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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
17. 6. 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 30. 6. 2022.

Polzelan
Poročevalec Občine Polzela
Številka 5/2022, maj 2022
Datum izida: 26. 5. 2022
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Izdajatelj
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Uredništvo
Glavna in odgovorna urednica:
Alenka Kočevar
Tehnična urednica:
Manuela Mlakar Podgoršek
Programski sodelavci:
Bojana Kralj Kos
Bernardka Sopčič
Blaž Turnšek
Kontakt uredništva
Naslov: Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Telefon: 03 703 32 00
E-pošta: urednistvo-polzelan@polzela.si
Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.
Fotografije
Tone Tavčer, Špela Ožir, Bina Plaznik, Pia Klančar,
Filip Jeram, arhiv društev Občine Polzela, arhiv
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Oblikovanje
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Studio 55
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2400 izvodov
Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik
Antični lev iz pohorskega marmorja na
stopniščni ograji ob glavnem vhodu v grad
Komenda. Lev simbolizira moč, pogum,
veličastnost in trdnost. Potrepljajte ga ob vstopu
v grad in tudi sami boste postali neustrašni.
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Spoštovani občanke in občani!
Maj, ki je za mnoge najlepši mesec v letu, se izteka. V
njem je tudi letos narava zažarela v najlepših barvah, ki po
nekaj zimskih mesecih ponujajo težko pričakovane čudovite
in poživljajoče poglede. Staro slovensko ime za maj, veliki
traven, pomeni bujno pomladno rast, ki v mesecu, ki mu
pregovorno rečemo tudi mesec ljubezni, resnično pride do
izraza. Iz dneva v dan je vse okrog nas bolj zeleno in cvetoče.
Maj med drugim povezujemo tudi s šmarnicami – tistimi, ki
tako omamno dišijo, in tistimi, ki v Marijin mesec prinašajo
eno izmed najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti v čast
Mariji, Jezusovi materi.
V maju pa je tudi kar nekaj pomembnih datumov.
Zagotovo je med najpomembnejšimi 4. maj, mednarodni
dan gasilcev, ker ta dan goduje njihov zaveznik sveti Florjan.
Zato tokrat nekaj besed namenjam gasilkam in gasilcem.
Naj bodo te besede tudi odlična popotnica vsem, ki se bodo
udeležili gasilske olimpijade v Celju, obenem pa dodatna
pozornost jubilantom – PGD Andraž nad Polzelo, ki praznuje
50 let.
Dragi gasilke in gasilci, ste ponos lokalnega okolja,
ste naše bogastvo, brez katerega si ne znamo in ne
želimo predstavljati lokalnega utripa. Vaša drža je vzor
vsem občanom. Čeprav se prostovoljno odločite za delo v
gasilskem društvu, se po vojaško držite vseh gasilskih pravil.
Brez plačila ste na voljo ure in ure. Nemalokrat tvegate
lastno življenje. Vaše intervencije so takojšnje in učinkovite.
Največkrat za besedo hvala. Ste naši junaki. Vselej vam
zaupamo in vselej računamo na vas. Ponosni smo na vas,
zato je vaš jubilej tudi praznik nas vseh.
Dve izjemni odliki vašega poslanstva sta prostovoljstvo
in zvestoba, saj večina vse svoje življenje ostane v gasilskih
vrstah. Ljudje ste odločilen dejavnik v gasilstvu, zato je denar
najvarneje in z žlahtnimi obrestmi naložen v izobraževanje
in usposabljanje, v druženje z drugimi sorodnimi društvi, v
skrb za mladino in za usposobljene mentorje. Vesel sem, ker
skrbite za vzgojo podmladka in ker je v gasilskih vrstah veliko
žensk, ki po delu in zavzetosti nič ne zaostajajo za moškimi
kolegi. Hvaležen sem, ker nas povezujete z družabnimi in
kulturnimi prireditvami in ste ob drugih društvih steber
našega ponosa.

Naj ostane staro geslo slovenskih prostovoljnih društev
»Bogu na čast, bližnjemu na pomoč« vaše vodilo. Sveti
Florjan, ki varuje ponosne gasilske vrste, pa naj ostane vaš
zvesti zaveznik. Naj vam stoji ob strani, ko se boste razdajali
v plemenitih dejanjih, ko boste nesebično in solidarno nudili
pomoč pomoči potrebnim ob njihovem nemočnem klicu »NA
POMOČ!«.
Z globokim spoštovanjem se vam zahvaljujem za
opravljeno delo in vam želim varno delo.
Vse dobro vsem.
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S Prostoferjem k zdravniku, na pošto, v trgovino …
Starejšim in preostalim težje mobilnim občanom po novem ni več treba skrbeti,
kdo jih bo odpeljal do zdravnika ali po drugih opravkih. Občina Polzela je sredi maja
pristopila k projektu Prostofer. Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt
za mobilnost starejših, ki povezuje starejše ljudi, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki po drugi strani
radi priskočijo na pomoč.

ki potrebuje prevoz, vsaj tri dni prej
pokliče na brezplačno telefonsko
številko 080 10 10. V komunikacijskem
centru nato zabeležijo njegove
podatke in lokacijo prevoza. Po
najavi prevoza klicni center obvesti
prostovoljnega voznika o prevozu in
to sporoči uporabniku, za katerega
se opravi prevoz,« je delovanje strnil
direktor zavoda Zlata mreža in vodja
projekta Miha Bogataj ter dodal, da
je Občina Polzela 86. občina, ki se
je priključila temu vseslovenskemu
prostovoljnemu projektu.
Občina Polzela je del projekta Prostofer uradno postala 17. maja 2022, ko je župan Jože
Kužnik simbolično izročil ključe občinskega vozila, s katerim bodo šoferji za zdaj opravljali
prevoze, predsedniku Društva upokojencev Polzela Igorju Pungartniku.

»Do zdaj smo prevoze za občane, ki
so jih potrebovali, že izvajali s pomočjo
režijskega obrata ali občinske uprave.
Spoznali smo, da je treba področje

namenjen vsem tistim starejšim
občanom, ki ne vozijo sami, nimajo
sorodnikov in imajo nizke mesečne
dohodke ter tudi slabše povezave z

Prvi prostovoljci. Z leve proti desni: Janko Mlakar, Jože Hržica, Štefan Školnik, Igor
Pungartnik in Danijel Mlakar.

sistemsko rešiti, zato smo se odločili,
da pristopimo k projektu Prostofer,«
je na otvoritvenem dogodku povedal
župan Jože Kužnik. Prostofer je

javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča
jim lažjo dostopnost do zdravniške
oskrbe, brezplačne prevoze do javnih
ustanov, trgovinskih centrov … »Občan,

Deset šoferjev prostovoljcev
V Občini Polzela za zdaj prevoze
opravlja
deset
prostovoljcev
z
obstoječim občinskim vozilom. Še
letošnje poletje bo občina postala
bogatejša za električno vozilo, ki
bo namenjeno izključno za potrebe
Prostoferja. Eden izmed prostovoljnih
šoferjev
je
predsednik
Društva
upokojencev Polzela Igor Pungartnik,
ki ga veseli, da je od maja letos
ta storitev na voljo tudi starejšim
občanom v naši občini. »S Prostoferjem
lahko obiščejo zdravnika, lekarno ali
bolnišnico, pošto, trgovino in podobno,
zato v društvu podpiramo projekt in
ga obenem pomagamo izvajati. Nekaj
članov namreč pri projektu sodeluje
kot šoferji prostovoljci, ki opravljajo te
brezplačne prevoze,« je povedal.
Več kot zgolj vozniki
In kdo je lahko prostovoljni šofer?
To je lahko vsak, ki ima veljavno
vozniško dovoljenje in je v svojem
prostem času pripravljen pomagati
tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar
so prostoferji v resnici veliko več kot
zgolj prostovoljni vozniki – svojim
sopotnikom nesebično pomagajo tudi,
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ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih
pospremijo do čakalnice in počakajo
nanje med pregledom, pomagajo nesti
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na
pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ...
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo
svojo humanost za samoumevno in
častno dejanje. Če se v tem prepoznate
tudi sami, se lahko obrnete na občino
in se pridružite ekipi prostovoljcev.

Za večjo varnost
Partner projekta je Agencija za
varnost pometa, ki Prostofer podpira
finančno in strokovno. »Prostofer
vsebinsko sovpada z enim izmed
naših projektov, ki ga imenujemo
Sožitje. Pri nekaterih seniorjih v
prometu morda že obstaja neke
vrste
negotovost,
nekateri
se
mogoče malo bojijo avtoceste, zato

5

potrebujejo samozavest, ki jo pridobijo
z obnavljanjem predpisov, čemur je
namenjen projekt Sožitje, ki je zato
nekakšna dopolnitev Prostoferja,« je
pojasnila predstavnica agencije in
polzelska svetnica Dragica Sternad
Pražnikar ter obenem dodala, da ima
agencija preventivne projekte za vse
generacije. Mladi namreč potrebujejo
nekaj drugega kot starejši.
Špela Ožir

Za varnejši in bolj sproščen vsakdan
Društvo upokojencev Polzela je v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije
in Telekomom starejšim občanom Občine Polzele zagotovilo brezplačno E-oskrbo, ki
omogoča preprost klic na pomoč s pritiskom na gumb v primeru padca ali slabosti
ter takojšnjo organizacijo ustrezne pomoči strokovno usposobljenega asistenčnega
centra 24 ur na dan.
ki večji del dneva preživijo sami,« je povedal predsednik društva
upokojencev Igor Pungartnik, ki je vesel, da so naleteli na lep
odziv. Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika
bo poskrbel Telekom Slovenije, namestitev je preprosta, brez
vrtanja in posebnih napeljav.

Življenje ob vsakodnevnih aktivnostih je s pomočjo e-oskrbe
varnejše in bolj sproščeno za vas in vaše svojce.

Trenutno se je za to odločilo 56 občanov. Za vse tiste, ki
bi to še želeli, ni prepozno. Priporočljivo je le, da se čim prej
obrnejo na društvo upokojencev, tudi če niso njegovi člani, saj
je število kompletov omejeno. Projekt E-oskrba na domu sicer
ni nov, temveč je v plačljivi obliki v Sloveniji prisoten že nekaj
let. Ministrstvo za zdravje ga bo letos s pomočjo evropskega
denarja v brezplačno uporabo za leto dni ponudilo vsega skupaj
pet tisočim Slovencem.
Dober odziv
Društvo upokojencev Polzela je v tem takoj videlo
priložnost, da morebitnim zainteresiranim občanom zagotovi
brezplačno možnost uporabe elektronske naprave, s pomočjo
katere lahko starejše in invalidne osebe v primeru padca ali
slabosti pokličejo na pomoč. »V sodelovanju s prostovoljkami
Krajevne organizacije Rdečega križa Polzela, Karitasa in društva
upokojencev smo šli takoj v akcijo. Obiskali smo potencialne
uporabnike po vsej občini in jih vprašali, ali bi želeli imeti na ta
način zagotovljeno oskrbo. V prvi vrsti gre za starejše občane,

Ni še prepozno
Pungartnik obenem dodaja, da se lahko za uporabo prijavijo
tudi drugi, s katerimi njihovi prostovoljci niso vstopili v stik
ali so si morda po premisleku premislili. »Do kdaj se lahko še
odločijo, ni datumsko omejeno, temveč je to mogoče, dokler se
ne razdelijo vsi kompleti. Za Savinjsko regijo, ki zajema območje
od Logarske doline do Sotle, je na razpolago 600 enot. Koliko
so jih do zdaj že razdelili, na ravni društva nimamo podatkov,«
pravi Pungartnik, ki upa, da bo vseh pet tisoč kompletov po
Sloveniji razdeljenih čim prej. Brezplačni pilotni projekt bo nato
trajal do konca septembra leta 2023.
Za trajno brezplačno uporabo
Vodstvo Zveze društev upokojencev Slovenije se zavzema,
da bi bila storitev brezplačna tudi še vnaprej in ne zgolj dobro
leto dni. »V Sloveniji v primerjavi z razvitimi državami Evropske
unije močno zaostajamo pri oskrbi starejših v domačem okolju,
saj so starejši na svojem domu vse prevečkrat prepuščeni
sami sebi. Veseli nas, da je vlada s pomočjo evropskih
sredstev E-oskrbo, ki je v razvitih državah že sestavni del
socialnega varstva starejših, zagotovila brezplačno in da
tudi v Sloveniji končno delamo pomembne korake v smeri
zagotavljanja varnosti starejših, ki bivajo sami,« je letošnjega
marca ob podpisu pogodbe povedal predsednik Zveze društev
upokojencev Slovenije Janez Sušnik.
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Javna razgrnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta Ob razbremenilniku
Javno je razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) v območjih EUP PO1/2 in PO1/3 v naselju Polzela z oznako Ob razbremenilniku.
Javna razgrnitev poteka od 16. maja 2022 do vključno 15. junija 2022. Gradivo javne
razgrnitve je dostopno v prostorih Občine Polzela in na spletni strani Občine Polzela.

Lega območja OPPN Ob razbremenilniku v širšem prostoru

Zasnova območja predvideva umestitev 18 stanovanjskih enot.

V času javne razgrnitve bo v sredo, 1. junija 2022, ob 15.
uri v sejni sobi Občine Polzela organizirana javna obravnava,
na kateri bo podana podrobnejša obrazložitev vsebine
podrobnega prostorskega načrta.

Območje ureditve je na nepozidani površini na
jugozahodnem delu Občine Polzela in predstavlja
nadaljevanje stanovanjske pozidave ob razbremenilniku. V
zasnovi je predvidena umestitev 18 stanovanjskih enot.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen dopolnjen
osnutek OPPN Ob razbremenilniku podajo svoje pripombe
in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in
skupnosti. Pripombe in predlogi se lahko podajo kot zapis
v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne
razgrnitve, pisno na Občino Polzela ali ustno na javni
obravnavi. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji
dan javne razgrnitve.

Petra Siter
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Razpisana sredstva za programe in projekte
za leto 2022 so razdeljena
Vsako leto Občina Polzela po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi javne razpise
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev društvom, ustanovam, organizacijam
in posameznikom. Letos je bila objava konec marca 2022, kar je nekoliko pozno,
vendar smo se v občinski upravi potrudili, da so upravičenci prišli do sredstev v malo
več kot mesecu in pol.
Za izvedbo javnega razpisa za kmetijstvo je Občina
Polzela v proračunu za leto 2022 načrtovala 25.000 evrov, kar
je 10.000 evrov več kot v prejšnjem letu, in sicer za pomoč
za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo. Sredstva so porabljena v celoti in razdeljena 17
upravičencem.
Na razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev,
programov na področju turizma ter preostalih društev,
organizacij in združenj v Občini Polzela je prispelo 30 vlog,
od tega osem prijaviteljev do sofinanciranja ni upravičenih,
22 upravičencem pa so sredstva dodeljena. Občina Polzela
je podprla pet društev s področja kmetijstva, eno turistično
društvo, dve kulturni društvi, tri veteranska oziroma
borčevska društva, dve upokojenski društvi, tri društva s
področja prostega časa otrok in mladine, eno mladinsko
društvo, dve glasbeni društvi, eno medgeneracijsko društvo
ter dve društvi s področja socialnega varstva. Letos je bilo
za potrebe razpisa namenjenih več sredstev kot v prejšnjih
letih. Tako so za programe kulturnih društev v Občini Polzela
zagotovljena sredstva v višini 20.800 evrov, za programe
na področju turizma 2200 evrov ter za programe preostalih

društev, organizacij in združenj v Občini Polzela 58.050 evrov.
Sredstva za redno dejavnost so bila društvom nakazana po
podpisu pogodbe, druga sredstva bodo nakazana na podlagi
zahtevkov, ki jih podajo društva skozi leto.
V letu 2022 je Občina Polzela za sofinanciranje športnih
programov namenila 153.000 evrov. Razdelila jih je med
21 izvajalcev športnih programov. Sredstva za vzdrževanje
športnih objektov v višini 15.000 evrov pa med osem
upravičencev.
Upravičencem želimo obilo uspeha pri izvedbi svojih
projektov in programov.
V tem letu pa so odprti še štirje javni razpisi, in sicer
Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva, Javni poziv
za sofinanciranje kastracije in sterilizacije lastniških mačk,
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav in Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne
dediščine. Možnost prijave je do konca tekočega leta
oziroma do porabe sredstev. Razpisni pogoji in vloge so
objavljeni na spletni strani Občine Polzela.
Mija Čulk

Zdravje v Občini Polzela
Z veseljem vas obveščamo, da smo pripravili že sedmo objavo podatkov o zdravju
v občini. Kazalniki vključujejo podatke leta 2020, ki ga je prežemala pandemija
covida-19. Od srede, 11. maja 2022, bodo kazalniki dostopni na novi spletni strani
obcine.nijz.si, ki bo omogočala tudi preprosto primerjavo z drugo občino.

Publikacija “Zdravje v občini” na kratko povzame tudi
posledice pandemije covida-19, saj je ta povzročila ne
le globalno zdravstveno krizo, ampak tudi družbeno in

gospodarsko stisko. Raziskava SI-PANDA je pokazala, da se v
Sloveniji srečujemo z znaki pandemske izčrpanosti, posebno
pri mlajših prebivalcih. Za obvladovanje posledic pandemije,
izboljšanje zdravja občanov in zmanjševanje neenakosti v
zdravju bo zato v prihodnje še bolj pomembno ustvarjanje
lokalnih okolij, ki bodo spodbujala zdrav življenjski slog,
krepila socialno oporo in dobro sosedsko povezanost.
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Podpis dogovora
»Občina po meri invalidov« za leto 2022
V sredo, 4. maja 2022, je potekal slavnostni podpis Dogovora o vključitvi Občine
Polzela v izvajanje projekta za pridobitev listine Zveze delovnih invalidov Slovenije
(ZDIS) z nazivom »Občina po meri invalidov« za leto 2022. Dogovor so podpisali župan
Občine Polzela Jože Kužnik, podpredsednik Medobčinskega društva invalidov Žalec
Marijan Turičnik in podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Ivan Kostrevec.
Na začetku razprave so podpisniki dogovora pohvalili
namen in izvajanje projekta, ki predstavlja temelj
izenačevanja enakih možnosti v občini. Po uvodnih besedah
podpisnikov je koordinatorica delovne skupine Jasna
Gregorc predstavila aktivnosti, ki so že izvedene in sledijo
sprejetemu akcijskemu načrtu. Predstavila je tudi aktivnosti,
ki so v procesu izvedbe, ter izpostavila pomembnost ureditve
prehodov za pešce, ki so v neposredni povezavi z osnovno
šolo, vrtcem in zdravstveno postajo.

Med podpisom dogovora

Pred podpisom je potekala razprava s člani projektnega
sveta ZDIS, člani sveta za invalide Občine Polzela in člani
koordinacije invalidskih organizacij.
Župan Občine Polzela je ob prejeti pobudi Medobčinskega
društva invalidov Žalec podprl projekt, ki prinaša izboljšave
za vse občane, predvsem pa za ranljive skupine ljudi, ki so
dostikrat pozabljene in potisnjene ob rob družbe.

Po predstavitvi načrta izvedbe v letu 2022 so člani
projektnega sveta ZDIS pohvalili potek projekta, ki za njih
predstavlja zanimiv in inovativen pristop k izvajanju ter
uresničevanju enakih možnosti invalidov in ranljivih skupin,
ter podali predloge, ki so odraz dolgoletnih izkušenj in znanj
s področja vključevanja ter ustvarjanja enakih možnosti vseh
ranljivih skupin v družbo.
Občina se je s podpisom dogovora zavezala k trajnemu
delu konkretnih nalog v korist najranljivejših skupin
občanov. Projekt poteka v več fazah in ZDIS bo v sodelovanju
s koordinacijo invalidskih organizacij in svetom invalidov
občine še naprej spremljal in svetoval pri uresničitvi
projekta.
				

Jasna Gregorc

Vabljeni na občinsko proslavo
ob dnevu državnosti
v četrtek, 24. junija 2022,
ob 19. uri na igrišče v
Andraž nad Polzelo.
»Oj mati moja domovina,
ljubezen moja ti edina ...«
(Simon Gregorčič)
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JAVNI POZIV – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
TIC Polzela objavlja javni natečaj za najlepšo pustno masko. Prav vsi občani Občine
Komisija
za mandatna
vprašanja,
volitve
imenovanja
javni
Polzela,
tako tisti
najmlajši, kot
tisti starejši,
ste in
lepo
povabljeni,objavlja
da sodelujete
poziv
za predlaganje
kandidatov
za predsednika
in člane
Občinske
volilne
na
natečaju
in si nadanete
izvirne pustne
maske. Maske
so lahko
posamezne,
skupinske
družinske,
vseinpanjihove
čimboljnamestnike.
izvirne in domiselne.
komisije ali
Občine
Polzela
Ker Občinski
druženj involilni
dogodkov
v živo
zaenkrat
šeimenovani
ni moč izvesti,
skrbno
komisiji
Občine
Polzela,
na 23. dogodek
seji Občinskega
dokumentirajte
v vašem
domačem
okoljumandat
ter fotografsko
gradivo pošljite na
sveta Občine Polzela
19. 6.
2018 preneha
30. 6. 2022.
e-naslov tic@polzela.si najpozneje do 15. 3. 2022.
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo
Osestavljajo
zmagovalcu
natečaja bo
Ocenjevala
bo: izvirnost,
predsednik
in glasovala
trije članistrokovna
ter njihovikomisija.
namestniki.
Predsednik
volilne
domiselnost,
trud, atraktivnost...
komisije in njegov
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih
diplomiranih pravnikov. Drugi člani volilne komisije in njihovi namestniki se
Posamezniku,
ali političnih
družini z najlepšimi
pustnimi
maskamiobčanov
bodo podeljene
imenujejo po skupini
predlogih
strank, drugih
organizacij
v občini
lepe
praktične Občinsko
nagrade. volilno komisijo imenuje Občinski svet Občine Polzela
ter občanov.
za štiri leta.
Najboljše maske in fotografije bodo objavljene v naslednji številki Polzelana.
Predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki so lahko samo
Vabljeni
sodelovanju,
ne bo vam
žal. stalno bivališče v Občini Polzela.
osebe, kik imajo
volilno pravico
in imajo
Članstvo v občinski volilni komisiji ni združljivo s kandidaturo na lokalnih
volitvah in drugimi opravili v postopku kandidature in volitev (zapisniki list
kandidatov, predstavniki strank ali samostojnih list …).
Pisne predloge kandidatov posredujte na priloženem obrazcu, skupaj s
podpisanim soglasjem kandidata na naslov Občina Polzela, Malteška cesta
28, 3313 Polzela s pripisom »za KMVVI – OVK 2022«. Obravnavani bodo
predlogi, ki bodo prispeli do 31. 5. 2022 do 15. ure.
Felix Skutnik,
predsednik

JAVNI RAZPIS – OBČINSKA PRIZNANJA 2022
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja razpis za
zbiranje
za podelitev
Polzela Prav
v letu
TIC Polzelapredlogov
objavlja javni
natečaj zapriznanj
najlepšo Občine
pustno masko.
vsi2022.
občani Občine
Polzela, tako tisti najmlajši, kot tisti starejši, ste lepo povabljeni, da sodelujete
Razpisana
naslednjaizvirne
priznanja:
na natečaju
in sisonadanete
pustne maske. Maske so lahko posamezne,
• naziv
občan
Polzela,
skupinske
ali častni
družinske,
vseObčine
pa čimbolj
izvirne in domiselne.
• grb Občine Polzela in
• plaketa
Polzela.
Ker druženj
in Občine
dogodkov
v živo zaenkrat še ni moč izvesti, dogodek skrbno
dokumentirajte v vašem domačem okolju ter fotografsko gradivo pošljite na
Predloge
za podelitev
priznanj
Občine
Polzela 2022 (na obrazcu) pošljite
e-naslov
tic@polzela.si
najpozneje
do 15.
3. 2022.
na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na
obcina.polzela@polzela.
si,strokovna
s pripisom
»za KMVVI
– Priznanja
2022«,
Onaslov:
zmagovalcu
natečaja bo glasovala
komisija.
Ocenjevala
bo: izvirnost,
do 22. avgusta
domiselnost,
trud,2022.
atraktivnost...
Celoten javni
razpis
in obrazec
»Predlog
za podelitev
Občine
Posamezniku,
skupini
ali družini
z najlepšimi
pustnimi
maskamipriznanja
bodo podeljene
Polzela«
sta dostopna
lepe
praktične
nagrade. na spletni strani www.polzela.si (Razpisi in objave) ali v
sprejemni pisarni Občine Polzela.
Najboljše maske in fotografije bodo objavljene v naslednji številki Polzelana.
Vabljeni k sodelovanju, ne bo vam žal.
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Vse, kar morate vedeti o civilni poroki
Prihajajo toplejši dnevi in s tem tudi čas, ko se zaljubljeni pari pogosteje odločajo za
velik korak, da izrečejo usodni da. Na srečo ni več omejitev zaradi koronavirusa, ki bi
vplivale na načrtovanje za mnoge najpomembnejšega dneva v življenju.
Zakonska ali partnerska zveza se lahko sklene:
• pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne
enote ali od njega pooblaščeno osebo - s pričama ali
brez,
• pred matičarjem in županjo ali županom občine, na
območju katere se zakonska zveza sklepa - s pričama
ali brez,
• samo pred matičarjem - s pričama ali brez.

Park Šenek je tudi kraj za poročno fotografiranje.

Na kaj vse moramo biti pozorni pri načrtovanju poroke?
Čeprav bodoči mladoporočenci najverjetneje najprej
pomislijo na poročno obleko, poročni prstan, koga povabiti
na poroko, kje in kdaj bo poroka, nikakor ne smejo pozabiti
na predhodno prijavo na pristojni upravni enoti, kjer se želijo
civilno poročiti. Po poroki ima zakonec oziroma partner,
ki spremeni priimek, 30 dni časa, da zamenja osebne
dokumente (osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in potno
listino) ter 15 dni, da zamenja prometno dovoljenje.
Na Upravni enoti Žalec v matični službi pari prijavijo
zakonsko ali partnersko zvezo. Z matičarjem se dogovorijo
za rezervacijo termina (datuma in ure) ter kraja v skladu
z možnostmi upravne enote glede na vrstni red prijav in
razpoložljivost uradnih oseb. Matičar ob prijavi bodoča
zakonca oziroma partnerja opozori na pogoje za veljavnost
zveze in se prepriča, ali so ti pogoji izpolnjeni. Zveze ne
more skleniti na primer oseba, ki je že sklenila zakonsko ali
partnersko zvezo in prej sklenjena zveza ni prenehala. Prav
tako ne more skleniti zveze nerazsodna oseba ali mladoletna
oseba.
V prijavi, ki je brezplačna, bodoča zakonca oz. partnerja
izjavita, da svobodno sklepata zvezo in da so izpolnjeni
pogoji za njeno veljavnost. V postopku prijave potrebujeta
veljaven osebni dokument s fotografijo. Če bodo pri sklenitvi
zveze navzoče tudi priče, je treba priložiti podatke o pričah
(osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Navzočnost
prič namreč že dlje časa ni obvezna, prav tako niso obvezni
prstani.

Če ima par željo, da kot pooblaščenec pri njunem obredu
sodeluje oseba, ki za to nima pooblastila Upravne enote
Žalec, mora poleg prijave (zapisnik) vložiti tudi prošnjo, da
se to osebo določi kot pooblaščenca za enkratno sklenitev
zveze. V prošnji je treba navesti, da je izbrana oseba
državljan Republike Slovenije, ki v okolici uživa ugled in
spoštovanje, ima sposobnost javnega nastopanja, aktivno
obvlada slovenski jezik ter je poslovno sposobna. Poleg tega
je vlogi treba priložiti tudi pisno soglasje izbrane osebe, da
bo pri obredu sodelovala kot pooblaščenec. Upravna enota
bo osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje, izdala pooblastilo
za enkratno sklenitev zveze.
Rok za prijavo sklenitve zakonske ali partnerske zveze
v uradnih prostorih in v uradnem času ni določen. Prijavo
lahko bodoča zakonca podata le osebno, lahko tudi več
mesecev pred poroko ali celo na dan poroke, ampak le v
primeru, da se zveza sklene pri matičarju na sedežu upravne
enote v času uradnih ur za sklepanje zvez. Zvezo lahko pari
sklenejo med tednom na sedežu Upravne enote Žalec ob
sredah med 10.00 in 16.30 ter petkih med 10.00 in 12.30.
Ob sobotah sklepamo zveze v uradnih prostorih med 10.00
in 19.00, izjemoma tudi v primerih, ko je sobota praznik in
hkrati dela prost dan.
Poročni obred poteka slovesno v posebej določenih
uradnih prostorih in traja običajno 20 minut. Upravna enota
Žalec ima naslednje uradne prostore za sklepanje zvez: grad
Komenda na Polzeli, Dom II. slovenskega tabora v Žalcu,
salon v Schwentnerjevi hiši na Vranskem in prostori Upravne
enote Žalec.
Zakonska ali partnerska zveza se, glede na zmožnosti
posamezne upravne enote, lahko sklene tudi zunaj uradnih
prostorov, če tako želita bodoča zakonca oziroma partnerja
in če sta pripravljena poravnati strošek v višini 170 evrov.
Obstajajo tudi izjeme, ko je mogoče zaradi bolezni izvesti
poročni obred le zunaj uradnih prostorov, vendar v teh
primerih bodoča mladoporočenca nimata stroškov. Druge
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stroške, ki so povezani s sklenitvijo poročnega obreda
zunaj uradnih prostorov (najem prostora in dodatna
ponudba), določijo lastniki prostorov, poravnata pa jih
bodoča mladoporočenca. Pomembno je, da je vloga oddana
pravočasno, in sicer 30 dni pred obredom, in da je vlogi
priloženo soglasje lastnika ali upravljavca zemljišča oziroma
objekta. Na lokaciji sta bodoča zakonca dolžna poskrbeti, da
bo prostor slavnostno urejen in da bodo postavljeni državni
simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
Upravna enota lahko z odločbo zavrne vlogo za sklenitev
zveze zunaj uradnih prostorov oziroma zunaj uradnega časa,
če bi bila taka sklenitev težko izvedljiva (npr. lokacija ni
dostopna z avtomobilom). Posebej izstopajočih želja bodočih
mladoporočencev glede lokacije na naši upravni enoti ne
beležimo.
Uradni osebi (matičar in pooblaščenec), ki vodita civilni
obred, morata slediti zakonskim in protokolarnim zahtevam.
Kljub temu pa je še vedno nekaj prostora za spremembe in
kanček inovativnosti (na primer glasbeni vložki, prilagojen
govor z zgodbo para). Zato predlagamo, da se bodoča zakonca
oziroma partnerja o predlogih oziroma željah pogovorita ob
prijavi z matičarjem.
Če želi skleniti zvezo tujec, ta za prijavo potrebujejo
dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali potrdilo o
državljanstvu), izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti
starejši od šestih mesecev (na mednarodnem obrazcu, če sta
državi podpisnici pariške ali dunajske konvencije o izdajanju
izpiskov iz matičnih knjig). Poleg tega tujci rabijo še potrdilo,
ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je tujec,
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da ni zadržkov za sklenitev zakonske oziroma partnerske
zveze, ter potrdilo o samskem stanu. Vse listine morajo biti
prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z določili
Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu. Overitev ni
potrebna, če je oseba državljan države, s katero je sklenjen
dvostranski sporazum, ali je podpisnica Haaške konvencije zadostuje žig Apostille. Če bodoči zakonec oziroma partner ne
razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zveze
sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.
Kar zadeva statistične podatke, je po zadnjih dostopnih
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v letu 2020
bilo sklenjenih 5214 zakonskih zvez in 47 partnerskih zvez.
Povprečna starost ženina ob sklenitvi zakonske zveze je bila
32,4 leta, povprečna starost neveste pa 30,5 leta. Statistika
beleži tudi 1774 razvez. Na območju Upravne enote Žalec
je bilo v letu 2021 sklenjenih 178 zakonskih zvez in nobena
partnerska zveza. Letos pa smo sklenili že 29 zakonskih zvez.
Na koncu, a ne nazadnje, bi rada pohvalila vse naše
matičarke in pooblaščenke ter pooblaščence za sklepanje
zakonskih in partnerskih zvez, kamor po zakonu spadajo
tudi župani občin Spodnje Savinjske doline (Tabor, Vransko,
Braslovče, Prebold, Polzela in Žalec), ki s svojo pozitivno
energijo in predanostjo dajo poseben pečat poročnim
obredom v skupno zadovoljstvo vseh, ki smo oziroma so
aktivno prisotni pri tovrstnih dogodkih.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.

				

Simona Stanter

Romantična Polzela
Na Polzeli je kar nekaj lokacij, ki jih lahko imamo za
romantične. Okusi so seveda različni, zato bomo tukaj
omenili le najbolj očitne. Urejen park Šenek je gotovo
prav poseben kraj, kjer okolje s potkami in klopmi pod
starodavnimi drevesi ob kulisi dvorca zbuja prijetne občutke.
Je okolje za sprostitev, za poglobitev vase ali v dvojino.
Klopca ljubezni na razgledu pri cerkvici na Vimperku je še
en kraj, ki vsaj ob toplem sončnem dnevu ali ob polni luni
namiguje, da je pravi čas za usodno vprašanje ljubljeni ali
vsaj za podobno vprašanje. Tudi platana na dvorišču gradu
Komenda ali sončni zahod na terasi gradu lahko pripomoreta
k njenemu želenemu odgovoru.

Park Šenek urejamo za ljudi, tudi za tiste zaljubljene.

Zakonske zveze se danes v Občini Polzela sklepajo na
gradu Komenda, pa tudi na posestvu Lavender hill in celo
v parku Šenek, v Slatinah in še kje. Grad Komenda je uradni
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prostor za sklepanje zakonskih zvez, zato tu ni potrebno
plačilo dodatne upravne takse. Mladoporočenci lahko na
gradu izbirajo med tremi poročnimi paketi, od preprostega
do najzahtevnejšega, z upoštevanjem različnih želja. Od
junija bo poroko v gradu mogoče po želji nadaljevati s
poročno zabavo ob vrhunski kulinariki v novem gostinskem
lokalu. Poroka v parku Šenek je mogoča v dogovoru s TIC

Polzela, ki ob pomoči režijskega obrata Občine Polzela skrbi
tudi za urejen park Šenek. Ker domišljiji ni konca in ker je
tudi matični urad ob upoštevanju določenih pogojev precej
prilagodljiv, je možnosti še več.
Veseli bomo, če boste za kraj vašega dogodka izbrali
Polzelo.
				

Damjan Jevšnik

Postala je svetla in prostorna
S ciljem izboljšati delovne pogoje zaposlenih na Občini Polzela ter omogočiti čim bolj
kakovosten servis za občane, smo pričeli z obnovo prostorov v občinski stavbi na
Malteški cesti 28.

Na Občini Polzela si prizadevamo zagotoviti kakovostno in fleksibilno delo glavne pisarne.

Neprimerna razporeditev v prostoru, pomanjkanje
svetlobe, premajhne delovne površine, zastarela oprema
in neugleden vtis so razlogi za odločitev, da se kot prva
obnovi glavna pisarna. V sklopu del so bila prenovljena tla,
zamenjano električno omrežje, pobeljene stene in kupljeno

novo pohištvo. Glavna pisarna je sedaj svetla in prostorna,
delo v njej pa lažje in učinkovitejše.
Vabljeni, da nas obiščete v času uradnih ur.
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Policijska kronika - maj 2022
Ker se z lepim vremenom začnejo tudi vožnje z raznimi
enoslednimi vozili, predvsem tudi z motornimi kolesi, vam
policisti v nadaljevanju posredujemo nekaj informacij.
Motoristi spadajo med bolj ogrožene skupine
udeležencev, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Policisti
zato motoristom svetujemo izjemno previdnost in strpnost,
prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti ter uporabo
zaščitne čelade in druge opreme. Varnost motoristov je
pomembno povezana z ravnanjem motoristov samih, saj
statistični podatki kažejo, da so v več kot polovici prometnih
nesreč povzročitelji motoristi: pomembno je, da upoštevajo
omejitve hitrosti, poskrbijo za vidnost ter uporabljajo
zaščitno opremo in čelado. Prav tako pa osveščamo
voznike drugih motornih vozil, avtomobilov, da se zavedajo
ranljivosti motoristov, da so dodatno previdni in se večkrat
prepričajo, da ne izsilijo prednosti (zaprejo poti) motoristom,
da so uvidevni in pozorni na njih.
Tuje študije kažejo, da motoristi pogosteje vozijo motor
zaradi užitka v vožnji, zabave, kot način preživljanja prostega
časa v primerjavi z drugimi vozniki (avtomobili, tovorni
promet), ampak še vedno se morajo zavedati svoje ranljivosti
in zato na motor z glavo, saj nesreča spremlja prepogumne.

6. 4. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem
dejanju nasilja v družini na območju Dobriča. Policisti smo
kršitelju izrekli prepoved približevanja žrtvi, zoper njega pa
je bila napisana kazenska ovadba na ODT Celje.
Na območju Občine Polzela sta se aprila zgodili dve
prometni nesreči z materialno škodo, in sicer ena v Založah,
druga pa v Andražu nad Polzelo. V obeh primerih sta bila
udeležena voznika kmetijskega traktorja, eden je vozil pod
vplivom alkohola, drugi pa se je v prometni nesreči lažje
telesno poškodoval.
V aprilu smo bili policisti PP Žalec obveščeni tudi o
dveh kršitvah javnega reda in miru, v enem primeru je bila
zadeva zaključena z uradnim zaznamkom, v drugem pa je bil
kršitelju izdan plačilni nalog.
Ostalih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP
Žalec na območju Občine Polzela nismo obravnavali.

Pred začetkom nove sezone motoriste opozarjamo,
naj bodo skrajno previdni. Spomladi je asfaltna površina
še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti
pnevmatik, zato je dodatna previdna vožnja nujna. Poleg
tega je zaradi zime na vozišču veliko udarnih jam in veliko
peska od zimskega posipa. Vožnjo prilagodite svojim
sposobnostim obvladovanja motorja, ki najverjetneje niso
na ravni lanske jeseni. Pred daljšo vožnjo zato opravite tudi
krajšo osvežitveno kondicijsko vožnjo.
Na pot se odpravite spočiti, pred vsako vožnjo pa
preverite stanje svojega jeklenega konjička ali kolesa. Vsi
moramo pravočasno predvideti ravnanje drugih udeležencev
v cestnem prometu in pričakovati tudi nenavadne okoliščine,
na katere moramo hitro odreagirati. Zaradi morebitnega
zaviranja voznika pred vami obdržite ustrezno varnostno
razdaljo.
Še zlasti svetujemo, naj bodo čim bolj vidni, predvsem
z nošenjem odsevnih oblačil svetlih barv. Prav tako pa
je pomembno, da imajo motoristi vedno prižgane luči.
Naj začetek motoristične sezone ne pomeni sproščanja
adrenalina, preizkusa zmogljivosti motornega kolesa in
svojih sposobnosti na cesti, ampak predvsem varno uživanje
v vožnji.
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Tudi domačim živalim je poleti vroče
Velikokrat se sprašujemo, zakaj v pasji vročini ne dosegamo zadovoljivih rezultatov
pri reji domačih živali. Verjetno pri tem ne bo odveč, če povemo, da so te živali
udomačene večinoma zaradi koristi, ki jih ima človek od njih. Pri udomačevanju se je
marsikaj spremenilo.
Največja sprememba pri udomačevanju je sprememba
specifičnih navad, ki so jih imeli divji predniki udomačenih
živali. Divji predniki udomačenih živali so si zanesljivo našli
dobra zatočišča pred poletno pripeko. Ob času najvišjih
dnevnih temperatur so počivali v hladni senci. Udomačene
živali, od katerih ima človek korist, pa velikokrat takih
možnosti nimajo. Zato je zaželeno, da jim nudimo čim
boljše rejske pogoje. Kaj lahko stori človek za boljše
počutje nekaterih udomačenih živali v poletni vročini?
1. Kokoši: so živali, katerih predniki izhajajo iz stepe.
Ekstremne vročine jih le delno onesposobijo. Najbolj očitno
se odraža na zmanjšani nesnosti tudi za 50 odstotkov. Pri
reji na prostem jim je treba omogočiti peščene kopeli in
pa večkrat dnevno svežo pitno vodo. Pri reji piščancev za
meso se pojavlja problem zmanjšanja zauživanja krme in
povečano pitje vode – s hladno vodo se ohlajajo. V skupinski
reji ugotavljamo izoliranje vsake živali posebej, dotikanje
in segrevanje piščanca od piščanca jim ne prija. Zato je
smiselno piščance za zakol, ki že imajo primerno težo, zaklati,
saj so prirasti dokaj skromni. Pri farmskih rejah v zaprtih
in izoliranih hlevih lahko kokošim in piščancem nudimo
boljše pogoje, vendar pa je vse povezano z večjimi stroški
porabe energije za vzdrževanje ustrezne temperature, vlage
in koncentracije škodljivih plinov v hlevu. Pri elektronsko
vodenih sistemih prezračevanja mora biti vgrajen tudi alarmni
sistem za najavo izpada. Servisirati ga je treba po navodilih
proizvajalca, da ne pride do okvare sistema, kajti ustrezna
ventilacija v jatah z več tisoč kljuni je odločilnega pomena.
2. Vodna perutnina: med vodno perutnino prištevamo
različne pasme rac in gosi. Za njihovo obnašanje je
specifično kopanje in iskanje hrane v vodi in pod vodo.
Prav tako jim voda odgovarja za kopanje. Paziti moramo
na čistočo vode, ki jo tem živalim nudimo. Zaradi kopanja
je priporočljivo vodo večkrat menjati, saj je drugače
preveč onesnažena in predstavlja nevarnost okužbe z
bolezenskimi klicami. Jajca vodne perutnine so izjemno
podvržena okužbi s salmonelami, zato je smiselno, da jim
nastavimo gnezda v katerih večkrat menjavamo steljo
in s tem poskrbimo, da so suha. Mladiči vodne perutnine,
račke in gosi so pa prav tako občutljivi, kot piščančki.
3. Kunci: predvsem manjši rejci lahko najdejo primerno
senco, kamor namestijo kletke. Bolj zanesljiva je senca
objektov kot pa dreves. Tudi reja v kletnih prostorih je
primerna, saj so v kleti, ki je v zemlji, nižje in konstantne

temperature. Reja v hlevih pri veliki gostoti naselitve in
slabo urejenem sistemu prezračevanja je lahko v teh vročih
poletnih mesecih usodna. Pri reji v kletkah se priporoča
zaščita z gosto mrežo, ki prepreči dostop komarjem in
drugemu mrčesu. Živalim je treba dati na razpolago skozi
ves dan svežo pitno vodo. Krmimo pa jih lahko samo enkrat
dnevno, če je le mogoče, z ohlajeno svežo krmo, vsekakor
pa jim krmimo nekaj sena ali vejic, da dobijo potrebno
vlaknino in tanin za delovanje slepega črevesa. V tem
letu, ki je zaradi vlage in visokih temperatur ugodno za
razvoj bolezenskih klic, je kunce smiselno preventivno
zdraviti. Podobno kot piščanci se obnašajo tudi mladiči
kuncev v gnezdu. Vsak zase želi ležati izoliran v gnezdu
ali pa celo že poleg gnezda. Niti malo jim ni všeč, da
bi se dotikali drug drugega in se dodatno ogrevali.
4. Prašiči: za divje prašiče je značilno, da je njihov
življenjski prostor v glavnem gozd. Hrano jim nudijo njive
in travniki v bližini gozda. Gozd kot življenjski prostor nudi
zaščito pred vetrovi, velikimi temperaturnimi nihanji,
poleg tega pa ni nikoli preveč osvetljen. Udomačeni prašiči
prav tako nimajo radi prevelikih temperaturnih nihanj in
nanje stresno odreagirajo. Prašiči nimajo žlez znojnic in
slabo oddajajo telesno toploto. Idealna reja za prašiče je
izpust z vodno kopeljo. V tej kopeli se prašiči okopajo in
rijejo po blatu. Tudi poležavajo radi v tem blatu in na ta
način ohlajajo telo. Blato, ki se jim nabere po telesu, s
sušenjem telo ohlaja, razen tega pa predstavlja izolacijo,
pred sprejemanjem toplote iz okolja in zaščito pred piki
insektov. Sodobne reje v zaprtih hlevih in gostih naselitvah
nujno zahtevajo ventilacijo. Vendar pa ventilacijski sistemi
(razen klime) zrak samo izmenjavajo. S hitrejšim kroženjem
zračnih mas skozi hlev se ustvarja rahel veter, ki ohlaja
površino teles živali. Če hlajenja ni dovolj, se prašiči radi
igrajo z napajalniki in škropijo z vodo. S tem početjem
se dodatno ohlajajo, posledica pa je pogosto polomljen
napajalnik in čezmerno razlivanje vode. Zelo pomembna je
gostota naselitve živali na površino. Predvsem so prašiči
pitanci proti koncu pitanja, ko presežejo maso 100 kg,
zelo utesnjeni pri reji na rešetkastih ali delno rešetkastih
tleh v boksu. Pri navedenih v hlevitvah se računa le
0,65 kvadratnega metra talne površine po prašiču. Pri
tako majhni razpoložljivi površini so se pri počivanju
prisiljeni dotikati drug drugega, kar jim v vročini
niti malo ne prija.

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

Kmetijstvo

Idealna reja prašičev z izpustom in možnostjo kopanja v blatu

5. Ovce: v Sloveniji redimo ovce za prirejo mesa in
mleka. Reja je običajno polintenzivna. Ovce so v glavnem
na paši in se na pašniku nasitijo, tako da se le malo ali
čisto nič ne dokrmljuje. Na pašniku je zaželena senca, ki
jo nudi grmovje ali drevje. Tudi razni hribčki in kotanje so
zelo primerno zavetišče pred pripeko. Ovce lahko ostrižemo
in jih s tem rešimo volne, za katero je znano, da je dober
izolator. Ne smemo pozabiti na zadostne količine pitne
vode in dodatek ustreznih mineralno-vitaminskih mešanic.

Senca visokostebelnega sadnega drevja ali kotanja med dvema
bregoma sta v poletni vročini zelo dobro zatočišče pred pripeko za
trop oplemenjene jezersko-solčavske pasme ovac.

6. Koze: podobno kot pri ovcah je tudi pri kozah zaželena
paša ali vsaj izpust v senci. Od vseh prežvekovalcev koze
vročino najboljše prenašajo. Senca, ki jo nudi grmovje ali
drevje, za koze ni najbolj posrečena, kajti koze izjemno rade
obžirajo listje in vršičke grmovja in drevja. Pogosto se zgodi,
da celo olupijo grm ali drevo, ki se pozneje posuši. Zato je
smiselno, da drevje zaščitimo. Koze temnejših barv slabše
prenašajo pripeko od koz svetlejših in bele barve. Burske
koze, primerne izključno za meso, bolje prenašajo vročino
od drugih koz na našem terenu. S tem verjetno potrjujejo
svoj izvor – Južna Afrika. Žal so burske koze bolj občutljive
na bolezni in slabe rejske pogoje kot domače pasme koz.
Pri hlevski reji jim ponudimo dovolj sveže in sočne trave ali
lucerne, zelo hvaležne bodo za veje listavcev ali iglavcev.
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7. Govedo: pasme krav selekcionirane v prirejo mleka
in nekatere kombinirane pasme imajo svoj izvor na severu
Evrope. Dolgo je prevladovalo zmotno prepričanje, da
govedu odgovarjajo take temperature kot človeku. Klima
v Švici, Nemčiji in na Nizozemskem je za rejo goveda
ugodnejša kot v večini slovenskih pokrajin. Krave brez
škode prenesejo nekaj dni celo temperaturo do –20 °C.
Veliko bolj pa so občutljive na previsoke temperature več
kot +25 °C. Previsoke temperature vplivajo stresno na krave.
Zmanjša se zauživanje krme, poveča se pitje vode. Krave
ne dobijo dovolj hranilnih snovi za vzdrževanje in prirejo
mleka. Vsebnost mlečnih sestavin se spremeni, predvsem
pade količina mlečne tolšče in beljakovin v mleku. V
najbolj kritičnih primerih se izjemno zniža točka zmrzišča,
sumi se na potvorbe mleka. Vročinski stres povzroči večjo
občutljivost organizma, pojav somatskih celic in mastitisov
je pogostejši. Kravam je treba omogočiti izpust v senco ali
pa vsaj nočni izpust, da vsaj ponoči ne trpijo zaradi vročine v
pregretem hlevu. Priporoča se tudi nočna in zgodnjejutranja
paša, če le imamo možnost ureditve pašnika in imajo kaj
pasti. V poletni vročini krave odklanjajo seno in senažo,
kajti pri presnovi strukturne vlaknine se sprošča energija, ki
še dodatno ogreva organizem živali. Raje zauživajo koruzno
silažo in močno krmo in pa seveda zeleno krmo, ki pa mora
biti ohlajena. Pazimo, da ne pride v jasli pregreta krma.
Visoko proizvodne krave je priporočljivo tuširati s hladno
vodo, ali jih obrisati z navlaženo krpo, saj se s sušenjem
dlake porablja telesna toplota. Žal pri reji krav molznic
prepogosto pozabimo na njihovo nego. Nega parkljev je še
kolikor toliko zadovoljiva, popolnoma pa se je pozabilo na
štrigelj – čohalo in na krtačo, predvsem pri vezanih rejah.
8. Konji: so pri nas največje in tudi najodpornejše
domače živali. Njihov naravni življenjski prostor so stepe
in savane. Zato konji dobro prenašajo ekstremno vročino,
mraz in veter. Okoli 2000 let pr. n. št. so začeli prve
udomačene konje uporabljati za delo v Babilonu, v Egiptu
pa približno 300 let pozneje. Ti konji so bili predhodniki
današnjih hitrih in okretnih arabskih konj. Druga skupina
konj pa je bila udomačena v Evropi. Za evropske konje
je značilno, da so težji in počasnejši od arabskih, vendar
bistveno močnejši od arabskih konj. Konji, udomačeni v
Evropi, so predhodniki današnjih delovnih konj, ki so jih
od udomačitve uporabljali za najtežja dela v kmetijstvu,
gozdarstvu, gradbeništvu. Omogočiti jim moramo čim
večji prostor za pašo in gibanje. Konj je žival širnih
prostranstev in zelo slabo prenašajo omejitve gibanja.
Zato jim je treba omogočiti čim več gibanja in življenja v
prostranstvu. Že sama reja žrebet je zaželena v čredah in
na pašnikih s čim večjimi površinami, da se navadijo na
čredo in razvijejo instinkt za življenje v skupnosti – čredni
nagon. Konje večinoma redimo za športne ali ljubiteljske
namene. Zato si za njihovo nego vzamemo več časa kot
za nego drugih koristnih živali. Za nego kože uporabljamo
čohala, krtače in gobe; za nego dlake pa škarje in glavnike.
Poseben trud je potreben za korekcijo in vzdrževanje
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zdravega in pravilno oblikovanega kopita, od katerega
je v veliki meri odvisno ustrezno in hitro gibanje konja.

pregrevanja organizma, kar je lahko usodno za žival. Hrano
jim ponudimo zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ko se ohladi.
Količinsko in kalorično obroke zmanjšamo, da preveč ne
obremenjujemo prebavnega sistema živali. Prav tako je
smiselno vse fizične aktivnosti psa prestaviti v hladnejši del
dneva. Če se pes rad kopa in namaka v vodi, mu to omogočimo.
10. Mačke: se praktično po udomačitvi niso v prehranskih
navadah spremenile. Še vedno ostajajo izključno mesojedci. Pri
naravnem prehranjevanju mačke predstavljajo mali glodavci
kar 80 odstotkov ulova, 10 odstotkov pa insekti. Mačke so
izjemno prilagodljive, zato so naseljene na vseh celinah.
Zaradi pomanjkanja znojnih žlez se v poletni vročini izogibajo
pregrevanju. Zatečejo se v hladen prostor, kjer počivajo. Na soncu
se v maščobi na dlaki pod vplivom ultravijoličnih žarkov tvori
D-vitamin, ki ga mačka poliže in se na ta način preskrbi z njim.

Naravno okolje za rejo konj so prostrane stepe in savane, konj
ima rad prostost. Poleti naj bo, če je le mogoče, glavna prehrana
konja paša. Pri hlevski reji pa konjem ponudimo starejšo travo v
cvetenju, kajti konju je treba dati krmo, bogato s strukturno
vlaknino.

9. Psi: so najdaljši čas človekovi zvesti spremljevalci.
Glede prehrane jih je človek precej prilagodil svoji prehrani,
za beljakovinsko hrano niso tako zahtevni kot mačke.
Potrebe po beljakovinah so podobne kot pri rastlinojedih
živalih (15 do 20 odstotkov surovih beljakovin v suhi snovi;
pri brejih samicah pa 20 do 25 odstotkov). Za vzdrževanje
ustrezne telesne temperature si psi v poletni vročini
poiščejo senco, iztegnejo jezik daleč iz gobca in pospešeno
dihajo. S tem svojim početjem omogočijo izhlapevanje vode
iz pljuč in jezika in ohlajanje telesa. Radi imajo senčne in
hladne lege, kamor se tudi v poletni pripeki radi zatečejo.

Naštel sem samo nekaj specifičnih vedenjskih navad naših
najpogostejših domačih živali. Upajmo, da v tem letu ne bo
take vročine in suše kot lani, vendar je vseeno pomembno, da
vemo, kaj živali v vročih dnevih potrebujejo in kaj jim moramo
zagotoviti, da se bodo dobro počutile, da bo čim manj stresov in
bo uspeh reje čim boljši.

Psi črne barve vročino zelo slabo prenašajo in se zelo radi zatečejo
v senco, uležejo in mirujejo.

Psi imajo žleze znojnice le v šapah, tako da jim le te
pri oddajanju telesne toplote bolj malo pomagajo. Pri
zelo visokih temperaturah je nevarnost hipertermije ali
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Blaž Turnšek

Oglasi
Oglas ni lektoriran
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Nuša Železnik, slovenska rekorderka v dvigovanju uteži
Ste vedeli, da imamo v Občini Polzela eno izmed najmočnejših Slovenk? To je
Nuša Železnik iz Založ, ki se je prvič v fitnes z bratom podala kot 14-letnica. Med
najrazličnejšimi utežmi se je takoj dobro znašla, celo tako zelo, da danes velja za
eno izmed najboljših slovenskih tekmovalk v powerliftingu oziroma troboju moči.
Podpisana je pod več državnimi rekordi. Med mladinkami in članicami v kategorijah
do 76 in 84 kilogramov je nepremagljiva.

Podpisana je pod več državnimi rekordi. Med mladinkami in članicami v kategorijah do 76 in 84 kilogramov je nepremagljiva.

Najprej je bil naš domači fitnes v garaži, danes ga imamo v
manjšem prostoru ob hiši, namenjenemu posebej za treniranje.

»Ko sem prvič začela hoditi v fitnes, sem bila stara
14 let. Ker sem se takrat še ukvarjala s plesom, sem se ob
tem želela še malo dodatno gibati. Takrat sicer nisem niti
najmanj vedela, kaj naj delam in kako. Pri treningih se mi je
kmalu pridružil brat, ki je bil bolj podkovan na tem področju.
Skupaj sva začela trenirati,« nam je zaupala Nuša, ki trenutno
tekmuje med mladinkami (do 23 let) in v kategoriji do 76
kilogramov.

vse ne ustreza vsem. Pri vajah je potrebna precejšnja mera
potrpežljivosti in odprtosti do novih idej ter eksperimentiranja.
Precej pomembna pa je tudi komunikacija med trenerjem in
atletom. Iz tega potem izhaja »znanje«. Zagotovo se da veliko
naučiti od drugih trenerjev in dvigovalcev.

Ste takrat, ko ste začeli trenirati, že vedeli, da je to
tekmovalni šport?

Tako je. Ni dolgo trajalo, da sva z bratom začela trenirati
kar doma. Imam to neizmerno srečo, da je brat investiral v
opremo, na kateri lahko treniram tudi jaz. Najprej je bil naš
domači fitnes v garaži, danes ga imamo na manjšem prostoru
ob hiši, namenjenemu posebej za treniranje. Sčasoma se je
okrepila tudi njegova opremljenost.

Nevede sem izvajala vaje, ki so na tekmovanju v
powerliftingu (počep, potisk s prsi in mrtvi dvig), vendar tega
nisem vedela. Sploh nisem vedela, da powerlifting obstaja.
Po nekaj mesecih treningov v fitnesu v Žalcu sva se z bratom
»preselila« v takrat na novo odprti fitnes na Polzeli, kjer nama
je trener povedal, da gre za tekmovalni šport. Po malo več
kot dveh mesecih smo se nato skupaj odločili, da gremo na
tekmo. Moje prvo tekmovanje je bilo na Hrvaškem, saj takrat
tekme pod okriljem Powerlifting zveze Slovenije (PLZS) niso
bile tako pogoste, kakor so danes.
Danes je vaš trener brat Samo. Od kod črpa vse
potrebno znanje? Kako si zamisli vaše treninge?
Treninge imam štirikrat na teden in trajajo med uro in pol
do dve uri in pol, odvisno od tega, kako obsežen je trening.
Powerlifting je dokaj individualen šport, kar pomeni, da

Sprva ste trenirali v fitnesu v Žalcu in nato še na
Polzeli, medtem ko danes trenirate kar doma …

Z bratom ste se povezali še z drugimi dvigovalci uteži
in pred dvema letoma sta ustanovila Powerlifting klub
Polzela. S čim vse se ukvarjate v klubu in koliko članov
ima?
Naš osnovni cilj je povezati dvigovalce iz Savinjske doline,
seveda pa so več kot dobrodošli tudi od drugod. Obenem
želimo powerlifting približati tudi drugim, torej rekreativnim
dvigovalcem. Trenutno je v Powerlifitng klubu Polzela
včlanjenih 36 članov, med katerimi so tako tekmovalci kot
rekreativci. Do zdaj sem na mednarodnih tekmah v okviru
našega kluba nastopila samo jaz, vendar upam, da se bo to
število povečalo z letošnjimi mednarodnimi tekmami.
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Kako hitro dvigovalci uteži napredujete? Sta na enaki
teži več mesecev morda let?
Napredek je odvisen od dvigovalca do dvigovalca in od
tega, kako dolgo se že ukvarja z dvigovanjem. Pri meni se
je napredek nekoliko »umiril«, kar pomeni, da sem lahko
na enaki premagani teži tudi več mesecev, kar tudi ni tako
nenavadno. Gre za šport, pri katerem tekmovalci v povprečju
izkoristijo ves svoj potencial šele v 30. letih starosti. Se mi
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jo lahko doseže samo na državnem prvenstvu. Norme so
visoke in zagotovo ne nekaj, kar se z lahkoto doseže.
Na katere rezultate ste najponosnejši?
Verjetno mi bo najbolj v spominu ostal prvi nastop
na mednarodni tekmi na Danskem leta 2017. Takrat sem
podrla tudi evropski kadetski rekord v težnostni kategoriji
do 72 kilogramov, ki je znašal 155,5 kilograma. Nekoliko

Ob treningih, študiju in študentskem delu ji ne ostane veliko časa,
kolikor ji ga, ga rada preživi čim bolj kakovostno.

Do zdaj je nastopila na štirih mednarodnih tekmah.

je pa tudi že zgodilo, da sem potrebovala kakšno leto in
pol za napredek. Moji trenutni osebni rekordi so 180
kilogramov iz počepa, 95,5 kilograma s potiska s prsi
ter 190 kilogramov iz mrtvega dviga. Moj najboljši rezultat
v skupnem seštevku znaša 463 kilogramov.

ponosnejša pa sem na nastop v Litvi leta 2018. Tam sem
med kadetinjami do 72 kilogramov osvojila srebro, med
vsemi težnostnimi kategorijami med kadetinjami sem bila
tretja.

Lani je bila tekma tudi na Polzeli v telovadnici.
Koliko tekmovalcev se je zbralo in od kod? Je bila to
do zdaj prva tekma v naši občini? Bo letos spet?
Na Polzeli je bilo lani drugo tekmovanje »Polzela open«,
prvo je bilo že leta 2018. V primerjavi s takrat je lani na
Polzeli nastopilo kar 37 tekmovalcev več (79 lani, leta 2018
pa 42). Večina tekmovalcev in tekmovalk je bila iz Slovenije,
so pa pri nas stalni gostje tekmovalci iz Italije, ki so vedno
več kot dobrodošli. Letos tekmovanja »Polzela open« sicer
ne bo, se bomo pa s klubom potrudili, da v prihodnosti
organiziramo še kakšno tekmo.
Kako pogosto se udeležujete mednarodnih tekem?
Se je nanje težko uvrstiti?
Mednarodnih tekem se udeležujem, kolikor mi to
dopuščajo finance. Cilj mi je vsaj ena mednarodna tekma
na leto, letos bo to evropsko prvenstvo. Do zdaj sem
nastopila na štirih mednarodnih tekmah. Za nastop na
mednarodnem odru mora tekmovalec doseči normo, ki
je predpisana za vsako kategorijo v začetku leta in se

Kako je po vašem mnenju razvito dvigovanje uteži v
Sloveniji?
Pri nas se powerlifting razvija precej hitro, vedno več je
tudi dvigovalcev, ki dosegajo norme, kar pomeni, da lahko
(upam) v prihodnosti pričakujemo tudi močne(jše) ekipe
na mednarodnih odrih. Domače tekme so vedno bližje po
kakovosti mednarodnim tekmam. Rekla bi, da je vzdušje na
njih celo boljše kakor na mednarodnih. Powerlifting je najbolj
razvit v ZDA in skandinavskih državah, vendar je vedno bolj
popularen tudi v Italiji in Franciji.
Ste študentka umetnostne zgodovine. S čim se
ukvarjate v prostem času, če ga vam seveda sploh kaj
ostane?
Ob treningih, študiju in študentskem delu mi ne ostane
veliko časa, kolikor mi ga, ga rada preživim čim bolj kakovostno.
V to je vštet čas, ki ga preživim z družino, predvsem pa tudi rada
umažem kuhinjo. Med karanteno sem veliko časa posvetila
peki kruha, kar me še vedno precej veseli.
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Škrat Brokolino na obisku

Svetovni dan Zemlje

Radi jemo zelenjavo!

V tednu, ko zaznamujemo svetovni dan zdravja, nas je
v oddelku 12 obiskal škrat Brokolino, ki nam je ob knjigi
Škrat Brokolino ali Pametne glave so zdrave avtorice
Julie Volmert predstavil, katero hrano je treba jesti, da
smo zdravi in polni energije.
Na svetovni dan zdravja, 7. aprila, nas je škrat Brokolino
presenetil in razveselil s polno skledo zelenjave. Prinesel
nam je solato, korenje, paradižnik, papriko različnih barv,
kumare in koruzo. Motovilec pa smo si nabrali kar sami na
našem ekovrtu. Najprej smo seveda poskrbeli za higieno rok
in zelenjavo temeljito oprali in narezali. Nato si je vsakdo
iz zelenjave, ki jo ima rad, sestavil »zelenjavni obraz«.
Vsi obrazi so bili barviti, raznoliki, nasmejani, okusni in
predvsem zdravi. Zaželeli smo si dober tek in zaužili krožnik,
poln vitaminskega goriva. Naša telesa so namreč kot majhne
lokomotive, nas je poučil škrat. Brez dobrih goriv ne delujejo!

Rožice za lepši svet

Svetovni dan Zemlje, 22. april 2022, smo letos v Vrtcu
Polzela zaznamovali s sajenjem cvetlic.

Ugotovili smo, da zelenjava ni le zdrava, ampak tudi zelo
okusna, zlasti še, če si jo pripraviš sam. Prejeli smo tudi
pohvalo škrata Brokolina za izvrstne zelenjavne kreacije in
navdušenje, ker nam je zelenjava tako zelo teknila.

S cvetličnimi lončki smo popestrili ograjo pred vrtcem
in na igrišču. Upamo in si želimo, da bomo s tem dejanjem
pripomogli tudi k ohranjanju čebel. Rožice smo posadili z
veliko mero naklonjenosti in ljubezni, zato upamo, da bodo
lepo rasle in cvetele. Mi pa jih bomo opazovali, občudovali
in po potrebi zalivali. Ob dnevu Zemlje nismo pozabili niti na
naš ekovrtiček. Posadili smo maline in v gredico dodali še
več jagod. Komaj že čakamo, da dozorijo prvi plodovi.

Simona Brglez in Mateja Stražar

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Polzela

Kje so moji copatki?
V aprilu smo v sklopu bralne značke obiskali tudi
šolsko knjižnico, kjer nam je naša knjižničarka Alja
pripravila čudovito urico z Muco Copatarico in še drugimi
knjižnimi junaki.
Za večino je bil to prvi obisk šolske knjižnice in zagotovo
ne edini. Če pa pri vas tudi ne najdete copat in jih niste
pospravili, vam jih je odnesla Muca Copatarica. Samo, da
veste, kje iskati.
Ura pravljic v šolski knjižnici

Pozdrave pošiljamo iz oddelka 11 s Petro in Polono.
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Policistov obisk
Ker Vrtec Polzela sodeluje v pilotnem projektu
Implementacija strategije kulture vedenja in vzgoja za
trajnostno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu
vzgoje in izobraževanja, nas je obiskal policist Jaka Udrih
s Policijske postaje Žalec.
Malčki so izvedeli vse in še več o tem, kako postati varuh
reda, kaj vse lahko doživiš na delovnem mestu, kaj moramo
povedati ob klicu na številko 113. Pogovorili smo se, kako se
vedemo na cesti in pravilno poskrbimo za svojo varnost in
varnost drugih. Največ zanimanja je nato požela predstavitev
zaščitne opreme in seveda policijsko vozilo z vklopljenimi
rotacijskimi lučmi ter sireno.
Za predstavitev se še enkrat zahvaljujemo policistu in
policijski postaji, bilo je zanimivo in poučno.
Nika Koren

Vrtičkarji ob policijskem avtu

Mesec branja sklenili s podelitvijo bralnih priznanj

Razstava ob 70-letnici Sinjega galeba

Zlati bralci z mentoricami in ravnateljico

V 3. a-razredu smo v mesecu aprilu vsak dan brali
prvih deset minut pouka. Najprej smo brali vsak svojo
knjigo, nato nam je knjigo Drejček in trije Marsovčki
brala še učiteljica v nadaljevanjih. Vsak dan so bile v
njej nove prigode in pustolovščine. Zgodba je bila zelo
napeta. Vsak dan smo komaj čakali na razplet zgodbe
in zanimalo nas je, kaj se bo zopet zanimivega zgodilo.
Marisa Razgoršek, 3. r.

V letošnjem tradicionalnem mesecu knjige in branja
so aprila učenci prvega triletja brali pravljice Ele Peroci,
spoznali našo imenitno pravljičarko in tako počastili
stoletnico njenega rojstva.
Za učence drugega in tretjega triletja pa smo v
sodelovanju z Mladinsko knjigo pripravili obsežno razstavo
o naši najstarejši otroški knjižni zbirki Sinji galeb, ki je letos
praznovala 70 let obstoja.
11. maja 2022 smo sezono branja sklenili s podelitvijo
bralnih priznanj 421 učencem naše šole, med katerimi smo
posebej ponosni na 30 devetošolcev, ki so bili zvesti branju
za bralno značko vseh devet let šolanja.
Alja Bratuša
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Evropa v šoli učencem OŠ Polzela
prinesla nove uspehe
Vsako leto se natečaja Evropa v šoli udeležijo tudi
učenci naše šole. Že nekaj let so izjemno uspešni. Tudi
letos je tako. Naslov natečaja je bil povsem ekološki, in
sicer: Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.
Natečaj poteka najprej na regionalni ravni, kjer so bili
učenci OŠ Polzela zelo uspešni. V kategoriji literarna dela se je
kar osem učencev uvrstilo na državno raven. To so bili učenci
Timotej Švajgel, Katarina Ihan, Ajda Čremožnik, Neža Saksida,
Iva Ćurković, Tajda Štorman, Lana Turnšek in Lina Golihleb.
Ustvarjali so pod mentorstvom učiteljic Mateje Medved, Marije
Bastl, Marije Kronovšek, Mojce Cestnik in Karmen Zupanc.
V kategoriji likovna dela so se na državno raven uvrstila dela
Neže Zabukovnik, Timoteja Švajgla in Ele Destovnik (mentorici
Manca Krajnc in Marija Bastl).
Na državno raven sta se uvrstila tudi dva videoposnetka
(kategorija video dela). Ustvarjalke so bile osmošolke, in sicer
Ema Kapus in Neli Stankovič ter Nuša Bohak in Klara Jug.
Učenke so ustvarjale pod mentorstvom Mojce Cestnik in Karmen
Zupanc.
Če je bilo veselje ob uvrstitvi na državno raven veliko, je bilo
ob razglasitvi končnih rezultatov še večje.
Med nagrajenci so bili s svojimi literarnimi umetninami trije
učenci OŠ Polzela oz. POŠ Andraž. V kategoriji od 1. do 3. razreda
je prvo mesto dosegla Katarina Ihan iz 3. a-razreda s pesmijo
Modro zlato življenja. Njena mentorica je Marija Bastl.

Nagrajenci z mentoricami na nagradnem izletu

V isti kategoriji je tretje mesto dosegel prvošolec podružnice
Andraž Timotej Švajgel s prispevkom, ki ima naslov Poplava.
Njegova mentorica je Mateja Medved.
V kategoriji od 4. do 6. razreda je drugo mesto dosegla Ajda
Čremožnik iz 6. c-razreda za svojo pesem Kam segajo globine
morja? Njena mentorica je Marija Kronovšek.
Vsi nagrajenci in njihovi mentorji so se 13. maja 2022
udeležili nagradnega izleta v Rakov Škocjan.

Marija Kronovšek in Karmen Zupanc

V projektu Evropska vas raziskovali Norveško
OŠ Polzela že vrsto let sodeluje v državnem projektu
Evropska vas. Namen projekta je spoznavanje držav
evropske unije, različnih narodov, kultur in navad
prebivalcev teh držav. Vsako leto na naši šoli spoznavamo
novo državo, letos smo si izbrali Norveško.
22. aprila 2022 smo v pouk vključili najprepoznavnejše
značilnosti Norveške in državo tako bolje spoznali. Projekt smo
sklenili z zaključno prireditvijo v Celju, 9. maja 2022, ko Evropa
praznuje svoj dan. Predstavili smo se s stojnico in plesnim
nastopom petošolk. Imeli smo se lepo, spoznavali značilnosti
drugih držav in se srečali z učenci drugih šol.

Simon Krumpak

Stojnica OŠ Polzela v Celju

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

Vrtec in šola

23

Naj haikuja šestošolk OŠ Polzela
V četrtek, 21. aprila 2022, je v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani potekala
zaključna prireditev za literarni natečaj Bodi pisateljica/pisatelj, ki ga je vodila Nika
Kovač.

Sinjina neba,
jata ptic v neznanem moj novi kažipot.
Ajda Čremožnik

Ptice v gozdu,
tišina jih ulovi,
nato vse zaspi.
Kaja Tomažič
Nagrajenki Ajda in Kaja

Natečaj je bil tokrat že deveti po vrsti, namenjen
učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter
dijakom srednjih šol v Sloveniji. Mladi smo lahko svoja
literarna dela pisali v številnih jezikih, tako v slovenskem
kot tudi v angleškem, nemškem, francoskem, španskem
in italijanskem jeziku. Razpis so v letošnjem letu razširili
na področje poezije, za slovenski jezik pa so razpisali tudi
natečaj za pisanje haikuja na temo ptic. Cilj natečaja je, da
mladi pokažemo svoje jezikovne zmožnosti, prav tako pa tudi
zmožnosti in spretnosti literarnega izražanja v slovenskem
in tujem jeziku.
Medve sva bili nagrajeni za najboljša haikuja po izboru
žirije, ki sva ju napisali pod mentorstvom najine učiteljice
Marije Kronovšek. Poleg priznanja sva prejeli tudi dve knjigi,
in sicer zbornik Nagrajena dela literarnega natečaja Bodi
pisatelj/pisateljica 2022 in pesniško zbirko Barbare Gregorič
Gorenc z naslovom Negotove pesmi.
Prireditev so organizatorji odlično popestrili tudi z
glasbo. Dramski igralci so prebrali odlomke najboljših in
nagrajenih literarnih del nas mladih. Nekaj besed sta nam
namenili tudi Alenka Veler, članica letošnje žirije natečaja
ter urednica knjižne zbirke Sinji galeb, in pripovedovalka
ter pisateljica Špela Frlic, avtorica mladinskega romana
Bleščivka.

Po prireditvi je bilo organiziranih več delavnic: Impro
poezija, Scenaristična delavnica, Kreativno pisanje in
Delavnica improvizacijskega gledališča. Udeležili sva se
delavnice Impro poezija. Delavnica nama je bila zelo všeč.
Pričakovali sva, da bo delavnica potekala tako kot pouk,
a je bila veliko bolj zanimiva in zabavna. Igrali smo se igre
asociacij (s pisanjem grafitov, iskanjem besede ali povedi,
na katero najprej pomislimo, ko zaslišimo besedo nevarnost
…) in spoznali, kaj je improvizacijsko gledališče, impro
poezija in na kakšne načine se lahko lotimo pisanja pesmi.
Preoblikovali smo pesem z naslovom Razredna slika, ki smo
jo morali spremeniti v našo lastno pesem, naše razredne
slike. Veliko pesmi je bilo resnično čudovitih.
Naši voditeljici je bilo še posebno všeč, da smo se
udeleženci pogovarjali tudi med odmori, ko smo bili sami.
Vsi smo se ujeli, zato smo si ob koncu delavnice med seboj
izmenjali tudi e-naslove.
Kaja Tomažič in Ajda Čremožnik, šestošolki
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Do prešernega nasmeha s prostovoljnimi prispevki

Med nastopajočimi je bila tudi skupina LPS, zmagovalci Eme 2022.

Glavni pobudnik in organizator dobrodelnega koncerta Jože Kužnik,
župan Občine Polzela

Ko dobre stvari začnejo postajati tradicija, upanje
postaja in ostaja plamenica. Za žlahtno navado se imamo
zahvaliti plemenitemu namenu Ustanovi Dobrodelni
županov sklad. Ta že osmo leto skrbi za to, da tisti,
ki potrebujejo pomoč, ki jih je prizadela bolezen, ki so
nadarjeni, toda nimajo materialnih možnosti za svoj
razvoj, ne ostanejo na pragu življenja, temveč jim
pomaga, da spet začno verjeti, da je življenje lepo in
dobro.
Župan Jože Kužnik je županov sklad, v katerega tudi
sam mesečno nakazuje del svoje plače, ustanovil pred več
kot devetimi leti, v tem času pa so iz sklada s pomočjo
dobrodelnih prireditev in drugih donacij podelili štipendije
dijakom in študentom iz socialno šibkih družin ter enkratne
denarne pomoči občankam in občanom v stiski.
Na letošnjem dobrodelnem koncertu za županov sklad
se je ponovno zvrstilo veliko nastopajočih, med njimi
tudi uveljavljena imena. V večer glasbe, vtkane v dober
namen, ki ne pozna strahu, so nas popeljali člani Kulturnoglasbenega društva Polzela KGD Cecilija, ki že leta opravljajo
najžlahtnejše poslanstvo med vsemi. Lepot Slovenije se
bomo še naprej spominjali s skladbo Slovenija, od kod

lepote tvoje; v dobrem in lepem nas je navdihoval Kvartet
Oljka. Da ne pozabimo na slovensko narodno-zabavno
glasbo, so poskrbeli člani ansambla Spev. Velik uspeh z
unikatnimi priredbami in svojimi avtorskimi skladbami so
poželi člani skupine SoulGreg Artist. Svoj nagajivi vložek,
poln humorja, je dodal Gašper Bergant. Čutni izrazni ples
deklic Cool kids Mavrica Braslovče, ki so lani sodelovale tudi
v televizijski oddaji Slovenija ima talent, je bil prava paša za
oči. Brez tolkalistov bi dogodek ne bil tako bučen in pester;
za to je poskrbel STOP - Slovenski tolkalni projekt. S svojimi
magičnimi prsti sta za popestritev na citrah poskrbeli
Karmen in Neli Kos Zidar. S svojimi avtorskimi skladbami na
klaviaturah in kahonu nas je čutno razvajala Sanja Mlinar
Marin z možem Janezom. Na svoj račun so prišli tudi eni in
edini Vaški godci, ki so napeli svoje mehe in odigrali venček
narodnih. Pobalinski nasmeh in otroštvo, ki ne pozna meja,
nam je poustvaril Združeni pevski zbor Osnovne šole in Vrtca
Polzela. V plesne ritme so se zazibali tudi učenci OŠ Polzela.
Z bendom Jana Potrča smo uživali v lahkotnem roku. V večer
pa so nas zazibali zmagovalci Eme 2022, skupina LPS, ki je
lepo zastopala naše barve na Pesmi Evrovizije 2022 v Torinu.
Lepo število obiskovalcev, ki imajo posluh in srce za
dobrodelnost, je preživelo par sobotnih uric v družbi glasbe,
umetnosti, smeha in dobrodelnosti. Z mislimi je dogodek
popestril Boštjan Oder.
Glavni pobudnik in organizator tradicionalnega
koncerta, župan Občine Polzela Jože Kužnik, se je ob
koncu zahvalil vsem obiskovalcem za njihov prispevek,
vsem donatorjem in sponzorjem ter nastopajočim, ki so
se brez izjeme odrekli honorarju, ter soustvarjalcem, ki
so kakor koli pomagali pri organizaciji koncerta. Tako se
je sklad obogatil za 4.310,42 evra.
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Savinjčani beremo 2021/22 – zaključno druženje
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo brez zadržkov izvedli zaključno druženje
bralcev v projektu branja odraslih Savinjčani beremo 2021/22. Na prireditev, ki je
potekala 9. maja 2022 v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec, je bilo vabljenih
skoraj 250 bralcev te sezone, prišli so tudi gostje iz šestih občin Spodnje Savinjske
doline, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Po uradnem delu so se bralci in gostje družili v avli
doma, za okusno pogostitev pa je poskrbela Hiša Lisjak z
Vranskega.
Z branjem vam delimo moč, ki jo potrebujemo za zdaj
in za naprej. Z veseljem vas pričakujemo naslednjo sezono
branja.
Irena Štusej

Recital pesmi Karla Destovnika – Kajuha

Mezzosopranistka Manca Izmajlova je bila osrednja
gostja prireditve in tudi avtorica ene izmed knjig letošnjega
branja, to je Vdihni življenje s polnimi pljuči. Slišali smo
nekaj znanih pesmi, njena izvedba je raznežila vzdušje.
Recital pesmi Karla Destovnika – Kajuha je pripravila
direktorica žalske knjižnice Jolanda Železnik, izvedle pa so
ga Andreja Hutinski, Valerija Jerman, Nina Trbovšek, Irena
Verbič in Jolanda Železnik. V zaključku programa so s plesno
učiteljico in trenerko Zino Vovk na oder prišle male baletke
njene plesne šole iz Braslovč.
Bralce in druge vabljene je letos v imenu šestih županov
Spodnje Savinjske doline nagovoril Janko Kos, župan Občine
Žalec, pozdravila pa jih je tudi bibliotekarka Irena Štusej,
ki je letos posebej izpostavila čuječnost kot eno izmed
najpogostejših besed tega časa. Prireditev je povezovala
direktorica knjižnice Jolanda Železnik. Izvedba je bila
finančno podprta tudi v sklopu projekta Čebela BERE med!,
ki za vse sodelujoče predstavlja prispevek k razvoju lokalnih
knjižnic, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih
znanj in dobrih praks.
K odlični izvedbi prireditve so pripomogli tudi Matjaž
Jeršič – ozvočenje, Cvetličarnica iz Žalca – cvetlična ureditev
prostora, Matevž Weber - fotograf - svetlobni efekti ter
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
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Zbiranje starega papirja v VDC Muc
V Varstveno-delovnem centru Muc že nekaj let
zbiramo star papir po občinah Spodnje Savinjske doline.
Papir zbiramo tako, da v posameznem kraju en dan
razdelimo listke, kdaj bomo pobirali papir, potem pa ga
tisti dan gremo pobrat. Najraje imamo, da nam stranke
papir pripravijo kar za cesto oziroma na vidno mesto s
ceste. Nekateri nas obvestijo, kam so ga pripravili, da ga
ne bi spregledali ali pozabili.

• Rakovlje 18, Braslovče, kmetija Ušen, viden s ceste,
• Preserje 16b, Braslovče, VDC Muc, pred vhodom,
• Grajska vas, Gasilni dom, za oglasno desko,
• Šolska ulica 1, Polzela, Butik Muc, za Občino Polzela,
• Savinjska cesta 257, Polzela, stari Bar Pevec.
Ko je papir zbran in pripeljan v Preserje, ga uporabniki
skrbno preberejo, saj se med njim skriva tudi kakšna stvar, ki
ni papir, npr. plastika, polivinil, karton, blago, smeti ... Papir
zmečejo v zabojnik in ko je poln, pokličemo Dinos, ki papir
odkupi in poskrbi za odvoz.
Z denarjem, zbranim od papirja, uporabniki dobijo
lepo nagrado, privoščimo si lahko kakšen izlet, gremo na
letovanje in si lahko privoščimo nadstandardne dejavnosti,
ki jih ministrstvo ne krije.
Poleg tega se uporabniki pri tem delu tudi socializirajo,
saj so v stiku z ljudmi, z naravo in se počutijo koristni.

Sredstva, pridobljena z zbiranjem papirja, uporabnikom VDC MUC
omogočajo dodatne dejavnosti.

Za papir imamo postavljene tudi zaboje, v katere ga
lahko odpeljete, če se vam ga nabere. Ti zaboji so postavljeni
na naslednjih lokacijah:

Vsem, ki nam dajete papir in ga hranite za nas, se
najlepše zahvaljujemo ter se veselimo, da tako ostane tudi
v prihodnje.
Urška Pipan

Poklicni vozniki za državne naslove
Zveza neodvisnih združenj logistov in mehatronikov Slovenije in Združenje šoferjev
in avtomehanikov Savinjska dolina sta na avtopoligonu v Ločici ob Savinji v soboto,
23. aprila 2022, pripravila peto državno tekmovanje poklicnih voznikov. Največ
uspeha posamezno in ekipno so imeli poklicni vozniki iz ZŠAM Laško.
Nastopilo je 32 poklicnih voznikov, ki so se najprej prek
računalnika pomerili v poznavanju cestnoprometnih predpisov,
nato še v spretnostni in varni vožnji v treh kategorijah.
V kategoriji posamezno do 3,5 tone je zmagal Štefan
Ozvaldič iz ZŠAM Savinjska dolina, ekipno ZŠAM Slovenj Gradec;
v kategoriji nad 3,5 tone je zmagal Matej Sevšek iz ZŠAM Laško,
tretji je bil Roman Tkavc iz ZŠAM Savinjska dolina, ekipno ZŠAM
Laško; v kategoriji avtobusov je zmagal Marko Jesih iz ZŠAM
Laško, tretji je bil Janez Rovšnik iz ZŠAM Savinjska dolina,
ekipno ZŠAM Laško. Prehodni pokal so osvojili poklicni vozniki
ZŠAM Laško.
V kategoriji avtobusov je zmagal Marko Jesih iz ZŠAM Laško.
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90 let Janeza Podkrajška
in Anton Koren. Zaželeli so mu veliko zdravja in mu izročili
priložnostna darila.
Janez Podkrajšek se je rodil 27. aprila 1932 v Novem
mestu kot najmlajši izmed štirih otrok. Brat in sestra še
živita. Družina se je zaradi očetove službe kmalu preselila v
Šmarje pri Jelšah in pozneje na Ptuj. Tam jih je zajela druga
svetovna vojna. Družina je bila kmalu izseljena v Bosno, kjer
so v taboriščih bivali štiri leta. Po vrnitvi so živeli na Ptuju;
skromno, a vendar mirno in zadovoljno.
Z obiska pri jubilantu Janezu Podkrajšku

Prav na praznik dneva boja proti okupatorju je
Janez Podkrajšek iz zaselka Jajče v Andražu nad Polzelo
praznoval 90. rojstni dan.
Ob tako visokem jubileju so ga obiskali župan Občine
Polzela Jože Kužnik, predsednik Društva upokojencev
Andraž nad Polzelo Milan Zabukovnik ter člana Srečko Rajh

Janez je služboval v podjetju Merkur, vseskozi pa se je
ljubiteljsko ukvarjal s šahom. Pred več kot 40 leti sta se s
sestro Miro preselila v Andraž nad Polzelo, kjer sta kupila
manjše posestvo. Tu je Janez našel svoj raj, v katerem
neizmerno uživa. Še vedno rad igra šah v krogu prijateljev iz
Društva upokojencev Andraž. Kljub letom lepo skrbi za svoj
vrt. Živi zdravo in zadovoljno življenje, če je treba, pa so mu
v pomoč sosedje.
Tone Tavčer

Priznanje Tomažu Volku
ob 70-letnici Partizana Slovenije
V petek, 22. aprila 2022, je Športna unija Slovenije v
športnem duhu praznovala na teniških igriščih Tomaža
Volka v Žalcu.
Ob tej priložnosti mu je bilo izročeno priznanje za
dolgoletno sodelovanje na področju tenisa in športnih
dejavnosti v Občini Žalec. Turnirja so se udeležili teniški
igralci iz vseh slovenskih regij ter na prijetnem druženju
praznovali 70 let od ustanovitve Partizana Slovenije,
katerega predhodniki so bili Sokoli.
V nadaljevanju je v Gozdni šoli Mozirje potekala proslava,
ki so se je udeležili tudi najvišji predstavniki športa, kot so
predsednik OKS - ZŠZ Bogdan Gabrovec in predsednik ŠUS
Dejan Cenek. Za prijetno vzdušje na prireditvi so poskrbeli
Pihalni orkester Cecilija, veterani Športnega društva Sokol
iz Bežigrada, članice društva Gib in telovadci iz Športnega
društva Trnovo.
Ivi Kapitler
Ivi Kapitler, predsednik Zveze športnih društev Polzela in prejemnik
priznanja Tomaž Volk
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Poročilo s streljanja glinastih golobov
Na domačiji pokojnih Slavke in Alojza Pižorna iz Andraža nad Polzelo že od leta 1972
na velikonočno nedeljo poteka streljanje na glinaste golobe. Odkar nimamo svojega
župnika in je vstajenjska maša pozneje, je streljanje na velikonočni ponedeljek v
dopoldanskem času.
(dva) in Anton Meznarič (enega).
Prehodni pokal lahko prejme strelec,
ki je član LD Polzela ali lovec, živeč v
Andražu nad Polzelo ali Dobriču.

Po koncu tekmovanja

Pobudnika streljanja sta bila
pokojna Alojz Pižorn in Oskar Ježovnik,
člana Lovske družine (LD) Polzela.
Izmetalna naprava, ki se še danes
uporablja, pa je delo ločiškega kovača
Karla Dornika, tudi takratnega člana
zelene bratovščine. Na začetku so
nekateri člani LD Polzela takšnemu
tekmovanju nasprotovali, s pridobitvijo
ustreznega dovoljenja pa so se
nasprotja prekinila.

Leta 1991 je Alojz Pižorn umrl. V
njegov spomin so njegovi svojci in
člani LD Polzela v letu 1992 začeli z
Memorialom Alojza Pižorna. Letošnji
memorial je bil že 29. Da je tekmovanje
kljub stari tehnologiji zanimivo,
svojci poskrbijo za praktične nagrade
in prehodni pokal. V trajno last, po
trikratni osvojitvi, so bili podeljeni že
trije pokali. Osvojila sta ju Ivi Posedel

Ponedeljkovega tekmovanja se je
udeležilo 22 tekmovalcev, ki so člani
LD, športni strelci in pripravniki za
nosilce orožja. Tekmovanje je potekalo
po zapisanih pravilih. Zmagovalec
letošnjega tekmovanja je bil Darko
Bašič, ki je osvojil tudi prehodni pokal
(za eno leto), drugo mesto je osvojil
Adrijan Školnik, tretji pa je bil Marko
Satler. Za prehodni pokal se je v tem
obdobju potegovalo 78 različnih
strelcev. Tekmovanja se je največkrat
udeležil lovec Ivi Posedel, ki je kar 26krat tekmoval.
Letošnje strelsko srečanje je
popestril župan Jože Kužnik s svojo
navzočnostjo in nagovorom strelcem
ter organizatorjem. Prisotnih je bilo
tudi precej navijačev. Nasvidenje
prihodnje leto.
Simon Ograjenšek

VETER V LASEH 2022
Sobota, 11. junij 2022, ob 9. uri

Športno igrišče
Osnovne šole Polzela
Aktivnosti: košarka, nogomet,
odbojka in rolanje

Organizator:
Zveza športnih društev Polzela
v sodelovanju z Osnovno šolo
Polzela
(Ivi Kapitler: 070 705 007)
Prireditev sofinancira:
Športna unija Slovenije.
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Prisluhnimo pravljici v Občinski knjižnici Polzela
Med pravljično urico v četrtek, 21. aprila 2022, je
otroke v Občinski knjižnici Polzela nasmejala zgodba o
požrešnih vevericah, ki se pripravljata na zimo.

Krasna nova slikanica z naslovom Veveričji prepir, ki jo je
odlično prevedel in prepesnil Milan Dekleva, sporoča, kako
deliti lastnino in kaj pomeni prijateljstvo. Med pogovorom
smo se dotaknili tudi pomoči, ki jo lahko na več možnih
načinov ponudimo državljanom Ukrajine.
Renata Novak

Ustvarjanje na pravljični uri

Zaključek projekta
Mali Savinjčani beremo v Vrtcu Polzela
V četrtek, 21. aprila 2022, smo v telovadnici Vrtca
Polzela sklenili dva projekta branja za najmlajše: Škratovo
bralno značko, ki je že stalna spremljevalka vrtčevskih
otrok na Polzeli, in projekt Mali Savinjčani beremo, ki že
mnoga leta krepi vezi med vrtcem in občinsko knjižnico.

Slavnostni zaključek je pripravila OŠ Polzela – enota
Vrtec Polzela in Andraž. V projektu je sodelovalo 131 otrok, ki
so skupaj s starši in vzgojiteljicami prebirali, se pogovarjali
in ustvarjali na temo knjižnih junakov. Po uvodnem nagovoru
mag. Bernardke Sopčič, ravnateljice OŠ Polzela, nas je
navdušila priredba igre po otroški slikanici Ele Peroci Moj
dežnik je lahko balon, ki so jo pripravile vzgojiteljice vrtca.
Pridnim bralcem sta spregovorila, čestitala in podelila
medalje podžupan Občine Polzela Miloš Frankovič ter
direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda
Železnik.
S projektom spodbujanja branja predšolskih otrok
poskušamo starše in otroke ozavestiti, naj ne pozabijo, da
tisti, ki beremo, bogatimo domišljijo in svoj besedni zaklad, z
vsako prebrano stranjo se naučimo nekaj novega in resnično
nam nikoli ni dolgčas.
Renata Novak

Zaključek projekta Mali Savinjčani beremo v Vrtcu Polzela
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Tradicionalna prvomajska budnica
Pihalnega orkestra Cecilija Polzela
Letošnjo tradicionalno prvomajsko budnico smo lahko
končno spet izvedli v živo. Izbrali smo si kar 15 postojank
in v zgodnjih urah prebujali tamkajšnje prebivalce.

Člani orkestra vsako leto poskrbijo za prvomajsko budnico.

Ob zgodnji 5. uri smo se s Pihalnim orkestrom Cecilija,
ki spada pod Cecilijo, Kulturno-glasbeno društvo Polzela,

zbrali pred našimi prostori na Polzeli, nato pa smo že ob
5.30 prebudili Ločico ob Savinji, kjer smo uradno začeli
našo budnico. Odpravili smo se čez Gmajno, Breg pri Polzeli,
Orovo vas, se na več točkah ustavili na Polzeli, nadaljevali v
Založah, Andražu nad Polzelo, Dobriču in Podvinu. Nastopili
smo tudi na tradicionalnem srečanju ob 1. maju na Šmiglovi
zidanici in končali na Prekopi.
Izjemno veseli smo za topel in prijeten odziv, ki smo
ga prejeli. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas pričakali na
načrtovanih postojankah in nam pripravili bogate pogostitve,
ob katerih smo se lahko z vami nasmejali in prijetno
pokramljali. Z nekaterimi pa smo si na cesti pomahali iz
gasilskega kombija, iz katerega smo predvajali naše vnaprej
posnete avtorske koračnice našega dirigenta in predsednika
Cecilije, KGD Polzela, Gašperja Smisla.
Kot smo vam že obljubili, se ponovno vidimo naslednje
leto in upamo, da vas zbudimo še več.

Otroci iz vrtca posejali
travniško cvetje

Vhod v grad Komenda bo krasilo travniško cvetje.

Grad Komenda v toplem delu leta krasi gredica s
travniškim cvetjem.
Letos so jo posejali otroci Vrtca Polzela iz oddelka 12, z
vzgojiteljicama Simono Brglez in Matejo Stražar. Posejanim
rožicam so na koncu tudi zapeli.
Damjan Jevšnik

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

Živa Avžner

32

Mozaik dogodkov

Karateisti zelo uspešni
na domačem parketu
V nedeljo, 24. aprila 2022, je v Črnomlju potekala prva pokalna
tekma v organizaciji Karate zveze Slovenije za leto 2022. Nastopilo
je 353 tekmovalcev iz 48 slovenskih klubov. Za Karate klub Polzela
je nastopilo 11 tekmovalk in tekmovalcev, in sicer: Aleksej Benjamin
Derča, Ažbe Mlačnik, Tim Riosa Novak, Matic Čeh, Julija Rožič,
Aneja Jesenek Rojšek, Sven Jević, Tjan Mešič, Kaja Riosa Novak,
Laura Bergant in Zoja Avžner. Tekmovalce je vodil trener Luka
Deberšek, za dobro sojenje na tekmi pa sta poskrbela Juš in Anika
Jagarinec.

Otvoritveni turnir
tenisa za članstvo
Športnega
društva Andraž
za leto 2022
Športno društvo Andraž je
za svoje članice in člane ob
praznovanju
prvomajskih
praznikov
organiziralo
otvoritveni turnir tenisa za leto
2022.

Aneja Jesenek Rojšek (prva z leve) na podelitvi kolajn

Zelo uspešni smo bili v športnih
bojih, in sicer smo Polzelani osvojili
kar osem kolajn.
V kategoriji dečkov je srebrno
kolajno osvojil naš mladi up Tjan
Mešič. Zelo uspešno sta v kategoriji
mlajših kadetov nastopila Sven Jevič,
ki je osvojil prvo mesto v kategorij do
50 kg, in Matic Čeh, ki je osvojil tretje
mesto v kategoriji do 45 kg. Kot že
velikokrat v svoji karieri sta v Črnomlju
Zoja Avžner in Laura Bergant pokazali,
da sta iz pravega testa. Ponovno
sta bili nepremagljivi za vso svojo
konkurenco in sta z zlato kolajno na
tem tekmovanju pokazali, zakaj sta
se uvrstili na prihajajoče evropsko
prvenstvo.

Vrstili so se nastopi naših
tekmovalcev, ki so potrdili dobre
treninge in nanizali odlične rezultate.
Aneja Jesenek Rojšek in Aleksej
Benjamin Derča sta v močni konkurenci
v svojih kategorijah klonila v finalu in
osvojila drugo mesto. Pri deklicah pa
se je zlate kolajne razveselila tudi Kaja
Riosa Novak.
Pohvale gredo tudi preostalim
tekmovalcem, ki so prikazali dobre
boje, vendar ostali brez kolajne. Peto
mesto sta dosegla Julija Rožič in Tim
Riosa Novak, brez repasaža pa je ostal
Ažbe Mlačnik.
Čestitke vsem.

Finalista turnirja Denis Klinar in Jaka Jelen

Tekmovanje
je
potekalo
posamezno. Na razpis se je prijavilo
osem članov. Po opravljenem žrebu
so igrali na izpadanje. Na koncu je
zmago slavil Denis Klinar, ki je v finalu
premagal Jaka Jelena, v tolažilni
skupini pa je bil najboljši Matej Tič.
Zmagovalcu turnirja in najboljšemu
iz tolažilne skupine smo podelili
pokala. Do konca maja bomo članstvu
ponudili ekipno ligo in začetni tečaj
tenisa.

Luka Deberšek

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

Simon Ograjenšek

Mozaik dogodkov

33

Powerlifting klub Polzela uspešen
na državnem prvenstvu v troboju moči
V kategoriji članic do 76 kg je zmagala Nuša Železnik,
ki je postala tudi podprvakinja v absolutni razvrstitvi med
vsemi ženskimi kategorijami in postavila drugi najboljši
ženski rezultat po točkah v celotni zgodovini Powerlifting
zveze Slovenije.
Med kadeti je Matija Lakner osvojil drugo mesto
v kategoriji do 74 kg. V kategoriji kadetov do 83
kg sta bila uspešna Matic Gabrovec, ki je osvojil drugo
mesto, in Luka Fortuna, ki si je prislužil bron.
V članskih kategorijah so izstopali Uroš Pihler, ki je v
kategoriji do 105 kg osvojil prvo mesto, prav tako je postal
letošnji absolutni zmagovalec v absolutni razvrstitvi med
vsemi moškimi kategorijami.

Matija Lakner pri počepu

2. in 3. aprila 2022 je na Kidričevem potekalo državno
prvenstvo v troboju moči. Na njem je Powerlifting klub
Polzela zastopalo rekordnih 20 tekmovalcev, ki so osvojili
kar šest naslovov državnih prvakov.
Med mladinkami sta slavili Suzana Potočnik, ki je
zmagala v kategoriji do 57 kg, ter Ula Humar, ki je zmagala
v kategoriji do 69 kg. Ula je prav tako osvojila drugo mesto
med članicami v tej težnostni kategoriji.

Edvin Hadžić je v kategoriji članov do 120 kg osvojil drugo
mesto, v kategoriji nad 120 kg pa je državni prvak postal Žan
Rednak.
PLK Polzela je v pokalnem tekmovanju klubov trenutno na
tretjem mestu, tekmovalna sezona pa se bo za nas nadaljevala
že junija, ko bo na vrsti državno prvenstvo v potisku s prsi.
Samo Železnik

Izlet Društva upokojencev Andraž
Zbrali smo se ob 8. uri pred Domom krajanov v Andražu
nad Polzelo. Izleta se je udeležilo 70 članov društva, zato smo
potovali z avtobusom in kombijem. Najprej smo se ustavili na
Ptuju, kjer nas je lokalna vodnica vodila skozi mestno jedro in
nam predstavila veliko zanimivih zgodovinskih dogodkov. Nato
smo se odpeljali do največje stare preše v Prlekiji, kjer smo imeli
malico in degustacijo odličnih vin ter njihovih dobrot. Pot smo
nadaljevali v Destrnik, kjer smo si ogledali cerkev sv. Urbana.

Naslednji izlet načrtujemo v mesecu juliju v obmorske kraje.

Društvo upokojencev Andraž je v soboto, 7. maja 2022,
organiziralo nepozaben izlet na Ptuj z okolico.

Tamkajšnji župnik nam je pripovedoval o zgodovini cerkve
in značilnostih kraja. Z veseljem smo okušali tudi dobrote iz
cerkvenega vinograda. Kosilo smo imeli v prijetni restavraciji
in nato čas za druženje. Naši člani so dobri pevci in že skoraj
pozabljene ljudske in pastoralne pesmi so spet oživele. Z
nami sta bila harmonikar in kitarist, zato nam zares ni bilo
dolgočasno.
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Gasilci praznovali god svojega zavetnika sv. Florjana
Drugo majsko nedeljo so se gasilci Gasilskega poveljstva Občine Polzela tradicionalno
udeležili maše v počastitev svojega zavetnika sv. Florjana, ki praznuje 4. maja.

Postroj prostovoljnih gasilskih društev iz Občine Polzela

Več kot 60 gasilk in gasilcev,
od najmlajših do najstarejših, iz
prostovoljnih gasilskih društev Andraž
nad Polzelo, Polzela ter Ločica ob
Savinji je v ešalonu prikorakalo do

cerkve sv. Marjete, kjer jih je sprejel
domači župnik Urban Lesjak. Gasilci so
se z mašo zahvalili sv. Florjanu, ker jih
varuje takrat, ko oni varujejo druge, in
se mu priporočili za v naprej.

Zbrane je ob koncu pozdravil tudi
predsednik PGD Ločica ob Savinji
Klemen Cvirn, ki je v svojem govoru
poudaril, da gasilska dejavnost ni le
dejavnost, nujna za varnejše življenje,
ampak tudi dejavnost, ki ohranja
vrednote, na katere se v sodobnem
času
vse
prevečkrat
pozablja:
tovarištvo, solidarnost, sodelovanje in
spoštovanje. Vsem zbranim gasilcem
se je zahvalil za njihovo požrtvovalno
dejavnost, drugim navzočim pa, ker
podpirajo in cenijo njihovo delo.
Po maši so družabno srečanje
nadaljevali v župnijski učilnici.
Tone Tavčer

Mladinke Andraža nad Polzelo najboljše v gasilski orientaciji
V soboto, 7. maja 2022, je Gasilska zveza Žalec organizirala tekmovanje za mlade
gasilce v orientaciji, ki je potekalo v Taboru.
vremenu je sodelovalo 64 ekip, kar je
18 več kot lani.
Vrstni red: pionirji: 1. Braslovče, 2.
Vransko, 3. Kasaze - Liboje 1; pionirke:
1. Drešinja vas, 2. Velika Pirešica, 3.
Griže; mladinci: 1. Drešinja vas 2, 2.
Velika Pirešica, 3. Andraž nad Polzelo;
mladinke: 1. Andraž nad Polzelo 2, 2.
Andraž nad Polzelo 3, 3. Andraž nad
Polzelo 1; gasilci pripravniki: 1. Dobriša
vas – Petrovče; gasilke pripravnice: 1.
Kasaze – Liboje, 2. Braslovče.
Zmagovalke v kategoriji mladink

Tekmovalci so morali prehoditi dva,
tri oziroma pet kilometrov dolge poti,
na katerih so bile kontrolne točke, kjer
so opravili določene naloge: vezanje
vozlov, spajanje cevi na trojak, zvijanje

cevi, vaje iz orientacije, poznavanje
topografskih znakov, zbijanje tarče.
Start in cilj sta bila pri Osnovni šoli
v Taboru. Tekmovanje je potekalo v
šestih kategorijah, kljub slabemu

Naštete ekipe so se tudi uvrstile
na regijsko tekmovanje, ki bo v juniju v
Gasilski zvezi Šaleške doline.
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Praznik vina v Grižah:
zlate diplome tudi vinogradnikom iz Občine Polzela
Udeležence je uvodoma pozdravil podžupan Občine Žalec
Marjan Vodeb, ki je čestital članom društva za ves trud, ki prinaša
tudi uspehe pri pridelavi vina in prepoznavnosti vinogradnikov.
Sledil je nagovor predsednika društva Silva Mariča. Poudaril je,
da so savinjski vinogradniki tudi lani pridelali odlična vina, ki
dosegajo visoke ocene, ne samo na društvenem ocenjevanju,
ampak tudi na ocenjevanju letnika vinorodne dežele Podravje
v Mariboru in na petem vseslovenskem ocenjevanju Vinisa združenja vinogradnikov in vinarjev na Ptuju.
S podelitve diplom najboljšim vinogradnikom

Na Prazniku vina, ki so ga člani Društva savinjskih
vinogradnikov pripravili v dvorani KUD Svoboda v Grižah
16. junija 2022, so ob vodeni degustaciji specialistke za
vinogradništvo in vinarstvo Tadeje Vodovnik Plevnik
ponudili v pokušino 15 odličnih vin, in sicer: bio penino
Romano, modri pinot in kerner Silva Mariča, rdečo zvrst
Dušana Mastnaka, zweigelt in sovinjon Slavka Pižorna,
modro frankinjo Vladimirja Črneliča in Martina Kodreta,
belo zvrst Marjane Oman in Boruta Sivca, beli pinot Antona
Mešiča, sivi pinot Aleša Božijaka, laški in renski rizling
Adolfa Sevčnikarja ter rumeni muškat Emila Medveška.

Med prireditvijo so podelili zlate in srebrne diplome za
vina, ocenjena na društvenem ocenjevanju. Zlate diplome so
prejeli: Borut Sivec, Marjana Oman in Dušan Mastnak za belo
zvrst, Slavko Pižorn za modro frankinjo, kerner in sovinjon, Adolf
Sevčnikar za laški rizling, Silvo Marič za kerner, rose penino
Romana in bio penino Romana, Emil Medvešek za laški rizling
in rumeni muškat, Aleš Božijak za sivi pinot in Viktor Sopotnik
za rumeni muškat.
Prireditev je povezoval David Sopotnik, z vinskimi zgodbami
je udeležence zabavala skupina Šansonet. Vsi skupaj so
poskrbeli za prijeten večer.

Tone Tavčer

Svoboda, varnost in pravice
Ob tem se mi poraja misel, da pravice, ki jih imamo danes,
niso nujno stalne in za vedno. Pomembno je zavedanje, da jih
negujemo, imamo v zvezi z njimi kulturni dialog, jih krepimo,
nadgrajujemo ter jih skrbno varujemo tako za nas kot tudi za
naslednje generacije.

Rdeč nagelj je v večini držav postal simbol delavstva.

V zadnjem obdobju smo se državljanke in državljani
Republike Slovenije soočili z volitvami v Državni zbor. Sledili
so prazniki in med njimi tudi prvi maj, praznik dela, ki smo
ga tako nekoč kot tudi danes praznovali z rdečim nageljnom.
Ob vseh teh pomembnih dogodkih sem se zavedala pomena
svobode in pravice, da lahko svobodno izbiram, kako bom
poskrbela za svojo varnost, kako bom živela svoje življenje v
starosti.

Ampak, ko se človek sreča sam s seboj v jeseni življenja, je
vesel, če je zdrav. Srečen, da mu je uspelo skozi svojo delovno
kariero ohraniti zadovoljivo stanje zdravja telesa in duha, ki
je osnovni pogoj za bolj zadovoljno in izpolnjujoče življenje v
starosti.
Zavedajmo se svojih pravic in jih negujmo, tako za starejše,
srednjo generacijo in mlajše. Zavedajmo se, da je svobodna
izbira zelo pomembna za izpolnjujoče življenje v vseh starostnih
obdobjih, ter negujmo načelo solidarnosti, za dobro vseh
generacij v naši družbi.
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Mladinke PGD Andraž nad Polzelo z vstopnico
za Gasilsko olimpijado Celje 2022
V nedeljo, 24. aprila 2022, je v Slovenski Bistrici potekalo izbirno tekmovanje za
Gasilsko olimpijado 2022, ki jo bo letos od 17. do 24. julija gostilo Celje.
Kvalifikacij so se udeležile tri desetine iz Prostovoljnega
gasilskega društva Andraž nad Polzelo in si nastope
zagotovile z odličnimi uvrstitvami na zadnjem državnem
tekmovanju, in sicer desetine mladink, članov A in članov
A1. Desetina mladink je na izbirnem tekmovanju zasedla
prvo mesto v svoji konkurenci in si tako priborila vstopnico
za gasilsko olimpijado. Dekletom in mentorjem iskreno
čestitamo in jim želimo uspešen preostanek priprav ter
veliko športne sreče na julijskem tekmovanju, iskrene
čestitke pa tudi desetinama članov A in A1 za njihove
nastope.
V popoldanskih urah so domačini desetinam pripravili
sprejem pred Gasilskim domom Andraž in tako v prijetnem
vzdušju proslavili njihove odlične rezultate.
Larisa Zabukovnik

Skupinska fotografija desetin Mladinke, Člani A in Člani A1, ki so
nastopile na izbirnem tekmovanju za Gasilsko olimpijado Celje
2022.

Odlični matematiki
V soboto, 23. aprila 2022, je na Osnovni šoli Livada v Velenju potekalo državno
tekmovanje iz znanja matematike.

Udeležili so se ga tudi trije učenci Osnovne šole Polzela,
in sicer osmošolca Neli Stankovič in Jaša Šekoranja pod
mentorstvom Damjane Podpečan ter devetošolec Matija
Štemberger pod mentorstvom Andreje Špajzer.
Dokazali so, da so zares dobri matematiki, saj so
dosegli odlične rezultate. Svojo zbirko priznanj so namreč
vsi obogatili še z enim priznanjem. Jaša je dosegel zlato
priznanje, Neli in Matija pa srebrno. Za izjemne dosežke jim
iskreno čestitamo in jim želimo obilo uspehov še naprej.
Damjana Podpečan

Uspešni matematiki Jaša, Neli in Matija
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Cvetoči mesec maj in likovno ustvarjanje
V likovni sekciji KUD Polzela smo bili v maju zelo
aktivni – tako, kot je prav za najlepši mesec. Nekateri
člani oziroma članice imajo izjemne ideje in sposobnosti,
da navdušijo svoje prijatelje za posebno obliko likovnega
ustvarjanja.

Slikanje na keramične ploščice je velik izziv.

Na dveh delavnicah smo oblikovali glino in izdelali veliko
glinenih izdelkov. Strokovne nasvete, pomoč pri oblikovanju
in dokončno obdelavo oziroma žganje smo s hvaležnostjo
sprejeli od naše članice Minke in društva Gambate Velenje.
V naslednjih treh delavnicah smo pod mentorstvom
članice Božene slikali na keramične ploščice. Tovrstna
poslikava je bila za vse udeležence zelo velik izziv. Barvni
nanosi so se po obdelavi – žganju, ki nam ga je omogočilo
podjetje Gorenje v Gorenju – močno spremenili. Barve
so postale intenzivnejše, iz bledovijoličastih odtenkov je
nastala močna indigo modra, bel prah je postal steklo, grobi
drobci stekla so se pretopili v videz skale … Verjamemo
besedam našega pokojnega slikarja Franceta Slane, ki je
tudi veliko slikal na keramiko, da je tovrstno slikanje njegov
veliki izziv. Načrtujemo razstavo izdelkov iz obeh delavnic in
se veselimo ogledov, komentarjev, kritik ... Vse to nam daje
nove ideje, da delamo vsem obiskovalcem prikupne, lepe
izdelke vseh vrst.
Želimo ustvariti in prikazati čim več posebnosti našega
kraja in s tem prispevati k prepoznavnosti naše občine. Zato
smo za peto likovno kolonijo v Novem Kloštru določili temo
slikanja »podobe mojega kraja«.
Mojca Korošec

Razstava likovnih del našega nekdanjega občana
V razstavnem prostoru gradu Komenda je v
ponedeljek, 9. maja 2022, svoja dela na ogled postavil naš
nekdanji občan Darko Dare Rudl, ki zdaj živi in ustvarja
v neposredni bližini Arboretuma Volčji Potok. Ob odprtju
njegove prve razstave na Polzeli so ga spremljali njegovi
najožji sorodniki in prijatelji od blizu in daleč.

V pogovoru nam je zaupal, da je začel s tovrstnim
ustvarjanjem pred tremi leti. Po poklicu je inženir oblikovanja
tekstilij in oblačil. Med drugim je bil kot modni kreator
zaposlen v podjetju Toper v Celju, v Tekstilni tovarni Prebold,
v podjetju Aquasava Kranj (Gruppo Bonazzi) pa je bil vodja
kolekcij in koloristike.
Za svoja dela uporablja izključno tempera barve in
specialni papir. Kar nekaj svojih del je poslal tudi v tujino,
kjer ima veliko prijateljev. Na svoj rodni dom pa nikoli ne
pozabi. Zato se tudi predstavlja v biseru naše občine.
Razstava bo odprta do 31. maja 2022 in je vsekakor
vredna ogleda. Takšnega mnenja so tudi članice in člani
likovne sekcije KUD Polzela. Prijazno vabljeni k ogledu.
Igor Pungartnik

Razstavo Darka Dareta Rudla si na gradu Komenda lahko ogledate
do 31. maja 2022.
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Slikarski in arhitekturni prostor
V Savinovem likovnem salonu v Žalcu, ki letos praznuje 50 let delovanja, bo do 11.
junija 2022 na ogled razstava likovnih del učencev devetih osnovnih šol Spodnje
Savinjske doline. Letošnja razstava nosi naslov Slikarski in arhitekturni prostor, z
njo pa bomo počastili 150. obletnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. Plečnik je s
svojimi deli zaznamoval tri evropske prestolnice: Dunaj, Prago in Ljubljano. Velja za
enega izmed največjih slovenskih arhitektov. Ob njegovem jubileju je vlada Republike
Slovenije to leto razglasila za Plečnikovo leto.
Likovniki so torej letos ustvarjali na temo arhitekture in
nastale so resnično zanimive in lepe umetnine z različnimi
tehnikami, na ogled so postavili kar 150 likovnih del v
različnih tehnikah. Večina del je individualnih, nekaj pa je
tudi skupinskih. Z devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske
doline sodeluje 257 učencev in učenk pod vodstvom 22
mentoric in enega mentorja, z Osnovne šole Polzela
razstavlja 42 učencev in učenk. Razstavo sta postavili likovni
pedagoginji Breda Bračko z Osnovne šole Griže in Zala
Valenčak z Osnovne šole Petrovče ob pomoči Uroša Goveka,
strokovnega sodelavca na ZKŠT Žalec.

O razstavi je Matija Plevnik med drugim dejal: »Razstava
deluje izjemno zgoščeno, pa vendar osredotočeno sveže,
saj so enakovredno zastopani predstavniki vseh stopenj
osnovne šole. Med letošnjimi deli prevladujejo polno
plastične prostorske zasnove, ki segajo na področje
arhitekture in krajinske arhitekture. Spet drugi ustvarjalci
so se lotili problematike na slikarski, grafični način in tako
na likovni način predstavili svoje odgovore na vprašanja
kompozicije in perspektive. Nekateri so upodabljali
najznačilnejšo Plečnikovo arhitekturo, celo portret mojstra
Plečnika. Vsaka učenka in vsak učenec sta po svojih likovnih
zmožnostih vstavila kamenček v mozaik celotne razstave,
ki nakazuje pomen arhitekture, nepremične kulturne

Ustvarjalci Osnovne šole Polzela z ravnateljico Bernardko Sopčič

dediščine in naše domače kulturne krajine. Prav to moramo
sooblikovati in ohranjati, saj nas slovenska kulturna krajina
najbolj zaznamuje.«
Zbrane je v imenu župana Občine Žalec Janka Kosa
nagovoril direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec
mag. Boštjan Štrajhar, krajši kulturni program pa so pripravili
učenke in učenci Osnovne šole Griže.
Tone Tavčer
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Predvajani so bili trije eksperimentalno-igrani filmi
avtorja Gorana Ajtiča, ki s samo vizualno podobo in glasbeno
podlago povedo mnogo več kot besede. Gledalci so se
prepustili skrivnostnemu svetu temačnega, paranormalnega
in ambientalnega.
Damjan Jevšnik
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Gostovanje nogometnih veteranov Polzele v Tržcu
Nogometni veterani Polzele smo v petek, 6. maja 2022, gostovali v Tržcu. Ekipa
Polzele, v rdečih dresih, smo se z lokalnim prevoznikom odpeljali na prijateljsko
srečanje, ki je potekalo že tretje leto.
Epidemija nam je v zadnjem letu
onemogočila srečanje, zato je bilo
druženje še toliko lepše. Rezultat 7 : 7 pa
je pokazal, da zmaga ni pomembna in
da je bila kakovost igralcev obeh ekip na
podobni ravni.
Jeseni gostimo medsebojno tekmo
pri nas na Polzeli, česar se že veselimo.

Ivi Kapitler
Ekipi veteranov Polzele in Tržca

Močan mednarodni turnir v Slovenskih Konjicah
uspešen za naše karateiste
Pozneje so na vrsto prišli naši
izkušenejši tekmovalci, ki so v močni
mednarodni
konkurenci
dosegli
izjemne dosežke. Zoja Avžner je klonila
šele v finalu proti tekmovalki, ki spada
v sam svetovni vrh karateja, in tako
osvojila drugo mesto. Laura Bergant je
tokrat nastopila v dveh kategorijah in
osvojila dve kolajni, bronasto kolajno
je osvojila v kategoriji do 55 kg ter
srebrno kolajno v kategoriji do 61 kg.
V kategoriji je po krajšem premoru
nastopila tudi Nika Šenica, ki se je
uspešno vrnila na tatamije in z dvema
zmagama osvojila tretje mesto.
Ažbe Mlačnik do vrhunskega rezultata (prvi z desne)

7. maja 2022 so se člani
Karate kluba Polzela udeležili
mednarodnega
turnirja
»Pokal
konjiškega konja 2022« v Slovenskih
Konjicah. Konkurenca je bila izjemno
močna, saj je bilo na tekmovanje
prijavljenih 550 udeležencev iz 76
klubov in osmih držav. Polzelski klub
je zastopalo devet tekmovalcev.

Odlično formo kaže naš najmlajši
tekmovalec Tjan Mešič, ki je v močni
konkurenci športnih bojev dečkov do
35 kg osvojil odlično drugo mesto.
Med mlajšimi tekmovalci se je odlično
izkazal Ažbe Mlačnik, ki je v kategoriji
mlajših kadetov do 45 kg osvojil
odlično tretje mesto.

Brez odličja so tokrat ostali Matic
Čeh, Žiga Trbovšek in Maks Vidmajer.
Tekmovalce je vodila in strokovno
usmerjala trenerka Nika Šenica.
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Vrhunski nastopi na 2. pokalni tekmi
Karate zveze Slovenije
V soboto, 14. maja 2022, je pod okriljem Karate zveze Slovenije
potekala druga pokalna tekma v letu 2022. S pomočjo tehničnega
organizatorja KK Seki je nastopilo 383 tekmovalcev iz 47 slovenskih
karate klubov. Tekme smo se udeležili tudi člani Karate kluba
Polzela, v zasedbi je bilo deset tekmovalcev in dva sodnika. Klub
pa je po osvojenih kolajnah dosegel odlično drugo mesto.
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Zlatoporočenca
Rozika in Martin
Kodre
V soboto, 23. aprila 2022, sta
zakonca Kodre v cerkvi sv. Marjete
na Polzeli z družino praznovala 50
let svojega zakona.
Lahko bi rekli, da je Roziko
in Martina združilo zeleno zlato.
Rozika je kot mlada obiralka hmelja
prišla iz Haloz in pomagala na
kmetiji Martinove družine. Iskrice so
preskočile in mladi par se je zaljubil.

Ažbe Mlačnik (drugi z leve) kaže odlično formo pred balkanskim prvenstvom.

Prvo mesto so osvojili: Benja
Mešič (malčice - 35 kg), Ažbe Mlačnik
(ml. kadeti - 45 kg), Kaja Riosa Novak
(mladinke - 48 kg), Zoja Avžner
(mladinke - 59 kg), Laura Bergant (ml.
članice - 55 kg) in Nika Šenica (ml.
članice - 68 kg).
Drugo mesto v močnih kategorijah
sta dosegla Aneja Jesenek Rojšek
(kadetinje - 54 kg) in Tjan Mešič (dečki
- 40 kg).
Po krajšem tekmovalnem premoru
je odlične nastope pokazal tudi Žiga
Trbovšek (kadeti - 70 kg) in dosegel
odlično tretje mesto.
Za točko prekratka je bila naša
tekmovalka Julija Rožič (ml. kadetinje
- 50 kg), v boju za tretje mesto je
izgubila proti tekmovalki iz Radencev.

Klub pa se lahko pohvali s številčno
udeležbo funkcionarjev, tekmovalcev,
trenerjev in sodnikov na tekmovanju.
Da je tekmovanje potekalo tekoče
in zelo profesionalno, je poskrbela
tekmovalna komisija, ki je delovala
v štiričlanski komisiji, sestavljeni iz
domačega kadra. Na tekmovanju nas
je zastopalo deset tekmovalcev, ki
so osvojili drugo mesto v seštevku
najboljših klubov. Vidno vlogo na
tekmovanju pa sta odigrala tudi naša
dva sodnika Anika Jagarinec in Svit
Podpečan.
Čestitke vsem!
Luka Deberšek

V braslovški cerkvi sta si na prelep
dan, 15. aprila 1972, obljubila zvestobo
in kmalu ustvarila čudovito družino.
Iz Malih Braslovč sta se preselila na
Polzelo. Rodili so se jima trije otroci:
Zlatka, Jasna in Grega. Rozika je delala
v Tovarni nogavic, tudi Martin je nekaj
časa delal tam, nato pa je poklicno pot
nadaljeval v Sipu Šempeter.
Kmalu sta si zgradila svojo
podvinsko zidanico, za katero se
razprostira velik vinograd kernerja
in modre frankinje. Tudi v svojih
zrelejših letih sta aktivna in veliko
časa preživita v naravi, osvajata bližnje
in daljne vrhove, delata na njivi in v
vinogradu, kjer pridelujeta vrhunsko
vino. Za njuno mladostnost in toplino
so jima zelo hvaležni vnuki Živa, Zoja,
Nik in Neja.
Družina jima želi še ogromno
zaljubljenih trenutkov in veliko
skupnih let ter da še naprej ostaneta
tako mladostna, kot sta.

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

Živa Avžner

42

Mozaik dogodkov

Kuharska delavnica »Po gobah diši«
Pa nam je uspelo! Po dolgem kovidnem času smo člani Gobarsko-mikološkega
društva Polzela izpeljali dvodnevno kuharsko delavnico z naslovom Po gobah diši, in
sicer 25. in 26. aprila 2022 v Osnovni šoli Polzela.
Vsak dan smo po osem udeležencev popeljali v skrivnosti
gobjih jedi, pa tudi kaj drugega se je vmes našlo. Po
vsakokratnem triurnem “mučenju” za štedilniki in pečicami
ter vrtenju kuhalnic, sekljanju, pečenju palačink smo si
oddahnili pri pokušanju skuhanih dobrot in naše brbončice
so izdatno uživale. S polnimi trebuščki smo si obljubili, da se
naslednje leto spet dobimo, če bodo razmere to dopuščale.
Ob koncu je vsak prejel potrdilo o aktivnem sodelovanju
na delavnici. Tudi tokrat je zbral primerne recepte Franci
Uratnik, delavnico pa je izpeljal s pomočjo žene Marte.
Marta Uratnik

Udeleženci delavnice so pridobivali znanje o slastnih jedeh iz gob.

Postalo je tradicija!
Takrat je tekmovalo osem tort. Velik uspeh! Torte so vedno
zanimive in raznolike. Lahko si jih ogledate tudi na naši
Facebook strani Drustvo Dvorec. Med epidemijo smo tortno
tekmovanje prestavili trikrat in ga na koncu organizirali
prek spleta. Fotografije in videoposnetke o pripravi tort smo
prejeli iz Mehike, ZDA, Francije, Italije in seveda Slovenije.
Lani sta se tekmovanja udeležili dve Poljakinji, letos tudi
Gvatemalka in Argentinka, iz Slovenije pa tekmovalke iz
naše regije ter iz Ljubljane. Letos smo imeli novost, in sicer
smo imeli v sklopu dekorativnih tort določeno temo, to je
arhitektura, saj je letos Plečnikovo leto. V klasičnem sklopu
je Marja Košec Plečnikov motiv dodala na lešnikovo torto.

Tortno tekmovanje postaja vedno bolj mednarodno.

Letos je peto leto, odkar smo začeli prirejati dogodek
»Kdo ima najboljšo torto«. Ambient je bil zelo prijeten,
vesel, domač. Malo več kot 60 ljudi je prišlo v graščino
Novi Klošter na torto, kavo in druženje.

Člani komisije so bili strokovnjaki na tem področju:
Lidija Kundih Pirš, inženirka živilske tehnologije in prehrane,
ki dela s sladicami že 23 let, osem let je tekmovala na
gostinskih zborih; Marko Vršči iz Galerije okusov, prepoznan
kot Mladi talent za leto 2022; Janez Potokar, ki je diplomirani
organizator turizma in organizira prehrane v dijaškem
domu, ter Klemen Jančič, mladi slaščičar, ki je imel svojo
delavnico, ki je 30. novembra lani pogorela in je tako izgubil
vse. Trenutno s pomočjo dobrih ljudi začenja na novo. Tako
kot Klemen imamo vsi, ki sodelujemo na tekmovanju, veliko
željo, in sicer, da bi v slovenski prostor vnesli željo po
kakovostnih in vizualno dovršenih sladicah. Lepo vas vabimo
drugo leto na vrhunski dogodek. Bodite pozorni, ker bo za
leto 2023 tudi novost.

Leta 2016 smo začeli resno razmišljati o organizaciji
tortnega tekmovanja, prvič smo ga izvedli februarja 2017.
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inPlaninec na Gori Oljki
V soboto, 14. maja 2022, je potekal pohod gibalno oviranih planincev na Goro Oljko.

Dogodek je organizirala organizacija inPlaninec v
sodelovanju s Planinskim društvom Polzela in Občino
Polzela. Udeležilo se ga je 254 planincev, od tega 39 z
invalidskimi vozički, zato je bilo treba predhodno pripraviti
cesto in urediti dovozne klančine za dostop v dom na Gori
Oljki.
Občina Polzela je zagotovila ureditev tehničnih zahtev,
planinsko društvo pa je izvedlo vodenje in organizacijo.
Po kosilu so si nekateri ogledali tudi cerkev. Bilo je lepo
vreme in prijetno druženje. Hvala vsem za pomoč pri izvedbi
dogodka.
Sandi Mlakar

Juhuhu, pa smo tu!

Tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici
v Andražu nad Polzelo
V četrtek, 12. maja 2022, je bilo Društvo upokojencev Andraž organizator
pokrajinskega tekmovanja Zveze društev upokojencev Celje na športnem igrišču v
Andražu nad Polzelo.
Tekmovanje smo z razglasitvijo in podelitvijo pokalov in
kolajn končali ob 15. uri. Vsi smo se razšli z zadovoljstvom,
tudi tisti brez priznanj, kot organizatorji pa smo bili deležni
pohval.

Najuspešnejši udeleženci tekmovanja

Vsi tekmovalke in tekmovalci, ki so se prijavili na
tekmovanje, so se začeli zbirati že ob 8. uri, da smo lahko
opravili vse za nemoten potek tekmovanja, ki smo ga začeli
ob 9. uri. Zaradi velikega števila prijavljenih ekip (13 žensk,
15 moških) je tekmovanje potekalo na štirih kegljiščih po dva
kroga.

Rezultati tekmovanja:
Ženske - ekipno: 1. mesto: DU Ostrožno, 2. mesto: DU
Andraž, 3. mesto: DU Celje.
Posamezno: 1. mesto: Nada Čander – Ostrožno, 2. mesto:
Bogdana Teršek – Rimske Toplice, 3. mesto: Vera Banovšek –
Ostrožno.
Moški - ekipno: 1. mesto: DU Andraž, 2. mesto: KU Levec,
3. mesto: DU Ponikva.
Posamezno: 1. mesto: Zdenko Jamnikar – Andraž nad
Polzelo, 2. mesto: Drago Jamnikar – Andraž nad Polzelo, 3.
mesto: Vili Selčan – Ponikva.

Med tekmovanjem so naši članice in člani poskrbeli,
da so se udeleženci počutili čim bolje ob njihovi postrežbi.
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Pihalni orkester Cecilija v sodelovanju
z Mažoretno skupino Liboje
Pihalni orkester Cecilija, KGD Polzela, je pred odmevno prvomajsko budnico mnoge
razveselil z novim in prav posebnim glasbenim projektom.
Prvomajski nageljni so bili ustvarjeni za prvomajsko
budnico, ko smo vas prebujali že v zgodnjih jutranjih urah.
Mažoretna skupina Liboje je že stalnica na različnih
kulturnih in športnih prireditvah vse od leta 2013, ko je
skupino ustanovila njena mentorica Alenka Polšak. Dekleta
ne delujejo le v lokalnem okolju, saj se udeležujejo tudi
tekmovanj v tujini, bila pa so že udeleženke več evropskih
prvenstev. S svojim delovanjem vplivajo na športno in
kulturno področje, krepijo medkulturnost, vrednote, vplivajo
tudi na turizem, saj s svojim udejstvovanjem popestrijo
različne prireditve, predvsem pa večajo prepoznavnost kraja,
krajevne skupnosti, občine in seveda tudi države Slovenije.
Libojske mažoretke imajo že zelo pestro zbirko naslovov,
pokalov in kolajn z različnih državnih in mednarodnih
tekmovanj.

Mažoretna skupina Liboje

Predsednik Cecilije, KGD Polzela, in tudi dirigent
Pihalnega orkestra Cecilija Gašper Smisl je napisal avtorsko
skladbo Prvomajski nageljni. Orkester jo je posnel in jo
premierno predstavil na svojem Youtube kanalu, pri tem
pa so sodelovala talentirana dekleta iz Mažoretne skupine
Liboje.

Skladba in videospot, ki je posnet na domačem gradu
Komenda, sta dostopna na Youtube kanalu Glasbena šola
Cecilija Polzela.
Živa Avžner

Zasaditev javorjev v Andražu nad Polzelo
Čuvajmo naš modro-zeleni planet.
To je naša zibelka, tu je naš dom.
Z globokim spoštovanjem stopajmo po površju Zemlje
in naj naši koraki ostanejo neopazni.
Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove
in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter
harmoničnim sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci.
(Timea Varga)

Člani Društva za varovanje narave »Ložniško gričevje«
in Športnega društva Andraž so v petek, 22. aprila 2022, ob
18. uri pod novo brunarico ob Športnem igrišču v Andražu
nad Polzelo zaznamovali svetovni dan Zemlje z zasaditvijo
12 javorjev.
Simon Ograjenšek

Sadilci javorjev
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Planinski pohod na Farbanco
Pa smo res dočakali naš drugi pohod mladih planincev OŠ Polzela v tem šolskem
letu.
odpovedan zaradi slabega vremena.
Tudi tokrat nam vreme ni bilo
naklonjeno, vendar smo se s primerno
opremo na Farbanco vseeno podali.
Naše izhodišče je bila vasica
Potok pri Nazarjah, do koder smo se
pripeljali z avtobusom. Pot do koče je
trajala malo manj kot uro in pol ter se
je večinoma strmo vila po gozdu.

Pred Domom planincev na Farbanci

Kar 104 učenci od 2. do 9. razreda,
ki so vpisani k planinskemu krožku, so
z nestrpnostjo čakali dan, ko se bodo
z mentoricama in vodniki PD Polzela
spet lahko podali spoznavat lepote
naše domovine. Tokrat smo se podali
na Farbanco.
Vtise s pohoda je strnila naša
mlada dopisnica Nuša Bohak.
Martina Ograjenšek, mentorica

Mladi planinci OŠ Polzela smo se
skupaj z vodniki in mentoricama Tanjo
in Martino v soboto, 7. maja 2022,
odpravili na triurni planinski pohod
na Farbanco (702 metra) na severnem
pobočju Dobroveljske planote.
Zaradi koronskih omejitev pohoda
dolgo nismo izpeljali, smo pa zato
bili še toliko bolj veseli, da ga končno
izvedemo. Na pohod bi se morali
odpraviti že aprila, vendar je bil izlet

V koči na Farbanci smo si povrnili
moči, se posušili ter se igrali skupinske
igre. Med sabo smo se tudi spoznali,
saj se pohodov udeležujemo učenci
vse od drugega do devetega razreda.
Nazaj smo se zaradi vremenskih
razmer raje odpravili po cesti, kjer so
najmlajši pohodniki z zanimanjem
opazovali in šteli močerade. Našteli so
jih več kot 45, žal med njimi kar nekaj
povoženih.
Ob dveh popoldne pa nas je že
čakal avtobus, s katerim smo krenili
nazaj na Polzelo.
Nuša Bohak

Ustvarjalna delavnica v Andražu nad Polzelo
V petek, 6. maja 2022, je v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo potekala ustvarjalna
delavnica v izvedbi likovne sekcije Kulturnega društva Andraž.
Izdelovali smo nakit iz različnih vrst žice in perlic. V
svet te veščine nas je uspešno popeljala oblikovalka nakita
Sonja Jezernik. V prijetnem vzdušju so nastajali čudoviti
kosi nakita in vse smo se okitile s prstani, ogrlicami,
broškami, zapestnicami ali uhani.
Ob slovesu smo si obljubile, da se še dobimo na kakšni
ustvarjalni delavnici v Andražu nad Polzelo.
Ida Jevšnik

Spretni prsti so ustvarjali čudovite kose nakita.
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Zdravstveno letovanje otrok
na Debelem rtiču
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v
sodelovanju z ZZZS od 13. do 20. avgusta 2022 organizira
zdravstveno letovanje otrok v Mladinskem zdravilišču in
letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. Letovanja
se lahko udeležijo otroci, stari od 5 do 19 let, ki imajo
v medicinski dokumentaciji od 30. januarja 2021 do
11. marca 2022 zapise o najmanj dveh hospitalizacijah ali
so bili najmanj dvakrat bolni.

Odprtje otroškega igrišča
v prenovljenem parku Šenek,
s klovnesino predstavo
V sobotnem dopoldnevu, 21. maja 2022, si je prišla na
Polzelo v park Šenek ogledat novo otroško igrišče Eva
Škofič Maurer, prva slovenska klovnesa in ustanoviteljica
Društva Rdeči noski. Navzoče je nasmejala s predstavo
Ifigenija Sfrčkjlana, ki je med drugim vsebovala tudi balet
s kihanjem in točko z virtuoznim žongliranjem.

Nastanitev: Mladinski dom Martinček Debeli rtič
Odhod: 13. 8. 2022 ob 12. uri,
Avtobusna postaja Žalec
Prihod: 20. 8. 2022 ob 11. uri,
Avtobusna postaja Žalec
Cena za 7-dnevno letovanje:
• 128,87 evra za otroka z zdravstvenim listom
(možnost plačila: 3 x 42,96 evra),
• 15,00 evra za otroka z zdravstvenim listom iz
socialno ogrožene družine,
• 350,84 evra za otroka brez zdravstvenega
lista (možnost plačila: 4 x 86,23 evra).
Nova pridobitev razveseljuje najmlajše.

Cena vključuje:
• polni penzion z dopoldansko in popoldansko malico,
• 24-urno varstvo otrok z vzgojitelji,
• uporabo posteljnine, brisače za osebno nego
prinesejo otroci s seboj,
• kopanje v notranjem ali zunanjem bazenu z morsko
vodo,
• 24-urno zdravstveno asistenco,
• uporabo športnih površin (košarkarsko, odbojkarsko
in nogometno igrišče ter trim steze s 17 postajami),
• avtobusni prevoz,
• nezgodno zavarovanje.
Prijave: prijavnico pošljite do 4. avgusta 2022 na naslov:
RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec ali po e-pošti:
zalec.ozrk@ozrks.si. Po prejeti prijavi staršem po pošti
pošljemo položnice za plačilo letovanja, starši pravočasno
prejmete dodatna navodila za letovanje otrok. Prijavnica in
informacije za starše so na voljo na spletni strani: https://
zalec.ozrk.si/sl/Novice/zdravstveno_letovanje_otrok_2022/

Po predstavi sta ob navzočnosti župana Občine Polzela
Jožeta Kužnika sledila odprtje otroškega igrišča ter predaja
igrišča v uporabo. Posebnost tega igrišča je, da je umeščeno
na obrobje enega izmed najlepših arborističnih parkov v
Sloveniji, parka Šenek. Igrišče sestavljajo kombinirano igralo
oziroma leseni grad s toboganom in dvema gugalnicama,
nizko plezalo ter okrog 20 metrov dolga jeklenica (zipline).
Postavljene so bile tudi lično izdelana macesnova klop okrog
drevesa in tri dodatne klopi.
Vsem uporabnikom igrišča želimo veselo in varno igro
na novih igralih, spremljevalcem pa brezskrbne trenutke na
novih klopeh.

RKS - OZ Žalec
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»Bomo eno zapeli«
V nedeljo, 15. maja 2022, so se v cerkvi sv. Križa na Gori Oljki na 22. srečanju ponovno
zbrali pevski zbori in male vokalne skupine Občine Polzela pod naslovom »Bomo eno
zapeli«.
Po dvoletnem premoru zaradi znanih razmer je tokrat
nastopilo sedem pevskih sestavov: Združeni župnijski
pevski zbor Polzela, Andraški oktet, Vokalna skupina
Maltežanke Polzela, Vokalni kvintet Lastovka Polzela,
Vokalno-instrumentalna skupina Margareta Polzela,
Župnijski mešani pevski zbor Andraž, Moški pevski zbor
Polzela in po tradiciji tudi Pihalni orkester Cecilija, KGD
Polzela.

Več kot sto nastopajočih je pripravilo prijeten program,
s katerim so popestrili nedeljsko popoldne številnim
poslušalcem ter vsi zadovoljni in prežeti z lepimi občutki
zapuščali Goro Oljko. Prireditev sta omogočili Občina
Polzela in Župnija sv. Marjete Polzela.
Tone Tavčer

Najboljši kolesarji sveta na dirki
Tour Slovenia skozi Polzelo
Tretjo etapo dirke Tour Slovenia bi lahko imenovali »Savinjska etapa«, saj se začne v Žalcu in
konča na Celjskem gradu. Na spletni strani dirke https://tourofslovenia.si/sl/etapa/3 si lahko
ogledate njeno časovnico, višinski profil in kratek video, ki predstavi 144,6 km dolgo traso.
Trasa se vzpne na zahtevna prelaza Lipa (743 m) in Svetina (712 m) ter poteka skozi kraje,
ki so tudi predstavljeni na tej spletni strani. Med njimi je tudi Polzela.Skozi Polzelo bodo
najboljši svetovni kolesarji peljali

v petek, 17. junija 2022, med 11.30 in 11.40.
Iz Občine Žalec bodo vstopili v Občino Polzela pri rondoju in nadaljevali skozi Ločico ter skozi center
Polzele, nato pa pri gasilskem domu zavili desno in nadaljevali proti Ložnici in Velenju.
To kolesarsko dirko bo prenašal tudi Eurosport in druge televizije. Organizator je posebej za to
priložnost vnaprej posnel Polzelo z dronom, snemala pa se bo seveda tudi dirka v živo, skupaj
z dogajanjem ob trasi. Polzelani imamo redko priložnost, da si vrhunski športni dogodek ogledamo
v živo v našem domačem kraju in z glasnim navijanjem spodbudimo odlične slovenske kolesarje.
Ob tem bi spomnili na upoštevanje navodil organizatorjev dirke in pozornost, da ne bi kakorkoli
ovirali tekmovalcev.

Prijazno vabljeni
17. junija ob traso
dirke.

Damjan Jevšnik, TIC Polzela
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Koledar dogodkov - junij 2022
Sreda, 1. 6. 2022, ob 9. uri
Grad Komenda
Predavanje Konoplja v prehrani
in kozmetiki
Zadruga KonopKo
Sreda, 1. 6. 2022, ob 12. uri
Grad Komenda
Predavanje Konoplja v
gradbeništvu in tehnični rabi
Zavod KonopKo
Četrtek, 2. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Parkirišče ob občinski stavbi
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 2. 6. 2022, od 18. do 20. ure
Športno igrišče Andraž
Rekreacija
Društvo upokojencev Andraž
Petek, 3. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela
Sobota, 4. 6. 2022, ob 5. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Pohod: gorovje Hrvaške
Športno društvo Andraž
Sobota, 4. 6. 2022, ob 17.15
Igrišče v Andražu
19. kolo medkrajevne lige
malega nogometa – Andraž 		
2021/22
Športno društvo Andraž
Sobota, 4. 6. 2022, od 20. do 21. ure
Grad Komenda
Matjaž Javšnik na Jagrovi turneji
smeha
King Kong teater
Vstopnice TIC Polzela in Eventim
Nedelja, 5. 6. 2022, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski 		
hitropotezni turnir
Šahovsko društvo Polzela
Nedelja, 5. 6. 2022, ob 10. uri
Igrišče v Andražu
2. Turnir streljanja z zračno
puško
Športno društvo Andraž

Ponedeljek, 6. 6. 2022,
od 18. do 19. ure
Osnovna šola Polzela – mala 		
telovadnica
Rekreacija, telovadba
Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 11. 6. 2022, ob 17.15
Igrišče v Andražu
20. kolo medkrajevne lige
malega nogometa – Andraž
2021/22
Športno društvo Andraž

Torek, 7. 6. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Ročna dela – Iskrice
Društvo upokojencev Polzela

Nedelja, 12. 6. 2022, ob 9. uri
Grad Komenda
Pasuljada – srečanje ljubiteljev
pasulja
Mladinsko društvo Polzela in
Občina Polzela – TIC Polzela

Torek, 7. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev, 		
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 9. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Parkirišče ob občinski stavbi
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 9. 6. 2022, ob 16.30
Grad Komenda
Predavanje Samooskrba in
povezovanje v soustvarjanju
trajnostne prihodnosti ter
Izmenjevalnica semen in znanja
Občina Polzela – TIC Polzela
Četrtek, 9. 6. 2022, od 18. do 20. ure
Športno igrišče Andraž
Rekreacija
Društvo upokojencev Andraž
Petek, 10. 6. 2022, ob 7. uri
Zbor pred občinsko stavbo
na Polzeli
Pohod: Košenjak nad
Dravogradom
Društvo upokojencev Polzela
Petek, 10. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela
Petek, 10. 6. 2022, ob 20. uri
Grad Komenda
Poletni večer s skupino Tabu
Občina Polzela – TIC Polzela
Vstopnice TIC Polzela in Eventim

Nedelja, 12. 6. 2022, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski 		
hitropotezni turnir
Šahovsko društvo Polzela
Ponedeljek, 13. 6. 2022,
od 18. do 19. ure
Osnovna šola Polzela – mala 		
telovadnica
Rekreacija, telovadba
Društvo upokojencev Polzela
Torek, 14. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela
Torek, 14. 6. 2022, ob 18. uri
Zbor pri prostorih DU Polzela
294. lunohod:
Polzela–grad Žovnek
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 16. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Parkirišče ob občinski stavbi
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 16. 6. 2022,
od 18. do 20. ure
Športno igrišče Andraž
Rekreacija
Društvo upokojencev Andraž
Petek, 17. 6. 2022, ob 8. uri
Pohod na Kum (1220 m)
Društvo upokojencev Andraž
Petek, 17. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela
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Sobota, 18. 6. 2022, ob 19. uri
Športno igrišče v Andražu nad 		
Polzelo
Gasilska veselica ob 50. obletnici
PGD Andraž in dnevu gasilcev
Gasilske zveze Žalec
Prostovoljno gasilsko društvo Andraž

Sobota, 25. 6. 2022, ob 20.30
Grad Komenda
Poletni večer z Ansamblom
Saša Avsenika
Občina Polzela – TIC Polzela
Vstopnice TIC Polzela in Eventim
Nedelja, 26. 6. 2022, ob 8. uri
Zbor pri igrišču v Andražu
Izlet s kolesi
Športno društvo Andraž

Nedelja, 19. 6. 2022, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski 		
hitropotezni turnir
Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 26. 6. 2022, od 9. do 13. ure
Kulturni dom Polzela
Redni tedenski šahovski 		
hitropotezni turnir
Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 20. 6. 2022,
od 18. do 19. ure
Osnovna šola Polzela – mala 		
telovadnica
Rekreacija, telovadba
Društvo upokojencev Polzela

Ponedeljek, 27. 6. 2022,
od 18. do 19. ure
Osnovna šola Polzela – mala 		
telovadnica
Rekreacija, telovadba
Društvo upokojencev Polzela

Torek, 21. 6. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Ročna dela – Iskrice
Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 25. 6. 2022, ob 17.15
Igrišče v Andražu
21. kolo medkrajevne lige
malega nogometa – Andraž
2021/22
Športno društvo Andraž

gradbeni material
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KonopKo je poleti 2014 ustanovljena zadruga z namenom povezovanja obstoječih in bodočih
pridelovalcev ter predelovalcev konoplje, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresiraneTEKSTIL
na področju
VRV
konopljarstva v Sloveniji. Delovanje zadruge temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu,
enakopravnem sodelovanju in upravljanju vseh članov - poleg statusa zadruge ima KonopKo še status
socialnega podjetja, ki ga demokratično upravljajo in nadzirajo vsi člani zadruge.

ŽIVALSKA
ZDRAVSTVO
STELJA
Namen zadruge KonopKo je
trajnostno delovanje na naslednjih področjih:
GRADBENI
KOMPOST
pravična trgovina, to je trgovina, ki zagotavlja prodajo pridelkov in proizvodov majhnih in MATERIAL
srednjih
pridelovalcev in proizvajalcev na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med
pridelovalci in proizvajalci ter trgovci

KOZMETIKA

ENERGIJA

vzpodbujanje in podpora članom zadruge v obliki izmenjave znanja in različnih pripomočkov ter
strojev za pridelavo in predelavo konoplje

HRANA
PAPIR
vzpostavitev standarda kvalitete za izdelke iz konoplje pod okriljem zadruge, vzpodbujanje in pomoč
članom pri preusmeritvah v ekološko pridelavo in predelavo konoplje

ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja konopljarstva in kmetijstva
vzpodbujanje razvoja lokalne oziroma vseslovenske konopljarske skupnosti, vzpodbujanje pridelave in
predelave ter razvojnih in raziskovalnih dejavnosti v povezavi s konopljo in produkti iz konoplje
informiranje in izobraževanje o novostih pri pridelavi in predelavi konoplje in povezanih inovacijah ter
širjenje znanja o konoplji in njenih proizvodih v splošni javnosti
zagovorništvo v zakonodajnih vprašanjih, ki se tičejo pridelave in predelave konoplje

Predavanje
mag. Alenke
Zapušek,
teks
biomasa na
til
ki že 11 let goji
hra industrijsko konopljo
in jo predeluje v različne izdelke ter
jih trži pod blagovno znamko kmetije
Vrhivšek.
e

Petek, 24. 6. 2022, ob 19. uri
Igrišče v Andražu
Proslava ob dnevu državnosti
Občina Polzela in Kulturno
društvo Andraž

Četrtek, 30. 6. 2022, od 18. do 20. ure
Športno igrišče Andraž, Polzela
Rekreacija
Društvo upokojencev Andraž

olj

Petek, 24. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici, metanje kovinskih
obročev
Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 30. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Parkirišče ob občinski stavbi
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela

pir

Četrtek, 23. 6. 2022, ob 20.30
Zbor pri igrišču v Andražu
Ob kresni noči na Goro Oljko
Športno društvo Andraž

Torek, 28. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela

pa

Četrtek, 23. 6. 2022, od 18. do 20. ure
Športno igrišče Andraž
Rekreacija
Društvo upokojencev Andraž

Torek, 28. 6. 2022, od 9. do 11. ure
Prostori DU Polzela
Ročna dela – Iskrice
Društvo upokojencev Polzela

A5_1.pdf 1 8/21/2014 1:32:29 PM

Torek, 21. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Prostori DU Polzela
Metanje kovinskih obročev,
pikado, kegljanje s kroglo na
vrvici
Društvo upokojencev Polzela
Četrtek, 23. 6. 2022, od 16. do 18. ure
Parkirišče ob občinski stavbi
Kolesarjenje
Društvo upokojencev Polzela
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Temeljni namen zadruge KonopKo ni ustvarjanje dobička, temveč razvoj pridelave in predelave
konoplje v različne družbeno koristne namene, podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in
predelovalcem konoplje, pravična trgovina s konopljo in produkti iz konoplje ter povezovanje
podeželja z urbanimi središči. Namen zadruge je promocija in razvoj ekološkega kmetovanja in
trajnostne preskrbe s konopljo in produkti iz konoplje ter promocija socialno-podjetniških dejavnosti
na področju pridelave in predelave konoplje v Sloveniji.

- OB 12. URI: KONOPLJA
V GRADBENIŠTVU IN
TEHNIČNI RABI

Cilj zadruge je učinkovito povezovanje članov v odgovarjanju na skupne gospodarske in družbene
potrebe in hkrati izvajati čim bolj družbi in naravnemu okolju prijazno poslovanje. S tem zadruga krepi
idejo zadružništva in promovira sodelovanje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Če vas naše delovanje zanima ali bi želeli pri tem aktivneje sodelovati nam pišite na info@konopko.si
ali po pošti na naš naslov. Odprti smo za predloge in pripombe.
Ekipa zadruge KonopKo

Predavanje Davida Geršaka iz
zadruge Konopko in arhitekta
Sanija Okretiča Resulbegoviča.

Zadruga Konopko, zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje - Konopko z.o.o., socialno podjetje
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik www.konopko.si info@konopko.si telefon: 0590 11 238 fax: 0590 11 235

MALI OGLASI
Magus GB (diskretno, brez posredovanja): vedeževanje, osebno svetovanje,
poslovno svetovanje. 090 64 63. Cena minute klica je 1,99 EUR (Telekom
Slovenije). Druge cene določajo drugi operaterji.
MASAŽE (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), maderoterapija,
sprostitveni tretmaji, pedikura, permanentno lakiranje in gel nohti.
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
PEDIKURA – medicinska ali estetska. Tudi na domu!
Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)
Iščem samsko, osamljeno žensko, staro od 35 do 40 let, ki si želi druženja in
pogovora. Pokličite na telefonsko številko 03 572 23 64.
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Koledar dogodkov

Program medgeneracijskega centra za junij 2022
Sreda, 15. 6. 2022
17.00–18.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Sreda, 1. 6. 2022
15.00–16.30 Tehnika sproščanja
z meditacijo
(Marija Habjan)

Četrtek, 16. 6. 2022
Delavnica Visok krvni tlak
Center za krepitev zdravja

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

Petek, 17. 6. 2022
18.00–20.00 Šahovski krožek
(Janko Zupan)

Četrtek, 2. 6. 2022
8.30–10.00 Bralni krožek 		
Mravljice
(Julijana Veber)

Torek, 21. 6. 2022
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

17.00–18.30 Delavnica šivanja
(Sonja Ramšak)

Sreda, 22. 6. 2022
17.00–18.30 Delavnica
Celostno zdravje
(Darja Kološa)

Petek, 3. 6. 2022
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)
Torek, 7. 6. 2022
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)

Četrtek, 26.5. 2022
15.00–16.30
Tehnika sproščanja z meditacijo
(Marija Habjan)

Sreda, 8. 6. 2022
15.00–16.30 Tehnika sproščanja
z meditacijo
(Marija Habjan)

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

17.00–18.30 Delavnica
Do zdravja z naravo
(mag. Cvetka Mastnak Čulk)
Četrtek, 9. 6. 2022
17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica
(Zofka Palir)
Petek, 10. 6. 2022
18.00–20.00 Šahovski krožek
(Janko Zupan)
Torek, 14. 6. 2022
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)
Sreda, 15. 6. 2022
15.00–16.30
Tehnika sproščanja z meditacijo
(Marija Habjan)

Četrtek, 23. 6. 2022
8.30–10.00 Bralni krožek 		
Mravljice
(Julijana Veber)
17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica
(Zofka Palir)
Petek, 24. 6. 2022
18.00–20.00 Šahovski krožek
(Janko Zupan)
Torek, 28. 6. 2022
8.00–9.30 Nordijska hoja
(Majda Blagotinšek)
Sreda, 29. 6. 2022
15.00–16.30 Tehnika sproščanja
z meditacijo
(Marija Habjan)
Četrtek, 30. 6. 2022
17.00–18.30 Delavnica šivanja
(Sonja Ramšak)
Program se skozi mesec lahko
spreminja, kar bo objavljeno na
oglasni deski in na Facebook strani.
Na dogodke prihajajte zdravi,
z upoštevanjem priporočil NIJZ.
Informacije na e-mail: 			
medgeneracijski.c@gmail.com
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).

Samooskrba in povezovanje – popotnica
v prihodnost
Samooskrba s hrano bo čedalje pomembnejša. Čas, ki
prihaja, prinaša nove izzive na področju prehranske
varnosti, podnebnih sprememb, pristopa do zdravja in
spreminja naša življenja. Kako se pripraviti na prihodnost?
Hrana, semena in zdravje postajajo čedalje večja vrednota
in bolj dragocena. Kako zagotoviti dovolj hrane na ravni
gospodinjstva, kako v lokalni skupnosti, kako v državi in
kako poskrbeti za trajnostno prihodnost?
Vabljeni na predavanje

Samooskrba in povezovanje v soustvarjanju
trajnostne prihodnosti
ter izmenjevalnico semen in znanja
v četrtek, 9. junija 2022, ob 16.30
na grad Komenda.
Izvajajo ga Ekoci eko civilna iniciativa Slovenije – Irena Rotar
in ambasadorji trajnosti. Projekt: VRS MCP, Ajda Štajerska.
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Spomini in zahvale
Zahvala

Za vedno si zaspal,
v neskončni čas odpotoval,
a hkrati si tu za vedno
del nas ostal.

Zahvala

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, didota, brata,
tasta in svaka

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

JOŽEF NOVAK
(6. 3. 1944–5. 5. 2022)

IVA BEGIĆA
se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja ter tolažbo v teh
težkih trenutkih. Hvala dr. Rezarjevi, sestri Ani, sosedi
Jožici, pogrebni službi Ropotar za sočutno organizacijo in pomoč ob najtežjih trenutkih.

Ob izgubi dragega atija se lepo zahvaljujemo vsem,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu
počitku.

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

Zalo te bomo pogrešali.

Žalujoči: žena in hčerka z družino

Simona in Toni z družinama

Zahvala

Za zmeraj si zaspala,
v neskončni čas odpotovala
in hkrati boš tu, del nas, ostala.
Za vso dobroto, ki si nam jo dala,
draga mama, iskrena HVALA.

Hvala za vse izrečene tolažilne besede in darove.

Zahvala

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame,
prababice in praprababice

JOŽEFE RIBAR
s Polzele
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in sosedom za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.
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Tiho zdaj si odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.

SILVESTRA ČUK
(9. 12. 1939–28. 4. 2022)
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo spoštovali,
imeli radi in jo pospremili na zadnji poti.
Res težko je slovo, a v večnosti se spet snidemo.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Naj te angeli čuvajo.

Vsi njeni

Vsi njeni.

Poročevalec Občine Polzela • Številka 5, maj 2022

52

Vsebina
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