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Lektoriranje
Lektoris, Lea Felicijan, s. p.
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Tone Tavčer, Špela Ožir, Bina Plaznik, Jurij Žohar, 
Hana Cilenšek, arhiv društev Občine Polzela, 
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Oblikovanje
Intesa RD, d. o. o. 

Tisk
Studio 55

Naklada
2400 izvodov

Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
Dobra stara krušna peč. Včasih je bila srce  
vsake domačije. Detajl je fotografiran v  
obnovljeni rojstni hiši pesnice in pisateljice  
Neže Maurer. 
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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 
11. 7. 2022. Zraven navedite avtorja 
in kontaktno telefonsko številko. 
Uredništvo si pridržuje pravico do 
lekture, krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor 
prispevka.

Naslednja številka izide 28. 7. 2022.
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Uvodnik 3

Spoštovani občanke in občani!

Ta uvodnik nastaja na pragu poletja pred 
najskrivnostnejšo nočjo v letu. Poletni solsticij namreč velja 
za najčarobnejšo noč v letu. Naši predniki so bili prepričani, 
da je bilo v kresni noči s pomočjo praprotnih semen mogoče 
najti zaklad, izvedeti prihodnost in celo slišati ter razumeti 
govorico živali. 

O kresi se dan obesi, pravi star pregovor. Dnevi 
postopoma postajajo krajši in naenkrat bo tu jesen. 

A pred nami je še vse poletje. Sonce že prijetno greje 
in vabi v naravo. Nekateri boste našli svoj mir v senci 
domačega drevesa. Nekateri ste željni živahnejšega utripa 
in boste odšli tja, kjer poletje utripa hitreje. Nekateri boste 
morda hrepeneli po bližini neba in se boste povzpeli na 
kakšen hrib ali goro, od koder boste lahko občudovali svet 
pod nogami. Vsak ima svoje načrte. Vsem želim, da bi jih 
uresničili in da bi si v poletnih mesecih prav vsi »napolnili 
baterije«, predvsem pa želim, da bi vsak našel svojo oazo, 
kjer bi se lahko predal svojim sanjam.

Osnovnošolcem, dijakom in študentom želim vesele in 
sproščene počitnice. Spočijte si, dragi mladi prijatelji, da bo 
uvod v novo šolsko leto čim bolj lahkoten. Ponosen sem na 
vas in hvaležen, ker veliko obetate. Ponosen sem tudi na 
mlade gasilke in gasilce iz PGD Andraž nad Polzelo, ki se 
predano pripravljajo na gasilsko olimpijado. Ni mačji kašelj 
sodelovati na tako pomembnem dogodku. Skoraj polovico 
počitnic bodo namenili pripravam.

Junij pa ni le začetek dopustov in počitnic, je tudi mesec, 
v katerem praznujemo dan državnosti. 25. junija 1991 je 
Slovenija postala neodvisna. 31 let je od takrat. Dovolj dolgo, 
da bi lahko že zdavnaj pokazali hvaležnost, ker smo na 
svojem. Dovolj dolgo, da bi se med vse nas razpela modrost, 
da bi bilo dobro med nami graditi mostove, in ne zidov. 
Dovolj dolgo, da bi morali popolnoma vsi dojeti, da je mir 
nekaj, kar je nujno potrebno vzdrževati in negovati. Dovolj 
dolgo, da bi končno morali dojeti, da smo Slovenci tistega 
vélikega dne postali narod, za kar so si močno prizadevali 
naši predniki. Tako pa »se zdi, da je ves svet izgubil glavo«, 
če se izrazim s stavkom Leva Nikolajeviča Tolstoja, ki ga je 
zapisal v romanu Vojna in mir. 

Z osamosvojitvijo smo dokazali, da lahko meje premikamo 
le združeni in povezani v istem cilju. Dokazali smo, da 
zmoremo prebroditi težke čase. Z leti pa, kot da imamo 
slab spomin, pozabljamo, kaj vse smo prestali, predvsem 
pa naši predniki. Ni nekaj samoumevnega imeti mir. Ni 
samoumevno živeti v neokrnjeni zeleni oazi in vdihovati 
svež zrak ter piti vodo v neomejenih količinah. Še marsikaj 
drugega ni samoumevno, a naši pogledi in hotenja uhajajo 
drugam, zato smo vse manj hvaležni za to, kar imamo.

Spoštovani vsi, dan državnosti je dan, ko se v nas še 
posebno močno prebudi čut za domovino. S proslavami 
in izobešenimi zastavami sporočamo, da jo imamo radi. 
Delajmo to tudi z vsakodnevnimi dejanji, v prepričanju, da 
uspeh ni dokončen in neuspeh ni usoden. Šteje pogum, da 
nadaljujemo. Pot se kdaj pa kdaj tudi odmika od načrtovane, 
zato so potrebna prilagajanja, predvsem pa je treba vztrajati 
in slediti cilju, enotnemu vsem: Slovenijo popeljati med 
najuspešnejše države tega sveta. Ni nemogoče. Treba si je 
le zaupati in v ospredje postaviti »mi«, in ne »jaz«, ter se 
odločno upreti tistim, ki tega ne želijo. In nikoli ne pozabimo: 
veriga je močna le toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. 
Bodimo močni vsi. Zmoremo to. Velikokrat smo že dokazali.

Čeprav je praznik že mimo, sprejmite moje iskrene 
čestitke z željo, da bi bila naša država, ki je bogata z dosežki 
in presežki, vsem topel dom. 

Srečno Sloveniji, srečno vsem nam! 

Vaš župan 
Jože Kužnik
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4 Občinske novice

Člani občinskega sveta Občine Polzela so leta 2001 sprejeli  
odlok o razglasitvi rojstne hiše pesnice in pisateljice  
Neže Maurer za kulturni spomenik lokalnega pomena z  
lastnostmi etnološkega spomenika. Občina Polzela se je  
obnove, vredne nekaj manj kot 217.000 evrov, lotila takoj,  
ko je zanjo lani na razpisu prejela nepovratni denar.  
Ministrstvo za kulturo ter ministrstva za kmetijstvo,   
gozdarstvo in prehrano v sklopu Lokalne akcijske skupine 
Spodnje Savinjske doline so za naložbo prispevala  
139.000 evrov. Preostanek denarja, torej nekaj manj kot  
78.000 evrov, je Občina Polzela zagotovila v proračunu.

Iz sredine 19. stoletja 
Rojstna hiša Neže Maurer, ki stoji v naselju Kopank v 

Podvinu pri Polzeli in se je nekoč imenovala Zalesnikova 
domačija, je uvrščena med pomembne kulturne spomenike 
v Sloveniji. Pritlična, v breg potisnjena delno lesena hiša s 
predelano črno kuhinjo naj bi nastala, po zasnovi sodeč, v 
sredini 19. stoletja. Kletni del je grajen iz kamenja, zgornji 
iz tesanih brun. Ob hiši je narejen kamniti leseni prizidek, 
povezan pod enotno streho. Uporabljali so ga za žganjekuho. 
Hiša je ena izmed redkih še ohranjenih v bližnji in daljni 
okolici in priča o načinu življenja, gospodarjenja in bivanja 
v preteklosti. Posebno je pomemben njen zgodovinsko-
literarni del, saj predstavlja rojstni dom Zalesnikove Nežike, 
pesnice in pisateljice Neže Maurer, ki se je v njej rodila leta 
1930. 

Rojstna hiša Neže Maurer, častne občanke  
Občine Polzela, je obnovljena

Občina Polzela je postala bogatejša za obnovljen kulturni spomenik, na katerem 
bo gradila razvoj muzejske dejavnosti in literarnega turizma. Izvajalec del, celjsko 
gradbeno podjetje Remont, je obnovo začel septembra lani in jo končal junija letos. 
Obnova je bila zaradi statusa spomeniške zaščite pod budnim očesom celjske 
območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Obogatena kulturna ponudba
Občina si želi hišo in kraj, ki sta neposredno povezana 

z rojstvom in življenjem Neže Maurer, povezati z drugimi 
vsebinami in javnim dogajanjem v občini. Z izvedbo obnove 
hiše so se na območju Občine Polzela izboljšale razmere 
in možnosti za izvajanje načrtovane muzejske vloge, kar 
pomeni gojenje zavesti o kulturni dediščini in umetnosti, 
literarni turizem pa bi za občino in regijo predstavljal 
izhodišče in priložnost za dvig turističnega obiska ter 
posebnost na področju kulturne ponudbe. Kraji, povezani s 
pisatelji in slikarji ter drugimi umetniki, so dobri za razvoj 
in spodbujanje posebne vrste turizma, ob tem pa pritegnejo 
določeno vrsto obiskovalcev. 

Špela Ožir

Slavnostno odprtje obnovljene rojstne hiše Neže Maurer bo septembra 2022.
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Odprtje zahtevnega odseka ceste skozi Dobrič    
 

V nedeljo, 19. junija 2022, popoldne so se v Dobriču v senci košatega oreha v 
bližini lepo obnovljenega Krašovčevega križa zbrali krajani Dobriča na odprtju nove 
asfaltirane ceste skozi Dobrič. Zaradi strmega in skalnatega terena je ta odsek v 
dolžini 1300 metrov najzahtevnejši odsek, kar se je pokazalo tudi med gradbenimi 
deli z nekaj zapleti. V skupno zadovoljstvo so bila vsa dela uspešno končana in cesta 
skozi Dobrič je zdaj varnejša in udobnejša za uporabnike. 

Cestni odsek so odprli župan Občine Polzela Jože Kužnik, 
krajanka Sonja Melanšek in predsednik Krajevnega odbora 
Dobrič Peter Helbel. Cesto je blagoslovil župnik Urban Lesjak. 

Odprtje za krajane pomembnega odseka v prijetnem vzdušju.

Predsednik krajevnega odbora se je zahvalil vsem 
sodelujočim pri zahtevnem projektu: krajanom ob cesti za 
potrpljenje v času gradbenih del, nato pa projektantom, 
izvajalcem gradbenih del, Občini Polzela in občinskim 
uslužbencem. Prav tako se je zahvalil vsem krajanom, ki so 
pripevali svoj čas in delo pri obnovi križa.

Župan Občine Polzela Jože Kužnik je izrazil zadovoljstvo 
ob uspešnem zaključku zahtevnega projekta in napovedal 
nadaljevanje modernizacije dobriške ceste na drugem 
odseku.

Kot je v Dobriču lepa navada, se je vesel dogodek 
nadaljeval v zidanici Župerl ob skupnem dobriškem 
vinogradu. Za oboje lepo skrbi oskrbnik Franc Blagotinšek, 
ki je ob pomoči več pridnih rok zelo dobro organiziral tudi 
tokratno pogostitev v senci trte. 

Damjan Jevšnik

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

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

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

JAVNI RAZPIS – OBČINSKA PRIZNANJA 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja razpis za 
zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Polzela v letu 2022.

Razpisana so naslednja priznanja:
• naziv častni občan Občine Polzela,
• grb Občine Polzela in
• plaketa Občine Polzela.

Predloge za podelitev priznanj Občine Polzela 2022 (na obrazcu) pošljite 
na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali po e-pošti na 
naslov: obcina.polzela@polzela. si, s pripisom »za KMVVI – Priznanja 2022«, 
do 22. avgusta 2022.

Celoten javni razpis in obrazec »Predlog za podelitev priznanja Občine 
Polzela« sta dostopna na spletni strani www.polzela.si (Razpisi in objave) ali v 
sprejemni pisarni Občine Polzela. 

Felix Skutnik,
predsednik
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Z digitalnimi boni do boljše digitalne vključenosti 

Digitalni bon 22, katerega namen je spodbujanje digitalne vključenosti, je dobroimetje v 
informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške 
opreme. Zanj ni treba zaprositi in ga ne prejmete v fizični obliki. 

Do digitalnega bona, katerega vrednost je 150 evrov, so 
upravičeni učenci 7., 8. ali 9. razreda, dijaki in študentje. Vsi 
ti ga prejmejo brez kakršnega koli izobraževanja, medtem ko 
bodo morali posamezniki, stari 55 let ali več, če bodo želeli 
unovčiti bon, opraviti izobraževanje na področju digitalne 
pismenosti. Rezultati razpisa, katere ustanove bodo izvajale 
izobraževanja, še niso znani, a naj bi bili vsak čas. V Spodnji 
Savinjski dolini se je na razpis prijavila UPI Ljudska univerza 
Žalec. Izobraževanja bo, če bo na razpisu uspešna, izvajala od 
julija do oktobra letos v štirih občinah – na Polzeli, v Žalcu, v 
Braslovčah in na Vranskem. 

Osnovno in nadaljevalno izobraževanje
Izobraževanje bo osnovno ali nadaljevalno. Osnovno bo 

obsegalo 13 ur in bo zajemalo najosnovnejše računalniške 
vsebine. Od tega, kako prižgati računalnik, do tega, kako 
ga ugasniti. Nadaljevalni tečaj bo v šestih urah postregel 
s postopki, kako priti do digitalnega potrdila, kako 
uporabljati e-zdravje in e-bančništvo. V prvem primeru gre 
za spletno naročanje na zdravniške preglede, v drugem za 
spletno plačevanje. Ob tem bo nekaj časa namenjeno tudi 
naprednemu urejanju fotografij in drugim podobnim veščinam. 
Izobraževanje se bo štelo za opravljeno, ko bo posameznik 
prisoten devet ur. 

Posamezniki, stari 55 let ali več, bodo morali, če bodo želeli unovčiti bon, opraviti izobraževanje na področju digitalne pismenosti. 

Za različne digitalne pripomočke
Digitalne bone 22 bodo lahko upravičenci unovčili od 15. 

junija do 30. novembra letos. Namenjeni so za nakup nove, 
obnovljene ali rabljene računalniške opreme. Gre za prenosne, 
tablične ali namizne računalnike, priklopne postaje za 
prenosni računalnik, računalniške zaslone, tipkovnice in miške. 
S to vrednostjo bodo lahko kupili tudi digitalni papir, digitalna 
peresa, čitalnike pametne kartice, spletne kamere in slušalke 
z mikrofonom. Lažje bodo prišli tudi do večfunkcijskih naprav, 
optičnega čitalnika, tiskalnika in 3D-tiskalnika. Z bonom 
bodo lahko kupili še zunanje pomnilniške enote, posebno 
računalniško opremo za digitalno vključenost invalidov in 
komplete za učenje programiranja (vključno s kartičnim 
računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja). 

Kaj pa združevanje?
Šolajoči se učenci v zadnji triadi osnovne šole, srednješolci 

in študenti lahko s šolajočimi se  brati, sestrami, polbrati in 
polsestrami bone združijo in jih izkoristijo za skupni nakup. 
Starši z otroki, babice in dedki z vnuki digitalnih bonov ne 
morejo združevati.  

    Špela Ožir 
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Zaščita pred udari strel

V Sloveniji imamo letno okoli 60.000 udarov strel, zato ob nevihtah izklopite naprave 
iz telekomunikacijskega in električnega omrežja.

Nekatere dele Slovenije so v zadnjem obdobju 
prizadele močne nevihte z udari strel, poletne nevihte pa 
nas bodo spremljale tudi v prihodnje. Posledica udarov 
strel so pogosto tudi poškodovani ali popolnoma uničeni 
modemi, televizorji, igralne konzole in računalniki. 
Da bi se temu izognili, v Telekomu Slovenije vsem 
uporabnikom priporočajo, da elektronske naprave 
pred udari strel najpreprosteje zaščitijo tako, da jih ob 
napovedani nevihti in pred odhodom na dopust izklopijo 
tako iz komunikacijskega kot električnega omrežja. 

S toplimi dnevi se možnost močnejših neviht z udari 
strel poveča, tako da je udarov strel poleti lahko tudi do 
šestkrat več kot v drugih mesecih. Zato je pomembno, da 
pred nevihto ali odhodom na dopust uporabniki elektronske 
naprave izklopijo iz vseh vtičnic – tako klasičnih za električno 
napajanje kot iz telekomunikacijskega omrežja. Izklop 
naprav iz omrežja je namreč najzanesljivejša zaščita pred 
udari strel, kar velja tudi v primeru uporabe prenapetostne 
zaščite. 

S podpisa pogodbe

Brezplačno SMS-obveščanje o možnosti udara strel
Uporabnikom, ki so hkrati naročniki mobilnih in fiksnih 

storitev Telekoma Slovenije, je na voljo brezplačna storitev 
Strela alarm, ki temelji na sistemu Scalar. Gre za sistem, 
ki ga je posebej za spremljanje strel v realnem času razvil 
Elektroinštitut Milan Vidmar. 

Z vklopom storitve uporabniki prejmejo SMS-sporočilo, ki 
jih vnaprej opozori na možnost udara strel na območju, kjer 
imajo fiksni priključek, tako da lahko naprave pravočasno 
izklopijo iz omrežja. Na prejemanje brezplačnih SMS-opozoril 
se naročijo tako, da na telefonsko številko 041 145 000 
pošljejo SMS s ključno besedo STRELA, naredijo presledek 
ter navedejo svoje UPORABNIŠKO IME za fiksne storitve 
Telekoma Slovenije. Primer zapisa v SMS-sporočilu: STRELA 
novakj.

Več priporočil, kako ravnati ob nevihtah, je na voljo na 
spletni povezavi: http://ts.si/bliskoviti-obisk.  

    Blažka Klemenčič

Energetska sanacija ZD Polzela

Župan Občine Polzela Jože Kužnik in direktor Lekarne Polzela Tadej Kotnik sta z 
družbo Halomojstri, d. o. o., v sredo, 22. junija, podpisala pogodbo za energetsko 
sanacijo Zdravstvenega doma Polzela. Pogodbena cena znaša 542.292,72 evra, 
vključno z DDV. 

Projekt zajema izvedbo nove toplotno-izolacijske fasade, 
zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno fasado ostrešja in 
zamenjavo strešne kritine. Konec sanacije je predviden do 
31. oktobra letos.

Projekt bo financiran na naslednji način: 31 % iz 
nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike oziroma 
177.359,64 evra 3,6 % financira lastnik lekarne oziroma 
20.000 evrov, preostali del so  proračunska sredstva Občine 
Polzela.  

    Tone Tavčer
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Kaj morate vedeti, če organizirate
javno prireditev ali javni shod?

Lepi poletni dnevi kar kličejo po druženju, ne samo s sosedi, prijatelji in znanci, ampak 
tudi po druženju na različnih prireditvah in javnih shodih. Prav tako ni več začasnih 
ukrepov za preprečevanje okužbe z nalezljivo boleznijo covida-19, ki bi nas kakor 
koli omejevali. Organizatorji dogodkov imajo do zadnjega trenutka polne roke dela, 
vendar pa številni še vedno pozabljajo, da je za izvedbo javnega shoda ali prireditve 
ključna obveznost prijave na policiji ali pridobitve dovoljenja pri upravni enoti. Prav 
zato bi organizatorje dogodkov radi opomnili na njihove obveznosti, določene v 
zakonu o javnih zbiranjih, kdaj gre za javno prireditev, kdaj za javni shod in na kaj 
morajo biti pozorni.

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb, 
zaradi izvajanja športne, kulturne, zabavne ali druge 
dejavnosti na prostem ali v dvorani (npr. mednarodno športno 
tekmovanje, člansko tekmovanje v košarki, kolesarsko 
tekmovanje, tekaški maraton, koncert, veselica, kresovanje 
ipd.), kjer je dostop omogočen vsakomur ali pod določenimi 
pogoji vsakomur (npr. z nakupom vstopnice).

Javni shod pa je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi 
izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega 
pomena (protestni shod, shod sindikatov ipd.).

Zakon o javnih zbiranjih, ki definira zgoraj navedene shode 
in prireditve, določa, da je tovrstne dogodke treba prijaviti na 
pristojno policijsko postajo najmanj tri dni pred shodom 
in najmanj pet dni pred načrtovano prireditvijo. Vloga 
oziroma obrazec je zakonsko predpisan in je takse prost. 

Pozor: v zakonsko določenih primerih, navedenih v 
nadaljevanju, si mora organizator pridobiti dovoljenje 
oziroma odločbo upravne enote. Gre za primere, ko obstajajo 
okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja 
življenja, zdravja in premoženja udeležencev. Organizator 
mora podati vlogo pri upravni enoti najmanj sedem dni pred 
dnevom shoda oziroma za prireditev najmanj deset dni 
pred dnevom prireditve. Izjema so le tekmovalne športne 
prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in 
prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot. 
V teh primerih je treba vlogo za izvedbo prireditve oddati 
najmanj 30 dni pred prireditvijo. 

Vlogo za prijavo prireditve oz. shoda mora organizator 
obvezno oddati na krajevno pristojni upravni enoti v  
primerih shoda ali prireditve na cesti, prireditve, kjer obstaja 
nevarnost utopitve, prireditve z zbiranjem živali, mednarodne 
športne prireditve, tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic 
oz. članov v kolektivnih športih, prireditve, na katerih se 
uporablja odprti ogenj, prireditve, na katerih se uporabljajo 
predmeti (npr. šotor) ali naprave (npr. vrtiljak, pomični oder), 
zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oz. 

premoženje, ter prireditve, na katerih se pričakuje več kot 
3000 udeležencev.

Organizator lahko vlogo odda elektronsko, po pošti ali 
osebno. Vsi organizatorji, ki imajo digitalno potrdilo, lahko 
podajo tovrstno e-prijavo na krajevno pristojni policijski 
postaji ali podajo e-vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni 
upravni enoti prek državnega portala eUprava. 

V vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali 
shod, ki je zakonsko predpisana, je treba navesti podatke 
o organizatorju, kraj, čas in trajanje tovrstnega zbiranja, 
program in predvideno število udeležencev, osebne podatke 
vodje prireditve in vodje rediteljev, navesti način varovanja in 
zdravstvenega varstva ter priložiti ustrezna dokazila. Upravna 
taksa za izdajo dovoljenja znaša 22,60 evra, za elektronsko 
vlogo pa 18,10 evra.

K vlogi je treba priložiti tudi soglasje lastnika prireditvenega 
prostora (najemna ali druga pogodba ali pisno soglasje) ali 
dokazilo o lastništvu (oz. navesti številko parcele in katastrsko 
občino) ter dokazilo, da je o prireditvi obveščena občina, kjer bo 
prireditev potekala (npr. kopija dopisa občini). Če je organizator 
prireditve občina ali je občina lastnik prireditvenega prostora, 
vlogi ni treba priložiti dokazila, da je bila o prireditvi obveščena 
(čeprav je to na vlogi navedeno kot priloga). Organizator 
prireditve, ki je hkrati lastnik prireditvenega prostora, v vlogi 
navede ali poda izjavo, da je lastnik prireditvenega prostora.

Organizatorji dogodkov seveda ne smejo pozabiti na 
načrt varovanja prireditve ali shoda, v katerem je treba 
navesti, kdo bo to izvajal in na kakšen način bo dogodek 
varovan. Prav tako so organizatorji dolžni oceniti, kakšne 
vrste prireditve oz. shoda organizirajo glede na Pravilnik o 
službi nujne medicinske pomoči in glede na določena merila 
zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo (izpolniti morajo 
obrazec Priloga 15 zgoraj navedenega pravilnika).

Vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod, ki 
ga izda upravna enota, je v nekaterih primerih treba priložiti 
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še nekatera druga dovoljenja, kot so npr. dovoljenje za 
zaporo ceste (izda pristojni organ občine oziroma Direkcija 
RS za infrastrukturo); dovoljenje za uporabo zrakoplova 
na prireditvi (izda Javna Agencija za civilno letalstvo RS); 
dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev 
okolja na prireditvi, kjer se uporabljajo zvočne ali druge 
naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot je npr. glasna 
glasba (izda prisojni organ občine ali Ministrstvo za okolje in 

prostor RS) ali dovoljenje za izvedbo klasične igre na srečo 
(srečelov, tombola), ki ga za večje vrednosti izda Ministrstvo 
za finance, Finančna uprava RS. 

Ni pa vsakega zbiranja treba prijaviti policiji oz. zanj 
na upravni enoti pridobiti dovoljenja. Tako spontani ulični 
nastopi, dogodki na katere se udeleženci vabijo z osebnimi 
vabili (npr. slavja ob rojstvu in poroki), jubileji in podobna 
zbiranja ne spadajo med javna zbiranja ali prireditve. Enako 
velja, če prireditev organizirajo gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki posamezniki v sklopu opravljanja 
svoje redne dejavnosti v svojih poslovnih prostorih, 
ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti; državni 
organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, 
verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih prostorih, 
ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti; študenti, dijaki in 
učenci v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. 

Vsem, ki ne veste, kaj bi počeli danes ali v naslednjih 
dneh, svetujemo, da si ogledate spletne strani javnih 
prireditev na območju Republike Slovenije na spletni strani 
državnega portala eUprava – Prireditve in shodi (https://e-
uprava.gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi). 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na sedež 
Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite 
na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter

Grajsko dvorišče na gradu Komenda nudi prijeten ambient za 
organizacijo dogodkov vseh vrst.

OBVESTILO IN POZIV ZA PREVZEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Na Upravni enoti Žalec bomo začeli odbirati in izločati projekte s  
področja gradbenih zadev, izdanih v letih od 2003 do vključno do 2007.

Lastniki stanovanjskih stavb, ki vam je bilo v tem obdobju izdano 
gradbeno dovoljenje in je izvod projektne dokumentacije tudi v našem arhivu, 
lahko vložite vlogo s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, 
podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka, katastrska občina) na 
elektronski naslov ue.zalec@gov.si ali na naslov Upravna enota Žalec, Ulica 
Savinjske čete 5, 3310 Žalec oziroma jo vložite osebno v glavni pisarni upravne 
enote najpozneje do 30. 9. 2022.

Zainteresiranim lastnikom objektov bomo, po predhodni uskladitvi 
termina, izročili želene projekte.

Po preteku navedenega roka bomo gradbene projekte izločili iz zbirke 
dokumentarnega gradiva in jih uničili. 

Simona Stanter,
načelnica
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Policijska kronika - maj 2022

Prostofer

6. maja 2022 smo bili policisti PP Žalec obveščeni o 
kaznivem dejanju na območju Občine Polzela, in sicer je 
šlo za grožnjo, v kateri je neznani storilec resno zagrozil 
oškodovanki, da bo napadel njeno življenje ali telo. Policisti 
še zbiramo obvestila in bomo na ODT Celje podali kazensko 
ovadbo.

17. maja 2022 smo bili policisti PP Žalec s strani občana 
Občine Polzela obveščeni o kaznivem dejanju, in sicer 
goljufiji pri nakupu gradbenega materiala. Zoper znanega 
storilca je bila napisana kazenska ovadba na ODT Celje.

19. maja 2022 smo bili policisti PP Žalec obveščeni o 
vlomu v stanovanjsko hišo na območju Andraža nad Polzelo, 
in sicer je neznani storilec s primernim orodjem na vzvod 
vstopil v hišo skozi okno, prostore pregledal ter iz hiše 
odtujil denar. Za storilcem opisanega kaznivega dejanja 
policisti še poizvedujemo, o zadevi pa bo napisana kazenska 
ovadba na ODT Celje. 

22. maja 2022 smo bili policisti PP Žalec obveščeni o 
kaznivem dejanju na območju Občine Polzela. Šlo je za 
grožnjo, in sicer je takrat še neznani storilec resno zagrozil 
oškodovancu, da bo napadel njegovo življenje ali telo. 
Policisti so zoper znanega storilca napisali kazensko ovadbo 
na ODT Celje.

22. maja 2022 smo bili policisti PP Žalec s strani 
oškodovanke obveščeni o tatvini ključev vozila na območju 
Občine Polzela. Policisti bomo po zbranih obvestilih podali 
kazensko ovadbo na ODT Celje. 

V mesecu maju smo bili policisti PP Žalec za območje 
Občine Polzela obveščeni o dveh kršitvah javnega reda in 
miru, in sicer je bila ena prijavljena na Bregu druga pa na 
igrišču za šolo na Polzeli. V obeh primerih smo policisti po 
zbranih obvestilih napisali uradna zaznamka. 

Na območju Občine Polzela so se maja zgodile štiri 
prometne nesreče. Od obravnavanih prometnih nesreč sta 
se po dve zgodili v Andražu nad Polzelo in dve v Podvinu. 

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je vseslovenski trajnostni 
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, 
ki potrebujejo prevoz in ne morejo uporabljati javnih ter 
plačljivih prevoznih sredstev, s tistimi starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Občina Polzela zagotavlja 
storitev PROSTOFER v sodelovanju z Zavodom Zlata mreža.

Komu je namenjen?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki nimajo 

lastnega prevoza in ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in 
imajo nizke mesečne dohodke ter slabe povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost 
do zdravniške oskrbe, javnih ustanov in nujnih opravkov.

Kam se lahko peljem?
S Prostoferjem se lahko odpravite k zdravniku, v lekarno, 

na banko ali na pošto ter v druge javne ustanove, pa tudi v 
trgovino in na pokopališče znotraj občine bivanja. Za prevoz 
zunaj občine bivanja pa so ti prevozi na voljo zgolj za nujne 
preglede v slovenskih bolnišnicah in obisk javnih ustanov,  
ki jih ni v Občini Polzela.

Koristnikom je za prevoz na voljo Citroën Berlingo.

Kako naročim prevoz?
Za naročilo prevoza pokličite brezplačno telefonsko  

številko 080 10 10 vsaj tri dni pred prevozom, in sicer  
vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

V klicnem centru bodo zabeležili vaš prevoz in obvestili 
prostovoljnega voznika; ta vas bo na dan prevoza prišel 
iskat na dom in vas odpeljal na želeno lokacijo, kjer vas bo 
počakal, da vse opravite, nato pa vas odpeljal nazaj domov.  

Alenka Kočevar
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Nepravilno prečkanje ceste

V dveh primerih je šlo za materialno škodo na udeleženih 
vozilih, v enem za lahke in v enem za hude telesne poškodbe.

Maja 2022 smo policisti PP Žalec na Polzeli zasegli osebni 
avtomobil voznici, ki ni posedovala veljavnega vozniškega 
dovoljenja. Zoper njo smo podali obdolžilni predlog na 
Sodišče za prekrške v Celju.

S koncem šolskega leta prihaja tudi čas počitnic, 
dopustov, izletov in razposajenih dni. 

Glede na pretekle izkušnje in statistiko pa je to žal 
tudi bolj kritično obdobje z vidika prometne varnosti. 
Policisti zato opozarjamo na več razposajenih otrok in 
mladostnikov na cesti, kakor tudi na igriščih ter v urbanih 
naseljih. 

Naši otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo 
se s prednostmi in hkrati tudi nevarnostmi sodobnega 
prometa. 

Do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno 
sodelovati v prometu, kajti otroci doživljajo promet drugače, 
velikokrat jih premami kaj na drugi strani ulice in pozabijo 
na vsa pravila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, kaj 
šele, da bi obvladali vožnjo kolesa tako dobro, da bi varno 
sodelovali v prometu.

Otroci so manjši kot odrasli, zato ne vidijo čez parkirane 
avtomobile ali zabojnike za smeti. Pri hoji in teku še niso 
dovolj spretni, predvsem pa imajo otroci težave v prometu 
zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. In 
zato smo tukaj mi, odrasli, starši, da poskrbimo za njihovo 
varnost ter jih seveda učimo varnega ravnanja v prometu.

 
Ne smemo pozabiti, da otroci:

 
• nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in  

  zato pozneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne; 
• dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere  

  smeri slišijo vozilo; 
• ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati 

  razdalj; 
• ne razlikujejo dobro pojmov, npr. levo, desno; 
• ne zmorejo dolgotrajne koncentracije; 
• njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte,  

  ki jih pritegnejo, in mimogrede jih kaj zmoti (hitro 
  lahko pozabijo, ali so videli vozilo, ki se približuje);  
 • ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil,  
  kot je npr. pravilo, kako prečkamo cesto; 

• zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih 
  voznik vidi, če oni sami vidijo avto, ki se približuje, 
  vendar to velikokrat ni res.  

Za konec še tole: izkoristite prosti čas z otrokom in ga 
dodatno pripravite na samostojno sodelovanje v prometu. 
Vzemite si čas in mu razložite pravila varnega ravnanja 
v prometu, pokažite mu jih v prometu in jih vadite z njim. 
Vsakič znova ga pohvalite za previdno in varno ravnanje 
ter opozorite ob nepravilnem. Samo s takšnim načinom 
vzgoje boste otroka dobro pripravili, da bo čez nekaj let 
lahko samostojno sodeloval v prometu kot pešec ali pozneje 
kot kolesar in voznik. In ne pozabite, da ste sami s svojim 
vedenjem in ravnanjem otroku lahko najboljši zgled. 

Jakob Udrih
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Na polzelskem gradu Komenda razglasili  
inovatorje leta Spodnje Savinjske doline 2021

Na deseti, jubilejni razpis Inovator leta Spodnje Savinjske 
2021 je prispelo 12 inovacij, izmed katerih je bilo pet skupinskih, 
tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 24 
inovatorjev. Pred podelitvijo so zbrane nagovorili župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, predsednik Območnega sveta Območnega 
razvojnega partnerstva SSD Janko Kos in predsednik komisije 
»Inovator leta SSD« Danilo Basle.

Sedemčlansko komisijo je najbolj prepričala razgradljiva 
hmeljarska vrvica, ki sta si jo v sklopu evropskega projekta 
Biothop zamislili dr. Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije in dr. Vesna Žepič Bogataj iz celjskega 
podjetja Tecos. Hmeljarji v času obiranja hmelja odpeljejo s 
hmeljišča skoraj celoten nadzemni del rastlin, med katerega 

je prepletena nerazgradljiva polipropilenska vrvica, zaradi 
česar je hmeljevina neuporabna kot surovina za nove izdelke. 
Z razgradljivo vrvico, ki je narejena iz škroba koruze ali kasave, 
je drugače. Hmeljevina se spremeni v primarno surovino za 
izdelavo komposta na kmetijah ali se predela v biokompozitne 
pelete, iz katerih lahko nastanejo sadilni lončki za vrtnarstvo, 
embalaža za steklenice, otroške igralne kocke in podobno. Za 
inovacijo sta združili agronomsko idejo vpeljave biorazgradljive 
vrvice v hmeljišča in znanje s področja materialov. Iz odpadne 
hmeljevine je tako nastala vrsta biorazgradljivih izdelkov, ki 
se med industrijskim kompostiranjem prav tako razgradijo in 
v obliki komposta vrnejo na obdelovalne površine, s čimer je 
sklenjen še širši krog krožnega gospodarstva na kmetijah.

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat organizirana na gradu 
Komenda pod pokroviteljstvom Občine Polzela, je bil v torek, 21. junija 2022, končan 
že deseti, jubilejni razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2021«, v sklopu katerega 
so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec 
s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja tokrat podelile priznanja štirim 
najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto. Avtorji so za vsako nagrajeno 
inovacijo prejeli približno 2500 evrov nagrade. Podelitve so se udeležili tudi državni 
sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan ter župani 
vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline.

Prejemniki nagrad v družbi državnega sekretarja ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejana Židana (drugi z leve) ter dveh 
županov spodnjesavinjskih občin (prvi z leve Janko Kos, župan Občine Žalec in prvi z desne Jože Kužnik, župan Občine Polzela)
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Na drugo mesto se je uvrstila skupinska inovacija 
Modularna zasnova traktorske kosilnice SIP DISC 1100. Podjetje 
Sip je že v letu 2019 razvilo prvi prototip največje nošene 
traktorske kosilnice na svetu z delovno širino 11 metrov. Glede 
na kompleksnost stroja so v podjetju Sip prišli do spoznanja, 
da bodo z modularno gradnjo veliko bolj odzivni na potrebe 
na trgu. Zasnovali so jo po principu enotnega ogrodja za 
vse modele. Na podlagi tega lahko posamezne sklope stroja 
izdelujejo v večjih serijah in s tem zelo zmanjšajo proizvodne 
stroške. Avtorji inovacije so Damjan Lopan, Matej Zorko, 
Blaž Kozjek, Andrej Rakun, Marko Koceli, Ignac Gobec, Janez 
Tomelj, Tilen Hadolin, Sebastjan Bogataj in Borut Srčnik. Vsi 
ti so komisijo prepričali še z eno inovacijo, pri kateri je z 
njimi sodeloval še Jan Ledl. Z inovacijo, ki so jo poimenovali 
Avtomatski mehanski zaklep kosilnice v transportni položaj, so 
se uvrstili na četrto mesto. 

Edina med štirimi nagrajenimi inovacijami, ki ni bila 
s kmetijskega področja, je bila inovacija eCarv – nagibna 
električna platforma za osebni prevoz, katere avtor je Borut 
Srčnik iz Občine Prebold. Gre za par trikolesnih podnožij za 
osebni prevoz (za vsako nogo eno podnožje), s katerimi lahko 

uporabnik s pomočjo mehanizma z nagibanjem izvede zavoj, ki 
je podoben tehniki karving pri smučanju. 

Priznanja je tokrat nagrajencem podelil novi državni 
sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Dejan Židan, ki je poudaril pomembnost inovacij pri 
reševanju ključnih družbenih izzivov. V Spodnji Savinjski dolini 
partnerji podjetniškega okolja že vrsto let sodelujejo pri 
organizaciji različnih oblik spodbujanja razvoja ter odpiranja 
novih delovnih mest v gospodarstvu. Ena izmed tovrstnih 
oblik je tudi spodbujanje inovacij s pomočjo razpisa Inovator 
leta Spodnje Savinjske doline. Razpis je bil že deseto leto 
zapored na medobčinski ravni. Šest sodelujočih občin Spodnje 
Savinjske doline – Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec – že pred objavo razpisa nameni sredstva za izvedbo, 
ki se v 90 odstotkih namenijo za denarne nagrade najbolje 
ocenjenim inovacijam. 

Za popestritev prireditve je s kitaro poskrbela Pia Gracl, 
učenka Glasbene šole Risto Savin Žalec.  

Tone Tavčer

Oglas ni lektoriran. 
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Digitalizacija in robotizacija v kmetijstvu 

Digitalizacija in robotizacija kmetijstva sta v razvitih 
državah vse bolj aktualni. Tudi zato, ker za pridelavo in 
spravilo pridelkov ne najdejo več dovolj delovne sile. 
Nerazvite države se še ne spopadajo s takim upadom 
števila delavcev, ob zastareli kmetijski mehanizaciji in 
zastarelih pridelovalnih tehnologijah pa še niso v stanju, 
ko bi razmišljale o novi stopnji (digitalne in robotizirane) 
kmetijske pridelave.

Razvoj kmetijstva je zelo organski, saj nanj vpliva 
mnogo dejavnikov, vsekakor pa je stanje kmetijstva del 
slike celotne države. Mnogi se strinjajo, da je kmetijstvo 
zelo pomembno oziroma da je strateška panoga, na katero 
se v dobrih časih pozablja, v hudih pa se nam po njej zelo 
kolca.

Od leta 2012 naval raziskav o prihodnosti kmetijstva
Leta 2012 so v kmetijstvo začeli vlagati in se zanj 

intenzivno zanimati vlagatelji iz drugih panog, kot so 
tehnološki velikani in zagonska podjetja s področja 
informacijske tehnologije. Od takrat se je veliko 
raziskovalcev ukvarjalo z raznimi laboratorijskimi 
poskusi, a rezultatov in namena svojega dela širši 
javnosti niso razkrili. Letos pa so začeli širši javnosti 
prikazovati prve (delne) rezultate svojih obširnih 
raziskav in uspešnih poskusov, ki nakazujejo, da se bo 
kmetijska panoga v prihodnjih letih povsem spremenila.

Veliko razlogov za spremembe
V velike spremembe nas poleg splošne digitalizacije 

silijo razne administrativne omejitve, predvsem pri uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev, prihodnje dodatne omejitve pa 
bodo povezane s porabo vode in dobrobitjo živali.

Pričakujemo lahko povečano promocijo rastlinske 
hrane, zlasti nadomeščanje uživanja mesa z rastlinskimi 
beljakovinami, denimo iz stročnic. Znano je, da nas do 
komercialnega laboratorijskega mesa loči še nekaj let, 
saj se s tem v zasebno financiranih raziskavah zelo 
intenzivno ukvarja veliko podjetij in fakultet. Podjetja v 
tem razvoju vidijo svoj ekonomski izziv, nekateri posamezni 
financerji, na primer Bill Gates, pa svoje »ovekovečenje«.

Prihodnost gojenja zelenjave je v hidroponskih 
rastlinjakih

Danes je večina zelenjave, ki se prodaja v supermarketih, 
pridelana v zaščitenih prostorih. Prihodnost pridelave 

Nekateri v kmetijstvu zagovarjajo tradicijo, drugi popolnoma novo smer: digitalizacijo 
in robotizacijo. Vse, ki se s kmetijstvom preživljajo, konkurenca iz leta v leto sili, da na 
enako enoto površine pridelajo več, ceneje, boljšega okusa in bolj trajnostno z manj 
viri. Vidijo, da brez tehnološkega razvoja ne morejo obstati. 

zelenjave je vsekakor v rastlinjakih, saj ima takšna pridelava 
mnogo tehnoloških prednosti, ki se jih, če si profesionalni 
pridelovalec, še kako hitro zaveš. Večina zelenjave iz 
rastlinjakov je pridelana hidroponsko, s to tehnologijo je 
mogoče dosegati maksimalne pridelke ob minimalnem 
vplivu na okolje in z veliko bolj racionalno porabo vode. 
Pridelava v rastlinjakih je lahko zelo tehnološko dovršena 
ali pa malo manj – vse je odvisno od potreb, znanja, 
kapitalskega vložka in pričakovanj investitorja.

Velik, tudi 20-odstotni donos pri vlaganju v moderno 
kmetijstvo

Pridelava zelenjave v zaščitenih prostorih je zanimiva 
tudi za vlagatelje, ki ne prihajajo iz kmetijskega sektorja, 
svoj kapital pa želijo oplemenititi v kmetijstvu. Denar, 
naložen v sodobnih agroinvesticijah, se bistveno bolje 
oplemeniti kot denar, investiran v banke ali druge panoge. 
Pri pravilnem investiranju v smiselne agroprojekte se 
povprečni letni donosi gibljejo med osmimi in 21 odstotki, 
kar je z investicijskega vidika zelo dobro. Ta podatek daje 
odgovor na vprašanje, zakaj se poslovneži iz drugih panog 
tako radi »ukvarjajo« s kmetijstvom.

Ti isti vlagatelji pa so poleg svežega kapitala v 
kmetijsko panogo prinesli tudi svoje pristope vodenja 
projektov, kooperativno miselnost oziroma upravljanje in 
sodobne trženjsko-prodajne koncepte. Vse to je povzročilo, 
da so se za kmetijstvo znova začeli zanimati mladi in ljudje, 
ki ne prihajajo iz tradicionalnih kmečkih družin. Vse to je v 
kmetijstvu pospešilo digitalizacijo in robotizacijo celotnih 
ali delnih delovnih procesov.

V velemestih rastejo urbani vrtovi in kmetije …

V velikih mestih se vse bolj širi mestno vrtnarjenje 
(angl. urban farming), ki nekaterim pomeni povsem nov 

Urbani vrt na letališču JFK v New Yorku
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vedno vse mečemo v isti koš, teh tehnologij ne razvrščamo, 
niti jih nismo sposobni pravilno strokovno poimenovati.

Ko delavcev ni, kmeta rešijo roboti
Prihodnost vzgoje zelenjave za trg je v rastlinjakih, 

to lahko zapišemo kot golo dejstvo. Zaradi vse večjega 
pomanjkanja delovne sile so tudi v zelenjadarstvu lastniki 
primorani v robotizacijo dela ali celotnega proizvodnega 
procesa. V tem letu se je to zelo izrazito izkazalo tudi pri 
nas.

V tujini so zaradi pomanjkanja delovne sile pridelovanje 
opustila nekatera družinska podjetja, ki niso prenesla 
tega tekmovalnega (gospodarskega) ritma in nenehnega 
tehnološkega posodabljanja, tako proizvodnih procesov 
kot znanja, ki je potrebno za upravljanje in maksimalno 
učinkovito delovanje določene opreme. Nihče, ki se loteva 
robotizacije proizvodnje, se na začetku naložbe ne strinja 
s ceno in njenim osnovnim namenom. Večini se zdi taka 
naložba popolnoma neutemeljena. Na žalost pa jih panoga 
iz leta v leto sili, da na enako enoto površine pridelajo 
več, ceneje, boljšega okusa in bolj trajnostno z manj viri 
(fitofarmacevtskimi sredstvi, gnojili, vodo).

Profesionalni kmetje bi robote, kupci pa oranje z 
živino

Po naši oceni je v tem trenutku kmetijstvo v velikem 
precepu, kako naprej. Nekateri zagovarjajo tradicijo, drugi 
popolnoma novo smer (digitalizacijo in robotizacijo). Vsi, ki 
se s kmetijstvom preživljajo in jim ta panoga pomeni edini 
vir dohodka, vidijo, da brez razvoja ne morejo obstati, po 
drugi strani pa bi kupci radi videli, da se kmetje oblečejo v 
narodne noše in orjejo s kravami – kot nekoč.

Zdi se, da je v največjem precepu ravno kmetijsko 
ministrstvo, ki bi rado zadostilo vsem. Stroka tudi ni povsem 
poenotena, vseeno pa lahko predpostavimo, da se bolj 
nagiba k mnenju profesionalnih pridelovalcev, se pravi k nuji 
po vpeljavi sodobnih tehnologij in postopkov od pridelave in 
predelave do skladiščenja, trženja in prodaje, ne glede na to, 
kako prideluješ (konvencionalno, integrirano ali ekološko).

Kmetijsko ministrstvo naj sledi tehnološkemu razvoju
Če bomo želeli obstati, bomo morali slediti razvojnim 

trendom. Tega se, lahko samo upamo, zavedajo vsi, tako 
kupci kot pridelovalci in stroka ter vsi uradniki, ki naj bi tej 
panogi omogočali sodobne pogoje dela v administrativnem 
smislu. K hitrejšemu razvoju in posodobitvam slovenskega 
kmetijstva in živilskopredelovalne industrije bo moralo 
prispevati tudi glavno kolo, torej ministrstvo, ki narekuje 
smer in politiko domačega kmetijstva, ne glede na to, da se 
to kolo vrti bolj počasi. 

Blaž Turnšek

Vir: revija Farm technology

slog življenja. Velja tudi za protistresno panogo, umeščeno 
v velemesta.

Nič nenavadnega ni, da na strehi nebotičnika gojijo 
zelenjavo, redijo kokoši za jajca in koze za mleko. Nekateri 
so šli še malo dlje in v mesta uvedli pravo malo urbano 
živinorejo, kjer se iz njihovih »mestnih« hlevov sliši 
mukanje krav, ki jih redijo za pridobivanje mleka, sirov in 
drugih mlečnih izdelkov. Vsi ti urbani kmetijski procesi 
so podprti s sodobno tehnologijo in trženjem pod oznako 
urban farming, ki je v velemestih pravi hit. Mnogo mladih 
si je po tej poti ustvarilo delovno mesto. Vse to in še več 
pa se dogaja pod geslom »nazaj k naravi« (angl. back to the 
nature), ki ga nekateri zelo spretno izkoriščajo.

… pa tudi najdonosnejše tovarne zelenjave
 

Druga plat urbanega kmetijstva pa so tako imenovane 
tovarne zelenjave, katerih glavni namen je ustvarjanje 
dobička. Te tovarne zelenjave so najbolj dovršena kmetijska 
pridelava, ki v tem trenutku obstaja. V njih je vsak proces 
računalniško podprt, če že ne v celoti voden. V tovarnah 
zelenjave se zbira ogromna količina podatkov (o rastnih 
razmerah, porabi energentov in gnojil …), ki se analizirajo 
in obdelujejo z raznimi modeli strojnega učenja. Vse to 
zbiranje in obdelava podatkov je namenjeno optimiziranju 
»receptov« za gojenje rastlin. Lahko bi tudi rekli, da s 
pomočjo vseh senzorjev, ki so nameščeni v teh tovarnah 
zelenjave, digitalizirajo fiziološke procese gojenih rastlin.

Kaj nam bo to prineslo? Verjetno to, da bo naš pametni 
telefon čez nekaj let vedel veliko več o fiziologiji rastlin 
in optimalnih pogojih rasti, kot si danes sploh lahko 
predstavljamo. Mogoče je to začetek nove dobe kmetijstva, 
ki ga lahko imenujemo kar »Google plant«, vrtnarjenje z 
Googlom.

Vrnimo se v Slovenijo, kjer še vedno večina ljudi z 
besedo rastlinjak imenuje vse objekte, ki so pokriti s folijo 
ali steklom. V tujini, kjer je pridelava zelenjave na mnogo 
višji ravni (Nizozemska, Danska in Španija), pa imajo za 
vsako tehnologijo pridelave v zavarovanih prostorih svoj 
strokovni izraz, tako da se natančno ve, kaj je tunelska 
proizvodnja in kaj proizvodnja v rastlinjakih. Pri nas še 

Robotska tovarna solate na Japonskem
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Vodja lokala in glavni kuhar Urban Skrt si je do zdaj delovne 
izkušnje pridobival v elitnih restavracijah v Galeriji okusov v 
Novem Celju in Pavusu na Gradu Tabor.

Intervju z Urbanom Skrtom,  
najemnikom gostinskega lokala na gradu Komenda

Zelo tesno bodo sodelovali tudi z ekološko biodinamično kmetijo 
Majnika.

V gradu Komenda je v torek, 28. junija 2022, svoja vrata odprl novi gostinski lokal 
3Poezije. Restavracija bo odprta od četrtka do nedelje in po dogovoru in predhodnih 
naročilih tudi ob drugih terminih, medtem ko je v kavarno mogoče zaviti vsak dan, 
razen ob ponedeljkih. Vodja lokala in glavni kuhar Urban Skrt, ki si je do zdaj izkušnje 
nabiral v znanih restavracijah na Celjskem, vse lepo vabi, da jih obiščete na gradu 
Komenda. V prvem tednu obiskovalce čaka otvoritveni 15-odstotni popust. 

S čim vas je prepričal grad Komenda, da ste se odločili, 
da v najem vzamete prav ta lokal?

Grad Komenda nas je prepričal s svojo edinstvenostjo. Vsi 
prostori so čudoviti. Kuhinja je zame kot kuharja ravno prav 
velika in izpolnjuje moje želje po butični restavraciji. Kuhanje 
v grajski kuhinji je poseben čar in me še dodatno navdihuje 
pri mojih nenehnih novih idejah priprave menijev.    

 
Kuhanje v grajskih prostorih vam sicer ni tuje. Kje vse 

ste si do zdaj v gostinstvu že nabirali izkušnje? 

Zelo sem vesel in hvaležen, da sem si delovne izkušnje 
pridobival v elitnih restavracijah v Galeriji okusov v Novem 
Celju in Pavusu na Gradu Tabor, kjer sem imel priložnost 
sodelovati in delati s kuharji na najvišji ravni v Sloveniji. 
Pridobil sem veliko novih znanj, izkušenj in veščin ter tudi 
dobrih prijateljev, s katerimi še vedno sodelujem in si želim, 
da to ohranimo.  

V restavraciji 3Poezije ste zaposleni kot vodja lokala 
in glavni kuhar. Sicer pa gre za družinski projekt. Kako so 
vanj vpeti preostali družinski člani?  

Res je, gre za družinski projekt, saj sta lastnika podjetja 
očim Primož in mama Polona. Zelo tesno bomo sodelovali 
tudi z ekološko biodinamično kmetijo Majnika, ki jo vodita 
Primoževa mama in sestra Katja. Zalagali nas bosta z 
dobrotami, kot so ekološke čajne mešanice, zelenjava, 
kalčki, pridelani na svetlobi, in zeliščna sol. Vesel sem, da se 
naša družinska filozofija pridelave hrane in moje kulinarike 
prepleta, saj bom tako lahko ponudil gostom okusen sezonski 
krožnik domačih dobrot. Na tem mestu bi se rad zahvalil 
Primožu, saj bi brez njegove podpore in razumevanja težko 
uresničil svojo željo biti kuhar in vodja tako elitne in lepe 
restavracije na gradu Komenda. Ponosen sem tudi na moj tim, 
saj smo mlada ekipa, ki se bo nenehno trudila. Z drugačnostjo 
in inovativnostjo vam bomo poskušali prikazati edinstveno 
kulinariko in novo zgodbo restavracije 3Poezije na gradu 
Komenda.      

  
 Gostinski lokal ste poimenovali 3Poezije. Se za imenom 
skriva kakšna navezava na grad Komenda in njegovo 
zgodovino?   

Ime 3Poezije se nanaša tako na zgodovino gradu kot 
našo ponudbo. Beseda Poezije se nanaša na obiske Franceta 
Prešerna, ki je na gradu Komenda obiskoval strica duhovnika. 
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Jedilni list bo prilagojen letnemu času in svežim sezonskim 
sestavinam. Večina hrane bo sezonske, sveže in ekološke.

Zaključenim skupinam in gostom na porokah bodo nudili osnovni 
meni, ki ga bodo prilagajali tudi glede na želje slavljencev in 
gostov.

Dvorišče gradu Komenda je kot nalašč za poroke. 

Številka 3 je povezana s poezijo lokacije, pijačo in hrano, ki bo 
slovenska, sezonska in skuhana z ljubeznijo. V naši restavraciji 
želimo ponuditi lokalno hrano. Tako želimo vključiti čim več 
lokalnih proizvajalcev hrane in pijače.

Kaj vse ponujate vašim gostom? V kavarno bomo 
lahko zavili vsak dan, razen ob ponedeljkih.   

Jedilni list bo prilagojen letnemu času in svežim 
sezonskim sestavinam. Kot sem že omenil, bo večina 
hrane sezonske, sveže in ekološke. Želimo si restavracije s 
čim manj odpadki, brez plastike. Zaključenim skupinam in 
gostom na porokah bomo nudili naš osnovni meni, ki ga 

bomo prilagajali tudi glede na želje slavljencev in gostov. 
Prav tako velja tudi za poroke, za katere bo priprava hrane 
edinstvena, razvajala bo brbončice, saj vemo, da hrana 
in ljubezen gresta skozi želodec. V ponudbi bodo izbrana 
vina in piva domačih proizvajalcev. Kava bo organska, čaji 
bodo domači, biodinamično pridelani. Posebnost bo tudi 
naravna kokakola in lokalni domači naravni sokovi. Ponudba 
koktajlov, ki bo standardna in prilagojena glede na vsebino 
dogodka. V kavarni se boste lahko posladkali z izvirnimi 
hišnimi sladicami.

Na gradu Komenda je že deloval gostinski lokal. 
Ste morda prostor kako preuredili ali je ustrezal vašim 
zamislim? 

Prostori restavracije in kavarne na gradu Komenda so 
zelo lepi in urejeni, vendar smo jim dodali še našo osebno 
noto domačnosti, da se bodo pri nas gostje počuti kot v 
domačem okolju. Čarobnost zunanjih teras smo dopolnili s 
posameznimi detajli, ki vam bodo pričarali grajski vrt v še 
večji lepoti. Kraljica vrta je vinska trta na zgornji terasi, ki jo 
bomo skrbno negovali. Ta del terase bomo tudi zasenčili, saj 
bo strežba hrane zunaj na tem delu terase. V senci platane 
bodo potekali različni dogodki, kot so rojstnodnevne zabave, 

obletnice, poroke. Ambient bomo še polepšali z našo 
ponudbo in ga kulinarično obarvali, saj si želimo, da dogodki 
ostanejo v očeh gostov nepozabni in da se bodo z veseljem 
vračali ter nas priporočali svojim znancem, prijateljem.  

Idiličen ambient okrog gradu Komenda kar kliče po 
druženju na prostem. Morda razmišljate tudi o kakšnem 
večernem dogajanju kot popestritvi gostinske ponudbe?

Tako je. Ponudili bomo tudi različne tematske 
kulinarične večere, poletne večere z živo glasbo, morda 
letni kino pod zvezdami ob kozarcu dobrega vina in 
prigrizkov … 

Moj moto je zadovoljen gost, ki bo pri nas preživel lepe 
trenutke, spoznal polnost okusov kulinarične poezije, se 
sprostil v čudovitem ambientu grajskih zidov ali na lepih 
zunanjih terasah, ki ponujajo čudovite razglede. Želim si, 
da bi se gostje z veseljem vračali in nas priporočali.  

Špela Ožir
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Visoke grede za slovenske vrtce: nova visoka greda

Sezimo do zvezd

Sejemo in sadimo v visoke grede. 

Naša šola – kulturna šola

Vrtec Polzela je bil na razpisu Pampers »Glej, kako 
rastem« med 98 prijavljenimi vrtci po izboru komisije 
izbran med 20 vrtcev, ki so prejeli visoko gredo za igro in 
učenje ter spodbujanje osnovnih načel samooskrbe.  

Nagrade smo se zelo razveselili, saj smo si želeli povečati 
oziroma razširiti naš ekovrtiček (ŠEV), hkrati nam nagrada 
pomeni tudi potrditev za dobro dozdajšnje vrtnarjenje. Novo 
visoko gredo smo prejeli v mesecu maju. Pri njeni postavitvi 
in polnjenju so sodelovali tudi otroci iz oddelka 12. Bili so 
presenečeni, ko so ugotovili, kaj vse, poleg prsti, spada v 
visoko gredo. V novo gredo smo že posejali korenje, solato 
in kumare, zdaj pa nestrpno čakamo, da svoje pridelke tudi 
poskusimo. 

Simona Brglez, mentorica ŠEV v vrtcu

Petje in ples, veščini, ki ju učenci OŠ Polzela dobro 
obvladamo, sta ponovno prišli do izraza v petek, 20. 
maja 2022, ko je na OŠ Polzela potekala tradicionalna 
prireditev Sezimo do zvezd.   

Po dveh letih, ko smo morali našo tradicionalno prireditev 
zaradi virusa in dela na daljavo začasno opustiti, smo se še 
posebno potrudili, polna dvorana obiskovalcev pa je uživala 
v bogatem plesno-pevskem programu. Ob ubranem petju 
so se šolskim pevskim zborom pridružili še najmlajši otroci 
našega polzelskega vrtca in učenci POŠ Andraž. Ravnateljica 
Bernardka Sopčič je pevcem, ki v pevskem zboru pojejo tri, 
šest ali devet let, podelila priznanja. 

Sedmošolke, ki se redno udeležujejo šolskega plesnega 
festivala, so blestele v hiphopu. V plesnih ritmih so se poleg 
učencev prvega triletja in sedmošolk zavrteli tudi osmošolci, 
ki so odplesali plesni venček. 

Ob pestrem programu so si lahko gledalci na platnu 
ogledali tudi najuglednejše rezultate učenk in učencev naše 
šole z državnih tekmovanj na različnih področjih. 

Z zaključnim plesom, ki smo ga odplesali vsi nastopajoči, 
smo sklenili našo prireditev in s tem pokazali, da v nas 
še odzvanjata pesem in ritem za ples. Vsekakor pa smo 
dokazali, da tudi učenke in učenci z OŠ Polzela še segamo 
po zvezdah. 

Ajda Čremožnik, mlada dopisnica 
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Nastopajoči na literarnem večeru z mentoricami    

Pridi, dala ti bom pesem 

»Pridi, dala ti bom pesem« je bil krovni naslov 
letošnjega literarno-glasbenega večera učencev OŠ 
Polzela, ki je potekal v sredo, 1. junija 2022, v avli 
Osnovne šole Polzela.   

Priprav na dogodek smo se seveda učenci predmetne 
stopnje, ki smo se odločili za sodelovanje, lotili že veliko 
prej.

Naše mentorice, ki so večinoma učiteljice slovenščine, 
so nas že ob začetku spodbudile, da se priprave večera 
lotimo čim bolj samostojno, zato smo se prvič starejše 
učenke skupaj z učiteljico Mojco Cestnik sestale že več kot 
mesec prej. Nanizale smo veliko idej in odločile smo se, 
katere bomo uporabile. Na podlagi teh je učiteljica sestavila 
program, Nuša Bohak, Neža Saksida ter Manca Pirec pa smo 
ustvarile vabilo.

Namen letošnjega literarnega večera je bil, da mladi 
odraslim prikažemo svoja razmišljanja o temah, ki so 
temeljne v življenju, a vendar so včasih še vedno tabu. Tako 
je bil večer, ki sta ga vodili devetošolki Iva Čurkovič in Lana 
Turnšek, razdeljen na več sklopov. Prvi sklop je zajemal naša 
razmišljanja o naravi, ki nas obdaja. Drugi sklop je nosil 
naslov Igra življenja. Dekleta so se v svojih spisih lotila tem, 
kot so smrt, begunstvo, invalidnost, medsebojni odnosi. 
Svoje zrelo razmišljanje so delila z občinstvom, ki je bilo nad 
izjemnimi izdelki očarano.

Sledil je sklop z naslovom Ne bodi, kar nisi. Za uvod je 
osmošolka Ajša Borovnik zapela to uspešnico slovenske 
kantavtorice, pevke in skladateljice Ditke. Zatem je sledil 
sklop Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja, kar je bil 
krovni naslov letošnjega nacionalnega natečaja Evropa v 
šoli, na katerem smo bili učenci naše šole zelo uspešni. Svoje 
izdelke smo predstavili učenci, katerih izdelki so se uvrstili 
na državno raven. Večinoma so to bili literarni izdelki, a med 
njimi tudi dva videoposnetka. Enega izmed njih smo si tudi 

ogledali, to je bil videoposnetek z naslovom Ni vsem tako 
kot meni Nuše Bohak in Klare Jug.

Zadnji sklop smo namenili ljubezni; učenci smo svoje 
pesmi prebrali ob glasbeni spremljavi kitaristke Pie Gracl.

Zadnja točka je bila skupna točka šestih učenk, zapele 
smo pesem Med iskrenimi ljudmi.

Poleg literarnih in pevskih točk ni manjkalo tudi plesnih. 
Svojo džezbaletno plesno točko je predstavila devetošolka 
Lina Golihleb, ki v plesu tudi uspešno tekmuje. Druga plesna 
točka pa je bila baletna, zaplesala nam je namreč baletka 
Tajda Štorman iz osmega razreda. 

Drugi sodelujoči skupaj z občinstvom smo ostali odprtih 
ust. S tem se strinja tudi Izabela Veber, ki je tudi sama 
nastopila na dogodku. Svojo izkušnjo opisuje tako: »Literarni 
večer se mi je zdel zanimiv in poln nepozabnih trenutkov. 
Vzdušje je bilo prijetno, še posebno ob glasbi. Imela sem 
sicer nekaj treme, ki pa sem jo nato le premagala. Uživala 
sem ob poslušanju literarnih del naših učencev, petju in 
plesnih točkah, ki so me tudi prijetno presenetile. Program 
se mi je zdel raznoliko obarvan, vedno se je dogajalo nekaj 
zanimivega. Skratka, literarni večer se je v moji glavi zapisal 
kot nepozabno doživetje (še posebno biti do osmih zvečer v 
šoli) in nekaj, kar bi z veseljem še kdaj ponovila.«

Letošnji literarno-glasbeni večer je bil poseben tudi 
zato, ker smo ga spet izpeljali po dveh letih. Tako smo na 
večeru predstavili največje literarne dosežke v zadnjih dveh 
šolskih letih – da, večina predstavljenih del je bila nagrajena 
na mnogih natečajih, na katerih učenci OŠ Polzela redno 
sodelujemo.

Kot se za literarni večer spodobi, smo ob tej priložnosti 
izdali tudi glasilo. Dela zanj so izbrale učiteljice Mojca 
Cestnik, Marija Kronovšek, Dobrila Vučenović in Karmen 
Zupanc, pripravila in uredila pa ga je Karmen Zupanc. V njem 
so objavljene vse pesmi, ki so bile prebrane na dogodku, in 
še mnogo drugih, ki so bile nagrajene.

Na literarno-glasbenem večeru nas je nastopilo 20 
literarno, glasbeno, plesno nadarjenih učencev. Vsak izmed 
nas ima področje, ki mu prinaša zadovoljstvo ter v tem 
uživa in se najde. Mentorice skupaj z ravnateljico Bernardko 
Sopčič skrbijo, da se naši talenti razvijajo v pravi smeri, in to 
učenci cenimo, kajti le tako lahko nastanejo boljši, zrelejši in 
prodornejši izdelki. 

Nuša Bohak, šolska novinarka
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Kaj veš o prometu 

Srebrni na državnem tekmovanju  
iz znanja kemije za Preglova priznanja

Tekmovanje v atletiki

»Kaj veš o prometu?« je tekmovanje o poznavanju 
prometnih pravil, spretnostni vožnji s kolesom in vožnji 
v prometu s kolesom. Spodbuja mlade k uporabi koles, 
gibanju in ohranjanju čistejšega okolja. 

Učenci Osnovne šole Polzela so se tekmovanja udeležili 17. 
maja 2022 na poligonu v Ločici. Našo šolo so zastopali Matija 
Štemberger, Luka Brišnik in Alen Ramić.

Odlično so se odrezali med učenci šestih šol iz savinjske 
regije. Najboljši rezultat je dosegel Matija, ki je v absolutni 
kategoriji zasedel tretje mesto. S prvim mestom v naši občini 
pa si je Matija zagotovil udeležbo na državnem tekmovanju na 
Jesenicah zadnji konec tedna v maju.

Luka in Alen sta osvojila drugo in tretje mesto v naši občini. 

Simon Krumpak 

V soboto, 7. maja 2022, je na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani potekalo državno 
tekmovanje iz znanja kemije.  

15 učencev naše šole se je v torek, 31. maja 2022, 
udeležilo atletskega tekmovanja, ki je potekalo na stadionu 
Kladivar v Celju.       

Tekmovanje je bilo za mlajše in starejše deklice in dečke. 
Osvojili smo dve zlati kolajni v teku, in sicer v teku na 300 in 600 
metrov. Brina Vogrin Cingesar je zasedla prvo mesto v teku na 
600 metrov, Neja Jankovič pa prvo mesto v teku na 300 metrov.

Državno tekmovanje je potekalo v Mariboru. Brina Vogrin 
Cingesar in Neja Jankovič sta bili ponovno odlični. Neja je 
v teku na 300 metrov v hudi konkurenci dosegla čas, ki jo je 
uvrstil na sedmo mesto v državi. Brina pa je bila v teku na 600 
metrov nepremagljiva in je zasluženo osvojila prvo mesto ter 
tako postala državna prvakinja. Hkrati je prejela tudi pokal in 
priznanje za najboljši posamezni dosežek pri mlajših učenkah. 

Mentorji Lotti Blatnik, Anja Gojkovič,  
Simon Krumpak in Simona Tomšič

Spretni kolesarji Matija, Luka in Alen Atleti na področnem tekmovanju

Letos se je tekmovanja udeležilo 6124 učenk in učencev iz 
vse Slovenije. Devetošolka Sara Svet in osmošolka Klara Jug sta 
na državni ravni prejeli srebrno Preglovo priznanje. 

Mentorica Doroteja Smej Skutnik
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Obisk namestnika  
češkega veleposlanika

Pomoč za Ukrajince

Drugi na planinskem 
orientacijskem tekmovanju

Prostovoljci OŠ Polzela so z mentorico Majdo Pur 
ponovno stopili skupaj in pokazali, kako malo je treba, da 
nekomu pomagaš. Organizirali so zbiralno akcijo zbiranja 
pomoči za Ukrajince in ponovno poskrbeli za velik odziv. 
Mentorica se je vsem, ki ste zmogli odpreti svoja srca, 
zahvalila takole:

»Hvala vsem in vsakomur posebej za izjemen odziv pri 
zbiranju pomoči za državljane Ukrajine. Zbrano materialno 
pomoč smo odpeljali na zbirno mesto v Ljubljani, zbrana 

V petek, 10. junija 2022, nas je na OŠ Polzela obiskal 
namestnik češkega veleposlanika Jan Beneš, ki je 
devetošolki Lani Turnšek, osmošolkama Nuši Bohak in 
Izabeli Veber podelil častno priznanje za fotografije, s 
katerimi so sodelovale na 49. mednarodnem natečaju Lidice 
na Češkem. 

V svojem govoru je poudaril, da je OŠ Polzela edina šola 
s kar tremi nagrajenimi učenkami. Na natečaju so sodelovale 
šole iz različnih evropskih držav. Osmošolci Klara Jug, Gea Palir 
in Andrej Kužnik so pod mentorstvom Mije Novak pripravili 
kratek glasbeni program.  Lana Turnšek je bila žal odsotna, 
častno priznanje pa ji je na valeti v imenu Jana Beneša izročila 
ravnateljica Bernardka Sopčič. 

Mentorica Urška Juhart

V nedeljo, 22. maja 2022, je bilo na območju med 
Taborom in Preboldom slovensko planinsko orientacijsko 
tekmovanje, na katero se je uvrstila tudi ekipa učencev iz 
naše šole.       

Tekmovanje je preverjalo tako teoretične kot praktične 
veščine iz planinske orientacije in naši učenci so ponovno 
izkazali veliko znanja. Učenci so tekmovali v kategoriji B, to so 
učenci od 7. do 9. razreda, in osvojili odlično drugo mesto. To 
so petošolka Manca Jazbec in sedmošolci Nace Jazbec, Leonida 
Tominšek, Teodor Tominšek in Jure Lešnik. Vsem učencem 
za dosežen uspeh iskreno čestitamo in jim želimo veliko 
planinskega znanja tudi v prihodnjem šolskem letu, še posebno 
pa v septembru, saj se bodo udeležili balkanskega prvenstva, ki 
bo potekalo na Pokljuki. 

Mentorica Irena Ramšak

Nagrajenki v družbi namestnika češkega veleposlanika V kategoriji B so učenci osvojili odlično drugo mesto.

sredstva pa nakazali na račun Slovenske filantropije, od koder 
so nam poslali prijazno zahvalo. Poleg tega smo v begunski 
center Logatec poslali voščilnice s spodbudnimi mislimi, mini 
beležke ter knjižna kazala. Prepričani smo, da bodo šolarjem in 
njihovim družinicam polepšali bivanje v Sloveniji. Hvala zares  
iz srca – brez vas nam ne bi uspelo. Želimo pa si, da takšne 
akcije ne bi bile potrebne ter da bi lahko ukrajinski prebivalci 
čim prej zaživeli v miru in svobodi.« 

Majda Pur
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Slovenija je naša dežela in v njej je dom vseh nas

 Razglasitev samostojne države smo pričakali s 
ponosom in zanosom, že dva dni pozneje pa jo je bilo treba 
braniti pred takrat tretjo najmočnejšo armado v Evropi, 
Jugoslovansko ljudsko armado. Župan Občine Polzela Jože 
Kužnik je v svojem slavnostnem govoru poudaril, da smo 
z osamosvojitvijo dokazali, da meje lahko premikamo le 
združeni in povezani v istem cilju, vendar smo z leti pozabili, 
da mir ni nekaj samoumevnega, da smo vse manj hvaležni za 
to, kar imamo. Slovenija je naša dežela in v njej je dom vseh 
nas. Zato je čas, da stopimo skupaj ter delimo prijaznost in 
nasmehe namesto sovraštva in nestrpnosti.

Konec junija pomeni konec šolskega leta in ob tej 
priložnosti je župan Jože Kužnik podelil knjižna darila 
učenkam in učencem Glasbene šole Risto Savin Žalec za 
tekmovalne dosežke na glasbenem področju. Skupaj jih 
je devet: Pia Gracl, Katarina Ihan, Hana Krašovec, Manca 
Krašovec, Ema Pižorn, Marko Šolajić, Tajda Štorman, Larisa 
Turnšek in Brina Vogrin Cingesar.

Nato je župan na odru sprejel najboljše učenke in 
učence Osnovne šole Polzela, ki so vseh devet let imeli 
povprečje vsaj 4,5. Iz 9. a: Urša Bradeško, Vid Čremožnik, 
Alen Ramić, Matija Štemberger in Cecilia Zapušek. Iz 9. b: 
Aleksej Benjamin Derča, Patricija Dušič, Lina Golihleb, Ana 
Hlupič, Sara Svet, Lana Turnšek in Neža Urankar. Iz 9. c: Iva 
Ćurković, Maruša Kolman in Estera Kužnik. Zadnje napotke 
pred vstopom v srednjo šolo jim je podala tudi ravnateljica 
Bernardka Sopčič.

Slovesnost so oplemenitile članice skupine Katrinas in 
Andraški oktet, povezovala jo je Nina Pižorn. Zahvaljujemo 
se vsem, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi: 
Kulturnemu društvu Andraž in kulinarični sekciji Kulturnega 
društva Andraž, orkestru KGD Cecilija pod vodstvom Gašperja 
Smisla, praporščakom društev in organizacij, ki jih je vodil 
Lado Košec, Idi Jevšnik za aranžiranje odra, Frenku Odru 
za ozvočenje in vsem, ki so kakor koli doprinesli k izvedbi 
slovesnosti. Iz srca hvala.

Domovina je ena sama. Kjer koli smo, jo nosimo v srcu.  
S ponosom. 

Manuela Mlakar Podgoršek

Župan Občine Polzela Jože Kužnik med slavnostnim govorom Slovesnost so popestrile pevke skupine Katrinas.

Praporščaki društev in organizacij so nepogrešljivi del prireditve.

Na predvečer dneva državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, je Občina Polzela v 
sodelovanju s Kulturnim društvom Andraž z osrednjo proslavo obeležila spomin na 
dan, ko je Slovenija pred 31 leti formalno postala neodvisna. 
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Ninna Kozorog s knjigo Le Vida  
na predstavitvi v Občinski knjižnici Polzela

Ninna Kozorog je zdravnica, specialistka 
bioinformatike, zaposlena v UKC Maribor, certificirana 
zdravnica Street Doctors, aktivna članica evropske 
komisije za obvladovanje brezdomstva, nosilka številnih 
humanitarnih projektov, prostovoljka, ustanoviteljica in 
predsednica društva Humanitarček.    

V pogovoru z Ireno Štusej, ki je potekal v sredo, 25. junija 
2022, je v Občinski knjižnici Polzela predstavila knjigo Le 
Vida, ki je bila od izida v letu 2021 prodana v 21.000 izvodih, 
izkupiček pa je namenjen za zdrave obroke ostarelih ljudi.

Ninna je tudi nosilka najnovejšega projekta Vida, v 
sklopu katerega skrbijo za tople in polnovredne obroke 
starostnikov in dostojnejšo oskrbo brezdomcev. Naslovna 
zgodba v knjigi govori o Vidi, ostareli ženici, ki umre kmalu 
zatem, ko jo podhranjeno in obolelo najdejo v njeni hiški. 
Njena zgodba tako osupne, da je danes Vida prav vsak 
starejši človek, potreben pomoči za dostojnejše življenje. 
Humanitarček odlikuje predvsem delo na terenu, pomoč na 
domu, opozarjanje na krivice, bolečine, sistemsko ignoranco. 
Ne zbirajo denarja, vzamejo pa oblačila, hrano in potrebščine 
za življenje.

Knjiga Le Vida je všečna za oči in dušo. Prinaša življenjske 
zgodbe ljudi z roba, ki jih je Ninna zbrala na terenu in 
zapisala, prav tako ročno napisane recepte starejših 
jedi. Mnogi najbrž ne bodo vedeli, kaj so govnač, tomerli, 
zlejvanka, prečmuh, češplovnik in druge jedi. Vsi recepti so 
nasitni in s poceni sestavinami.

Mariborčani pravijo, da je Ninna ostrojezična, 
nepopustljiva bojevnica za zatirane, ki dvigne glas ob 
krivicah. Sprašujejo se, zakaj toliko n-jev v njenem imenu. 
Najbrž zato, ker je navihana, neizprosna, nasmejana in 
v zadnjem času še nenaspana, kot pove sama. Številne 
nagrade in priznanja govorijo o njenem delu in o tem, kakšne 
so danes v resnici naše vrednote: Ona365, naj prostovoljka 
v javni upravi, Slovenka leta 2019, ime meseca, Bob leta za 
izjavo “Najpomembnejši vzornik je tisti človek, ki nas zvečer 
gleda iz ogledala, ko si speremo masko dneva”. Najnovejša 
pa je mednarodna nagrada za spodbujanje miru Evropske 
mirovne konvencije, ki jo je prejela aprila letos.

Prostovoljstva se po Ninninih besedah lahko lotimo vsi. 
Vsi lahko postanemo hitri socialni delavci. Ozrimo se na 
levega in desnega soseda kjer koli, doma, v službi, na terenu, 
na dopustu. Pomagajmo, če potrebujeta pomoč. Tako se bo 
pletla mreža, v katero se bo ujelo vse več pomoči potrebnih.

Glasbeni gost večera je bil kantavtor Andrej Vilčnik, 
poskusili pa smo Cimke, Mojčine cimetove rolice. 

Irena Štusej

Ninna Kozorog (na sredini), Irena Štusej in Andrej  Vilčnik na 
predstavitvi knjige Le Vida v Občinski knjižnici Polzela 
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Sto let Daniele Počej

»Veliko delat’, skromno živet’ in vse za dobro vzet’!« 

Ta veseli dan ali Daniela praznuje rojstni dan … Tako 
bi lahko poimenovali torek, 7. junija 2022, ko so imeli v 
Domu upokojencev na Polzeli prav poseben dan. Njihova 
stanovalka Daniela Počej je namreč praznovala visok 
življenjski jubilej, sto let. 

   
Nasmejana in srečna je prejemala voščila zaposlenih, 

stanovalcev in seveda domačih. Žal pa njeno življenje ni bilo 
vedno tako prijetno kot na ta dan. Rodila se je leta 1922 v 
Kapli pri Taboru kot druga izmed štirih deklet, očetu Francu 
Zorku in mami Marjeti. Družina se je pri njenih šestih letih 
preselila v Pondor. Osnovno šolo je Daniela obiskovala 
v Taboru. Po končani osnovni šoli je kot 15-letna deklica 
odšla s trebuhom za kruhom in se kot služkinja zaposlila pri 
premožni družini v Ljubljani, kjer je ostala do začetka druge 
svetovne vojne. S pomočjo sestre Slavke se ji je iz Ljubljane 
uspelo vrniti domov, a je bila kmalu zatem prisilno poslana 
v Avstrijo, kjer je do bombardiranja leta 1943 delala v tovarni 
čevljev. Tam je spoznala mesarja Rudija Podbregarja, sicer 
doma iz Ojstriške vasi, s katerim sta se zaljubila in leta 1943 
dobila prvega sina Rudija, leto pozneje pa še sina Rajka. Žal 
se oče in Rajko nikoli nista spoznala, saj je Rudi kmalu po 
sinovem rojstvu padel v vojni. 

Daniela se je po vojni zaposlila v Tekstilni tovarni 
Prebold, kjer je spoznala Edvarda Počeja, se zaljubila in 27. 
junija 1947 sta svojo ljubezen okronala še s poroko. Družina 
je vse do leta 1959 živela v tovarniškem stanovanju v 
Dolenji vasi, nato pa so se preselili v svojo hišo v Preboldu. 
Družinsko srečo pa je najprej skalila huda bolezen in smrt 
moža Edvarda, pozneje pa se je morala Daniela posloviti tudi 

od sina Rudija. Kljub vsem svojim tegobam Daniela nikoli ni 
pozabila na sočloveka in je z veseljem skrbela za domače 
ter otroke svojih sosedov in prijateljev, ko so potrebovali 
varstvo. Poleg varstva otrok je Daniela svoj prosti čas 
porabila za vrtnarjenje, urejanje rož, rada se je udeleževala 
tudi raznih izletov in redno hodila k maši, zato je bila še 
posebno navdušena, ker jo je ravno za njen rojstni dan 
obiskal župnik Martin Golob, ki ga je do zdaj spremljala le po 
televiziji. V imenu Doma upokojencev ji je voščila in podarila 
šopek direktorica Eva Lenko. 

Daniela je srečna in hvaležna vsem, ki so se ob njenem 
jubileju spomnili nanjo, še zlasti Domu upokojencev Polzela 
za prijetno presenečenje. In kakšen je nasvet za dolgo 
življenje? »Veliko delat’, skromno živet’ in vse za dobro 
vzet’!«  

Tone Tavčer

Jubilantka Daniela Počej z direktorico Doma upokojencev Polzela 
Evo Lenko

Info RKS 080 16 78

Info RKS za prebivalce Spodnje Savinjske doline. 
Podpora, informiranje in pomoč občanom pri uveljavljanju 
pravic iz javnih virov.    

S programom Info RKS ranljive skupine in druge 
prebivalce Spodnje Savinjske doline ozaveščamo o možnostih 
in načinih uveljavljanja pravic iz javnih virov. Zaradi prehoda 
v digitalno delovanje javnih in drugih služb jih želimo 
opolnomočiti z digitalnimi znanji (uporaba računalniških 
programov, pametnih telefonov). S tem ko jih seznanjamo z 
novimi informacijami, jih tudi vključujemo in socializiramo v 
lokalno okolje. 

RKS - OZ Žalec 
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101 leto Angele Košmrlj s Polzele

Angelo Košmrlj, ki živi na svojem domu na Polzeli 
skupaj s sinom Petrom in njegovo družino, so ob visokem 
jubileju, 101. rojstnem dnevu v torek, 21. junija 2022, 
obiskali župan Občine Polzela Jože Kužnik, predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB Polzela Franci Žagar, 
predsednik Društva upokojencev Polzela Igor Pungartnik 
in predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa 
Polzela Olga Hočevar. 

   
Angela jih je pričakala vsa vesela in zadovoljna, da so 

jo obiskali. Skupaj z njo so nazdravili ter se po čestitkah in 
prijetnem pogovoru o vsakdanjih stvareh in njenem jubileju 
poglobili v njene spomine na preteklost. 

Njeno življenje pa je bilo in je še predano vrednotam 
narodnoosvobodilnega boja, katerega akterka je bila tudi 
sama kot mladinska partizanska obveščevalka in kurirka. 
Vojna ji je vzela štiri brate, eden je umrl kot zajeti partizan 
v taborišču na Rabu, drugega, ki je bil prav tako na Rabu, so 
po kapitulaciji Italije ubili, tretji je bil ranjen v brigadi in je 
umrl, četrti pa je umrl med vračanjem iz taborišča Dachau. 

Angela se je rodila 20. junija 1921 v Sarskem,Občina Ig 
pri Ljubljani, v zavedni delavsko-kmečki družini z devetimi 
otroki, petimi fanti in štirimi dekleti. Bila je najmlajša 
izmed vseh otrok. Osnovno šolo je končala na Igu in je nato 
ostala doma na kmetiji, kjer je opravljala vsa kmečka in 
gospodinjska dela. V času narodnoosvobodilnega boja je bila 
kot mladinka vključena v kurirsko in aktivistično delovanje 
vse od začetka vojne. 

Po končani vojni je bila vključena v vse aktivnosti, od 
pionirskih zadolžitev do mladinskih akcij v svojem kraju. V 
letu 1946, ko sta se z možem Jožetom preselila v Savinjsko 

dolino na Polzelo in si zgradila svoj dom, sta bila tudi 
ustanovitelja organizacije Zveze borcev na Polzeli. Vseskozi 
je tudi zelo predana širjenju vrednot in spomina NOB. Za vso 
to njeno aktivnost pa je poleg vseh prejšnjih priznanj prejela 
ob 100-letnici zlato plaketo Zveze borcev za vrednote NOB 
Slovenije. 

V zakonu so se jima rodili trije otroci: Jože, Dana in Peter. 
Poleg skrbi za otroke in gospodinjstvo pa je Angela delala v 
Keramični industriji Liboje, od koder je tudi šla v zaslužen 
pokoj. Že 42 let je, odkar je umrl mož. V oporo so ji bili otroci, 
zdaj pa jo razveseljujejo vnuki in pravnuki. 

Ni ji dolgčas, veliko bere brez očal in počne še marsikaj.  

Tone Tavčer

Slavljenka Angela Košmrlj z županom Občine Polzela Jožetom 
Kužnikom

Prijave do 4. 8. 2022.

Zdravstveno letovanje na Debelem rtiču,  
od 13. do 20. avgusta!

Letovanja se lahko udeležijo otroci od starosti 5 do  
19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji od 30. 1. 2021 
do 11. 3. 2022 zapise o najmanj dveh hospitalizacijah ali 
so bili najmanj dvakrat bolni.    

Več informacij: https://zalec.ozrk.si/sl/letovanje/, telefon: 
03 5716 616 in e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si. 

RKS - OZ Žalec 
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Dan gasilca Gasilske zveze Žalec in 50 let  
Prostovoljnega gasilskega društva Andraž nad Polzelo

Praznovanje dneva gasilcev Gasilske zveze (GZ) Žalec 
je bilo v soboto, 18. junija 2022, združeno s praznovanjem 
50 let delovanja Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Andraž nad Polzelo in prevzemom nove motorne 
brizgalne znamke Rosenbauer Fox, potekalo pa je na 
Športnem igrišču v Andražu nad Polzelo. Po dveh letih 
okrnjenih prireditev je bila ta letos izvedena v enakem 
obsegu kot pred epidemijo. Prisotnih je bilo več kot 400 
gasilk in gasilcev. 

   
Prireditev se je začela s slavnostnim prihodom osrednjega 

gosta, generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje Darka Buta, v spremstvu predsednika 
GZ Žalec Edvarda Kuglerja in predsednika PGD Andraž 
nad Polzelo Davida Zabukovnika. Zatem sta na prizorišče 
prikorakali častna četa in četa praporov 32 gasilskih 
društev GZ Žalec, prapora GZ Žalec, praporov mladine in 
veteranov GZ Žalec ter gostujočih gasilskih društev pod 
vodstvom podpoveljnikov GZ Žalec Janka Lupšeta in Dušana 
Zabukovnika. Po predaji poročila najvišjemu gasilskemu 
predstavniku, ki ga je predal namestnik poveljnika GZ 
Žalec David Krk in za zaigrano slovensko himno godbenikov 
iz Liboj so sledili pozdrav predsednika GZ Žalec Edvarda 
Kuglerja, nagovor župana Občine Polzela Jožeta Kužnika in 
slavnostni govor osrednjega gosta, generalnega direktorja 
Uprave ZR RS Darka Buta. Ta je v nagovoru gasilcem izrazil 
hvaležnost za poslanstvo, ki ga opravljajo, poudaril je dobro 
sodelovanje gasilske zveze z upravo in podal nekaj informacij 
o aktivnostih na področju gasilstva. 

Ob 50-letnici društva PGD Andraž je nato govoril njegov 
predsednik David Zabukovnik in med drugim dejal: “Začeli 
smo z 29 člani, trenutno nas je v društvu 219 članov. Prvih 
25 let je zaznamovalo zagotavljanje pogojev za delovanje. 
Odločitev o vzpostavitvi društva, zagotovitev prvih prostorov, 

nabava prve motorne brizgalne, nabava prvega gasilskega 
vozila, sestavljanje prvih desetin in zelo velik dosežek, 
gradnja novega gasilskega doma na novi lokaciji. Drugih 25 
let zaznamuje intenzivno delo na vseh področjih delovanja 
društva. Opremili smo se s sodobno gasilsko tehniko, 
usposabljali članstvo, skozi različne aktivnosti skrbeli za 
vzdrževanje članstva v društvu in poskrbeli za investicijsko 
vzdrževanje gasilskega doma. V zadnjem obdobju smo 
ponosni na pridobitev večjega gasilskega vozila s cisterno 
z oznako AC 24/50, danes pa bomo svojemu namenu predali 
novo motorno brizgalno.” Ob koncu govora je dejal, da bodo 
naslednji mesec v Celju ponovno stiskali pesti za mladinke 
Andraža nad Polzelo, ki bodo nastopile na gasilski olimpijadi.

V nadaljevanju je predstavnik GZ Slovenije Branko Verk 
podelil najvišja gasilska odlikovanja. PGD Andraž nad Polzelo 
je ob jubileju prejel gasilsko plamenico tretje stopnje, 
gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa sta prejela 
Ladislav Košec iz Ločice ob Savinji in Igor Kotnik iz Letuša.  

Tone Tavčer

Z novo motorno brizgalno, ki so jo člani PGD Andraž predali 
svojemu namenu.
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Polzelski kadeti do  
zgodovinskega uspeha 

Polzelski kadeti so postali prvaki 
medobčinske kadetske lige in s tem 
zabeležili do zdaj največji uspeh 
Nogometnega društva Polzela. 
Kadetska ekipa ND Polzela - NK 
Vransko šteje 14 fantov iz Občine 
Polzela in pet fantov iz Občine 
Vransko, starih med 15 in 17 let. 
Pred njimi je zaslužen počitniški čas. 
A zgolj do avgusta, ko se bodo vrnili 
na zelenico. Trener Sašo Bakarić 
ob tem vabi vse mlade ljubitelje 
nogometa, da se jim pridružijo v 
društvu in jim pomagajo tudi v 
prihodnje pisati uspešno polzelsko 
nogometno zgodbo. 

   
Ligaško tekmovanje Medobčinske 

nogometne zveze Celje se je začelo 
avgusta lani in končalo letošnjega 
junija. Polzelski fantje so vse skupaj 
odigrali 12 prvenstvenih tekem. 
Prelomna preizkušnja je bila na 
domačem terenu proti Brežicam, 
na katero so se zelo dobro taktično 
pripravili s pomočjo videoanalize 
in tekmece iz Posavja, ki so bili do 
takrat prvi na lestvici, premagali s 4 
: 0. Naslov prvaka so si zagotovili že 
v predzadnjem kolu, ko so v Šmarju 
pri Jelšah 18. maja slavili z 2 : 1. 
Zadnjo ligaško preizkušnjo so zato 
lahko v Mozirju odigrali popolnoma 

varovanci januarja in februarja opravil 
kar 48 treningov in odigral deset 
prijateljskih tekem. »Fantje so imeli 
samo en dan v tednu prost. Kot trener 
sem se potrudil, da so bili treningi 
organizacijsko kakovostno pripravljeni. 
Za vestno in zbrano delo moram 
pohvaliti tudi igralce, ki so zelo redno 
obiskovali treninge.«

Do zdaj največji uspeh
Vse to je pripeljalo do doslej 

največjega uspeha Nogometnega 
društva Polzela, ki je nase prvič 
opozorilo v letih 2017 in 2019, ko so 
letniki 2005 in 2004 postali prvaki 
lige U13 in U15. Sašo Bakarić je tako 
postal eden izmed redkih trenerjev 
v Sloveniji, ki mu je v tako kratkem 
času skupaj z mladimi fanti (U13, U15 
in U17 ) uspelo postati prvak. »Zelo 
sem vesel, da sem pripomogel, da 
je društvo zaradi vseh teh uspehov 
postalo zelo prepoznavno. To mi v moji 
trenerski karieri pomeni ogromno. 
Obenem pa je to potrditev, da je moja 
vizija dobra in da smo na pravi poti,« 
pravi Bakarić. 

Vračajo se avgusta
Vse selekcije Nogometnega društva 

Polzela so imele treninge do konca 
šolskega leta, ko že tradicionalno 
pripravijo zaključni piknik za vsako 
selekcijo. Za njimi je zahtevna sezona 
tako zaradi dela znotraj društva 
kot tekmovalnega področja, zato 
so s svojimi mislimi počasi že na 
zasluženem dopustu. Pred nogometaši 
je zaslužen počitniški čas, ki ga bodo 
izkoristili tudi za nekaj oddiha. »Ob tej 
priložnost bi rad vse ljubitelje mladih 
nogometašev povabil, da se vpišejo v 
društvo in skupaj z nami nadaljujejo 
pisanje lepih uspehov še naprej,« je ob 
koncu dodal Bakarić. 

Špela Ožir

Kadetski prvaki Medobčinske nogometne zveze Celje

neobremenjujoče in uspeh proslavili, 
kot se za kadetske prvake spodobi. 
»Izkazali so se vsi igralci, zato smo 
lahko pometli z vso konkurenco 
in prvenstvo sklenili z najboljšo 
obrambo in napadom v ligi,« je 
zadovoljen trener Bakarić in dodaja, 
da so za uspeh zaslužni prav vsi mladi 
nogometaši. Iz naše občine prihajajo 
Dominik Vrbovšek, Lovro Goltnik, Lovro 
Štahl, Klemen Kovač, Gašper Mak, Jure 
Novak, Jaka Škapin, Nik Zabukovnik, 
Ažbe Dolinšek, Ali Rauter, May 
Jerko Trkaj, Jan Srebočan, Armando 
Beganovič in Nik Srebočan. 

 
Dobra priprava med epidemijo 
Med epidemijo, ko so bili premori 

brez treningov zelo dolgi, so v številnih 
klubih ugasnile kadetske ekipe, zaradi 
česar se jih je v letošnjem ligaškem 
tekmovanju pomerilo le sedem. 
Drugače je bilo v Nogometnem klubu 
Polzela, kjer so za mlade nogometaše 
poskrbeli s spletnimi treningi, s 
katerimi so ekipo ohranili v optimalni 
pripravljenosti. »Počivali nismo niti 
za trenutek. Zavedali smo se, da čez 
zimo nimamo dobrih pogojev, da bi 
se lahko veliko posvetili taktiki in 
uigranosti, zato smo vse karte vložili v 
dobro kondicijsko in fizično pripravo,« 
je pojasnil Bakarić, ki je skupaj z 
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Sožitje na zaključnem druženju  
z zgodbami v žalski knjižnici

Druženja s člani Sožitja Žalec, ki v žalsko knjižnico prihajajo poslušat zgodbice, so 
bila to sezono krajša, saj v obdobju številnih prepovedi zaradi covida-19 niso prihajali. 
Kljub temu pa je bilo vsako druženje posebno zaradi izbranih zgodbic, ustvarjanja 
in navihanih pogovorov, ki jih sprožajo predvsem fantje, a se jim tudi dekleta rada 
smejejo.

Člani Sožitja Žalec knjižnico redno obiskujejo.

Tokrat so poslušali angleško tradicionalno ljudsko 
pravljico Pošastna pošast. Z zgodbo smo želeli povedati, da 
najlažje zvozimo skozi življenje, če čim bolj strpno in mirno 
sprejmemo vse, kar nam pride naproti. Vsaka stvar nečemu 
služi, predvsem slabe stvari imajo tudi dobro stran, ko jih 
obrnemo.

Naredili smo čebelnjak, pred tem pa poslikali panjske 
končnice. Nekatere smo naredili iz fotografij naših preteklih 
druženj, da se bodo kot čebele na jesen znali vrniti v panj s 
pravljicami. 

Irena Štusej

Polzelski upokojenci obiskali Belo krajino

V sredo, 15. junija 2022, smo bili člani Društva upokojencev Polzela na strokovni 
ekskurziji v Beli krajini. 

Pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka

Najprej smo se ustavili v Mirni 
Peči na Dolenjskem, kjer sta bila 
rojena dva velikana slovenske kulture, 
in sicer Tone Pavček in Lojze Slak. 
Ogledali smo si muzej Lojzeta Slaka, 
virtuoza diatonične harmonike. Pot 
smo nadaljevali preko Novega mesta 

stoletjih. Prvo cerkev omenjajo že v 
12. stoletju. Valvasor je v svoji knjigi 
zapisal, da so cerkve sezidali templjarji. 
Nato smo se ustavili v Metliki, kjer je 
bila pred več kot 150 leti ustanovljena 
prva »požarna bramba«. Ogledali smo 
si Slovenski muzej gasilstva dr. Branka 
Božiča. Povedali smo jim, da prihajamo 
iz občine, kjer živijo in delujejo gasilke 
mladinke, ki bodo zastopale Slovenijo 
na letošnji gasilski olimpijadi v Celju. 
Na koncu smo v zaselku Radovica 
sedli še v šolske klopi Osnovne šole 
Brihtna glava. Tovarišica učiteljica 
nam je predstavila Belo krajino z 
znamenitostmi. Druženje smo sklenili 
na Trojanah, kjer smo se posladkali s 
sladoledom in krofi.   

Igor Pungartnik

in Gorjancev. V kraju Rosalnice blizu 
Metlike smo obiskali romarsko 
središče Tri fare. Posebnost tega 
sakralnega središča je, da znotraj 
obzidja, ki je bilo po izročilih zgrajeno 
za obrambo proti turškim vpadom, 
stojijo tri cerkve, zgrajene v različnih 
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Moj dom je tvoj dom

V Občinski knjižnici Polzela prisluhnili 
pravljici o čebelici

Na gradu Komenda je 26. maja 2022 potekalo predavanje o gostoljubnosti. Carmen 
Maria Fernandez, ki je študirala na Fakulteti za gostoljubnost (ESDAI) na Univerzi 
Panamericana v Mehiki in pozneje v Barceloni opravila še študij za mojstra poslovne 
administracije (MBA) iz ekonomije in menedžmenta ter magisterij na temo človeških 
virov, je o gostoljubnosti spregovorila strokovno, vključila pa je tudi svoje bogate 
izkušnje dela z ljudmi.

O gostoljubnosti je predavala Carmen Maria Fernandez.

Spodbujanje ustvarjalnosti na pravljični uri

 Gosta oziroma obiskovalca je opisala kot osebo, človeka, 
ki z gostiteljem, prav tako človekom, izmenja prijetno 
izkušnjo. Gostoljubnost je precej več kot skupek naučenih 
pravil za sprejemanje gostov. Pomeni dajanje iskrene 
pozornosti gostu, ki to začuti. Je interakcija, je dajanje 
časa, je urejenost doma oziroma lokala z mislijo na prijetno 
počutje, je osebna naravnanost ... 

 Poudarila je, da je čist in skromno urejen ambient z 
gostoljubnim gostiteljem prijetnejši od lepega novega 
ambienta, a brez pristnega človeškega stika. Misel “Mi casa 
es tu casa” lahko prevedemo v “Moj dom je tvoj dom”. 

Damjan Jevšnik

V četrtek, 19. maja 2022, so najmlajši obiskovalci 
knjižnice dan pred počastitvijo svetovnega dneva čebel 
prisluhnili pravljici v Občinski knjižnici Polzela.

Vemo, kako so čebelice pomembne za naš obstoj, zato  
smo pokukali v njihov skrivnostni svet. Spoznali smo, da  
so zelo koristne in delavne živali. Brez čebel bi bilo  
premalo hrane za vse ljudi. Oprašujejo drevesa in nabirajo 
cvetni prah, iz katerega naredijo med. Pravljica je govorila 
o majhni, radovedni in pogumni čebelici, ki ni še nikoli 
zapustila panja, rada pa bi spoznala svet zunaj njega.  
In ker je slišala, da je čudovit, ga je zapustila brez dovoljenja. 
Doživela je veliko dogodivščin in spoznala, da je svet  
lahko nevaren, vendar poln čudovitih barv in dišečih trav.

Po slišani pravljici smo se lotili ustvarjanja, in sicer 
risanja na panjske končnice, ki so plod ljudske umetnosti  
ter predstavljajo del slovenske kulturne dediščine.  
Pravljična ura je potekala v sklopu projekta »Čebela  
BERE med!«. 

Renata Novak
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Plečnik in arhitektura mojega kraja
 

V soboto, 28. maja 2022, je v Novem Kloštru v Založah pri Polzeli potekala peta 
likovna kolonija Novi Klošter, prvič mednarodna, na temo »Plečnik in arhitektura 
mojega kraja«. Vreme ni bilo najprijetnejše, vendar vztrajnih in optimističnih ljubiteljskih 
slikarjev to ni motilo. Med 48 ustvarjalci iz mnogih krajev Slovenije je bilo devet 
udeležencev iz Hrvaške, Madžarske, Mehike in Francije. 

V spomin na 150-letnico rojstva mednarodno priznanega 
arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije to leto 
razglasila za Plečnikovo leto. Med raznovrstnimi kulturnimi 
dejavnostmi je tudi likovna dejavnost, ki je tega deževnega dne 
vedrila pod oboki mogočnega zidovja dvorca Novi Klošter. 

Udeleženci pete likovne kolonije Novi Klošter

Orientacija gasilk Gasilske zveze Žalec

Stojijo od leve: Lidija Dobovičnik, Dragica Skornšek, Sara Guček, 
Ajda Kokovnik. Čepita: Darija Kotnik in Sabina Pocajt.

Članice PGD Polzela smo se v soboto, 21. maja 2022, 
udeležile orientacije gasilk Gasilske zveze Žalec v 
Zabukovici.

Tekmovale smo v vaji z vedrovko, nato se podale na nekaj 
kilometrov dolgo pot, na kateri so bile štiri kontrolne točke, 
ob koncu pa smo se pomerile še v sklapljanju gasilskih cevi. 

Druženje v krogu prijateljev nam pomeni več kot končni 
rezultat, pa vendar smo zelo ponosne, saj smo osvojile prvo 
in drugo mesto.

Sabina Pocajt

Celodnevno slikanje je potekalo ob pomoči nekaterih 
izkušenih slikarjev in mentorja Dragana Podovaca. Nastajale so 
slike Plečnikovih del in slike različnih znanih in manj znanih 
objektov domačega kraja v tehniki olja in akrila. Vedrina mladih 
in izkušnje starejših udeležencev so se zlile v pisano mavrico 
privlačnih podob, ki bodo dokončane v domačem okolju in nato 
18. junija 2022 na ogled v Novem Kloštru, od 20. junija 2022 pa 
mesec dni na polzelskem gradu Komenda. 

Udeležence sta v zahvalo za udeležbo in spodbudo 
pri slikanju pozdravila župan Občine Polzela Jože Kužnik, 
predsednik Gobarsko-mikološkega društva Polzela Franci 
Uratnik, predstavnica Društva Dvorec Novi Klošter Karmen 
Fernandez pa je udeležencem nudila voden ogled prostorov 
Novega Kloštra. 

Z obiskom jih je počastila tudi predstavnica Ministrstva za 
kulturo Republike Slovenije mag. Minka Jerebic.  

Tone Tavčer
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Po slikoviti Beblerjevi poti in na razgledne Marezige

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2022

V petek, 13. maja 2022, se nas je 19 pohodnikov 
v sklopu Planinskega društva Polzela in Društva 
upokojencev Polzela odpravilo na pohod po zanimivi 
krožni poti, ki nas je vodila iz središča Ankarana na Črni 
Vrh, Hrvatine, Božice in čez Samotarski hrib spet nazaj 
proti morju. Od tam se nam je razprl čaroben pogled na 
Luko Koper in obalo Sv. Katarine z naravnim parkom. 

Po dveh orientacijsko sušnih koronskih letih smo 
ponovno dočakali Slovensko planinsko orientacijsko 
tekmovanje (Spot). Državno tekmovanje je potekalo v 
soboto, 21., in v nedeljo, 22. maja 2022. 

Tokratni organizatorji smo bili člani društev Savinjske 
lige, pod okriljem odbora za orientacijo pri Mladinski 
komisiji Planinske zveze Slovenije. Na progo, ki je potekala 

Po začetnem vzponu nad Ankaranom smo si ogledali 
župnijsko cerkev sv. Nikolaja, v njeni okolici pa uživali ob 
vonjanju čudovitih burbonskih vrtnic in drugih avtohtonih 
rastlin. Pohod smo nadaljevali skozi Hrvatine, kjer so nas 
prevzeli brezgrajni nasadi vinske trte in seveda njihov 
domači refošk. Na najvišjih pobočjih se nam je ponudil 
slikovit razgled na Trst in njegovo širšo okolico. Vračali smo 
se mimo Osnovne šole dr. Aleša Beblerja - Primoža, od koder 
se je v daljavi že svetlikalo s soncem obsijano morje in naš 
končni cilj. 

V ankaranskem parku smo si ogledali Beblerjev spomenik, 
nato pa se po krajšem počitku odpeljali v Marezige, kjer 
so nas objeli prekrasni razgledi na morje, vse do Triglava. 
Znamenita fontana vin pa je poskrbela, da smo ob pokušini 
primorske kapljice obsedeli v prijetnem druženju.

Bil je lep sončen dan, poln prijetnih vtisov, za kar gre 
zahvala Jožici Jegrišnik in Julijani Klemen. 

Valerija Pukl

po hribih od Tabora do Prebolda, se je podalo najboljših 42 
ekip v posameznih kategorijah iz vse Slovenije. 

Planinsko društvo Polzela so na Spotu zastopale tri 
ekipe. Prav vse so v svoji kategoriji dosegle odlično drugo 
mesto. V kategoriji B (osnovnošolci od 7. do 9. razreda) je 
tekmovala ekipa Sokoli, ki so jo sestavljali Manca Jazbec, 
Nace Jazbec, Jure Lešnik, Leonida Tominšek in Teodor 
Tominšek. Ekipa Voluharji v sestavi Lev Podbregar, Bor 
Kunstelj in Julija Trobina je tekmovala v kategoriji D (člani 
nad 18 let), v kategoriji E (člani nad 45 let) pa je tekmovala 
ekipa Malteški levi, katere člani so bili Jože Sadnik, Tanja 
Sadnik, Ivan Berložnik, Stanislava Tominšek Kužnik in Evgen 
Tominšek. 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke za dosežen rezultat. 
Septembra pa bomo zanje stiskali pesti, saj so se vse ekipe 
z doseženimi rezultati uvrstile na Balkansko prvenstvo, ki bo 
potekalo na Pokljuki. 

Uroš Lešnik

Ob spomeniku Alešu Beblerju - Primožu

Ekipa Sokoli
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Delovni predsednik Alaksander Mlakar (drugi z leve) s člani

Pohodniki društev upokojencev Andraž in Sv. Urban Destrnik

Redna letna skupščina Zveze športnih društev Polzela 

Društvi upokojencev Andraž in Destrnik po poteh Andraža 

Redna letna skupščina Zveze športnih društev Polzela je bila razlog, da smo se v 
sredo, 25. maja 2022, ob 19. uri zbrali v gostišču Cizej. Predsedniki športnih društev 
in klubov so skupaj s svojimi delegati z zadostno navzočnostjo omogočili nemoteno 
delovanje skupščine.

Društvo upokojencev Andraž že več let dobro sodeluje z Društvom upokojencev  
Sv. Urban Destrnik. Srečujemo se na občnih zborih, športnih tekmovanjih in pohodih.

Delovni predsednik je bil 
Aleksander Mlakar, ki je po potrditvi 
sklepčnosti začel skupščino. Podana 
so bila vsa poročila, na podlagi katerih 

V četrtek, 2. junija 2022, smo 
jih povabili na pohod po obronkih 

Zveza se prijavlja na razpisane 
projekte prek Športne unije Slovenije 
ter svojim občankam in občanom nudi 
možnost in vključevanje v projekte, 
s katerimi bi ostali v dobri kondiciji 
ter odporni na neprijetna obolenja. 
Načrt dela za leto 2022 je že v teku in 
poteka po začrtani poti skupaj z ekipo 
usposobljenih strokovnih delavcev na 
področju športa. 

Župan Jože Kužnik se je zahvalil 
zvezi za odlično sodelovanje z občino 
ter pomoč in svetovanje društvom 
in klubom pri razvoju športa v Občini 
Polzela. 

Vsem, ki ste se skupščine udeležili, 
se zahvaljujem in želim, da delo 
nadaljujemo do novih, še večjih cilje. 

Ivi Kapitler

imeli jutranjo kavico in pecivo. Pot 
smo nadaljevali do kmetije Pižorn, 
kjer so nam predstavili dobro domačo 
kapljico. Pri družini Zabukovnik smo 
poskušali domače dobrote. Nato smo 
se začeli vzpenjati proti Gori Oljki. Tam 
smo imeli daljši postanek za malico in 
okrepčilo ter ogled cerkve Sv. Križa. Z 
Gore Oljke smo pot nadaljevali proti 
Andražu nad Polzelo. V popoldanskih 
urah smo se vrnili do Doma krajanov, 
kjer so nam postregli z lahkim kosilom. 

Lep sončen dan smo sklenili ob 
prijetnem druženju in si obljubili, da 
se bomo še srečali.  

Sonja Zajc

je bilo predstavljeno delo in dejavnosti 
zveze, ki so potekale kljub vsem 
omejitvam, ki smo jih kot športniki 
doživeli.

Andraža nad Polzelo. Zbrali smo se 
pred društvenimi prostori, kjer smo 
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Pletev vinske trte

Šahovski mojster Janez Podkrajšek  je po dveh urah in pol zmagal z devet proti dve.

Redni sestanek upravnega odbora  
Društva upokojencev Andraž 

Simultanka 90-letnika na 11 deskah

25. maja 2022 je imel upravni odbor Društva upokojencev Andraž s člani nadzornega 
odbora, častnega razsodišča in poverjeniki drugi redni sestanek, združen z 
izobraževanjem. 

Člani šahovske sekcije Društva upokojencev Andraž nad Polzelo imajo v svojih vrstah 
šahovskega mednarodnega mojstra Janeza Podkrajška, ki je pred časom praznoval 
90. rojstni dan. 

Sestali smo se ob 17. uri v vinogradu 
v Topolovcu in sledili demonstraciji 
pletve vinske trte, ki jo je izvedel 
naš član in uspešen vinogradnik. 
Preizkus znanja smo opravili takoj po 
demonstraciji in se lotili pletve. 

Kot uspešni delavci smo si prislužili 
še malico. Pridružil se nam je tudi 
župan Jože Kužnik. Po opravljenem 
delu v vinogradu smo nadaljevali 
sestanek po dnevnem redu. Ocenili 
smo dejavnosti v mesecu maju 2022 in 
načrtovali delo za naprej.  

Sonja Zajc

Za jubilej je odigral šahovsko 
simultanko z 11 člani društva. Po 
dveh urah igranja je izkušeni mojster 
zmagal z rezultatom devet proti dve. 
Ob kozarčku, s katerim so nazdravili 
jubileju, je slavljenec obudil spomine 
in dogodke iz svoje bogate šahovske 
zakladnice. Med drugim je bil vrsto 
let tudi v evropskem vrhu kot dopisni 
šahist.

Ob koncu srečanja so se mu 
zahvalili in zaželeli dobrega zdravja, 
veliko modrih šahovskih potez ter 
ponovnega srečanja. 

Tone Tavčer
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Učenci so z razredničarkami in sorazredničarkami ustvarili predstavo s plesom, petjem, 
športom in igrami.

Prireditev II. OŠ Žalec:  
Dvigni me višje … v ritmu izjemnih src 

II. OŠ Žalec je medobčinska šola s prilagojenim programom. To šolsko leto jo obiskuje 
77 učencev iz osmih občin, in sicer Žalca, Polzele, Braslovč, Prebolda, Vranskega, 
Tabora, Celja in Šmartnega ob Paki. 

Mesec maj smo na II. OŠ Žalec 
sklenili na najlepši možen način. S 
prireditvijo na velikem odru v žalskem 
kulturnem domu smo 31. maja 2022 ob 
17. uri dvignili odrske zavese, dvorano 
pa je s smehom, petjem, plesom in 
igro napolnilo vseh naših 77 učenk in 
učencev. 

Na rdečo nit, ki so bili tokrat baloni, 
ritem mladostnih src, predvsem pa 
povezovanje, druženje vseh učencev, 

zato smo toliko bolj ponosni, da smo 
združili moči in naučili otroke ponosne 
stati na odru. Najpomembneje pa je, 
da smo tudi njihovim družinam poslali 
sporočilo, da si je vredno vzeti čas za 
pesem in igro, saj naši otroci za srečo 
resnično ne potrebujejo veliko.

Na prireditev smo povabili starše, 
ki so se odzvali v velikem številu, pa 
tudi učitelje, ki so v preteklih letih 
bili pomemben del naše šole. Ob tem 
smo se dotaknili tudi naše 50-letnice, 
ko smo jim v preddverju s pomočjo 
fotografij in jubilejnega filma ponudili 
pogled v preteklost delovanja II. OŠ 
Žalec. Takšna prireditev zagotovo 
spada v sklop dejavnosti, s katerimi 
tudi širšo javnost ozaveščamo 
o načinu dela in šolskem utripu 
šole s prilagojenim programom 
nižjega izobrazbenega standarda in 
posebnim programom, za katerega si 
prizadevamo vsi učitelji s strokovno 
in srčno podporo ravnateljice Petre 
Petrovič Pražnikar. 

Hvala, ker ste bili z nami! 

Katja Dvornik

ki so ga tudi ti zelo pogrešali, je vodja 
pripela 12 raznolikih točk. Te so po 
razredih učenci ustvarjali s svojimi 
razredničarkami in sorazredničarkami, 
vanje pa vključili svoja močna področja, 
ki so segala v svet plesa, petja, športa 
in igre. Vse skupaj je zaživelo po treh 
tednih vaj v povezano predstavo, ki 
smo jo naslovili »Dvigni me višje v 
ritmu izjemnih src«. V preteklih dveh 
letih nismo mirovali, takšne dogodke 
smo le preoblikovali v videovsebine, 

Izvrstno sta se odrezala naša 
člana, Florijan Vasle je osvojil prvo 
mesto in Matej Dušič drugo mesto.  
Za dobro vzdušje in ples je 
poskrbel ansambel Vzrock, ki  
nas je zabaval do jutranjih ur. 

Matej Dušič

Prva savinjska traktor veselica

V soboto, 11. junija 2022, je naše 
Društvo podeželske mladine Polzela 
skupaj z Društvom podeželske 
mladine Spodnje Savinjske doline 
organiziralo prvo savinjsko traktor 
veselico. Druženje se je začelo ob 
15. uri, ko smo začeli tekmovanje 
traktoristk in traktoristov. Tekmovanje 
je bilo sestavljeno iz različnih iger, 
ki so jih morali opraviti tekmovalci. 
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Veter v laseh - s športom proti drogi

Strokovna ekskurzija 

Tradicija športne prireditve “Veter v laseh - s športom proti drogi” se 
nadaljuje. Po dveh letih, ko je zaradi omejitve ni bilo mogoče izpeljati, je  
11. junija 2022 v lepi sončni soboti to uspelo.

Konec maja smo se članice in člani Turističnega društva Občine Polzela 
odpravili na strokovno ekskurzijo na Kras in v Brkine.

Po dveh letih omejitev je prireditev Veter v laseh ponovno oživela.

V Parku vojaške zgodovine Pivka

Ekipa Zveze športnih društev 
Polzela je s svojim strokovnim kadrom 
izpeljala turnir v nogometu, košarki in 
odbojki. Udeležba na športnem igrišču 
Osnovne šole Polzela je bila lepa, 
kar je bil razlog za prijetno športno 
dogajanje. Vsak izmed udeležencev 
je na koncu prejel lepo praktično 
nagrado, ki jo prek razpisa pripravi 
Športna unija Slovenije, ki skrbi za 
popularizacijo tovrstnih dogodkov po 
Sloveniji. 

Zahvaljujem se Osnovni šoli Polzela 
za promocijo ter vsem, ki ste si vzeli 
čas za prijetno druženje ob povezavi s 
športom in gibanjem. 

Ivi Kapitler

Najprej smo se ustavili v 
muzejskem turističnem centru Park 
vojaške zgodovine Pivka. Na vodenem 
ogledu smo si z zanimanjem pogledali 
eksponate iz naše osamosvojitvene 
vojne leta 1991, videli smo tudi mnogo 

artilerijskega in osebnega orožja 
iz druge svetovne vojne ter vozil. 
Precej zanimanja je požela tudi mini 
podmornica nekdanje Jugoslovanske 
ljudske armade. Zelo zanimivi sta 
tudi zadnji pridobitvi muzeja, to sta 

policijski reševalni helikopter in 
policijski patruljni čoln, o katerem so 
leteli ironični komentarji, da je bil več 
na suhem kot v vodi.

Pot smo nadaljevali po obrobju 
Brkinov, mimo Divače do Lokev. Tu 
smo ob odlični degustaciji pršutov 
imeli predavanje o pridelavi njihovih 
izvrstnih in zaščitenih mesnin. Naša 
naslednja postaja je bila Kobilarna 
Lipica. Čeprav smo mnogi mislili, da 
o tem našem biseru že veliko vemo, 
nam je ogled z odličnim vodenjem 
vodičke razkril več stoletij staro vzgojo 
in vzrejo teh plemenitih in svetovno 
znanih konj.

Po vseh teh izčrpnih predavanjih 
in vodenih ogledih smo si zaslužili 
okusno kosilo v prijetni gostilni na 
Kozini. Na poti domov, z zanesljivim 
in prijaznim voznikom Ambrožem iz 
podjetja Pemi, smo si bili enotni, da 
gremo naslednje leto spet raziskovat 
in odkrivat kotičke naše lepe dežele. 

Jurij Matjaž
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Pasuljada na dvorišču gradu Komenda

 
Nedeljsko kosilo tokrat “simpl ko pasulj”

Povozna klančina pri Domu na Gori Oljki

V nedeljo, 12. junija 2022, 
je Mladinsko društvo Polzela v 
sodelovanju s TIC Polzela in Občino 
Polzela na dvorišču gradu Komenda 
organiziralo srečanje kuharic in 
kuharjev pasulja. Tekmovanja se je 
udeležilo osem kuharskih ekip, ki so 
svoje pasulje pozneje tudi razdelile 
med občanke in občane ter s tem 
poskrbele za okusno nedeljsko kosilo.

Zmagovalna ekipa letošnje 
pasuljade je ekipa Simpl ko pasulj, ki 
je domov odnesla proizvode BSH, pivo 
pivovarne Clef Brewery in svetlikajoči 
se pokal.

V dopoldanskih urah so se na 
gradu Komenda predstavila društva 
in organizacije s Polzele in njene 
okolice. Svoje delovanje so na 
stojnicah predstavili Planinsko društvo 
Polzela, taborniki Čete Zelenega 
zlata Polzela, Študentski klub Žalec 
in Prostovoljno gasilsko društvo 
Polzela. Svoje izdelke sta predstavili 
podjetji Loukeris olive oils, ki prodaja 
produkte grškega olivnega olja in oliv, 
ter Ori-Fit, svetovanje o kozmetičnih 
in wellness izdelkih Oriflame. Na 
stojnici Powerlifting kluba Polzela so 

občanke in občani preizkusili svoje 
zmogljivosti v dvigovanju uteži, Karate 
klub Polzela je na tatamijih učil prve 
udarce v makiwaro (oblazinjen udarni 
steber), zasedba Rdečega križa pa 
je obiskovalkam in obiskovalcem 
ponudila vajo oživljanja in podala 
veliko koristnih informacij glede prve 
pomoči, ki bi jo morali vsi pogosteje 
obnavljati.

Dogajanje so na glasbenem 
odru popestrili bend Pamži, skupina 
Abrahami in Cecilija, kulturno 
glasbeno društvo Polzela. Vsak izmed 
njih si je pred odrom močno zaslužil 

pred kratkim smo imeli na našem 
vrhu gostili gibalno ovirane planince. 
V ta namen smo tehnično pripravili 
pot. Makadamska cesta je nasuta, 

gručo poslušalk in poslušalcev, ki so 
z navdušenjem plesali in prepevali. 
Stand up komik Marko Žerjal je 
poskrbel za nasmejane obraze s 
komentiranjem dogajanja, intervjuji 
kuharskih ekip in zabavanjem 
obiskovalk in obiskovalcev. 

Pri stojnici Mladinskega društva 
Polzela je bil poleg predstavitve 
društva možen tudi nakup srečke za 
srečelov. Podjetja, ki so nam s svojimi 
storitvami in izdelki pomagala pri 
izvedbi srečelova, so Clef brewery, 
Frizerstvo Taja, 2B tiskarna, BSH, 
Aplast, Fiš, Zveza športnih društev, 
Napihljiva igrala, Iris - mednarodna 
trgovina in Študentski klub Žalec. 

Dogodek je bil odlično izpeljan 
in veseli nas, da smo se na tako lep 
in sončen dan družili v tako velikem 
številu. 

Še enkrat zahvala Občini Polzela in 
TIC Polzela za pomoč pri organizaciji. 

Natja Kapitler

izravnana in utrjena. Prav tako je 
začasna lesena povozna klančina, ki 
bo do nadaljnjega ostala. 

Sandi Mlakar

Spoštovani pohodniki in obiskovalci Gore Oljke,
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Leto pozneje štorklje znova prispele na Polzelo 

Točno 1. aprila 2022 se je na Polzelo v svoje gnezdo na lipo vrnil par štorkelj. Ob 
prihodu sta štorklji uredili in obnovili svoje gnezdo, kmalu pa so se jima pridružili še 
štirje člani družine, ki so s svojim nadobudnim oglašanjem več kot očitno opozorili 
nase. 

Paru štorkelj so se pridružili štirje mladiči.

Pohodniki Športnega društva Andraž

Mladiči so bili in so še vedno zelo odvisni od svoje mame 
in očeta, saj nujno potrebujejo hrano in vodo za preživetje. V 
prvih dneh so se vsi štirje mladiči še zelo skrivali v gnezdu, kaj 
kmalu pa so se opogumili in že jih je bilo mogoče tudi malo 
bolje videti. Po večkratnem opazovanju mladičev smo opazili 
prve poskuse prhutanja s krili. 

Prizori skrbnih štorkelj in njunih mladičev so še posebno 
zanimivi otrokom, prav tako pa tudi odraslim, zato naslednjič 
med sprehodom po cesti ob železnici ne pozabite pogledati 
na lipo, saj je pogled na mlado družino zares osupljiv. Upajmo 
le, da mladiči še ne bodo kmalu zapustili svojega gnezda.   

Hana Cilenšek

Lučki Dedec

Z vzhoda so že kukali prvi jutranji sončni žarki, ko smo se pohodniki planinske sekcije 
Športnega društva Andraž odpravili na Lučkega Dedca (2023 metrov).

Pot nas je vodila do Podvežaka, kjer smo začeli hojo. 
Planina Podvežak je bila obsijana s soncem, okoliško 
hribovje in gore pa so se dvigali v sinjemodro nebo. Pot proti 
Korošici se je dvigovala in spuščala, se vila med ruševjem in 
omogočala lepe razglede na okoliško gorovje ter preproge 
planinskega cvetja. 

Prispeli smo do koče na Korošici, ki jo je doletela žalostna 
usoda, nato pa nadaljevali proti Lučkemu Dedcu. Pot nanj ni 
ves čas markirana, namesto markacij so postavljeni kamniti 
možici, ki pa se občasno skrijejo in kar hitro lahko zaideš 
med gostimi borovci, brezni in škrbinami, ki jih občasno 
prečiš.

Napor je bil poplačan, ko smo prispeli na vrh Dedca in 
se ozrli proti Ojstrici, Planjavi, Škarjam, Dleskovški planoti 
in Veliki planini. Po krajšem počitku smo se podali proti 
planini Vodotočnik, na kateri je krasno jezerce v obliki 
srca. Končno smo prispeli do planine Podvežak in sklenili 
zanimivo krožno pot, ki ponuja polno lepih razgledov in 
obilico pisanega planinskega cvetja. 

Martina Ograjenšek
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Mladi planinci  
v Kamniški Bistrici

 

Mladi planinci PD Polzela z mentorico in vodniki

Ker je ta dan na Polzeli potekalo veliko dogodkov, se nas je 
na to prireditev odpravilo zelo malo. Prispeli smo pod kamniške 
planine, kjer so nas že vabile različne delavnice, a še prej smo 
morali opraviti dveurni pohod pod budnim očesom tamkajšnje 
vodnice. Prehodili smo pot od izvira Kamniške Bistrice vse do 
njenih korit in kamnitega mostu. 

Komaj smo čakali, da se bomo vrnili na prireditveni prostor 
in se udeležili vabljivih delavnic. Ogledali smo si reševanje 
ponesrečenca s padalom, ki je ostal na drevesu, delavnico 
prve pomoči, izdelovali smo zapestnice in si ogledali delovanje 
električnega kolesa. Ker je letos 100-letnica Knafelčeve 
markacije, smo si nadeli tatu tega znaka.

Vabila nas je tudi plezalna stena in kar nekaj se nas je 
ojunačilo ter se podalo po njej. Nekteri so prišli povsem do 
vrha. Najdlje smo se zadržali na delavnici policije. Preizkusili 
smo, kako delujejo lisice, nadeli smo si neprebojne jopiče in si 
pobliže ogledali orožje policistov.

Kmalu se je začela parada društvenih praporov in med 
nežnim vetričem je plapolal tudi prapor PD Polzela. Čas je tekel 
in morali smo proti domu. Ta dan nam bo zares ostal v spominu, 
saj smo uživali pod kamniškimi planinami. Z veseljem se bomo 
vračali v to čudovito planinsko okolje.   

Martina Ograjenšek

Pozdravilo nas je lepo sobotno jutro in mladi 
planinci OŠ Polzela, mentorica in vodniki 
Planinskega društva (PD) Polzela smo se odpravili 
v Kamniško Bistrico na dan planinskih doživetij in 
kamniških planin.
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12 ur pohodov na Goro Oljko 

Društvo upokojencev Andraž je v soboto, 21. maja 
2022, pripravilo tradicionalno 13. rekreacijsko akcijo »12 
ur pohodov na Goro Oljko«. Gre za organiziran krožni 
pohod od startne točke (kontrolna točka KT1), ki je pri 
kapeli v Hotunjah, mimo kontrolnih točk na vrh Gore 
Oljke in po drugi poti nazaj do startne točke. Cilj je, da 
vsak posameznik v 12 urah opravi čim večkrat to pot. 
Akcija nima tekmovalnega značaja in nobenih starostnih 
omejitev, temveč vsakdo hodi po svojih željah in 
sposobnostih.  

Mladi pohodniki pri domu na Gori Oljki (KT3) med počitkom

Društvo upokojencev Andraž je v soboto, 21. maja 2022, 
pripravilo tradicionalno 13. rekreacijsko akcijo »12 ur pohodov 
na Goro Oljko«. Gre za organiziran krožni pohod od startne 
točke (kontrolna točka KT1), ki je pri kapeli v Hotunjah, mimo 
kontrolnih točk na vrh Gore Oljke in po drugi poti nazaj do 
startne točke. Cilj je, da vsak posameznik v 12 urah opravi 
čim večkrat to pot. Akcija nima tekmovalnega značaja in 
nobenih starostnih omejitev, temveč vsakdo hodi po svojih 
željah in sposobnostih.

Pohodi so se začeli ob sedmih zjutraj. Pred sedmo se 
nas je zbralo dvajset pohodnikov. Po spodbudnem nagovoru 
predsednika društva Milana Zabukovnika smo, ko je 
zazvonila ura v cerkvenem zvoniku, startali na pot. 

Pot nas je vodila v Dobrič in po Mornovi poti mimo 
kontrolne točke KT2 proti vrhu. Pot je relativno strma, za 
nekatere tudi precej zahtevna, a volje in veselja ni manjkalo. 

Na kontrolni točki KT3 (planinski dom na Gori Oljki) smo se 
malo odpočili in se okrepčali. Po počitku smo urno krenili 
navzdol proti Jugu (KT4) in naprej navzdol proti kapelici v 
Hotunjah (KT5), kjer se je naša pot začela. 

Večina nas je na tej kontrolni točki samo opravila 
kontrolo in takoj startala novi krog. Kljub vročemu in 
soparnemu vremenu so se nam pridružili novi pohodniki, 
tako da smo ob koncu pohodov našteli 88 pohodnikov, ki 
so skupaj opravili 195 pohodov. Malo pred 19. uro je pohode 
zmotil še naliv, tako da so najvztrajnejši pohodniki prišli na 
cilj premočeni, vendar to ni skalilo njihovega zadovoljstva.

Pohodi so se končali ob 19. uri. Za zaključek smo v 
prostoru strojne lope, ki nam jo je kot vsako leto dal na 
voljo naš član Franjo Jelen, imeli prijetno druženje ob hrani 
in pijači. Vsak udeleženec je dobil spominski lonček, tisti z 
največ pohodi pa so prejeli spominske pokalčke.

Omeniti moram še najvztrajnejše pohodnike. Pri ženskah 
(dekletih) so to bile: Ema Stankovič in Evelina Klemenčič 
(starost 12 let, 5 pohodov) ter Benja Mešič (8 let, 4 pohodi). 
Pri moških: Klemen Stropnik (9 pohodov), Danilo Gaberšek (6 
pohodov) ter najstarejši pohodnik Dani Pfeifer (6 pohodov). 
Vsem iskrene čestitke!

Želim se zahvaliti vsem prostovoljcem, ki so pomagali 
pripraviti akcijo, bilo jih je 25, ki so poleg dežurstva na 
kontrolnih točkah pomagali tudi pri pripravi in izvedbi 
skromne pogostitve.

Tudi vsem udeležencem lepo uspele akcije se lepo 
zahvaljujem, v upanju, da se naslednje leto spet srečamo v 
enakem ali večjem številu. 

Drago Jamnikar
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Poletni večer s skupino Tabu

Čeprav še ni koledarsko poletje, smo na gradu 
Komenda začeli prirejati tradicionalne poletne 
večere. V petek, 10. junija 2022, smo gostili 
skupino Tabu, tokrat v akustični različici.

Tabu so navduševali publiko s starimi in novimi hiti v akustični 
verziji.

Skupina Tabu nepretrgoma deluje od leta 1998 in je 
ena izmed bolj priljubljenih slovenskih zasedb. Začetki v 
impoviziranem domačem studiu in snemanje priredb so 
kmalu prerasli v ustvarjanje lastne glasbe. V vrh pop rock 
scene je skupino popeljal že prvi album z naslovom Tabu, 
prodanih je bilo več kot 25.000 izvodov, skladbe Dobra vila, 
Tabu in Lahko sem srce pa še vedno navdušujejo poslušalce.

Sledili so novi albumi in nove skladbe, kot so Angel, 
Ocean, Divje …, ki so požele še večje uspehe, nagrade, 
priznanja, povabila za sodelovanja. Koncertni datumi, 
intervjuji in televizijska snemanja so se vrstili eden za 
drugim. Kljub nekaj večjim pretresom in menjavi članov 
skupine jih to ni zaustavilo, ampak so vsakič nadaljevali še 
močnejši. Zdajšnji člani skupine Tabu so: Eva Beus – vokal, 
Aleš Beriša – klaviature, Primož Štorman – bobni, Iztok 
Melanšek (Izi) – bas in Tomaž Trop (Maco) – kitara.

Dobro uro in pol so obiskovalci uživali ob starih in novih 
uspešnicah. Poletne večere bomo nadaljevali z Ansamblom 
Saša Avsenika, Kvatropirci, stand up komikom Gašperjem 
Bergantom in jih sklenili z Gibonnijem. Vstopnice so v 
prodaji na TIC Polzela in Eventimovih prodajnih mestih.   

Manuela Mlakar Podgoršek

Kuharski mojster, chef Sašo Lesjak

Mojstri ražnja

Turistično društvo Polzela je po svojem letnem 
programu organiziralo kuharsko delavnico. V 
začetku junija smo se zbrali na rekreativnem 
centru Savinja 2000 v Ločici ob Savinji.

Naslov letošnje delavnice je bil Mojstri žara. 
Demonstrator je bil kuharski mojster, chef Sašo Lesjak, doma 
iz nam bližnjega Preserja, ki je tudi uradni demonstrator 
svetovno znanih gril naprav Weber. V programu peke na 
žaru smo najprej pekli ribo. Zelo zanimiv je bil prikaz filiranja 
okoli 3,5 kilograma težke postrvi, ki smo jo spekli na cedrovi 
deščici, seveda na žaru. Presenečenje je bilo tudi dimljenje 
svinjskih in govejih reber. 

Da pa nismo pekli samo mesa, smo na žar vrgli tudi 
zelenjavo (bučke, papriko), v foliji marinirano korenje in 
seveda po posebnem postopku tudi krompir. Posebna 
zahvala gre našima članicama, gospe Cajhen in gospe 
Možina, prav tako gospodu Debevcu za odlično pečen kruh, ki 
je bil okusna spremljava dobrotam z žara. Naj še poudarim, 
da smo se vedli izjemno ekološko, saj smo uporabljali 
steklene kozarce, običajne krožnike in pribor, tako da je bila 
ob koncu dneva vreča smeti skoraj prazna.

Na koncu pa prisrčna hvala mojstru žara Sašu Lesjaku, 
saj nam je pokazal, kaj vse lahko ustvarimo na žaru, kar nam 
bo v prihajajočih mesecih prišlo zelo prav, da se bomo lahko 
izkazali pred svojimi sorodniki ali prijatelji. 

Jurij Matjaž
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Savinjski vinogradniki v Mariboru prejeli štiri zlate in  
tri srebrne diplome, na Ptuju pa dve zlati in tri srebrne

Po društvenem ocenjevanju so člani Društva savinjskih vinogradnikov poslali svoja 
najboljša vina tudi na 56. ocenjevanje vin vinskega letnika 2021 Vinorodne dežele 
Podravje v Maribor. 

Med 178 vzorci je bilo tudi sedem 
vin savinjskih vinogradnikov. Vina so se 
odlično odrezala, saj so kar štiri prejela 
oceno za zlato diplomo (85 točk in več 
od 100 mogočih) in tri oceno za srebrno 
diplomo (80 do 85 točk). Največ zlatih 
in srebrnih priznanj je bilo podeljenih 
vinogradnikom iz Občine Polzela.

Ocene za zlato diplomo so prejela 
vina: biopenina Romana (86,67 točke) 
in modri pinot (85 točk), oba je pridelal 
Silvo Marič, sovinjon Slavka Pižorna je 
prejel (85,67 točke) in laški rizling Adolfa 
Sevčnikarja (85,17 točke). Ocene za 
srebrno diplomo so prejela vina: rumeni 

muškat Emila Medveška (84,50 točke), 
modra frankinja Suzane in Ivana Čakša 
(84 točk), beli pinot Antona Mešiča (84,67 
točke) in renski rizling Adolfa Sevčnikarja 
(83,50 točke). Ocenjevanje vsako leto 
organizira Kmetijsko gozdarski zavod 
Maribor, vina ocenjuje 21-članska 
vseslovenska komisija. Priznanja bodo 
podeljena na vinogradniškem posvetu v 
sklopu sejma Agra v Gornji Radgoni.

Na Ptuju pa je bilo 5. Meddruštveno 
ocenjevanje vin vinarjev Zveze društev 
vinogradnikov in vinarjev Slovenije 
- Vinis v sklopu prireditve »Dobrote 
slovenskih kmetij«. 

Med 200 vini iz vse Slovenije je bilo 
tudi pet vin članov Društva savinjskih 
vinogradnikov, ki so prejeli za svoja 
vina dve zlati diplomi in tri srebrne. 
Ocenjevali so prav tako po 100-točkovni 
metodi. Zlato diplomo sta prejela Slavko 
Pižorn za sovinjon (86 točk) in Adolf 
Sevčnikar za laški rizling (85,57 točke), 
srebrne diplome so prejeli: Silvester 
Marič za penino roze (84 točk) in kerner 
(83,67 točke) ter Emil Medvešek za 
rumeni muškat (82,33 točke). Podelitev 
diplom je bila zadnji dan prireditve 
»Dobrote slovenskih kmetij«.   

Tone Tavčer
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Čarovnija na  
žovneškem gradu v izvedbi 

Cecilije, KGD Polzela

V sredo, 18. maja 2022, smo v Kulturnem domu 
na Polzeli premierno priredili predstavo po knjižni 
predlogi Tjaše Slemenšek, uglasbene pravljice 
“Čarovnija na žovneškem gradu”, za katero 
je glasbo in besedila napisal Gašper Smisl, 
sicer predsednik Cecilije, Kulturno-glasbenega 
društva Polzela.

V Dvorcu Novi Klošter je v soboto, 18. junija 2022, 
v soorganizaciji Kulturno-umetniškega društva 
Polzela, Občine Polzela, Društva Dvorec in JSKD 
- območne izpostave Žalec potekalo 23. srečanje 
malih vokalnih skupin, dogodek pa je bil združen 
z odprtjem razstave 5. mednarodne likovne 
kolonije Novi Klošter »Plečnik in arhitektura 
mojega kraja« ter dnevom odprtih vrat dvorca. 

Pod mentorstvom Mete Podbregar so se predstavili 
učenci Glasbene šole Cecilija, KGD Polzela, in nas popeljali v 
davni čas gospodov Žovneških, vitezov, plemičev in vojščakov 
ter malega, nagajivega, a srčnega škrata Monderlina.

Škrat Monderlin (Julija Josić Marijanović) s pomočjo 
dobre vile (Naya Vidmar) ter živali poskuša pomagati 
prebivalcem Savinjske doline (učenci) do boljšega življenja. 
S čarobnim prahom, zlatniki iz grajske zakladnice in veliko 
poguma mu kljub vojščakom (Jaka Jazbec in Tim Vranič), 
ki ga skoraj ujamejo in vržejo v ječo, tudi uspe. Začarani 
zlatniki, razpršeni po Savinjski dolini, vzklijejo v zeleno zlato, 
hmelj.

Pripovedovalec zgodbe je bil Andrej Kužnik, za klavirsko 
spremljavo pa je poskrbel Tim Cizej.

Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo avtorici pravljice 
Tjaši Slemenšek, KUD Polzela ter Občini Polzela. 

Gašper Smisl

Pravljica nas popelje v čas gospodov Žovneških, vitezov, plemičev in 
srčnega škrata Monderlina.

23. srečanje malih vokalnih 
skupin ter razstava »Plečnik 
in arhitektura mojega kraja«

Program se je začel ob 15. uri s sveto mašo, nato pa so 
do koncerta in po njem sledili vodeni ogledi dvorca. Mozaik 
dogajanj so obogatili tudi člani Gobarsko-mikološkega društva 
Polzela s priložnostno razstavo gob in nekaj gobarskimi 
prigrizki. 

Na srečanju malih vokalnih skupin se je predstavilo šest 
sestavov (Vokalni kvintet Lastovka Polzela, Vokalna skupina 
Maltežanke Polzela, Kvartet Gomilsko, Ljudski pevci iz Tepanja, 
Kvartet Grče Dobrna in Vokalna skupina ZaPet Ponikva).

Likovna dela je pod oboki mogočnega zidovja dvorca Novi 
Klošter na ogled postavilo 49 ljubiteljskih slikarjev, med njimi 
tudi gostujoči umetniki iz Hrvaške, Madžarske, Mehike in 
Francije. Od 20. junija in do konca julija 2022 bo razstava na 
ogled na gradu Komenda.

Prireditev so pozdravili podžupan Občine Polzela Miloš 
Frankovič, mentor likovne kolonije Dragan Podovac, predsednica 
likovne sekcije Polzela Sonja Jezernik, predstavnica Društva 
Dvorec in upravnica Dvorca Novi Klošter Carmen Maria 
Fernandez ter predsednik Kulturno-umetniškega društva 
Polzela Marko Slokar. 

Tone Tavčer

Razstavo si do konca julija lahko ogledate na gradu Komenda.
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Likovna kolonija v Andražu nad Polzelo

Glasbeni spektakel Pihalnega orkestra  
Cecilija z gosti: “Prisluhni mi”

 

Na pragu poletja, v soboto, 4. junija 2022, je likovna sekcija Kulturnega društva 
Andraž nad Polzelo izvedla likovno kolonijo z naslovom Poletno tihožitje.

Ste že tudi vi pogrešali glasbo v živo? V soboto, 21. maja 2022, smo vam člani 
Pihalnega orkestra Cecilija pripravili pravo glasbeno poslastico.

V Športni dvorani Polzela je bil koncert Pihalnega orkestra 
Cecilija, ki deluje pod okriljem KGD Polzela. Pripravili smo 
izbor raznovrstne glasbe. Številni poslušalci so nam potrdili, 
da se je resnično za vsakega našlo nekaj.

V prijetni senci, z zelenjem obdanega Športnega parka  
v Andražu nad Polzelo, se je zbrala pisana druščina slikarjev, 
ki so prišli iz različnih krajev Slovenije. 

Po jutranji kavici, čaju, prigrizku, besedi organizatorja in 
predstavnika Občine Polzela si je 27 udeležencev poiskalo 
svoj ustvarjalni kotiček in kmalu so začela nastajati čudovita 
likovna dela.

Slike, nastale na tej koloniji, si bo mogoče ogledati  
na razstavi, katere odprtje bo v petek, 26. avgusta 2022,  
ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Andražu nad Polzelo.

Po prijetnem druženju so si ob slovesu likovniki obljubili, 
da se v naslednjem letu spet dobijo na likovni koloniji v 
Andražu nad Polzelo. 

Ida Jevšnik

Pridružila se nam je vrhunska vzhajajoča pevska zvezda 
Ana Grdadolnik, ki je s svojim izpiljenim glasom dodala svojo 
noto našemu koncertu. Skupaj smo izvedli njeno avtorsko 
skladbo “Zgodbe”, vsem dobro poznano evrovizijsko pesem 
“Prisluhni mi”, za konec pa je vrhunsko odpela izjemno 
zahtevno pesem “I have nothing”. 

Pridružila se nam je tudi Mažoretna skupina Liboje. 
Mažoretke so spretno odplesale svojo koreografijo na 
avtorsko pesem našega dirigenta in predsednika KGD 
Polzela Gašperja Smisla z naslovom “Prvomajski nageljni”. 

S plesnimi koraki so nas prevzeli učenci in učitelji plesne 
šole TEJ Dance.

Vsem, ki ste prišli, se iz srca zahvaljujemo za vaš obisk. 
Vaša podpora in lepe besede nam dajejo motivacijo za 
naprej. 

Živa Avžner

Udeleženci likovne kolonije Poletno tihožitje

Pihalni orkester Cecilija pod taktirko Gašperja Smisla
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18. gorski tek na Goro Oljko, memorial Zorana Štoka, Zoranov pokal

Zdravje – naše največje bogastvo

Marsikdo ob današnjem naslovu “Zdravje – naše največje bogastvo” pomisli ja, ja, ja …, 
ko pa mi manjka denarja, ko nisem srečen v odnosih in še bi lahko naštevali. Drugače 
pa o tem najverjetneje razmišljajo tisti, ki so zboleli ter imajo v svojem življenju za 
seboj težko izkušnjo zdravljenja, spreminjanja svojih čustvenih in vedenjskih vzorcev, 
ki pogosto botrujejo in prispevajo k razvoju bolezni.

V društvu Mozaik generacij Polzela smo si rekli 
»Bolje preventiva kot kurativa« in povabili k sodelovanju 
strokovnjakinjo na področju zdravega življenjskega sloga 
in krepitve zdravja. Njena znanja temeljijo na starodavnih 
spoznanjih tradicionalne kitajske zakladnice. Darja Kološa 
Drofenik, usposobljena trenerka z mednarodnim certifikatom 
Certified Senior Instructor Chi - Chi Health Institute in 
College of Tao ter s številnimi izkušnjami poučevanja, Spine 
Balance terapevtka in trenerka Šole naravnega vida, nam 
je 25. maja 2022 skozi besedo in gib predstavila vadbene 
programe qi gonga in tai chija. 

Omenjene vadbe na Kitajskem prakticirajo ljudje še v 
zelo visoki starosti in so primerne za vse starostne skupine. 
Izvajajo se lahko na prostem ali v zaprtih prostorih, v živo ali 
prek Zooma. Sama sem predstavljeno telesno vadbo doživela 
kot lahkotno, namenjeno raztezanju, in prav tako tudi kot 
dihalno, energetsko vadbo, saj sem se po vadbi počutila 
lahkotneje, sproščeno, razgibano in z več energije. Ob 
omenjenem sem začutila v sebi tudi večjo osredotočenost in 
večjo stopnjo koncentracije.

Darja Kološa Drofenik nam je predstavila stara izvorna 
znanja o celostnem zdravju, pomen zdravja telesa, uma in 
duha, pomen ravnovesja v našem življenju, ki predstavlja 
temelj, korenino za zdravo in prijetno življenje. Približala 
nam je proces dihanja ter predstavila energetsko zgradbo 
telesa ter osvetlila dih, ki predstavlja lepilo med telesom, 
umom in duhom.

Današnje razmišljanje bi hvaležno sklenila z njenimi 
mislimi: »Skupaj, skozi vadbo gradimo: dobro počutje, 
bivanje in delovanje iz lastnega centra moči, zdravje in 
stabilen imunski sistem, globlje razumevanje življenja in 
naravni pristop k bivanju.«  

Marjana Šmajs

Novorojenčki s starši in županom Jožetom Kužnikom

Županov sprejem za novorojenčke 

V torek, 14. junija 2022, je v parku Šenek potekal sprejem za nove občane 
Občine Polzela, rojene v letu 2021. 

V Občini Polzela je bilo v preteklem 
letu 60 novorojenčkov. Ob rojstvu od 
Občine Polzela prejmejo 180 evrov. 
Mladim staršem in novorojencem 
je čestital in ob začetku življenjske 
poti zaželel vse dobro župan Občine 
Polzela Jože Kužnik. 

Kulturno noto je prireditvi pridal 
virtuoz na harmoniki Luka Čotar iz 
Glasbene šole Risto Savin Žalec, za 
sladko pogostitev pa je poskrbela 
restavracija 3POEZIJE z gradu 
Komenda. Novorojenčki so prejeli 
knjigo domače avtorice Tinkare 
Fortuna in tradicionalno sadiko češnje.

Damjan Jevšnik
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18. gorski tek na Goro Oljko, memorial Zorana Štoka, Zoranov pokal

18. gorski tek na Goro Oljko

OBVESTILO

Planinsko društvo Polzela bo v 
sodelovanju s Športnim društvom 
Andraž v soboto, 9. julija 2022, ob 
9. uri organiziralo 18. gorski tek na 
Goro Oljko. 

Za izvedbo teka moramo 
zagotoviti popolno prostost 
cest in poti, zato bodo potrebne 
krajše zapore cest. Zapore bodo 
izvajali redarji in bodo v času 
med 9.00 in 10.30. Prosimo vas 
za razumevanje, saj boste s tem 
pripomogli k uspešni izvedbi 
prireditve. 

Vsem iskrena hvala. 

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

 
 
 
  
 

OBUTEV ZA VSE STAROSTI IN PRILOŽNOSTI. 
NE ZAMUDITE UGODNEGA NAKUPA, 

ČEVLJI, SANDALI, CROCSI, NATIKAČI, JAPONKI. 
AKCIJA-POPUST DO -50% 

OD 1.7. – 20.8.2022 
 

Tel: 041 634 229 / 03 7000 350 
 

Delovni čas: Ponedeljek – Petek od 8.00 do 19.00, Sobota od 8.00 do 13.00 

VABLJENI! 

Oglas ni lektoriran. 

Oglas ni lektoriran. 
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Zmagovalna ekipa s trenerjem

Polzelska ekipa mladink do naslova  
ekipnih državnih prvakinj

V nedeljo, 12. junija 2022, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer potekalo ekipno državno 
prvenstvo v karateju.

Tekmovanja se je udeležilo 28 klubov, iz tega sestavljenih 
94 tekmujočih ekip. Polzelski klub je zastopalo šest ekip, ki 
so osvojile pet kolajn.

Tekmovalci Karate kluba Polzela so se ponovno izkazali. 
Na omenjenem tekmovanju so osvojili eno zlato kolajno v 
bojih ekipno mladinke (Zoja, Kaja, Taja in Nadja). Drugo 
mesto so dosegle ekipe mlajših članic (Nuša in Laura) ter 
članic (Nika, Laura, Nuša). Tretje mesto so dosegle ekipe 
kadetov (Aleksej, Luka) in dečkov (Nino, Tjan in Maks). Žal je 
v prvem krogu izgubila ekipa mlajših kadetov in tako ostala 
brez odličja (Ažbe, Sven, Matic in Anej).

Čestitke vsem tekmovalcem! 

Luka Deberšek

 Sirekar nogavice d.o.o., Cvetlična 3, Polzela.

OUTLET TRGOVINA

Akcija velja do 1.8.22.

VELIKO POLETNO 
ZNIŽANJE

polzela.com & trgovine Polzela

POPUSTI
do-70%

Oglas ni lektoriran. 
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Izpiti za višji pas (KYU)
 

V petek, 10. junija 2022, so karateisti Karate kluba Polzela opravljali 
izpite za višje pasove. 75 jih je uspešno opravilo izpit in prejelo višji 
pas.

 

Skupina HU-HA po končanem izpitu

Izpite so začeli opravljati naši 
najmlajši člani, za njih je bilo to prvo 
preverjanje znanja, ki so ga pridobili, 
odkar so oktobra lani začeli vadbo 
karateja. 

Otroci so dokazali, da so pridno 
delali in se veliko naučili, tako da 
izpitna komisija ni imela težkega 
dela in se je soglasno odločila, da so 
vsi opravili izpit za višji pas (KYU) ter 
s tem pridobili pravico in obveznost 
nositi višji pas.

Preverjanje znanja za višji pas je 
potekalo tudi v nadaljevalni skupini. 
Ta skupina trenira karate že dlje časa 
in temu primerna je tudi zahtevnost 
izpita za višji KYU. Kot začetna skupina 
je tudi nadaljevalna skupina dokazala, 
da obvlada zahtevano znanje.

Čaka naš še opravljanje izpitov za 
črni pas, letos se bosta na tej stopnji 
preizkusila Tilen Riosa Novak in Vesna 
Šketa.  

Luka Deberšek

Zbor na parkirišču pri Občini Polzela

Zoranovi prijatelji

Leto je naokoli, zato smo se v soboto, 4. junija 2022, zbrali sorodniki, prijatelji in 
predstavniki sosednjih planinskih društev (bilo nas je 30), ki smo se odpravili na 
Zoranov najljubši hrib - Goro Oljko. 

Najprej smo se odpravili na Zoranov 
grob in se mu poklonili. Vsakdo je 
lahko podoživel prijetne spomine na 

druženje z Zoranom in delo, ki ga je 
opravil v planinstvu. Čez park Šenek, 
Slatine, mimo Tomaža in Juga do vrha 

so nas spremljali topli sončni žarki. 
Ob sproščenem pogovoru je bila pot 
lahka. Na planinskem domu je Jožica 
Štok pripravila pogostitev za vse 
udeležence. Predsednik Planinskega 
društva Polzela se je v nagovoru 
zahvalil pohodnikom in organizatorki 
Jožici. 

Vsi smo se strinjali, da se 
junija drugo leto spet podamo na 
tradicionalni pohod. Vabljeni tudi vi. 

Sandi Mlakar

Oglas ni lektoriran. 
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Predaja darila ob občinskem prazniku Občine Destrnik

Krvodajalci pri odvzemu krvi v veroučni učilnici Župnije Polzela

Sodelovanje Društva upokojencev Andraž  
ob prazniku Občine Destrnik

Treh junijskih krvodajalskih akcij  
se je udeležilo 239 krvodajalcev

Občina Destrnik je praznovala občinski praznik in v ta namen izvedla več dejavnosti 
na športnem in kulturnem področju. 

Junija letos je žalsko območno združenje Rdečega križa v sodelovanju s prostovoljci 
krajevnih organizacij Rdečega križa Prebold, Polzela in Vransko organiziralo kar 
tri krvodajalske akcije. V Hotelu Prebold se je akcije 9. junija 2022 udeležilo 84 
krvodajalcev, v veroučni učilnici Župnije Polzela 22. junija 2022 65 in v Kulturnem 
domu Vransko 23. junija 2022 90 krvodajalcev. 

Kot pobratena občina je Društvo upokojencev Andraž 
prejelo vabilo in smo se udeležili dveh srečanj. V četrtek, 
16. junija 2022, smo predstavniki našega društva sodelovali 
pri srečanju upokojencev, jim čestitali ob praznovanju in 
jim izročili likovni izdelek. V petek, 17. junija 2022, so člani 
športne sekcije sodelovali v tekmovanju s kegljanjem s 
kroglo na vrvici in dosegli lepe rezultate. 

Druženje je bilo prijetno in načrtov za nadaljnja srečanja 
ni manjkalo. 

Sonja Zajc

Ves čas se s transfuzijskimi službami dogovarjajo, katere 
krvne skupine potrebujejo v določenem trenutku. Krvodajalke 
in krvodajalci so po pozivu pripravljeni darovati kri, saj 
vedo, kaj pomeni pomagati nekomu, ki takoj potrebuje kri. 
Zelo so zadovoljni, ker se odzivajo na njihova SMS-povabila. 
Način vabljenja s SMS-i so obdržali iz koronskih časov, ko 
je bilo treba zagotavljati ustrezno število ljudi v prostoru, 
krvodajalcem pa naročila v transfuzijskih službah na točno 
uro odvzema odgovarjajo. 

Naslednja krvodajalska akcija bo v avli Doma II. 
slovenskega tabora Žalec 27. julija 2022 od 7. do 12. ure. 

Matjaž Črešnovar
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Koledar dogodkov - julij 2022

Od petka, 1. 7.,  
do ponedeljka, 1. 8. 2022 
 Grad Komenda
 Likovna razstava 5. likovne 
 kolonije Novi Klošter:
 Plečnik in arhitektura mojega 
 kraja
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 2. 7. 2022, ob 7.30
 Zbor pri igrišču v Andražu  
 nad Polzelo
 Pohod po spominskih obeležjih  
 Andraža
 Športno društvo Andraž

Od sobote, 2. 7. 2022,  
do sobote, 9. 7. 2022 
 Dovje pri Mojstrani
 Tabor mladih planincev  
 »Dovje 2022«
 Planinsko društvo Polzela

Sobota, 2. 7. 2022, ob 17.15 
 Igrišče v Andražu nad Polzelo
 22. kolo medkrajevne lige malega 
 nogometa – Andraž 2021/22  
 z zaključkom
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 3. 7. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu nad Polzelo
 3. športno srečanje med člani   
 društev Andraža, srečanje članic  
 in članov ob prazniku društva
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 3. 7. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu nad Polzelo
 3. turnir streljanja z zračno puško
 Športno društvo Andraž

Torek, 5. 7. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Petek, 8. 7. 2022, ob 7. uri
 Zbor pred občinsko stavbo na   
 Polzeli
 Pohod: Čemšeniška planina
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 8. 7. 2022, ob 20. uri
 Grad Komenda
 Poletni večer s Kvatropirci
 Kvatropirci

Sobota, 9. 7. 2022, ob 5. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu nad   
 Polzelo
 Pohod v visokogorje: skozi okno  
 na Olševo
 Športno društvo Andraž

Sobota, 9. 7. 2022, od 9. do 13. ure
 Andraž nad Polzelo,  
 Športno igrišče
 Gorski tek na Goro Oljko
 Planinsko društvo Polzela

Sobota, 9. 7. 2022, ob 15. uri
 Igrišče v Andražu nad Polzelo
 7 ur malega nogometa  
 Vzhod : Zahod
 Športno društvo Andraž

Sobota, 9. 7. 2022, ob 15. uri
 Igrišče v Andražu nad Polzelo
 Biergajbenlauf 2022
 Prijave: 041 352 252 (Miha Pižorn)
 Po tekmovanju veselica z   
 ansamblom Turk
 Kulturno društvo Andraž

Sobota, 9. 7. 2022 
 Pred gasilskim domom  
 v Ločici ob Savinji 
 Gasilska veselica PGD Ločica  
 ob Savinji
 
 - 17.00: slavnostni prevzem  
 novega gasilskega vozila GV-1
 
 - 18.00: tradicionalno družabno 
 srečanje »Pod domačimi lipami«  
 z ansamblom Zaka’ pa ne
 PGD Ločica ob Savinji

Od ponedeljka, 11. 7.,  
do petka, 15. 7. 2022, od 8. do 16. ure
 Športno društvo Savinja 2000,   
 Ločica ob Savinji
 Let’s Have Fun Zabavne jezikovne  
 počitnice - 7.
 Teja Zidanski: 031 643 906,   
 zabavne.pocitnice@gmail.com

Torek, 12. 7. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sreda, 13. 7. 2022, ob 18. uri
 Zbor pri prostorih Društva   
 upokojencev Polzela
 295. lunohod: Šešče–Hom
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 19. 7. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Petek, 22. 7. 2022, ob 21. uri
 Grad Komenda
 Stand up večer z  
 Gašperjem Bergantom
 Občina Polzela – TIC Polzela

Nedelja, 24. 7. 2022, ob 10.30 
 Dobriška nedelja – maša  
 na Gori Oljki
 Agrarna skupnost Dobrič

Torek, 26. 7. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

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, kmečko žensko s podeželja za druženje in 
pogovore in še morda kaj več. Od 30 do 50 let staro Slovenko. Pokličite na 
telefonsko številko 03 572 23 64.

MALI OGLASI
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Bolečino se da skriti,
solze moč je zatajiti,
le praznina, ki ostaja,
se ne da nadomestiti.

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo, ker si bila …

FRANC VASLE – BRANE 
(14. 9. 1951–22. 6. 2021)

iz Ločice

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob  
njegovem grobu in prižgete svečko.

Vsi njegovi

MARIJA – MICI HRIBERNIK
(18. 3. 1932–25. 5. 2022)

Prav lepa hvala vsem, ki so kakor koli prispevali, da smo se 
od naše mame Mici lepo poslovili, darovali sveče, prispevke 
za cerkev ali svete maše, pogrebni službi Ropotar. Zahvala 
negovalnemu in medicinskemu osebju za lajšanje življenja 
ob odhajanju, zahvala zdravniku dr. Klemnu Pozniču za 
posvečenje in razlago, ko medicina ne nudi več podpore, 
gospe Jerneji Herlah in vsem, ki smo se dnevno srečevali 
v Domu upokojencev Polzela. 
Hvaležni smo za opravljene molitve in maziljenje 
gospodov župnikov Urbana Lesjaka in Mirka Škofleka 
ter za pogreb.

Izrečena sožalja so nam bila v pomoč in tolažbo.  
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njeni

Mineva leto dni, odkar nas je zapustil naš dragi

V spomin
Zahvala

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

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

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.

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

Žalujoči: žena in hčerke z družinami

Zahvala

S teboj je bil naš svet lepši  
in mi smo bili boljši.

Nenadoma smo se morali posloviti od dragega in dobrega 
ata in brata

ALOJZA STANKA 
(5. 9. 1935–30. 5. 2022) 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v bolečih, 
težkih trenutkih ob njegovem slovesu, nam izrekli sožalja  
in se z lepimi zapisi spomnili njegovega bogatega življenja. 
Največja zahvala velja vsem, ki ste z njim delili mnoge  
trenutke v življenju in ste ga z nami pospremili do  
njegovega groba. S tem ste pokazali svoje spoštovanje  
in srčnost, ki je neprecenljiva. 
Posebej se zahvaljujemo dragima Marjetki in Marjanci za 
največjo možno oporo v vseh urah dni in noči ter sodelavcu 
in dobremu prijatelju Alojzu Jelenu z družino iz Prebolda. 
Tvoji vsi, hvaležni, da si za nas skrbel, lajšal naša 
bremena, nas vodil in bodril. 

Zahvala
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Čeprav že eno leto v grobu spiš,
v naših srcih še živiš
in spremljaš nas povsod,
koder vodi nas življenjska pot.

MILANA REBERNIKA 
(11. 10. 1952–1. 7. 2021)
iz Andraža nad Polzelo

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

Mineva leto dni, odkar smo se poslovili od našega dragega

V spomin

Gomilo cvetje ti krasi,
lučka spomina ti gori ...
Povsod si z nami,
naša ljubljena mami ...

Za zmeraj si zaspal,
v neskončni čas odpotoval
in hkrati boš tu, del nas ostal.
Za vso dobroto, ki si nam jo dal,
dragi oče, iskrena HVALA.

 

NEŽA OŽIR 
(26. 1. 1943–20. 6. 2022) 

Ob boleči izgubi naše drage mame in stare mame se 
zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.

Vsi njeni

ZDRAVKA ZALEZNIKA 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja. 

Res težko je slovo, a v večnosti se spet snidemo.  

Zelo te bomo pogrešali.

Žena Marija, sinova Zdravko in Darko z družinama

Zahvala

V spomin

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi,
ker dom je prazen in molči.

Ob boleči izgubi dragega moža

ANTONA MARŠNJAKA
(31. 5. 1939–20. 4. 2022)

 
se zahvaljujem sorodnikom, sosedom, gospodu župniku, 
Rudniku Velenje, pogrebni službi Ropotar za pomoč v težkih 
trenutkih in izrečena sožalja.

Posebej se zahvaljujem Ksenji Cokan za vso pomoč in 
podporo, ker mi stoji ob strani.

Hvala, ker ga ohranjate v lepem spominu.

Žena Marta

Zahvala

Zahvala

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
(T. Pavček)

MARIJA TAJNŠEK
(28. 3. 1943–11. 6. 2022)

Zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem,  
gospodu župniku Urbanu Lesjaku, pogrebni službi Morana, 
govorniku Bojanu Pustinku in Kvartetu Oljka. Hvala za  
izrečena sožalja in darovane maše.

Hči Ivica z družino

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni smo, ker si bila …

Zahvala

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka,  
pradedka in tasta
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