov.  

V petek, 8. aprila 2022, je potekal zgodovinski 
spektakularen dogodek: gasilci iz vse Slovenije smo 
sočasno ob 18. uri na 212 lokacijah po Sloveniji izobesili 
zastavo Gasilske olimpijade Celje 2022. S tem dnem pa 
smo tudi začeli odštevati 100 dni do začetka olimpijade 
v Celju, ki bo potekala od 17. do 24. julija 2022. Na zadnji 
olimpijadi so slovenski predstavniki odlično zastopali 
našo državo, med njimi so bile tudi mladinke iz PGD 
Andraž nad Polzelo. 

Kmetje in drugi obiskovalci so se v andraški cerkvi sv. 
Andreja najprej zbrali pri sveti maši, ki jo je bral upokojeni 
celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Nato se je prireditev 
nadaljevala na prostoru pri pokopališču, kjer se je zbralo 
okoli 200 kmetov s traktorji, nekaj pa je bilo tudi tistih, ki so 
na blagoslov prišli s ključi traktorjev. 

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, ki je poudaril pomen te prireditve za občino in 
širšo okolico. Nato sta govorila še predsednik Kmetijsko-
gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh.

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo RS je bilo 
konec preteklega leta registriranih 116.707 traktorjev. Ob 
tem naj bi jih bilo še približno 20.000 neregistriranih. To so 
predvsem starejši traktorji, ki so najpogosteje brez kabine 
ali varnostnega loka, zaradi česar jih lastniki ne morejo 
registrirati. Za uporabnike so tudi bistveno nevarnejši ob 
morebitnem prevračanju. 

Sledil je blagoslov podob svetega Izidorja, zaščitnika 
traktoristov oziroma poljedelcev in kmetov, nato pa še 
traktorjev, ki ga je opravil upokojeni škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek. Prireditev je popestril Pihalni orkester Kulturno-
glasbenega društva Cecilija Polzela, sklenili pa so jo z 
druženjem s pomočjo kulinarične sekcije Kulturnega društva 
Andraž nad Polzelo.  

Tone Tavčer

Tako smo tudi vsi gasilci iz gasilskega poveljstva Občine 
Polzela zaznamovali ta zgodovinski dogodek in ponosno 
izobesili zastavo Gasilske olimpijade Celje 2022. V čast 
nam je, da sta nas s svojim obiskom počastila poslanec v 
državnem zboru Aleksander Reberšek in župan Jože Kužnik.

Že zdaj vas vabimo, da si od 17. do 24. julija 2022 vzamete 
čas in si ogledate olimpijado ter s tem podprete gasilce.  

Sabina Pocajt
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Odbojkarska reprezentanca  
Savinjsko-Koroške regije prva v državi 

Karate klub gostil japonskega mojstra

V Kranju je 22. februarja 
2022 potekal odbojkarski turnir 
regijskih reprezentanc Slovenije. Za 
reprezentanco Savinjsko-Koroške 
so igrali tudi fantje iz Braslovč (Filip 
Špes Podbregar, Tim Matko, Tilen 
Švajger, Jaka Bezovšek), Šempetra 
(Rožle Vybihal, Gašper Melavc) in 
naš Polzelan Jaka Cestnik. 

V polfinalu so bili prepričljivo 
boljši od reprezentance Dolenjske 
regije z rezultatom 2 : 0, v finalu pa 
so po izenačeni in razburljivi tekmi z 
odlično igro zasluženo z rezultatom 2 : 
1 premagali reprezentanco Mariborske 
regije in postali najboljši v državi.   

Branka Rojnik

Od petka do nedelje je Karate 
zveza Kofukan na Polzeli in v Celju 
organizirala seminar s shihanom 
Keijijem Tomiyamo, 8. dan. 

Shihan Keiji Tomiyama velja 
za enega izmed največjih živečih 
mojstrov shito-ryu sloga in je glavni 
mentor našega kluba. Na seminarju, 
ki je bil namenjen tako začetnikom kot 
mojstrom karateja, je poučeval tehnike 
tradicionalnega karateja. 

Luka Deberšek

Jaka B. (4), Rožle (10), Tilen (6), Jaka C. (9), Filip (8), Gašper (7) in Tim (11)

Seminar je v treh dneh obiskalo več kot 100 karateistov.
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Podmladek našega kluba nas je 
odlično zastopal na tekmovanju v 
Rogaški Slatini. Naši tekmovalci so 
osvojili kar pet kolajn.

 
Zmage so se veselili Tim Riosa 

Novak, Tjan Mešič in Matic Čeh, 
odlično pa je nastopala tudi Benja 
Mešič, ki je osvojila drugo mesto v 
športnih bojih in tretje mesto v katah. 
Iskrene čestitke vsem za vrhunske 
nastope. Tekmovalce je uspešno 
zastopala Nika Šenica. 

Luka Deberšek

Mladi tekmovalci odlično tekmovali v Rogaški Slatini

Podmladek našega kluba nas je odlično zastopal na tekmovanju v Rogaški Slatini. 
Naši tekmovalci so osvojili kar pet kolajn. 

Tekmovalci s trenerko Niko Šenico

Obisk arborista na Polzeli 
 

Arboristična stroka obravnava 
drevesa kot živa bitja, upošteva 
dinamiko rasti in posebnosti 
drevesnih vrst. Arboristi dreves ne 
“obglavljajo”, ampak so pozorni 
na kar najmanjše rane, osvetlitev 
krošnje in predvideno rast.

V kratkem delovnem dnevu je 
obrezal kar nekaj dreves, nekaj 
pa jih je še ostalo za prihodnjič. 
Strokovno obrezano drevo ima 
skladnejšo obliko, idealno le en vrh 

in je zato stabilno ter odpornejše na 
vremenske ujme, kot so težak sneg 
ali močan veter.

Predvsem pa je primerno 
vzdrževano drevo okras Polzeli, kar 
je gotovo namen dreves v urbanem 
okolju. 

Damjan Jevšnik

V petek, 8. aprila 2022, so bila drevesa v centru Polzele deležna 
strokovnega obrezovanja. Za en delovni dan je Polzelo obiskal 
Andrej Pahovnik, univ. dipl. inž. gozdarstva, ki vodi svoje podjetje 
za arboristiko oz. nego urbane drevnine ter ima izkušnje in 
reference najzahtevnejših naročnikov, kot je npr. Mestna občina 
Ljubljana ter posestvo Brdo.

Kadar je drevo obrezano strokovno, 
se obrezovanje skoraj ne opazi.
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Cecilija, Kulturno-glasbeno društvo Polzela, 
v leto 2022 z velikimi in spodbudnimi načrti

V soboto, 12. marca 2022, smo se člani Cecilije, KGD Polzela, zbrali na rednem 
občnem zboru. Pregledali smo delo leta 2021 ter potrdili predvidene cilje in načrt 
dela za leto 2022. Izvolili in potrdili smo nekaj novih oziroma nadomestnih članov 
odborov ter vodstva društva. Predsednik društva ostajam Gašper Smisl, tajnica pa 
je postala Živa Avžner. 

V letu 2022 nas čaka kar nekaj glasbenih projektov. Prva 
večja zalogaja bosta tradicionalna prvomajska budnica 
in nato osrednji koncert Pihalnega orkestra Cecilija, ki bo 
21. maja 2022. Še prej pa načrtujemo snemanje glasbe in 
videospota za novo skladbo. 

Potekali bodo redni nastopi ter izobraževanje naših 
učencev, da pa v dogajanje društva vključimo kar največ 
posameznikov, smo se odločili za izvedbo glasbene pravljice 
Čarovnija na gradu Žovnek. Poleg glasbenih projektov 
imamo v načrtu tudi prenovo neizkoriščenega podstrešja ter 
sanacijo spodnjih prostorov našega društva.

Soglasno je bil sprejet predlog za včlanitev pihalnega 
orkestra v Zvezo slovenskih godb (ZSG). Naše članstvo v 
družbo še 104 orkestrov in godb je bilo soglasno potrjeno na 

30. občnem zboru ZSG 19. marca 2022 v Šoštanju, za kar se 
ZSG zahvaljujemo ter si obetamo konstruktivno sodelovanje.

Za dozdajšnje sodelovanje, podporo in pomoč se 
zahvaljujemo Občini Polzela z županom Jožetom Kužnikom, 
TIC Polzela z Lidijo Praprotnik, Režijskemu obratu Občine 
Polzela, Osnovni šoli Polzela z Bernardo Sopčič, Župniji 
Polzela z župnikom Urbanom Lesjakom ter vsem, ki nam na 
kakršen koli način pomagate in nas spodbujate na naših 
glasbenih poteh. 

Za leto 2022 in v prihodnje smo si zadali precej 
spodbudne načrte, zato ste prisrčno vabljeni k ogledu in 
spremljanju naših dogodkov.   

Gašper Smisl
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Obrazi - razstava čustev 

V organizaciji Društva Dobra ideja so v avli 
gradu Komenda 15. aprila 2022 odprli razstavo 
risbic z naslovom Obrazi - razstava čustev, ki bo 
odprta do 7. maja 2022. 

Obraze so v preprosti tehniki s svinčnikom risali ustvarjalci vseh 
starosti.

Ustvarjalci vseh starosti so risali v preprosti tehniki s 
svinčnikom na liste formata A4. Razstavo so pripravili v 
sodelovanju z vrtčevskimi otroki, osnovnošolci ter njihovimi 
starši in sorodniki, in sicer na pobudo petošolk OŠ Polzela 
Goje Lajlar in Maše Mihelič. Pri postavitvi razstave sta 
sodelovali tudi likovni strokovnjakinji Urška Juhart, likovna 
pedagoginja z OŠ Polzela, in Erna Kumperger iz žalskega 
ateljeja Odsev svetlobe. Na ogled sta postavili dela svojih 
učencev.

Obraz resnice, vesel obraz, pravi obraz, mrk obraz, obraz 
v poeziji, lep obraz, strašen obraz, markanten obraz ... Toliko 
je simbolike v obrazih. Ljudje radi opazujemo obraze. Našim 
možganom vzbuja opazovanje in prepoznavanje obrazov 
drugih ljudi močne stimulacije. Tudi pri študijah umetniških 
del so znanstveniki ugotovili, da ob opazovanju portretov, ki 
vzpostavljajo z gledalcem očesni stik, sproži to v gledalcu 
močan emocionalni odziv, eden izmed najbolj znanih 
primerov je Mona Lisa. 

Obiskovalce je pozdravila Bina Plaznik, predsednica 
Društva Dobra ideja, ki je predstavila idejo razstave. Kulturni 
program so v celoti pripravile petošolke Goja Lajlar, Maša 
Mihelič, Nina Miklič, Glorija Satler in petletna Julija Žohar. 
Razstava risbic bo na ogled do 7. maja 2022. 

Tone Tavčer

Verniki, predvsem mlajši, prižigajo lesne gobe, ki 
pri tlenju oddajajo prijeten vonj. Tleče gobe ponesejo v 
stanovanja in druge prostore, blagoslovljeni ogenj dajo 
najprej gospodinji, da z njim, seveda simbolično, zaneti ogenj 
na domačem ognjišču, da bi bila tako hiša obvarovana pred 
požarom. V starih časih pri nobeni hiši niso zanetili ognja na 
ognjišču, dokler niso prinesli blagoslovljenega, kajti jedi, ki 
so jih pozneje ponesli k blagoslovu, so se po tedanjih šegah 
smele kuhati samo na blagoslovljenem ognju. 

Fantje, ki so nosili ogenj, pa so kar tekmovali, kdo bo 
prinesel ogenj prvi k hiši, potem je namreč smel priti na 
veliko noč po pirhe. Danes je to povsem drugače. Kdor 
prinese ogenj k hiši, dobi evro ali dva. 

Tone Tavčer

Potem, ko je župnik Urban Lesjak na Polzeli pred cerkvijo sv. Marjete 
blagoslovil ogenj, so številni prižgali lesne gobe in jih ponesli na 
svoje domove in tudi sosedom ter prijateljem.  

Velikonočni ogenj
 

V polzelski in andraški župniji ter tudi drugod spada med zunanje simbole velike noči 
tudi velikonočni ogenj, ki ga prižgejo in blagoslovijo na veliko soboto zgodaj zjutraj. 
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V nedeljo, 3. aprila 2022, je Karate klub Polzela v domačem kraju gostil šolsko ligo 
Kofukan. Tekmovanja so se poleg domačih udeležili še številni tekmovalci iz 15 karate 
klubov, skupaj kar 183. Vsem se zahvaljujemo za udeležbo ter jim čestitamo za vse 
pogumne nastope in odlične dosežke.  

Zdaj pa se posvetimo izjemnim 
dosežkom naših tekmovalcev. Čeprav je 
bila za nekatere to prva velika tekma, 
strahu niso pokazali, čeprav so srca 

Najmlajši karateisti Karate kluba Polzela 
dosegli odlične rezultate

Na tekmovanju je bilo odlično vzdušje.

Na vrhu Boča

2022 zbralo pred občinsko stavbo. Pod 
vodstvom Jožice Jegrišnik smo se z 
avtomobili odpeljali proti Slovenskim 
Konjicam in naprej do doma pod 
Bočem.

Dom je na večji ravnini pod 
jugozahodnimi pobočji Boča. Od 
doma je lep pogled proti vrhu, kjer 

Pohod na Boč

Boč, imenovan tudi štajerski 
Triglav, je priljubljena točka 
sprehajalcev in planincev. Je med 
zadnjimi vrhovi v Karavankah.

Osemnajst pohodnikov, članov 
Planinskega društva Polzela in 
planinske sekcije pri Društvu 
upokojencev Polzela, se nas je 8. aprila 

se lepo vidijo oddajnik in razgledni 
stolp. V bližini planinskega doma je 
manjša cerkvica, posvečena svetemu 
Miklavžu. Krenili smo proti jeklenicam 
in pot nadaljevali po lahki označeni 
poti mimo vojaškega območja. Na vrhu 
je 20 metrov visok razgledni stolp, s 
katerega je razgled po večjem delu 
vzhodne Slovenije.

Vračali smo se po manj strmi 
senčni poti. Po vrnitvi z vrha smo se 
v koči okrepčali in odpočili. Sledil 
je ogled ene izmed najstarejših 
znanih slovenskih nahajališč redke in 
zaščitene velikonočnice, imenovane 
tudi veliki kosmatinec. Bili smo že 
malo pozni, ampak nekaj cvetov nas je 
še čakalo.

Domov smo se vračali polni lepih 
vtisov s preživetega dne v naravi. 

Julijana Klemen

razbijala na vso moč. Prav tako so 
tudi že izkušeni tekmovalci drug za 
drugim zasedali mesta na stopničkah. 
V prvem delu tekmovanja so se zvrstili 

nastopi kat, tem pa so sledili športni 
boji. Polzelski klub je osvojil 7 zlatih,  
7 srebrnih in 30 bronastih kolajn.

Iskrena zahvala gre seveda tudi vsem 
karateistom in staršem za pomoč pri 
organizaciji. Na tekmovanju je naš klub 
zastopalo 60 posameznikov. Ponosni in 
veseli smo, da je Karate klub Polzela eden 
izmed najbolje organiziranih in številčnih 
klubov v Sloveniji. Na tekmovanju 
je bilo 35 tekmovalcev, 6 trenerjev,  
4 člani tekmovalne komisije, 4 sodniki in 
10 zapisnikarjev.

Čestitke in zahvala vsem. 

Luka Deberšek
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Po andraški poti na vrh Gore Oljke 

Planinsko društvo Mislinja v sodelovanju z Društvom upokojencev 
Mislinja že vrsto let organizira manj zahtevne pohode na planinska 
in gorska območja Slovenije. Vsak prvi torek v mesecu imamo 
načrtovan skupinski pohod, vsakič se ga udeleži lepo število 
pohodnikov. Letošnji torek v aprilu smo tokrat v skupini 28 
pohodnikov namenili pohodu dela poti »Po poteh Andraža« z 
vzponom na Goro Oljko (734 metrov).

 

Pohodniki iz Mislinje na obisku v Andražu nad Polzelo

V lepem pomladanskem jutru smo 
se s kombiji popeljali do vasice Andraž 
nad Polzelo, kjer so nas na domačiji 
Franca Odra, ki ima svoje korenine v 
Mislinji, gostoljubno sprejeli domačini. 
Po izdatnem okrepčilu smo se nato 
podali po markirani andraški poti 
proti vrhu Gore Oljke. Na poti nas je 
spremljal domačin Vili Pižorn, ki je bil 
tudi naš vodnik in je dober poznavalec 
Andraža nad Polzelo z okolico, zato 
nas je med potjo tudi seznanjal z 
znamenitostmi na tej poti. Še zlasti 
je bila zanimiva njegova predstavitev 
cerkve Svetega križa na Gori Oljki. 

Po spustu v dolino smo bili pri 
eni izmed domačij spet deležni 
gostoljubne pogostitve domačinov, 
potem pa smo se zbrali v dvorani 
Doma krajanov Andraž, kjer nam je 
predsednik Kulturnega društva Andraž 
Vili Pižorn predstavil videofilm o 

kraju Andraž nad Polzelo in njegovih 
znamenitostih. Ogledali smo si tudi 
zanimivo zbirko šaljivih glinenih 
figuric avtorja Mirana Čobala, bili ob 
koncu ponovno deležni pogostitve v 
stranskem prostoru Doma krajanov, 
nato pa smo se polni lepih vtisov vrnili 
nazaj v domači kraj.

Ob koncu tega zapisa bi se rad v 
imenu Planinskega društva Mislinja in 
Društva upokojencev Mislinja zahvalil 
domačinom Andraža nad Polzelo za 
topel, prisrčen sprejem in gostoljubje, 
ki so nam ga izkazali ob našem 
obisku. Še posebno gre zahvala Viliju 
Pižornu in Francu Odru, ki sta nas 
ves čas našega pohoda spremljala na 
naši poti in nam na čudovit način tudi 
predstavila kraj Andraž nad Polzelo.  

Mirko Tovšak

Pomlad prinaša 
energijo rasti in 

razvoja
 Koledarska pomlad se 

začne marca, s pomladanskim 
enakonočjem. Predstavlja opomnik, 
da prehajamo iz časa počitka v čas 
rasti in razvoja. Traja od 21. marca 
in se konča 21. junija, s poletnim 
solsticijem oziroma sončnim 
obratom. 

Pomlad je povezana tudi z 
različnimi običaji, šegami in prazniki. 
Po starih verovanjih se pomlad začne 
na gregorjevo, ko naj bi se ptički ženili 
in ko naj bi luč padla v vodo. S pustom 
pa se prežene zima in prikliče pomlad.

Zima in z njo pogled navznoter 
nam je omogočil, da smo počivali 
in si nabrali energije za aktivnosti v 
prihodnje.  

Še posebno dragocene po dolgih 
zimskih mesecih so zelene rastline, 
ki nam omogočajo, da se naše 
telo okrepi z vitamini, minerali in 
energijo zemlje, ki jo nosijo v sebi. 
Regrat, kopriva, čemaž in še bi lahko 
naštevali. Maria Treben v svoji knjigi 
Zdravje iz božje lekarne pravi, da naj 
bi zaradi te sveže, zelene lepote, v 
tem času začeli spomladansko kuro, 
s katero se očistimo in znebimo 
škodljivih snovi, kar ima za posledico 
zdravilno osvežitev. Tako pravi, da je 
čemaž zaradi vonja, ki ga ima, znan 
kot gozdni česen. Pri nabiranju čemaža 
pa velja posebej opozoriti, da ga je 
pomembno ločiti od listov šmarnice 
ali jesenskega podleska.

Naj sklenem svoj zapis z mislijo: 
“Naj vas pomlad vodi na nove poti, 
kjer boste črpali iz preteklosti, 
uživali v sedanjosti ter se s svojimi 
dejanji pripravljali na prihodnost. 
Naj bodo zdrave navade vaš zvesti 
spremljevalec.”  

Marjana Šmajs
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Gobarsko-mikološko društvo bo še naprej vodil Franci Uratnik.

Irena Štusej z malimi obiskovalci pravljične ure

Podpis

Novi stari predsednik Franci Uratnik
 

Ustavimo hišice – pravljična ura v Občinski knjižnici Polzela
 

Gobarsko-mikološko društvo Polzela, ki združuje več kot 200 članov iz vseh občin 
Spodnje Savinjske doline, je imelo volilni občni zbor v soboto, 26. marca 2022, v 
dvorani Kulturnega doma na Polzeli. Poleg članov društva so se zbora udeležili tudi 
številni gostje. 

Pravljica Daneta Zajca Leteča hišica je bila napisana 
davnega leta 1981, a je še kako primerna za ta čas. 
Ni lepšega od tega, da nas z oken pozdravijo cvetoče 
lončnice, nam pokimajo drevesa ob hiši in stresejo veje 
cvetoče grmovnice, ko stopimo na dvorišče. V pisateljevi 
zgodbici pa so vse hiše v mestu sive, hišaste, kockaste, 
dolgočasne. Ena izmed njih se neko noč dvigne in odleti 
na potep z otroki v posteljah. Spusti se na zelena tla, 
polna rastlin. Presenečeni otroci jih naberejo in ob vrnitvi 
raztrosijo nad mestom, da se meščani naslednje jutro 
zbudijo v zelenem mestu.

Na druženju, ki je bilo 31. marca 2022, so bili pretežno 
triletniki in je bilo treba pravljico vleči za ušesa, da je bila 
razumljiva. Pozneje smo našo belo hišo iz papirja pobarvali 
in prilepili okna, izdelali drevo in tulipane. Da se ponoči ne 
dvigne in gre na potep. Sporočam, da je še vedno tu. 

Irena Štusej

Po krajšem kulturnem programu, ki so ga pripravili 
najmlajši iz Vrtca Polzela, je sledilo predavanje o gobah 
v zdravilstvu in prehrani v izvedbi Janeza Gorenška, 
ustanovitelja Inštituta za aplikativno mikrologijo in 
biotehnologijo. 

Na zboru je o delu in načrtih poročal predsednik Franci 
Uratnik, ki je poudaril, da jim je kljub virusu uspelo izvesti 
večino dejavnosti po sprejetem programu. Tudi letošnji 
program dela je podoben lanskemu. V mescu aprilu načrtujejo 
izvedbo kuharskega tečaja v učilnici gospodinjskega pouka 
na Osnovni šoli Polzela, prvo izobraževanje - ekskurzijo 
bodo pripravili 18. junija 2022 pri Baru Polič na Ponikvi pri 
Žalcu, do konca leta pa imajo v načrtu še štiri izobraževanja. 
Načrtujejo tudi sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije, 
Antonom Polarjem, mentorjem Gobarsko-mikološkega 
društva Polzela, Društvom upokojencev Andraž nad Polzelo, 
Turističnim društvom Občine Polzela, Hortikulturnim 
društvom Polzela, TIC Polzela itd. 

Ker je bil zbor volilni, so za novega predsednika izbrali 
dozdajšnjega, Francija Uratnika, ki je na čelu društva vse 
od ustanovitve - 17 let. Za dobro sodelovanje so na zboru 
podelili tudi dve priznanji, ki sta ju prejeli družina Vrtačnik-
Zajc iz Vinske Gore in Duseti, d. o. o, iz Pariželj. Zbor so 
sklenili z družabnim srečanjem. 

Tone Tavčer
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Gobarsko-mikološko društvo bo še naprej vodil Franci Uratnik.

Gasilski dom na Polzeli ni namenjen samo intervencijam, ampak 
tudi preživljanju prostega časa.

Podpis

Ustvarjanje zajčkov iz sena
 

V soboto, 9. aprila 2022, na deževen in turoben dan, 
smo članice PGD Polzela skupaj z mladino ustvarjale 
zajčke iz sena in si tako pričarale lepo sobotno popoldne. 
Mislim, da nam je uspelo, saj smo zajčke ustvarjale prvič.

Idejo, ki jo je dala ena izmed članic, smo z veseljem 
sprejele. Za naslednje leto smo se že odločile, da zajčki 
zagotovo bodo, mogoče nastane še kakšna kokoška ali 
kaj drugega, kar nam bo rojilo po glavi in je primerno za 
velikonočno praznovanje.

Otroci so bili navdušeni, me pa še bolj. Upamo, da se 
naslednje leto zberemo v še večjem številu. Gasilski dom 
ni samo dom, v katerega se pridrvi ob intervencijah, ampak 
je naš drugi dom, v katerem ste dobrodošli vsi, ki si želite 
postati del te ponosne organizacije. 

Sabina Pocajt

V Bratislavi je potekal 42. Mednarodni karate turnir “Grand Prix Bratislava”, na 
katerem je sodelovalo 1510 tekmovalk in tekmovalcev iz 30 držav. Izvedli so 1972 
nastopov.
 

Polzelski klub so zastopale Zoja Avžner, Nika Šenica, 
Laura Bergant in Aneja Jesenek Rojšek, ki so prikazale 
odlične boje. Domov smo se vrnili z bronasto kolajno. Zoja 
Avžner je v kategoriji mladink do 59 kg osvojila odlično 
tretje mesto, po zmagah nad Latvijko, Hrvatico, Poljakinjo in 
Madžarko. V kategoriji je nastopilo 31 tekmovalk iz sedmih 
držav.

Malo je zmanjkalo naši najmlajši tekmovalki Aneji 
Jesenek Rojšek, ki je v najštevilčnejši kategorij (52 
tekmovalk) osvojila nehvaležno peto mesto. Naštela je tri 
zmage (Avstrija, Slovaška, Poljska) in dva poraza (Madžarska, 
Hrvaška).

Prvič je v kategoriji članic nastopila Laura Bergant in 
pokazala odlične boje, imela je dva poraza in eno zmago. 
Zelo dobro je nastopila tudi Nika Šenica, ki je v uvodnih 
dveh bojih prikazala popolno prevlado nad nasprotnicama 
Madžarske in Azerbajdžana, po narobe zastavljeni taktiki pa 
žal izgubila tretje kolo proti nasprotnici iz Češke.

Čestitke! 

Luka Deberšek

Zoja Avžner bronasta na “Grand Prix Slovakia”

Zoja Avžner (tretja z leve) na zmagovalnem odru 
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Predavanje o bolečini v križu

Gimnastična žoga je učinkovit pripomoček pri lajšanju in 
odpravljanju bolečin v križu.

Na gradu Komenda je v ponedeljek, 11. aprila 2022, 
potekalo predavanje, ki je potrdilo, da je skrb za naše 
zdravje zelo pomembna. 

Zveza športnih društev Polzela je v sodelovanju z Lidijo 
Jazbec, ki je po izobrazbi fizioterapevtka s specialnim 
znanjem na področju križa in celotne strukture telesa, 
predstavila, zakaj in kako preprečiti tovrstne bolečine. S 
takšnim pristopom se uresničuje začrtana pot, s katero 
želimo občankam in občanom Občine Polzela približati zdrav 
način življenja in aktivnega staranja. 

S slikovitim in praktičnim prikazom je Lidija Jazbec 
predstavila, zakaj do bolečin v križu prihaja in kaj narediti, 
da tovrstno bolečino pri normalnem delu ter opravilu 
preprečimo. Naslednji korak je, da tej skupini slušateljev 
ponudimo tudi praktično usposabljanje na delavnicah, ki 
bodo organizirane v naslednjih mesecih. Tovrstne projekte 
želimo nadaljevati tudi v prihodnje predvsem zato, ker se je 
pokazalo veliko zanimanje naših občank in občanov. Vsem, 
ki so sodelovali, se zahvaljujemo za obisk in jih vabimo tudi 
v prihodnje. 

Ivi Kapitler

Petra Škarja v Občinski knjižnici Polzela

Večer s Petro Škarja v Občinski knjižnici Polzela
 

V četrtek, 14. aprila 2022, smo v Občinski knjižnici Polzela v sodelovanju z 
Medgeneracijskim društvom Mozaik generacij Polzela gostili Petro Škarja, avtorico 
več knjižnih uspešnic, med katerimi sta najbolj znani Ameriški milijonarji so spregovorili 
in Camino: od suženjstva do svobode, ki se je dotaknila največ src in spremenila 
največ življenj.

to, kar jo resnično veseli. Zvesta je svojemu življenjskemu 
vodilu: “Bodi, kar si. Delaj, kar te veseli!” Spodbuja podjetnost 
in ustvarjalnost. Smisel življenja vidi v naravi in odnosih, ki 
so ji iz leta v leto pomembnejši. Še vedno ostaja ena izmed 
sanjačev, ki mislijo, da s spremembo posameznika lahko 
spremenijo svet.

Na dogodku v knjižnici smo prisluhnili njenim zgodbam 
iz različnih dežel po svetu, povzetih po knjigi Zate: velike 
resnice malih doživetij. Zgodbe se dotaknejo duše in srca 
ter sporočajo nekaj zelo preprostega, a bistvenega: kako 
biti dober človek, dober do sebe in dober do vsega, kar nas 
obdaja. Postopoma razkrivajo skrivnost uspeha, ki je enotna 
vsem narodom in vsem generacijam. Kaj to pomeni v širšem 
smislu, preberite v njeni knjigi.  

Renata Novak

Skodrana Petra s smešnim priimkom, kot se sama rada 
opiše, je strastna popotnica, obožuje naravo in je velika 
ljubiteljica knjig. Najponosnejša je, da lahko v življenju počne 
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Podeljena športna priznanja 
Občine Polzela za leto 2021

V četrtek, 14. aprila 2022, je na gradu Komenda potekala podelitev 
športnih priznanj Občine Polzela v organizaciji Zveze športnih 
društev (ZŠD) Polzela in Občine Polzela.

Slovesnost je potekala v zelo 
sproščenem in hudomušnem vzdušju, 
ob prisotnosti gostov: Janeza 
Sodržnika, prvega podpredsednika 
Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez in predsednika 
Športne zveze Ljubljana, Janeza 

Dobitniki priznanj v družbi predsednika ZŠD Polzela Ivija Kapitlerja in župana Občine Polzela 
Jožeta Kužnika

Ovsenika, generalnega sekretarja 
Športne unije Slovenije, prof. dr. Maje 
Pajek, Vojka Arzenška, direktorja 
podjetja Adheziv in člana upravnega 
odbora Atletske zveze Slovenije, Jožeta 
Kužnika, župana Občine Polzela, in 
Miloša Frankoviča, podžupana Občine 

Polzela, Bernardke Sopčič, ravnateljice 
OŠ Polzela, in naših dveh olimpijcev 
Glorie Kotnik in Tima Mastnaka.

Poročna dvorana gradu Komenda je 
bila napolnjena do zadnjega kotička. 
Zbrane so nagovorili župan Jože 
Kužnik, Janez Sodržnik in predsednik 
ZŠD Polzela Ivi Kapitler. Obiskovalci 
so z veseljem prisluhnili tudi 
pogovoru z olimpijcema, ki sta iskreno 
spregovorila o svojih športnih uspehih 
in neuspehih, anekdotah ter načrtih za 
prihodnost. 

Prejemniki bronastih plaket so: 
Aleksej Benjamin Derča, Aneja Jesenek 
Rojšek, Taja Ferlež, Domen Orož, Pia 
Zoja Glavnik, Jaka Cestnik, Milan 
Koren, Dani Pfeifer in Nuša Železnik.

Srebrne plakete so prejeli: Zoja 
Avžner, Tim Jevšnik in Marko Božiček.

Podelili so tudi srebrni znak zveze 
za dolgoletno sodelovanje na področju 
športa v Občini Polzela. Prejemniki so: 
Jože Kotnik, Jože Krk in Tomaž Satler.

Dogodek je povezoval radijski 
voditelj Simon Klanfer, za glasbeno 
popestritev je poskrbel mladi polzelski 
glasbenik, roker in avtor Jan Potrč. 
Sledilo je nefromalno druženje v avli 
gradu Komenda. 

Bina Plaznik

SOBOTA, 7. 5. 2022, OB 19. URI, GRAD KOMENDA
Filmski večer ‘trilerja brez besed’

   - Obiskovalec (11 min, barvni)
   - Nočna mora (7 min, barvni)
   - Obraz zla (53 min, sepia/barvni)

Vstop prost. Osebam, mlajšim od 18 let, se ogled filmov odsvetuje.

Vabljeni k ogledu treh eksperimentalno-igranih filmov, ki s samo vizualno 
podobo in glasbeno podlago povedo mnogo več kot besede. Prepustimo se   
skrivnostnemu svetu temačnega, paranormalnega in ambientalnega.
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Občina Žalec je prevzela letošnjo 
organizacijo srečanja. Poleg družin 
in predstavnikov obeh veteranskih 
organizacij so se srečanja udeležili še 
predstavniki drugih spodnjesavinjskih 
občin. Med njimi tudi župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, podžupanja 
Občine Braslovče Urška Hozjan in 
podžupan Občine Vransko Marjan 
Pečovnik.

Po uvodnem pozdravu moderatorke 
Jolande Železnik in nastopu učencev 
Glasbene šole Risto Savin Žalec sta 

Srečanje družin, ki so hranile orožje, je letos gostila Občina Žalec.

sledila nagovora Zdenka Terpina, 
predsednika ZVVS SSD, in Rada 
Gašpariča, predsednika Veteranskega 
društva Sever - odbor Žalec. V 
svojih nagovorih sta osvetlila tisti 
prelomni čas, ki je pokazal veliko 
mero domoljubja, narodne zavesti 
in poguma. Tajna skladišča orožja so 
bila tvegana in so odličen zgled, kako 
ravnati, ko je treba braniti domovino. 
Takšnih dejanj ne smemo nikoli 
pozabiti. Zdenko Terpin je po govoru 
predlagal minuto molka za preminule 
člane družin, za umrle veterane in 

Srečanje družin, ki so hranile orožje 
 

Na turistični kmetiji Pri Mlinarju v Gotovljah so se v četrtek, 14. aprila 2022, na povabilo 
župana Občine Žalec Janka Kosa in predsednikov veteranskih organizacij zbrale 
veteranske družine Spodnje Savinjske doline, ki so v osamosvojitvenih procesih 
hranile in skrivale orožje Teritorialne obrambe in takratne policije. 

Adija Vidmajerja, ki je bil takrat eden 
izmed redkih poveljnikov, ki je 19. maja 
1990 zavrnil ukaz o predaji orožja JLA. O 
pomenu tistega časa in vlogi takratne 
milice pri disperziji orožja in čuvanju 
tega s pogostimi patruljami je svoje 
misli dodal tudi Rado Gašperič, nato 
pa še osrednji govornik in gostitelj 
župan Janko Kos, ki je poudaril, za 
kakšno herojsko dejanje je šlo, čeravno 
se družine takrat niso zavedale, v 
kakšno nevarnost spravljajo sebe in 
druge družinske člane. 

V drugem delu večera se je v 
imenu družin za tovrstna srečanja 
županu Kosu in drugim zahvalil Drago 
Lobnikar, podeljena so bila spominska 
priznanja. Prejele so jih družine 
Artelj, Cijan, Čremožnik, Frelih, Anice 
Janžovnik Kos, Likeb, Lobnikar, Alojza 
Satlerja, Danija Satlerja in Završnik. 
Priznanja Policijskega veteranskega 
združenja Sever so prejele družine 
Miklavc, Ropret, Sluga, Vedenik, Vodeb, 
Staneta Zupanca, Zvoneta Zupanca in 
Železnik.  

Tone Tavčer

Oglas ni lektoriran
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Dotrajana brunarica

Povzetek z zbora članov Športnega društva Andraž
 

Uspešnost opravljenega dela za leto 2021 smo člani Športnega društva Andraž 
ocenili na rednem programskem zboru, ki je bil 11. marca 2022. Od zadnje ocenitve, 
ki smo jo zaradi epidemije opravili 25. junija 2021 in obenem počastili dan državnosti, 
je minilo več kot osem mesecev, zato so člani o delni izvedbi programa za leto 2021 
bili seznanjeni že takrat.

V društvo je vključenih 262 članic in članov ter 125 
simpatizerjev. Zbora se je udeležilo 38 članic in članov. Iz 
poročila predsednika smo slišali, da društvo skrbi za šport 
in rekreacijo občank in občanov naselij Andraž nad Polzelo 
in Dobrič ter ima status nevladne organizacije na področju 
športa.

Društvo nudi interesno vadbo šoloobveznim otrokom, 
mladini in študentom, rekreacijo za vse starostne skupine 

ter odprta tekmovanja. Skrbi za izobrazbo kadrov. Veliko 
denarja in prostega dela vloži v vzdrževanje in posodobitev 
igrišč z okolico. Na področju investicij in vzdrževalnih del 
smo prebarvali klopi, zamenjali zaščitno mrežo na severni 
strani igrišča, vzdrževali in na nekaterih mestih zaradi raznih 
posegov spremenili potek Andraške poti, postavili nove 
stebričke in smerne table ter kosili okolico igrišč in zelišča 
v najemu. Planinska dejavnost je potekala po sprejetem 
načrtu. Evgen Tominšek je opravil izobraževanje za 
planinskega vodnika A-kategorije. Postavili smo gugalnici in 
s tem omogočili lepe užitke najmlajšim. Neizvedeni so ostali 
pohodi zaradi slabega vremena in prepovedi druženja. Akcija 
»Samostojni obisk Gore Oljke in Sevčnika« lepo poteka. Vse 
več je ljubiteljev hoje.  

Za pomoč pri opravljenem delu se iskreno zahvaljujemo 
Občini Polzela in županu Jožetu Kužniku. Za letos imamo 
drzne načrte, saj je lanska odločitev upravnega odbora, da 
odstranimo dotrajano brunarico in na tem mestu postavimo 
novo, velik zalogaj. Svoje pa delajo še podražitve. Ponujena 
bo vsa dozdajšnja dejavnost. Na novo bomo začeli dejavnost 
balinanja.  

Simon Ograjenšek

Delavnica: 

PRIPRAVA DIVJE SPOMLADANSKE SOLATE
Petek, 6. 5. 2022, ob 18. uri Grad Komenda 

V duhu sobivanja z naravo bomo spoznali kaj v zgodnji 
pomladi raste na travniku in v gozdu ter si pripravili solato

 iz užitnih divjih rastlin. Vabljeni, da poskusite nekaj novega!  

Oglasa nista lektorirana
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Za predsednika je bil izvoljen dozdajšnji 
predsednik Milan Pečnik.

Volilni zbor ZŠAM Savinjska dolina
 

Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Savinjske doline, ki združuje 155 članov 
in članic iz šestih občin Spodnje Savinjske doline, je imelo v svojih prostorih v Ločici 
ob Savinji v soboto, 16. aprila 2022, redni letni zbor, ki je bil hkrati tudi volilni. Poleg 
članov društva so se ga udeležili tudi številni gostje. Za predsednika je bil izvoljen 
dozdajšnji predsednik Milan Pečnik.

O delu je poročal predsednik 
združenja Milan Pečnik. Poudaril je, 
da so kljub koronavirusu uspešno 
sodelovali Sveti za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Slovenije v akcijah 
Bodi viden, bodi previden, Pripni 
svoje življenje, Dan brez avtomobila, 
preverjanje znanja CPP in tehnike 
vožnje za starejše šoferje, stare nad 60 
let, sodelovali so z občinami Spodnje 
Savinjske doline, društvi, osnovnimi 
šolami, ZŠAM v Zvezi neodvisnih 
združenj logistov in mehatronikov 
(NZLM) Slovenije, izvedli so državno 
tekmovanje šoferjev in avtomehanikov 
NZLM Slovenije, čistilno akcijo …

V program dela za to leto so poleg 
že ustaljenih akcij zapisali, da bodo 
konec aprila pripravili tekmovanje 
šoferjev in avtomehanikov, v maju 
tekmovanje Kaj veš o prometu, 
predavanje za starejše voznike, 

stare nad 60 let, v juliju proslavo, v 
septembru varovanje otrok ...

V nadaljevanju je bila podana 
razrešnica dozdajšnjemu upravnemu 
in nadzornemu odboru ter izvolitev 
novih članov organov in komisij. Za 
predsednika je bil ponovno izvoljen 
Milan Pečnik.

Ob koncu zbora so Marjanu 
Tratniku podelili plaketo humanosti, 
Milanu Selčanu plaketo tovarištva, 
Andreju Križanu zlati venec, Francu 
Ogrizu, Jerneju Gradišniku, Marjanu 
Brusu in Alojzu Florjanu zlato značko; 
priznanja Agencije za varnost prometa 
so prejeli Edvard Dolar - zlati znak, 
Stefan Izvalič - srebrni znak in Nejc 
Gradišnik - bronasti znak. Za družabni 
del so poskrbeli Vaški godci iz Andraža 
nad Polzelo.  

Tone Tavčer

Četrtek, 26. 5. 2022, ob 18. uri
Grad Komenda 

Predavanje: Gostoljubnost za uspeh in temelji gostoljubja

Predavala bo Carmen Maria Fernandez, ki sodeluje pri različnih organizacijah za gostoljubnost  
v Sloveniji in Mehiki. Vodi projekte in delavnice o gostoljubnosti, osebni rasti, mehkih veščinah 
in bontonu, komuniciranju, kulinariki, home managementu in gostinstvu.

Vabljeni!
    Prijave na TIC Polzela: 03/703 32 28 ali tic@polzela.si
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Kvačkan grb krasi sejno sobo Občine Polzela.

Z nitjo in kvačko povezujemo Slovenijo

Na pobudo Guinnessove rekorderke zavoda Ustvarjalno srce Jadranke Smiljić je 
Občina Polzela postala del zgodbe, s katero se povezuje 212 občin z noto »povezati 
Slovenijo«.

Namen projekta je bil spodbuditi 
ljudi, da začno kvačkati ter s tem 
ohranjati in obujati našo nacionalno 
tradicijo, ki pa ima v teh časih 
še dobre stranske učinke: deluje 
pomirjujoče, zmanjšuje stres, 
spodbuja ustvarjalnost in trajnostno 
naravnanost.

Avtorica kvačkanega grba pove: 
»V mesecu marcu 2021 mi je Branka 
Golob poslala link za prijavo na ta 
megalomanski projekt in sem se brez 

oklevanja prijavila. Bila sem zelo 
vesela, da sem lahko delala grb Očine 
Polzela, mojega rojstnega kraja, saj se 
je za ta grb prijavila še ena Polzelanka. 
Prijavilo se nas je 211 kvačkaric in en 
kvačkar, na katerega smo vse zelo 
ponosne. Nato smo čakale na izdelavo 
načrtov za naš grb ter potrebno volno. 
Vsa volna je bila kupljena v edini 
slovenski tovarni, ki še izdeluje volno, 
v tovarni Dolina Majšperk. Nestrpno 
sem čakala na 15. september 2021, ko 
smo vse hkrati začele kvačkati. Uradno 

smo kvačkanje grbov končale 26. 
decembra 2021 in jih nato ali poslale 
ali dostavile v Slovenj Gradec. Moram 
povedati, da sem kvačkala grb z 
velikim ponosom in srečo, da sem bila 
lahko del tega projekta. Te stvaritve so 
nato posneli in fotografirali, kakor to 
zahtevajo pogoji za Guinnessov rekord, 
za katerega srčno upamo, da nam ga 
uspe doseči. Nakvačkanih je bilo več 
kot tisoč različnih izdelkov.«

Našo Občino Polzela je zastopala 
in niti s kvačko povezala Andrejka 
Završnik s Polzele. Slavnostna predaja 
grba Občine Polzela je potekala 21. 
aprila 2022 v sejni sobi na Občini 
Polzela, ko je župan Jože Kužnik grb 
prejel v trajno last iz rok avtorice 
Andrejke Završnik. Za grb je porabila 
okoli tri kilograme volne in 150 ur 
vztrajnega in potrpežljivega kvačkanja. 
Kvačkana umetnina krasi sejno sobo 
Občine Polzela.

Občina Polzela je projekt podprla 
tudi s finančnim vložkom, s katerim 
bo Zavod Ustvarjalno srce sredstva 
namenil za nadaljnjo promocijo ročnih 
del, predvsem v ranljivejših skupinah 
prebivalstva v Sloveniji, kot so 
starostniki, invalidi ali kako drugače 
prikrajšani.

Na tem mestu se župan Občine 
Polzela Jože Kužnik pridni kvačkarici 
Andrejki Završnik še enkrat lepo 
zahvaljuje za izjemno kvačkano delo.  

Lidija Praprotnik
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Koledar dogodkov - maj 2022

Nedelja, 1. 5. 2022, ob 8. uri
 Gora Oljka 
 Prvomajsko srečanje na Gori  
 Oljki
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 1. 5. 2022, ob 9. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Pohod na Goro Oljko
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 1. 5. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Torek, 3. 5. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 3. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na 
 vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Sreda, 4. 5. 2022, od 17. do 19. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 5. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 6. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje, metanje 
 kovinskih krogov
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 6. 5. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Delavnica: Priprava divje 
 spomladanske solate
 Občina Polzela - TIC Polzela

Sobota, 7. 5. 2022, ob 9. uri
 Grad Komenda
 Pasuljada – srečanje ljubiteljev 
 pasulja
 Mladinsko društvo Polzela in 
 Občina Polzela - TIC Polzela

Sobota, 7. 5. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 15. kolo medkrajevne lige 
 malega nogometa – Andraž 
 2021/2022
 Športno društvo Andraž

Sobota, 7. 5. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda
 Večer trilerja brez besed
 Občina Polzela - TIC Polzela

Nedelja, 8. 5. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski 
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 9. 5. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 5. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 10. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, 
 pikado, kegljanje s kroglo na 
 vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Sreda, 11. 5. 2022, od 17. do 19. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 12. 5. 2022, ob 9. uri
 Športno igrišče Andraž
 Tekmovanje v športnih igrah 
 Pokrajinske zveze društev 
 upokojencev Celje – kegljanje  
 s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 12. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 13. 5. 2022, ob 7. uri
 Zbor pred občinsko stavbo na   
 Polzeli
 Pohod: Polzela–Ankaran po   
 Beblerjevi poti
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 14. 5. 2022, ob 6. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Pohod: Lučki dedec (2023 m)
 Športno društvo Andraž

Sobota, 14. 5. 2022, ob 17.15 
 Igrišče v Andražu
 16. kolo medkrajevne lige 
 malega nogometa – Andraž 
 2021/22
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 15. 5. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski 
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 16. 5. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 5. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo  
 na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 17. 5. 2022, ob 18. uri
 Zbor pri prostorih DU Polzela
 239. lunohod Polzela–Gora Oljka
 Društvo upokojencev Polzela

Sreda, 18. 5. 2022, od 17. do 19. ure
 Športno igrišče Andraž 
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 19. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela
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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)

MALI OGLASI

Četrtek, 19. 5. 2022, ob 17. uri 
 Grad Komenda - prostori knjižnice
 Prisluhnimo pravljici
 Medobčinska splošna knjižnica 
 Žalec

Četrtek, 19. 5. 2022,  
od 19.30 do 20.30 
 Dom II. slovenskega tabora Žalec
 Koncert Godalnega in  
 Simfoničnega orkestra  
 Glasbene šole Risto Savin Žalec
 Glasbena šola Risto Savin Žalec 

Sobota, 21. 5. 2022, od 7. do 19. ure
 Andraž nad Polzelo 
 12 ur pohodov na Goro Oljko
 Društvo upokojencev Andraž

Sobota, 21. 5. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu 
 17. kolo medkrajevne lige malega 
 nogometa – Andraž 2021/22
 Športno društvo Andraž

Sobota, 21. 5. 2022, ob 19. uri
 Športna dvorana Polzela
 Pihalni orkester Cecilija z gosti: 
 Ana Grdadolnik in TEJ Dance
 Cecilija, KGD Polzela

Nedelja, 22. 5. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski 
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 23. 5. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Ponedeljek, 23. 5. 2022,  
od 18.30 do 20.30
 Dom II. slovenskega tabora Žalec
 Opereta Alica v svetu čudes
 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Torek, 24. 5. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 24. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, 
 pikado, kegljanje s kroglo na 
 vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 24. 5. 2022, od 18.30 do 20.30
 Dom II. slovenskega tabora Žalec
 Opereta Alica v svetu čudes
 Glasbena šola Risto Savin Žalec

Sreda, 25. 5. 2022, od 17. do 19. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 25. 5. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda – VIT- točka
 Pogovorni večer z humanitarko,  
 Slovenko leta, zdravnico,  
 aktivistko, avtorico knjige  
 Le Vida dr. Ninno Kozorog.  
 Glasbeni gost bo kantavtor 
 Andrej Vilčnik.
 Medobčinska splošna knjižnica 
 Žalec

Četrtek, 26. 5. 2022,  
od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 27. 5. 2022, ob 20. uri
 Grad Komenda
 Poletni večer s Kvatropirci
 Vstopnice na TIC Polzela in 
 Eventim

Sobota, 28. 5. 2022, ob 17.15 
 Igrišče v Andražu
 18. kolo medkrajevne lige 
 malega nogometa – Andraž 
 2021/22
 Športno društvo Andraž 

Nedelja, 29. 5. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 30. 5. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 31. 5. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo  
 na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

DRAGA LJUBITELJICA, 
LJUBITELJ ZDRAVJA IN NARAVE!

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja
TE VABIM V NAŠ CENTER na 
brezplačno predavanje z delavnico o 

TEHNIKAH SPROŠČANJA  
v četrtek, 19. 5. 2022, OB 9. URI.

Poznavanje in prakticiranje tehnik sproščanja 
lahko pomeni za nas tudi

ŽIVETI BOLJ MIRNO IN ZADOVOLJNO 
ŽIVLJENJE, 

zato te vabim, da se nam pridružiš.

Marjana Šmajs
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46 Koledar dogodkov

Program medgeneracijskega centra za maj 2022

Torek, 6. 5. 2022 
 8.00–9.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 4. 5. 2022
 15.00–16.30 Tehnika sproščanja z  
 meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 17.00–18.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 5. 5. 2022
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber)

 17.00–18.30 Delavnica šivanja
 (Sonja Ramšak)

Petek, 6. 5. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Torek, 10. 5. 2022
 8.00–9.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

SREDA, 11. 5. 2022
 15.00–16.30 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 17.00–18.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 12. 5. 2022
 17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica
 (Zofka Palir)

Petek, 13. 5. 2022 
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Torek, 17. 5. 2022
 8.00–9.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 18. 5. 2022
 15.00–16.30  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)

 17.00–18.30 Delavnica  
 Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 19. 5. 2022
 9.00–10.30 Delavnica Tehnike   
 sproščanja
 Center za krepitev zdravja, 
 psihologinja Anamarija Romih

Petek, 20. 5. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Torek, 24. 5. 2022
 8.00–9.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 25. 5. 2022
 17.00–18.30 Delavnica  
 Celostno zdravje 
 (Darja Kološa)

Četrtek, 26.5. 2022
 8.30–10.00 Bralni krožek 
 Mravljice
 (Julijana Veber)

 17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica
 (Zofka Palir)

Petek, 27. 5. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Torek, 31. 5. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

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

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

DRAGA POLZELANKA, DRAGI POLZELAN!

Za nami je čas praznikov in praznovanja.  
Prišel je čas, ko je treba okrepiti svoje 
ZDRAVJE.

VABIM TE, DA SE NAM PRIDRUŽIŠ 
V SREDO, 25. 5. 2022, OB 17. URI 
V NAŠEM CENTRU,

ko bomo  skozi besedo in konkreten prikaz 
spoznali CELOSTNO ZDRAVJE in POT, 
kako ga doseči.

Srečanje bo vodila izkušena mentorica 
Darja Kološa Drofenik z licenco Senior  
Instructor CHI-CHI HEALTH INSTITUT  
in COLLEGE OF TAO. 

Vabljeni na doživeto, brezplačno srečanje 
modrosti z Vzhoda!

Marjana Šmajs
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Tretje leto v grobu spiš, 
v naših srcih še živiš
in spremljaš nas povsod, 
koder vodi nas življenjska pot.

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

FRANC ŠTAHL
(29. 1. 1942–26. 5. 2019)

z Brega pri Polzeli   
Zahvaljujemo se vsem, ki z lepo mislijo postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Žena Milena, sin Aleksander z Jožico, 
hči Simona z družino in sin Jernej z družino

VILI ŠTEFANČIČ 
(1944–2012)

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

Vsi njegovi

26. maja bodo minila tri leta, odkar nas je zapustil 
dragi mož, ati, ata, brat in stric

Minilo je 10 let, odkar se je od nas poslovil naš dragi

V spomin V spomin

POGREBNE STORITVE IN CVETLIČARNA 

ROPOTAR Ivan, s. p.

Starovaška 12, 3313 Šempeter 

Tel.: 03/700 14 85
GSM: 041 613 269,  

041 748 904
V najtežjih trenutkih smo z vami in za vas dosegljivi 24 ur na dan.
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