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Glavna in odgovorna urednica:

Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek
Programski sodelavci:

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
18. 3. 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 31. 3. 2022.

Bojana Kralj Kos
Bernardka Sopčič
Blaž Turnšek
Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00
E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si
Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.
Fotografije
Tone Tavčer, Špela Ožir, Bina Plaznik, Igor Rosina,
Aljoša Videtič, arhiv Tima Jevšnika, arhiv društev
Občine Polzela, arhiv OŠ Polzela, arhiv Občine
Polzela, arhiv Karmen in Neli Zidar Kos, splet
Oblikovanje
Intesa RD, d. o. o.
Tisk
Studio 55
Naklada
2400 izvodov

Spoštovani občanke in občani!
Mesec kulture, kot pregovorno in pogovorno rečemo
februarju, se počasi poslavlja. Čeprav letos ni bilo osrednje
proslave Občine Polzela ob slovenskem kulturnem prazniku,
smo se zagotovo vsak na svoj način poklonili slovenski
kulturi. Razmere niso naklonjene množičnemu druženju,
zato smo se kar nekaj časa odločali in na koncu odločili, da
je bolje tako, da ostajamo narazen, saj so bili dnevi okrog
slovenskega kulturnega praznika rekordni po številu okužb.
Naredili smo vse, kar je v naši moči, da se okužbe ne bi
nenadzorovano širile.
Na jasno nebo mojega spomina se pogosto pripodijo
oblaki grenkih doživetij zadnjih dveh let. Kdo bi si mislil
tistega marčevskega dne pred dvema letoma, da se nam bo
življenje tako silovito postavilo na glavo. Če kdaj, smo v tem
obdobju dokazali, kako smo prilagodljivi. Znamo in zmoremo
ujeti tok življenja, kakršen koli pač je. Prikrajšani smo sicer
za zgodbe, ki jih pripovedujejo naši obrazi, smo se pa naučili
brati in razumeti, kaj sporočajo naši pogledi.
Tako ali tako pa velja, da nič ni več, kot je bilo. Tudi zime
niso primerljive s tistimi izpred mnogo let. V nedeljskem
opoldnevu sredi februarja, ko pišem ta uvodnik, je sinje
nebo ožarjeno od sonca. Človek dobi občutek, da se v toploti
sončnih žarkov topijo vse skrbi tega sveta.
In zdi se, kot da je zima zanesljivo pobrala šila in kopita.
Nisem prepričan, da je takšno vreme naklonjeno naravi,
zagotovo pa je naklonjeno projektom in delom, ki potekajo v
naši občini. Vse, kar smo si zadali, poteka skladno z našimi
terminskimi načrti.
Žal pa je koronavirus posegel tudi med zaposlene na
občini, zato smo morali prilagoditi delovni čas oziroma
uradne ure. Vem, da je bilo težje priti do nas kot sicer, vem
pa tudi, da razumete, da dajemo zdravju absolutno prednost.
Če nismo bili pričakovano odzivni po telefonu, smo se na
elektronsko pošto redno odzivali. Zahvaljujem se vam za
vašo potrpežljivost in razumevanje.
Upam in želim, da virusu končno peša moč in da
bo pomlad prišla brez strahu, tega tako neželenega
spremljevalca, ki se povsod vsiljuje med nas. Z optimizmom
bom zapisal po Kajuhovo, čigar 100-letnici rojstva se bomo
poklonili letos: »To leto bo naše in naša bo letos pomlad,
prišla bo tako, kot prišla je enkrat, a vendar drugače.«

Spoštovani vsi, naj bo drugače. Naj v svetlih pomladnih
mislih za vedno utonejo skrbi in strah, ki jih med nas
naseljuje virus. Naj v pomladnem soncu zbledijo grenki
spomini, ki jih je ustvaril. To je moja srčna želja, ki ji na
pragu meseca marca pripenjam voščilo za vse žene, matere
in dekleta. Hvala za vse, kar naredite. Hvala za vse vloge, ki
jih odigrate na odru življenja. Preprosto: hvala, ker ste.
Ker je na trenutke res tako, kot je zapisal Lev Nikolajevič
Tolstoj v epopeji Vojna in mir: »Zdi se, da je ves svet izgubil
glavo«, nas vse bodrim: »Uspeh ni dokončen, neuspeh ni
usoden. Šteje pogum, da nadaljujemo.« Zato pogumno
naprej. Obstaja gonilna sila, močnejša od pare, elektrike
in jedrske energije: imenuje se volja. Naj vam je nikoli ne
zmanjka.
Vse dobro vsem.

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik,
detajl angela v zlati svetlobi na kapelici v
centru Polzele
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Vključitev v sistem ravnanja z odpadki je obvezna
Nastajanju odpadkov se ne moremo izogniti, zato je ključno, da za odpadke, ki
nastanejo v gospodinjstvih, ustrezno poskrbimo. Pomembno je, da ste vsi, ki bivate ali
delate na območju Občine Polzela, vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in da
za svojo uporabo storitev redno plačujete.
Vključenost v sistem ravnanja z odpadki občanom nalaga
občinski odlok, hkrati pa smo v Simbiu dolžni preprečiti,
da bi določeni občani plačevali več, ker nekateri bodisi
zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo svojih
obveznosti. Ozaveščenost o pomembnosti odgovornega
ravnanja z odpadki in s tem tudi vključenosti v sistem
rednega odvoza odpadkov se povečuje, še vedno pa se žal
najdejo posamezniki, ki niso vključeni v sistem, uporabljajo
pa ga, kar pomeni, da ga namesto njih plačujejo drugi. Če
prejmemo prijavo o nevključenosti v sistem, povzročitelje
odpadkov pozovemo k vključenosti s pomočjo inšpekcijske
službe. Če potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju obrazcev ali
kakršno koli drugo informacijo, smo jim na Simbiu na voljo
in nas lahko kontaktirajo.

Včasih se zgodi, da dobimo tudi kakšno pismo, češ da
‘’mi pa nimamo nič odpadkov’’. Nato pojasnijo, da papir
zažgejo, bio odpadke kompostirajo, steklo nesejo na
ekološki otok, nekaj pa pripeljejo tudi v zbirni center Andraž
nad Polzelo. Nato jim odgovorimo, da vzdrževanje ekoloških
otokov in zbirnih centrov ter zbiranje in nadaljnja obdelava
teh odpadkov tudi stane, in to sofinancirajo vsi občani
mesečno, ko plačajo položnico za gospodinjske odpadke;
del te cene gre za ekološke otoke in zbirne centre, naročila
odvozov kosovnih ipd. Pojasnimo jim tudi, da je papir
dragocena surovina, ki se jo da reciklirati in jo je škoda
kuriti. Vprašamo jih tudi, ali res nimajo nikoli sanitetnih
odpadkov, kot so zaščitne maske, higienski vložki, plenice …,
in podobnih odpadkov, ki se jim v današnjem svetu nikakor
ne moremo izogniti (pisala, e-oprema, pohištvo ...). Nato
vsak hitro razume, da nekaj odpadkov vendarle ima. Zato
pa ima vsak tudi možnost, da izbere prostornine oziroma
število zabojnikov, ki mu bodo ustrezali glede na količine
proizvedenih odpadkov.
Ob tem bi še opozorili, da so dolžne tudi pravne osebe
poskrbeti za svoje odpadke iz dejavnosti in skleniti s
prevzemniki posebne pogodbe glede na vrsto odpadkov, ki
nastajajo v njihovi dejavnosti. Ekološki otoki in zbirni centri
so namenjeni le za komunalne odpadke iz gospodinjstev.
Njihova uporaba je brezplačna za fizične osebe, ne pa tudi
za pravne.

Poziv zavezancem za NUSZ k prijavi podatkov
in sprememb za leto 2022
Javno pozivamo vse pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih
in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela, da v skladu z Odlokom
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Polzela (Uradni list RS, št.
124/03, 6/05) do 10. marca 2022 v pisni obliki posredujejo vse spremembe, ki se
nanašajo na:
• lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za
plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje ...),
• povečanje površin obstoječih objektov
(prizidave, nadzidave, legalizacije),
• spremembe namembnosti obstoječih objektov,
• novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj
za gradnjo.
Zavezanec lahko v skladu z 19. členom navedenega
odloka vloži vlogo za oprostitev plačila NUSZ. Oprostitev
plačevanja NUSZ se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki
jo mora zavezanec vložiti vsako leto skupaj z ustreznimi
dokazili.

‘’Mi pa nimamo nič odpadkov’’

Podatke na pripravljenih obrazcih pošljite na naslov:
Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na
elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si.

Zabojniki pri občinski stavbi so namenjeni samo Občini Polzela.

POZIV ZA VKLJUČITEV
V SISTEM RAVNANJA
Z ODPADKI
Občina Polzela ima izdelan seznam gospodinjstev,
ki niso vključena v odvoz odpadkov, zato vas pozivamo,
da se v izogib prijavi Medobčinskemu inšpektoratu in
redarstvu čim prej vključite v sistem zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov.
Odvoz odpadkov si uredite pri izvajalcu javne službe
Simbio, d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. Tako
se boste izognili nepotrebnim kaznim in poskrbeli za
urejeno okolico ter pravilno ravnanje z odpadki.
Občina Polzela

primeru se bodo pri evidentiranju sprememb uporabili
podatki iz javnih evidenc in podatki iz izdanih odločb za
odmero komunalnega prispevka.
Obrazci oziroma vloge za spremembe in oprostitve so
na voljo na spletni strani Občine Polzela https://polzela.si/
pomembne-povezave/vloge-in-obrazci/ (razdelek Okolje in
prostor) in po e-pošti iz glavne pisarne s telefonsko številko:
03 703 32 00.
Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Polzela je urejeno z Odlokom o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Polzela (Uradni list RS,
št. 124/03, 6/05).
Informacije lahko dobite tudi na telefonski številki:
03 703 32 19 (Natalija Cajner).
Natalija Cajner

Na ta način lahko z zavezanci predhodno uskladimo
podatke za odmero NUSZ za leto 2022. V nasprotnem

OBVESTILO – DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE IN OBČINSKE BLAGAJNE
Občanke in občane obveščamo, da občinska uprava Občine Polzela od ponedeljka, 28. februarja 2022,
s strankami ponovno posluje na sedežu občine v času uradnih ur, in sicer:
• ponedeljek: 7.30–14.30,
• sreda: 7.30–12.00 in 13.00–16.30,
• petek: 7.30–12.30.
Zaradi lažje organizacije dela prosimo stranke, naj se predhodno po telefonu ali elektronski pošti naročijo
na telefonsko številko 03 703 32 00 ali
pri posameznih javnih uslužbencih. Kontaktni podatki o javnih uslužbencih so dostopni na
https://www.polzela.si/obcina/obcinska-uprava/
Vloge so dostopne na spletni povezavi https://www.polzela.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/.
Z 2. marcem 2022 začne delovati tudi občinska blagajna, in sicer ob sredah od 9. do 12. ure,
vsako tretjo sredo v mesecu pa tudi od 13. do 16. ure.
Vstop za občinsko blagajno je pri zadnjih vratih občinske stavbe.
Za vstop v prostore občine ni več potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, še vedno pa je obvezna uporaba maske.
Občina Polzela

Helena Hojnik
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Ne le moteči za okolico, tudi nevarni za zdravje

Previdno, da ne nastane travniški požar

Prijeten sprehod lahko kmalu postane vse prej kot to, ko naši podplati naletijo na
pobližje srečanje s kakšnim pasjim kakcem. Na žalost je za to kar veliko možnosti.
Pasji iztrebki namreč kljub gosti mreži tovrstnih košev še vedno ležijo na pločnikih,
bankinah cest in sprehajalnih poteh.

Po občini je več košev, kamor lahko lastniki psov odvržejo pasje
iztrebke.

Pasji iztrebki kljub gosti mreži tovrstnih košev še vedno ležijo na
pločnikih, bankinah cest in sprehajalnih poteh.

Njihovo pobiranje je državljanska dolžnost. Prepoved
puščanja pasjih iztrebkov na javnih površinah namreč
vključuje Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela,
katerega izvajanje nadzoruje medobčinski inšpektorat
in redarstvo. Če redar opazi pasjega lastnika, ki za svojim
hišnim ljubljencem ne pospravi iztrebka, mu lahko na
podlagi občinskega odloka predpiše kazen v višini 150 evrov.

kakšno prebavo ima njegov pasji prijatelj in tudi to, ali mu
ustreza prehrana.

Veterinarka dr. Katerina Tomsič z ljubljanske veterinarske
fakultete opozarja, da je sicer pasje kakce nujno potrebno
pobirati zaradi več razlogov. »Pobiranje, predvsem v urbanih
okoljih, je zelo pomembno, saj je v pasjih iztrebkih izjemno
veliko število bakterij. Poleg preostalih psov so temu
najbolj izpostavljeni otroci in ljudje z oslabljenim imunskim
sistemom,« navaja veterinarka in dodaja, da iztrebki kažejo
na zdravstveno stanje psa. Lastnik, ki jih pobira, spremlja,

Nezanemarljiv je okoljsko-varstveni vidik. »Iztrebki
onesnažujejo zemljo, predvsem na poljih in pašnikih, ter
podtalnico, ne samo s patogenimi klicami, ampak tudi
z antiparazitiki, ki jih psom dajemo za preprečevanje
infestacije z zunanjimi in notranjimi zajedavci,« je na spletni
strani veterinarske fakultete še zapisala Tomsičeva in
dodala, da je pes človekov najboljši prijatelj. »Zanj skrbimo,
ga hranimo, mu omogočamo čisto in urejeno ležišče ter
okolje, vendar pogosto pozabimo, da je treba za svojim
ljubljenčkom pospraviti tudi manj prijetne odpadke, kot so
pasji iztrebki.«

Poročevalec Občine Polzela • Številka 2, februar 2022

7

Špela Ožir

Gasilci so imeli v širši regiji v preteklem mesecu polne
roke dela. Policijska uprava Celje je v sredini februarja
poročala o več travniških požarih, v nekaterih primerih
so morali posredovati tudi gasilci. Eden izmed takšnih
je bil tudi v Andražu nad Polzelo, ko so morali travniški
požar pogasiti prostovoljni gasilci, ki opozarjajo, da sta
februar in marec vsako leto z vidika travniških požarov
zelo nevarna, zato previdnost pri tovrstnih posegih ni
nikoli odveč. Pri požiganju trave, listja in vejevja se
nemalokrat zgodi, da ogenj uide izpod nadzora ter ogrozi
zdravje in življenje ljudi. Obenem sunki vetra ogenj v
hipu razplamtijo in ga je težko ukrotiti.
Takšen požar se je v Andražu nad Polzelo zgodil 8.
februarja 2022, ko je enemu izmed občanov izpod nadzora
ušlo požiganje travnika, zaradi česar se je ogenj razširil v
bližnji gozd. Zgorelo je okoli 0,3 hektarja travnika in gozda.
Gasilci PGD Andraž nad Polzelo, Polzela in Ločica ob Savinji
so požar omejili in ga pogasili. Kot je pojasnil poveljnik PGD
Andraž nad Polzelo David Krk, so travniški požari stalnica
zgodnjepomladnih dni, ko so občani po dolgi zimi željni
čiščenja zelenih površin ter v naravnem okolju kurijo staro
travo in vejevje. »Na srečo gre za požare, ki ne povzročijo
veliko škode, a če ne bi bili pravočasno pogašeni, bi se lahko
razširili in povzročili škodo večjih obsežnosti. Spomladi ni
veliko padavin, okolica je suha in zato še toliko bolj dovzetna
za požare.« Gasilci Gasilske zveze Žalec, pod okriljem katere
so tudi gasilska društva iz Občine Polzela, so lani opravili
284 posredovanj. Od tega jih je bilo 15 v naravnem okolju,
kjer je bil prisoten odprti ogenj. Letos so bile na ravni zveze
že štiri takšne intervencije. Poleg požara v Andražu nad
Polzelo je ta izpod nadzora februarja ušel še v Podkraju pri
Žalcu, Veliki Pirešici in Jeronimu.

Fotografija je bila posneta marca lani po travniškem požaru
v Andražu nad Polzelo.

Ne pozabite na navodila
Gasilci zato vse, ki nameravajo v teh dneh v naravnem
okolju kuriti, pozivajo k odgovornemu ravnanju. Gasilska
zveza Slovenije ima na svoji spletni strani natančno
predpisana navodila, kako ravnati v primeru kurjenja v
naravnem okolju in kdaj to ni dovoljeno. Vsako kurišče
v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more
razširiti. Obdano mora biti z negorljivim materialom in vsaj
meter stran od vseh gorljivih snovi. Ves čas kurjenja mora
kurišče nadzorovati polnoletna oseba, ki mora po končanem
opravilu ogenj popolnoma pogasiti. Ob povprečni hitrosti
vetra, večji od 20 km/h, ali ob sunkih vetra, močnejših od
40 km/h, se v naravi ne sme kuriti oziroma je treba kurjenje
takoj prenehati.
Če se ogenj razširi …
Ko kljub temu pride do požara, je treba takoj ukrepati.
Če opazimo manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti
oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda,
zemlja, pesek in podobno). Požar gasimo vedno v smeri
vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju.
Če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varne
površine. O dogajanju takoj obvestimo center za obveščanje
na telefonsko številko 112. Vse, ki bodo v naslednjih
dneh čistili vrtove, njive in gozdove ter odpadke sežigali,
odgovorne službe pozivajo, naj spoštujejo predpise in naj
bodo pri tem izjemno previdni.
Špela Ožir

Letos so bile na območju Gasilske zveze Žalec že štiri intervencije
zaradi požara v naravnem okolju.
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Izdelava strategije razvoja turizma
dobro napreduje

vprašanj. Zato vam v nadaljevanju želimo predstaviti
uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil in mobilne
identitete smsPASS, s katerimi lahko fizične osebe
dostopajo do spletnih storitev hitro in preprosto.

Če že imate digitalno potrdilo, si lahko pridobite smsPASS
tako, da se prijavite v SIPASS in sprožite postopek pridobitve.
Kodo za aktiviranje boste prejeli po pošti v nekaj dneh. Če
digitalnega potrdila nimate, se oglasite na Upravno enoto
Žalec ali Krajevni urad Vransko. Kvalificirano digitalno potrdilo
lahko uporabljate širše kot mobilno identiteto smsPASS,
vendar je pridobitev zadnje hitrejša in preprostejša.

V TIC Polzela smo v letu 2021 začeli pripravljati dokument o strategiji razvoja turizma
v Občini Polzela.
občani. Objavljen je bil na spletu in priložen decembrski
številki Polzelana. Zastavljen je bil odprt, namenoma, da
ste lahko napisali svoje predloge in mnenja. Čeprav je
bil nekoliko daljši, smo veseli dobrega odziva, kar najbrž
pomeni, da razvoj turizma v občini zanima številne občane.

Elektronsko identiteto lahko pridobite starejši od 15 let,
imeti morate slovensko enotno matično številko občana
(EMŠO) ter davčno številko. V imenu invalidne osebe lahko
zahtevek odda njegov pooblaščenec z overjenim pooblastilom.
Slovenci v tujini (državljani Republike Slovenije) lahko oddate
zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila na diplomatskokonzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.
Storitev je brezplačna. Digitalno potrdilo SIGEN-CA velja pet
let. V obdobju dveh mesecev pred iztekom veljavnosti lahko
s starim potrdilom prek spletnega obrazca (na portalu SITRUST) oddate e-zahtevek za novo digitalno potrdilo.

Čeprav analiza vprašalnikov še ni končana, lahko
izpostavimo nekaj pogostih predlogov. Številni menite,
da naj se spodbuja turizem za družine z otroki. Mnogi ste
potrdili misel, da »lepšanje« občine, urejanje kolesarskih poti
in pešpoti, dostopna parkirišča na izhodiščih za rekreacijo,
klopi in koši za smeti, pa tudi otroška igrišča veliko pomenijo
tako obiskovalcem z otroki kot tudi domačim družinam.
V teh dneh urejamo odgovore prejetih vprašalnikov.
V tem mesecu nameravamo opraviti tudi pogovore s
turističnimi in gostinskimi ponudniki v naši občini.
Rojstna hiša Neže Maurer bo tudi del turistične ponudbe.

Po uvodnih anketah med obiskovalci Gore Oljke in
po sestanku s predsedniki društev iz Občine Polzela je
pomemben vir informacij anketni vprašalnik med vsemi

Vsem, ki ste nam poslali izpolnjen vprašalnik, se prijazno
zahvaljujemo.
Damjan Jevšnik

Zakaj je dobro imeti kvalificirano digitalno
potrdilo oziroma mobilno identiteto?
Tako kot pri poslovanju v fizičnem svetu svojo istovetnost dokazujemo z osebnim
dokumentom, tako pri elektronskem poslovanju to storimo s kvalificiranim digitalnim
potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS. To potrebujemo za varno elektronsko
poslovanje z državnimi organi kot ustrezno sredstvo za e-identifikacijo. Na ta način
izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij
in se tudi elektronsko podpisujemo.

Ena izmed bolj zaželenih stvari v času epidemije je
zagotovo elektronska identiteta, ki nam med drugim omogoča
dostop do portala zVem in s tem do PCT-potrdil (enako kot
do portalov eUprava, eDavki, eZpiz in drugih). Z elektronsko
identiteto lahko vstopamo tudi na portal eUprava, kjer
pridobimo koristne informacije z različnih področij, npr.
kako pridobim izjavo o karanteni na domu, pridobim rojstni

list, vpišem otroka v šolo,
https://e-uprava.gov.si/, kjer
da boste lahko dostopali
tudi oddajali elektronske
Sliši
Upravno

se preprosto,
enoto Žalec,
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oddam vlogo. Več na povezavi:
morate opraviti prvo registracijo,
do svojih osebnih podatkov in
vloge (modul moja eUprava).
a stranke, ki pridejo na
imajo glede tega veliko

Za dostop do storitev zgoraj navedenih portalov moramo
razpolagati z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil,
katera izdajajo overitelji Ministrstvo za javno upravo
(SIGEN-CA), Pošta Slovenije (PoštaRCA), Nova Ljubljanska
banka (AC NLB) in Halcom (Halcom CA). Za namestitev
potrebujemo računalnik in svoj elektronski naslov.
Mobilna identiteta smsPASS pa je način prijave v račun
SI-PASS. Za uporabo potrebujemo mobilno telefonsko številko
in telefon, ki sprejema kratka sporočila. Vsak uporabnik ima
lahko le en uporabniški račun SI-PASS s svojo davčno številko.
V svojem računu SI-PASS pa lahko uporabljate več e- naslovov
(službeni, zasebni …), ki se vsi uporabljajo kot uporabniško ime.
Kakšna je razlika med digitalnim potrdilom SIGEN-CA
in mobilno identiteto smsPASS, katerih vloge sprejemamo
na upravni enoti?

V primeru suma zlorabe, izbrisa ali spremembe podatkov
digitalnega potrdila mora njegov imetnik zahtevati preklic, ki
ga lahko odda osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu,
v elektronski obliki ali po telefonu (potrebuje geslo, ki je bilo
določeno ob prevzemu).
Vse, ki želite še več informacij o kvalificiranih digitalnih
potrdilih in mobilni identiteti smsPASS, vabimo, da si
ogledate spletne strani Državnega centra za storitve zaupanja
(SI-TRUST) na naslednji povezavi https://www.si-trust.gov.si/
sl/.
Hkrati vsem strankam sporočamo, da se je zaradi
epidemioloških razmer treba naročiti (po telefonu: 03 713 51
11) za obisk Upravne enote Žalec. Stranke prosimo za strpnost
in potrpežljivost. Pravočasne informacije o poslovanju
upravnih enot najdete na spletnih straneh: https://www.gov.
si/drzavniorgani/ upravne-enote/.

Za pridobitev obeh je treba ugotoviti identiteto
uporabnika. Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA
morate obiskati Upravno enoto Žalec. Po oddaji obrazca boste
prejeli avtorizacijsko kodo (s poštno pošiljko) in referenčno
številko (po e-pošti). Šele nato lahko prevzamete certifikat in
ga namestite na računalnik.
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Policijska kronika – januar 2022

29. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kršitvi
javnega reda in miru, in sicer je v bližini nekdanje tovarne
Garant Polzela prišlo do prepira in pretepa med dvema
udeležencema v cestnem prometu. Policisti smo na kraju
ugotovili, da je med udeležencema prišlo do besednega
spora zaradi pravil v cestnem prometu. Ker se nista mogla
sporazumeti, sta začela fizično obračunavati, pozneje se je
vpletlo še več oseb, ki so bile v bližini, udeleženi v pretepu
pa so utrpeli lahke telesne poškodbe. Po zbranih obvestilih
bo na Okrožno državno tožilstvo Celje podana kazenska
ovadba.
31. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni tudi o požaru
v kuhinji stanovanja na Glavnem trgu na Polzeli, pri čemer
smo policisti ugotovili, da je tuja krivda izključena, zato smo
napisali poročilo na Okrožno državno tožilstvo Celje.
V mesecu januarju smo policisti PP Žalec na
območju Občine Polzela obravnavali tudi dve prometni
nesreči. Obe sta se zgodili na območju Andraža nad
Polzelo. V prvem primeru je bila voznica sama udeležena, v
drugem pa sta bili udeleženi dve osebni vozili, v katerih sta
udeleženca utrpela lahke telesne poškodbe, v tem primeru
je bila povzročitelju izdana globa.
Drugih varnostno problematičnih dogodkov, povezanih
s kaznivimi dejanji ali prekrški v zvezi z javnim redom in
mirom, na območju Občine Polzela policisti PP Žalec v
mesecu januarju nismo obravnavali.
Policisti v zadnjem času opažamo povečano prisotnost
alkohola pri voznikih med vožnjo v cestnem prometu, kar je
skrb zbujajoče.

		 resnih in globljih čustvenih težav, kar pomeni običajno
		 znatno povišano doživljanje depresivnosti, ki ima
		 pomemben učinek na posameznikovo funkcioniranje.
Koncentracija alkohola pri posamezniku je odvisna tudi
od telesne teže, spola, hrane, ki se prebavlja, časa trajanja
pitja in količine popitega alkohola (glede na različne tipe
alkoholnih pijač).

19. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem
dejanju goljufije, ki se je zgodila na Polzeli, in sicer je neznani
storilec oškodovanca s prikrivanjem dejanskih okoliščin
spravil v zmoto s tem, da mu je oškodovanec plačal uslugo
oziroma izdelek, katerega pa mu v dogovorjenem roku ni
dostavil. V zvezi z opisanim kaznivim dejanjem policisti še
zbiramo informacije, o kaznivem dejanju pa bomo napisali
kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Celju.
20. 1. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem
dejanju poškodovanja tuje stvari v Dobriču. Neznani
storilec je med 15. in 17. uro pristopil do oškodovančevega
parkiranega vozila na makadamski cesti v bližini vodnega
zajetja v Dobriču in z neznanim ostrim predmetom naredil
rise po obeh bokih vozila. Policisti so opravili razgovor s
prijaviteljem ter napisali kazensko ovadbo v skrajšanem
postopku.
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Koncentracije alkohola v krvi merimo s pomočjo:
• analize količine alkohola v izdihanem zraku, ki jo
		 merimo z etilmetrom in indikatorjem – alkotestom,
in
• analize krvi, odvzete preizkušancu s tako
		 imenovanim strokovnim pregledom.

Do težav pri vožnji pod vplivom alkohola pride, ko se
pojavijo toksični učinki alkohola na posameznika. Alkohol
vpliva na voznikovo ravnanje tudi pri majhnih količinah. V
raziskavah, ki so jih naredili v tujini, so ugotovili, da že s
prvim kozarcem alkoholne pijače začnejo slabeti vozniške
sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in povečuje se število
napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije pa se negativne
posledice povečujejo. Dogovorjena meja za običajne voznike
je 0,24 g alkohola na liter izdihanega zraka ali 0,5 grama
alkohola na kilogram telesne teže. Za začetnike, poklicne
voznike in druge posebne skupine voznikov pa je zahtevana
popolna treznost.
Alkohol
pomembno
vpliva
na
posameznikovo
dojemanje sveta, saj zmanjšuje posameznikovo sposobnost
samonadzora. Na začetku alkohol povzroči dvig aktivnosti,
zato se lahko posameznikovo vedenje kaže kot pogumnejše
in bolj tvegano. Nato sledi upad in s tem številne težave pri
funkcioniranju posameznika.
Učinki alkohola, pomembni za varno sodelovanje v
prometu in vožnjo, so:
• vid: zoženje vidnega polja, zmanjšana odpornost na
		 bleščanje, oslabljena sposobnost prepoznavanja
		 različnih odtenkov svetlobe, zmanjšana zmožnost
		 očesne leče na prepoznavanje barv – posledično tako
		 vpliv na zaznavanje gibanja, globine, dojemanja
		oddaljenosti/bližine,
• motorika: upočasnjena hitrost odzivanja in 		
		 spremenjeno doživljanje časa,
• samodojemanje: samoprecenjevanje, odsotnost
		 uvida vodi v oslabljeno delovanje čutil, kar daje
občutek poguma in vsemogočnosti pri obvladovanju
		 stvari, ki se jih človek loti v opitem stanju,
• čustvena stanja: alkohol spodbudi negativno doživljanje,
		 ki je ob dolgotrajnem pitju stopnjevano do		
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Alkohol pomembno vpliva na posameznikovo sposobnost
sodelovanja v prometu, zato policisti opozarjamo, da
temeljito premislite pred vožnjo, saj lahko pride do hudih
posledic.
Gorazd Trbovšek

Zgodba o Tovarni nogavic Polzela dobiva svojo podobo
Podjetje GEAart, d. o. o., iz Nazarij uspešno nadaljuje pripravo zgodbe o polzelski
lastovki. Vsebina muzeja o Tovarni nogavic Polzela je dobila te dni z idejno zasnovo
konkretnejšo obliko.
V preteklem letu je bila končana prva faza – odkup
objekta za muzej ter zbiranje informacij. V okviru te faze se
je oblikovala bogata zbirka slikovnega in pisnega gradiva o
tovarni, opravljeni in posneti so bili pogovori z nekdanjimi
zaposlenimi, zbran je bil najrazličnejši material, stroji in
druga oprema iz časa delovanja tovarne. Po pregledu vsega
zbranega gradiva se je počasi oblikovala zgodba muzeja.
Zgodba povzame razvoj tovarne skozi čas in predstavi
zanimive mejnike, pomembne dosežke in povezanost
tovarne s krajem in zaposlenimi. Nato je bil izdelan načrt
interpretacije, ki pomeni prvo idejo, kako bo videti bodoči
muzej in kaj bo v njem. Načrt smo potrdili in na podlagi
načrta je bila v tem mesecu končana idejna zasnova. To
pa je že bolj konkreten opis vsebine muzeja. Znana je že
razporeditev prostorov in vsebin, približen videz prostorov,
izdelana pa je bila tudi 3D-animacija za boljšo predstavo.
Vzporedno z načrtovanjem vsebine muzeja podjetje
Uniprojekt, d. o. o., iz Šempetra že pripravlja tudi arhitekturni
načrt, potreben za celovito prenovo stavbe zdajšnjega
skladišča v sodoben energetsko varčen objekt.

Delček idejne zasnove novega muzeja

Stavbi bodočega muzeja Tovarne nogavic Polzela na Vrtni
ulici se torej obeta temeljita prenova. Gradnja je predvidena
za leti 2023 in 2024, občina pa cilja na pridobitev nepovratnih
sredstev.
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Za manj vodnih izgub in urejeno kanalizacijo
Na čelu Javnega komunalnega podjetja (JKP) Žalec je od začetka leta mag.
Janez Primožič, ki je že zavihal rokave in se lotil izzivov, ki jih prinaša vodenje tega
osrednjega medobčinskega podjetja, ki povezuje vseh šest občin Spodnje Savinjske
doline. Njegova prioriteta je izboljšati poslovno učinkovitost podjetja, kar je, kot pravi,
nujno iz dveh razlogov.
nujna pa je seveda obnova vodovodnega omrežja,« je povedal
novi direktor in dodal, da je cilj JKP Žalec, da vodne izgube
zmanjša do najnižje možne vrednosti, kar lahko doseže
z intenzivnim izvajanjem načrta prenov, ki so ga občine
izdelale leta 2018, ter izkoriščanjem evropskih sredstev v
čim večji meri. V Spodnji Savinjski dolini je sicer vgrajenih še
približno 34 kilometrov oziroma osem odstotkov salonitnih
cevi. Starost teh je več kot štirideset let, kar je tudi glavni
vzrok izgub na vodovodnem omrežju.

Novi direktor JKP Žalec je mag. Janez Primožič.

Prvi je obvladovanje cen storitev, ki jih podjetje opravlja
v okviru dejavnosti gospodarskih javnih služb, to je oskrba
s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Drugi
je boljša pripravljenost na nepredvidene okoljske vplive, ki
nas čakajo zaradi podnebne krize, ki se ji ne moremo več
izogniti. »Podnebne spremembe utegnejo vplivati tako na
naše vodne vire in oskrbo z vodo kot tudi na čiščenje odplak
iz čistilnih naprav. S pravočasnimi preventivnimi vlaganji
v povečevanje števila vodnih virov, večjo povezanostjo
vodovodnega omrežja ter nadgradnjo sistemov za zgodnje
odkrivanje okvar lahko bistveno povečamo odpornost
vodnih virov in sistemov za odvajanje in čiščenje odplak na
podnebne spremembe,« je pojasnil.
Še vedno nekaj salonitnih cevi
Največje vodne izgube v Spodnji Savinjski dolini so v
dveh največjih sistemih, in sicer Žalec in Vransko–Polzela.
»Zaradi vodnih izgub se povečuje strošek vodnih povračil
in poraba električne energije, ki je potrebna za delovanje
sistema za oskrbo s pitno vodo. Vodne izgube zmanjšujemo
s sistematičnim stalnim iskanjem in odpravljanjem okvar,

Zanesljiva oskrba s pitno vodo
Nekateri občani v obdobju suše in manjše izdatnosti
vodnih virov opažajo nižji tlak v vodovodnem omrežju.
»Vodovodni sistemi so medsebojno povezani, tako da
lahko v primeru težav na enem vodovodnem sistemu
s preusmeritvijo zagotovimo dotok vode z drugega
vodovodnega sistema, kar prav tako lahko vpliva na
nekoliko spremenjene tlačne razmere. Izdatnost vodnih
virov trenutno zadošča za nemoteno oskrbo, toda zaradi
širjenja naselij in vpliva podnebnih sprememb je vsekakor
treba na nekaterih področjih zagotoviti dodatne vodne vire
in izvesti povezave vodovodnih sistemov,« je izpostavil
Primožič. Trenutno je v izgradnji novi vodovod Zaplanina–
Ločica–Vransko, v sklopu katerega bo pridobljen novi vodni
vir, zajetje Zaplanina. Obenem JKP Žalec letos načrtuje
avtomatizacijo vodovodnega sistema Vransko. Z vsem tem
se bo znatno povečala zanesljivost oskrbe s pitno vodo tudi
odjemalcem na Polzeli. V izdelavi je hidravlična študija o
možnosti treh medsebojnih povezav obstoječih cevovodov
na območju Občine Braslovče. Če bo rezultat študije potrdil
smotrnost omenjene povezave vodovodnih sistemov, se bodo
za zdaj izognili izvedbi dodatne vrtine v Občini Braslovče in
tako omogočili povsem zanesljivo vodooskrbo na območju
polzelske in braslovške občine.
Za čim manj podražitev
Neurejena kanalizacija je velik onesnaževalec podzemnih
voda. V strnjenih naseljih je javni kanalizacijski sistem
v veliki meri zgrajen, po besedah direktorja pa ga je
treba zgraditi še v nekaterih manjših naseljih. JKP Žalec
načrtuje, da bodo občine iz proračunskih sredstev in s
pomočjo evropskih sredstev do konca leta 2027 v večji meri
izvedle sekundarno kanalizacijsko omrežje in manjkajoče
kanalizacijske priključke. S tem bo omogočena priključitev
zgradb na kanalizacijski sistem ter odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode. In kako bo v prihodnje s cenami
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Pogled na osrednjo čistilno napravo Kasaze

Centralna čistilna naprava Kasaze (CČN Kasaze) je mehanskobiološka čistilna naprava, ki je namenjena čiščenju odpadnih voda
Spodnje Savinjske doline.

storitev? »Cene za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
se niso spremenile vse od pomladi 2019, medtem ko se je
vodarina nazadnje minimalno povečala spomladi 2021.
Od takrat so se na tržišču bistveno povečali stroški, ki jih
ima JKP Žalec pri opravljanju teh storitev. Naj navedem le
nekatere: cena električne energije in goriva, cena odvoza
blata iz čistilne naprave, materiali za odpravo okvar na

vodovodnih in kanalizacijskih sistemih …,« je povedal novi
direktor in dodal, da se cene na svetovnem trgu še niso
umirile, nemogoče pa je tudi napovedati, kdaj se bodo. »S
prej omenjeno racionalizacijo poslovanja in optimiziranjem
nabavnih procesov bomo po svojih najboljših močeh
poskrbeli, da se bodo v prihodnje cene naših storitev čim
manj zvišale.«
Špela Ožir

Podpora delodajalcem pri zaposlovanju invalidov
Z namenom zaposlovanja invalidov in ohranjanja njihovih delovnih mest Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije delodajalcem
nudi različne vrste finančnih spodbud.
Nagrada za preseganje kvote in oprostitev plačila
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Gre za dve v praksi najbolj razširjeni pravici, ki ju lahko
pri zaposlovanju invalidov uveljavljajo delodajalci. Pripadata
delodajalcem, ki presegajo kvoto (delež invalidov, ki jih
mora zaposliti delodajalec glede na število vseh pri njem
zaposlenih delavcev in glavno dejavnost; k izpolnjevanju
kvote so zavezani vsi delodajalci, ki imajo zaposlenih
najmanj 20 delavcev), ter delodajalcem, ki niso zavezanci
za kvoto, a imajo zaposlene invalide. Pravica ne pripada
proračunskih upravičencem.
Nagrada za preseganje kvote znaša 20 odstotkov
minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida.
Delodajalec mora vložiti vlogo za priznanje pravice, na
podlagi katere se izda odločba o priznani pravici, nagrada
se nato izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo. Pravica
do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje velja za vsakega zaposlenega invalida, z

zaposlitvijo katerega se presega kvoto. Pravica se prav tako
prizna na podlagi vložene vloge delodajalca.
Subvencija plač invalidom
Subvencija plače pripada invalidom, zaposlenim na
zaščitenem delovnem mestu, v podporni zaposlitvi ali v
invalidskem podjetju, ki dosegajo nižje delovne rezultate
kot posledico invalidnosti. Višina subvencije je odvisna od
delovnih rezultatov. V zaščiteni zaposlitvi znaša od 40 do
70 odstotkov minimalne plače, v podporni zaposlitvi ali
invalidskem podjetju od 10 do 30 odstotkov. V tem primeru
vlogo vloži invalid, zahtevke za plačilo subvencije plače pa
delodajalec.
Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in
sredstev za delo
Pogoj za priznanje pravice je izdelan individualni
načrt prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid
zaradi invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem
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delovnem mestu oziroma da za opravljanje delovnih nalog
potrebuje prilagojena sredstva za delo. Delodajalec lahko
vlogo za priznanje pravice vloži za že zaposlene invalide
ali za brezposelnega invalida, ki ga namerava zaposliti.
Delodajalcu se povrnejo pravični stroški, torej stroški, ki
so višji od stroškov, ki bi nastali, če bi zaposlil osebo, ki ni
invalid.
Plačilo stroškov podpornih storitev
Pravica se lahko prizna, kadar ima delodajalec z
invalidom sklenjeno pogodbo o podporni zaposlitvi in
izdelan načrt podpornih storitev, ki jih invalid potrebuje.
Podporne storitve lahko izvajajo zaposleni pri delodajalcu
ali drugi (zunanji izvajalci), ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
Na podlagi priznane pravice delodajalec vloži zahtevek za
plačilo storitev, skupaj s poročilom o opravljenih storitvah.

Konec stečaja polzelske tovarne nogavic šele 2023

Plačilo stroškov prilagoditve vozil
To pravico lahko delodajalec uveljavlja na podlagi odločbe
o priznanju pravice do prilagoditve vozila, ki jo izda upravna
enota, ustrezne dokumentacije in vloženega zahtevka.
Vse navedene spodbude določa in izplačuje sklad.
Delodajalci navedene spodbude uveljavljajo (vlagajo vloge,
zahtevke, oddajajo poročila) preprosto, prek elektronskega
sistema SVZI.net. Več informacij o pogojih, rokih vlaganja in
postopkih je na voljo na spletni strani www.srips-rs.si.
Vir: www.srips-rs.si

Monika Marn

Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2021
Vseh šest občin Spodnje Savinjske doline že deseto leto zapored z razpisom Inovator
leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnosti
namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je
dovolj, da se izboljša neki produkt, njegov način proizvodnje ali pa, da se že poznan
produkt predstavi novemu trgu na drugačen, inovativen način.
Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami
v slovenskem prostoru že sam po sebi nekakšna »inovacija«,
saj se nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višini
primerljive povprečni slovenski menedžerski plači.
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Sodišče v Celju je ugodilo predlogu stečajnega upravitelja Zlatka Hohnjeca in
prestavilo konec stečaja Tovarne nogavic Polzela z 31. decembra 2021 na 30. april
2023. Kot pojasnjuje upravitelj, mu v prvotno postavljenem roku ni uspelo prodati
vsega premičnega in nepremičnega premoženja podjetja.
Polzelska tovarna nogavic je šla
v stečaj konec leta 2016, stečajni
upravitelj Zlatko Hohnjec je potem še
leto in pol ohranjal proizvodnjo. Čeprav
je bilo poslovanje uspešno, je tovarno
moral zapreti. Malo več kot 52.000
kvadratnih metrov velik tovarniški
kompleks mu je po štirih neuspelih
poskusih uspelo prodati šele lani sredi
leta. Za malo manj kot dva milijona
evrov ga je kupilo podjetje Sem Invest
iz Ločice ob Savinji. Hohnjec je takrat
pričakoval, da bo stečaj tovarne nogavic
lahko končal v letu 2022, a se je izkazalo,
da bo za prodajo premoženja, ki je še
ostalo v stečajni masi, potreboval več
časa.

Prodati mora še približno trideset
manjših zemljišč okrog tovarniškega
kompleksa, njihova skupna likvidacijska
vrednost znaša 200.000 evrov. Zemljišča,
ki so vredna manj kot 15 tisočakov, bo
prodajal neposredno, za druga bo moral
pripraviti dražbe. Hohnjec pričakuje,
da mu bo vsa zemljišča uspelo prodati
še letos. Po načrtu, ki ga je pripravil,
naj bi že do sredine leta prodal drugo
opremo in umetniška dela ter terjatve
do petih podjetij. Poplačilo vseh upnikov
predvideva v marcu 2023.

Del tovarniškega kompleksa polzelske
tovarne nogavic, ki je prodan.

Tone Tavčer

Oglas ni lektoriran

Inovatorji torej vabljeni k prijavi po načelu, da
NOBENA INOVACIJA NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE
ISKATI NOVIH INOVACIJ.
Stojan Praprotnik

Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi

JAVNI RAZPIS
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec
objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj

»INOVATOR LETA SSD 2021«
v kategorijah:
patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo
inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin ter s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu
»Inovator leta SSD«.
Prijave na razpis sprejema do 19. aprila 2022 Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
Celotno besedilo razpisa je dosegljivo na spletni strani Razvojne agencije Savinja, www.ra-savinja.si.
Vse dodatne informacije pa tudi po tel.: 03 713 68 62 ali na e-mail: dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.
						

Stojan Praprotnik

Hörmann Slovenija, d.o.o.
Petrovče
T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141

www.hormann.si
info@hormann.si
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Aktualni javni razpisi za podjetnike in kmetovalce

1.

FINANČNE SPODBUDE ZA OKOLJSKE NALOŽBE – TOVORNE PNEVMATIKE
Predmet javnega poziva: nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu:
nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih
in varnih pnevmatik na lestvici energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v
Uredbi (ES), št. 661/2009, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o zahtevah za
homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov
in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za takšna vozila (Ur. l., št. 200, z dne 31. 7. 2009, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES), št. 661/2009, o homologaciji za pnevmatike)), ki so bile kupljene
od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet.

NEPOSREDNI BREZOBRESTNI KREDIT SKLADA
Objavljeno: Uradni list RS, št. 209, datum: 31. 12. 2021, stran: 2982.
Namen razpisa: zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije
nalezljive koronavirusne bolezni (covid-19) na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa:
• omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
- brezobrestnem kreditu,
- brez stroškov odobravanja in vodenja,
- nižjih zavarovalnih zahtevah,
- ročnosti kredita,
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
• omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z 		
omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita
(preprostejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
• »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
• ohranitev delovnih mest.
Vrednost razpisa: skupni razpoložljivi znesek je v vrednosti 10.800.000 EUR.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Rok: javni razpis bo odprt do 25. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Če bodo vsa razpisana sredstva
porabljena pred 25. 3. 2022, bo sklad objavil zaprtje razpisa na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniškega sklada in
objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:
• 25. 1. 2022 do 14. ure,
• 25. 2. 2022 do 14. ure,
• 25. 3. 2022 do 14. ure.
Razpisna dokumentacija: dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

2.

3.
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Namen javnega poziva: povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega
prometa tovornih vozil s spodbujanjem nakupa trajnejših in varnejših pnevmatik z velikim
izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu.
Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene od
vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2021 dalje. Čas nakupa in montaže
pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena.
Licence bodo preverjene z vpogledom v uradne evidence.
Vrednost javnega poziva:
Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
Rok: podjetje lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije do porabe sredstev in objave konca javnega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Dodatne informacije: www.ekosklad.si, ekosklad@ekosklad.si

4.

NALOŽBE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Objavljeno: Uradni list RS, št. 202, datum: 24. 12. 2021, stran: 2874.
Predmet podpore: naslednje naložbe:

SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Objavljeno: Uradni list RS, št. 209, datum: 31. 12. 2021, stran: 2991.
Predmet razpisa: namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije,
ki zasleduje cilj: spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjim ukrepom:
• pozitivni učinek na konkurenčnost,
• spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
• varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
• spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.
Vrednost razpisa: skupni razpisani znesek znaša 6.727.985,00 EUR.
Razpisnik: Slovenski regionalno-razvojni sklad.
Rok: vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022
oziroma do porabe sredstev.
Dodatne informacije: v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, tel: 01 836 19 53.
Razpisna dokumentacija: vloga se odda prek spletne aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si,
in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

• ureditev izpustov,
• ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
• zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
• ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
Cilj: izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.
Vrednost razpisa: višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po
naslednjih sklopih:
• 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
• 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in
nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
• 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Rok: vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure.
Dodatne informacije: informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi:
https://skp.si/aktualno/info-tocke.

Vir: Uradni list Republike Slovenije.
Bojana Kralj Kos
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Les za ogrevanje in kurjavo:
obnovljivi vir energije
Les se že od pradavnine uporablja za kurjavo – za kuhanje in ogrevanje. S procesom
gorenja se sproščajo svetloba, toplota in dimni plini, ki jih sestavljajo ogljikov dioksid,
dušikovi oksidi in nekateri drugi plini, med katerimi je najnevarnejši ogljikov monoksid,
ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju. Toplota ogreva prostor.
Lesni peleti

Les lahko za kurjavo uporabljamo v različnih oblikah.
Najbolj razširjena je uporaba drv oz. polen, ki jih kurimo v
kaminih, lončenih pečeh, litoželeznih pečeh in v kotlih na
polena, kadar gre za sistem centralne kurjave. V primeru
centralnega ogrevanja se uporabljajo tudi kotli na sekance,
pelete in lesne brikete. Pelete lahko uporabljamo tudi v
manjših pečeh.

Peči na pelete delujejo povsem samostojno. V zalogovnik
namestimo pelete, potem pa peč sama uravnava potrebno
količino peletov, glede na temperaturo prostora. Tako kot
vse druge peči je treba tudi peči na pelete redno vzdrževati
v skladu z navodili proizvajalca, da ne pride do motenj
delovanja in morebitnih težav, ki lahko vodijo v zastrupitev
z ogljikovim monoksidom ali do nastanka požara.

Les je čisti vir energije, če uporabljamo brezhibne
sodobne peči in kotle, ki imajo zelo učinkovito izgorevanje.
Količina trdnih delcev, ki jih izpustijo v okolje, je majhna,
medtem ko je pri zastarelih in slabo vzdrževanih pečeh
problem z izpustom trdnih delcev, ki jih lahko vidimo v obliki
dima.
Les različnih drevesnih vrst ima različno kurilno vrednost
in lastnosti gorenja. Lastniki kaminov zelo radi uporabljajo
les breze, ki večinoma gori z lepim plamenom, medtem ko
je za kotle centralne kurjave primernejši les belega gabra ali
robinije, ki imata visoko energetsko vrednost. Kubični meter
lesa navadnega gabra ima energetsko vrednost 3420 kWh,
hrasta doba 3312 kWh, bukve 3078 kWh, robinije 2916 kWh
in smreke 2178 kWh. Prostorninski meter povprečnih polen
ima energijsko vrednost 1750 kWh, nasuti kubični meter
(nm3) sekancev ima 800 kWh in kilogram lesnih peletov ima
4,9 kWh. Na splošno se za ogrevanje uporablja les listavcev.
Na energijsko vrednost močno vpliva vlažnost lesa.
Bolj suh je les, višjo energijsko vrednost ima. Pri gorenju
vlažnega lesa se del energije porabi za izparevanje vode.
Običajno se za ogrevanje uporablja zračno suh les, ki ima
vlažnost do 20 %. Zračno suh les je tisti, ki se je vsaj šest
mesecev sušil v pokritih in zračnih skladiščih.
Ogrevanje z lesom je cenovno zelo ugoden način
ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na fosilna goriva.
Če imamo lasten gozd in smo vešči sečnje in spravila lesa,
je cena ogrevanja še nekoliko nižja.
V naši občini sta od kurjenja lesa najbolj razširjena
sistema kurjave z drvmi in lesnimi peleti, zato v nadaljevanju
njihov kratek opis.

Drva za kurjavo

Drva
Drva so ena izmed okoljsko najprijaznejših oblik
ogrevanja. Les, ki ga pridobimo iz gozda, je del ogljikovega
cikla in pri gorenju sproščeni ogljikov dioksid se vrne nazaj v
gozd, ko zrastejo nova drevesa. V nasprotju s fosilnimi gorivi
je obremenjevanje okolja mnogo manjše.
Za drva za ogrevanje se običajno uporablja les listavcev
slabše kakovosti. Les listavcev ima visoko gostoto in zato
višjo kurilno vrednost na kubični meter. Tvori več žerjavice
in gori počasneje. Za kuhanje in peko pa se uporablja les
iglavcev, ki ima večjo kurilno vrednost na kilogram in
izgoreva hitreje in močneje.

Lesni peleti
Lesni peleti so oblika goriva iz lesa, ki se uporablja za
ogrevanje stanovanjskih hiš in drugih objektov. Večinoma so
narejeni iz žaganja in lesnega prahu, ki je močno stisnjen.
So valjaste oblike s premerom od 6 do 8 mm (izjemoma več)
in dolžino do 5 cm. Njihova energijska vrednost je od 4,7 do
5,2 kWh/kg. Vsebujejo okoli 10 % vlage.

Čeprav se kurilna sezona počasi končuje ali pa tudi ne,
nam bodo podatki o lesni kurjavi prav prišli, predvsem ob
veliki podražitvi fosilnih goriv in elektrike.

Dobra lastnost peletov je, da so sipki in preprosti
za transport. Pakirani so lahko v 10- ali 15-kilogramske
vreče ali pa v posebne vreče z volumnom 1 m3 do 1,5 m3.
Prevažajo se lahko v cisternah in vpihujejo v zalogovnike.
So zelo preprosti za uporabo in primerni za kurjenje v kotlih
centralnega ogrevanja ali pa prilagojenih sobnih pečeh ali
kaminih.

Oglas ni lektoriran

Najpogostejša so bukova drva. Bukovina se lepo
cepi in ima visoko energijsko vrednost. Za drva se sicer
najpogosteje uporablja les bukve, navadnega gabra, hrasta
(dob in graden) ter breze. Visoko energijsko vrednost ima
tudi les robinije. Breza je primerna za uporabo v kaminih, saj
ima lep plamen. Drva lahko izdelamo tudi iz drugih listavcev,
vendar pa se na trgu le redko prodajajo. Večinoma gre za
domačo uporabo iz domačega gozda. Iglavci se za izdelavo
drv redkeje uporabljajo, jih je pa mogoče kupiti pri nekaterih
ponudnikih.
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Karmen in Neli Zidar Kos – sestrsko citrarski duet
Glasba je njuno življenje, njun hobi, njuna strast, njuna ljubezen, njuna služba in njun
prosti čas. Glasba je njun navdih in smerokaz za številne poti v življenju. Daje smisel
njunemu življenju. Tako pravita. Tako pa čutimo najbrž vsi, ko prisluhnemo njuni
življenjski zgodbi, njunemu igranju in petju, saj se njuna milina vsakokrat dovršeno
preplete z milozvočnostjo glasbila, na katerega igrata.

Karmen: Ko smo se preselili na Ponikvo, je najina teta
ustanovila otroški cerkveni zbor, v katerem sva prepevali od
samega začetka. Skozi leta je navdušenje nad prepevanjem
pri mašnih bogoslužjih raslo, prav tako pa ljubezen do
glasbe (klavirja, citer). V zadnji triadi osnovne šole sva se
obe že spogledovali z mislijo, da pa naju glasba zanima
nekoliko resneje in bi si morda želeli nadaljevati šolanje na
srednji stopnji. V osmem razredu osnovne šole sva vpisali
predmet orgle, Neli v Celju, jaz v Velenju. Ta ljubezen do
orgel – kraljice inštrumentov je bila tako zelo velika, da sva
se odločili, da se po končani nižji stopnji klavirja in orgel
vpiševa na umetniško gimnazijo z glavnim predmetom orgle.
Namreč, v tistem času se citer kot glavnega predmeta na
srednji stopnji še ni bilo mogoče učiti, to je mogoče šele
od leta 2014. Hvaležni sva najinim orgelskim mentoricam,
profesoricam Katarini Arlič Leban, Marini Sadžakov, Barbari
de Costa in mag. Emi Zapušek, ki so si poleg redne učne
snovi znale vzeti čas tudi za cerkveno ljudsko pesem in naju
vpeljale v orglanje pri mašnih bogoslužjih.
Po končani glasbeni gimnaziji sta študirali v tujini,
natančneje v Münchnu. Zakaj ravno tam?

Karmen in Neli Zidar Kos

Družina Kos na Miklavževem koncertu 2013

Izhajata iz glasbene družine s Ponikve pri Žalcu, torej
vama je bila glasba položena v zibel. Kako se spominjata
vajinega otroštva? Ste doma pogosto peli in igrali? Ob
kakšnih priložnostih?

in godove, piknike, družinske izlete in druženja bogati
slovenska pesem. Odnos do glasbe sva tako začeli razvijati
doma.

Karmen: Najino otroštvo je bilo lepo in mirno. Prvih nekaj
let sva ga preživeli v Celju, kjer sva obiskovali osnovno šolo.
Ta leta v Celju so bila čudovita, še posebno z atijem zelo
dragocena. Z Neli sva hvaležni, da je lahko bil vsaj nekaj let z
nama in da sva z njim doživeli marsikaj lepega, enkratnega,
neponovljivega. Ko sva bili stari osem in pet let, sva izgubili
očeta, zato smo se po smrti preselile na Ponikvo pri Žalcu,
v Studence na kmetijo k mamičinim staršem. Kljub tej težki
preizkušnji nisva nikoli bili za nič prikrajšani; najina mami
je vedno znala narediti topel dom in za naju poskrbeti v
največji meri, kolikor je zmogla v danem trenutku. Zelo smo
povezane med seboj in skoraj vsak dan se slišimo. Morda
tudi zaradi te težke izkušnje v otroštvu gledava na življenje
drugače, z veliko mero vere, optimizma in dobre volje.
Neli: Glasba in petje sta bila pri nas doma vedno
prisotna – ati je igral ustno harmoniko, mami se je že kot
otrok v glasbeni šoli učila igranja kitare in harmonike, kar je
bilo za tiste čase za otroke na podeželju precej neobičajno.
Najin stari oče po mamini strani, Franc Kos, je igral berdo
v družinskem tamburaškem orkestru; stara mama Marija pa
še danes zelo rada poje. Ljubezen do glasbe sta prenesla
na svoje otroke in vnuke. Naša praznovanja – rojstne dneve

Karmen: Del svojega otroštva sva preživeli tudi na
kmetiji, kjer sva spoznali način življenja na podeželju in s
tem povezana kmečka opravila. Spominjava se, kako smo pri
delu na vrtu, na travniku pri spravljanju sena, pri ličkanju
koruze, pri pobiranju krompirja, siliranju, kolinah naše delo
popestrili s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi. Ob
koncu dneva, ko smo delo končali, pa smo se zbrali v hiši pri
večerji. Po večerji sva vzeli v roke citre ter skupaj zaigrali in
zapeli.
Obe igrata na orgle in citre. Kako se je sploh začelo
spogledovanje s citrami in nato z orglami?
Neli: Obe sva začeli z učenjem klavirja na Glasbeni šoli
Celje. Pri devetih letih sem prvič videla citre v Etnološkem
muzeju na Ponikvi pri Žalcu, kjer so razstavljene citre
maminega strica Stanka Kosa. Inštrumenta nisem poznala,
zdel se mi je zanimiv in hkrati skrivnosten, zato me je takoj
pritegnil. Ni minilo dolgo in že sem se začela učiti citre
pri profesorici Citi Galič, po dveh letih pa sem se vpisala v
Glasbeno šolo Fran Korun Koželjski Velenje in nadaljevala
učenje pri profesorju Petru Napretu. Tam sem tudi končala
nižjo glasbeno šolo iz citer, Karmen je šla po mojih stopinjah.
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Karmen: V München sva odšli predvsem zaradi profesorja
Georga Glasla, ki sva ga spoznali v času srednješolskega
izobraževanja na seminarjih, tekmovanjih in pri različnih
projektih. Navdušil naju je, saj je zakladnica znanj, izkušenj
in zanimiva osebnost.
Neli: München je bavarska metropola in multikulturno
velemesto, ki spada med eno izmed najrazvitejših, hitro
rastočih mest v Nemčiji, Evropi in svetu. Poleg znanosti,
tehnologije, inovacij, biznisa in turizma je tudi center
umetnosti, kulture in izobraževanja. Je mesto številnih
kulturnih priložnosti, kjer delujejo številni svetovno znani
umetniki, orkestri in skupine. Hkrati je tudi citrarsko
središče, kjer se dogajajo številni citrarski dogodki, projekti,
festivali, tekmovanja, ki podpirajo citrarsko sceno.
V tujini vama zagotovo ni bilo lahko. So bila študijska
leta naporna?
Neli: Na začetku mi je pomagala starejša slovenska
kolegica, ki je tudi študirala. Sicer pa moraš biti odgovoren,
discipliniran in samostojen, da se znajdeš, daleč od doma.
Tujina mi je dala veliko in jo priporočam našim študentom
vsaj za nekaj časa. Ko greš na tuje, ugotoviš, da je tam
sistem povsem drugačen, da je treba plačevati šolnino, da
ni bonov za prehrano … Tudi sistem izpitov se na Bavarskem
precej razlikuje od slovenskega, na Visoki šoli za glasbo
in gledališče München lahko študenti vsakega opravljajo
le dvakrat, če niso uspešni, so izpisani z univerze. Na naši
univerzi je bilo več kot polovica tujih študentov iz vsega
sveta in tujci smo se počutili dobro sprejete. Zelo lepe
spomine imam na te študijske čase, s številnimi kolegi smo
spletli lepe prijateljske vezi.
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Prva skupna samostojna zgoščenka “Božična skrivnost” je izšla
decembra 2021.

Karmen: Meni je bilo že lažje; prvo leto mojega študija je
bila z mano sočasno še Neli in mi je pomagala. Še posebno
pri birokratskih zadevah, ki jih na začetku bivanja v tujini
ni nikoli premalo. Zelo sem vesela in hvaležna, da sem bila
nekaj let »Münchenčanka« in tako okusila bavarsko tradicijo
ter lepote. To je zares veliko mesto, ki ponuja ogromno
možnosti in če se dotaknem glasbenega in kulturnega
sveta, moram reči, da sem kot študentka citer imela številne
možnosti za različne koncerte in projekte. Sodelovala sem
tudi s tujci, ne samo z Nemci. S kolegi drugih narodnosti
smo se znali povezati.
Bili sta štipendistki organizacije »Yehudi Menuhin Live
Music Now« München, ki podpira uspešne in talentirane
mlade glasbenike ter jim omogoča številne koncerte. Je
bilo težko priti skozi sito?
Neli: Štipendist si postal tako, da si bil sprejet prek
avdicije, na kateri si se moral predstaviti s 15-minutnim
koncertnim programom (igranjem inštrumenta) in
moderiranjem koncerta v nemščini. Vsako leto izberejo
približno deset štipendistov, ki igrajo največkrat v komornih
zasedbah (skupinah). Organizacija je poimenovana po
znanem ameriškem violinistu in dirigentu, judovskega
rodu, Yehudi Menuhinu, ki je pravil: »Glasba zdravi. Glasba
tolaži. Glasba prinaša veselje.« Organizacija podpira mlade
in talentirane glasbenike, ki svojo glasbo posredujejo v
živo prek koncertov ljudem, ki zaradi različnih okoliščin
ne morejo obiskovati koncertov. Igrali sva v domovih za
upokojence in ostarele, v bolnišnicah, na oddelkih za
dementne bolnike, v materinskih domovih, prevzgojnih
domovih za mlade …
Karmen: Lahko samo rečem, da je bilo teh pet let biti
del te organizacije nekaj čudovitega, edinstvenega. Z Neli
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sva dobili priložnost, da sva se dotaknili sveta ranljivih,
starejših, v družbi pogosto spregledanih …
V času študija sta bili zelo povezani z življenjem naših
izseljencev v Münchnu, kjer sta na Slovenski katoliški
misiji aktivno sooblikovali kulturni utrip slovenske
skupnosti. Kako? Kaj vse sta počeli?

Karmen: Naslov zgoščenke je Božična skrivnost, ponuja
14 slovenskih in tujih pesmi. Želeli sva predstaviti citre v
različnih vlogah, torej citre kot preprosto ljudsko glasbilo,
akustičen inštrument, virtuozen inštrument in citre kot
del benda. Sodelovali sva tudi s klarinetom in trobento,
poskušali sva zajeti, da bi bilo za vsakega nekaj, torej za
najine učence in tudi odrasle ter najstarejše.

Neli: Res je. Že od samega začetka najinega študija sva
navezali stik s slovensko katoliško župnijo. V začetku je
bilo zelo težko dobiti sobo v študentskem domu, zato sem
se obrnila na slovensko katoliško župnijo, kjer sem bivala
mesec in pol. Med bivanjem na župniji so me prosili, če bi
z orglanjem popestrila slovenske svete maše. Prvič sem
igrala na prvo adventno nedeljo v jeseni 2009. Bilo je zelo
lepo, sčasoma so začeli prihajati pevci na kor in po dolgih
letih premora je pevski zbor zaživel na novo. Z zborom smo
prepevali pri svetih mašah in številnih prireditvah v okviru
župnije, kot so miklavževanje, kulturni praznik, materinski
dan, dan državnosti …

Neli: Želeli sva predstaviti slovenske božične pesmi, ki
niso tako znane. Hoteli pa sva tudi pokazati, da citre niso
zgolj ljudsko glasbilo. Mladi imajo radi živahnejše ritme,
zato sva dodali nekaj takih svetovnih uspešnic. Dodali sva
celoten spekter in s tem želeli preseči stereotip, ki ga imajo
nekateri o tem inštrumentu. Veseli naju, da je zgoščenka
doprinos k naboru zgoščenk s citrarsko glasbo in na splošno
zgoščenkam z božično glasbo. Hkrati se zahvaljujeva Občini
Polzela za posluh, da naju je finančno podprla.

Karmen: Ko sem prišla na študij, sem tudi jaz postala
članica zbora. Po odhodu Neli v Slovenijo sem prevzela
njeno mesto zborovodkinje in organistke. Prireditve smo
obogatili s slovensko besedo in pesmijo. V lepem spominu
imava vsa druženja, pogovore in prepevanje po prireditvah s
slovenskimi izseljenci, kjer sva začutili globoko spoštovanje
in ljubezen do našega maternega jezika in domovine.

Karmen: Res je, to je najina prva zgoščenka. Imava
željo, da posnameva še kakšno s klasično glasbo, slovensko
ljudsko glasbo …

Ko sta diplomirali, sta se vrnili v Slovenijo. Vaju ni
nikoli zamikalo, da bi ostali tam?

Neli: V marcu bova nastopili v Žalcu v sklopu citrarskega
abonmaja.

Karmen: Hvaležna sem za tistih pet let, ko sem bila v
Münchnu, saj mi je to dalo širino, a vedno sem čutila, da
sem tujka. V sebi sem nosila Slovenijo in sem se želela čim
prej vrniti.

Nastopata pa tudi s svojo družino Kos s Ponikve
pri Žalcu. Med drugim smo vas videli in slišali tudi na
tradicionalni prireditvi Družina poje v Andražu nad
Polzelo.

Neli: Tujina je mikavna, veliko se dogaja, a vedno
ostaneš tujec, četudi si najboljši. Nemci so zelo spoštljivi,
urejeni, kar mi je bilo všeč. Malce zadržani, potrebujejo čas,
da te sprejmejo, a nikoli ni tako, kot če bi bil njihov. Verjetno
pa je to povsod v tujini, kjer koli si.

Karmen: Da, še vedno sodelujeva pri ohranjanju pevske
tradicije naše družine Kos. Lani, avgusta 2021, smo na
prireditvi Družina poje prejeli posebno zahvalo za dvajseti
zaporedni nastop na prireditvi. In z Neli sva del tega od
drugega nastopa dalje. Prvi nastop so imele najine tete,
mislim, da leta 1988, ko so zapele v sestrskem sekstetu.
Nekaj najlepšega je, če neguješ, kar ti je bilo dano. V vseh
teh letih sva se z Neli ob nedeljskih popoldnevih, ko smo
imeli vaje, odrekli kakšnemu obisku ali sprehodu. Pa vendar
zdaj spoznavava, kako trdne so družinske vezi. Za naju te vaje
niso pomembne le zaradi petja, pač pa tudi zaradi druženja
širše družine. Po vajah se vedno zaklepetamo in beseda
nanese na stare čase. Stara mama in najine tete, stric
spregovorijo o svojem otroštvu in zanimivih dogodivščinah.
Prav zanimivo je potegniti kakšno vzporednico z današnjim
časom.

Kako sta se oblikovali vajini poklicni glasbeni poti?
Neli: Obe poučujeva citre na glasbenih šolah – jaz na
Glasbeni šoli Domžale in Grosuplje, Karmen pa na Glasbeni
šoli Nazarje, Sevnica in Konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana.
Glasba vaju vse življenje močno povezuje in združuje.
Milozvočni zven citer sta nadgradili s petjem. Čudovito
vaju je poslušati. Pogosto skupaj nastopata in ustvarjata.
Pred kratkim, natančneje decembra 2021, sta izdali prvo
skupno samostojno zgoščenko »Božična skrivnost« s
slovensko in tujo božično glasbo. Predstavita jo, prosim.

To je vajina prva skupna zgoščenka, zagotovo pa ne
zadnja?

Upam, da končno koronavirusu popušča moč in bomo
lahko spet v živo spremljali koncerte, kar mnogi že zelo
pogrešamo. Že imata dogovorjene kakšne nastope?

S pozitivno energijo in veseljem do muziciranja
motivirata in spodbujata k igranju na citre. Se otroci in
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mladi pogosto odločajo za učenje igranja na citre? Kaj pa
odrasli?
Neli: V zadnjih 30 letih se je citrarstvo v Sloveniji močno
razcvetelo in citre so prisotne na približno 30 javnih in
zasebnih glasbenih šolah po Sloveniji. Mladi radi igrajo citre,
predvsem so navdušeni nad pestrostjo različnih glasbenih
zvrsti (od klasične glasbe do džeza, popularne in slovenske
ljudske glasbe), muziciranjem v komornih skupinah ter nad
tem, koliko različnih zvokov in efektov lahko izvabimo iz tega
inštrumenta, zraven pa še zapojemo. Danes se poučujejo
citre kot glavni predmet na srednji stopnji glasbenega
izobraževanja, na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana,
na Umetniških gimnazijah v Celju in Velenju. Mladi, uspešni
citrarji pa se odpravijo študirat citre v tujino, v Nemčijo in
Avstrijo, največkrat v München, Salzburg ali Celovec.
Karmen: Odrasli se prav tako odločajo za igranje na
citre, predvsem v zrelih letih in potem na jesen življenja, ko
so upokojeni, saj imajo več prostega časa za svoje hobije.
Starejši citrarji so v primerjavi z mladimi bolj motivirani,
pridni, vztrajni, potrpežljivi in večkrat želja po igranju na
citre izhaja iz otroških dni. V Sloveniji se nekateri upokojenci
srečujejo v citrarskih skupinah v sklopu univerz za tretje
življenjsko obdobje in upokojenskih društev. Kar nekaj
let že delujejo takšne citrarske skupine v Domžalah, Litiji,
Šentjurju in Velenju. Zadnji dve leti so se mlajši in starejši
citrarji začeli učiti citre tudi v Beli krajini, v sklopu Folklorne
skupine Dragatuš.
Najpogosteje nastopata v duetu. Vaju lahko vidimo
tudi v kakšnih drugih sestavih in zasedbah?
Neli: Največkrat nastopava v duetu, včasih priložnostno
pa tudi v drugih zasedbah za razne projekte, predvsem
s kolegi v službi. Citre se dobro ujamejo z glasom, godali,
pihali, harmoniko, včasih tudi s tolkali in trobili.

Koncert v baziliki Petrovče, maj 2014

inštrument, enakovreden drugim klasičnim inštrumentom.
Revija Slovenski citrar se je z novo uredniško ekipo prenovila,
tako vsebinsko kot vizualno. Revija zajema številne vsebine,
kot so strokovni članki, zgodovina citrarstva, aktualni
dogodki, intervjuji, citrarske osebnosti, predstavitev
slovenskih glasbenih šol, notna literatura, ki je izdana v
notni prilogi Citrarica. Citrar širi glas o citrarstvu in citrarski
sceni v Sloveniji.
Kakšne so vajine skupne glasbene želje in načrti?
Neli: V preteklem letu zaradi epidemioloških razmer
v državi nisva imeli možnosti koncertirati in promovirati
najine božične zgoščenke, zato si vsekakor letos želiva, da to
nadoknadiva. V prihodnje si želiva skupaj muzicirati in igrati,
izdati še kakšno zgoščenko ter predvsem citre in najino
glasbo širiti med ljudi.

Slovenski citrarji se povezujete v Citrarsko društvo
Slovenije, katerega predsednica je Neli, Karmen pa je
urednica revije Slovenski citrar. To sta dve pomembni in
zahtevni zadolžitvi. Kaj je namen obojega?
Neli: Citrarsko društvo združuje vse, ki jih zanimajo citre:
aktivne profesionalne citrarje, učitelje, učence, skladatelje,
ljubitelje citer, izdelovalce in zbiratelje citer, ljudske
godce, organizatorje citrarskih prireditev, pa tudi tiste, ki
ta inštrument samo radi poslušajo. Naše delo temelji na
promociji, razvoju in širjenju citer, ki so dandanes izjemno
zanimiv inštrument z veliko širino tako v stilističnem
kot tudi zvokovnem pogledu. Naše poslanstvo je, da
citre ostajajo priljubljen inštrument, saj so citre del naše
slovenske identitete in tradicije.
Karmen: Želimo si, da so citre prepoznavne tako
na področju ljubiteljske kulture kot tudi kot koncertni
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Dobitniki znaka šolski ekovrt
Vrtec Polzela je na jesenskem seminarju Šolski ekovrt
(ŠEV), ki je potekal 10. novembra 2021, že drugič obnovil
znak ŠEV.

Franceta in njegove Julije. Vsako leto
pa posebno pozornost namenimo
domačemu ustvarjalcu s kulturnega
področja.
Tokrat se družimo z Elo Peroci,
ki bi v tem času praznovala stoti

V Vrtcu Polzela imamo vrt že dolgo. Leta 2016 pa smo
se vključili v program ŠEV, kar je pomenilo, da je naše delo
postalo bolj načrtno in da pri skrbi za vrt upoštevamo
načela ekovrtnarjenja. Leta 2017 smo prvič prejeli znak ŠEV,
na kar smo bili zelo ponosni. Znak je pomenil potrditev, da
vrtnarimo v pravi smeri in spodbudo ter obvezo za naprej.
Sedanja druga obnovitev znaka ŠEV pomeni, da naš vrt ter
dejavnosti v povezavi z ekovrtom nadgrajujemo. Pri tem
seveda vključujemo otroke vseh starostnih obdobij, saj je
vrt, ki je sredi igrišča, naše najbližje naravno okolje.

rojstni dan. Beremo njene pravljice
in z njenim dežnikom, ki lahko leti
kot balon, potujemo v svet domišljije.
Pospravljanja copat nas, kot vsako
leto, uči že povsem naša Muca

OŠ Polzela je na osnovi dosežkov in nadgradnje pri
oblikovanju, razvoju in delovanju šolskega ekovrta že petič
prejela znak ŠOLSKI EKOVRT, ki ga podeljuje Inštitut za trajnostn
razvoj. V projekt Šolski ekovrtovi smo namreč vključeni
že od leta 2012 in z obnovitvijo znaka smo se obvezali, da
nadaljujejo z upoštevanjem temeljnih načel ekovrtnarjenja.
To pomeni, da organske odpadke zbiramo in jih ustrezno
kompostiramo, uporabljamo ekološka ali kemično netretirana
semena, izdelan imamo osnoven načrt kolobarjenja, rastline
gnojimo z organskimi gnojili ter v ekovrtu ne uporabljajo
nobenih kemično-sintetičnih pesticidov in mineralnih gnojil.
Upoštevati moramo tudi trajnostno gospodarjenje z vodo ter
ločeno zbirati odpadke.

Ob prazniku kulture nismo pustili
koronanagajivki, da bi nam zmešala
štrene in preprečila kulturno prireditev.

Prejetje znaka Šolski ekovrt pomeni potrditev za dobro
dosedanje delo ter obvezo za naprej, da bomo šolski ekovrt
še naprej ustrezno negovali in ga čim bolj vključevali v
celoten program šolskega dela. Učencem tako omogočamo

Copatarica. V igri zlagamo hišice in
se pogovarjamo o njeni Hišici iz kock.
Raziskujemo tudi druga njena dela,
nam morda manj poznana.

Zdaj že znamo z njo. Tako smo tudi
letos v vseh oddelkih posneli nastope
otrok in jih, skupaj z nagovorom
ravnateljice, prepletli v kratek film, z
naslovom Škratokultura z Elo Peroci.
Izhodiščna točka naših nastopov sta
bili pravljici Muca Copatarica in Moj
dežnik je lahko balon. Naučili smo
se pesmice ali deklamacije poljubnih
domačih avtorjev, ki so se tematsko
navezovale na obe zgodbi. Posneli smo
tudi naše kulturne kotičke in razstave
izdelkov.
Posnetek
kulturne
prireditve
smo delili z našimi starši, ki se ob
takih priložnostih vedno razveselijo
naše pošte. Smo pa seveda ponovno
odkrivali
in
utrjevali
protokol
obnašanja na kulturnih prireditvah.
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Pred iztekom meseca vzgojiteljice
pripravljamo
še
eno
prijetno
presenečenje za naše otroke in starše.
Iz Eline pravljice o letečem dežniku
se je k nam zatekla Jelka in nas
nagovorila, da ji pomagamo obuditi
njeno zgodbo. Tako v tem času
ustvarjamo travnike klobukov in
iščemo rumeni dežnik, pod katerega bo
lahko sedla Jelka. Posnetek zaigrane
zgodbe smo poslali po elektronski
pošti kot zaključek Škratokulture.
Verjamemo, da bodo prejemniki tudi
tokrat zelo veseli te drobne pozornosti
iz Škratovega vrtca.
Vzgojiteljice Škratovega vrtca

Ponosni smo na vrtčevski in šolski ekovrt.

neprecenljivo možnost ustvarjanja in sodelovanja na
ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem
pripomočku.
Vabimo vas k ogledu predstavitvenega filmčka šolskega
ekovrta, ki je dosegljiv med filmskimi projekti spletne strani
OŠ Polzela.
Simona Brglez in Doroteja Smej Skutnik,
mentorici ŠEV v vrtcu in šoli

Kulturni praznik
Vse se začne že v vrtcu …

in se nadaljuje v šoli …
V
času
pred
zloglasnim
koronavirusom smo kulturni praznik
zaznamovali tudi z druženjem. Zbrali
smo se v veliki športni dvorani, nato
pa uživali ob prijetni glasbi, plesu,
petju, deklamacijah in še čem.
Čeprav se zdi, kot da objokujemo
čase, ki se danes zdijo kot oddaljen
spomin, ni tako. Tudi v tem šolskem
letu se nismo mogli zbrati v veliki
dvorani, kljub vsemu pa smo
dokazali, da se lahko zberemo na
drugačen način, ki pa ni nič manj
prijeten.

Že mali škratje v vrtcu se
učimo, kaj je kultura. Vsako leto je
mesec februar tisti, v katerem se
še bolj posvečamo knjigi, besedi,
umetnosti, kulturnemu obnašanju.

Celoten kulturni program smo
učitelji in učenci spremljali prek
videokonference. Tako kot smo
v preteklih časih počasi razred
za razredom prihajali v veliko
športno dvorano, smo se tudi tokrat
oddelek za oddelkom priklapljali na
videokonferenco, pri čemer so nas
spremljali prijetni zvoki glasbe.

Vse to počnemo na prijeten in
zanimiv način. Skoraj ga ni škrata med
našimi najstarejšimi, ki ne bi poznal

Tokratno vodenje so iz sejne
sobe izpeljali štirje voditelji, in
sicer devetošolca Lana Turnšek in

… Škratokultura

Škratokultura v vrtcu ob kulturnem prazniku
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Utrinki s proslave ob slovenskem kulturnem prazniku

Vid Čremožnik ter šestošolca Ajda
Čremožnik in Amadej Vrabič.
Za začetek smo si ogledali filmček
Človeka prava slika sta bonton in
olika, ki nas je spomnil na kulturno
obnašanje (mentorici Dragica Vidmar
in Katja Rojnik). V spremnem besedilu,
ki ga je pripravila Marija Kronovšek, so
se povezovalci spomnili tudi nekaterih
drugih
pomembnih
slovenskih
kulturnikov. Tretješolci so se spomnili
na Srečka Kosovela (mentorica Mija

Bastl), ravnateljica Bernardka Sopčič,
ki je bila tudi slavnostna govornica, pa
nas je spomnila na Elo Peroci, ki bi to
leto praznovala stoti rojstni dan.
Ogledali smo si lahko tudi nastope
MPZ in OPZ Andraž (mentorica Mija
Novak), folklore (mentorica Nives
Grah), naučili pa smo se tudi nekaj
znakov gluhih. Znakovni jezik poučuje
na naši šoli Dobrila Vučenović.
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NATE»AJ ZA NAJLEPŠO PUSTNO MASKO

NATEČAJ »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!«

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

vabi k

O zmagovalcu natečaja bo glasovala strokovna komisija. Ocenjevala bo: izvirnost,
domiselnost, trud, atraktivnost ...

Najboljše maske in fotografije bodo objavljene v naslednji številki Polzelana.
Vabljeni k sodelovanju, ne bo vam žal.

Proslava ob kulturnem prazniku
je tradicionalno tudi čas, ko izvemo,
kdo so nagrajenci natečaja, ki ga
razpišemo v Tednu otroka. V
tem šolskem letu je natečaj potekal
pod naslovom Razigran uživaj dan.
Podeljene
so
bile
pohvale
s
knjižno nagrado ter pohvale, in sicer
na literarnem, fotografskem in video
področju.

Ponosni smo na vse mlade
kulturnike oziroma umetnike, pa naj
bo to literarno, likovno, fotografsko ali
filmsko področje. Še posebej izstopa
na številnih omenjenih področjih
tudi osmošolka Nuša Bohak, ki več
kot odlično promovira OŠ Polzela v
različnih medijih, za kar je prejela tudi
posebno pohvalo.

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA
ŠOLSKO LETO 2022/23
Nagrajena Zimska igra

• Izabela Veber za fotografijo 		
Užitek dneva,
mentorica Urška Juhart
• Vid Vidmajer za fotografijo
Konjiček,
mentorica Urška Juhart

VIDEO NATEČAJ
Pohvale z nagrado
• Nuša Bohak za video
Zdej pa zares,
mentorica Karmen Zupanc

»Kultura je čisto zares ogledalo
vsakega izmed nas,« je bilo mogoče
slišati ob koncu proslave. Res je in naj
tako tudi ostane.

Razveselili smo se tudi rezultatov
Pedagoške akcije Zveze delovnih
invalidov Slovenije. Natečaja se na
OŠ Polzela udeležujemo že nekaj let
zapored, v tem šolskem letu pa je
bil odziv učencev še posebno lep. Za
oddajo likovnih izdelkov je poskrbela
učiteljica likovne vzgoje, ki je prav
tako pritegnila k sodelovanju kar
nekaj učencev. Lep je bil tudi rezultat.
Kar 13 učencev, od tega devet za
literarno ustvarjanje, štirje pa za
likovno, je namreč prejelo zahvalo
s knjižno nagrado, prispevki pa so
objavljeni tudi v zborniku. Nagrajenci
so bili Jure Andročec, Nuša Bohak,
Brina Butinar, Iva Ćurković, Ivana
Lesjak, Neža Saksida, Ajda Sternad
Pražnikar,
Marko
Šolajić,
Tajda
Štorman, Kaja Tomažič, Lana Turnšek,
Loriana Turnšek, in Lara Zabukovnik.
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Karmen Zupanc

LITERARNI NATEČAJ

Pohvale
• Beno Bohak za igranje v videu
Zdej pa zares,
mentorica Karmen Zupanc
• Klara Jug za montažo videa 		
Zdej pa zares,
mentorica Karmen Zupanc

FOTO NATEČAJ
Oglas ni lektoriran

VPIS

OSNOVNA ŠOLA
POLZELA Z
ENOTAMA VRTEC
POLZELA IN ANDRAŽ

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 nadenete izvirne pustne maske. Maske so lahko posamezne,
skupinske ali družinske, vse pa čim bolj izvirne in domiselne.

Posamezniku, skupini ali družini z najlepšimi pustnimi maskami bodo podeljene
lepe praktične nagrade.
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Pohvale z nagrado
		 1. mesto: Lara Jošt
		 za fotografijo Zimska igra,
		 mentorica Urška Juhart
		 2. mesto: Lana Turnšek
		 za fotografijo Skok v zimo,
		 mentorica Urška Juhart
		 3. mesto: Ajda Čremožnik
		 za fotografijo Žogarija,
		 mentorica Urška Juhart
Pohvale
• Nuša Bohak za fotografijo
Obkoljen,
mentorica Urška Juhart
• Neli Stankovič za fotografijo 		
Kot ptica,
mentorica Urška Juhart
• Marko Šolajič za fotografijo
Igra narave,
mentorica Urška Juhart
• Tajda Štorman za fotografijo
Ljubezen,
mentorica Urška Juhart

Pohvale s knjižno nagrado
• Ajda Čremožnik za pesem 		
Otročarije in igrarije narave,
video Igrarije narave in spis 		
Življenje uživam z veliko žlico,
mentorica Marija Kronovšek
• Ema Kapus in Neli Stankovič
za spis Igra življenja,
mentorica Mojca Cestnik
• Izabela Veber za pesem
Igra življenja, in spis
Boš že videl, kdo bo zmagal,
mentorica Dobrila Vućenović
Pohvale
• Iva Ćurković za pesem
Zmagovalec,
mentorica Karmen Zupanc
• Katarina Ihan za spis
Pogovor med igrami,
mentorica Mija Bastl
• Sofia Laul za spis
Možno je prijateljstvo …
tudi med igrami,
mentorica Marija Kronovšek
• Neža Saksida za pesem
Igra življenja,
mentorica Karmen Zupanc
• Lana Turnšek za pesem
Igra življenja,
mentorica Mojca Cestnik
• Loriana Turnšek za pesem
Ko trenutek postane užitek,
mentorica Marija Kronovšek

Vpis novincev predšolskih otrok in
evidenčni vpis že vpisanih predšolskih
otrok bosta potekala
od ponedeljka, 21. marca 2022,
do vključno petka, 1. aprila 2022, v
elektronski obliki.
PRIJAVNICO ZA VPIS najdete na
spletni strani vrtca (http://www.vrtecpolzela.si/) in osnovne šole (http://
www.osnovna-sola-polzela.si/) in bo
objavljena od 16. marca 2022 dalje.
PRIJAVNICO v PDF- in Wordovi
obliki natisnite, jo ročno izpolnite,
podpišite ter skenirano, fotografirano
posredujte na elektronski naslov
vrtec@osnovna-sola-polzela.si. Pazite,
da je vaša pisava čitljiva.
Podrobnosti o vpisu najdete na
spletni strani vrtca (http://www.vrtecpolzela.si/), s sporočilom na e-naslov
vrtec@osnovna-sola-polzela.si ali na
telefonskih številkah 03 703 31 00 ali
041 620 729.
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Mladi Polzelan svetovni prvak v lokostrelstvu
Osemnajstletni Tim Jevšnik s Polzele, član Lokostrelskega kluba Gornji Grad in član
slovenske reprezentance, je konec januarja postal zmagovalec tekme svetovnega
pokala v lokostrelstvu, ki je potekala v francoskem Nimesu. Tekmovanje v Nimesu
za svetovni pokal je poznano kot največji lokostrelski dogodek v Evropi. Tudi letos je
nastopilo več kot 700 tekmovalcev iz 26 držav sveta.

Tim Jevšnik je konec januarja v francoskem Nimesu osvojil svetovni pokal v lokostrelstvu.

Po napornih kvalifikacijah in
eliminacijah, ko je Tim premagal
Italijana, Izraelca in na koncu še
slovenskega
sotekmovalca,
je
v nedeljo, 23. januarja 2022, na
finalni tekmi premagal še Francoza
ter osvojil zlato. Hkrati je postal
zmagovalec
svetovnega
pokala
v dvoranskem lokostrelstvu v
kategoriji sestavljeni lok do 21 let
sezone 2021/22.
Tim Jevšnik stanuje v Dobriču in je
dijak četrtega letnika Šolskega centra
Celje, smer tehnik mehatronike. O sebi
pove: »Ko sem bil še deček v vrtcu,
mi je oče ure in ure bral Vinetouja,
čigar glavni pripomoček je lok. Oče
mi je prvi lok naredil iz leskove palice.
Pri sedmih letih sem se včlanil v
lokostrelski klub in začel trenirati.
Že naslednje leto sem postal regijski
prvak. Danes sem član Lokostrelskega
kluba Gornji Grad. Od leta 2016

sem
član
slovenske
mladinske
reprezentance, od leta 2021 pa tudi
slovenske članske reprezentance pri
Lokostrelski zvezi Slovenije.«
Tekmuje v kategoriji sestavljeni
lok
»compound«
in
v
vseh
lokostrelskih disciplinah (tarčno na
50 m, 3D, field) na prostem. Pozimi
tekmuje na 18 metrov v dvorani.
Pri Olimpijskem komiteju Slovenije
je zaradi svojih rezultatov pridobil
status kategoriziranega športnika
perspektivnega razreda, kar je najvišji
status v njegovi starosti
Njegova mama zvesto beleži vse
športne uspehe svojega sina, ki se jih
je do danes nabralo že lepo število.
Timovi največji športni uspehi so:
• 1. mesto: Svetovni pokal Nimes
		 2022 (mladinec, tarčno 18 m),
• 1. mesto: Evropski pokal 2019

		 (kadet, tarčno 50 m),
• 2. mesto: Evropski pokal 2019
		 (mešane ekipe, tarčno 50 m),
• 1. mesto: Evropsko prvenstvo
		 2019 (ekipno mladinci, field),
• 1. mesto: Svetovni pokal Rim 2019
		 (mladinec, tarčno 18 m),
• 4. mesto: Svetovno prvenstvo
		 Madrid 2019 (kadet, tarčno 50 m),
• 5. mesto: Svetovni pokal Nimes
		 2020 (mladinec, tarčno 18 m),
• 17. mesto: Svetovni pokal
		 Las sVegas 2020 (mladinec,
		 tarčno 18 m),
• 1. mesto: Srednjeevropski pokal
		 Budimpešta 2020 (kadet,
tarčno 50 m),
• 1. mesto: Državno prvenstvo 2019,
		 2020 (člani, tarčno 50 m),
• 1. mesto: Državno prvenstvo 2019,
		 2020 (člani, 3D),
• 1. mesto: Državno prvenstvo 2021
		 (mladinec, tarčno 18 m),
• 2. mesto: Evropsko prvenstvo
		 Poreč 2021 (mladinec, field),
• 7. mesto: Svetovno prvenstvo
		 Wroclaw 2021 (mladinec,
		 tarčno 50 m),
• 17. mesto: Svetovno člansko
		 prvenstvo Yankton 2021
		 (ekipno člani, tarčno 50 m),
• absolutni slovenski rekord: 		
		
Državno prvenstvo 2021 - 710 točk
		 (izboljšal članski rekord iz
		 leta 2014).
Zadnji med dosežki je bila
zmaga na svetovnem lokostrelskem
dvoranskem pokalu Nimes v Franciji
(od 21. do 23. januarja 2022).
Tim strne vtise z zadnjega
tekmovanja: “V Nimesu organizirajo
največji lokostrelski dogodek v Evropi.
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Tudi letos je nastopilo več kot
700 tekmovalcev iz 26 držav sveta. Po
napornih kvalifikacijah in eliminacijah
sem premagal Italijana, Izraelca ter na
koncu še slovenskega sotekmovalca. V
nedeljo na finalni tekmi sem premagal
Francoza in osvojil zlato ter pridobil
naziv zmagovalec svetovnega pokala.«
Pove, da s slovensko lokostrelsko
reprezentanco
veliko
potuje
in
tekmuje po različnih državah sveta,
kjer spoznava najboljše lokostrelce
na svetu. Kot zanimivost navede, da
je za finalno tekmo na svetovnem
prvenstvu v Madridu streljal na odru
pred kraljevo palačo.
Za njegovimi uspehi stoji vsa
družina: »Vrhunski šport je tudi
družinska stvar. Starši so me zadnjih
deset let vozili na veliko tekmovanj
po Sloveniji, pa v Italijo, Francijo,
Avstrijo, Slovaško, ZDA …, prav tako na

vse treninge. Ves čas so verjeli vame,
čeprav vsak izmed nas drugače vidi
lokostrelstvo. Moj oče bi rekel, da mi
lepo poravna hrbet in krepi pozornost,
mami trdi, da sem rojen s poslanstvom
lokostrelca. Sam pa še vedno po
vseh napornih treningih in tekmah
ugotavljam, kako rad to počnem.«
Do lokostrelskega športa čuti
veliko spoštovanje in pravi, da se je
ob tem veliko naučil: »Lokostrelstvo
je zelo stara človekova dejavnost.
Najboljši lokostrelci so bili uspešni
lovci ali dobri bojevniki. Danes je to
dinamičen šport, ki razvija telesno
in duševno stabilnost. Temelji na
fizični moči, saj je treba držati
šestkilogramski lok in vleči tetivo
s silo 314 N – 30 kilogramov, ob tem
pa se vzdržuje notranji mir in je
prisoten popoln nadzor uma. Kajti le
osredotočen in močan um omogoča
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izvedbo popolnega strela. Vlaganje
truda v lokostrelstvo je zame veselje.
Čas, ko streljam, je čas pozornosti in
želje po nenehnih izboljšavah. Šport
mi je prinesel veliko dela ob šoli, več
reda, discipline in organiziranosti v
življenju. Dal mi je veliko lepega. Med
lokostrelci so moji najboljši prijatelji in
tudi ljubezen.«
Veliko je že dosegel v svoji rani
mladosti, kakšni pa so njegovi cilji
za naprej? »Moji cilji so zmagovati s
popolnimi streli, uspešno maturirati,
se vpisati na fakulteto in združiti
ti dve karieri v poslovno priložnost.
Verjamem, da je vse dosegljivo z
odločenostjo in trdim delom,« sklene
uspešni lokostrelec.
Bina Plaznik

Pohod Planinskega društva Polzela na Peco
Zimski pohod na Peco (2126
metrov) je bil za mnoge planince
vsakoletna stalnica v mesecu
februarju. Pa je prišla korona in ...
Tokrat se nas je zbralo 12 planincev
Planinskega društva Polzela. Pohod
smo začeli v Podpeci (Mitnek). Pot
skozi gozd do koče pod Peco je dobro
uhojena in mestoma poledenela,
zato smo si kmalu po prvem vzponu
skozi gozd nadeli dereze. Ob klepetu
in obujanju spominov nam je pot do
Tomaževe koče in dalje do Koče pod
Peco hitro minila. Po krajšem počitku
smo se odpravili proti vrhu. Na sedlu
pod Malo Peco smo uživali v razgledu
na Kamniško-Savinjske Alpe in Julijce
v ozadju. Pot s sedla do vrha je strma,
a so bili razgledi in zimske kreacije
narave tako lepi, da strmine sploh
nismo opazili. Letošnja zima je bila
skromna s padavinami in tako je vrh
oziroma Kordeževa glava zaradi južne

lege in vetra brez snega. Popolno
zimsko idilo pa so zmotili močni
sunki vetra na vrhu, zato smo se po
fotografiranju hitro odpravili nazaj do
Koče pod Peco, kjer smo imeli daljši

počitek in se prepustili pomladnim
sončnim žarkom, vse dokler se niso
poslovili.

Na vrhu Pece
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Zimski vzpon na Raduho
Tokrat smo se polzelski planinci podali na Raduho (2062 metrov). Zimski vzpon nanjo
je že skoraj tradicionalen, saj se že nekaj let zapored vsako zimo povzpnemo na njen
mogočni greben.
ki je bila zaradi slabše vremenske
napovedi zaprta. Pri koči smo si nadeli
dereze in nadaljevali po lepo uhojeni
poti na vrh. Kljub delno oblačnemu
vremenu smo imeli krasen razgled
na vse strani. Zaradi vetra se na vrhu
nismo dolgo zadržali in smo sestopili
malo nižje proti planini Loka, kjer
smo na primernem in varnem mestu
izvedli vajo zaustavljanja s cepinom,
ob morebitnem padcu ali zdrsu na
strmem pobočju. Po uspešno izvedeni
vaji smo sestopili do planine Loka
in naprej do jutranjega izhodišča pri
kmetiji Radušnik.

Na vrhu Raduhe

Tokrat smo vzpon začeli pri kmetiji
Radušnik. Na začetku poti je bila pot
še kopna, malo več kot 50 metrov višje

Uroš Lešnik

pa nas je pričakala strnjena snežna
odeja. Po skoraj uri hoje smo prišli
do planinske koče na planini Loka,

Ljubitelji pohodništva in člani
planinske sekcije Športnega društva
Andraž smo se odločili, da se z
upoštevanjem vseh priporočil in
navodil NIJZ ter v čast sv. Neži vseeno
skupaj podamo naproti zdravju, ki
je v teh časih še kako pomembno.
Pozdravilo nas je lepo, jasno, a precej
mrzlo sobotno jutro in odpravili smo
se proti Gori Oljki. Zbralo se nas je
kar lepo število. Ubrali smo malo
daljšo pot, da smo hodili dlje časa in
se ob tem naužili svežega zraka in
januarskega sonca.
Star slovenski pregovor pravi: “Če
gredo na sv. Neže dan žene na Kum

bose, so potem po polju žita kopice
goste.” Glede na sončno vreme brez
snega bo letos po pregovoru sodeč
zelo bogata žetev. Ko smo prispeli na
cilj, smo se okrepčali, oskrbnik pa je
poskrbel, da smo zares začutili god
sv. Neže (sv. Neža “kuram rit odveže”),

Junaki 3. nadstropja so ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku tudi letos
javnost pozvali, da si pripnemo zlato pentljo in tako pomagamo ozaveščati o tej
bolezni. Junaki so zato, ker se pogumno bojujejo s hudo in kruto boleznijo, iz 3.
nadstropja pa zato, ker je tam oddelek za otroško hematologijo in onkologijo.
Zaznamovanju tega dne smo se
pridružili tudi v Občini Polzela. V
znak podpore smo grad Komenda
osvetlili z zlato barvo za obdobje od
15. do 22. februarja 2022.
V Sloveniji za rakom zboli okoli
80 otrok in mladostnikov na leto,
ozdravljivost znaša 80 odstotkov, vsak
teden pa raka odkrijejo pri enem ali
dveh. Vsako leto umre od 10 do 15
otrok.
Lidija Praprotnik

Grad Komenda odet v zlate odtenke

Polzelski karateisti uspešni na tekmovanju v Velenju

Pohod Zdravju naproti
Vsako tretjo soboto v januarju, ob
godu sv. Neže, poteka tradicionalni
pohod Zdravju naproti na Goro
Oljko, ki ga organizira Planinsko
društvo Polzela. Letos pohod zaradi
trenutnih razmer ni bil organiziran.

Junaki 3. nadstropja in 15. februar,
mednarodni dan boja proti otroškemu raku

saj smo ob nakupu čaja ali kave
prejeli še trdo kuhano jajce. Ob
vrnitvi v Andraž nad Polzelo smo bili
vsi zadovoljni, saj smo naredili nekaj
za svoje zdravje in dobro počutje.
Martina Ograjenšek

V nedeljo, 13. februarja 2022, smo se udeležili prve letošnje tekme, mednarodnega
turnirja Nestla Žganka, ki ga že 16. zapovrstjo organizira Karate klub Tiger Velenje.
Na tekmi je sodelovalo tudi sedem Polzelanov, skupaj pa se je je udeležilo 600
tekmovalcev iz 99 klubov sedmih držav.
Naši karateisti so po dolgem
tekmovalnem premoru osvojili eno
zlato, eno srebrno in dve bronasti
kolajni. Zlato so osvojile ekipa članic
v zasedbi Nika Šenica, Laura Bergant
in Zoja Avžner. Srebro je v zelo močni
mednarodni konkurenci osvojila Laura
Bergant med članicami (-55 kg).
Bronasto kolajno pa sta osvojili še dve
polzelski karateistki, Aneja Jesenek
Rojšek v kategoriji kadetinj (-54 kg) in
Nika Šenica v kategoriji članic (-68 kg).
Dobre tekmovalne izkušnje so
pridobili tudi mlajši člani. Tjan Mešič
in Maks Vidmajer v kategoriji dečkov
(-35 kg) ter Matic Čeh v kategoriji
mlajših
kadetov
(-45
kg),
in
sicer so svoje dvoboje končali v
predtekmovanju.

Pohodnike je na praznik sv. Neže spremljalo prijetno januarsko sonce.
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Luka Deberšek

Laura Bergant (levo) druga v konkurenci 15 mednarodnih tekmovalk
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Polzelski nogometaši pometli s konkurenco
Za domače ljubitelje nogometa se je leto 2022 začelo izvrstno. Člani selekcije do
devet let Nogometnega društva Polzela so konec januarja na otroškem nogometnem
turnirju v Celju pometli z vso konkurenco in zasedli prvo mesto turnirja. Uspeh je
dopolnil mladi nadarjeni igralec polzelskega nogometnega društva Lian Bakarić, ki je
postal naj igralec in strelec turnirja.
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Zlata poroka zakoncev
Dragice in Štefana Pražnikar

Tartini na gradu
Komenda

V krogu najbližjih sta v soboto, 22. januarja 2022, 50 let skupnega
zakona oziroma zlato poroko praznovala Dragica in Štefan
Pražnikar iz Andraža nad Polzelo.

Vlada Republike Slovenije je leto
2022 razglasila za Tartinijevo leto, saj
bo minilo okroglih 330 let od rojstva
skladatelja in violinista Giuseppeja
Tartinija v Piranu. S tem nameravajo
spodbuditi programe glasbenega
raziskovanja in izobraževanja.
V
sklopu
spominjanja
na
pomembnega
skladatelja
je
Ministrstvo za kulturo RS pozvalo
javne
zavode,
ki
delujejo
na
področju kulture, in Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, naj v sklopu
svojih razpoložljivih možnosti pri
načrtovanju programov in projektov
za leto 2022 pripravijo vsebine, ki se
bodo navezovale na to pomembno
obletnico.

Po 50 letih sta si jubilanta ponovno prisegla večno ljubezen.

Na fotografiji so poleg trenerja Saše Bakarića še člani polzelske selekcije do devet let: Lian
Bakarić, Urban in Vito Regoršek, Marsel Možina, Timotej Zahojnik in Jurij Prosen.

Ženski nogometni klub Savinja Celje
je po dveh letih premora znova uspelo
organizirati otroški nogometni turnir,
na katerega se je prijavilo 16 ekip iz
vse Slovenije, a so morale štiri zaradi
okužb na dan turnirja odpovedati
sodelovanje. Pomerilo se je 12 ekip,
ki so v osmih urah skupaj odigrale
kar 34 tekem in dosegle 94 zadetkov.
Okužbe
so
ponagajale
tudi
polzelskim fantom, a se niso dali.
Nogometno društvo Polzela je zaradi
okužb zastopalo le šest mladih

nogometašev, ki so morali zaradi
zdesetkanosti ekipe brez menjav
odigrati vseh sedem tekem. Kljub
napornim okoliščinam niso prejeli
nobenega zadetka in na koncu
osvojili prvo mesto turnirja. V finalu
so z rezultatom 2 : 0 premagali dečke
Nogometnega kluba Bravo iz Ljubljane.
Lian Bakarić, ki na Polzeli trenira
že od četrtega leta starosti pod
vodstvom očeta Saša Bakarića, sicer
trenerja omenjene selekcije, je z
12 zadetki postal najboljši igralec

Uspeh mladih polzelskih nogometašev
je dopolnil Lian Bakarić, ki je postal naj
igralec in strelec turnirja.

in strelec turnirja. »Kot trener sem
zelo vesel, ker je to bil velik dan za
tako malo društvo. Dokazali smo,
da so naši ‘levčki’ vedno boljši in
naši treningi vedno bolj kakovostni.
Ob tem vabim vse mlade ljubitelje
nogometa, da se nam pridružijo v
društvu in postanejo del naše uspešne
zgodbe,« je povedal glavni trener Saša
Bakarić.
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Špela Ožir

Obred zlate poroke je potekal v
krogu najbližjih. Zlatoporočencema
sta ob strani stali njuni priči, vnuka
Luka in Maša. Ganljiv obred je vodil
župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki je
Dragici in Štefanu ob njunem osebnem
prazniku poklonil prelepo darilo.
Jubilanta sta si izmenjala poročna
prstana in si ponovno prisegla večno
ljubezen.

srednjo zdravstveno šolo. Predstavil ju
je skupni prijatelj in iskrica med njima
je preskočila takoj. Za poroko sta se
odločila zelo mlada, a tega nikoli nista
obžalovala. Na svoj poročni dan imata
samo lepe spomine in rada povesta,
da je bilo izjemno mrzlo, v okolici pa
je kljub soncu bilo meter snega. V
zakonu sta se jima rodili dve hčeri,
Petra in Jerneja.

Dragica se je rodila decembra
1953. Štefan pa se je rodil aprila leto
prej. Dragica je po končani srednji šoli
opravljala službo zobne asistentke
v
Zdravstvenem
domu
Velenje.
Svojo strast do pletenja pa je konec
osemdesetih let spremenila v svojo
poklicno pot. Štefan je diplomiral iz
sanitarnega inženirstva, večino kariere
je bil zaposlen v Komunalnem podjetju
Velenje. Nekaj let pred upokojitvijo se
je tudi sam odločil za samostojno pot
in jo nadaljuje še danes.

V novem tisočletju sta postala tudi
stara starša vnukoma Luku in Maši.
Čeprav sta se poročila mlada, sta ves
svoj zakon skrbela za medsebojno
ljubezen ter gradila temelje, ki
njune bližnje navdajajo z upanjem in
brezpogojno ljubeznijo. Poleg njiju
je petdeset let pozneje praznovala
tudi nevestina mama, ki je bila nad
dogodkom vidno ganjena. Ob dobrem
kosilu so obujali skupne spomine
in se veselili vseh, ki jih še čakajo.
Zlatoporočencema želimo vse dobro v
skupnem zakonu še naprej.

Oba prihajata iz Velenja, spoznala
pa sta se v Ljubljani, kjer sta obiskovala

Razstava v spomin skladatelju in violinistu
Giuseppeju Tartiniju bo na gradu Komenda
na ogled do 20. marca. Lepo vabljeni!

Člani likovne sekcije KUD Polzela
so se odločili, da bodo ob letošnjem
kulturnem prazniku pripravili razstavo.
Na razstavi, ki je v avli gradu
Komenda na ogled do 20. marca 2022,
sodeluje s svojimi deli v različnih
tehnikah 18 njihovih članov. Nastala
so čudovita dela s pridihom glasbe in
mesta Piran ter nepogrešljivo violino.

Tone Tavčer
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Mednarodna razstava v Dobrovniku
Turobne zimske dni so dvajsetim likovnikom Kulturno-umetniškega društva Polzela
popestrile zanimivosti na vzhodnem delu naše države, v Pomurju oziroma Prekmurju,
tam, kjer ima večina krajevnih imen končnico -ci. Tam leži Občina Dobrovnik z
znamenitim Bukovniškim jezerom.

Dan kulture v
medgeneracijskem centru
na Polzeli
Ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja, ko se
spominjamo smrti našega velikega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna, so članice bralne skupine Mravljice
organizirale kulturno srečanje v medgeneracijskem
centru na Polzeli.
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Polzela, pristali smo!
Nad Polzelo so na petkovo dopoldne, 18. februarja
2022, nebo popestrili pisani baloni na vroči zrak. Med
preletavanjem Polzele smo jih našteli pet. Eden izmed
njih se je spustil proti tlom in pristal na Mešičevem
travniku, ob strugi.

Pripravile so bogat kulturni program in razstavo Naše
kulturno obilje, s čimer so predstavile umetniška dela sebe
in svojih bližnjih. Ob tem dogodku nam je Milena Beloševič
predstavila svoje pesniško ustvarjanje, ki ga z velikim
veseljem delim z vami.
		
Marjana Šmajs
KULTURNI DAN
Slovenci imamo pač tako naturo,
da enkrat v letu se gremo »KULTURO«.
Takrat vsak, ki da kaj nase,
v kulturi najde nekaj zase.
Najmanj tukaj si na škodi,
če slediš trenutnim trendom
in pa modi.
Prebereš knjigo, ki je »HIT«,
po nekaj straneh si je že sit.
Četudi so všeč ti MODRIJANI,
greš v opero, kjer vsi kulturniki so zbrani.

Likovni ustvarjalci KUD Polzela na obisku mednarodne razstave v Dobrovniku

Julija lani je potekala na
Bukovniškem
jezeru
druga
mednarodna likovna kolonija v
organizaciji Občine Dobrovnik, Zavoda
za okolje in turizem Dobrovnik
in Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti - območna izpostava
Lendava. Nastala likovna dela so
zbrali v zanimiv in bogat katalog s
prispevki organizatorjev in mentorjev,
ki so spremljali potek likovne kolonije.
Razstava je bila postavljena v mesecu
decembru, ob občinskem prazniku,
v
Kulturnem
domu
Dobrovnik.
Načrtovan je bil obisk proslave, žal pa
so načrte spremenile koronarazmere.
Pristne prijateljske vezi in pozitivna
razmišljanja so likovne ustvarjalce
tudi v težkih trenutkih navdahnila
z novimi idejami in načrti, ki so jih z
zadovoljstvom sprejeli direktorica

Zavoda za okolje in turizem Občine
Dobrovnik Elizabeta Horvat in vodja
JSKD OI Lendava Rozina Nemec. V
začetku januarja sta poslali na Polzelo
pobudo za ogled mednarodne razstave
in znamenitosti Pomurja. Z dobro voljo,
pozitivno energijo in predvsem ob
upoštevanju veljavnih predpisov se je
zbralo lepo število likovnih ustvarjalcev
in nekaj zaslužnih ljubiteljev, ki so v
hladnem, a sončnem zimskem jutru
vstopili na avtobus za Dobrovnik.
Polzelski obiskovalci razstave so
bili v Dobrovniku ponovno presenečeni
nad gostoljubnim sprejemom prijaznih
predstavnic, Elizabete in Rozine,
ter veseli pozdravnega sprejema
župana Občine Dobrovnik Marjana
Kardinarja. Pohvale in občudovanja
so sledili tudi ob nadaljnjih ogledih:

v hiši rokodelstva s predstavitvijo
izdelave krajevnih spominkov in
zgodovine kraja, v Tešanovcih ob
predstavitvi domačije, med ogledom
in pokušino čokoladic Passero, ki jim
pravijo »radost Prekmurja«, ogledom
Plečnikove cerkve v Bogojini in drugih
značilnostih tega dela naše dežele.
Ob končanem izletu je bila
udeležencem potrjena misel: vse je
mogoče, če je volja, če je složnost,
spoštovanje in hvaležnost, da smo to,
kar smo!
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Mojca Korošec

Kdor še naprej kulturo išče,
se odpravi v gledališče.
Tam od dolgčasa skoraj zaspi,
a od sreče vseeno žari,
ker oblečen je v slovesno toaleto
in ženske čevlje imajo z visoko peto.
Kak enodnevni kulturnik lahko nato zavije
še do kake galerije, kjer take slike visijo,
da lahko greš se loterijo.
Le avtor sam pozna edino,
kaj predstavljajo in njih vsebino.
Zato pa kultura, ki največ nam da,
je tisto, kar iskreno prihaja iz srca,
in za vse leto velja.
Prijazen pozdrav, prisrčen nasmeh,
vse to, kar prižiga iskre v očeh.
Čarobni besedi PROSIM IN HVALA
in knjiga, ki se bo z veseljem prebrala.
Takšna pesem, ki poboža uho,
da ti pri srcu je toplo.
Pa še kakšen sprehod v naravo,
kjer sliko najdeš najbolj pravo.
Tam na kaki gozdni jasi opazuješ,
ko menjajo se letni časi.

Prelet nad dvorcem Šenek

Ko smo jih pozdravili, nam je druščina nasmejano
nazdravila s šampanjcem in nas povabila na kozarček.
Predstavila se nam je pilotka, Francozinja Laure de Coligny,
in povedala: »Prileteli smo iz avstrijskega Zell am See s
Flaggl Balooning, agencijo, ki po nebu prevaža turiste. Leteli
smo tri ure in pol. Tukaj smo zagledali prelepo mestece in se
odločili, da pristanemo. Zmanjkalo nam je plina propana in
smo za danes končali letenje. Čakamo na našo ekipo, da nas
pobere. Tukaj bomo še dve uri. Balon se nam je malce zmočil
in ga bomo zdaj posušili na soncu. Trije baloni so pristali
tukaj v okolici, eden pa čez hrib (pokaže proti Dobrovljam).
Prevažamo turiste, ki so želeli poleteti preko gora.«
Laure je druščini podelila diplome za hrabrost, ker
so poleteli z balonom. Eden izmed turistov je povedal, da
moramo obvezno napisati, da jim je pomagalo veliko ljudi
in da imamo močne moške na Polzeli, zelo prijazne in
gostoljubne prebivalke in prebivalce, ki so jim postregli
celo s kavo. In res so se leteči druščini pridružili sosedje iz
okoliških hiš. Gospa Hržica jim je prijazno skuhala kavo.
Pilotka Laure je povedala še, da se kar ni mogla načuditi,
ko je zagledala na zemljevidu ime kraja, kjer so pristali.
Poklicala je svoje kolege in jim povedala, da pristaja na
Polzeli. Vsi so se čudili, saj se to ime kraja v francoskem
jeziku sliši kot »Posés la«, kar pomeni dobesedno »Pristali
smo«.
Bina Plaznik

Ne le en dan - vsako uro
vzdržuj svojo SRČNO KULTURO.
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Prešernov cekin Občine Polzela prejela Jolanda Železnik
Občina Polzela vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje posebno
priznanje – Prešernov cekin. Letos je koronavirus preprečil osrednjo proslavo Občine
Polzela ob slovenskem kulturnem prazniku, kljub temu pa je župan Jože Kužnik
podelil Prešernov cekin za izjemen prispevek k ugledu in razvoju Občine Polzela na
kulturnem področju.

Robi Ribežl novi
trener Hopsom

Naše kulturno obilje
»Pospešite korak,
skozi noč, skozi mrak,
zarjam naproti.« (Dragica Štadler)

Po odhodu Vladimirja Rizmana je
delo trenerja kadetske, mladinske in
članske ekipe prevzel Robi Ribežl.
Robi Ribežl je po končani
košarkarski karieri v Šentjurju leta
2010 začel svojo trenersko kariero pri
mlajših selekcijah KK Šentjur. Od tam
ga je pot vodila v Celje, kjer se je v 2.
SKL, med letoma 2017 in 2018, prvič
preizkusil kot glavni trener članske
ekipe. Leta 2019 je dobil priložnost
za delo v 1. SKL, pri ekipi KK Zlatorog
Laško, kjer je deloval zadnje tri sezone.

Cekin
je
prejela
kulturna
ustvarjalka, zagovornica slovenskega
jezika in lepega vedenja, predvsem
pa vsestransko aktivna na kulturnem
področju Jolanda Železnik.
Jolanda Železnik že od leta 2006,
ko je prevzela funkcijo poslovne in
programske direktorice Medobčinske
splošne knjižnice Žalec, uspešno
sodeluje in utira kulturno pot Občini
Polzela.
Jolanda Železnik je v lokalnem
okolju znana kot stalna sodelavka
kulturnih društev, organizacij, ustanov
in svetov. Nekaj let je bila članica
uredniškega
odbora
Polzelana,
poročevalca Občine Polzela, še
vedno je njegova zunanja sodelavka.
Sodelovala je pri dejavnostih od
začetka, ko so se snovale ideje, do
izida publikacij in knjig: »Občina
Polzela skozi čas«, ki z razglednicami
kot pomembnimi zgodovinskimi viri
sporoča duh časa; »Kako so nekoč
živeli na območju današnje Občine
Polzela« z zbiranjem spominov na
življenje, kot je bilo nekoč; »Dvajset
let Občine Polzela (1998–2018), Občina
smo ljudje« s pregledom 20-letnega
dogajanja in dejavnosti v občini.
Jolanda Železnik je vodila ogromno
intervjujev z znanimi Slovenci, prav
tako je vodila prireditve na državni
ravni z visokim državnim protokolom.
Večkrat tudi slovesnost Dan slovenskoameriškega prijateljstva in zavezništva
v Andražu nad Polzelo, kjer so poleg
predsednika
Republike
Slovenije
navzoči tudi drugi visoki gostje iz
Združenih držav Amerike. Zaradi
njene prefinjenosti in protokolarnega
vedenja so ji zaupani pomembni
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Župan Jože Kužnik je ob slovenskem kulturnem prazniku Prešernov cekin za izjemen
prispevek k ugledu in razvoju Občine Polzela na kulturnem področju podelil Jolandi Železnik.

občinski dogodki, kot so kulturne
proslave, proslave ob dnevu državnosti
in slavnostne akademije. Ko je čas za
dobrodelnost, pa je ona tista, ki prva
ponudi dobrodelno sodelovanje.
Njeno udejstvovanje na področju
kulture ima torej dolgo dobo.
Vseskozi uspešno krepi sodelovanje
z lokalno skupnostjo in kulturnimi
organizacijami v Občini Polzela. Pri
vseh večjih projektih, ki so ji bili
zaupani in jih je tudi vodila, je bila tudi
organizacijska vodja.
Povezava za ogled podelitve
Prešernovega cekina s spremljajočim
programom je na ogled na www.
polzela.si, na Facebook strani Občine
Polzela, Savinjski TV in tudi na Youtube
kanalu.

Kulturni praznik so članice bralne skupine Mravljice popestrile z branjem literarnih del
domačih avtorjev.

Za glasbeno popestritev sta
poskrbeli Kristina Anžič (violina)
in profesorica Irena Kralj (klavir) iz
Glasbene šole Risto Savin Žalec. Z
likovno razstavo ustvarjalcev KUD
Polzela pa smo v avli gradu Komenda
obeležili mesec februar v znamenju
Franceta Prešerna in Giuseppeja
Tartinija.

Letošnji slovenski kulturni praznik
smo članice bralne skupine Mravljice
zaznamovale s kulturnim programom
z naslovom Naše kulturno obilje, v
katerem smo se želele bolje spoznati
prek literarnih del, tako lastnih kot
tudi del bližnjih sorodnikov s Polzele:
Savine Vybihal, Glorjane Veber in
Petra Zupanca.

Čeprav smo obstali ljudje, kultura
ni obstala, prihajajo lepši in boljši časi,
ko bo spet poln kulturni hram. Snovalci
kulturnih prireditev in dogodkov že
pripravljamo nove načrte za bogat
kulturni utrip, poln kulturnih užitkov v
Občini Polzela.

Razstavo, predstavitev umetnikov,
petje ljudskih pesmi in branje
lastnih literarnih del smo zelo
skrbno pripravile. Z uvodno himno in
deklamacijo Prešernove pesmi smo se
poklonile vsem, ki ustvarjajo iz srca, za
kulturo, v objemu vsega in vsakogar.

Lidija Praprotnik

Članice smo zadovoljne tudi s
svojimi pesmimi in doživljajskimi spisi,
v katerih opisujemo prisrčna druženja
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v sklopu Medgeneracijskega društva
Mozaik generacij Polzela. Objavljeni
so bili v reviji Prepletanja, Polzelanu
in seveda bogatijo Kroniko bralne
skupine že sedmo leto.
Danica Kokovnik

Novi trener Robi Ribežl

»Vesel sem prihoda v klub z
dolgoletno tradicijo in zvestimi
navijači. Menim, da se bomo s fanti
odlično ujeli in tako nadaljevali z
dobrim delom. Verjamem, da lahko v
nadaljevanju sezone dosežemo želene
rezultate in izpolnimo zastavljene
cilje,« je ob sklenitvi sodelovanja
povedal novi trener Hopsov Robi
Ribežl.
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Vinogradniki
v andraškem
vinogradu
Na pobudo Društva upokojencev
Andraž in vinogradnikov Spodnje
Savinjske doline smo se zbrali v
četrtek, 10. februarja 2022, ob 11.
uri v cerkvenem vinogradu zaselka
Topolovec v Andražu nad Polzelo.
Namen našega zbiranja je bil
praktični prikaz obrezovanja vinske
trte v vinogradu in na brajdah. Prikaz
in predavanje je vodil Roman Štabuc,
univ. dipl. inž. kmet., specialist
vinogradništva KGZS Maribor, s svojimi
sodelavci. Predavanje je zajemalo
spomladansko gnojenje in zatiranje
škodljivcev na trti skozi vse leto, do
trgatve.

V krajšem pogovoru nam je
slavljenka zaupala, da je bila skozi
vsa leta vajena trdega dela. Okusila

je tudi čase druge svetovne vojne
in tega ne bo nikoli pozabila. Med
našim kratkim srečanjem jo je
obiskala tudi najstarejša občanka in
ji zaželela vse dobro ter ji verjetno
zaupala tudi recept, kako dočakati
takšno starost.
S slavljenko smo se pogovarjali o
aktualnih zdravstvenih razmerah pri
nas in v svetu ter še in še.
Ob slovesu smo ji še enkrat zaželeli
vse najboljše in še na mnoga leta.
Igor Pungartnik

Torek, 1. 3. 2022
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)
Sreda, 2. 3. 2022
16.00–17.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)
Četrtek, 3. 3. 2022
8.30 –10.00 Bralni krožek
Mravljice
(Julijana Veber)
Petek, 4. 3. 2022
9.30–11.00
Tehnika sproščanja z meditacijo
(Marija Habjan, Sandra Vrtačnik)
17.00–19.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)
Torek, 8. 3. 2022
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

Po končanem delu je sledila
skromna zakuska, ki jo znajo pripraviti
vinogradnice in vinogradniki.

Sreda, 9. 3. 2022
16.00–17.30
Delavnica Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Anton Mešič

Slavljenka Marija s hčerko Mijo in predstavniki društev ter Občine Polzela

Spoštovane članice Društva upokojencev Polzela,

spoštovane občanke Občine Polzela!

Ob Vašem prazniku,
8. marcu, Vam iskreno ČESTITAMO.
Društvo upokojencev Polzela
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Program medgeneracijskega centra za marec 2022

Praznuje 90 let
27. januarja 2022 je praznovala
svoj 90. rojstni dan gospa Marija
Stropnik.
Je
članica
Društva
upokojencev Polzela in članica
Zveze združenj borcev za vrednote
NOB Žalec - Krajevne organizacije
Polzela.
Ob
njenem
visokem
jubileju smo jo obiskali ter ji predali
simbolična darila podžupan občine,
predstavnica KO RK in Karitas
Polzela, predsednik ZZB KO Polzela
ter predsednik DU Polzela.

Mozaik dogodkov

Četrtek, 10. 3. 2022
15.00–16.30 Ustvarjalna
delavnica, pletenje in šivanje
(Zofka Palir)
17.00–19.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)
Petek, 11. 3. 2022
9.30–11.00 Tehnika sproščanja
z meditacijo
(Marija Habjan)
17.00–19.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)
Torek, 15. 3. 2022
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

Sreda, 16. 3. 2022
16.00–17.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Petek, 25. 3. 2022
9.30–11.00 Tehnika
sproščanja z meditacijo
(Štefan Školnik)

Četrtek, 17. 3. 2022
8.30–10.00
Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber)

Torek, 29. 3. 2022
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

Petek, 18. 3. 2022
9.30–11.00 Tehnika
sproščanja z meditacijo
(Marija Habjan, Sandra Vrtačnik)
Petek, 18. 3. 2022
8.30–10.00
Bralni krožek Mravljice
(Julijana Veber )
17.00–19.00 Šahovski krožek
(Štefan Školnik)
Torek, 22. 3. 2022
9.00–10.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

Sreda, 30. 3. 2022
16.00–17.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)
Program se skozi mesec lahko
spreminja, kar bo objavljeno na
oglasni deski in na Facebook strani.
Na dogodke prihajajte zdravi, z
upoštevanjem zahtevanih pogojev
PCT (preboleli, cepljeni ali testirani).
Informacije na e-mail:
medgeneracijski.c@gmail.com,
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs)

Sreda, 23. 3. 2022
16.00–17.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)
Četrtek, 24. 3. 2022
15.00–16.30 Ustvarjalna
delavnica, pletenje, šivanje
(Zofka Palir)

MALI OGLASI
Magus GB (diskretno, brez posredovanja): vedeževanje, osebno svetovanje,
poslovno svetovanje. 090 64 63. Cena minute klica je 1,99 EUR (Telekom
Slovenije). Druge cene določajo drugi operaterji.
MASAŽE (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), maderoterapija,
sprostitveni tretmaji, pedikura, permanentno lakiranje in gel nohti. Moja
masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu! Moja masaža, Prebold,
GSM: 041 254 640 (Mojca)

Poročevalec Občine Polzela • Številka 2, februar 2022

40

Koledar dogodkov

Spomini in zahvale

Koledar dogodkov - marec 2022
Torek, 1. 3. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela

Petek, 11. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih 		
obročev
Društvo upokojencev Polzela

Torek, 1. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Kegljanje s kroglo na vrvici,
metanje kovinskih obročev,
pikado
Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 12. 3. 2022, ob 17. uri
Vrtna ulica
Spuščanje gregorčkov 2022
Kulturno društvo Dobra ideja

Četrtek, 3. 3. 2022, od 19. do 20.20
DOJO – večnamenska telovadnica
Karate in samoobramba
za starejše
Karate klub Polzela
Petek, 4. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo
na vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela
Sobota, 5. 3. 2022, ob 7. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod – Pot čez Kozjak
Športno društvo Andraž
Ponedeljek, 7. 3. 2022, ob 13.15
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod družin na Hom
Športno društvo Andraž
Ponedeljek, 7. 3. 2022,
od 17. do 19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

Sobota, 12. 3. 2022, ob 19. uri
Dom krajanov Andraž nad Polzelo
Zbor članov KD Andraž
Kulturno društvo Andraž
Ponedeljek, 14. 3. 2022,
od 17. do 19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž
Torek, 15. 3. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela
Torek, 15. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 17. 3. 2022, ob 11. uri
Dom krajanov Andraž nad Polzelo
Občni zbor članov DU Andraž
Društvo upokojencev Andraž

Torek, 8. 3. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Ročna dela – Iskrice
Društvo upokojencev Polzel

Petek, 18. 3. 2022, ob 16. uri
Zbor pri Domu DU Polzela
291. lunohod:
Polzela–Založe–Klošter
Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo
na vrvici
Društvo upokojencev Polzela

Petek, 18. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela

Petek, 11. 3. 2022, ob 6.50
Zbor pri železniški postaji
na Polzeli
Pohod: Šentjur–Resevna
Društvo upokojencev Polzela

Ponedeljek, 21. 3. 2022,
od 17. do 19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

Ni te več na vrtu,
ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši.
Če lučko na grobu
upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne
bo nikdar.

Torek, 22. 3. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela
Torek, 22. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo
na vrvici
Društvo upokojencev Andraž
Petek, 25. 3. 2022, ob 8. uri
Okolica Andraža, zbirno mesto
pred društvenimi prostori
Pohod žensk ob materinskem
dnevu
Društvo upokojencev Polzela
Petek, 25. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih 		
obročev
Društvo upokojencev Polzela

V spomin
MAJDA MOŽINA
(22. 4. 1954–30. 1. 2021)
iz Ločice ob Savinji 54

Poročevalec Občine Polzela • Številka 2, februar 2022

Letos mineva 20 in 30 let, odkar sta nas zapustila naša draga

EDVARD in MILICA LAH

Zahvaljujemo se vsem, ki z lepo mislijo postojite
ob njenem grobu in prižigate sveče v njen spomin.

Za vedno živita v naših srcih in se ju s hvaležnostjo
spominjamo.

Vsi njeni

Vsi njuni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal …

Zapel je zvon, tebi v slovo,
poln bolečine ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina.

Zahvala

Ponedeljek, 28. 3. 2022,
od 17. do 19. ure
Šolska telovadnica POŠ Andraž
Telovadba
Društvo upokojencev Andraž

Torek, 29. 3. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela

V spomin

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila draga

Sobota, 26. 3. 2022, od 8. do 15. ure
Območje celotne občine Polzela
Čistilna akcija
Občina Polzela - TIC Polzela

Torek, 29. 3. 2022, od 9 do 11. ure
Prostori DU Polzela
Iskrice – ročna dela
Društvo upokojencev Polzela
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V 87. letu nas je mnogo prezgodaj zapustila draga mama,
stara mama, prababica, sestra, botra …

PAVLA TRATNIK
iz Andraža nad Polzelo 107
Zavedamo se, da v najtežjih trenutkih nismo bili sami, zato
smo iz srca hvaležni vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje,
darovane sveče, telegrame in vse druge pozornosti. Hvala
gospodu župniku, govorniku, Citi Galič in vsem, ki ste jo z
nami pospremili na zadnji poti do groba. Posebej hvala tudi
pogrebni službi Ropotar za vse opravljene storitve.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

Zahvala

KARL – DRAGO VREČAR
(28. 9. 1943–21. 1. 2022)
Ob boleči izgubi ljubega moža, očeta, dedija, pradedija in
brata se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom
in znancem, ki ste nam bili v podporo v najtežjih trenutkih,
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše.
Hvala gospodu župniku Urbanu Lesjaku, pogrebni službi
Ropotar, govornici, glasbenikoma Franju in Marini,
PGD Ločica ob Savinji, RD Šempeter v Savinjski dolini,
Gobarsko-mikološkemu društvu Polzela, Društvu upokojencev
Polzela, KZ Polzela, ZD Polzela, SB Celje, UKC Maribor, hvala
tudi Aljažu Košcu, Antonu Pečniku, Štefanu Bednjaniču
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Jožica, sin Branko, hčeri Milena in Marija
z Juretom ter vnuki in pravnuki
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Spomini in zahvale

Spomini in zahvale

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

V spomin

Zahvala

Minilo je leto dni, odkar nas je
zapustila naša draga mami in
oma

MARJANA OŽIR
(20. 4. 1958–28. 1. 2021)
Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu in
postojite ob njenem preranem grobu.
Vsi tvoji,
ki te močno pogrešamo

MARIJA BRŠEK
(5. 12. 1937–16. 1. 2022)
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, gospodu župniku Mirku Škofleku, pogrebni
službi Ropotar in govorniku Bojanu Pustinku.
Hvala za vsa izrečena sožalja in darovane maše.
Vsi njeni

V spomin

Spomin – lepota, ki ostane,
ko odidejo tisti,
ki smo jih imeli radi.

V spomin

Spomin je kot pesem,
ki v srcih oznanja,
spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja.
Spomin je svetloba,
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva.

V spomin
17. januarja je minilo leto dni, odkar nas je zapustila
in odšla po večno plačilo

ANGELA DUŠIČ
(17. 5. 1926–17. 1. 2021)
iz Andraža nad Polzelo
Hvala vsem, ki jo z lepo mislijo nanjo ali z molitvijo
skupaj z nami ohranjate v lepem spominu.

ZVONKO TURNŠEK
(3. 2. 1952–4. 3. 2009)
Glavni trg 11, Polzela

»Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti ...«

Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu.
8. februarja je minilo pet let, odkar je za vedno odšel
tja med zvezde dragi mož, ati in dedi.

V času bolezni, težav in žalosti spoznaš prave
prijatelje.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

Njegovi

Zahvala

Med nami ljubljen
bil si iz vsega srca,
ljubljen bodi tudi tam,
kjer zdaj si doma.

Zahvala

V 86. letu nas je zapustil

FANIKA ČETINA
(9. 4. 1923–31. 1. 2022)
Ob boleči izgubi drage botre se iskreno zahvaljujemo
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovano cvetje,
sveče in svete maše.
Posebna zahvala dr. Sabini Rezar za izrečene tople in
spodbudne besede ter sestri Tajani.
Hvala gospodu župniku Urbanu Lesjaku, pogrebni
službi Morana za opravljen obred in kvartetu Oljka za
lepo odpete pesmi.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti v večnost.

POGREBNE STORITVE IN CVETLIČARNA

ROPOTAR Ivan, s. p.

Ob boleči izgubi dragega moža, strica in botra

VIKTOR GOLAVŠEK
(4. 4. 1932–31. 1. 2022)
s Polzele, Pod Bregom 3

Hvala vsem, ki ste se mu prišli poklonit, vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, in vsem,
ki ga ohranjate v lepem spominu.

Zahvaljujemo se dr. Jernejšku in patronažni sestri ter
Domu upokojencev Polzela. Posebej se zahvaljujemo
stanovalcem bloka Glavni trg 29 za nesebično pomoč.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Žalujoča: žena Ivanka in ostalo sorodstvo

FRANCI HRIBERNIK
(27. 3. 1936–20. 1. 2022)

Zahvala

Zahvala

V najtežjih trenutkih nismo bili sami, zato se iskreno
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
gospodu župniku in pogrebni službi Ropotar.
Vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti
do groba, posebno tudi gospe Bernardi Hajsinger,
nečakinji Roži Pavlič za vso pomoč, vsem za darovano
cvetje in sveče ter drugim neimenovanim še enkrat
iskrena hvala.

IVAN KOLŠEK

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin na Vas, teta, bo ostal.

Žalujoča nečakinja Milena z družino

4. marca bo minilo 13 let, odkar
nas je po hudi bolezni zapustil

STANKO PODBREGAR
(9. 11. 1952–8. 2. 2017)
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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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Vsebina
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