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Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
Tudi na polzelskem zvoniku ali po domače  
‘turnu’ na cerkvi Svete Marjete je ura. Včasih 
si ljudje niso mogli privoščiti svojih ur in so 
tako lahko izvedeli, koliko je ura, na najbližjem 
zvoniku. Prav tako je temu namenu služilo, in 
še danes služi, bitje ur in četrtov na zvonove. 
Zvonik je bil cerkvi, zgrajeni v prvi polovici  
13. stoletja, prizidan v 14. stoletju. 
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 Polzelan, poročevalec Občine 
Polzela, je vpisan v razvid medijev 
pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport Republike 
Slovenije pod zaporedno številko 
1734. Glasilo brezplačno prejemajo 
vsa gospodinjstva v Občini Polzela. 
Če glasila niste prejeli na dom, ga 
prejmete brezplačno v TIC Polzela 
ali na Občini Polzela. Na voljo je tudi 
v elektronski obliki na spletni strani 
občine www.polzela.si.

Dragi bralci Polzelana, vabljeni 
k sodelovanju!

 
 Uredniški odbor vas vabi, da 
obogatite vsebino Polzelana s svojimi 
prispevki. Prispevke (besedilo in 
fotografije) za naslednjo številko 
Polzelana zbiramo na uredništvu 
Polzelana, Malteška cesta 28, 
3313 Polzela, po elektronski pošti: 
urednistvo-polzelan@polzela.si, do 
15. 4. 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 28. 4. 2022.
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Uvodnik pišem na prvi pomladni dan, ki sploh ni tako 
zelo pomladen, kot bi si morda želeli. Ne le, da v njem ni 
pomladnih barv, ki so pogosto na ta dan že zelo izrazite in 
intenzivne. Tudi petje ptic je še precej sramežljivo. Zdi se, 
kot da želi narava prespati čim več trenutnega dogajanja, 
ki hromi življenje. Covid-19 ne izgublja moči, vojna na 
evropskih tleh zbuja skrb, suša ne prizanaša … Precej 
zapleteno se zdi, če se človek poglobi v razmišljanje, kaj 
bo, če bo. A prepričan sem, da ima vsak od nas nekje nekaj, 
kar mu vliva moč, pogum in upanje. Moja luč je tu in tam 
naša draga častna občanka Neža Maurer. Pred dnevi sem 
jo obiskal v Preddvoru. Pričakala me je urejena, naličena, 
skrbno počesana, oblečena v pomladne barve in nasmejana. 
Življenje jo je hudo preizkušalo, izgubila je kar nekaj ljubih 
ljudi, tudi covid-19 ji ni prizanesel, a zna ohranjati vedrino 
in veselje ter se veseliti življenja. Že dolgo se nisem počutil 
tako sproščeno in prijetno, ko je obujala mladostne spomine. 
Vsake toliko je povedala, da je zelo pomembno, da se ljudje 
spoštujemo, da se imamo radi in da poslušamo svoje srce. 
Smrti se ne boji. Rekla je, da je srečna. Verjamem ji, ker 
srečo izžareva in radodarno deli. 

Hvaležen sem, ker je. Upam, da bo lahko z nami na 
slovesnosti ob končani prenovi njene hiške. Pokazal sem ji 
fotografije, kako poteka obnova. Resnično neverjetno, kako 
se je zanimala, kako bo ohranjeno to in ono ter če nam gre 
vse po načrtu.

Vsekakor nam gre, tudi vreme nam je naklonjeno, zato 
upam, da bodo dela potekala po terminskem načrtu. Za zdaj 
kaže tako ne le pri obnovi rojstne hiše Neže Maurer, ampak 
tudi pri vseh drugih projektih. Tudi sprejetje proračuna z 
zamikom jih ni ogrozilo. Naj dodam, da je na vidiku velik 
projekt ureditve poplavne varnosti porečja Savinje od Letuša 
do Ločice ob Savinji, vreden več kot 20 milijonov evrov.

Ob koncu vam, spoštovani občanke in občani, še 
sporočam, da bom kandidiral na državnozborskih volitvah. 
Nisem član nobene politične stranke, mi je pa blizu program 
N.Si zato sem se poistovetil z njim. Ocenjujem, da je to izziv, 
ki lahko tudi Občini Polzela da svež veter v krila. Moje načelo 
je, da če nisem zadovoljen, ne tarnam in ne držim križem rok, 
temveč ukrepam. V upanju, da sem vreden vašega zaupanja 
tudi na državnozborskih volitvah, zrem odločno naprej. Ne 
obljubljam gradov v oblakih, obljubljam pa, da bom upravičil 
vaše zaupanje. Z bogatimi izkušnjami in navajen veliko 
delati sem pripravljen na nove izzive, ki bodo z vašo pomočjo 

Spoštovani občanke in občani!

dosegljivi in uresničljivi. Tudi prebivalci Spodnje Savinjske 
doline zaslužimo več in bolje, zato dajte priložnost zaupanju. 

Če se boste tako odločili in mi pomagali, bom poskrbel, 
da bo glas Občine Polzela odločno slišan v državnem zboru. 
Za kandidata za župana Občine Polzela bom predlagal in 
podprl človeka, ki je vreden zaupanja vseh nas.

Zdaj pa vam zaželim le še vesele velikonočne praznike in 
da bi prav vsi začutili pomlad v vseh njenih odtenkih. 

Vaš župan  
Jože Kužnik
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V marcu 2022 dve seji občinskega sveta 
 

V četrtek, 10. marca 2022, je župan Občine Polzela Jože Kužnik sklical 22. redno sejo 
občinskega sveta. Na dnevni red je bilo uvrščenih deset točk. Med pomembnejšimi so 
bile sprejemanje proračuna za to in prihodnje leto, spremembe cen storitev javnega 
komunalnega podjetja ter sprejem odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje BP3/26 – Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli.

Višje cene storitev javnega komunalnega podjetja

Direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec, mag. 
Janez Primožič, je predstavil razloge za nekoliko višje 
cene njihovih storitev. Glavni razlog za spremembo cen so 
drugačne najemnine za uporabo infrastrukture in višji stroški 
storitev. Dvig cen energentov (električna energija, pogonska 
goriva), materialov na področju vodovoda, kanalizacije in 
vodovodnih priključkov, vključno s ceno prevzema in odvoza 
blata iz čistilnih naprav, bistveno vpliva na stroške podjetja. 
Za stanovanjsko hišo z mesečno porabo okoli 12 kubičnih 
metrov vode se bo znesek na položnici povišal za okoli tri 
evre in pol. Nove cene bodo začele veljati 1. aprila 2022.

Sprejeta sta proračuna za leti 2022 in 2023

Zelo pestra je bila razprava pri sprejemanju proračunov 
za to in naslednje leto. Nekateri svetniki so menili, da 
proračuna nista pripravljena transparentno, in so želeli 
dodatna pojasnila. Župan je vse očitke zavrnil in povedal, 
da so občinske službe pripravile predlog proračuna, ki 
zagotavlja enakomeren razvoj občine v prihodnjih dveh 

letih. Kljub temu proračuna nista bila sprejeta in sta 
bila v ponovno obravnavo podana na 23. sejo občinskega 
sveta, ki je bila 24. marca 2022. Proračuna za leti 2022 
in 2023 sta sprejeta in začneta veljati 1. aprila 2022. 

V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije  
je za leto 2022 določena povprečnina v višini 645,00 EUR,  
iz česar izhaja izračun dohodnine, ki pripada Občini Polzela,  
v znesku 3.950.838 EUR.

Občina Polzela v proračunu za leto 2022 načrtuje  
prihodke v višini 7.154.157 EUR in odhodke v višini  
7.779.741 EUR. Zadolževanje je predvideno v višini 
490.000 EUR, in sicer za financiranje projekta Energetske 
sanacije ZD Polzela in za obnovo lokalne ceste  
490 371 Založe – Podsevčnik, II. faza. Načrtovano odplačilo 
dolga znaša 251.000 EUR, proračunski primanjkljaj pa se bo 
kril s prenosom sredstev iz leta 2021.

V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
2023 je za leto 2023 določena povprečnina v višini 647,00 
EUR, se pa v skladu z dogovorom Skupnosti občin Slovenije 

Občinski svet Občine Polzela
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pripravlja predlog za povišanje povprečnine za leto 2023. 
Ocenjeni znesek v višini 4.083.096 evrov je bil podlaga za 
načrtovanje proračuna 2023. 

Občina Polzela v predlogu proračuna za leto 2022 
načrtuje prihodke v višini 7.138.044 EUR in odhodke v višini 
7.169.437 EUR. Zadolževanje je predvideno v višini 180.000 
EUR, in sicer za financiranje projekta Prizidek k OŠ Polzela. 
Načrtovano odplačilo dolga znaša 279.000 EUR, proračunski 
primanjkljaj pa se bo kril s prenosom sredstev iz leta 2022.

V nadaljevanju izpostavljamo najpomembnejše 
investicijske projekte prihodnjih dveh let. 

Kanalizacijski priključek v aglomeraciji Polzela
Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo 

priključnih vodov na že zgrajeno glavno kanalizacijsko 
omrežje v vseh naseljih znotraj aglomeracije Polzela 
(Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji, Orova vas). Za 
proračunsko leto 2022 je načrtovana izgradnja manjkajočih 
kanalizacijskih priključnih vodov na Savinjski cesti 301 in 
263, 20 kanalizacijskih priključkov posamezno in obnova 
kanalizacijskega priključka Cizej na Polzeli.

Parkirišče pri gradu Komenda
Za potrebe dejavnosti na gradu Komenda je za leto 2022 

načrtovan začetek gradnje dodatnih parkirišč s pripadajočo 
infrastrukturo. Projekt je bil prijavljen za pridobitev 
nepovratnih finančnih sredstev v sklopu Evropskega 
sklada za regionalni razvoj LAS SSD, odobreno je delno 
sofinanciranje v višini 19.700, EUR. Zaključek bo v letu 2023.

Varna oskrba s pitno vodo v SSD
Gradnja se izvaja v sklopu projekta »Varna oskrba s pitno 

vodo v SSD 2«, ki ga na podlagi sporazuma o sodelovanju  
skupaj vodijo vse občine Spodnje Savinjske doline.  
Občina Polzela je udeležena v podsklopu 2 »Primarni  
vodovod Zaplanina–Ločica–Vransko«, ki ga sestavljajo trije  
projekti, in sicer: 

• Primarni vodovod Zaplanina–Ločica–Vransko,  
 v katerega so vključene občine Vransko, Braslovče,  
 Polzela in Prebold, 

• Rekonstrukcija vodovoda Šmatevž–Glinje, kjer sta 
 vključeni občini Braslovče in Polzela, ter

• Rekonstrukcija vodovoda preko Savinje, kjer je  
 vključena samo Občina Polzela. 

Financiranje projekta je predvideno s sredstvi EKS v 
deležu 73,62 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške 
si občine delijo po vnaprej določenih deležih, dogovorjenih v 
sporazumih. Vodilni investitor je Občina Žalec. Gradnja se bo 
izvajala v letih 2021, 2022 in 2023. 

 
 

Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih 
cest 

Načrtovana je obnova oziroma preplastitev javnih cest  
v naslednjem obsegu: 

• LC 490341 (Podvin–Grajf–Tomaž), od kmetije Sevšek do  
 odcepa za Vimperk,

• JP 991561 (Spodnji Podvin–Cizej), od domačije Grčin  
 proti kmetiji Sevšek,

• JP 991601 (Sevčnikar–Korber),
• rekonstrukcija nekategorizirane dovozne ceste v  

 naselju Ločica ob Savinji,
• JP 991491 (Polzela–Šenek), cesta proti Domu  

 upokojencev Polzela,
• JP 991412 (Povše–stadion; Poljska cesta pri nekdanji  

 Tovarni nogavic Polzela) in 
• JP 990081 (Topolovec) cesta Topolovec.

Obnova LC 490 371 Založe–Podsevčnik, II. faza
V letu 2022 bo občina pridobila projektno dokumentacijo 

za drugo fazo rekonstrukcije lokalne ceste v dolžini okoli 
3100 metrov in za začetek rekonstrukcije, konec pa v letu 
2023.

Obnova lokalne ceste LC 490501 Andraž nad Polzelo 
in gradnja pločnika

V letu 2023 bo občina pridobila projektno dokumentacijo 
za rekonstrukcijo ceste in pločnika ob lokalni cesti z oznako 
LC 490501 na relaciji Kulturni dom Andraž nad Polzelo–POŠ 
Andraž nad Polzelo v dolžini okoli 700 metrov.

Železniški promet
Sredstva so namenjena realizaciji ukrepov po sporazumu 

o sofinanciranju ukrepov za izvedbo ukinitve nivojskih 
prehodov, preusmeritev prometa in nadgradnjo podsistema 
zavarovanja na regionalni železniški progi, št. 31, Celje–
Velenje, ki ga je 19. 10. 2018 Občina Polzela podpisala z 
Ministrstvom RS za infrastrukturo.

 

Trasa lokalne ceste v dolžini 3100 metrov predstavlja tudi del 
avtobusnega šolskega kroga.
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 Namen ukrepov, ki so predmet sporazuma, je ukinitev 
in preureditev nivojskih prehodov regionalne železniške 
proge, št. 31, Celje–Velenje, ter ureditev povezovalnih oz. 
nadomestnih dovoznih poti ob ukinitvi nezavarovanih 
železniških prehodov. Predvidenih je 11 ukrepov. 

Za leto 2022 je načrtovana izvedba »Ukrepa 11« pri 
nekdanji tovarni Garant Polzela. Projekt zajema izvedbo 
ukinitve nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 na 
regionalni progi, št. 31, Celje–Velenje, z gradnjo obvozne 
ceste, premostitvenega objekta preko potoka Podvinska 
struga z lokalno krajevno cesto, ureditev odvodnjavanja, 
izvedbo priključka na obstoječi podvoz, dostopov do 
industrijske cone, ureditev individualnih priključkov in 
ureditev pešpoti ob železnici. Za projekt je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in vsa investicijska dokumentacija, 
potrebna za financiranje projekta iz državnega proračuna. 
Po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za 
infrastrukturo, je bil izveden postopek javnega naročila za 
izbor izvajalca. Naročilo je bilo oddano ponudniku Rafael, 
d. o. o., iz Sevnice. Financiranje bo izvedeno v deležih: 70 % 
Ministrstvo za infrastrukturo in 30 % Občina Polzela. 

Energetska sanacija ZD Polzela
Obstoječe stanje ovoja stavbe ZD Polzela s stališča 

energetske učinkovitosti ni ustrezno – debelina fasadne 
izolacije ne ustreza današnjim standardom o toplotni 
prevodnosti, podstrešje ni toplotno izolirano. Projekt 
energetske sanacije zajema izvedbo nove fasade, ki bo 
toplotno izolirana, delno zamenjavo stavbnega pohištva, 
zamenjavo vetrolovov z izvedbo novega nadstreška ter 
izolacijo podstrešja oz. strehe. Novi videz bo ohranjal 
obstoječo zasnovo stavbe, na ovoju ne bo bistvenih 
sprememb, ohranili se bosta pozicija in velikost odprtin. 
Financiranje projekta je predvideno z nepovratnimi sredstvi 
EKP v deležu 31,7 %, Lekarna Polzela v deležu 3,6 % in lastna 
sredstva Občine Polzela v deležu 64,7 %. Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje je bila oddana 20. 11. 2021 skupaj z 
Občino Šmarje, s katero je bil sklenjen poseben sporazum o 
sodelovanju. Odločitev še ni bila izdana.

Gradnja se je že pričela in bo trajala predvidoma do konca avgusta 
2022.

Prizidek bo na severnem delu obstoječe stavbe, kjer so prostori 
učilnice, jedilnice in sanitarije v pritličju.

Ureditev javne razsvetljave – JZP
V letu 2022 bo končan projekt novogradnje razsvetljave 

v nižinskem delu občine, ki se izvaja po pogodbi o javno-
zasebnem partnerstvu. Pogodba je sklenjena v letu 2021 
s podjetjem Resalta, d. o. o., iz Ljubljane kot vodilnim 
partnerjem z dvema partnerjema: Beloglavc, d. o. o., z 
Gomislega in Gradsko osvetljenje, d. o. o., iz Beograda.

Grad Komenda – vgradnja dvigala
V letu 2023 je predvidena izgradnja dvigala h gradu 

Komenda. Je pa izgradnja pogojena s pridobitvijo soglasja 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, s katerim Občina 
Polzela vodi pogovore že eno leto.

Muzeji
Načrtovana sredstva so namenjena za ureditev 

sodobnega muzeja Tovarne nogavic Polzela. V letu 2022 bo 
občina pridobila vso potrebno dokumentacijo, v letu 2023 
pa je predviden začetek gradbenih del in ureditev vsebine 
muzeja nogavičarstva. Občina bo za ureditev muzeja 
kandidirala na javnem razpisu za pridobitev nepovratnih 
sredstev. 

Prizidek k Osnovni šoli Polzela
Občina Polzela bo zaradi pomanjkanja prostora 

v obstoječi Osnovni šoli Polzela prizidala učilnice s 
spremljevalnimi prostori in povečala jedilnico s kuhinjo. 
Rekonstruirajo se obstoječa učilnica, jedilnica in sanitarije 
v pritličju. Na novem prizidanem delu se v pritličju dogradi 
jedilnica, servisni prostori in kuhinja. Predviden je dodatni 
vhod. V nadstropju se površina poveča za dve novi učilnici 
in kabineta z povezovalnim atrijem. Na prizidanem delu 
se doda še požarno stopnišče. Gradnja se bo pričela v letu 
2023 in končala leta 2024. Projekt bo sofinanciran s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v deležu  
37,54 %, sredstva v deležu 62,46 % pa bo občina zagotovila z 
lastnimi proračunskimi sredstvi.  
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Velikost območja prostorske ureditve znaša 4805 m2.

Sprejet novi OPPN za  
Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli 

 

Objavljeni so javni razpisi Občine Polzela za leto 2022 
 

Občinski svet Občine Polzela je na zadnji seji sprejel novi odlok o prostorski ureditvi 
območja na Bregu pri Polzeli, kjer je bila do zdaj predvidena postavitev bencinskega 
servisa s spremljajočimi dejavnostmi.

 Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za 
območje BP3/26 – Stanovanjsko območje Breg pri Polzeli 
je tako omogočeno nadaljnje načrtovanje umestitve novih 
stanovanjskih objektov, s strani zasebnega investitorja, na 
obstoječa nepozidana stavbna zemljišča v naselju Breg pri 
Polzeli. 

V zasnovi je predvidena umestitev štirih stanovanjskih 
stavb z dvema bivalnima enotama z zunanjo ureditvijo ter 
ureditev nove dovozne ceste. 

Petra Siter

Sprejet proračun za leto 2022 predstavlja težko  
pričakovano zeleno luč za objavo javnih razpisov,  
na podlagi katerih Občina Polzela sofinancira vrsto 
pomembnih dejavnosti in projektov. V tej številki 
Polzelana si v prilogi Uradne objave lahko preberete 
besedila naslednjih javnih razpisov, vso razpisno 
dokumentacijo pa boste našli na spletni strani Občine 
Polzela v zavihku Aktualni razpisi in objave:

1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja  
  kmetijstva ter podeželja v letu 2022,

2. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih  
  čistilnih naprav v letu 2022,

 

3. Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije  
  lastniških mačk v letu 2022,

4. Javni razpis za sofinanciranje programa športa v letu  
  2022,

5. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
  kulture, turizma ter drugih društev in organizacij v  
  letu 2022, 

6. Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne  
  dediščine v letu 2022 in

7. Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva za leto  
  2022.  

Alenka Kočevar

Nižja cena storitve pomoč družini na domu

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje 
za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, 
njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo 
nimajo možnosti. 

Starejši odrasli sodijo med najbolj ranljive skupine 
prebivalstva. Nič kaj zavidljivi položaj teh skupin pa je odraz 
gospodarskih in družbenih sprememb ter posledic epidemije 
Coivid-19.

Občina Polzela veliko pozornost namenja ranljivim 
skupinam in del proračunskih sredstev namenja prav tem. 

Občanom bo tako še naprej nudila 80 % subvencijo k ceni 
te storitve, kar je največji delež sofinanciranja v Spodnji 
savinjski dolini. 

Ob upoštevanju subvencije občine, bo od 1. aprila 2022,  
nova cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu za uporabnika nižja in bo znašala 2,00 EUR na delovni 
dan, 3,17 EUR na nedeljo in 3,56 EUR na praznik ali dela prost 
dan. 

Razlog nižje cene za uporabnika, je poleg sofinanciranja 
Občine Polzela tudi sofinanciranje Republike Slovenije. 

Alenka Kočevar
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Cesta v Dobriču 
 je asfaltirana 

in odprta za promet 
 

Posodobljene ulice in naslovi  
odslej tudi na Google 

Zemljevidih 
 

V zadnjem tednu v marcu  je izvajalec gradbenih 
del Sašo Cizej, s. p., z Vranskega izvedel še 
zaključna dela na cesti Dobrič. Cesta je odprta 
za promet. 

Občina Polzela je leta 2013 sprejela Odlok o 
uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri 
Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela, leta 2020 
pa Odlok o preštevilčenju hišnih številk v naseljih 
Andraž nad Polzelo, Dobrič, Orova vas, Podvin 
in Založe, saj je bila orientacija v prostoru zaradi 
različno dodeljenih hišnih številk na stavbah 
izjemno nepregledna. Spremenilo se je okoli 
1800 naslovov. 

Obnova lokalne ceste v Dobriču z oznako 490 331 v 
dolžini okoli 1400 metrov se je začela s podpisom pogodbe 
za izvedbo z izbranim izvajalcem v marcu 2021. Skladno 
s projektno dokumentacijo za izvedbo je bilo obstoječe 
vozišče razširjeno na 4 metre, kjer pa to zaradi prostorskih 
možnostih ni bilo mogoče, je zoženo na 3,5 metra oziroma  
2 metra.  Na celotni trasi je bilo na mestih nestabilnih brežin 
izvedenih več kamnitih zložb, tako vkopnih kot nasipnih. 
Skoraj na celotni trasi je vgrajena zaščitna varnostna 
ograja JVO. Odvodnjavanje je zgrajeno na način zajemanja 
meteornih vod z asfaltno muldo ter mestoma z zajemanjem 
in vodenjem meteornih vod z jarkom. Celotna vrednost 
investicije znaša 346.000 evrov.

Obnovljena cesta bo izboljšala prometno varnost za 
vse udeležence v prometu in zmanjšala stroške letnega 
vzdrževanja na tem odseku.  

    Magda Cilenšek

V mobilni aplikaciji Google Zemljevidi, ki jo državljani v 
veliki meri uporabljamo za iskanje lokacij, stanje do danes ni 
bilo ažurirano in so bili še vedno zavedeni stari naslovi.

Po dolgoletnih prošnjah za ureditev zemljevida pri 
podjetju Google je Občina Polzela v sodelovanju s Službo 
vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo pri Googlu 
le našla posluh za rešitev problematike. 

Ureditev dejanskega stanja je bila še toliko bolj nujna 
predvsem z vidika interventnih služb, na kar so opozorili tudi 
gasilci. Zaradi neurejene baze zemljevidov si interventne 
službe ne morejo pomagati s sodobnimi aplikacijami za 
iskanje lokacij. V praksi se je dogajalo, da vozilo nujne 
medicinske pomoči vozi po naseljih sem in tja ter išče 
obolelega, kar je nedopustno. Prav tako se je dogajalo, da 
gasilci niso našli mesta nesreče najkrajše poti, kar pa se od 
njih pričakuje. Vsaka izgubljena minuta pomeni manj upanja 
za obolelega ali bolj razvit požar, ki ga je pozneje težje 
obvladati. 

Večji del posodobljenih naslovov je že viden v mobilni 
aplikaciji Google Zemljevidi, preostali del pa, kot so obljubili, 
v kratkem.  

    Alenka Kočevar

Po letu dni bo po obnovljeni cesti vozil tudi šolski avtobus. 

Mobilna aplikacija Google Zemljevidi 
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V Občini Polzela devet zaklonišč 
 

V luči zaostrenih razmer v Ukrajini se v zadnjem času nekateri občani sprašujejo, 
kako smo v Občini Polzela pripravljeni v primeru kakršne koli vojaške intervencije 
na območje Slovenije. Tudi jedrske. Poveljnik Civilne zaščite Občine Polzela Igor 
Pungartnik pravi, da je trenutno kakršen koli pretiran strah odveč, kljub temu pa 
civilna zaščita sledi vsem predpisanim varnostnim protokolom države. 

Na spletni strani Občine Polzela je objavljen Načrt 
zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče, v katerem 
so podrobno opredeljeni vsi postopki in ukrepi v primeru 
nevarnosti. V Sloveniji je 2244 zaklonišč, v katerih je 348.537 
mest, a v to številko niso všteta zaklonišča osnovnih šol, 
vrtcev in drugih javnih objektov. Na območju naše občine je 
devet zaklonišč. Ta so v Domu upokojencev Polzela, osnovni 
šoli, polzelskem gasilskem domu, prostorih nekdanjega 
Garanta in tovarne nogavic, stanovanjski zgradbi in podjetju 
v Ločici ob Savinji ter dve še v kletnih prostorih dveh 
stanovanjskih blokov na Glavnem trgu. »Civilna zaščita si 
je ogledala vsa zaklonišča. Ena so pripravljena za takojšnjo 
uporabo. Druga bi bilo treba še urediti. Določeni lastniki so 
prazen prostor uporabili za skladiščenje in arhiv,« je pojasnil 
poveljnik civilne zaščite Igor Pungartnik ter dodal, da sicer 
uredba o gradnji in vzdrževanju zaklonišč določa, da se 

Ustavite vojno 

morajo vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države 
redno vzdrževati. Za vzdrževanje in njihovo smotrno uporabo 
so odgovorni lastniki. 

Vrsta varnostnih mehanizmov 
Da je kakršen koli pretiran strah odveč, izpostavlja tudi 

fizik Stanko Manojlovič iz Celja, ki je zaposlen v Nuklearni 
elektrarni Krško: »Sodobne nuklearne elektrarne so grajene 
na varen način in imajo vzpostavljene dodelane varnostne 
mehanizme, zaradi česar jih ne moremo primerjati s tisto 
v Černobilu. Drugače je z jedrskim orožjem, za katero niti 
ne vemo, koliko natančno ga ima Rusija in kaj se Putinu 
plete po glavi. Razsežnosti tovrstnih katastrof so lahko zgolj 
ugibanja.« Manojlovič še dodaja, da se je v Černobilu leta 
1986 zgodil eden izmed najbolj črnih scenarijev, kar se je 
lahko: »Tamkajšnja nuklearna elektrarna je imela z vidika 
jedrske nesreče zelo neugoden tip reaktorja, zato je prišlo 
do zares ogromnih količin izpustov. Z gibanjem zračnih 
mas so prišli tudi do nas, kjer so jih zaznale naprave za 
merjenja, a vidne škode niso pustili. Zavedati se je treba, da 
radioaktivnost lahko izmerimo že v zelo nizkih količinah.«

Naše jodove tablete v Topolšici 
Vsaka elektrarna, tudi Nuklearna elektrarna Krško, ima 

za primer nesreč natančno predpisan načrt ukrepov, ki jih 
morajo uslužbenci izvesti. Če bi prišlo do nesreče, bi v bližnji 
okolici elektrarne evakuirali ljudi. Preostala območja so 
razdeljena na pasove in od tega je odvisno, kakšni ukrepi 
pridejo za njih v poštev. Eden izmed njih je zaklanjanje, 
kar pomeni, da ljudje ostanejo v zaprtih prostorih, dokler 
radioaktivnih izpustov ne odnese veter. »Pred časom se je 
veliko govorilo tudi o jodovih tabletah. Tudi zaužitje teh je 
eden izmed ukrepov. A zavedati se je treba, da sta to že 
resnično skrajna ukrepa in da je pred njima še veliko takšnih, 
s katerimi v krški nuklearki skrbijo, da do nesreče sploh ne 
pride,« še dodaja Manojlovič. Uporabo jodovih tablet, ki je 
potrebna zgolj za mlajše od 40 let, vključuje Načrt zaščite 
in reševanja za primer jedrske nesreče. Za občane Občine 
Polzela so te shranjene v bolnišnici v Topolšici, kjer bi jih 
v primeru potrebe prevzela poveljnik in namestnik civilne 
zaščite. Občani bi jih nato prevzeli na sedežih prostovoljnih 
gasilskih društev na Polzeli, v Andražu nad Polzelo in Ločici 
ob Savinji.  

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

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

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

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

Občina Polzela na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo gostinskega  
lokala na gradu Komenda v najem  

Oddaja se gostinski lokal v pritličju gradu Komenda, Grajski trg 1, 3313 
Polzela, in sicer uporaba 214,30 m2 prostorov. Merilo za izbor ponudnika je 
kakovost načrtovane dejavnosti in ponujena najemnina. Najnižja izklicna 
ponudbena cena – najemnina znaša 330 EUR na mesec. Najemnina se začne 
zaračunavati 6 mesecev od podpisa pogodbe. Najemna pogodba se sklepa za 
nedoločen čas z odpovednim rokom 3 mesece. Ponudniki jamčijo za resnost 
ponudbe z vplačilom varščine v višini 10 % letne izklicne najemnine, tj. v višini 
396,00 EUR. 

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcu iz razpisne dokumentacije 
skupaj z zahtevanimi prilogami. Rok za zbiranje ponudb je vključno do  
15. 4. 2022 do 10.00. Z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe, bo 
komisija opravila razgovor. Ogled nepremičnine je mogoč ob predhodni najavi. 
Za vsa pojasnila se lahko obrnete na Damjana Jevšnika, telefonska številka: 
041 657 628, e-pošta: damjan.jevsnik@polzela.si. Celoten razpis je objavljen na 
spletni strani: https://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/

Jože Kužnik 
                Župan 

Na gasilce lahko računamo ob vsakem času

Občina Polzela, Gasilska zveza (GZ) Žalec in Prostovoljna 
gasilska društva (PGD) Polzela, Ločica ob Savinji in 
Andraž nad Polzelo so v sejni sobi Občine Polzela v torek,  
29. marca 2022, podpisali pogodbo o opravljanju javne 
gasilske službe za leto 2022. S pogodbo so podpisniki 
določili vsebino, obseg, način opravljanje službe, 
financiranje in druge pogoje za nemoteno delovanje 
gasilske službe na območju Občine Polzela. 

Župan Jože Kužnik se je pred podpisom pogodbe zahvalil 
gasilcem vseh treh društev in GZ Žalec za opravljeno delo 
in dobro sodelovanje ter poudaril, da na gasilce lahko 
računamo ob vsakem času. Za dejavnost društev in dejavnost 
GZ Žalec, za investicije in zavarovalne premije bodo v tem 
letu iz občinskega proračuna namenili 125.500 evrov, največ, 
in sicer 87.000 evrov, pa za investicije v gasilskih društvih. 
Hvaležnost za požrtvovalno delo gasilcev sta izrazila tudi 
podžupan Miloš Frankovič in poveljnik občinskega poveljstva 
Občine Polzela Lado Košec, ki je še dodal, da so imeli lani  
31 posredovanj, večje materialne škode pa ni bilo.

V imenu GZ Žalec sta se za uspešno sodelovanje z društvi, 
občinskim poveljstvom in občino zahvalila predsednik GZ 
Žalec Edvard Kugler in poveljnik GZ Žalec Franc Rančigaj. 
Kot sta poudarila, so lani zaradi epidemije odpadla števila 
izobraževanja in tekmovanja. Pogodbo so podpisali župan 
Občine Polzela Jože Kužnik, predsednik GZ Žalec Edvard 
Kugler ter v imenu društev predsedniki Ivan Kotnik (PGD 
Polzela), David Zabukovnik (PGD Andraž nad Polzelo) in 
Klemen Cvirn (PGD Ločica ob Savinji). Predsedniki društev  
so ob koncu nekaj besed namenili lanskemu delu in načrtu 
dela za letos.  

Tone Tavčer        Podpisniki pogodbe 
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Vabilo na javno okroglo mizo o razvoju turizma 
v Občini Polzela
V TIC Polzela pripravljamo Strategijo razvoja turizma v Občini Polzela.

Vabimo vas na okroglo mizo, ki bo v četrtek, 7. aprila 2022, ob 19. uri v gradu 
Komenda na Polzeli.

Uvodoma bomo predstavili rezultate anketnih vprašalnikov med obiskovalci,  
predloge sestanka s predsedniki društev, predloge turističnih delavcev v občini 
in rezultate anketnega vprašalnika med občani.

V nadaljevanju pa bomo za mnenje povprašali vse udeležence in poskusili številne 
predloge razvrstiti po pomembnosti.

Vse, ki se boste odzvali vabilu, prosimo za potrditev vaše udeležbe po e-pošti  
tic@polzela.si ali po telefonu 03 703 32 28.

Prijazno vabljeni.
Damjan Jevšnik, 

vodja TIC Polzela
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Zagotovimo prebivanje pribežalim iz Ukrajine 

Tudi v Spodnjo Savinjsko dolino prihajajo prebežniki iz Ukrajine, zato vas prosimo,  
da jim zagotovite nastanitve. Telefon: 03 571 66 16 in e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si.  
V Republiki Sloveniji imajo lahko tri različne statuse: 
 

• državljan Ukrajine s statusom turista (možnost
 prebivanja na področju RS za 90 dni); 
• državljan Ukrajine lahko zaprosi za mednarodno  

   zaščito po Zakonu o mednarodni zaščiti (poda vlogo 
 za mednarodno zaščito); 
• državljan Ukrajine lahko zaprosi za začasno zaščito 

  razseljenih oseb (poda vlogo za začasno zaščito v treh  
    dneh od prijave na policiji). 

 
Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite ob vstopu v 

Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji 
zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za začasno 
zaščito pri policiji ter predloži vsa dokazila, ki jih ima na 
razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne 
zaščite. Policija vlogo in morebitna dokazila brez odlašanja 
posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za 
začasno zaščito nastanjen.

Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne 
zaščite. Upravna enota izda prosilcu, ki mu je priznana 
začasna zaščita, izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za 
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z 
začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita.

Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg 
pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji 
tudi pravico do:

• nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali  
  denarne pomoči za zasebno nastanitev,

• zdravstvenega varstva,
• dela,
• izobraževanja,
•  denarne pomoči ali žepnine,
•  združevanja družine,
• brezplačne pravne pomoči,
• obveščenosti o pravicah in obveznostih ter do  

  pomoči pri uveljavljanju pravic iz Zakona o začasni  
  zaščiti razseljenih oseb.

Trajanje začasne zaščite je eno leto od uveljavitve 
sklepa vlade in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest 
mesecev.

 

Pri brezplačnem najemu stanovanja se sklene najemna 
pogodba – višina najema pogodbe 0 evrov, če želite, da se 
vam poravnajo obratovalni stroški, to opredelite v pogodbi, 
ki je sestavni del vloge za dodelitev denarne pomoči za 
nastanitev. Vse pravice in obveznosti najemodajalca in 
najemojemalca se opredelijo v pogodbi. 

Podrobnejše informacije:

klici iz Slovenije - brezplačna telefonska številka 080 41 42,

klici iz tujine - +386 1478 7530,

vsak dan od 8. do 18. ure,

e-pošta: info.ukrajina@gov.si.

Aktualne informacije in kontaktne številke so objavljene 
tudi na spletni strani gov.si v slovenskem, angleškem in 
ukrajinskem jeziku.  

Vir: https://www.gov.si/.../pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/

RKS - OZ Žalec

Pomoč Ukrajini
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Pomagajmo Ukrajini

Slovenska Karitas je skupaj z Mercatorjem začela akcijo 

Zbiranje humanitarne pomoči za begunce in prizadete v Ukrajini. 

Zbiramo:
 • pakirano hrano, ki ne potrebuje hlajenja,  

 • vodo, 
 • higienske pripomočke.

Košare za zbiranje bodo tudi v Mercatorju na Polzeli. 

Pokažimo solidarnost s trpečimi v Ukrajini in pomagajmo 
z izbranimi artikli. 

Srčna HVALA za vaš dar! 

Župnijska Karitas Polzela

Rdeči križ Slovenije pomaga prebivalcem Ukrajine

Na RKS se po koordinacijskem sestanku Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, 
ki ga sestavljajo nacionalna društva Rdečega križa in Rdečega polmeseca, IFRC ter 
ICRC, na katerem so sodelovali tudi predstavniki Rdečega križa Ukrajine, pridružujejo 
akciji zbiranja sredstev za pomoč prebivalcem v Ukrajini. Rdeči križ Slovenije je nakazal 
10.000 evrov iz Sklada solidarnosti za pomoč Ukrajini.

Za vse, ki želijo pomagati, je Rdeči križ Slovenije odprl 
sklic za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v Ukrajini. 
Prispevek za »Pomoč Ukrajini« lahko nakažete na:

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

SKLIC: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

KODA NAMENA: CHAR

ali s QR kodo:

Uporabniki A1, Telekoma, Telemacha in T-2 prispevajte s 
SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (1 evro) ali BEGUNCEM5 
(5 evrov).

V Rdečem križu Slovenije se pridružujejo pozivu k 
človečnosti in miru ter za brezkompromisno upoštevanje 
mednarodnega humanitarnega prava. Zelo so zaskrbljeni za 
varnost prebivalcev Ukrajine. Ljudem, ki so se znašli v tem 
položaju, je treba zagotoviti podporo in zaščito. 

Civilnemu prebivalstvu in nujni življenjski infrastrukturi, 
kot so šole, bolnišnice, energetski in vodovodni objekti, 
mora biti ves čas prizaneseno. S priporniki je treba ravnati 
humano. Rdeči križ Ukrajine in ekipe Mednarodnega odbora 
Rdečega križa (ICRC) so na terenu ter po svojih najboljših 
močeh in kolikor to dopuščajo varnostne razmere, pomagajo 
prebivalstvu. 

Trenutno se odzivajo predvsem na hudo pomanjkanje 
vode, saj zaradi spopadov ne deluje več vodovodnih postaj 
in cevovodov, ki služijo več kot milijonu ljudi. Vse strani 
pozivajo, naj omogočijo humanitarnim delavcem, da 
nadaljujejo svoje delo in pomagajo najranljivejšim.  

RKS - OZ Žalec
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Klicni center za begunce iz Ukrajine 

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je vzpostavil vladni 
klicni center, v katerem bodo za pojasnila o pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom 
iz Ukrajine, na voljo strokovnjaki z različnih področij. 

 

Klicni center bo deloval vse dni v tednu, od 8. do 18. ure.

Brezplačna telefonska številka: 080 41 42 - za klice iz  
Slovenije

Telefonska številka: +386 1478 7530 - za klice iz tujine

Elektronski poštni naslov: info.ukrajina@gov.si 

Aktualne informacije in kontaktne številke so obja-
vili v slovenskem,  angleškem in ukrajinskem jeziku na  
spletni strani: https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije- 
drzavljanom-ukrajinefbclid=IwAR08b0g9yK5f88CAEkCf6bd-
9KdIhgIwVfKVZJmwDvT9RcjKAeTaCPl7NAYY.

V klicnem centru bodo strokovnjaki nudili informacije 
o vstopu in bivanju v Sloveniji, postopku priznanja medn-
arodne zaščite ter informacije o načinu nudenja finančne ali 
materialne pomoči posameznikov ali organizacij.

Prebivalci Slovenije so svojo solidarnost in humanitarno  
pomoč izkazali že neštetokrat. Prvi begunci iz Ukrajine so 
prispeli tudi v Slovenijo, začeli smo zbirati humanitarno  
pomoč, odziv je izjemen. V preteklih dneh se je na Urad za 
oskrbo in integracijo migrantov obrnilo veliko posameznikov 
in organizacij, ki želijo pomagati državljanom Ukrajine, tudi z 
organizacijo različnih vrst prevozov v Slovenijo.

Vse, ki želijo nuditi tovrstno pomoč, prosijo, da se,  
zaradi uskladitve in dodatnih informacij, pred organiziran-
jem prevoza ali za zadeve v zvezi s prihodom državljanov iz  

Ukrajine obrnejo na Urad za oskrbo in integracijo migrantov. 
Tako bodo lahko organizirano in predvsem hitro pomagali 
vsem, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Всім, хто через війну в Україні перебувають у скрутному 
становищі, Словенія готова надати допомогу:

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/dopomoga-yaku-slovenya-nada- 
gromadyanam-ukrani/

Працює телефон гарячої лінії +386 40 853 421 для 
отримання інформації про допомогу, яку біженцям з 
України надає Республіка Словенія.

Розмовляємо англійською мовою

Email: info.ukrajina@gov.si

Slovenia is willing to help those who find themselves in 
need because of the war in Ukraine:

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance- 
to-the-citizens-of-ukraine/

The call center for information on assistance to  
refugees from Ukraine will provide information about entry  
and residence in Slovenia, about the procedure for  
recognizing international protection and information on  
how individuals or organizations can provide financial or  
material assistance.

You can call every day of the week from 8 am to 6 pm.

For calls from Slovenia use a toll free number 080 41 42, 
for calls from abroad use +386 1478 7530.

Email: info.ukrajina@gov.si  

RKS - OZ Žalec
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Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino
 V Občini Polzela smo se hitro odzvali na dopis Uprave Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje (URSZR) ter organizirali zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino.

V akciji smo sodelovali člani Krajevne organizacije 
Rdečega križa (KORK) Polzela, Karitas in Civilne zaščite. 
Zbirali smo osebno opremo (oblačila in obutev), higienske 
pripomočke, material za prvo pomoč, posteljnino, hrano in 
gasilsko opremo. V treh dneh, kolikor je trajala ta akcija, 
se je odzvalo več kot 50 občank in občanov. Na zbirno 
mesto v šotor Društva ZŠAM Spodnje Savinjske doline na 
avtopoligonu v Ločici ob Savinji so pripeljali okoli 5 m3 
posteljnine, okoli 10 m3 osebne opreme, več kot 150 kg 
hrane in okoli 2 m3 higienskih pripomočkov. Prostovoljna 
gasilska društva naše občine so podarila nekaj svoje gasilske 
opreme. Zbrane stvari smo dostavili v Celje, od koder jih 
bodo potem s kamioni URSZR odpeljali proti Ukrajini.

Vsem, ki ste že in še boste darovali za državljane 
Ukrajine, se v imenu Občine Polzela, KORK in Karitas Polzela 
ISKRENO zahvaljujemo. 

Igor Pungartnik

Da bi vrata tako kot jih mi, ljubili tudi vi

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

www.hormann.si
info@hormann.si

TZ-AZ-EP2022-178x120mm-HOR-SL-OP.indd   1TZ-AZ-EP2022-178x120mm-HOR-SL-OP.indd   1 7/01/2022   12:507/01/2022   12:50

Zbrane stvari smo razvrstili, zložili, naložili in odpeljali na sedež 
Regijskega centra Uprave RS za zaščito in reševanje v Celje. 

Oglas ni lektoriran 
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Podpisan je sporazum o skupni izvedbi investicije  
Državnega prostorskega načrta Ločica ob Savinji-Letuš

V okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost sta direktor Direkcije Republike 
Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in župan Občine Braslovče Tomaž Žohar 
(v imenu občin Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki) 25. januarja 2022 podpisala 
sporazum o skupni izvedbi investicije DPN Ločica-Letuš. Gre za dejavnosti v sklopu 
načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Vrednost investicije 
znaša 20 milijonov evrov, rok za izvedbo projekta pa je leto 2025.

V okviru investicije je načrtovana ureditev Savinje 
na območju urbaniziranih območij na odseku od Ločice 
ob Savinji do Letuša, regulacija izlivnega odseka Pake in 
ureditev na razbremenilniku Ložnice. 

Načrtovane ureditve bodo imele pomemben vpliv na 
poplavno varnost naselij Letuš, Male Braslovče in Gmajna 
ter Rečica ob Paki in pozitiven vpliv za varovanje območij 
pomembnega vpliva poplav v Žalcu in Celju. 

 

Z izvedbo projekta se bo zagotovila poplavna varnost 
urbaniziranih območij na obeh straneh reke Savinje 
na odseku od Ločice ob Savinji do Letuša, kar zajema 
nadvišanje in sanacijo obstoječih nasipov, stabilizacijo 
oziroma upočasnitev poglabljanja z nizkimi prečnimi pragovi 
in stabilizacijo brežin. 

Izvedla se bo tudi regulacija izlivnega odseka Pake, kjer 
se predvideva ureditev struge, stabilizacija dna in izvedba 

ustreznejšega sotočja s Savinjo ter dograditev nasipa ob 
desnem bregu. V načrtu je tudi ureditev na razbremenilniku 
Ložnice, kjer se predvideva izenačitev pretočnosti struge 
razbremenilnika z izgradnjo visokovodnih nasipov na 
manjkajočih odsekih, obnova razdelilnega objekta pri 
Založah ter ureditev struge na območju premostitev. Na 
DRSV je v izdelavi projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Skladno s sporazumom mora občina izdelati potrebno 
projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pridobiti pravico graditi in pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. Stroške priprave oziroma izdelave 
projektne dokumentacije ter stroške izvedbe del v celoti 
krije DRSV iz načrta za okrevanje in odpornost. 

Gradbena dovoljenja za predvidene ukrepe morajo biti 
pridobljena najpozneje do konca junija 2023. Rok za izvedbo 
projekta je do konca leta 2025. Ocenjena vrednost investicije 
je 20 milijonov evrov. 

Tone Tavčer

Sporazum sta podpisala za Direkcijo Republike Slovenije za vode 
(DRSV) Roman Kramer in župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, ki je 
nosilka projekta, stojita pa: župan Občine Polzela Jože Kužnik in župan 
Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, podžupanja Občine Braslovče  
mag. Urška Hozjan in sekretarka (DRSV) Tanja Podgoršek.
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Policijska kronika – februar 2022

17. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju goljufije, in sicer sta jo storila znana storilca na 
škodo podjetja s Polzele. Storilca sta se v podjetju dogovorila 
za vgradnjo plinskega sistema v vozilo, po opravljeni storitvi 
pa nista poravnala nastalega računa. S tem sta oškodovala 
podjetje in zoper oba sledi kazenska ovadba na Okrožno 
državno tožilstvo v Celju.

15. in 21. 2. smo bili policisti PP Žalec obveščeni še o dveh 
kaznivih dejanjih goljufije, in sicer je ena bila povzročena 
pri nakupu osebnega avtomobila, druga pri nakupu 
nepremičnine. Zoper oba storilca bo na Okrožno državno 
tožilstvo v Celju podana kazenska ovadba.

V mesecu februarju smo policisti PP Žalec na območju 
Občine Polzela obravnavali tudi tri prometne nesreče. Dve 
sta se zgodili na območju industrijske cone v Ločici ob 
Savinji, in sicer na parkirišču, obema povzročiteljema pa 
je bil izdan plačilni nalog. Tretja prometna nesreča se je 
zgodila na regionalni cesti Polzela–Andraž, udeleženi sta 
bili dve osebni vozili. Po trčenju je povzročitelj, ki je vozil 
modrega Peugeota 406, s kraja pobegnil in ni nudil podatkov 
oškodovancu. V opisani zadevi je bil uveden prekrškovni 
postopek zoper povzročitelja prometne nesreče. 

Policisti PP Žalec smo v mesecu februarju dvema 
voznikoma osebnih avtomobilov odvzeli vozniško dovoljenje 
zaradi vožnje pod vplivom alkohola in pod vplivom drog. 
Zoper oba je bil na Okrajno sodišče v Celju podan obdolžilni 
predlog.

Kot vsako leto v tem časovnem obdobju tudi na območju 
Občine Polzela in na širšem območju PP Žalec narašča število 
premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem vlomov v hiše in 
podobnih. Storilci so dobro pripravljeni in kaznivo dejanje 
izvajajo na drzen način. Policisti zato ponovno svetujemo:

• večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma, 
• ne odpirajte vrat neznancem,
• zapirajte in zaklepajte vhodna vrata,
• pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo, zelo
 priporočljiva je senzorska luč,
• vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno
 verigo in kukalom,
• namestite domofon ali videofon.

Če vas oropajo, se ne obnašajte pretirano pogumno, še 
posebno, če je ropar fizično močnejši, oborožen ali če je 
roparjev več. Takoj po dejanju pokličite policijo!

Policiji lahko pri izsleditvi roparja precej pomagate, če si 
dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:

• osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost,
  obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, 
 govora in drugo),
• registrsko oznako, barvo, znamko in tip vozila,
• smer, kamor so roparji pobegnili.

Do prihoda policije ničesar ne premikajte in ne 
pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko 
pripomogle k odkritju storilca. 

Gorazd Trbovšek
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Med inovativnimi občani:  
aplikacija za lažje nakupovanje 

Včasih smo nakupovalni listek pisali na roke, nato v beležki na telefonu. Pandemija 
covida-19 je digitalizacijo sveta pospešila. V tem duhu sta grafična oblikovalka Patricia 
Kovač s Polzele ter fotograf in videograf Žiga Plahutar iz Braslovč ustvarila mobilno 
aplikacijo za nakupovanje Listek, ki olajša načrtovanje in opravljanje vsakodnevnih 
nakupov.

»Oba sva v času zaprtja države in dela od doma hodila 
po nakupih tako za lastni gospodinjstvi kot preostale 
družinske člane. Pogosto se je zgodilo, da smo se že 
doma dogovorili, kaj vse morava v trgovini kupiti, nato pa 
sva šele v vrsti na blagajni prejela sporočilo, da morava 
kupiti še tetrapak mleka ali zavojček sladkarij. Prav tako 
sem se pogosto zapeljala do babi, od nje vzela na roke 
napisani nakupovalni seznam in se šele nato odpravila 
v trgovino, s čimer sem kljub nizkim koronskim cenam 
goriva nepotrebno zapravljala bencin in seveda čas,« 
je pojasnila Patricija, ki je skupaj z Žigom razmišljala, 

Mobilna aplikacija za nakupovanje Listek, ki olajša načrtovanje in 
opravljanje vsakodnevnih nakupov.

kako bi si lahko tovrstna opravila olajšala. Ustvarila sta 
aplikacijo Listek, pri čemer sta za idejo, nabor funkcij, 
grafično podobo in celotno uporabniško izkušnjo poskrbela 
sama. Med programiranjem sta k sodelovanju povabila 
zunanje sodelavce, ki skrbijo za tehnični del aplikacije.

Vse na enem mestu
Glavna funkcija aplikacije je uporaba preprostega 

nakupovalnega seznama, ki ga lahko ustvarimo za 
želeno trgovino. Dnevi, ko smo morali za vsako trgovino 
uporabiti svojo aplikacijo, so torej mimo. V Listku lahko 
izbiramo med več kot sto različnimi trgovinami in drugimi 
ponudniki (npr. lekarna in knjižnica), hkrati omogoča 
na enem mestu zbrane vse kartice zvestobe. Dodala 
sta še funkcijo skupne rabe nakupovalnega seznama, ki 
poskrbi, da so vsi uporabniki, s katerimi delimo izbrani 
Listek, seznanjeni s stanjem nakupa. Na seznam lahko 
kadar koli dodajo izdelke ali jih po nakupu odstranijo, o 
čemer so vsi, ki imajo Listek v skupni rabi, tudi obveščeni.

Dober odziv 
Čeprav sta aplikacijo ustvarila z mislijo na svoje bližnje, 

pa sta v pogovorih s prijatelji ugotovila, da se je v času 
pandemije covida-19 s podobnimi težavami srečevalo veliko 
število ljudi. »To so po enoletnem razvijanju aplikacije 
le še potrdili izjemni odzivi na Listek, ki ga uporablja že 
skoraj 5000 uporabnikov, zato je zdaj najina motivacija po 
nadgradnji aplikacije, pri čemer nama trenutno pomagata 
tudi svetovalka za odnose z javnostjo in svetovalec 
za digitalni marketing, še večja,« pravita. Patricia je 
diplomirana grafična oblikovalka, ki trenutno ustvarja 
samostojno, priložnostno pa sodeluje s podjetjem iz Celja, 
ki nudi digitalno transformacijo. Žiga Plahutar je fotograf 
in videograf, ki fotografira in snema za različne tuje spletne 
knjižnice s fotografijami in videi, prav tako pa fotografira in 
snema za slovenske naročnike. 

Špela Ožir
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Kaj prinaša novela zakona o dohodnini?

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med 
drugim prinaša dvig splošne davčne olajšave in s tem davčno razbremenitev plač. 
Višja olajšava bo veljala od 1. januarja letos, torej bo upoštevana že pri obračunu 
marčevske plače, prihodnje leto pa bo pri obračunu dohodnine narejen še poračun 
za januarsko in februarsko plačo.

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela 
V noveli zakona je opredeljena nova stopnja splošne 

olajšave in usklajevanje olajšav in neto letnih davčnih osnov 
v lestvici za odmero dohodnine, ki je vezana na koeficient 
rasti cen. Novela prinaša dvig splošne olajšave z zdajšnjih 
3500 evrov na 7500 evrov do leta 2025. Pri tem je določeno 
predhodno obdobje od davčnega leta 2022 do 2024. V praksi 
to na primer pomeni, da bo zaposleni, ki prejema minimalno 
plačo, leta 2025 na letni ravni prejel 640 evrov več.

V preglednici je predviden dvig splošne davčne olajšave

Leto
Davčna olajšava  

(v evrih)

2022 4500

2023 5000

2024 6500

2025 7500

Stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu, se 
medtem znižuje s 50 na 45 odstotkov. Novela uveljavlja tudi 
nekaj drugih novosti, med drugim določa ugodnejšo davčno 
obravnavo nagrad za poslovno uspešnost. Ta se ne bo več 
obravnavala kot del plače za poslovno uspešnost. To pomeni, 
da bo lahko plačilo za poslovno uspešnost izplačano tudi v 
naravi. Spreminja se tudi višina neobdavčenega dela, ki bo 
lahko znašalo do višine 100 odstotkov povprečne mesečne 
plače, in to vključno z nadomestili plače za zadnjih 12 mesecev 
pri delodajalcu, če bi bilo to za delavca ugodneje.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala
Novela zakona o dohodnini predvideva znižanje stopnje 

dohodnine dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički 
iz kapitala). Ta se bo znižala s 27,5 % na 25 %. Krajše bo tudi 
obdobje imetništva kapitala, ob čemer bo kapital neobdavčen 
že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva.

Znižujejo se tudi stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem. Ta bo po novem znašal 15 odstotkov, in ne 
več 27,5 odstotka. Prav tako se bo znižal odstotek normiranih 
stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove  
od dohodka oddajanja premoženja v najem. Ta se bo z zdajšnjih 
15 odstotkov znižal na 10 odstotkov.

Seniorska olajšava, boniteta za osebno električno vozilo 
in druge olajšave

Novela med drugim predvideva vrnitev seniorske olajšave v 
višini 1500 evrov za starejše od 70 let. Za uporabo službenega 
avtomobila v zasebne namene po novem medtem ne bo treba 
plačevati bonitete, če je ta električen. Ob zaposlitvi osebe, 
mlajše od 29 let oz. starejše od 55 let, ali osebe z deficitarnim 
poklicem bo delodajalec lahko uveljavljal znižanje davčne 
osnove. Uvaja se še oprostitev dohodnine za dohodke iz 
naslova družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Novosti v veljavi že letos
V zakonu je predvideno, da rešitve veljajo že za to davčno 

leto. Ker je bil zakon sprejet z zamudo, je vlada podprla 
dopolnila, ki bi vnesla spremembe med prehodne in končne 
določbe in tako določila postopke, potrebne za retroaktivno 
veljavnost z začetkom tega leta. O tovrstnih dopolnilih poslanci 
še niso odločali.

Državni svet ima zdaj čas, da vloži veto, kar je sicer v 
občutljivem predvolilnem času in tudi sodeč po tokratni sestavi 
in dozdajšnjih ravnanjih malo verjetno. 

Vir: Portal FinD-INFO, 11. marec 2022

Bojana Kralj Kos     
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Mikrozelenjava 

Manj poznana pa so nam dejstva, da je mikrozelenjava 
izjemno bogata z vitamini, minerali in drugimi hranili ter 
da jo je precej preprosto vzgojiti doma. V tem članku lahko 
preberete vse, kar morate vedeti o mikrozelenjavi: njene 
značilnosti, kako se razlikuje od bolj znanih kalčkov, kaj 
potrebujete, da jo lahko vzgojite doma, kako jo uporabiti in 
kakšne so prednosti uporabe mikrozelenja v domači kuhinji.

Kaj je mikrozelenjava (mikrozelenje)?
Beseda mikrozelenjava oziroma mikrozelenje botanično 

opisuje mlade rastlinice, ki imajo dobro razvite klične liste 
in že opazne prve prave liste. Čas od setve do pobiranja je 
različen glede na izbrano vrsto in traja od sedem do deset 
dni. Mikrozelenjava so lahko vrtnine, poljščine, zelišča ali 
katere druge divje užitne rastline.

Na splošno velja, da lahko začnemo rezati in uživati 
mikrozelenjavo takoj, ko sta klična lista dobro razvita, ter 
nato do časa, ko vidimo nastavek za prva dva prava lista.

 

Na splošno velja, da lahko začnemo rezati in uživati 
mikrozelenjavo takoj, ko sta klična lista dobro razvita, ter 
nato do časa, ko vidimo nastavek za prva dva prava lista.

Kako gojimo mikrozelenjavo?
Mikrozelenjavo lahko gojimo na več načinov. Načini se 

razlikujejo predvsem od namena gojenja. Naš fokus bo o 
načinu gojenja mikrozelenja doma.

V osnovi za gojenje mikrozelenjave potrebujemo 
naslednjih pet stvari:

 • semena za kalitev,
 • rastni medij,
 • posodo za vzgojo mikrozelenja,
 • vodo,
 • vir svetlobe.

Čeprav je gojenje mikrozelenjave za namen prodaje 
in trženja prava znanost, da proizvajalci dobijo čim večje 
izkoristke mikrozelenja, pa je domača vzgoja lahko zelo 

Mikrozelenje ali mikrozelenjava nam je najbolj poznana iz vrhunskih restavracij, kjer 
kuharski mojstri z njo obogatijo krožnike, saj ima mikrozelenjava zanimivo barvo, 
teksturo in tudi okuse.

preprosta. Poglejmo si vsako izmed stvari, ki jo potrebujemo, 
in kako vpliva na rast mikrozelenja.

Semena za kalitev
To je osnova in tukaj lahko začetnik naredi 

največjo napako. Ni vsako seme dobro seme za gojenje 
mikrozelenjave. Pomembno je, da je seme netretirano (torej 
da ima ekološki certifikat) in da pri nakupu semen izberemo 
semena za kaljenje. Ta so namreč bolj kakovostna, odstotek 
kaljenja pa je veliko višji kot pri tistih semenih, ki jih kupimo 
za gojenje na vrtu. Pri mikrozelenjavi je namreč ključno, da 
semena posejemo zelo na gosto in da skali večina semen – 
tako so mlade rastlinice dovolj blizu skupaj, da druga drugi 
nudijo oporo za rast. 

Če uporabimo manj kakovostna semena, ki slabše kalijo, 
se lahko zgodi, da mlade rastlinice ne bodo imele dovolj 
opore in se bodo začele povešati, že preden bodo dosegle 
želeno stopnjo razvoja. 

Katera mikrozelenjava je najprimernejša za začetnike?
Čeprav vzgoja mikrozelenjave na splošno ni zahtevna, pa 

so nekatera semena lažja za vzgojo kot druga, in sicer: 

 • rukola,
 • redkvica China Rose,
 • gorčica,
 • brokoli,
 • redkev Daikon,
 • kreša.

Kdaj je mikrozelenjava pripravljena za pobiranje?
Rezati lahko začnete takoj, ko mlade rastlinice razvijejo 

in razprejo klična lista. Pri nekaterih vrstah mikrozelenjave 
je to lahko že 5. ali 6. dan, pri nekaterih pa 10. ali celo 21. dan 
po setvi. Če na kličnih listih ostane trša semenska lupina, jo 
preprosto odstranite (na primer pri sončnicah). 

 
Za rezanje mikrozelenajve priporočamo uporabo 

kuhinjskih škarij. Čeprav lahko mikozelenje porežete tudi z 
ostrim nožem, pa je uporaba škarij preprostejša, saj boste z 
njimi lažje odrezali želeno količino, pa tudi lažje zarezali na 
izbrani višini nad rastno podlago. 

Na tem mestu naj omenimo še to, da iz porezanih stebelc 
ne bo zrasla nova mikrozelenjava. Ko mikrozelenje porežete, 
je treba posejati novo: potrebujete torej nov substrat in nova 
semena.

Mikrozelenjava
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mikrozelenjavo vzgojiti in kako hranilna je za naše telo. 

Prednosti pa je še več:
 • svežina tudi pozimi,
 • urbano vrtnarjenje (vzgoja lastne hrane doma),
 • prikaz gojenja hrane otrokom,
 • odličen začetek za vse, ki se želijo spoznati z  
    vrtnarjenjem.

Ali veste?
 • Čeprav v našem prostoru največ uporabljamo izraza  
    mikrozelenje in mikrozelenjava (angl. microgreens),  
    se v botaničnem besednjaku uporablja tudi izraz kalice. 
 • Mikrozelenje ne potrebuje dodatnega gnojenja, saj je v 
    semenu shranjenih dovolj hranilnih snovi za  
    kakovosten razvoj semena do faze kličnih listov.  
    Zelo pomembna pa je oskrba z vodo in svetlobo.

 
Upamo, da smo v tem prispevku koga izmed vas 

navdušili, da boste vsaj poskusili gojenje mikrozelenjave. 
Za naše območje gre za precej novo stvar, zato je še veliko 
neznank. Videti pa je, da je to prihodnost enega izmed  
živil, ki se da pridelati tudi na strehah blokov in  
nebotičnikov. 

Vir: Delo in dom
Blaž Turnšek

Oglas ni lektoriran 

Kako uporabiti mikrozelenjavo?
Najbolj poznan način uporabe mikrozelenjave je, da jo v 

prehrani surovo dodamo k sendvičem, solatam in na pico.

A mikrozelenjavo lahko uporabimo v mnogih drugih 
jedeh, samo pomislite na vrhunsko kulinariko in na to, kje 
vse jo uporabljajo najboljši kuharji.

Različne vrste mikorzelenja se bodo podale k različnim 
jedem. Vsekakor je edina omejitev zgolj naša domišljija. 
Preizkušanje novih kombinacij je zagotovo ena izmed lepših 
in zanimivejših posledic gojenja mikrozelenjave doma. 

Mikrozelenjava je zelo okusen dodatek kremnim juham, 
testeninam in njokom; kot priloga piščancu, ribi ali govedini; 
odlično se poda v razne smutije, h krompirju ali pečeni 
zelenjavi, v različne pesto omake in namaze, v azijsko 
kuhinjo in celo na sladice.

Kako shranjevati mikrozelenje?
Nobena skrivnost ni in je prednost gojenja mikrozelenja 

doma, da je mikrozelenje najbolje odrezati takrat, ko ga 
boste tudi zaužili. Tako poskrbite, da je v mikrozelenjavi 
prisotnih kar največ koristnih snovi za vaše telo. Od prvega 
dne, ko mlade rastlinice že lahko začneter rezati (razvita 
oba klična lista), bodo rastlinice še nekaj dni mirno rasle v 
pladnju. Ko jim začne primanjkovati vode ali hranil v rastni 
podlogi, boste to opazili. Takrat je čas, da jih porežete in 
shranite. Obstaja več načinov shranjevanja, vendar nam je 
najljubše mikrozelenjavo shraniti v hladilniku. Pomembno 
je, da jo shranite v neprepustno zaprto posodo, v katero na 
dno vložite navlaženo papirnato brisačko. Tako shranjeno 
mikrozelenje bo v hladilniku držalo še vsaj teden dni.

 
Zakaj sploh uživati mikrozelenjavo?
Prednosti uživanja mikrozelenjave je kar nekaj. V prvi 

vrsti je zagotovo najpomembnejše to, da je mikrozelenjava 
bogata z vitamini, minerali in drugimi pomembnimi snovmi. 

Mikrozelenje zaradi višjih vsebnosti fitokemičnih spojin 
uvrščamo v tako imenovano skupino funkcionalnih živil. Čeprav 
pri nas v Sloveniji mikrozelenjava še ni tako poznana in široko 
uporabljena, pa v svetu že predstavlja pomembno prehrambno 
nišo, saj ima zaradi visokih vsebnosti vitaminov, mineralov, 
karotenoidov in drugih fitokemičnih spojin ter preprostega 
načina pridelave velik potencial izboljšati človeško prehrano in 
s tem posledično splošno zdravstveno stanje ljudi.

 
Koristne vplive na človeško zdravje lahko pripišemo 

visoki vsebnosti snovi z antioksidativnim delovanjem, kot so 
askorbinska kislina (vitamin C), karotenoidi, tokoferoli, fenolne 
snovi in glukozinolati, ter bogati vsebnosti makro in mikro 
elementov (Ca, Mg, MN, Zn, Se in Mo) in vitaminov (E, K, C).

Druge prednosti gojenja mikrozelenjave
V tem članku pišemo o tem, kako preprosto je 
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Gašper Hlupič je dijak četrtega letnika Gimnazije Celje – Center, od 
koder prihaja glavnina članov zasedbe.

Prišli, zaigrali in navdušili Slovenijo

Bobne je začel igrati v prvem razredu osnovne šole. Zanje se je  
navdušil na žalskem BUMfestu.

Gašper Hlupič, član glasbene zasedbe LPS, je prvi Polzelan, ki bo Slovenijo zastopal 
na Evroviziji. Kot pravi dijak 4. letnika Gimnazije Celje – Center, se tega neizmerno 
veseli, a ob tem čuti tudi odgovornost, da se skupaj s preostalimi člani zasedbe 
čimbolje izkažejo in Slovenijo predstavijo v najboljši možni luči.  

»Takoj po razglasitvi rezultatov v finalu Eme nismo 
niti vedeli, kako je sploh mogoče, da smo s skladbo Disko 
prepričali žirijo in gledalce tega največjega glasbenega 
izbora pri nas. Počasi smo začeli dojemati, da smo res 
zmagovalci. Da potujemo na letošnjo Evrovizijo, pa bomo 
najverjetneje dokončno dojeli, ko se bomo konec aprila 
usedli na avtobus za Torino, kjer bomo preživeli dobra dva 
tedna,« nam je v začetku marca zaupal Polzelan Gašper 
Hlupič, dijak četrtega letnika Gimnazije Celje – Center, od 
koder prihaja glavnina članov zasedbe, zaradi česar jih je 
marsikdo razglasil kar za srednješolsko senzacijo. 

S kakšnimi pričakovanji ste se člani LPS udeležili 
najprej Eme freš in nato še Eme?

Naš pianist je velik ljubitelj Evrovizije, katere nikoli ne 
zamudi in o kateri ve ogromno. Tudi preostalim članom 
zasedbe se je zdela super ideja, da se predstavimo širšemu 
občinstvu. Priložnost smo videli v Emi freš, a smo imeli 
realistična pričakovanja. Ko smo se preko tega izbora za 
mlade neuveljavljene skupine prebili v finale Eme, smo si 
rekli, da je naš cilj več kot dosežen, zato lahko v tem le še 
uživamo. A zgodilo se, kot se je, postali smo zmagovalci. 
Na življenje po zmagi nismo bili pripravljeni, zato je bilo 
prvih nekaj dni po razglasitvi zmagovalca za nas zaradi vse 
medijske pozornosti zelo napornih. 

 
Verjetno vam je zmaga na glavo postavila vaš 

vsakdan. Kako se vam je spremenil?  

Zelo sem jim hvaležen, da so vsi zelo razumevajoči 
in so nama s Filipom pripravljeni prilagoditi učni proces 
ter ocenjevanje. Najverjetneje bova lahko prej zaključila 
nematuritetne predmete, da bova imela več časa, da se 
posvetiva zgolj maturi. Esej iz slovenščine bova morala pisati 
v jesenskem roku, saj je predviden ravno v času, ko bomo v 
Italiji. Zelo nas podpira tudi ravnatelj Gregor Deleja, ki nam je 
takoj ponudil pomoč šole – od finančne do administrativne, 
kot je branje in odgovarjanje na goro elektronskih sporočil.

Veliko se govori o glasbeni sobi Gimnazije Celje – 
Center. Za kakšen prostor gre?

To je varen prostor za vse glasbenike na šoli, kjer si 
lahko oddahnemo in ustvarjamo. Soba je zvočno izolirana 
in obenem opremljena z vsemi potrebnimi pripomočki, ki 
jih potrebujejo glasbeniki. To nam zelo olajša vaje, ki jih 
lahko imamo po pouku ali celo ob koncih tedna, ne da bi 
za to morali s sabo nositi vse pripomočke. V mojem primeru 
bobnov bi bilo to zelo težko oziroma skoraj nemogoče. 

  
 Je zmagovalna skladba Disko nastala v tej sobi?

Že nekaj časa smo si želeli ustvariti skladbo v ritmih 
bosse nove, ker nam je ta glasbena zvrst zelo všeč. Naš 
pianist je imel kar nekaj idej za »brejke« oziroma glasbene 
prehode, ki bi lahko bili deli nove skladbe. Na eni izmed vaj 
sem »čez« te pianistove prehode malo za šalo začel igrati 
disko ritem. Naša basistka se mi je pridružila z igranjem 
oktav. Nastalo je disko vzdušje. Spogledali smo se in vedeli, 
da je to to. Filip in Žiga sta napisala še besedilo.
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Nastop z Eme bodo za evrovizijski oder nadgradili in dopolnili,  
a v osnovi bo ostal bolj kot ne podoben. 

Gašper se je takole po Emi veselil zmage v družbi članov zasedbe 
LPS. 

Kdo so poleg vas še člani LPS oziroma če smo nekoliko 
natančnejši zasedbe Last Pizza Slice, kar v slovenščini 
pomeni zadnji kos pice?

Poleg mene so člani zasedbe še klaviaturist Žiga Žvižej, 
ki jo je leta 2018 tudi ustanovil, Filip Vidušin (vokal), Mark 
Semeja (električna kitara) in Zala Velenšek (bas kitara, 
tenor in alt saksofon). Trije člani zasedbe smo gimnazijci, 
dva sta študenta prvega letnika. Z izjemo najmlajše Zale, 
ki je prišla v skupino naknadno, nas je združila Gimnazija 
Celje – Center, kjer tudi vadimo. Stari smo od 17 do 19 let.

Odlično se znajdete za bobni. Kdaj ste se tako 
navdušili nad njimi in kako dolgo ste se jih učili? 

Bobne sem začel igrati v prvem razredu osnovne šole. 
Zanje sem se navdušil na žalskem BUMfestu, kamor me 
je peljala mami. Tam sem prvič pobližje spoznal, kaj lahko 
bobnarji dajo od sebe na tem inštrumentu in bil takoj 
povsem navdušen. Starša, ki sta oba navdušena nad glasbo, 
sta me pri moji želji, da bi v glasbeni šoli igral tolkala, 
takoj podprla in mi ves čas glasbenega izobraževanja stala 
ob strani. Veliko zaslug za mojo vztrajnost ima tudi učitelj 
Anton Alatič, pri katerem sem bobne igral vse do začetka 
srednje šole, torej deset let.

Glasba za vašo družino ni tuja. Z njo so povezani tudi 
vaši predniki. Na kakšen način?

Tako je. Moj dedi po mamini, Slavo Plut je velik ljubitelj 
narodno-zabavne glasbe. Bil je član kar nekaj tovrstnih 
ansamblov, zaradi česar je z glasbo vseskozi odraščala tudi 
moja mami. Nič manj ni nad glasbo navdušen tudi oče, ki je 
sodeloval pri začetkih glasbene skupine Tabu. 

Na EMI se niste prvič predstavili pred celotno 
Slovenijo, temveč so vas Slovenci lahko spoznali že 
pred nekaj leti v oddaji Slovenija ima talent. Takrat ste 

sodelovali kot član zasedbe The Plut family. Kako ste 
povezani s člani te zasedbe? 

Zanimivo je, da niso moji sorodniki, temveč le prihajajo 
iz istega kraja kot moj dedi in se enako pišejo. Priimek Plut 
je v Semiču in Beli krajini, od koder izvira moja družina 
po mamičini strani, zelo pogost. Oče članov zasedbe The 
Plut family je poznal mojega dedija, kateremu je omenil, 
da potrebujejo bobnarja. Dedi se je takoj spomnil name in 
me predlagal. Prišel sem na njihove vaje, čez tri dni smo 
že imeli koncert. Predstavili smo se na odru Slovenija ima 
talent in v kvalifikacijah prejeli zlati gumb. V polfinalu smo 
prepričali še gledalce, ki so nam namenili toliko glasov, da 
smo se uvrstili v finale, kjer pa potem niso zmagali. 

Še malo in stali boste še na veliko večjem, 
evrovizijskem odru. Kako se pripravljate na nastop? 

Nastop z Eme bomo nadgradili in dopolnili, a v osnovi 
bo ostal bolj kot ne podoben. Naš stil oblačil bo ostal enak, 
saj smo si s tem ustvarili neko prepoznavnost. Prav tako se 
zelo dobro počutimo v oblekah. Za na ta osrednji evropski 
glasbeni oder bomo oblekli le nekoliko bolj dovršene. Trudi 
nastop bo podoben. Po odru se bomo malo več premikali in 
poskušali biti nekoliko bolj sproščeni.

Vam bomo lahko kdaj v bližnji prihodnosti prisluhnili 
tudi na Polzeli? 

Zelo verjetno. Moramo se sicer še dogovoriti, a 
verjamem, da bomo v prihodnjih nekaj mesecih našli čas 
tudi za kakšen koncert na Polzeli. Lani smo se predstavili 
na vseh glasbenih tekmovanjih za mlade skupine, tudi 
na žalskem festivalu Stresi oder. Igrali smo tudi ob nekaj 
drugih priložnostih. Pred nami je še kar nekaj koncertov. 
Zelo nas je presenetil odziv organizatorjev. Po Emi imamo 
namreč veliko več koncertov.  

Špela Ožir
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Pust v vrtcu

Letos smo si v vrtcu pustni čas popestrili na prav 
poseben način. Vsaka skupina si je izmislila svojo pustno 
maskoto, jo izdelala, ji nadela edinstveno ime in zapisala 
o njej kratko pripoved.  

Pri delu smo imeli dve pravili. Prvo pravilo je bilo, da pri 
ustvarjanju uporabljamo odpadni material, drugo pravilo pa, 

Naši gregorčki za Strugo        Zabavna pustna razstava na prostem

da mora biti ustvarjanje zabavno. Obe nalogi smo prav vsi 
uspešno opravili. Nastale pustne maskote smo razstavili 
pred vrtcem in ustvarili pravo pustno razstavo. Otroci so 
povabili starše na ogled in tudi njim pričarali pustno vzdušje. 
Pa poglejte, kaj vse nam je uspelo! 

Kolektiv Vrtca Polzela z otroki

Zbiranje hrane za živali

V mesecu decembru je začela naša zbiralna hiška za 
živali pokati po šivih. Toliko vsega se je nabralo v njej!   

Od hrane za pse, mucke, papige, hrčke do toplih odej, 
ki v mrzlih dneh živalicam še kako pridejo prav. V prvem 
delu šolskega leta so bili absolutni zmagovalci učenci 4. 
a-razreda, sledili so učenci iz 2. a in 3. a. Učenci in učenke 
z razredničarko Romano Rak so bili navdušeni nad novico, 
da jih bo v zahvalo za vse zbrano obiskal terapevtski pes 
Beni, ki bo med obiskom hkrati izpraznil zbiralno hišico. Med 
druženjem z Benijem in lastnikom, gospodom Dušanom iz 
Društva za zaščito živali Veles, smo izvedeli veliko novega o 
živalih, ki jim bo naša hrana razdeljena, pa tudi o obveznostih 
vsakega lastnika psa. Posloviti se od srčnega kužka Benija  
je bilo zelo težko.

Seveda pa zbiranje hrane in drugih pripomočkov za 
živali nadaljujemo. Takoj, ko bo hišica ponovno polna, bomo 
poklicali Benija, da jo znova izprazni. 

Majda Pur Benija se vedno razveselimo, on pa naših paketov!        
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V petek, 18. februarja 2022, smo učenci in učiteljice 
oddelkov podaljšanega bivanja čistili okolico naše šole in 
igrišče. Pobrali smo odvržene smeti in počistili zelenico 
okrog šole. Učenci radi sodelujejo v čistilnih akcijah, saj 
so povedali, da imajo radi čisto naravo in okolico. Nas pa 
vse skupaj žalosti, ker obiskovalci v popoldanskem času 
nasmetijo igrišče. Upamo, da se tudi to enkrat konča in da 
vsi poskrbimo za čisto okolje našega lepega kraja Polzela. 

Tanja Sadnik

Dogajanje v oddelkih podaljšanega bivanja

V prvih razredih smo nestrpno pričakovali začetek 
olimpijskih iger. Iz olimpijskih iger smo črpali navdih za 
štetje, zapisovanje novih besed, raziskovali smo zastave 
in brskali po zemljevidu ter iskali, kje ležijo različne 
države. Himne so nas učile, kako zvenijo različni jeziki 
– nekatere smo prepoznali, večine pa ne. Naši športniki 
so nas dnevno navduševali s svojo srčnostjo, ob prejemu 
kolajn pa so trpele naše glasilke in … ušesa.  

Poglejte, kako smo poustvarjali njihove dosežke – 
priznamo, nismo pričakovali, da bomo potrebovali kar 
dva panoja za vse kolajne, ki so jih prejeli naši dekleta in 
fantje. Na skupni fotografiji smo imeli le pet kolajn, koliko 
pa jih imamo ob koncu iger? Mi seveda poznamo odgovor, 
prepričani pa smo, da veste tudi vi.

Valentinovi srčki iz oddelkov podaljšanega bivanja    

Olimpijske igre v oddelkih podaljšanega bivanja   

Čistilna akcija

V oddelkih podaljšanega bivanja smo ponovno ustvarjali 
za starostnike v Domu upokojencev Polzela. Tokrat smo 
jim s svojimi srčki in rožicami polepšali valentinov praznik. 
V vsakem oddelku podaljšanega bivanja smo srčke izdelali 
po svoje, v dom pa so jih odnesli prvošolci. Gospa Petra je 
poskrbela, da so prišli v prave roke. 

Majda Pur
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Olimpijka Gloria Kotnik  
obiskala učence Osnovne šole Polzela

Odšla je. Brez pričakovanj. Brez pritiska. Brez stresa. 
Osmi februar 2022 zanjo ni bil kulturno obarvan. To je bil 
dan, za katerega je garala dvajset let. Dan, ko je Gloria 
Kotnik osvojila bronasto olimpijsko kolajno in s tem 
uresničila svoje otroške sanje.  

Gloria Kotnik, deskarka, je učence naše šole obiskala v 
petek, 11. marca 2022. Sprejeli smo jo že ob osmih zjutraj, 
nato pa je sledil intervju. Z Glorio Kotnik se je pogovarjala 
Nuša Bohak, za fotografije pa je poskrbela Klara Jug. Gloria 
med drugim v intervjuju odgovarja na vprašanje, kateri del 
je bil njej osebno težji, deskanje na olimpijskih igrah ali vsa 
evforija, ki jo je pričakala ob prihodu domov: »Tista tekma 
res ni bila niti malo naporna v primerjavi z vsem, kar me je 
čakalo doma, sploh ker tega nisem pričakovala in tudi mi, 
deskarji, prej nismo bili v središču pozornosti.« 

Po opravljenem intervjuju je sledila telovadba s prvošolci 
v mali telovadnici. Otrokom je uro športa popestrila naša 
olimpijka, s katero so se tudi skupaj ogreli. Nato so učenci 
premagovali poligon, Gloria pa je zapisovala točke. Preden 

V družbi z bronasto Glorio Kotnik   

se je poslovila od prvošolcev, jim je svetovala: »Če želiš 
biti športnik, moraš veliko trenirati in pojesti čim manj 
sladkarij!« Prvošolci so ji podarili ročno izdelano bronasto 
kolajno in ji zaželeli tudi veliko uspehov v prihodnje. Prav 
tako ji je darilce podarila tudi ravnateljica Bernardka Sopčič, 
ki ji je čestitala in dejala, da se že veseli Glorijinih prihodnjih 
uspehov.

Sledili so hitri obiski učencev prvega triletja ter 
četrtošolcev. Drugošolci so jo pričakali z olimpijskimi plakati, 
ki so jih izdelali sami. Poleg fotografiranja pa so jo prosili, 
če jim lahko odgovori na kakšno vprašanje. Eden izmed 
drugošolcev jo je vprašal, kako zelo rada deska, če bi morala 
oceniti od 1 do 10. Gloria je odgovorila, da 12, in tako vsem 
drugošolcem dala vedeti, kako zelo ima rada svoj šport.

Tretješolci so Glorio pričakali z napisom na šolski tabli, 
kamor so narisali tudi gromozansko bronasto olimpijsko 
kolajno. Tako kot vsak razred so tudi oni postavili kakšno 
odštekano vprašanje. »Ali znaš plesati?« jo je vprašala ena 
izmed tretješolk. »Da, znam plesati, a vendar ne tako dobro, 
da bi se hvalila s tem,« se je ob posrečenem vprašanju 
nasmejala Gloria.

Tudi četrtošolci so se nepričakovanega obiska zelo 
razveselili. Med njimi se je našel tudi kakšen deskar, ki je bil 
še bolj presenečen in srečen kot drugi. Vsak izmed njih jo je 
vprašal, za kakšen nasvet in tako dobil še večjo motivacijo 
za deskanje.

Deskarji pa niso bili edini Glorijini oboževalci, ki so jo 
imeli priložnost spoznati. Velika želja se je uresničila tudi 
šestošolki Ajdi, ki se je z veseljem fotografirala z njo. »Sploh 
ne vem, kaj naj povem, šokirana sem! Olimpijske igre sem 
spremljala vsak dan, televizija je bila prižgana dobesedno 24 
ur na dan.«

Gloria je šla pozdravit tudi enega izmed osmih razredov. 
Učenci so bili bolj redkobesedni, se je pa zato našlo več 
učencev, ki so se želeli z njo fotografirati.

Gloria je svoje dopoldne na Osnovni šoli Polzela sklenila z 
mislijo, ki jo je posvetila vsem, ki si v življenju kar koli želijo. 
»Dragi otroci, mladi in vsi, ki si v življenju kar koli želite, ne 
obupajte. Pot do uspeha je dolga, včasih ni prijetna, naporna, 
vendar na koncu, ko ti uspe, je vredno uspeti.« 

Nuša Bohak, šolska novinarka
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Vid, Nuša in Neža – najuspešnejši na državnem tekmovanju        

Ne bomo še šli v tri krasne

Včasih se nam zdi, da mladi sploh ne posegajo več 
po knjigah in da jih bolj kot dobre knjige zanimajo le 
še zasloni. Verjetno je v tem kaj resnice, a letošnja 
generacija učencev 8. in 9.  razreda je dokazala, da je 
dobra knjiga za mlade še vedno mikavna in jih lahko 
zapelje s svojo zgodbo, jezikom in sporočilom. 

Knjiga, ki je mlade bralce letos še posebej nagovorila, je 
mladinski problemski roman Gremo mi v tri krasne Nataše 
Konc Lorenzutti. Roman so učenci 8. in 9. razreda vzeli v 
roke, ko so se pripravljali na Cankarjevo tekmovanje – in 
roman je potrdil, da je dobra zgodba za mlade še vedno 
privlačna in prepričljiva. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 
31 osmošolcev in 13 devetošolcev, ki so skupaj osvojili 
17 bronastih priznanj. Sedem učenk in en učenec so se 
udeležili območnega tekmovanja – kar sedem jih je osvojilo 
srebrno Cankarjevo priznanje. Trije najuspešnejši pa so se 
za priznanja potegovali še na državnem tekmovanju. Mladi 
so dokazali, da znajo ob dobri, zanje zanimivi knjigi napisati 
odlične eseje. Zlato priznanje sta osvojila Vid Čremožnik in 
Nuša Bohak. Nuša se je še posebej izkazala, saj se je na 
državnem tekmovanju med osmošolci uvrstila na prvo mesto 
v državi; le njenemu spisu so prisodili vse možne točke. 

Neža Saksida je osvojila srebrno priznanje na državnem 
tekmovanju, Lina Golihleb, Izabela Veber, Lara Jošt in Klara 
Jug pa so prejemnice srebrnega Cankarjevega priznanja na 
območnem tekmovanju. Njihova mentorica je bila Mojca 
Cestnik.

Šolskega Cankarjevega tekmovanja se je skupaj udeležilo 
89 učencev od 4. do 9. razreda, 33 učenk in učencev je 
prejelo bronasto priznanje. Na tekmovanje so jih pripravljale 
mentorice Nataša Herodež Kranjec, Olga Palir ter Marija 
Kronovšek. 

Dobra zgodba mlade bralce še vedno pritegne in na šoli 
smo ponosni na učence, ki radi vzamejo v roke dobre knjige 
in z njimi odhajajo na nepredvidljivo domišljijsko potovanje. 
Želimo jim še veliko bralnih užitkov, mladi bralci pa vam v 
branje priporočajo knjigo Gremo mi v tri krasne.  

Mojca Cestnik

V šoli nam je lepo. Se strinjate?   

Spanje v šoli

Učenci in učiteljice 1. razredov smo 15. marca 2022 
spali v šoli. Težko opišemo, kakšno vznemirjenje in 
kakšne predpriprave so bile, da smo doživeli to enkratno 
in neponovljivo izkušnjo. Verjetno vas zanima, kako smo 
se imeli.  

Točno ob 19. uri smo se zbrali v šoli, bila je že tema. 
Najprej smo vse odložili (koliko opreme!) in si pripravili 
posteljice. Nato smo imeli zbor v jedilnici in se dogovorili o 
poteku večera: razdelili smo se v tri barvne skupine in odšli 
na delavnice (plesna delavnica, izdelovanje knjižnih kazal 
in ustvarjanje ptic miru). In nato slastna večerja: palačinke, 
take s čokolado in marmelado! Njami, so nam teknile! Umili 
smo si zobke, se pripravili za spanje in tiktak smo zaspali. 
Saj verjamete, kajne? 

Tim učiteljic 1. razredov
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Poletni večeri na gradu Komenda se bodo končali 10. septembra z 
nastopom Gibonnija. 

Kaj  se bo to pomlad in poletje dogajalo na gradu Komenda?

Letošnje dogajanje v svojevrstnem ambientu na 
grajskem dvorišču gradu Komenda na Polzeli se bo začelo 
že v začetku maja. Nadaljuje se poletna sezona koncertov, 
ki bo oplemenitena s štirimi poletnimi glasbenimi večeri 
izbranih glasbenih zasedb zvenečih imen, pripravljajo 
tudi stand up nastop znanega slovenskega komedijanta. 
Dogodki se bodo zvrstili od maja do septembra. Označite 
si datume na svojem koledarju:   

7. maja od 9. ure dalje bo organizirana tretja Pasuljada 
s spremljevalnim programom za vse generacije.

Organizatorja sta Mladinsko društvo Polzela in Občina 
Polzela – TIC Polzela.

Zainteresirane skupine za tekmovanje na pasuljadi bodo 
v naslednji številki Polzelana povabljene k sodelovanju. 
Vstopnine ne bo.

27. maja vabljeni na Poletni večer s Kvatropirci. 
Kvatropirci so slovenska glasbena skupina. Člani skupine 

so se spoznali v kamniškem mešanem pevskem zboru 
Odmev, v katerem so vsi več let prepevali. Na svoji spletni 
strani so med drugim zapisali: »Glasba je hrana ljubezni, 
pravi William Shakespeare. Ko pa glasbo udejanjimo s 
petjem, postane to skoraj čarobno sporočilo še bolj čudovito 
in osebno. Prav to je leta 2011 združilo tudi nas Kvatropirce, 
ki vse do danes z užitkom in iz srca prepevamo na koncertih, 
porokah, obletnicah, presenečenjih … Pravzaprav povsod, 
kjer je glasba dobrodošla.« 

 
10. junija bo poletni večer obarvan pop-rockovsko s 

skupino Tabu, ki se bo predstavila v akustični izvedbi.
Skupina Tabu nepretrgoma deluje že 24 let in je ena 

izmed najbolj priljubljenih slovenskih zasedb, ne glede na 
to, s katero pevko sodelujejo. Že od prvega albuma »Tabu« 
iz leta 2002 podirajo vse rekorde na domači glasbeni sceni. 
Singli s prvega albuma, Dobra vila, Tabu in Lahko sem srce, 
so postali brezčasni in še vedno navdušujejo vse generacije 
poslušalcev. 

 
25. junija se obeta Poletni večer z ansamblom Saša 

Avsenika: »Vse najboljše, Slovenija!« Predstavniki 
narodno-zabavne glasbe, ki je iz leta v leto vse bolj 
priljubljena tudi med mlajšimi poslušalci. 

Ansambel Saša Avsenika je ob 30. obletnici 
samostojnosti Slovenije začel svojo poletno turnejo 
z naslovom »Vse najboljše, Slovenija!«. Planinski 
cvet, V Radence pot me pelje, Dolenjska vabi, Jadraj z 
menoj so le peščica izmed viž, ki opevajo našo prelepo 
Slovenijo. In ravno ob tej priložnosti si je ansambel 

Saša Avsenika dovolil s pesmijo dotakniti prav vsakega 
koščka Slovenije ter se z njo poklonil njeni lepoti.

V mesecu juliju je napovedan stand up nastop s 
komedijantom Gašperjem Bergantom.

Takšen opis najdete na njegovi spletni strani: »Razneži 
se ob pogledu na gozdnega jereba in cvet planike, a naj 
vas njegova romantična plat ne zavede, saj je na odru 
neusmiljen in ne izbira svojih ‘žrtev’. Slišali smo govoriti, da 
se včasih ljudje ne morejo odločiti, ali bi ga pretepli ali bi 
se mu smejali, vendar je do zdaj zmeraj pretehtalo zadnje. 
Gašper Bergant je skorajda tako poznan po svojem narečju 
kot po svojem humorju, zase pa pravi, da medtem ko mestne 
srajce iščejo bejbike v miničih, on išče ženske v firtohih.«

10. septembra nas čaka vrhunec poletnih večerov, ko 
nas obišče eden in edini Gibonni.

Ime, ki je v svetu glasbe sinonim za dovršeno kakovost 
in vrhunske glasbene dosežke. Gibonni že dve desetletji 
uspešno združuje rock, pop in elemente dalmatinskega 
etna. Hitro je ustvaril veliko mrežo oboževalcev, še posebno 
med hrvaško mladino. Gibonnijeva popularnost je kmalu 
prešla meje Hrvaške in je zdaj eden izmed najvplivnejših in 
popularnih umetnikov na področju nekdanje Jugoslavije.

Vstopnice bo mogoče kupiti na TIC Polzela na gradu 
Komenda ali prek Eventima (na vseh poštah Pošte 
Slovenije in Petrolovih bencinskih servisih). 

Bina Plaznik
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Diamantni maturantje v družbi župana Jožeta Kužnika

Z obiska pri Marici Hribernik

Županov sprejem  
zlatih/diamantnih maturantov generacije 2020/21 

Kljub zahtevnih razmeram, s katerimi so se v preteklih dveh šolskih letih spoprijemali 
naši dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednjih in poklicnih šol, nas izjemno veseli 
dejstvo, da je peterica najboljših v Občini Polzela ob koncu šolanja dosegla izjemne 
rezultate na splošni in poklicni maturi ter prejela naziv zlati maturant, trije izmed 
njih pa se lahko ponosno pohvalijo z nazivom diamantni maturant, saj so na maturi 
dosegli vse točke.

Županov sprejem zlatih/diamantnih maturantov je bil 
v soboto, 26. februarja 2022, v sejni sobi Občine Polzela. 
Udeležili so se ga vsi trije diamantni maturantje: Brina Likeb, 
Matic Jelen in Tajda Prislan. Zaradi drugih obveznosti se 
sprejema nista mogla udeležiti zlata maturanta Ana Korošec 
in Klemen Lah, zato jima bo županovo darilo izročeno 
nekoliko pozneje.

Župan Jože Kužnik je v svojem nagovoru izpostavil, da 
sta bili pretekli leti povsem specifični tako za dijake kot za 
ravnatelje in profesorje pri izvedbi pouka. Kljub okoliščinam 
pa je generacija 2020/21 postregla z izjemnimi rezultati. 
Vsem je izrekel čestitke za odličen uspeh na maturi in jim 
zaželel, da bi tudi v prihodnje bili uspešni tako pri študiju 
kot v svojih poklicih in osebnem življenju. 

Lidija Praprotnik

Iskrice obdarile člane Društva upokojencev Polzela 
Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je 
konec leta 2021 objavila natečaj s humanitarno noto »Naj nam bo toplo«. 

Na natečaj so se prijavile tudi tri članice našega društva, 
ki delujejo v skupini Iskrice. Tokrat so izdelovale izdelke iz 
volne. Svoja dela so potem podarile trem našim članom 
društva, in sicer so topline polna darila dobili Marica 
Hribernik, Štefka Pesja ter Ivan Poteko. Vsi prejemniki so bili 
obiska naših članic in daril zelo veseli. 

V krajšem pogovoru so nam zaupali, da so komaj čakali, 
da se že enkrat konča ta epidemija in da bomo spet lahko 
zaživeli življenje, kakršno smo imeli do leta 2019. Z vsemi 
smo se pogovarjali še o trenutni krizi, in to je Ukrajina. 
Upamo, da se bo ta hitro končala s čim manj nedolžnimi 
žrtvami.   

Igor Pungartnik
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Za vozili, ki so ju v začetku leta pridobili gasilci iz Ločice ob Savinji in Polzele, je nadgradnji zelo kakovostno izdelalo podjetje Rosenbauer iz 
Gornje Radgone.

Z novima »Jupitroma« do hitrejših
 in lažjih intervencij 

Gasilci Gasilskega poveljstva Občine Polzela (GPO) v 
zadnjih letih opažajo velik porast intervencij, povezanih 
z naravnimi silami, kot so neurja, poplave, vetrolom in 
žledolom. Vse bolj se pojavljajo potrebe po delovanju več 
gasilskih skupin oziroma enot ob istem času na več lokacijah. 
Gasilci so se zato glede na analizo statistike zadnjih desetih 
let odločili za nakup dveh manjših gasilskih vozil, ki sta 
namenjeni poleg podpore pri požarnih intervencijah tudi 
samostojnemu posredovanju ob naravnih nesrečah. Vozili 
sta po svoji strukturi podobni. Obe nadgradnji sta izdelani 
na podvozju MAN TGE 6.180 SB, 5500 kg največje dovoljene 
mase. Gasilska oznaka obeh vozil pa je GV-1, kar pomeni 
gasilsko vozilo za prevoz moštva in opreme.

Z motorno črpalko
Vozilo PGD Ločica ob Savinji ima pogon 4 x 4, opremljeno 

je z agregatom moči 9 kW, ki zagotavlja električno energijo 
za vse električne naprave in orodje, nameščeno v vozilu. V 
zadnjem delu vozila je motorna črpalka Rosenbauer fox3, 
namesto nje pa se lahko v vozilo glede na vrsto intervencije 
namesti še modul za poplave oziroma neurja. Poleg gasilskih 
armatur je v vozilu nameščena še naslednja oprema: dva 
izolirna dihalna aparata, gasilnik na visoki tlak, dve motorni 
žagi, teleskopska motorna žaga, štirje deli stikalne lestve, 
teleskopska zložljiva lestev, varovalna oprema za delo 

Prostovoljni gasilski društvi Ločica ob Savinji in Polzela sta postali bogatejši za novi 
gasilski vozili GV-1 za prevoz moštva in opreme. Ker gre za velik finančni zalogaj, ki 
ga društvi ne bi zmogli sami, sta hvaležni občanom, podjetjem in Občini Polzela za 
podporo, s katero so omogočili nakup opreme.

na višini, svetlobni stolp, prenosni reflektorji z lastnim 
napajanjem, oprema za prvo pomoč in še bi lahko naštevali. 

Z lovilnimi posodami za nevarne snovi
Tudi v polzelskem gasilskem vozilu GV-1 je poleg 

prostora za razširjeno posadko do devet gasilcev vgrajene 
veliko gasilske opreme. Če je na mestu požara dosegljiv 
naravni vir vode, ima vozilo s posadko možnost, da deluje 
povsem samostojno, saj se gasilna voda zagotovi s pomočjo 
prenosne motorne brizgalne črpalke. Ker so v zadnjem času 
pogosteje priča naravnim in prometnim nesrečam, so tudi 
polzelski gasilci vozilo GV-1 opremili tako, da jim je pri 
takšnih posredovanjih v kar se da veliko pomoč. S prenosno 
motorno brizgalno črpalko in črpalko za umazane vode lahko 
deluje pri poplavah, vgrajena vitla pa v sprednjem delu vozila 
pomaga pri odstranjevanju ovir. Dostop do višin omogoča 
stikalna lestev, ki z več členi omogoča nastavljanje želene 
višine. V vozilu so nameščene tudi lovilne posode za nevarne 
snovi, osebna zaščitna oprema, lovilne krpe ter absorbent 
naftnih in oljnih derivatov. Obenem vozilo razpolaga z vso 
potrebno svetlobno in zvočno signalizacijo za zavarovanje 
poti med vožnjo in kraja nesreče. 

Špela Ožir



Poročevalec Občine Polzela • Številka 3, marec 2022

31Mozaik dogodkov

Zbor članov so sklenili s prijetnim druženjem.

Zbor članov Kulturnega društva Andraž 

Pregledali smo aktivnosti v 
preteklem letu in si zastavili program 
za to leto. V svoje vrste smo sprejeli 
12 novih članov. Podelili smo dve 
zasluženi zahvali: Jelki Oder in 
Matiju Logarju za velik prispevek h 
kulturnemu delovanju.

Redno delovno srečanje so 
popestrili Vaški godci iz Andraža.  
Večer smo nadaljevali v prijetnem 
druženju in s kulinaričnimi dobrotami, 
ki so jih pripravile članice kulinarične 
sekcije Kulturnega društva Andraž. 
Razšli smo se z željo po dobrem 
medsebojnem sodelovanju, povezovanju 
in ustvarjanju kulturnih dogodkov v 
kraju tudi v prihodnje. 

Vili Pižon

V soboto, 12. marca 2022, smo se članice in člani Kulturnega društva Andraž zbrali 
z gosti na 113. rednem zboru članov v Domu krajanov Andraž.

Spomladanski sejem 
Turističnega društva Občine Polzela

Vabimo vas na sejem, ki bo v soboto, 9. aprila 2022, 
od 9. do 13. ure na prostoru pred občinsko stavbo na Polzeli.

Na stojnicah bodo dišale domače dobrote, kruh, pecivo, 
mesni izdelki in še kaj. Mogoče bo dobiti tudi butare 
za cvetno nedeljo.

Lepo vabljeni, saj vam člani društva pripravljamo tudi 
pogostitev ob prihajajočih velikonočnih praznikih; kakšno, 
pa naj bo skrivnost.

Ob slabem vremenu prireditev odpade.
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Z leve: podpredsednik Uroš Lešnik, nekdanji predsednik 
Miroslav Jegrišnik in novi predsednik Sandi Mlakar.

Volilni občni zbor Planinskega 
društva Polzela 

Pred začetkom uradnega dela so učenci Osnovne šole 
Polzela glasbeno in igralsko popestrili večer. Nadaljevanje 
zbora je potekalo po dnevnem redu, ki so ga člani z vabilom 
prejeli po elektronski pošti. Vsi predstavniki in načelniki 
posameznih sekcij so podali poročila o delu za leto 2021.  
Na podana poročila ni bilo pripomb, zato so bila sprejeta. 
Nato je sledila razrešitev članov upravnega odbora, 
nadzornega odbora in častnega razsodišča. V javno obravnavo 
so bili podani predlogi za novo vodstvo, ki je bilo z dvigom rok 
potrjeno. Nihče izmed navzočih članov ni bil proti.

Novi predsednik PD Polzela je postal Aleksander Mlakar – 
Sandi, podpredsednik pa Uroš Lešnik.

Predstavniki drugih društev so pozdravili člane zbora ter 
izrazili zadovoljstvo za opravljeno delo in čestitke novemu 
vodstvu. Nekdanjemu predsedniku Miroslavu Jegrišniku 
se je osebno zahvalil župan Občine Polzela Jože Kužnik ter 
novemu vodstvu zaželel uspešno delo in sodelovanje.

Člani novega upravnega odbora vabijo člane, da se 
aktivno pridružijo pri dogodkih, pohodih in srečanjih, ki jih 
organizira društvo.

»Le skupaj smo veliki, kot ptice v jati smo in bližje je 
nebo, ko na prste stopimo.«

Hvala vsem za pomoč pri izvedbi občnega zbora. Varen 
korak. 

Sandi Mlakar

V petek, 18. marca 2022, smo v Kulturnem domu 
na Polzeli člani Planinskega društva (PD) Polzela 
izvedli redni volilni občni zbor. 
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Ekipa Polzela 2, ki so jo sestavljali Metod Pusovnik, Ajda Kokovnik in 
Florijan Vasle, se je z zmago uvrstila na regijsko tekmovanje.

Zmagala druga ekipa Polzele

Društveni kviz Mladi in Savinjska so organizirali Društvo podeželske mladine (DPM) 
Spodnja Savinjska dolina in Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Kviz je potekal pred 
skupščino DPM Spodnja Savinjska dolina, ki je po dveh letih ponovno potekala v živo 
v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče. 

Zbralo se je resnično lepo število mladih, kar kaže na 
to, da so željni druženja. Bilo pa je tudi nekaj gostov, med 
drugimi se je kviza in skupščine udeležila Anja Mager, 
predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. V kvizu se 
je pomerilo šest ekip. Dve ekipi s Polzele in po ena ekipa 

iz Braslovč, Gotovelj, Petrovč in Šempetra v Savinjski dolini. 
Komisijo so sestavljali: Igor Škerbot, mag. Iris Škerbot, Irena 
Friškovec in Blaž Dimec.

Poudariti moramo, da ta raven kviza v vsej Sloveniji 
poteka še samo v DPM Spodnja Savinjska dolina. Na vseh 
drugih območjih ekipe začno takoj na ravni regijskega 
tekmovanja. Tako so ponosni, da je med mladimi v Spodnji 
Savinjski dolini toliko vedoželjnosti in želje po novih znanjih, 
da se pomerijo ekipe med seboj. Najboljša se udeleži 
regijskega tekmovanja, ki bo konec aprila. Seveda je cilj 
zmagati tudi na regijskem kvizu in se udeležiti državnega 
kviza, ki bo 4. junija v Žužemberku. 

Tekmovalci so pokazali zares veliko znanja, zato je bil boj  
za zmago zelo izenačen do konca. Vrstni red: 1. Polzela 2  
(Metod Pusovnik, Ajda Kokovnik, Florijan Vasle), 2. Braslovče 
(Urh Račnik, Lucija Užmah, Luka Plazovnik Rožič), 3. Polzela 1 
(Katarina Rakun, Tina Uratnik, Rebeka Terglav) itd.  

Tone Tavčer

Vabljeni v Občinsko knjižnico Polzela

v četrtek, 14. aprila 2022, ob 18. uri

na srečanje z avtorico več knjižnih uspešnic 
PETRO ŠKARJA. 

Zgodbe iz sveta (za dušo in srce), povzete po knjigi  
Zate: velike resnice malih doživetij, so namenjene vsem,  
ki si želite postati (še) boljši človek in se ob tem zavedati, 
da nismo sami na tem svetu. 

Dogodek bo potekal v sodelovanju z Medgeneracijskim društvom  
Mozaik generacij Polzela.

Dogodek bo izpeljan v skladu z veljavnimi smernicami NIJZ in ukrepi za zajezitev 
širjenja covida-19.
Knjižnica bo ravnala po veljavnih predpisih na dan prireditve.
Z veseljem vas pričakujemo. Vstopnine ne bo.
Vse naše dogodke fotografiramo in/ali snemamo ter fotografije in/ali posnetke 
javno objavimo.
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Zbor planincev pred občinsko stavbo

Po nagelj na Goro Oljko

Planinci PD Polzela smo se tudi letos zbrali na prvo soboto v marcu ter se odpravili na 
tradicionalni pohod »Po nagelj na Goro Oljko«. Po skoraj dvoletnem izpadu pohodov 
z udeležbo še par dni nazaj ni kazalo ravno najbolje, vendar so se nam pridružili še 
planinci iz okoliških društev, tako da se nas je na koncu opogumilo kar 65, od tega je 
bilo več kot 40 gorskih stražarjev in varuhov gorske narave. Zato je vseboval pohod 
tudi elemente varovanja narave – kot bi jih pravzaprav moral vsak pohod vsebovati. 

Planinci PD Polzela smo se tudi letos zbrali na prvo 
soboto v marcu ter se odpravili na tradicionalni pohod  
»Po nagelj na Goro Oljko«. Po skoraj dvoletnem izpadu 
pohodov z udeležbo še par dni nazaj ni kazalo ravno najbolje, 
vendar so se nam pridružili še planinci iz okoliških društev, 
tako da se nas je na koncu opogumilo kar 65, od tega je  
bilo več kot 40 gorskih stražarjev in varuhov gorske narave. 
Zato je vseboval pohod tudi elemente varovanja narave –  
kot bi jih pravzaprav moral vsak pohod vsebovati. 

Na vrhu so v planinskem domu vse planinke prejele 
nagelj v znak spoštovanja in spomin na prihajajoči praznik 
dneva žena. Ob okusni enolončnici smo se v prijetni družbi 
zadržali še kakšno uro, preden smo odšli nazaj v dolino – 
zadovoljni, veseli, nasmejani.  

Uroš Čotar

BUTARICE
Župnijska karitas Polzela sporoča vsem, ki vas  
zanima, da bomo tudi letos ponudili rože iz papirja 
in butarice za praznovanje cvetne nedelje. 

Možnost, da jih kupite, imate v naših prostorih
(Karitas delavnica)

od ponedeljka, 4. aprila, do sobote, 9. aprila 2022,
od 10. do 18. ure. 
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Strokovna ekskurzija na Športno unijo Slovenije 

Na gradu Komenda tudi letos delavnice za otroke

Usposabljanje s strokovnim znanjem je najpomembnejši pristop do pravilne vadbe. 
V ta namen je Zveza športnih društev Polzela organizirala strokovni obisk na sedež 
Športne unije Slovenije v Ljubljano. Vabljeni so bili vsi športni funkcionarji naše zveze 
in zunanji strokovni sodelavci. 

V četrtek, 3. marca 2022, smo se 
z avtobusom odpeljali do prestolnice, 
kjer so nas toplo sprejeli. Pomen 
tokratnega obiska je imel športno 
noto, kar pomeni, da se je vsak, ki je 
seveda želel, lahko tudi testiral ali 

Športni funkcionarji Občine Polzela

Otroci so za materinski praznik ustvarili barvite šopke in voščilnice.

preizkusil svojo fizično pripravljenost. 
Tamkajšnja ekipa strokovnih voditeljev 
nam je v telovadnici pripravila sedem 
dokaj zahtevnih vaj, ki smo jih morali 
opraviti. Potek testiranja so za vsakega 
posameznika tudi skrbno beležili in 

ocenili aktivnost. Po opravljenem 
testiranju so nam predstavili tudi 
program BH GymLoop, ki nas prek 
aplikacije na telefonu spremlja na 
fitnes napravah. V sklopu objekta 
je tudi notranji bazen, ki ga lahko 
uporabljajo tako člani ŠUS-a kot tudi 
člani naše športne zveze pod ugodnimi 
pogoji.

Zaključili smo ob sadni pogostitvi, 
vsak izmed nas pa je prejel tudi 
praktično darilo. Na koncu sva se s 
podžupanom Milošem Frankovičem 
zahvalila za odlično predstavitev in 
strokovni pristop do vadbe na recept. 
Takšno vadbo in program bomo 
ponudili tudi našim občanom. Zahvala 
tudi vsem, ki ste se odzvali na moje 
povabilo in s tem pridobili nova znanja 
na področju športa.   

Ivi Kapitler

V soboto, 19. marca 2022, smo na 
gradu Komenda vstopili v pomlad s 
prvo letošnjo ustvarjalno delavnico 
za otroke na temo materinskega 
praznika.

Darila za mamice ob njihovem 
prazniku je ustvarilo okrog 15 otrok. 

Podobne delavnice za otroke bodo 
odslej na gradu Komenda približno 
enkrat na mesec. Lepo vabljeni na 
naslednjo, ki bo v soboto, 23. aprila 
2022, od 9. do 12. ure.   

Manuela Mlakar Podgoršek
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Na vrhu Debele peči

Pohod na Debelo peč

Zimski vzpon na Debelo peč (2014 metrov) je zmeraj lepo obiskana in zaželena tura. 
Tokrat pa nam jo je ob predvidenem terminu zagodlo vreme, novi termin pa zaradi 
pustovanja, šolskih počitnic ali kakšnih drugih obveznosti tudi ni ustrezal običajnim 
udeležencem tovrstnih tur. Tako smo se na turo podali štirje vodniki PD Polzela, bolj 
v slogu teambuildinga oziroma sindikalnega izleta.

Na Pokljuki nas je pričakalo pravo zimsko vreme, s 
sneženjem, vetrom in meglo, ki nas je spremljalo vse do 
Debele peči, ki pa je bil zaradi vetra in osojne lege skoraj 
brez snega. Z vrha smo imeli lep razgled na bližnje Julijce 
in Karavanke, Savinjske Alpe pa so se sramežljivo skrivale v 
oblakih. Sestopili smo po isti poti. Zaradi prej uhojene poti 
je bilo to lažje. Ponekod, kjer je teren to dovoljeval, pa smo 
se podričali kar po zadnji plati. V koči smo si nazdravili za 
uspešen vzpon z dehidracijskim hmeljnim napitkom, malo 
poklepetali z drugimi planinci in oskrbnikoma ter sestopili 
skozi Kranjsko dolino in po desetih urah hoje prispeli do 
jutranjega izhodišča. 

Uroš Lešnik

Pot po dolini smo opravili ob soju čelnih svetilk in s 
prvimi sončnimi žarki prispeli do pastirske koče Prgarca. 
Po osmih urah hoje smo stopili na najvišji vrh Slovenije. 
Razgledi so bili fantastični na vse strani, in to samo za nas, 
saj smo bili na vrhu sami.

Sledil je spust, ki je razmeram primerno potekal počasi 
in preudarno. Kar nekaj delov je bilo treba premagati 
vzvratno, kar ni nikoli prijetno, saj ne vidiš dobro pod noge. 
Na Kredarici smo se zadržali le toliko, da smo si nazdravili 
s hmeljnim napitkom za uspešen vzpon, nato pa smo se 
odpravili v dolino. Tako kot so nas pri Prgarci zjutraj pozdravili 
prvi sončni žarki, tako so se na istem mestu zdaj poslovili. 
Nekaj časa smo še hodili v mraku, ko pa smo dosegli gozdno 
mejo, smo prižgali svetilke in malo pred deveto uro zvečer 
prišli do izhodišča. 

Uroš Lešnik

Zimski vzpon na Triglav

V soboto, 12. marca 2022, smo ob dveh ponoči trije planinci PD Polzela krenili s 
Polzele proti Krmi, kjer smo okoli četrte ure začeli vzpon. Ceste v Krmo že nekaj let 
ne plužijo več, zato smo hojo začeli še pred Kovinarsko kočo, od koder je okoli pet 
kilometrov do parkirišča, kjer se vzpon začne poleti. 

Ob Aljaževem stolpu
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Evropskega prvenstva v dvorani za atletske veterane, ki 
je od 20. do 27. februarja potekalo v Bragi na Portugalskem, 
se je udeležil Marko Božiček. V svoji kategoriji M 60 je v teku 
na 60 metrov z ovirami osvojil četrto mesto. 

Drugega mednarodnega tekmovanja, balkanskega 
prvenstva, ki je potekalo 12. in 13. marca 2022 v Novem mestu, 
pa so se udeležili atletski veterani iz 12 balkanskih držav.  
Marko je v svoji kategoriji (M 60) dvakrat postal balkanski 
prvak, in sicer v teku na 200 metrov in v štafetnem teku  
4 x 200 metrov, kjer so v kategoriji M55 postavili tudi  
novi državni rekord, dvakrat pa je z zasedenim drugim  
mestom postal podprvak, in sicer v tekih na 400 metrov in  
60 metrov z ovirami.

Naslednje atletske balkanske igre veteranov v dvorani 
bodo v Turčiji. 

Tone Tavčer

Atletski veteran Marko Božiček dvakratni balkanski prvak

Zimska sezona tekmovanj za atletske veterane se izteka. Na zadnjih dveh tekmovanjih 
je odlično nastopil Marko Božiček s Polzele. 

Marko Božiček (v sredini) je to leto začel z dobrimi rezultati.

 
               

Javni razpis za nastop neuveljavljenih glasbenih skupin na gradu Komenda

Občina Polzela – TIC Polzela vabi mlade ali manj uveljavljene glasbene izvajalce na nastop v 
sklopu poletnega programa »Glasbeni večeri na gradu Komenda«.

Izbrani izvajalci bodo nastopili na prireditvenem prostoru na grajskem dvorišču v juliju 
ali avgustu 2022, ob sobotah od 20.30 do 22.00, s profesionalnim ozvočenjem, ki ga zagotovi 
organizator. Z nastopom se bodo lahko predstavili javnosti. Predviden je honorar v višini 200,00 
EUR za izvajalca in predhodna promocija. 

Pogoji prijave: zaželeno je, da so prijavitelji glasbene skupine ali posamezniki, ki želijo svojo 
glasbo predstaviti javnosti, z namenom lastne promocije in možnostjo nadaljnjega sodelovanja. 
Izvajalci morajo pripraviti 1- do 1,5-urni nastop v živo.

Način prijave: prijava naj vsebuje ime in kratek opis skupine/glasbenika s fotografijo, demo 
posnetek na USB/CD-nosilcu ali povezavo do posnetkov (npr. Youtube).

Rok prijave: vse zainteresirane vabimo k prijavi na naslov tic@polzela.si do vključno 15. 4. 
2022. Poznejših prijav ne bomo sprejemali. Informacije na telefonski številki: 03 703 32 28.

Postopek izbire: na podlagi prijav in poslanega gradiva bo komisija organizatorja izbrala 
najobetavnejše kandidate in jih uvrstila v poletni program. O izboru vas bomo obvestili po 
elektronski pošti oziroma prek navedenih podatkov za stik.

    Občina Polzela – TIC Polzela 
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Z njim smo odšli v Muzej južne 
železnice (Gradec-Celje) v prometnem 
uradu Franca Jožefa, kjer je prikaz 
bogatega arhivskega gradiva in 
železniških naprav od leta 1844 dalje. 
Dolgoletni postajenačelnik Šentjurja 
nas je skozi zgodbe, originalne 
eksponate in fotografije popeljal 
skozi zgodovino južne železnice na 
Štajerskem.

Po končanem ogledu smo krenili 
proti hribu Resevna, ki leži južno od 
Šentjurja in je ime dobil po vresju, ki 
cveti zgodaj spomladi in v jeseni. Pot 
nas je vodila nekaj časa po asfaltu, 
nato pa po gozdni cesti. Tik pred 
vrhom smo si ogledali spomenik NOB.

Pohod na Resevno Praznovala je  
90 let

V petek, 11. marca 2022, smo se planinci in člani pohodniške 
sekcije pri Društvu upokojencev Polzela zbrali na železniški postaji. 
Z vlakom smo se peljali do Šentjurja. Na postaji nas je pričakal 
Mihael Bučar. 

Konec zime, natančneje 18. 
marca 2022, je praznovala svoj 
90. rojstni dan Marija Hribernik, 
članica Društva upokojencev 
Polzela že 39 let. 

Ob njenem visokem jubileju smo jo 
obiskali v Domu upokojencev Polzela, 
kjer zdaj med svojimi vrstniki preživlja 
svoj čas. Dnevno jo obiskuje njena hči 
Marinka in jo v teh toplih dneh odpelje 
na sveži zrak v čudoviti park Šenek. 
Malo smo poklepetali, ob slovesu pa  
ji še enkrat zaželeli vse najboljše in  
še na mnoga leta. 

Igor Pungartnik

V planinskem domu smo se 
odpočili in okrepčali. Od doma smo 
pot nadaljevali proti 20 metrov 
visokemu stolpu, ki je glavna atrakcija 
na Resevni. Z njega se bohoti čudovit 
razgled. V jasnem vremenu seže 
pogled vse do Pohorja, Konjiške 
gore, Kamniških Alp, Donačke gore, 
Slemena, Posavskega hribovja.

S stolpa smo se vrnili do železniške 
postaje. Imeli smo se lepo, saj 
sta nas vožnja z vlakom in ogled 
muzeja spominjala na mlada leta. 
Zahvaljujemo se Jožici Jegrišnik za 
vodenje izleta. 

Julijana Klemen

Pohodniki pred stolpom na Resevni Slavljenka Marija s hčerko Marinko
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Slavljenka Marija s hčerko Marinko

Povabilo
Spoštovane občanke, spoštovani občani, 

v Občini Polzela deluje veliko različnih društev, in sicer od gasilcev, športnikov, kulturnikov itd. 
Med najštevilčnejšimi je Društvo upokojencev Polzela. Vanj so včlanjeni vsi tisti, ki si želijo 
po končani aktivni delovni dobi oziroma po upokojitvi še vedno popestriti življenje in aktivno 
izkoriščati svoj prosti čas. To je čas brez večjih obveznosti, čas druženja s svojimi vrstniki. 

V Društvu upokojencev Polzela smo v letu 2021 praznovali 70-letnico delovanja, kar pomeni, 
da smo društvo s tradicijo. Članice in člani društva so vključeni v različne dejavnosti, s katerimi 
si krajšajo svoj prosti čas. Zagotovo ima najdaljšo tradicijo pohodništvo, saj že od leta 1998 
organiziramo tako imenovane Lunohode. Vsak mesec ob polni luni organiziramo pohod. 
Konec leta 2022 bo že 300. Lunohod. Poleg pohodnikov so zelo aktivne Iskrice. To so članice, 
ki imajo spretne prste in izdelujejo razna ročna dela. V zadnjem času so aktivni tudi športniki 
in rekreativci. Izbirajo lahko med različnimi športnimi panogami, od pikada, šaha, streljanja, 
kegljanja itd. Večkrat na leto organiziramo izlete, pomagamo pri urejanju počitnikovanja v hotelu 
Delfin v Izoli in pripravljamo različna druga družabna srečanja. 

Zato, spoštovani upokojenke in upokojenci, lepo vabljeni, v naše društvo. Zdajšnje članice in 
člani si iz srca želimo novih moči in novih idej za delovanje v društvu. Prepričani smo, da nam 
nove članice in člani prinesete nove ideje, s katerimi bi še bolj popestrili delovanje društva. Sedež 
društva je na naslovu: Pod gradom 3, 3313 Polzela. Uradne ure so vsak ponedeljek dopoldne od 
9. do 10. ure, dosegljivi smo na telefonskih številkah 041 508 860, 041 774 450 in 041 377 637. 
Naš elektronski naslov je: du.polzela@amis.net  

Igor Pungartnik, predsednik 

12. marca 2022 smo v Društvu Dobra ideja na Polzeli 
že četrto leto zapored zaznamovali gregorjevo. Kot 
po navadi smo se zbrali na sotočju potoka in struge v 
Vrtni ulici. Skupaj z našim podmladkom Julijo Žohar, 
Gojo Lajlar in Mašo Fermolšek smo pripravili naravne 
materiale, iz katerih so otroci in odrasli izdelali vsak 
svoj čolniček ter ga z dobrimi željami spustili po vodi. 

Nekateri so svoje umetelno izdelane gregorčke prinesli 
od doma, prav tako s skrbjo, da so iz ekoloških materialov.
Letos nam je pri pogostitvi pomagala trgovska veriga 
Tuš s sokovi, vodo, bonboni, čokolado, suhim sadjem ter 
obiskovalci s slanimi prigrizki, bonboni, piškoti ter celo z 
domačim pecivom, ki ga je prinesla naša redna sledilka in 
obiskovalka. Obisk je bil izjemen in najštevilčnejši do zdaj. 
Za potrpežljivost se zahvaljujemo vsem bližnjim sosedom. 
Dogodek je bil kar medregijsko obarvan, saj sta nas 
obiskali tudi dve družini iz Zagorja. Ena izmed obiskovalk 
je pohvalila organizacijo in se zahvalila za »prijetno 
druženje v sproščenem vzdušju«. Takšen dogodek s pridom 
izkoristimo za spoznavanje drug drugega in brezskrbno 
pomenkovanje. 

Bina Plaznik

Ptički so čivkali, mi pa smo praznovali gregorjevo 
 

Aktivni podmladek Društva Dobra ideja
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S kurentoma se je fotografiral tudi župan Jože Kužnik.

Odmev kurentovih zvoncev po Polzeli
 

Kurent (ali korant) je najbolj množičen etnografski pustni lik in pomemben simbol 
slovenske identitete. Kurentove obhode je Unesco uvrstil na seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva, na kar so lahko še zlasti ponosni na Ptuju in v njegovi 
okolici, kjer so kurenti najbolj dejavni. Tam vsako leto v času med svečnico in 
pepelnico opravljajo obhode po vaseh in mestih. Še posebno je znan ptujski pustni 
sprevod, ki vsako leto poteka na mednarodni ravni in privabi večtisočglavo množico, 
tako sodelujočih kot tudi gledalcev. 

Po izročilu kurenti s poskakovanjem in zvonjenjem iz 
dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad, srečo 
ter dobro letino. Kurent v lokalnem okolju predstavlja mnogo 
več kot zgolj “neko pustno šemo”. Sporočilna vrednost 
kurentovih obhodov soustvarja in krepi trajnostno identiteto 
mesta Ptuj in okolice. 

Biti del kurentovih obhodov je danes častno dejanje, 
ki mu ljudje iz različnih socialnih struktur sledijo in se z 
njimi istovetijo. Za prebivalce Ptuja, ki slovi kot najstarejše 
slovensko mesto, in za okoliško prebivalstvo predstavljajo 
pustna obredja del skupne identitete, vez z mističnim in 
pobeg od zemeljskega sveta. Kurentija je skrbno narejena iz 
ovčje kože, gamaš, okrog pasu jo krasijo zvonci. Za masko je 
značilen dolg jezik, med rogovi pa plapolajo pisani trakovi. 
Obvezna oprema kurentije je tudi ježevka. 

Skozi čas se je podoba kurentov nekoliko spremenila, 
zato se njihove podobe lahko razlikujejo. Vsem pa je skupno 
to, da je biti kurent posebna čast. Ta je nekoč smela doleteti 
le moške, danes pa je v kurentovih vrstah tudi veliko 
žensk in otrok. Košček kurentove tradicije smo v teh dneh 
okusili tudi mi. V soboto so namreč Občino Polzela obiskale 
maškare iz Ločice, med njimi sta veselo poskakovala tudi 
dva mala kurenta. 

Vsekakor jima je uspelo priklicati veselje in dobro voljo, 
ki se je razširila tudi na mimoidoče, ki so ju pozdravljali z 
mahanjem in trobljenjem iz vozil. . 

Patricija Kač

8. marca popoldne smo se v velikem številu zbrale v 
priznani gostilni. 

Jože Kužnik, župan Občine Polzela, Igor Pungartnik, 
predsednik društva, ter Boris Turk, predsednik sekcije za 
šport, so pozdravili udeleženke in jim voščili za praznik. 

Po slastni hrani, dobri kapljici, klepetu, seveda tudi 
petju in na koncu še plesu smo se zadržale kar nekaj 
časa. Da domov nismo odšle praznik rok, so poskrbeli naši 
pozorni seniorji, ki so nas obdarili z rožico. 

Nika Svetko

Praznovanje dneva žena 
 

Oglas ni lektoriran 
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Direktorica Doma upokojencev Polzela Eva Lenko in socialna delavka 
doma Jerneja Herlah ob prevzemanju daril v družbi z Olgo Hočevar 
in Zdenko Jelen ter Igorjem Pungartnikom

Obdaritev ob 8. marcu, dnevu žena

Minili sta že dve leti, odkar so tudi pri nas odkrili prvi primer koronavirusa. Ta nevidni 
sovražnik se je hitro in vztrajno širil po vsej državi, zato so bili izjemno pomembni in 
dragoceni ukrepi, ki so jih izvajali zaposleni v zdravstvu in domovih za ostarele, saj 
so z njimi močno zajezili njegovo širjenje.

Prostovoljki Krajevne organizacije Rdečega križa Polzela 
Olga Hočevar in Župnijske Karitas Polzela Zdenka Jelen ter 
poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Igor Pungartnik so 
najprej obiskali Dom upokojencev Polzela, kjer so se zahvalili 
110 zaposlenim. Njihove pozornosti je bilo deležnih tudi 27 
zaposlenih v Zdravstvenem domu Polzela, 8 zaposlenih v 
Lekarni Polzela, 250 zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje in 
5 oseb na Pokrajinskem štabu Civilne zaščite Celje. Vsem so 
se zahvalili za pomoč, ki so jo v teh časih nudili občankam in 
občanom Občine Polzela in drugim. Z največjo hvaležnostjo 
so jim podarili skromna darila – ročno izdelane manjše 
butarice z lepimi željami in prošnjami, da takšni ostanejo še 
naprej.  

Danica Kokovnik

Prostovoljke ob 8. marcu

Starost pogosto spremlja sprememba načina življenja, 
prilagajanje novim okoliščinam in razmeram, zato je lepo, 
če imamo v tem procesu nekoga ob sebi, ki nas razume 
ter nam vse to pomaga sprejemati in na novo osmisliti 
naše življenje. Naš osnovni program deluje že trideset let. 

Prostovoljstvo, ženske in 8. marec

V društvu Mozaik generacij Polzela smo veseli, da je poslanstvo našega društva 
izvajati programe za starejše ljudi, s katerimi odgovarjamo na aktualne potrebe 
starejših, tako v našem kraju kot tudi širše.

Prostovoljke, ki so pripravljene del svojega prostega 
časa nameniti starejšim ljudem, jim prisluhniti, podeliti 
z njimi kakšno modrost …, so v našem društvu danes 
ženske, ki so ženske z veliko začetnico. Ženske, ki so lahko 
ponosne, da so samostojne, enakovredne, izobražene, 
tako skozi šolski sistem kot tudi skozi šolo življenja. 

Vsaka zase je pomembna, dragocena. Vse skupaj so 
pravi šopek bogastva modrosti in ženskosti. In ob osmem 
marcu, ko praznujemo praznik vseh žena, se zahvaljujem 
vsaki prostovoljki posebej in voščim vsaki ženski v naših 
programih kot tudi širše vesel osmi marec, z željo da bi bil 
vsak dan osmi marec.

Na boj žensk v preteklosti nas še danes opominja rdeč 
nagelj, simbol osmega marca. Nagelj v sebi nosi simboliko 
in predstavlja cvet sprave ter simbolizira najtesnejše 
prijateljstvo, spoštovanje, spoznanje globine čustev. In naj 
bo ta simbolika vodilo za vse predstavnike v naši družbi, 
tako moške kot ženske. 

Marjana Šmajs

S kurentoma se je fotografiral tudi župan Jože Kužnik.
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Pohod članov Društva upokojencev Andraž 

Dve kolajni na članskem državnem prvenstvu 

Na lep sončen februarski dan, čeprav malo mrzel, smo se pohodniki našega društva 
odpravili na hrib Vodemla nad Šaleško dolino. Izhodiščna točka je bila Turistična 
kmetija Karničnik v Hrastovcu. 

Pohodnike je razveselilo prijetno februarsko vreme.

Nika Šenica v uspešno izvedeni akciji

Zbralo se nas je 23 pohodnikov. Po 
jutranji kavi smo urno krenili v hrib. Pot 
nas je vodila skozi Šenbric in še malo 
navkreber, vmes smo imeli postanek za 
klepet in malico. Nato smo se usmerili 
proti vrhu Vodemle, s katerega se nam 
je razprostrl čudovit razgled po Šaleški 
dolini in okoliških hribih. Po krajšem 
postanku, veter nam je namreč kar 
malo ponagajal, smo se preko Cirkovc 
vrnili na izhodiščno točko, kjer nas je 
čakala okusna domača malica. Pohod 
je trajal tri ure. Končali smo ga ob 
druženju in pijači. Domov smo se vrnili 
zadovoljni, saj smo naredili nekaj za 
svoje zdravje. Sklenili smo, da se v 
marcu spet odpravimo na zanimiv in 
prijeten pohod. 

Drago Jamnikar

26. februarja 2022 je na Polzeli 
potekalo člansko državno prvenstvo 
v organizaciji domačega kluba. 

Karate klub Polzela sta zastopali 
dve članici, Nika Šenica in Laura 
Bergant. Po odličnih dvobojih sta 
se obe uvrstili v finale državnega 
prvenstva. Laura je po suverenih dveh 
zmagah osvojila 1. mesto v kategoriji 
članic do 55 kg, Nika pa je v finalu 
klonila in osvojila 2. mesto v kategoriji 
članic do 61 kg. 

Čestitamo za odlične borbe!

Luka Deberšek
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Kulinarična pustna delavnica na daljavo

“Na svetu lepše rož´ce ni, kot je vinska trta, pozimi spi, 
spomlad’ cveti, v jesen nam vince daje”  

Vsaka pustna šema, ki je v pustnem času obiskala naše domove, se je lahko 
posladkala z odličnimi pustnimi dobrotami izpod rok članic Kulinarične sekcije Andraž.

Tudi letos smo se odločile in pripravile pustno delavnico 
na daljavo. V zavetju svoje domače kuhinje smo poiskale svoj 
najboljši recept za krofe, flancate, miške in podobno pecivo 
ter začele peči. Vse smo svoje končne izdelke poslikale in 
jih delile z drugimi članicami, nismo pa pozabile tudi na 
izmenjavo receptov.

Zadovoljni obrazi članov družin in vseh pustnih šem, ki so 
nas obiskale, so potrdili, da je bila delavnica zelo uspešna. 
Tudi članice smo bile zadovoljne s svojimi izdelki in na novo 
pridobljenimi recepti.

V kulinarični sekciji že z veseljem zremo v prihodnost  
in komaj čakamo na vse delavnice, ki se bodo izvedle v živo.  
Na kakšno pa z veseljem povabimo tudi vas. 

Urška Brunšek

Žlahtna žametna črnina ali modra kavčina, ki smo 
jo leta 2016 v dar dobili od Savinjskih vinogradnikov in 
lepo uspeva na Ulrihovi kapelici na gradu Komenda, je  
od letos opremljena tudi z napisno ploščico.

Letošnjo spomladansko rez sta 14. marca 2022 opravila 
župan Občine Polzela Jože Kužnik in njen skrbnik skozi vse 
leto Martin Kodre. Župan se je skrbniku zahvalil, da lepo skrbi 
za našo potomko, in zaželel uspešno letino, vsaj takšno, kot 
je bila lani, saj se lahko pohvalimo z 10 litri grajske modre 
kavčine. 

Modra kavčina je stara že več kot 400 let in je vpisana v 
Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu. 
Verjamemo in upamo, da nas bo žlahtnica pod skrbnim 
očesom skrbnika z vsakoletnim pridelkom razveseljevala 
tudi v prihodnje. 

Lidija Praprotnik

Spomladanska rez modre kavčine na gradu Komenda

Pustne dobrote izpod rok članic Kulinarične sekcije Andraž
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Skupina Z naravo do zdravja 
na ogledu Velenjskega jezera

Na naših srečanjih smo še v mrzlem januarju pogledovali v bližnjo prihodnost, v to, 
kaj bomo počeli naslednje mesece. Sklenili smo, da bomo vsaj enkrat na mesec 
naše skupne urice preživeli v naravi. Vsakega dneva se bomo razveselili, saj smo 
prepričani, da bo zahrbtni virus počasi omagal in da bodo zaščitni ukrepi pred njim 
milejši. Lažje bomo dihali, saj prihaja pomlad.

Zadnjo sredo v februarju smo se v sončnem vremenu 
odpeljali do Velenjskega jezera. Najprej smo se povzpeli 
na razgledno ploščo, od koder je lep pogled na jezero in 
okolico. V tem času narava na prvi pogled še počiva. Na 
sprehodu ob jezeru pa smo bili presenečeni. Ves čas so 
nas spremljali labodi, ki so plavali, se potapljali ali kar tako 
pozirali. Pravi lepotci. Ko smo mislili, da ne bomo videli 
nobene spomladanske rožice, so nas presenetile kronice, 
podlesne vetrnice in žafrani. Ob jezeru smo malo posedeli 
in uživali v lepi okolici. Nato še nekaj korakov in obkrožili 
smo obe jezeri. Menda smo naredili deset tisoč korakov. 
Prijetno utrujeni smo počakali na presenečenje ob koncu 
izleta. Majda, Boris in Danijel so poskrbeli za kulinarično 
presenečenje. Zadovoljni nad našim prvim izletom smo se 
še fotografirali za spomin in komaj čakamo naslednjega. 

Cvetka Mastnak ČulkIzlet v naravi

Velikonočnica – stepska lepotica
 

Marec – sušec je letos upravičil svoje ljudsko ime. Izsušena zemlja od vetra in sonca 
spominja na stepsko pokrajino, pusto, surovo, nerodovitno. Toda to ne velja za vse. 
Kosmatinci so si na tem zahtevnem terenu poiskali svoj življenjski prostor. Mednje 
spada tudi Velikonočnica (Pulsatilla grandis), ki ima v Sloveniji samo dve rastišči: Na 
Boču in na Ponikvi pri Šentjurju, kjer je največje rastišče pri nas. 

Tja smo se drugo soboto v marcu odpravili planinci iz 
Planinskega društva, da bi si ogledali to čudo. Sprejeli so 
nas člani TOD Ponikva in nam razkazali rastišče, ki je veliko 
skoraj 2 hektarja. Zaščitili so ga z ograjo, ki varuje občutljivo 
cvetje in preprečuje objestnežem, da bi ga trgali in teptali. 
Letos so našteli 850 cvetov, kar je solidna številka. Čeprav 
je do Velike noči še dober mesec, so cvetovi že v polnem 
razcvetu in bodo do praznika bodo že zdavnaj odcveteli. 

Preden smo se odpravili domov, smo se ustavili še 
pri obeh vaških cerkvah in na domačiji Antona Martina 
Slomška, ki je v bližini. Strinjali smo se, da je bila to čudovita 
ekskurzija, primerna za vsakogar, tudi za vrtce in šole.  

Uroš ČotarPredavanje pred vhodom v rastišče
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Novice iz parka Šenek

Odslej bo sprehod pod krošnjami starodavnih dreves mogoč tudi ob slabšem 
vremenu. V mesecu marcu je bilo v parku Šenek nasutih in utrjenih pet sprehajalnih 
poti. Kmalu bodo poti ob večerih tudi osvetljene, saj je že v delu tudi osvetlitev glavne 
poti skozi park.

Novo zeleno parkirišče na vstopu v park in otroško 
igrišče v spodnjem delu parka se bosta odprli s toplejšim 
vremenom, takoj ko zraste že posejana trava. Predvidoma bo 
to konec aprila, glede na vreme v prihodnjih tednih.

Ob odprtju otroškega igrišča načrtujemo zanimivo 
otroško prireditev na prostem.

Okrog parkirišča je bila posajena gabrova živa meja. V 
parku je predvidenih še nekaj novih klopi in košev. 

Želimo si, da bo park Šenek kmalu prepoznan kot eden 
izmed najlepših arborističnih parkov v Sloveniji. Že letos bo 
izpolnjen eden izmed pogojev za to, to je dostopnost parka 
za vsakogar.  

Damjan Jevšnik Urejanje potk po parku za prijetnejši sprehod

Oglas ni lektoriran 
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V petek, 11. februarja 2022, smo se 
s planinci in člani pohodniške sekcije 
pri Društvu upokojencev Polzela zbrali 
pred občinsko stavbo na Polzeli. 

Na vrhu Sevčnika (562 metrov)

Z letošnje druge krvodajalske akcije

Pod vodstvom Jožice Jegrišnik smo 
se v lepem sončnem vremenu podali 
na pot.

Po poteh Andraža
 

Na Polzeli 106 krvodajalcev
 

Pot poteh Andraža je krožna planinska pot, ki obsega 15 kontrolnih točk in se 
razprostira po njegovih mejah. Obide vse kulturno-geografske spomenike.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec in Krajevna organizacija Rdečega 
križa Polzela ter Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana so v prostorih veroučne 
učilnice Župnije Polzela 23. marca 2022 pripravili letošnjo drugo krvodajalsko akcijo.  

Z avtomobili smo se peljali do 
Vodosteča. Pot smo nadaljevali proti 
Pečku. Med potjo smo opazili prve 
znanilce pomladi. Na plano so že 
pokukali zvončki in žafran. Prispeli 
smo do Pepčka. Po kratkem počitku 
smo nadaljevali pot mimo Vodnega 
hrama nad Janom in naprej do vrha 
Sevčnik. Blizu vrha je čez gozdno 
planoto lep razgled na Paški Kozjak. 
Mize in klopi pa nas vabijo k počitku. 
Tu smo se odpočili in okrepčali z 
dobrotami iz nahrbtnika. 

Pot nas je vodila naprej do 
Zgornjega Koška. Na pohodu smo 
pridobili pet žigov s kontrolnih točk. 
Vračali smo se po cesti po pobočju 
Sevčnika, proti Pepčku in naprej do 
izhodišča. 

Julijana Klemen

Akcije se je udeležilo 106 
krvodajalcev, lani ob tem času 
71. Transfuzijske službe ves čas 
potrebujejo kri za nujna zdravljenja, 
zato je ta visoka udeležba velikega 
pomena. Krvodajalci so se, kot smo 
jih v Območnem združenju RK Žalec in 
Krajevni organizaciji RK Polzela prosili, 
prijavili v transfuzijsko službo na točno 
uro odvzema krvi, zaradi česar jim ni 
bilo treba predolgo čakati na odvzem. 

Naslednja, tretja akcija bo v sredo, 
30. marca, v avli Doma II. slovenskega 
tabora v Žalcu. 

Tone Tavčer
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Avtorji 14. razstave “Žena - mati” so v svojih delih upodobili pesmi 
Neže Maurer.

Jan Rizman

Razstava ponuja obiskovalcem 
slikovito podobo pesmi Neže Maurer

 

Zmaga Hopsov Kranju
 

Naša rojakinja Neža Maurer je nekoč o svojih pesmih povedala: »V pesmih je moje 
življenje … Ne kakor se je dogajalo, temveč kakor sem ga občutila.« Likovniki Kulturno-
umetniškega društva Polzela so tudi letos v mesecu marcu pripravili tradicionalno, 
že 14. likovno razstavo »ŽENA – MATI«. 

Košarkarji Hopsov so prišli do nove zmage v ligi za obstanek, potem ko so po 
izenačeni prvi polovici dvoboja v tretjem delu naredili odločilno razliko in srečanje 
proti Triglavu iz Kranja dobili z rezultatom 95 : 81. 

Tokratna likovna dela upodabljajo pesmi Neže Maurer, 
tako kot prebrano pesem razume, občuti vsak posamezni 
avtor. Večina razstavljenih del je bila izdelana v februarju 
in marcu tega leta na likovnih delavnicah pod mentorstvom 
Tomaža Milača, nekaj pa v domačem okolju posameznih 
članov.

Še vedno leži nad kulturnim dogajanjem senca korone, 
zato se je vseh 25 avtorjev letošnje razstave »ŽENA – MATI« 
odločilo, da postavijo dela na ogled na gradu Komenda  
od 11. marca do 14. aprila 2022. 

Prisrčno vabijo na ogled, kajti pesmi Neže Maurer 
prihajajo iz dobrega srca, razstava pa bo obiskovalcem 
ponudila slikovite podobe njenih pesmi.  

Tone Tavčer

Tekmeca sta bila enakovredna in izenačena ves prvi 
polčas, pa tudi še del tretje četrtine. A majhen zaostanek 
so v 24. minuti gostje izničili (54 : 54). Potem pa so sledile 
minute Hopsov. Ti so ta del tekme dobili s 30 : 18, to pa je 
bila razlika, ki je Kranjčanom do konca tekme ni več uspelo 
nadoknaditi. Zadnji kanček upanja je bil začetek zadnjega 
dela, ko so po trojki Črta Čabrila prišli do 70 : 74, a so potem 
gostje spet hitro pobegnili na +10, do konca dvoboja pa nato 
razliko še povišali do končnih +14.

Pri Hopsih je bil daleč najbolj razpoložen Jan Rizman, ki 
je tekmo končal pri 35 točkah in dosegel tudi polovico, in 
sicer sedem trojk svoje ekipe. Marko Vranjković pa je dodal 
še 16 točk in devet skokov. Na naslednji tekmi bodo Hopsi v 
soboto 2. aprila 2022 doma gostili Šentjur.   

Tone Tavčer
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Čistilna akcija v Občini Polzela je stekla v zelo lepem številu.

Čisto okolje je naš ponos
 

Z vsakoletno akcijo želimo v Občini Polzela krepiti povezanost občanov in zavest o 
skrbi za čisto okolje. Namen akcije je očistiti morebitna divja odlagališča, okolico šol, 
vrtcev, naselij in sprehajalnih poti, kulturnih objektov, bližine vodotokov in gozdnih 
površin. 

Veseli smo, da je odpadkov vse manj in da divjih 
odlagališč skoraj ni več, so pa ceste in poti še vedno 
odlagališče za marsikoga. 

V čistilni akciji je v petek, 25., in soboto, 26. marca 
2022, sodelovalo skoraj 1100 udeležencev. Zbralo se je okoli  
110 m3 mešanih odpadkov. Ves čas čistilne akcije je bil odprt 
kamnolom v Andražu nad Polzelo, kamor so se odvažali tudi 
večji kosovni odpadki. Tako množičnega odziva v sklopu 

čistilne akcije na Polzeli še ni bilo, zato lepa hvala vsem, 
tudi vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom, za čas in trud.

Čistilna akcija temelji na prostovoljstvu, njen namen pa 
je ohranjanje čistega, urejenega ter vsem nam prijetnega 
okolja in narave. Hvala, da vam je mar, v kakšnem okolju 
živimo. Z našim okoljem pokažemo, kdo smo.  

Lidija Praprotnik
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Moje ime je Matjaž Vodlan in sem kandidat za volitve v Državni zbor v volilnem okraju 
Žalec 1 in Žalec 2 na listi stranke DeSUS.
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani ekonomist.  Moja kariera je vezana na  
delo v gospodarstvu. Sodeloval ali vodil sem več zahtevnih projektov iz področja  
vodenja podjetij in prodaje. Delovne in življenjske izkušnje sem si nabiral v tujini in doma.   
Živim v  Žalcu.
Znam ceniti naš,  slovenski standard, naše dosežke v razvoju Slovenije, delo preteklih 
generacij. Pomemben del tega razvoja je tudi  zasluga  stranke DeSUS. V  ospredju 
razmišljanja in programskih ciljev stranke DeSUS je  skrb za  upokojence,  invalide in  
ranljive skupine za katere je izredno pomembno, da so jim dostopne javne storitve,  
da se posveča skrb za dostojno starost, zdravstveno varstvo.  Zavedamo se,   da so  
pokojnine zaslužene in  rezultat družbenega dogovora med gospodarstvom in delovno 
aktivno populacijo, ki prispevajo denar v ta namen. Stranka  posveča pozornost tudi  
področju varnosti, prehranski samooskrbi, energetskemu razvoju, skrbi za okolje in 
položaju mladih na področju zaposlovanja in stanovanjske problematike. Vse to te-
melji na vrednotah stranke, spoštovanju demokracije in ničelni toleranci do korupcije.  
Stranka DeSUS je pri svojih zahtevah vedno zmerna, a vztrajna in neomajna. Glas za 
DeSUS pomeni podporo socialni enakosti in daje glas za spoštovanje vseh generacij. 
Kdor bo volil za DeSUS, skrbi za svojo prihodnost. Stranka z zavzemanjem za višje 
dohodke zaposlenih skrbi tudi za bodoče upokojence, to pa bomo sčasoma postali vsi 
mi. Ali ni to plemenit cilj? 
Kdor  bo volil za DeSUS, bo volil poštene kandidate. Stranka DeSUS je  stranka, v 
kateri pošteni ljudje, člani in vodstvo,  vidijo smisel v udejstvovanju,  saj so vse aktiv-
nosti usmerjene v dobrobit soljudi.   Pri tem ne delamo razlik med delavci in kmeti.   
To je stranka članov in ne funkcionarjev, ki je lahko ponosna na svoje dosežke.  
Ob tem  se zaveda, da njeno delo še zdaleč ni končano. 
Kdor bo volil za DeSUS, se bori proti  korupciji in razprodaji  narodnega bogastva. 
Stranka  ni sodelovala pri divjem lastninjenju, nima na svoji vesti raznih podkupovalnih 
afer in vedno brzda brezbrižnost kapitala. 
Stranka DeSUS bo seveda prisotna na volitvah  24.4. 2022 v naših  volilnih okrajih. DeSUS  
vedno prisluhne problematiki, ki zadeva starejšo in mlajšo populacijo. Tvorno vzpodbuja 
in  podpira gradnje, posodobitve domov za upokojence, zdravstvene domove, kapacitete 
za rehabilitacijo in negovanje,  ki so še kako potrebne v našem okolju in sodeluje v 
ostalih projektih lokalnega pomena.  
DeSUS od nedolgo nazaj lažje sodeluje pri reševanju prej naštetih problemov, tudi zato, 
ker so se od nas poslovili člani s figo v žepu in stranka je dobila nov zagon. Naj vas 
povabim, da nam na volišču namenite vaš glas. 
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Koledar dogodkov - april 2022

Petek, 1. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih   
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 1. 4. 2022, od 17.30 do 19. ure
 Odhod izpred DU Polzela – Športna  
 dvorana Golovec Celje 
 Stezno kegljanje – Golovec Celje
 Društvo upokojencev Polzela 

Sobota, 2. 4. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 10. kolo medkrajevne lige  
 malega nogometa – Andraž   
 2021/2022
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 3. 4. 2022, od 9. do 12. ure
 Pri cerkvi in pokopališču v Andražu 
 Blagoslov traktorjev
 Občina Polzela

Nedelja, 3. 4. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 4. 4. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 5. 4. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela 
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela 

Torek, 5. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Kegljanje s kroglo na vrvici,   
 kovinski obroči, pikado
 Društvo upokojencev Polzela 

Sreda, 6. 4. 2022, ob 11. uri
 Pri pokopališču v Andražu 
 Dan slovensko-ameriškega   
 prijateljstva in zavezništva v   
 Andražu nad Polzelo
 Občina Polzela

Četrtek, 7. 4. 2022, od 16. do 18. ure  
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 7. 4. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda – VIT-točka
 Javna okrogla miza o razvoju   
 turizma v Občini Polzela
 Občina Polzela – TIC Polzela 

Petek, 8. 4. 2022, ob 7. uri
 Zbor pred občinsko stavbo  
 na Polzeli
 Pohod: Polzela–Boč
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 8. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Pikado, kegljanje s kroglo na   
 vrvici, metanje kovinskih 
 obročev
Društvo upokojencev Polzela 

Petek, 8. 4. 2022, od 17.30 do 19. ure
 Odhod izpred DU Polzela –  
 Športna dvorana Golovec Celje 
 Stezno kegljanje – Golovec Celje
 Društvo upokojencev Polzela 

Sobota, 9. 4. 2022, od 9. do 13. ure
 Pred občinsko stavbo na Polzeli
 Spomladanski sejem
 Turistično društvo Občine Polzela

Sobota, 9. 4. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 11. kolo medkrajevne lige   
 malega nogometa – Andraž  
 2021/22
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 10. 4. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 10. 4. 2022, ob 16. uri
 Andraž nad Polzelo
 Otvoritev mostu »Grilova brv«
 Občina Polzela 
 
Ponedeljek, 11. 4. 2022, ob 17.30
 Grad Komenda – VIT-točka
 Bolečine v križu – preprečevanje,  
 vzroki in zdravljenje.  
 Predavanje Lidije Jazbec,  
 dipl. fizioterapevtke s   
 specialnimi znanji, terapevtke  
 ortopedske in manualne   
 medicine
 Zveza športnih društev Polzela

Ponedeljek, 11. 4. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 12. 4. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela 
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 12. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Kegljanje s kroglo na vrvici,   
 kovinski obroči, pikado
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 14. 4. 2022, ob 16. uri
 Zbor pri Domu DU Polzela
 292. lunohod: Polzela–Šempeter– 
 Ribnik Vrbje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 14. 4. 2022,  
od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 14. 4. 2022, od 18. do 19. ure
 Grad Komenda – VIT-točka
 Zgodbe iz sveta (za dušo in srce)  
 – predavanje avtorice več   
 knjižnih uspešnic, Petre Škarja 
 Občinska knjižnica Polzela v  
 sodelovanju z Medgeneracijskim  
 društvom Mozaik Generacij   
 Polzela

Četrtek, 14. 4. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda – poročna   
 dvorana
 Podelitev športnih priznanj   
 Občine Polzela za leto 2021
 Zveza športnih društev Polzela  
 in Občina Polzela

Petek, 15. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Pikado, kegljanje s kroglo na   
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela 

Petek, 15. 4. 2022,  
od 17.30 do 19. ure
 Odhod izpred DU Polzela –   
 Športna dvorana Golovec Celje 
 Stezno kegljanje – Golovec Celje
 Društvo upokojencev Polzela 
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Sobota, 16. 4. 2022, ob 17.15 
 12. kolo medkrajevne lige  
 malega nogometa – Andraž  
 2021/22
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 17. 4. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 18. 4. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 19. 4. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela 
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 19. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Kegljanje s kroglo na vrvici,   
 kovinski obroči, pikado
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 21. 4. 2022, od 17. do 18. ure
 Občinska knjižnica Polzela
 Prisluhnimo pravljici
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 21. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 22. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih   
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela 

Petek, 22. 4. 2022, od 17.30 do 19. ure
 Odhod izpred DU Polzela –   
 Športna dvorana Golovec Celje 
 Stezno kegljanje – Golovec Celje
 Društvo upokojencev Polzela 

Sobota, 23. 4. 2022, ob 5. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 27. Rusov pohod – Medvednica
 Športno društvo Andraž

Sobota, 23. 4. 2022, od 9. do 12. ure
 Grad Komenda
 Ustvarjalna delavnica za otroke 
 TIC Polzela

Sobota, 23. 4. 2022, ob 15. uri
 Konferenčni center Novi Klošter
 5. tortno tekmovanje
 Društvo dvorec za kulturo in   
 izobraževanje

Sobota, 23. 4. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 13. kolo medkrajevne lige   
 malega nogometa – Andraž 
 2021/22
 Športno društvo Andraž

Sobota, 23. 4. 2022, ob 18. ure
 Športna dvorana Polzela
 Dobrodelni koncert za Ustanovo  
 dobrodelni županov sklad 
 Polzela
 Ustanova dobrodelni županov  
 sklad Polzela

Nedelja, 24. 4. 2022, ob 9. ure
 Igrišče v Andražu
 33. Memorial Frančka Satlerja
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 24. 4. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 24. 4. 2022, ob 10. uri
 Igrišče v Andražu
 1. turnir streljanja z zračno  
 puško
 Športno društvo Andraž

Ponedeljek, 25. 4. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 26. 4. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela 
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 26. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Kegljanje s kroglo na vrvici,   
 kovinski obroči, pikado
 Društvo upokojencev Polzela

Sreda, 27. 4. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 14. kolo medkrajevne lige  
 malega nogometa – Andraž  
 2021/22
 Športno društvo Andraž

Četrtek, 28. 4. 2022,  
od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 29. 4. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih  
 obročev
 Društvo upokojencev Polzela 

Petek, 29. 4. 2022,  
od 17.30 do 19. ure
 Odhod izpred DU Polzela –   
 Športna dvorana Golovec Celje 
 Stezno kegljanje – Golovec Celje
 Društvo upokojencev Polzela 

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

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

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

PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu! 
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

MALI OGLASI
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Program medgeneracijskega centra za april 2022  

Petek, 1. 4. 2022 
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 5. 4. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 6. 4. 2022
 14.00–15.30  
 Tehnika sproščanja z  meditacijo
 (Marija Habjan)

 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 7. 4. 2022
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice 
 (Julijana Veber)
 15.00–16.30  
 Ustvarjalna delavnica, pletenje,  
 kvačkanje
 (Zofka Palir)

Petek, 8. 4. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 12. 4. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 13. 4. 2022
 14.00–15.30 
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 14. 4. 2022
 15.00–16.30 Naučimo se šivanja
 (Sonja Ramšak)

Petek, 15. 4. 2022 
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 19. 4. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 20. 4. 2022
 14.00–15.30  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 21. 4. 2022
 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber)

 15.00–16.30 
 Ustvarjalna delavnica, pletenje,  
 kvačkanje
 (Zofka Palir)

Petek, 22. 4. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)

Torek, 26. 4. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Majda Blagotinšek)

Sreda, 27. 4. 2022
 14.00–15.30  
 Tehnika sproščanja z meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 16.00–17.30  
 Delavnica Do zdravja z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 28. 4. 2022
 15.00–16.30 Naučimo se šivanja
 (Sonja Ramšak)

Petek, 29. 4. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Štefan Školnik)
 
Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na 
oglasni deski in na Facebook strani. 
Na dogodke prihajajte zdravi.

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

V spomin
Zahvala

Usoda kruta je hotela, 
tebe nam je vzela.
Odselila si se tja, 
kjer ni več trpljenja, ne gorja.
Odkar utihnil je tvoj glas, žalost, 
bolečina domujeta pri nas.

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

DAMJANA DUCMAN 
(11. 7. 1963–14. 3. 2021)

Iz srca hvala vsem, ki jo z lepo mislijo ohranjate v 
spominu in ji namenite svoj trenutek ob njenem 
veliko preranem grobu.

Vsi njeni

DRAGO ŽELEZNIK   
    (31. 8. 1942–9.  2. 2022)

Ob izgubi dragega moža, očeta, dedija in brata se 
lepo zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili k 
večnemu počitku.

Hvala za vse izrečene tolažilne besede in darove.

Vsi njegovi

14. marca mineva leto dni, odkar nas je za vedno zapustila 
draga 

V spomin

Zahvala
V 86. letu nas je zapustila 

 JOŽA HRIBERNIK
(3. 5. 1936–19. 2. 2022)

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,  
prijateljem in sosedom za izrečena in pisna sožalja  
ter darovano cvetje in svete maše.

Zahvaljujemo se tudi dr. Jernejšku in patronažni sestri. 

Vsi njeni

10. marca je minilo 10 let,  
odkar nas je zapustil naš dragi

 STANKO BUKOVEC
(27. 4. 1933–10. 3. 2012)

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in 
postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.

LUDVIK IN MARIJA BRŠEK   
    

Naj vedno živita v naših srcih.

Vsi njuni

Letos minevata dve leti in eno leto, odkar sta nas 
zapustila naša draga

V spomin
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