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Naslovnica
Fotografija na naslovnici: Bina Plaznik 
Cajhnov kozolec nosi letnico 1880. Že 142 let 
nudi popolno zavetje za kmečko orodje in poljske 
pridelke. Hkrati je olepšan z edinstveno  
etnološko zbirko v malem. Na obnovljenem 
pročelju Cajhnovega kozolca so razstavljena stara 
kmečka orodja in pomagala, ki so v preteklosti 
olajšala marsikatero kmečko opravilo.  
Ponosna lastnica Štefka Cajhen orodja zbira  
od leta 1991, precej ga je z domače kmetije.  
Čez poletje kozolec krasijo čudoviti rdeči cvetovi.
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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 
14. 9. 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 29. 9. 2022.
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Spoštovani občanke in občani!

V teh dneh, ko se po Krasu (pa tudi drugod po Evropi) 
neukrotljivo širijo požari, se moje prve besede nanašajo na 
razmišljanje, kako smo ljudje krhki in nemočni, a le, dokler 
ne stopimo skupaj. Boj z ognjenimi zublji, ki ga bijejo gasilci 
iz vse Slovenije, je dih jemajoč. Ne znam opisati občudovanja, 
ko spremljam, koliko prostovoljnih gasilcev se je brez 
pomisleka odločilo za pomoč. Vsi sledijo notranjemu klicu, 
da je treba povezano v enotnosti pomagati in sodelovati, 
čeprav so tvegali svoja življenja. Pretresljivi so posnetki, ki 
jih spremljamo po televiziji in družbenih omrežjih. Si sploh 
zmoremo predstavljati, kako je v živo na prizoriščih, kjer 
ogenj vihra iz enega konca na drugega, kraški veter pa mu ob 
tem močno pomaga? Si zmoremo predstavljati utrujenost, ki 
jo čutijo gasilci, pa jih klic »Na pomoč!« ne ustavi niti za hip? 
Takšna požrtvovalnost je vredna največjega občudovanja in 
spoštovanja. 

Dragi gasilke in gasilci iz vse Slovenije, vi ste naš 
ponos in smerokaz, kako je treba ravnati, ne le v kritičnih 
okoliščinah, pač pa tudi v vsakdanjem življenju. Imate 
empatijo, imate moč, imate pogum! To imajo le izbranci, kot 
ste vi. Izražam vam globoko hvaležnost za vsa vaša ravnanja 
v vseh razmerah: bodisi, da so to intervencije, bodisi, da je 
kakšna lokalna prireditev. 

Ponosen sem, ker je v gasilskih vrstah toliko mladih. 
Seveda pa sem še posebno ponosen na mladinke PGD 
Andraž nad Polzelo, ki so sodelovale na Gasilski olimpijadi 
v Celju. Drage mlade andraške gasilke, vem, da je bila vaša 
velika želja osvojiti olimpijsko medaljo, vem pa tudi, da 
čutite, da ste zmagovalke za vse nas, ki smo močno navijali 
za vas. Včasih zmanjka kanček sreče in medalja spolzi. 
A to ne pomeni, da niste dobre! Ve ste odlične in izjemen 
primer trdnega prijateljstva in povezovanja, ki ga ne more 
nadomestiti nobena medalja. Draga dekleta, včasih mora 
življenje malo zaboleti, ker to žene dalje. Uspeh ni dokončen, 
neuspeh ni usoden. Šteje pogum, da nadaljujemo, zato le 
pogumno naprej! Hvala vam in vašim mentorjem. Ste ponos 
Občine Polzela. 

Za konec pa še nekaj besed o projektih, ki kljub vročemu 
poletju potekajo po načrtih. Začenjamo energetsko sanacijo 
Zdravstvenega doma Polzela in drugo fazo rekonstrukcije 
ceste Založe–Podsevčnik. V Podvinu, Ločici in Založah smo 
obnovili krajše odseke javnih cest, na Polzeli nadaljujemo 
gradnjo optike, na Bregu pa gradnjo pločnika. Pripravljamo 
dokumentacijo za novo krožišče pri izvozu z avtoceste. 
Skupaj z občinama Braslovče in Šmartno ob Paki pripravljamo 
projektno dokumentacijo za ureditev poplavne varnosti 
ob Savinji med Letušem in Ločico ob Savinji. V pripravi je 
tudi nekaj podrobnih prostorskih načrtov, med drugim tudi 
načrt za športni center na Bregu, ki vključuje pokrita teniška 

igrišča in veliko nogometno igrišče. Postajamo invalidom 
prijazna občina, gasilci pa nam večkrat povedo, da smo tudi 
gasilcem prijazna občina. Tako bo tudi ostalo. 

Spoštovani vsi, julija je bilo poletje preveč radodarno z 
visokimi temperaturami. Vročina terja svoj davek in nas 
opominja, da z naravo ne ravnamo tako, kot bi morali. Sicer 
pa so tudi odnosi med ljudmi kdaj na trhlih tleh, zato bi se 
morali večkrat spomniti, kaj šteje v življenju. Meni ogromno 
pomenijo ljudje, ki jih poznam in spoznavam, zgodbe, ki jih 
slišim, in lekcije, ki mi jih da življenje. Včasih mora življenje 
tudi razočarati, ker nas s tem česa nauči.

Zahvaljujem se vsem, ki nam s pohvalo in konstruktivno 
kritiko dajete svež veter v krila. Resnično smo veseli tudi 
kritik – pozitivnih in negativnih, če so seveda izrečene na 
primeren način in jih ne sproža osebnostni deficit. 

Lep preostanek poletja in vse dobro vam želim. 

Vaš župan 
Jože Kužnik
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Po uvodnih formalnostih so imeli na dnevnem redu Letni 
program nadzora Nadzornega odbora Občine Polzela 
za leto 2022. Nadzorni odbor bo nadzor nad delovanjem 
posameznih občinskih segmentov opravljal od konca julija 
do sredine septembra. 

 
Ob daljši odsotnosti znižano plačilo vrtca
Čeprav je dopustniški čas v polnem razmahu, so vse 

oči pristojnih služb že uprte v vrtčevsko leto 2022/23. 
Svetniki so tako na zadnji seji odločali o Predlogu Soglasja 
k sistemizaciji delovnih mest in k oblikovanju oddelkov 
v vrtcih Polzela in Andraž nad Polzelo za prihodnje šolsko 
leto. Podali so soglasje k sistemizaciji delovnih mest za 
53 delavcev. Od tega bo 16 vzgojiteljev, 18,5 pomočnikov 
vzgojitelja, pomočnik ravnatelja, 14,5 tehničnih in drugih 
delavcev, spremljevalec otroku s hudo obliko alergije, 
spremljevalec gibalno oviranemu otroku in spremljevalec 
otroku z epileptičnimi napadi. Tako na Polzeli kot v Andražu 
nad Polzelo bo skupaj delovalo 16 oddelkov.

Na julijski občinski seji: od vrtčevskih in  
nepremičninskih vsebin do načrta integritete

Svetniki Občine Polzela so se v ponedeljek, 25. julija 2022, sestali na 26. redni občinski 
seji. Dnevni red je obsegal 19 točk in je bil skoraj enak predlaganemu dnevnemu redu 
za 25. redno sejo, ki jo je župan Jože Kužnik sklical v juniju, a takrat svetniki niso 
potrdili dnevnega reda, zato se seja ni nadaljevala.

Svetniki so tudi v nadaljevanju pozornost namenili 
vrtčevskim otrokom in njihovim družinam. Na dnevnem 
redu so imeli Predlog sklepa o znižanju plačila vrtca za čas 
nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka. Potrdili so, da 
lahko za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, 
daljše od 10 dni, starši enkrat v šolskem letu uveljavljajo 
znižanje plačila v višini 30 odstotkov njim določenega 
plačila. Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim 
potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najpozneje v roku petih 
zaporednih delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka. 
Leta 2021 je ugodnost izkoristilo 25 staršev. Največ v času 
največje prisotnosti koronavirusa. 

Občinski svet se je v nadaljevanju strinjal, da Občina 
Polzela sofinancira letovanje otrok. Na podlagi sklepa 
bo tako občina sofinancirala letovanje otroku s stalnim 
prebivališčem v Občini Polzela, ki se bo udeležil letovanja, 
v višini 80 odstotkov cene programa, vendar ne več kot 130 
evrov za otroka.

Na zadnji seji občinskega sveta
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V nadaljevanju so imeli na mizi predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec. S predlogom se poenostavljajo pogoji za prenos 
zasebnih oziroma lokalnih vodovodov v last občine, zato da se 
bo lahko postopke hitreje realiziralo, pri čemer pa se ne opusti 
skrbi nad zagotavljanjem varne in zanesljive oskrbe s pitno 
vodo, učinkovitega izvajanja javne službe ter zagotavljanja 
trajnostnega razvoja, virov financiranja in nadzora izvajanja 
javne službe. 

O nepremičninah 
Predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Polzela za leto 2022 – druga dopolnitev 
je bila naslednja točka, ki so jo na zadnji seji obravnavali 
svetniki. Svetniki so potrdili, da občina načrt dopolni z 
nakupom stavbnega zemljišča znotraj OLN Nad avtocesto. Za 
zemljišči je občina uveljavljala predkupno pravico po ceni 20 
evrov za kvadratni meter. V drugem primeru gre za načrt za 
razpolaganje z manjšima zemljiščema. Prvo je neposredno ob 
graščini Šenek in drugo na dovozu do domačije Cimperman. 

Svetniki so se tudi v nadaljevanju mudili pri 
nepremičninskih zadevah. Potrdili so odvzem statusa 
grajenega javnega dobra na zemljiščih v južnem delu zaselka 
Podsevčnik v naselju Andraž nad Polzelo. Te so do zdaj v 
zemljiškem katastru predstavljale staro traso ceste, ki v naravi 
ne obstaja več. Predlog za odvzem statusa grajenega javnega 
dobra na navedenih nepremičninah je podan iz razloga, da 
bodo dani pogoji razpolaganja teh nepremičnin lastnikom, s 
čimer bodo funkcionalno zaokrožili svoje posesti.

Novo imenovana občinska volilna komisija
Občinski svet je sprejel sklep o imenovanju predsednika 

in namestnika predsednika Občinske volilne komisije 
Občine Polzela ter člane in njihove namestnike. V občinski 
volilni komisiji so po novem predsednica Barbka Zupan 
Cimperman, namestnica predsednice Ana Jevšnik, članica Lea 
Pungartnik, namestnica članice Zdenka Jelen, članica Irena 
Turnšek, namestnik članice Damjan Ožir, član Peter Helbel in 
namestnica člana Mojca Gregorc. Mandatna doba občinske 
volilne komisije se začne 1. avgusta in traja štiri leta. 

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z 
Zakonom o lokalnih volitvah, in sicer Občinska volilna 
komisija:

• skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
• potrjuje posamične kandidature oziroma liste  

    kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma  
  list kandidatov, določa volišča; 

• imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanja 
  in razglasi, kateri člani občinskega volilnega sveta  
  so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev;

• opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi  
  z volitvami, opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Uradne objave odslej v elektronski obliki
S sprejetjem spremembe in dopolnitve odloka o izdajanju 

občinskega glasila Polzelan se spremeni določba, ki ureja 
izdajo Uradnih objav Občine Polzela, ki so del občinskega 
glasila in so v tiskani obliki priložene občinskemu glasilu. V 
uredništvu zasledujejo trajnostno in gospodarno poslovanje, 
zato bodo uradne objave izhajale samo še v elektronski obliki. 
Oštevilčene so ločeno od občinskega glasila in izhajajo kot 
priloga občinskega glasila.

Svetniki so imeli v nadaljevanju na mizi Omejitev 
tovornega prometa nad 7,5 t na odseku lokalne ceste v 
Ločici ob Savinji. Potrdili so, da se prometni znak PZ 2222 v 
krožnem krožišču Šempeter na regionalni cesti R2-447, odsek 
0367, Šempeter–Žalec, z namenom omejitve prometa tovornih 
vozil nad 7,5 t, z izjemo lokalnega prometa na lokalni cesti 
LC 490 590, odsek 490 591, ne postavi. Postopek za njegovo 
postavitev bo pristojni organ Občine Polzela pričel, če bi 
prišlo do oviranja prometa s tovornimi vozili ali prometnih 
zamaškov znotraj območja Poslovne cone Ločica. 

Občinski svet se je obenem seznanil še z Načrtom 
integritete Občine Polzela ter registrom tveganj in stanjem 
aktualnih občinskih projektov. 

Špela Ožir

Občina Polzela vsako leto sofinancira letovanje otrok.
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Najprej so odločali o spremembi Načrta razvojnih 
programov Občine Polzela za obdobje 2022–2025. Občina 
bo za financiranje obnove lokalne ceste Založe–Podsevčnik 
namenila 693.000 evrov več, kot je sprva načrtovala. 
Razloga za to sta dva: prvi razlog je ta, da pri pripravi 
proračuna za leti 2022 in 2023 še ni imela izdelane projektne 
dokumentacije, drugi razlog pa je enormno povečanje cen. 
Proračunska sredstva bo zagotovila s prerazporeditvijo med 
proračunskimi postavkami in zadolževanjem.

Svetniki potrdili rebalans proračuna

Svetniki Občine Polzela so se v sredo, 7. julija 2022, sestali na izredni seji. Po potrditvi 
dnevnega reda so obravnavali še tri točke.

Občina se bo zadolžila za obnovo ceste Založe-Podsevčnik.

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

V nadaljevanju so svetniki odločali o rebalansu 
letošnjega proračuna. Prihodki občine tudi po rebalansu 
proračuna ostajajo enaki, in sicer 7.154.157 evrov. Odhodki 
občine pa so se z rebalansom proračuna povečali za 207.000 
evrov, kolikor tudi znaša proračunski primanjkljaj po novem. 
Občina z rebalansom proračuna načrtuje zadolževanje v 
višini 697.000 evrov za energetsko obnovo Zdravstvenega 
doma Polzela in obnovo lokalne ceste Založe–Podsevčnik. 
Odplačilo dolga se ne spreminja. Proračunski primanjkljaj se 
bo pokril s prenosom sredstev iz preteklega leta.

Svetniki so imeli na mizi tudi spremembo proračuna 
Občine Polzela za leto 2023. Tudi v tem proračunu prihodki 
ostajajo enaki. Spremenili so se odhodki, ki po novem 
znašajo 7.666.000 evrov, kar je 497.000 evrov več. Občina 
se bo v višini 667.000 evrov zadolžila za gradnjo prizidka 
k osnovni šoli na Polzeli in obnovo lokalne ceste Založe–
Podsevčnik. 

Povprečna zadolženost občin v Republiki Sloveniji je 
konec preteklega leta znašala 510 evrov na prebivalca.  
V Občini Polzela je znašal dolg na prebivalca 243,71 evra, kar 
je nekaj manj kot polovica slovenskega povprečja. 

Špela Ožir



Poročevalec Občine Polzela • Številka 7, julij 2022

7Občinske novice

Z urejeno cestno infrastrukturo bodo poleg mirne in udobnejše ter uporabniku prijaznejše vožnje pridobljene tudi možnosti nadaljnjega 
razvoja kolesarskega turizma, ki se usmerja na trase s kakovostno infrastrukturo.

Obnova ceste Založe–Podsevčnik je tik pred vrati

Občina Polzela bo 1. avgusta 2022 začela obnavljati tri kilometre dolg odsek lokalne 
ceste Založe–Podsevčnik, ki se konča z navezavo na regionalno cesto Velenje–Polzela. 
Na podlagi javnega naročila je za izvajalca del izbrala podjetje Avtoprevozništvo 
in gradbena mehanizacija Cizej Sašo, s. p., s katerim je 18. julija 2022 podpisala 
pogodbo. Vrednost naložbe, ki bo v celoti financirana iz proračunskih sredstev, 
znaša 1.192.141 evrov z DDV. Dela bodo končana do 30. oktobra 2023. V tem času 
bosta spremenjena prometni režim in trasa šolskih avtobusov. 

Posodobitev že nestrpno pričakujejo vsi dnevni in 
občasni uporabniki omenjene lokalne ceste. Obnova 
trikilometrskega odseka, ki večinoma poteka skozi zaselke, 
na dveh delih preide v gozd in na treh med travnike in 
pašnike, je namreč nujna zaradi izjemno slabega stanja 
cestišča. Asfalt je mrežasto razpokan, na določenih mestih 
celo dotrajan do te mere, da je odpadel. Bankine ob cesti 
so zaradi neprimernega odvodnjavanja popolnoma zvožene. 

Občina bo z obnovo zagotovila ustrezno in varno prometno 
infrastrukturo, ki je osnova za varnost v cestnem prometu 
tako voznikov kot pešcev. 

Po novem širša 

Izvajalec del bo izboljšal poškodovano cestišče, tehnične 
elemente ceste in odvodnjavanje ter razširil cesto. V večini 
trase je trenutno široka 3 metre. Po novem bo njena širina 
med 3,5 metra in 4,0 metra. Z navedenimi ukrepi se bo 
povečala prometna varnost, vključno z večjim udobjem 
vožnje po trasi, predvsem pa se bo podaljšala življenjska 

doba rekonstruirane ceste. Z urejeno cestno infrastrukturo 
bodo poleg mirne in udobnejše ter uporabniku prijaznejše 
vožnje pridobljene tudi možnosti nadaljnjega razvoja 
kolesarskega turizma, ki je usmerjen na trase s kakovostno 
infrastrukturo.  

    Špela Ožir 
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Odprtje Grilove brvi

Krajani Podsevčnika so se zbrali v nedeljo, 
26. junija 2022, na veselem dogodku, odprtju 
obnovljenega mostu - Grilove brvi. 

Most, ki ga je obnovil Jože Kotnik, s. p., so odprli župan 
Občine Polzela Jože Kužnik, predsednik Krajevnega odbora 
Andraž nad Polzelo Anton Mešič in krajanka Jožefa Gril. 
Obnovljeni most je blagoslovil župnik Urban Lesjak. 

Slovesni dogodek je bil priložnost za sproščeno nedeljsko 
druženje krajanov ob jedači in pijači v senci ob Ložnici.  

    Damjan Jevšnik

Sanacija poškodovanih 
brežin na Savinji    

 

Prepoved kurjenja v naravnem okolju    
 

Pred časom so se začela vzdrževalna dela v javno 
korist, in sicer sanacija vodnogospodarskih ureditev 
in zavarovanje poškodovanih brežin na Savinji v Občini 
Polzela. Dela so zahtevna, če pa bodo vremenske razmere 
ugodne, bodo končana v prihodnjem mesecu. 

Investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, izvajalec pa je Nivo eko, d. o. o., Celje. Vrednost del 
znaša okoli 750.000 evrov brez DDV. 

Tone Tavčer

Štab Civilne zaščite Občine Polzela poziva občanke 
in občane, da zaradi dolgotrajne suše in velike požarne 
ogroženosti v naravnem okolju NE kurijo ali odmetavajo 
gorečih oz. drugih predmetov ali snovi, ki lahko 
povzročijo požar.

Vzdrževalna dela bodo predvidoma končana v avgustu. Grilovo brv so odprli (od leve proti desni): župan Jože Kužnik, Jožefa 
Gril in Anton Mešič.

Občane pozivamo, da pri kmetijskih opravilih na njivah, 
gozdovih, vrtovih in v okolici hiš ne sežigajo drevesnih 
ostankov in trave, ampak naj to opravijo takrat, ko bo trava 
ozelenela in bo verjetnost razširitve požara v naravnem 
okolju zmanjšana.

S tem boste preprečili nepotrebne intervencije naših 
gasilcev, ki bi posledično lahko ogrozili svoje in ne nazadnje 
zdravje vaših bližnjih. 

Igor Pungartnik,
poveljnik občinskega štaba CZ
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Idejna zasnova prenove

Prepoved zalivanja vrtov in zelenic, polnjenja bazenov 
 – v občinah Braslovče, Polzela, Prebold in Tabor

Začela se je obnova fasade 
na Zdravstvenem domu Polzela 

Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike 
pitne vode, da je do preklica prepovedana uporaba pitne 
vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, za polnjenje 
bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti ter 
za polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja 
upravljavca vodovoda.

Neupoštevanje navodil bo sankcionirano.

Prosimo vas, da na številki 03 713 60 00 ali 031 30 80 80 
javite vsak opažen nenadzorovani iztok vode. 

Iztok Pusovnik

25. julija 2022 se je začela energetska sanacija 
Zdravstvenega doma na Polzeli, ki bo zajemala izvedbo 
toplotnoizolacijske fasade, zamenjavo stavbnega 
pohištva, toplotno fasado ostrešja in zamenjavo strešne 
kritine.

Od leta 2000, ko je Občina Polzela postala samostojna 
občina, je v njeno last prešel tudi zdravstveni dom. Od 
takrat so se opravljala nujna vzdrževalna dela, s  pridobitvijo 
koncesije zdravnikov pa je občina prešla v najemno razmerje 
s koncesionarji. V preteklem letu je bila na novo preurejena 
pediatrična ambulanta.

Zaključek del predvidoma do konca oktobra

Pogodbena vrednost sanacije, ki bo zaključena 
predvidoma konec oktobra, znaša  542.292,72 evra z davkom. 
Projekt bo financiran, kot sledi: 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.                                                                      

Kljub prenovi vse ambulante delajo v skladu z urnikom. 

Alenka Kočevar
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Policijska kronika - junij 2022

12. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o dveh kaznivih 
dejanjih, ki sta se zgodili na območju gradbišča grobelskega 
mostu v Ločici ob Savinji. Neznani storilci so v nočnem času 
poškodovali semafor in odtujili prenosno stranišče ter tako 
dvema gospodarskima družbama povzročili večjo materialno 
škodo. Za storilci policisti še poizvedujemo, po zbranih 
obvestilih pa bomo napisali kazensko ovadbo na pristojno 
Okrožno državno tožilstvo.

V mesecu juniju smo bili policisti PP Žalec obveščeni o 
dveh primerih medvrstniškega nasilja, ki se je zgodilo v šoli 
ali na poti iz nje. Policisti smo po zbranih prijavah obvestili 
pristojni Center za socialno delo.

V mesecu juniju smo bili policisti PP Žalec za območje 
Občine Polzela obveščeni o dveh kršitvah javnega reda in 
miru. V obeh primerih smo uvedli postopek o prekršku in 
zoper kršitelje napisali odločbe v hitrem postopku zaradi 
kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Na območju Občine Polzela se je junija zgodilo pet 
prometnih nesreč, in sicer dve z materialno škodo na 
parkirišču (obe s pobegom), ena na parkirišču in z alkoholom 
pri povzročitelju ter dve z udeležbo divje živali (srne). 

Policisti PP Žalec smo vozniku v Andražu nad Polzelo 
odvzeli vozniško dovoljenje, saj je vozil osebni avtomobil 
pod vplivom alkohola. Zoper njega je bil napisan obdolžilni 
predlog na Okrajno sodišče za prekrške v Celju. 

Prav tako smo policisti PP Žalec v mesecu juniju na 
območju Občine Polzela obravnavali nesrečo pri delu. Občan 
se je pri košnji trave poškodoval po nogi. O nesreči smo 
policisti obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo.

Glede na to, da smo v poletnih mesecih, ko je zunaj lepo 
in posledično tudi vroče vreme, policisti posebej opozarjamo 
na skrbno ravnanje z živalmi. 

Zakon o zaščiti živali jasno opredeljuje kršitve, ki so 
povezane z mučenjem živali, saj se velikokrat zgodi, da so 
živali na soncu brez tekočine in zavetja. 

Psi in mačke v koži, razen v šapah, nimajo žlez znojnic. 
V vročini tako psi in mačke pospešeno dihajo, imajo na 
široko odprt gobček in molijo jezik na plano, kar je še zlasti 
opazno pri psih. Takšen način hlajenja pa seveda odpove pri 
zelo visokih temperaturah. Takrat lahko pride do nevarnega 
pregretja organizma, tako imenovane hipertermije, ki je za 
žival lahko usodna.

Izjemno pomembno je, da živalim poleti zagotovimo 
senco oziroma možnost, da se umaknejo pred vročino 
ter da imajo vedno na voljo dovolj sveže, pitne vode. 
Posebno pozorni naj bodo lastniki, ki imajo svoje pse ves 
čas na verigi, saj si ti sami ne morejo poiskati sence in 
hladu. Velikokrat si tudi prevržejo posodo z vodo in lahko 
ostanejo žejni ves dan, če psa nihče ne pogleda.

Posebej policisti opozarjamo, da živali nikoli ne 
puščajte v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Temperatura 
v avtomobilu se lahko poleti hitro povzpne nad 50 stopinj 
Celzija in že deset minut izpostavljenosti vročemu soncu je 
lahko za psa, zaprtega v avtomobilu, življenjsko nevarnih. 

V Zakonu o pravilih cestnega prometa je v 92. členu 
zapisano, da morajo biti domače živali, ki se prevažajo v delu 
motornega vozila, namenjenega za prevoz potnikov oziroma 
prtljage, ustrezno zavarovane. 

Jakob Udrih

V vročih dnevih živalim zagotovite dovolj sveže pitne vode.
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Poslovna strategija podjetja

Strategija je sklop poslovnih odločitev, kam in kako investirati denar, čas, energijo, 
veščine, kreativni potencial ter druge vire organizacije, predvsem na dolgi rok.

Priprava poslovne strategije je za podjetje izjemnega 
pomena. Tudi zato, ker v tem procesu lahko preučimo različne 
možnosti nadaljnjega razvoja. Ljudje si predstavljajo strategijo 
kot načrt, obsežen in dolg dokument. Strategija mora biti 
preprosta in zato učinkovita.

Ker živimo v hitro spreminjajočem se svetu, veliko ljudi 
misli, da ne potrebuje strategije ali celo, da ni možna. Ravno 
nasprotno: v času hitrih sprememb je razmišljanje, kje in 
kako bomo delovali, še toliko pomembnejše. Dobra strategija 
identificira nekaj ključnih priložnosti, ki prinesejo podjetju 
multiplikativne učinke. Na podlagi tega odgovori na temeljno 
vprašanje, kaj podjetje počne in katerih stvari podjetje ne 
počne. Osrednja točka strategije je izkoriščanje konkurenčne 
prednosti. Strategija določa, kaj je za podjetje res pomembno.

Strategija niso zgolj ambicije, vizije in cilji. Dobra strategija 
identificira ključne ovire za doseganje ambicij in ciljev ter 
vsebuje načrt, kako bodo te ovire premagane. Postaviti si je 
treba jasne in merljive cilje, ki morajo biti natančni in namenski. 
Ti so osnova za pametno odločanje in sprejemanje ustreznih 
odločitev v tekmovalnem okolju. Določiti je treba odgovorne 
osebe za realizacijo in spremljanje oziroma preverjanje 
izvajanja ciljev in namenov. Pred pripravo strategije si je treba 
zastaviti nekaj pomembnih vprašanj:

Pet bistvenih vprašanj A. G. Lafleya in Rogerja L. Martina, 
vezanih na strateške izbire, na katera moramo odgovoriti 
celostno, da bi prehiteli svojo konkurenco:

1. K čemu težimo, da bi zmagali?
2. Kje se bomo igrali?
3. Kako bomo zmagali? 
4. Katere sposobnosti moramo imeti pripravljene, da bi 

     zmagali?
5. Katere menedžerske sisteme potrebujemo, da podprejo 

     naše izbire?

Pet vprašanj Petra F. Druckerja:
1. Kaj je naše poslanstvo? 
2. Kdo je naša stranka?
3. Kaj stranke cenijo?
4. Kaj so naši rezultati?
5. Kaj je naš načrt?
 
Eno izmed najpomembnejših vprašanj je, na katerem 

področju želimo delovati. Organizacija oziroma podjetje se 
mora odločiti, katere stvari bo počelo. Odločiti se mora tako, 
da bo drugačno, edinstveno in tako izstopalo iz množice. Vseh 
zadanih nalog ni priporočljivo izvajati naenkrat, saj se lahko 
zgodi, da se izgubi fokusna naravnanost podjetja.

Kako zmagati? Vsekakor je treba ponudit nekaj novega, 
nekaj edinstvenega. Ljudje so za dodano vrednost pripravljeni 
plačati več.

Strategija niso zgolj ambicije, vizije in cilji. Dobra strategija 
identificira ključne ovire za doseganje ambicij in ciljev ter 
vsebuje načrt, kako bodo te ovire premagane. Dobra strategija 
pokaže pot, identificira, kako in kaj, ter poda usmeritve vodjem, 
kje aplicirati odločnost in vztrajnost. Vsebina dobre strategije 
ni samo kaj, vendar tudi kako in zakaj.

Strategija podjetja mora vsebovati načrt, kako pridobiti in 
zadržati kupca ter kateri menedžerski procesi so zanj nujno 
potrebni.

Vsebina dobre strategije zajema:
1. diagnozo,
2. usmeritev,
3. konkreten načrt akcije s konkretnimi cilji in nalogami.

Najpogostejši elementi slabe strategije so:
• Vključuje samo ambicije in cilje, brez poti.
• Niso naslovljeni glavni organizacijski izzivi, slabosti in  

    ovire.
• Vključene so splošne izjave, mnenja in »buzzwordi«.
• Cilji niso pravilno zastavljeni.
• Ni koherentnosti – če cilji niso povezani ali so si celo  

    nasprotujoči.

Strategija vključuje fokus in zavestno izbiro določenih 
ciljev pred drugimi. Glavni izziv pri pripravi strategije ni logična 
analiza, temveč izbira prioritetnih ciljev.

Če nimaš konkurenčne prednosti, ne tekmuj.

Pomembno je, da je strategija koherentna. Zaposleni in 
drugi viri podjetja so kot vektorji, ki morajo kazati v enako 
smer. Implementacija strategije zahteva sposobne vodje, ki 
so pripravljeni reči ne širokemu naboru priložnosti, interesom 
in akcij, ki niso skladni z zastavljeno koncentracijo energije. 
Implementacija strategije vedno pomeni spremembo 
dejavnosti, ki jih izvaja podjetje. Ljudje morajo začeti početi 
druge naloge. 

Vir: https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije.

Bojana Kralj Kos
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Od leve proti desni: Vid Čremožnik, Patricija Dušič in Matija Štemberger

Intervju z Vidom Čremožnikom, Patricijo Dušič in Matijem 
Štembergerjem, zlatimi učenci Osnovne šole Polzela

Vsako leto Osnovna šola Polzela za nadpovprečne uspehe iz znanja, dosežkov na 
področju bralnih značk, natečajev, raziskovalnih nalog, drugih odličnih rezultatov in 
vzornega vedenja po pripravljenih merilih in pravilih šole na predlog učenk in učencev 
devetih razredov izbere najuspešnejše učenke in učence generacije. Na sklepnem 
dogodku »Valeti« podeli bronasta, srebrna in zlata priznanja. Imena »zlatih učencev« 
se skupaj s kratko obrazložitvijo in fotografijo zapišejo v Zlato knjigo Osnovne šole 
Polzela, kjer ostanejo v trajen spomin za naslednje generacije. Vsako leto je knjiga 
velika atrakcija dogodka, vanjo radi pokukajo učenci, starši in drugi obiskovalci. 
Letošnji zlati učenci so dobili priložnost, da se v kratkih intervjujih tudi predstavijo. 
Še enkrat jim iskreno čestitamo za čudovite in opazne uspehe, s katerimi so ponos 
staršev, šole in kraja, ter jim želimo uspešno, svetlo pot v svet.
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Vid in košarka

Vid Čremožnik:
    »Učitelj športa se mi zdi sanjski poklic«

Vid Čremožnik je fant, ki ga odlikujeta uglajeno vedenje 
in skromnost. To sta lastnosti, ki sta v današnjem času redki 
in zato toliko bolj dragoceni. Bliže so mu družboslovne vede, 
zato ne preseneča, da je dosegel zlato in srebrno priznanje na 
Cankarjevem tekmovanju. V sebi nosi zaklad ustvarjalnosti, 
ki se odraža zlasti na literarnem in likovnem področju. 
Večkrat je s svojim prispevkom bogatil tudi šolske prireditve. 
S predanim delom in odgovornostjo je bil vzor sošolcem, 
ki so ga vsako leto znova izbrali za predsednika oddelčne 
skupnosti. Zagotovo je s svojim delom in vzornim vedenjem 
pripomogel tudi k ugledu naše šole. 

Končal si osnovno šolo na Polzeli. Kakšni so tvoji spomini 
na prehojenih devet let? Kaj bi posebej izpostavil?

Vid: Hoja po hodnikih Osnovne šole Polzela teh devet let je 
minila zelo hitro. V tem času sem pridobil veliko novega znanja, 
si razširil obzorje, pogled na svet, spoznal mnogo srčnih in 
preprostih ljudi. Še zlasti se bom rad spominjal poučnih ekskurzij, 
športnih dni, kulturnih prireditev, ki sem jih vodil ali sooblikoval, 
vseh nasvetov ravnateljice, razrednikov in učiteljev naše 
šole, zlasti pa vsakoletnih intenzivnih priprav z mentorico na 
Cankarjevo tekmovanje. Bil sem devet let predsednik razreda in v 
tem času sem velikokrat posojal zvezke in pomagal sošolcem. To 
je bogatilo in osrečevalo tudi mene. V spominu mi bo ostala prva 
slaba ocena, ki sem jo, čeprav je (bila) slovenščina moj najljubši 
predmet, dobil v četrtem razredu ravno pri tem predmetu, potem 
pa nikjer nikoli več.

Osnovna šola daje učencem temeljno znanje, a vendar ga 
nekateri začnejo presegati in odkrivati svoja močna področja. 
Kaj si ti odkril zase – katera so tvoja močna področja?

Vid: Mislim, da sem že v prvem razredu spoznal, da mi ležijo 

predvsem slovenščina, šport, novinarstvo in vodenje prireditev, 
kar je pozneje pokazal tudi test nadarjenosti. Prepričan sem, da 
so to moja močna področja, ki jih bom še razvijal in poglabljal ter 
se z njimi ukvarjal tudi na poklicni poti.

Kaj je zate znanje? Kaj ti pomeni ta beseda?
Vid: Prebral sem, da je znanje zaklad, ki povsod spremlja 

svojega lastnika, in s tem se strinjam. Znanje mi pomeni 
vrednoto, ki jo nadgrajujemo vse življenje, in zdi se mi, zlasti v 
teh časih, izjemno pomembno. Vem, da mi bo zelo koristilo 
tudi na poti do poklica, ki si ga že kar nekaj časa želim.  
Hvala vsem mojim dosedanjim učiteljem, družini in prijateljem, ki 
me pri tem podpirajo.

Še pogled v prihodnost: kje boš nadaljeval šolanje in čemu 
se želiš še posebej posvečati?

Vid: Šolanje bom nadaljeval na programu gimnazija Gimnazije 
Celje – Center, nato pa verjetno na Fakulteti za šport. Želim si 
postati učitelj športa, ki se mi zdi sanjski poklic, saj me že dolgo 
zanimata šport in delo z otroki. 

Morda namig za počitnice. Mladi so zadnje čase veliko za 
zasloni. Kako sam preživljaš svoj prosti čas? Spadaš mednje 
ali čas preživljaš aktivno?

Vid: Svoj prosti čas preživljam po navadi aktivno. Na domačem 
dvorišču najraje igram košarko, se vozim s kolesom ali počnem 
različne druge športne dejavnosti. Rad preberem tudi zanimiv 
mladinski roman, obožujem stripe in avtobiografije. Zelo redko 
odigram kakšno računalniško igrico, saj podpiram aktiven način 
življenja v naravi. 
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Patricijino ročno delo

Patricija Dušič:
    »Cenim znanje, tudi tisto, ki mi ga je predala babi«

Patricija Dušič je devetošolka, ki ve, da na poti do uspeha 
ni hitrih poti in bližnjic, ampak so potrebni vztrajnost, redno 
delo in predanost cilju. Marljivo je izpolnjevala redne šolske 
obveznosti in vztrajno napredovala. Na tekmovanjih je prejela 
številna bronasta priznanja, njen največji dosežek pa je 
zagotovo zlato Proteusovo priznanje, ki ga je na tekmovanju 
iz znanja biologije prejela v devetem razredu. Svojo 
ustvarjalno žilico je pokazala tako na literarnih natečajih kot 
na likovnem področju. Vedno je bila pripravljena pomagati 
sovrstnikom in storiti kaj za druge. To je dokazala tudi kot 
marljiva prostovoljka. 

Končala si osnovno šolo na Polzeli. Kakšni so tvoji spomini 
na prehojenih devet let? Kaj bi posebej izpostavila?

Patricija: V Osnovni šoli Polzela sem preživela čudovitih 
devet let. Nikoli ne bom pozabila občutka, ki me je spreletaval 
ob prvem sprejemu pod mavrična krila. Topel sprejem ravnateljice 
in učiteljev je bil začetek pisanja novega poglavja. Skozi devet let 
so nastajala nova prijateljstva, ki so z leti postala tudi močnejša. 
Zdelo se mi je, da vsako leto mineva hitreje, in v hipu sem bila 
v devetem razredu. Skozi osnovno šolo so nas spremljali odlični 
učitelji, ki so nas naučili veliko in nam pomagali, ko smo imeli 
težave, ter nam stali ob strani. Tako smo se prebili skozi vseh 
devet let.

Osnovna šola daje učencem temeljno znanje, a vendar ga 
nekateri začnejo presegati in odkrivati svoja močna področja. 
Kaj si ti odkrila zase – katera so tvoja močna področja?

Patricija: Zase sem odkrila, da je moje močno področje 
biologija. Letos sem se udeležila tekmovanja iz znanja biologije 
in osvojila zlato Proteusovo priznanje. Zanimati me je začela v 
zadnjih letih osnovne šole, ko sem ugotovila, kaj bi rada počela v 
življenju. Rada bi se ukvarjala z medicino, ki temelji na biologiji. 
Poleg biologije je moje močno področje ročno delo. Sama namreč 

kvačkam, za to me je navdušila babi, ki prav tako kvačka. Še 
preden sem šla v šolo, sem jo začela prositi, naj me nauči, in me 
je. Zdaj sama ustvarjam veliko različnih izdelkov.

Kaj je zate znanje? Kaj ti pomeni ta beseda?
Patricija: Znanje je zame vrednota, ki jo zelo cenim. Vem, 

da je do znanja na nekem področju dolga pot, ki zahteva delo. 
Ker če ničesar ne narediš, ne dobiš potrebnega znanja, ki bi ga 
rad imel. Kmalu sem spoznala, da je znanje o kvačkanju, ki ga 
je name prenesla babi, zame zelo pomembno. To znanje zelo 
cenim in ga nadgrajujem z ustvarjanjem raznih izdelkov. Počasi 
sem začela z lažjimi, potem pa sem vsakič poskusila malo težji 
prtiček, naslednjič še težjega, ker imam rada izzive. Tako sem 
stopnjevala svoje znanje o kvačkanju. Pomembno pa mi je tudi 
znanje, pridobljeno v šoli. Vsako leto so se učitelji trudili, da 
bi nam snov razložili tako, da bi jo čim bolje razumeli. Naše 
znanje iz prejšnjih let so samo nadgrajevali s svojim, kar je bilo 
uspešno. Zdaj sem končala osnovno šolo z veliko novega znanja 
in spoznanji, ki mi bodo koristila v življenju. Kajti brez tega znanja 
ne bi mogla nadaljevati šolanja in ne bi mogla doseči svojega 
končnega cilja – dela v medicini. 

Še pogled v prihodnost: kje boš nadaljevala šolanje in 
čemu se želiš še posebej posvečati?

Patricija: Šolanje bom nadaljevala na splošni gimnaziji, potem 
pa, kot sem že omenila, se bom usmerila v medicino. Seveda se 
bom posvečala vsem predmetom, vendar se bom poglobila v 
biologijo. Njo bom najbolj potrebovala pri študiju. Več pozornosti 
bom namenila tudi drugim naravoslovnim predmetom, kot 
so kemija, matematika ... Ne bom pa pozabila ohranjati znanja 
kvačkanja. Še naprej bom ustvarjala nove in zahtevnejše izdelke.

Morda namig za počitnice. Mladi so zadnje čase veliko  
za zasloni. Kako sama preživljaš svoj prosti čas? Spadaš 
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mednje ali čas preživljaš aktivno?
Patricija: Svoj prosti čas poskušam preživeti čim bolj aktivno. 

Najraje sem zunaj in uživam v naravi, kjer dostikrat preberem 
dobro knjigo. Če mi ni do branja, se odločim za tek ali sprehod. 

Matija Štemberger:
    »Znanje cenim in ga sprejemam odprtih rok«

Matija Štemberger se je tiho, a predano posvečal 
šolskemu delu. Še zlasti blizu mu je naravoslovno področje. 
V svoji zbirki ima več priznanj, najvidnejša so zlato in srebrno 
priznanje iz matematike ter srebrno priznanje iz znanja fizike. 
Tisto, kar pri Matiju še posebno cenimo, je njegov spoštljiv 
odnos do dela in delavcev šole, prijazen in strpen odnos do 
sošolcev, aktivna vloga v oddelčni skupnosti ... Je zanesljiv 
in pogosto je priskočil na pomoč tistim, ki so to potrebovali. 
Vsako zadolžitev je sprejemal z odgovornostjo. S svojim 
delom in uglajenim vedenjem je lahko vzor svojim vrstnikom. 

Končal si osnovno šolo na Polzeli. Kakšni so tvoji spomini 
na prehojenih devet let? Kaj bi posebej izpostavil?

Matija: Na poti od prvega razreda, ko smo prvič prestopili 
šolski prag, do dneva, ko smo zadnjič izstopili, sem doživel 
veliko lepih trenutkov, spoznal veliko dobrih prijateljev, se naučil 
ogromno novih stvari, skratka, prehodil sem devetletno pot, 
polno doživetij. Najbolj pri srcu so mi bili dnevi dejavnosti in tisti 
zadnji dnevi pred odhodom na počitnice, ko je bilo vzdušje na 
hodnikih bolj razigrano in veselo.

Osnovna šola daje učencem temeljno znanje, a vendar ga 
nekateri začnejo presegati in odkrivati svoja močna področja. 
Kaj si ti odkril zase – katera so tvoja močna področja?

Matija: Zase vem, da sem vsekakor močnejši na naravoslovnih 
področjih, ker je za uspeh na teh potrebno logično mišljenje in 
povezovanje različnih vsebin, ne pa toliko učenje na pamet. Še 
posebno blizu sta mi matematika in fizika, saj sem tukaj osvojil 
tudi nekaj priznanj.

Kaj je zate znanje? Kaj ti pomeni ta beseda?
Matija: Ker so nam učitelji velikokrat omenili, da se ne 

učimo za ocene, temveč za znanje, sem to skozi leta tudi dojel. V 
življenju nam ne bo dosti koristilo, če smo imeli odlično povprečje 
ocen v osnovni šoli, ampak to, kaj bomo znali narediti v danih 
okoliščinah. Zame je znanje torej vrednota, zato ga cenim in ga 
vedno sprejemam odprtih rok. Prav tako rad pa ga tudi delim, saj 
bi drugače izgubilo svoj pomen. 

Še pogled v prihodnost: kje boš nadaljeval šolanje in čemu 
se želiš še posebej posvečati? 

Matija: Šolanje bom nadaljeval na splošni gimnaziji v Celju, 
pozneje pa bom študiral to, kar temelji na naravoslovnih vedah, 
najverjetneje elektrotehniko ali celo zdravstvo. Namen se imam 
posvečati vsem predmetom, še zlasti pa se želim posvečati 
matematiki.

Morda namig za počitnice. Mladi so zadnje čase veliko za 
zasloni. Kako sam preživljaš svoj prosti čas? Spadaš mednje 
ali čas preživljaš aktivno? Opiši natančneje, kaj počneš.

Matija: Počitnice bom izkoristil kar se da aktivno, saj 
obožujem kolesarjenje, zato bom sončne dni raje izkoristil 
za vzpon na Goro Oljko s prijatelji. Poleg tega pa bom odšel z 
družino na morje in opravljal počitniško delo, da si bom poleg 
znanja, ki sem ga dobival skozi šolska leta, pridobil tudi izkušnje. 
Ne nazadnje pa bom odšel s taborniki na taborjenje, kjer bom 
deset dni vsekakor brez zaslonov.

  

Intervjuje sta pripravili  
Marija Kronovšek in Mojca Cestnik.

Matija na kolesu

Pogosto se igram z mlajšo sestrico in našo muco. Za zaslonom 
preživim zelo malo časa. Najpogosteje ga uporabljam, ker se 
pogovarjam s prijateljicami ali pa, če me kaj posebej zanima in to 
poiščem na spletu. 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 7, julij 2022

16 Vrtec in šola

Planinci v Škratovem vrtcuŠportno zaključno druženje  
v Vrtcu Andraž

Poletje, poletje, poletje je tu ...

Naši najmlajši planinci Andraški konec vrtca 

Zajtrk na vrtčevski terasi

V Vrtcu Polzela in podružnici Andraž smo se v tem 
šolskem letu podali na tri pohode v sklopu interesne 
dejavnosti Ciciplaninci v Škratovem vrtcu, ki šteje kar 34 
predšolskih otrok.   

Izbirali smo poti v okolici vrtca, da so otroci spoznavali 
bogato naravo domačega kraja. Na vsakem pohodu nas je 
spremljal predstavnik Planinskega društva Polzela Bernard 
Palir, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. 

V našem vrtcu se zavedamo, da je v sodobnem času 
gibanje otrok pomembno še bolj kot kadar koli prej, zato se 
bomo še naprej trudili, da bodo otroci preživeli čim več časa 
v naravi, kar blagodejno vpliva na njihov razvoj in počutje. 

Planinci pa smo vselej poskrbeli, da nam na pohodih ni 
manjkalo slastnih zdravih prigrizkov in igrivega planinskega 
razpoloženja. Pa lep planinski pozdrav! 

Mojca Pajenk

Juhuu, uradni del leta smo končali, zdaj pa je čas za 
zabavo.

Prvo čudovito jutro v juniju smo izkoristili za odprtje 
poletne sezone z zajtrkom na terasi. Čudovit ambient 
vrtčevske terase poskrbi za dober apetit tudi pri tistih 
otrocih, ki imajo včasih privihan nos. 

No, začetek poletja pomeni tudi odprtje vrtčevske plaže. 
O njej zapišemo več naslednjič. 

Otroci oddelka 11 s Petro in Polono

V začetku junija smo v vrtec povabili otroke in njihove 
starše. 

Druženje je bilo športno obarvano. Pripravili smo 
raznolike, predvsem gibalno obarvane dejavnosti. Otroci so 
se ob spodbudi staršev lahko preizkusili v premagovanju ovir 
na poligonu, ciljanju, kotaljenju žog, prestopanju in plazenju 
po pajkovi mreži, manjkalo pa ni niti padalo, s katerim 
smo se igrali različne gibalne igre. Srečanje smo sklenili s 
podelitvijo priznanj, ki so si jih otroci pridobili z aktivnim 
vključevanjem v različne projekte. Skupno druženje ob koncu 
šolskega leta nam bo ostalo v lepem spominu, hkrati je 
bilo to tudi slovo od otrok, ki se poslavljajo od vrstnikov in 
odhajajo jeseni v šolske klopi. 

Otroci oddelka 15  
z Vesno Hriberšek in Martino Jezernik
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Častitljivi poklon domovini na Osnovni šoli Polzela

Proslava ob dnevu državnosti s podelitvijo priznanj 
najuspešnejšim učencem.

V petek, 24. junija 2022, smo se po prvi šolski uri 
učenci OŠ Polzela zbrali v veliki telovadnici šole in začela 

Športno navijanje vrtca in šole 

Kolesarska dirka tudi mimo OŠ Polzela

Tadej Pogačar in drugi izjemni kolesarji so 17. junija 
2022 poskrbeli, da smo na OŠ Polzela komaj čakali na čas, 
ko se bomo lahko postavili na rob ceste skozi Polzelo 
in dočakali, da se mimo nas odpelje celotna karavana 
spremljevalnih vozil in kolesarjev.  

Del učencev se je odpravil na travnik pod graščino Šenek, 
kjer so kolesarje pričakali s posebno formacijo. Velika 

večina pa nas je skupaj z otroki in vzgojiteljicami iz vrtca ter 
domačini navijala v centru Polzele. 

Navdušili so nas prav vsi – spremljevalna vozila, karavana 
policistov na motorjih, najbolj pa seveda kolesarji. Čeprav so 
ti švignili mimo nas, da se nismo imeli niti časa zavedati 
konca, smo bili prav vsi veseli, da smo bili lahko del tega 
izjemnega športnega dogodka. 

Dopisniki OŠ Polzela

Uspešne šestošolke in glasbena točka tretješolk

se je proslava ob dnevu državnosti. Na prireditvi ni bilo 
devetošolcev, ki so pouk končali že prej, ter tretješolcev, ki 
so se iz šole v naravi vrnili šele v popoldanskem času, zato je 
za njih podelitev potekala takrat. 

Na začetku smo seveda zapeli himno, nato pa se je začel 
prvi del proslave, ki je bil namenjen državi in kulturi. V ta del 
je bil vključen tudi del literarno-glasbenega večera Pridi, dala 
ti bom pesem, ki je potekal na začetku junija. Dogajanje so 
popestrili številni pevci in glasbeniki s svojimi točkami. Drugi 
del proslave je bil namenjen podelitvi priznanj učencem z 
uspehi, vrednim pohvale in aplavza. Vse skupaj je potekalo 
tako, da je ravnateljica Bernardka Sopčič najprej predstavila 
dosežke posamezne generacije, nato pa je sledila podelitev. 
Po vsakem triletju je sledila glasbena točka. 

Po končani podelitvi je sledila še zadnja pevska točka, 
nato pa smo učenci skupaj z učiteljicami odšli v svoj matični 
razred. 

Izabela Veber, 8. r.
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Devetošolci so se poslovili s TV-šovom 

V sredo, 15. junija 2022, se je v športni dvorani OŠ 
Polzela ob peti uri popoldne začela valeta letnika 2007. 

Valeto smo ustvarili izbrani učenci treh oddelkov pod 
vodstvom učiteljice Mojce Cestnik. Prireditev smo načrtovali 
že od marca in jo zasnovali kot TV-šov z naslovom Naša zadnja 
beseda. 

Šov je bil sestavljen iz treh sezon, te pa iz treh epizod 
(epizode predstavljajo leta, sezone pa triletja). Vsaka epizoda je 
bila predstavljena drugače: kot novica, intervju, kviz, poročilo, z 
glasbo in plesom. Na vesel, zabaven, a tudi ganljiv način smo 
predstavili naših izjemnih devet let pod soncem z mavričnimi 
krili. Seveda smo odplesali tudi nekaj plesov, ki smo se jih 
naučili pod budnim očesom plesne učiteljice Anje Gojković. 
Zapel je naš bend, ki ga je usmerjala Mija Novak. Na koncu je 
ravnateljica najuspešnejšim udeleženkam in udeležencem 
podelila bronasta, srebrna, mavrična in zlata priznanja šole. Za 
vpis v zlato knjigo je poskrbela Mojca Kacjan. 

Vsi bi opisali valeto kot nepozaben dan. Nekaj 
najpomembnejšega je v prvih devetih letih šolanja. Ne 

Dobitniki srebrnih priznanj   

Dobitniki zlatih priznanj

Dobitniki posebnih priznanj

Valeta letnika 2007 

Vse mine! 
Devet let preživel sem v tej šoli učeni,
a zdaj mi je, ko da se nekaj trga v meni

in skoraj, skoraj ne bi hotel v svet.

Prirejeno po pesmi Cirila Zlobca.

verjamem, da je temu kdo izmed nas sploh verjel. Učiteljice 
so nam šle že na živce z vsakdanjim »Tam boste zadnjič stali 
vsi skupaj – in nikoli več«. Na vajah smo bili že naveličani 
ponavljanja in glasov po mikrofonu. A ko je šlo zares, ko smo 
res zadnjič stali vsi skupaj, je vsakega vsaj malo stisnilo pri 
srcu. Mislim, da lahko v imenu celotne generacije povem, 
da bomo pogrešali razmajane mize, vroče učilnice in stari, 
pokvarjeni zvočnik. Ker kljub vsemu potu in trudu, ki smo ga 
vložili, vemo, da je vsak izmed nas del velike zgodbe, katere 
konec še ni znan, a verjamemo, da bo dober.  

Iva Ćurković, 9. r.
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Vtisi s kolesarske dirke »Tour of Slovenia 2022«  
skozi Polzelo

V juniju so skozi Polzelo v sklopu kolesarske dirke 
»Po Sloveniji« kolesarili najboljši svetovni kolesarji s 
Tadejem Pogačarjem na čelu, ki je zmagal tako v tretji etapi 
(savinjski), kakor tudi v celotni dirki.  

Dirka je ob traso in pred TV-zaslone pritegnila številne 
domače in tuje navijače ter kolesarske navdušence. V tretji 
etapi, ki se je začela v Žalcu in končala na celjskem gradu, so 
se kolesarji povzpeli na zahtevna prelaza Lipa (743 metrov) in 
Svetina (712 metrov), dirka pa je potekala skozi kraje, ki so bili 
med prenosom na kratko predstavljeni. Med njimi je bila tudi 
Občina Polzela, ki je v želji po promociji občine in podpori temu 
dogodku dirko podprla s finančnimi sredstvi, v zameno pa je bila 
predstavljena z nekajsekundnim zračnim posnetkom Polzele oz. 
gradu Komenda, predvajanim tudi na Eurosportu in drugih tujih 
televizijah, ter s predstavitvijo na spletni strani dirke. 

V sklopu priprave na dirko smo na TIC Polzela pripravili 
napovedni članek v Polzelanu, navijačem iz Osnovne šole Polzela 
smo priskrbeli navijaške zastavice z grbom občine, organizatorju 
dirke smo posredovali fotografije in napisali besedila za objavo 
na spletni strani dirke ter skupaj s soglasjem lastnika zemljišča 
posredovali podatke o lokaciji – grad Komenda, ki smo ga želeli 
izpostaviti v vnaprej posnetem posnetku Polzele iz zraka. Ker 
je bila dirka ves čas snemana tudi v živo, smo pričakovali, da 
bodo kamere posnele še več navijaškega dogajanja neposredno 
ob progi. Vendar so približno tri minute, kolikor so kolesarji 
kolesarili skozi Polzelo, hitro minile.  

Najboljši kolesarji na svetu na dirki skozi Polzelo  Glasno smo navijali za slovenske kolesarje. 

Vzdušje ob trasi je bilo športno in navijaško.

Iz Občine Žalec so kolesarji vstopili v Občino Polzela pri 
rondoju in nadaljevali skozi Ločico ter skozi center Polzele, 
nato pa pri gasilskem domu zavili desno proti Ložnici in 
Velenju. Imeli smo redko priložnost, da smo si vrhunski 
športni dogodek ogledali v živo v domačem kraju in z glasnim 
navijanjem spodbujali odlične slovenske kolesarje. Še zlasti so 
se z navijanjem izkazali učenci Osnovne šole Polzela, ki so ob 
cesti pod Šenekom pripravili celo nekaj urejenih figur, glasni 
in opazni pa so bili s spodbujanjem kolesarjev tudi v centru 
Polzele. V živo je bilo zares drugače kakor po televiziji. 

Damjan Jevšnik
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»Manj olja, več okolja«

Šport v Društvu upokojencev Polzela 

 Srečanje, ki je potekalo v sklopu pilotnega projekta 
uličnega zbiranja odpadnega jedilnega olja v Občini Žalec 
z naslovom “Manj olja, več okolja”, je na Polzeli izvedla 
Mihaela Anclin pod okriljem UPI - Ljudske univerze Žalec. 

 Discipline, v katerih nastopamo, so: stezno kegljanje, 
kegljanje s kroglo na vrvici, balinanje, streljanje z zračno 
puško, metanje klasičnega in elektronskega pikada, igranje 
šaha, lovljenje rib s plovcem, metanje kovinskih obročev na 
trn ter kolesarjenje. 

Predstavila nam je inovativen komplet za izdelavo sveč z 
12 različnimi vonji in ugotovili smo, kako na okolju prijazen 
način recikliramo odpadno jedilno olje ter na preprost način 
izdelamo dišeče svečke.

V projektu, kjer se odpadno jedilno olje obravnava kot 
nevaren odpadek, ki ga je treba zbirati ločeno, so poleg 
UPI - Ljudske univerze Žalec še Turistično društvo Žalec 
(prijavitelj) in Občina Žalec. Postavili bodo sedem zbiralnih 
posod za odpadno jedilno olje po vsej Spodnji Savinjski dolini 
ter razdelili posodice za gospodinjstva, ki so namenjene za 
večkratno uporabo in pripomorejo k učinkovitemu zbiranju 
olja.

Projekt sofinancira Republika Slovenija, Evropska unija, 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Naložba v našo 
prihodnost). 

Marjana Šmajs

O terminih vadbe vas mesečno obveščamo. Poleg 
omenjenega pa so veliko vredni prijetni, sproščeni trenutki 
druženja. Tekmujemo med seboj in tudi na tekmah 
Pokrajinske zveze Društva upokojencev Celje, kjer smo 
uspešni, trudimo pa se biti še boljši. Zato velja, da več kot 
nas bo, lažje bo.

Nastopamo v vseh disciplinah in ker smo še začetniki, 
smo z rezultati zadovoljni, žal pa smo omejeni s pogoji za 
vadbo. 

Naši balinarji so zmagali in se uvrstili na državno 
prvenstvo.

Lepo vas pozdravljamo in vas pričakujemo. 

Boris Turk

Predstavitev projekta

Uspešni balinarji DU Polzela so se uvrstili na državno prvenstvo.

V medgeneracijskem centru na Polzeli je v sredo, 13. julija 2022, potekala delavnica 
izdelovanja dišečih svečk iz odpadnega jedilnega olja.
 

Pozdravljeni vsi, ki prebirate glasilo Polzelan. V imenu športno aktivnih v Društvu 
upokojencev Polzela vas vabim, da se nam pridružite. 
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Tradicionalni gorski tek za Zoranov pokal, 
ki ga organizira Planinsko društvo Polzela v 
sodelovanju s Športnim društvom Andraž, je 
uspel.

18. gorski tek na Goro Oljko

V soboto, 9. julija 2022, je teklo kar 54 tekačev iz raznih 
krajev Slovenije: Izlak, Šoštanja, Radencev, Novega mesta, 
Slovenj Gradca, Mozirja, Žalca, Ljubljane … Točke, ki jih tekači 
pridobijo, štejejo za Štajersko-Koroški pokal 2022.

Proga, dolga 7,4 kilometra, je označena s smernimi 
tablami in oznakami o dolžini pretečene poti. Na mestih, kjer 
proga prečka lokalne ceste, so bile postavljene zapore. Na 
progi je bilo poskrbljeno za medicinsko pomoč in napitke. Ob 
prijavi je vsak tekač prejel številko in merilni čip. Izvedene so 
bile elektronske meritve časa, ki so se sproti objavljale na 
spletni strani arrowliveresults.com. Na cilju so tekači prejeli 
spominsko darilo in topel vegeterijanski ali mesni obrok.

Najhitrejši tekači (ločeno ženske in moški) so prejeli 
pokale. Kolajne so prejeli najhitrejši v svoji starostni 
kategoriji. Razpisanih je bilo osem starostnih kategorij po 
obdobjih 10 let, prav tako ločeno za ženske in moške.

Najhitrejša pri ženskah je bila Tamara Bolarič s Polzele, s 
časom 42 min. 45 sek. Absolutni zmagovalec je postal Andrej 
Debelak iz Podčetrtka s časom 36 min. 12 sek. Rekord proge 
je 30 min. 35 sek. Najmlajša udeleženka teka je bila Tisa 
Jegovnik, stara 10 let. Najstarejši tekač je bil Branko Janez 
Rojc, star 81 let.

V času teka so bile nekatere lokalne ceste proti Gori 
Oljki zaprte. Organizatorji se za razumevanje in strpnost 
zahvaljujejo domačinom in vsem, ki ste pomagali pri uspešni 
izvedbi športnega dogodka. 

Aleksander Mlakar 

Tamara Bolarič, najhitrejša Polzelanka

Olga Hočevar z županom Občine Polzela Jožetom Kužnikom

Za najmlajše in najstarejše  
jo najbolj skrbi

   
Olga Hočevar, predsednica Krajevne organizacije Rdečega 

križa Polzela in častna občanka Občine Polzela, je za 
požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči prejela bronasti znak civilne zaščite.

Olga Hočevar mlade seznanja z ustreznimi postopki 
prve pomoči, sokrajane uči pristopati k poškodovanemu in 
starejšim omogoča pomoč na bližnji ali oddaljeni način. V 
preteklem težkem kovidnem obdobju se je zgodilo to, za kar 
si prizadeva že nekaj let: moči so združile vse organizacije v 
Občini Polzela, zaradi česar so bile učinkovitejše. 

Pod vodstvom Olge Hočevar so prostovoljci Krajevne 
organizacije Rdečega križa Polzela delili maske občanom, 
na ustrezni razdalji obiskovali starejše, jim po pošti pošiljali 
drobne pozornosti z voščili, dostavljali igrače otrokom, 
reševali stanovanjske stiske občanov, zagotavljali dodatno 
hrano, zagotavljali računalnike otrokom, psihosocialno z 
razbremenilnimi pogovori pomagali družinam v stiski, jim 
zagotavljali oblačila, jih spodbujali in vključevali mlade v 
prostovoljsko delo v Rdečem križu.  

Matjaž Črešnovar

Civilna zaščita letos zaradi koronavirusa ni 
organizirala vsakoletne regijske prireditve, 
na kateri podeljujejo tudi priznanja, zato ga je 
Pavla Artnik, predsednica RKS – Območnega 
združenja Žalec, Olgi Hočevar podelila na zboru 
članov žalskega območnega združenja RK konec 
marca.
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Poletje, čas za oddih, sprostitev in ustvarjanje

   
Čas počitnic lahko za vsakogar izmed nas predstavlja 

nekaj drugega. Za nekoga so počitnice mir in sprostitev, 
za drugega pomenijo aktivno preživljanje prostočasnih 
dejavnosti, naj bo to v samoti ali družbi. Pomembno je, da 
zase prepoznamo, katera vrsta oddiha nam v danem trenutku 
koristi. In ko vemo, kaj želimo oziroma potrebujemo, da 
obnovimo svoje moči, je bistveno lažje poiskati načine, s 
katerimi bomo uresničili svoje želje.

Tudi v društvu si bomo vzeli čas za oddih. In prav je tako, 
saj se moramo tudi prostovoljci napolniti s svežo energijo, ki 
jo potrebujemo pri opravljanju svojega dela. Nekateri bomo 
odšli na morje, drugi v toplice, tretji bodo aktivno preživljali 
čas s svojimi vnuki ali pa bodo popolnoma zadovoljni sami 
ob prebiranju knjig, reševanju križank, sudokuja, vadbi joge, 
izvajanju dihalnih vaj, sprehodih po gozdu, vrtnarjenju in še 
bi lahko naštevali.

Sprostitev

Ker se v društvu zavedamo pomena medgeneracijskega 
druženja, smo se odločili letos, po daljšem kovidnem 
obdobju, izvesti enodnevno medgeneracijsko druženje, 
ki bo povezalo tri generacije. Ob pogovoru in dejavnostih 
bomo delili naša znanja in življenjske izkušnje ter si skozi 
omenjeno predali dragocena darila. 

Enodnevno medgeneracijsko druženje načrtujemo v drugi 
polovici avgusta, zato vas prijazno vabimo k prijavi do 15. 
avgusta 2022 na e-naslov: marjana.smajs@gmail.com. Družili 
nas bodo narava, pogovor, prostočasne dejavnosti, ki nam 
bodo dale nove energije in navdušenje za naše ustvarjanje 
naprej.

Do takrat vam želim mirno, sproščeno poletje, ki naj vam 
prinese veliko zdravja, radosti in osebnega zadovoljstva v 
najboljši družbi. 

Marjana Šmajs

Pomembno je zavedanje, da tako kot potrebujemo delo, potrebujemo tudi počitek, 
namenjen sprostitvi, obnovi in pregledu dejavnosti, ki smo jih opravili. 

Oglas ni lektoriran.
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»Z naravo do zdravja« ob koncu šolskega leta 

Na začetku nas je bilo od pet do osem, zdaj nas je že 18. 
Imamo se lepo in radi se družimo. Ob tem pridobivamo tudi 
nova znanja in spoznanja. Eden izmed članov je povedal, da 
ima rožice sicer rad, vendar ne tako, da bi zaradi njih vztrajal 
vsa ta leta. 

V skupini “Z naravo do zdravja” se čuti nekaj več, kar nas 
povezuje in lepša naše skupne urice. 

Cvetka Mastnak Čulk

Gremo na počitnice!

V prvih dneh julija smo se srečali zadnjič v tem šolskem letu. Zaključek je bil lep in 
slovesen, saj končujemo že sedmo leto naših druženj. 

5, 10 ali 21 km SOBOTA,SOBOTA,
24. 9. 202224. 9. 2022

Dobrodelni
MALTEŠKI TEK

Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela

Ob 8. uri - zbirno mesto:
parkirišče pred Občino Polzela

Ob 9. uri - START

PRIJAVE NA: www.polzela.si
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Biergajbenlauf že šestič

V Andražu nad Polzelo je 9. julija 2022 v organizaciji 
Mladinske sekcije Andraž tradicionalno že šestič zapored 
potekal zabavni dogodek Biergajbenlauf. 

 Na tekmovanju je sodelovalo 22 ekip po pet članov, od 
tega tri ženske ekipe. Najbolj oddaljena ekipa se je pripeljala 
celo iz Tuhinjske doline, zato nas veseli, da je naša prireditev 
poznana tudi krajem zunaj Savinjske doline.

Ekipe so morale premagati progo z osmimi vajami, ki 
so jih ocenjevali sodniki, skozi vso progo pa so tekmovalci 
morali prenašati zaboj piva in ga do cilja tudi spiti. Dogodek 
so spremljali številni zabavni padci tekmovalcev, poškodb pa 
k sreči ni bilo. 

V ženski konkurenci je zmagala ekipa “Fajn babe”, v 
moški pa ekipa “Sodčeki”. Sponzor prve moške nagrade je 
bil Šport center Prodnik iz Nazarij, ki je najboljši ekipi podaril 
rafting po reki Savinji. Sponzor dogodka je bilo podjetje 
Matis pohištvo, d. o. o. Po tekmovanju je sledila veselica z 
ansamblom Turk, ki se je s svojim raznolikim repertoarjem 
odlično odrezal. 

Sara Jeromel
Pri vaji poskočni bigi bagi

Oglas ni lektoriran.
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Uspešno zaključili Medkrajevno ligo  
v malem nogometu 2021/22

V soboto, 2. julija 2022, smo v Športnem društvu 
Andraž uspešno zaključili 18. Medkrajevno ligo v malem 
nogometu Andraž 2021/22. 

   
Športno društvo Andraž že vrsto let organizira ligo v 

malem nogometu. V 22 krogih se je v tej sezoni pomerilo 12 
ekip v jesenskem in spomladanskem delu. Sodelujoče ekipe 
prihajajo tako iz domače občine kot tudi iz okoliških krajev. 
Tekme so bile odigrane na asfaltnem igrišču v Andražu nad 
Polzelo ob sobotah popoldne, nekaj pa tudi ob sredah. 

Vsem sodelujočim smo se s pogostvitvijo zahvalili na 
zadnjem krogu 2. julija 2022. V letošnji sezoni 2021/22 je 

Prehodni pokal je letos prejela ekipa Virtus bar.

zmago slavila ekipa Virtus bar, ki je prejela tudi prehodni 
pokal. Sledili sta ekipi Netopirji in Daniel’s Andraž. Pokal 
smo podelili tudi najboljšemu vratarju (Dominik Meklav) 
in najboljšemu strelcu (Matej Tič). Podelili smo tudi pokal 
za ferplej (KMN Andraž). Drugim sodelujočim ekipam 
(Flamengo Andraž, KMN Frendi Polzela, Uroscar, Smrkci, 
Netopirji, Fultrefer, ŠD Šentilj, Adoor) smo podelili pokale za 
sodelovanje.

V Športnem društvu Andraž si želimo uspešne izvedbe 
lige v malem nogometu tudi v prihodnje. 

Anton Brunšek

Planinsko društvo Polzela sadi češnje

Člani Planinskega društva Polzela smo se odzvali na 
pobudo Hortikulturnega društva Polzela in ob glavni 
cesti pri glasbeni šoli Cecilija posadili češnje.   

V četrtek popoldne, 24. junija 2022, smo se zbrali in 
na označenih mestih ob glavni cesti izkopali deset lukenj. 
Sadike češenj, ki jih je priskrbel TIC Polzela, smo skrbno 
položili v zemljo in jih zasuli. Vse smo dobro zalili, saj je 
zemlja precej suha in siromašna. Poslovili smo se zadovoljni 
po dobro opravljenem delu in z mislijo na češnje, ki jih bomo 
lahko čez nekaj let občudovali in se z njimi tudi posladkali. 
Češnje vam bodo hvaležne, če jih boste zalili tudi vi. 

Uroš ČotarČlani planinskega društva so češnje posadili ob glavni cesti.
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Na Košenjaku ob leseni skulpturi

Pohod na Košenjak 

V petek, 10. junija 2022, se nas je zbralo 11 članov Planinskega društva Polzela in 
pohodniške sekcije pri Društvu upokojencev Polzela pred občinsko stavbo na Polzeli. 
Odpravili smo se proti Dravogradu. Naš pohod bi se moral začeti na parkirišču pri 
cerkvi sv. Janeza na Ojstrici. Pot bi nadaljevali proti bivaku Piramida in naprej proti 
vrhu ob meji z Avstrijo, vendar smo se zaradi slabega vremena peljali do planinskega 
doma na Košenjaku.

Planinski dom stoji na planoti na južni strani Košenjaka, 
do leta 1992 je bil vojaška stražnica, nato pa so ga predali 
v najem Planinskemu društvu Dravograd. Na koči smo se 
okrepčali z dobro kavico in pot nadaljevali po lepi gozdni 
poti proti vrhu Košenjaka (1521 metrov).

Košenjak je najvišji vrh Kobanskega z lepim razgledom 
proti jugu na Pohorje, Paški Kozjak in Uršljo goro. V ozadju 
pa se naš pogled sprehodi po Posavskem hribovju s Kumom.  

Na jugozahodu vidimo Raduho, vrhove Savinjskih Alp z 
Ojstrico in Peco, Košuto in Obirjem. Vršni kamen je v resnici 
mejni kamen s sosednjo Avstrijo. Tu je bilo nekdaj ogromno 
divjih kokoši in petelinov, zdaj so redki.

Na vrhu so nas mize in klopi vabile k počitku. Odpočili 
in okrepčali smo se z dobrotami iz nahrbtnika. V gosti travi 
volkovja smo si ogledali arniko, ki bo kmalu zacvetela. 
Tu cvetita še brkata zvončnica in Kochov svišč. V resju 
prevladujeta brusnica in posebno redek alpski škrobotec. 
Med živalmi so posebnost svizci. 

Vreme se je poslabšalo in že so bile tu prve kaplje 
dežja. Vračali smo se po bolj položni poti. Med potjo smo 
občudovali volčji bob. Med vračanjem v dolino smo se 
ustavili še v Ojstrici pri cerkvi sv. Janeza in podružnični šoli 
ter si ogledali lesene skulpture. 

Preživeli smo lep dan in prijetno skupno druženje pod 
vodstvom vodnice Jožice Jegrišnik. 

Julijana Klemen

Oglas ni lektoriran.
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Teniško srečanje Polzela - Trnovo

Tradicija se nadaljuje, zato smo se tokrat zbrali na Polzeli in v goste povabili 
teniške prijatelje iz Športnega društva Trnovo. Vsaka ekipa je sestavila šest 
parov. Velika želja po zmagi me je vodila k temu, da sestavim najmočnejšo 
ekipo do zdaj. 

Ekipi Polzele in Športnega društva Trnovo

V ekipi Polzele so igrali Dejan 
Cokan, Borut Račnik, Dejan Udrih, Miha 
Prosen, Uroš Dvornik, Matjaž Hribernik, 
Goran Žoher, Vojko Arzenšek, Levin 
Oparenović, Aleš Travner, Muharem 
Halilovič in Ivi Kapitler. S takšno 
ekipo preprosto ne moreš drugega kot 
zmagati, pa četudi je bila temperatura 
plus 35 stopinj Celzija. 

Janiju Ovseniku, predsedniku 
Športnega društva Trnovo, se 
zahvaljujem za možnost in priložnost, 
da tovrstna srečanja nadaljujemo 
tudi v prihodnje ter še naprej gojimo 
druženje in prijateljstvo na teniških 
igriščih. 

Ivi Kapitler

CASTLE



Poročevalec Občine Polzela • Številka 7, julij 2022

28 Mozaik dogodkov

Osnovna šola Polzela je bila deležna številnih pohval za odlično organizacijo.

Žogarija bo na sporedu v nedeljo, 30. oktobra 2022, na TV Slovenija 2.

 
Na Polzeli finale Žogarije 

Na športnem igrišču Polzela je 
22. junija 2022 dopoldne potekal 
finale otroške športno-razvedrilne 
prireditve Žogarija. Na Polzelo so 
prišli zmagovalci lanskih dogodkov: 
Osnovna šola Ivanjkovci, Osnovna 
šola Dušana Semedela Koper, 
Osnovna šola Notranjskega odreda 
Cerknica, Osnovna šola Sostro, 
Osnovna šola Murska Sobota III, 
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje in 
kot šola gostiteljica Osnovna šola 
Polzela. Bilo je veselo in aktivno. 
Žogarijo je posnela RTV Slovenija 

in bo na sporedu v nedeljo,  
30. oktobra 2022,  na TV Slovenija 2 
(ter ponovitev v petek).

Osnovnošolci so na posebej 
ograjenem igrišču pokazali svoje 
veščine v nogometni igri 3 na 
3, se preizkusili v spretnostnih 
igrah, razgibali možgane v kvizu 
znanja, se predstavili kot pevci, 
glasbeniki, plesalci in navijači. Njihovi 
spremljevalci oziroma predstavniki šol 
pa so se pomerili v zabavni igri “Tudi 
vi, profesor”.

 
Po končanem tekmovalnem delu je  
bil čas za razglasitev in podelitev 
pokalov. Najboljše se je odrezala 
Osnovna šola Ob Rinži iz Kočevja, 
pokal za naj fair play pa so osvojili 
učenci iz osnovne šole Ivanjkovci.

Žogarija je mednarodni projekt, 
ki že 17. leto uteleša prepričanje, 
da nogomet in šport na splošno 
lahko izboljšata kakovost življenja 
mladih, jim privzgoji vrednote, kot so 
solidarnost, poštenost, odgovornost, 
in spodbudi spremembe med njimi 
samimi, v šoli, enako tudi v lokalnih 
skupnostih in širše. Žogarije so 
aktivne na območju devetih držav: 
Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, 
Hrvaška, BiH, Srbija, Makedonija in 
Črna gora.

Pokrovitelj finala na Polzeli je 
bila Občina Polzela. Osnovna šola 
Polzela kot gostitelj je bila deležna 
številnih pohval. Za podrobnosti 
je skrbel mentor ekipe Osnovne 
šole Polzela Simon Krumpak, za 
preostalo pa ravnateljica Bernardka 
Sopčič in drugi. Poskrbljeno je bilo 
za udobje tekmovalcev in mentorjev 
med tekmovanjem ter za okusno 
kosilo s sladoledom na koncu. TIC 
Polzela je za konec učence odpeljal 
še na krajši ogled parka Šenek, da bo 
obiskovalcem ostala poleg športnega 
dogodka v spominu tudi prelepa 
Polzela.

Za nami je vesela, živahna, vzgojna 
in dobro organizirana prireditev. 

Damjan Jevšnik
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Gobasti srnjak na Polzeli
 

Prve kmečke igre v Založah

Davor Železnik z uplenjenim srnjakom

Tekmovalci prvih kmečkih iger v Založah

Ta izredni srnjak je prvi primerek v 70-letni zgodovini LD 
Polzela. Srnjak je imel zelo redko anomalijo rogovja, pri kateri to 
nezadržno raste in se oblikuje v nekakšno gobasto tkivo. Vzrok 
gobastega rogovja je nepravilno hormonsko delovanje, ki je 
lahko posledica bolezni ali poškodbe mod srnjadi. 

Srnjak sicer ni imel zunanjih vidnih poškodb na modih, a 
sta bila testisa komaj zaznavna. Do te poškodbe lahko pride 
predvsem pri neuspešnih skokih čez žice in ograje, pogosto 
pa so poškodbe posledica napada psa, ki začne dohitevati 
preganjano divjad. Zato predvidevamo, da je bil verjetnejši vzrok 
hormonska motnja pri tvorbi spolnega hormona, ki zavira rast. 
Gobasto rogovje najizraziteje prirašča od februarja do aprila. Po 
navadi hitro rastoče gobasto rogovje že v tretjem življenjskem 
letu povzroči srnjakov pogin, ki ga še pospešijo vnetni procesi in 
mušja zalega v gobastem tkivu.

Srnjak je bil telesno sicer zdrav, ga je pa deformirano rogovje 
zagotovo močno motilo. Poleg visoke teže je problematično 
tudi poznejše razraščanje čez oči, prav tako napadi muh. 
Gobasto tkivo je namreč živo, prekrvavljeno. Ob napadih muh 
se posledično pojavijo še črvivost, vnetja in zastrupitve krvi. 
Uplenjeni srnjak bi tako ali drugače v mukah poginil.   

Ferdinand Železnik

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz štirih različnih iger. Pri 
prvi igri je moral kosec s koso pokositi označeno polje, nato pa 
pri drugi igri grabljica pograbiti, kar je kosec pokosil. Pri tretji 
igri sta morala dva tekmovalca odžagati hlod na dolžino 1,76 
metra. Zadnja igra je bila prenos vode med ovirami, pri čemer 
so morali tekmovalci s kozarcem, polnim vode, premagati ovire 
in napolniti vedro. Zmagala je ekipa Sevčnik, drugo mesto je 
zasedla ekipa Andraž nad Polzelo in tretje ekipa Založe. 

Vsem tekmovalcem in obiskovalcem se še enkrat 
zahvaljujemo in jih vabimo, da se nam pridružijo tudi naslednje 
leto.    

Matej Dušič

Član Lovske družine (LD) Polzela Davor Železnik 
je 26. junija 2022 v lovišču LD Polzela v predelu 
Vimperka naletel na zelo unikatnega srnjaka 
z gobastim rogovjem, kar je v lovstvu izjemno 
redek pojav.

V nedeljo, 3. julija 2022, smo v okviru Društva 
podeželske mladine Polzela organizirali prve 
kmečke igre. Dogodek se je začel ob 14. uri na 
jezeru Tajht v Založah. 

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



Poročevalec Občine Polzela • Številka 7, julij 2022

30 Mozaik dogodkov
 

Marko Božiček na svetovno 
atletsko prvenstvo za veterane 

Od 29. junija do 10. julija 2022 je v finskem mestu Tampere potekalo svetovno 
prvenstvo za atlete veterane. Prvenstva se je udeležil tudi Marko Božiček iz Ločice 
ob Savinji. Tekmoval je v teku na 100 metrov z ovirami v kategoriji M 60. 

Marko Božiček

Tokrat mu je vidnejšo uvrstitev preprečila poškodba, ki jo 
je staknil tik pred odhodom. Odpovedal se je nastopu v teku 
na 300 metrov z ovirami, kar je sicer njegova boljša disciplina, 
v teku na 100 metrov z ovirami pa mu je nastop uspelo 
dokončati s pomočjo opornice in je zasedel deveto mesto. 

V jesenskem delu ga čaka nastop na Balkanskem 
prvenstvu za atletske veterane v Grčiji. Pričakuje, da bo z 
dobrimi rezultati izboljšal uvrstitve prvega dela sezone.   

Tone Tavčer

Vabilo na predstavo
Kulturno društvo Andraž tudi letos vabi 
vse ljubitelje kulture na predstavitev 

gledališke predstave na prostem, ki bo 

v petek, 12 . 8. 2022, in soboto, 13. 8. 2022,  
vsakič ob 20. uri na športnem igrišču v Andražu. 

Ob slabem vremenu bo predstava v Domu krajanov v Andražu.  
Člani gledališke sekcije bodo odigrali zanimivo komedijo z naslovom  

POLITIKA, BOLEZEN MOJA. 

Tematika je zelo aktualna, saj je letos volilno leto. Kako težka 
in trnova pot je priti do poslanca in kaj vse mora kandidat 
vedeti in znati, vam povemo na predstavi. Na odru nastopa 

15 igralcev, ki bodo znali navdušiti gledalce. 

Vstopnice bo mogoče kupiti na dan predstave pred 
vstopom na igrišče oziroma v dvorano.

Veseli bomo vašega obiska, zato vas vabimo na čudovit 
poletni večer v Andraž nad Polzelo. 

 Gledališka sekcija Andraž
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TURIZMU POMAGA 
LASTNA GLAVA 35 let

Z DR. MANCO KOŠIR
v počastitev 

1. otroškega 
turističnega 

festivala v 
Sloveniji

ki bo v soboto, 24. septembra 2022, ob 18. uri
v KULTURNEM DOMU NA POLZELI.

Večer bomo popestrili z ogledom PRVEGA IN SEDANJEGA TURISTIČNEGA FILMA O POLZELI. 
Spomine bodo z vami delili soustvarjalci zmagovalnega  turističnega projekta v letu 1987

in osrednja gostja večera dr. MANCA KOŠIR, voditeljica festivala.

Na okrogli mizi bo sodeloval tudi župan Jože KUŽNIK, ki bo predstavil vizijo razvoja turizma na Polzeli.
Program večera so pripravili Valerija PUKL in nekdanji člani novinarskega krožka: Andreja BASLE, 

Tanja Cizej BALETIĆ, Natalija PILKO in takratna producenta filma Robi ZOFFEL 
ter Igor PUNGARTNIK. Sodelujeta Regina MRATINKOVIČ in OSNOVNA ŠOLA POLZELA.

Prijazno vabimo vse,
še posebno ljubiteljice in ljubitelje kulture, domačega kraja in njegove turistične pomladi!

Spoštovani občanke in občani,
vljudno vas vabimo na zanimivo spominsko prireditev
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Dobra ideja na festivalu  
kamišibaj gledališča  

v Velenju

Člani Društva Dobra ideja s Polzele so sodelovali 
na 6. festivalu kamišibaj gledališča Velenje na 
Velenjskem gradu.

Sabina Plaznik se je na festivalu predstavila z avtorsko zgodbo 
“Mucka bi imela sestrico”.

Dvorec Novi Klošter je obiskal španski zdravnik Francisco Moya.

Pripovedovanje zgodb s podobami ali ob podobah 
poznajo vse kulture. Na Japonskem so budistični menihi 
ob slikah na svitkih pripovedovali svete zgodbe. In tu so 
korenine kamišibaja. Gre za japonsko umetniško obliko 
pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru, 
imenovanem ‘butai’. 

V času največjega razcveta, v tridesetih letih dvajsetega 
stoletja, je bilo v Tokiju 3000 kamišibaj izvajalcev in je forma 
kar dve desetletji doživljala izjemno popularnost. Njen zaton 
je povzročil pojav televizije, ki so ji Japonci rekli kar denki 
(električni) kamišibaj. Danes ta zanimiva umetniška oblika 
spet pridobiva na veljavi in se je razširila po vsem svetu.  
V Sloveniji je iz leta v leto bolj priljubljen.

Sabina Plaznik je predstavila svojo avtorsko zgodbo in 
ilustracijae z naslovom “Mucka bi imela sestrico”. Zagotovo 
se bo kmalu predstavila tudi polzelskemu občinstvu.   

Jurij Žohar

Program Zdravje  
z antropološkega vidika

Prejšnji mesec nas je obiskal španski 
zdravnik Francisco Moya ter nam predstavil 
transcendentalno antropologijo španskega 
antropologa Leonarda Pola in prakso, ki jo je 
sam poimenoval Palingenesia in jo izvaja s 
svojo ekipo v Španiji, Švici, Sloveniji, Mehiki in na 
Portugalskem. 

Društvo Dvorec ga je povabilo in z ljudmi, ki so se 
zanimali za njegova dognanja, organiziralo srečanja v obliki 
kovčinga. Cilj tega je, da dosežemo intimno osebno jedro, 
ki sovpada z dejanjem obstoja, to, kar človek dejansko je. Iz 
jedra, ki ga sestavljajo trije transcendentalni vidiki človeka 
(svoboda, ki sobiva s samousodo, osebno znanje o izvoru 
ter ljubezen sprejemanja in darovanja), prihaja luč, polna 
osebnega smisla za bistvo, in vse zunanje manifestacije, 
tudi osvetljene z osebnim smislom.

Moyev trenutni cilj je s Palingenesio pomagati ljudem 
prepotovati svojo pot odkrivanja notranjosti in doseči osebno 
jedro intimnosti; odkriti osebni smisel in z njim napolniti 
vse svoje osebne odnose in svoj vpliv na vesolje, družbo 
in zgodovino. Palingenesia z osebnim smislom napolnjuje 
družine, izobrazbo in posel. 

Carmen Maria Fernandez
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Novo gasilsko vozilo za PGD Ločica ob Savinji

Za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ločica ob Savinji je bila sobota,  
9. julij 2022, pomemben dan, saj so namenu predali novo gasilsko vozilo GV-1.

Številne domače gasilke in gasilce Gasilskega poveljstva 
Občine Polzela, goste ter druge, ki so se udeležili te 
slovesnosti, je uvodoma nagovoril predsednik domačega PGD 
Klemen Cvirn, ki je med drugim povedal, da društvo ponosno 
koraka v svojo 90-letnico delovanja. O novem vozilu je dejal: 
»Gasilsko vozilo je izdelalo podjetje Rosenbauer Slovenija. 
Vozilo je moderno oblikovano, a njegova največja vrednost 
se skriva v njegovi premišljeni in vrhunski opremljenosti. 
Vsak kos opreme je natančno izbran in razporejen. Vozilo 
s tremi različnimi zamenljivimi moduli za posredovanje ob 
različnih vrstah nesreč predstavlja pomembno pridobitev, 
saj se gasilci v zadnjih letih ne srečujemo več zgolj s požari. 
Prepričani smo, da bo novo vozilo pomembno prispevalo k 
naši skupni varnosti, smiselno dopolnilo obstoječi vozni park 
sosednjih društev ter predvsem pripomoglo k hitrejšemu 
in varnejšemu posredovanju gasilske enote ob morebitni 
nesreči na območju celotne Občine Polzela in tudi širše. 
Podrobnosti o vozilu vam bodo pozneje ob ogledu z veseljem 
predstavili vsi naši snovalci vozila, ki ga, verjamem, poznajo 
bolj kot svoj žep. Vrednost vozila znaša nekaj več kot 162.000 
evrov, od tega bo Občina Polzela prispevala malo več kot 
113.000 evrov, naše društvo pa je s pomočjo vas, dragi 
krajani, občani in botri, prispevalo znesek v višini skoraj 
50.000 evrov. Hvala vsem, ki cenite naše delo in ste nam z 
veseljem priskočili na pomoč.«

V nadaljevanju sta zbrane nagovorila župan Občine 
Polzela Jože Kužnik in podpoveljnik Gasilske zveze Žalec 
Janko Lupše. Oba sta se zahvalila ločiškim gasilcem za delo 
in pomoč, saj so gasilci tisti, ki so prvi ob požaru, poplavah 
in nesreči. Ključe novega vozila so županu Jožetu Kužniku 
predali najmlajši člani društva, župan nato poveljniku 
Gasilskega poveljstva Občine Polzela Ladu Košcu, ta 
poveljniku PGD Ločica ob Savinji Roku Bastlu. Od poveljnika 
je ključe v imenu vseh voznikov društva prevzel Klemen 
Roc in podal tudi zaobljubo o skrbnem ravnanju z vozilom.  
Sledil je blagoslov, ki ga je opravil župnik Mirko Škoflek, 
ob koncu pa so številnim botrom in donatorjem podelili 
priznanja. Posebno zahvalo je društvo namenilo Metki 
Tevžič, Roku Bastlu in Anžetu Serdonerju, ki so v celoten 
projekt nabave vozila vložili ogromno truda in časa ter vsak 
na svojem področju skrbeli, da so stvari tekle nemoteno.

Za popestritev prireditve sta poskrbela pihalni orkester 
KGD Cecilija Polzela in ansambel Zaka’ pa ne.   

Tone Tavčer

Ob novem gasilskem vozilu GV-1
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Udeleženci odbojkarskega turnirja

Drugi turnir odbojke na mivki 

V Društvu zYpper smo v soboto, 
9. julija 2022, pripravili že drugi 
turnir odbojke na mivki v Občini 
Polzela, natančneje na Bregu pri 
Polzeli. 

Obeti so bili lepi: jasno vreme brez 
možnih padavin. Priprave so potekale 
že nekaj dni prej, vse pa smo strnili 
v sobotno jutro, ko smo začeli že ob 
7. uri in ob 9. uri je bilo vse nared. 
Projekcija, ki je bila pripravljena, je 
vsebovala maksimalno 12 ekip. Na 
koncu se je turnirja udeležilo 11 ekip, 
saj ena ekipa ni našla menjave za 
manjkajočo igralko, ki je bila pogoj za 
udeležbo. 

Okoli 9. ure so se ekipe začele 
prijavljati. Sledil je žreb in prva 
tekma. Malo pred začetkom turnirja 
je v ozadju začela igrati ambientalna 
house glasba, ki jo društvo zYpper s 
srcem podpira. Okoli 15. ure sta vzdušje 
popestrila El Timo in Podgy. Dogajanje 
sta povzdignila na prave poletne 
vibracije. S tem sta še bolj povezala 
publiko in našo zgodbo zYpper, ki skrbi 
za razvoj tovrstne elektronske glasbe v 
regiji.

Zaradi dinamike tekem smo 
naredili dve skupini, v eni je bilo pet 
ekip, v drugi šest. V predtekmovanju 

je bilo 25 tekem. Igralo se je na prvi 
dobljeni set do 21 točk. Iz vsake ekipe 
so šle štiri ekipe naprej. V prvem krogu 
so se ekipe pomerile v četrtfinalu, ki 
se je igral na en dobljeni set do 21. 
Polfinalne tekme, finalna in za tretje 
mesto pa na dva dobljena finala do 
21 točk, tretji do 15 točk. Med rednim 
delom in delom izločitvenih tekem 
smo imeli tudi kosilo, ki nam ga je 
pripravila Gostilna Jajčka iz Prebolda, 
meso pa je delno sponzoriralo 

Mesarstvo Čas iz Žalca. Turnir smo 
končali v poznih večernih urah. 

Zmagovalci “zYpper Open turnirja” 
so bili “Miami Vice” iz Nove Gorice, 
drugo mesto je osvojila ekipa “Vamos” 
iz Savinjske doline, tretje mesto “ODV” 
(Odbojkarski klub Velenje), četrto 
mesto pa ekipa zYpper. 

Zahvala gre vsem partnerjem 
dogodka, ki so pristopili k projektu in 
prispevali svoj delež. V prvi vrsti so to 
Občina Polzela, StadionShop, blagovna 
znamka Lumins, Reprazent.me, 
Gostilna Jajčka iz Prebolda, Kreativna 
Fabrika, Tenis klub Metulj iz Šempetra 
in Mesarstvo Čas. 

Ponovno se vidimo 6. avgusta 2022, 
ko bomo sklenili sezono turnirjev za 
leto 2022. 

Ljubo Kumer
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Dobrodelne organizacije iz naše občine so tudi letos združile 
moči in ob podpori županovega dobrodelnega sklada ter drugih 
donatorjev pomagale pri nakupu delovnih zvezkov.

Za lepši začetek šolskega leta

Čeprav so počitnice še v polnem razmahu, so misli družin že usmerjenje v nakup 
vsega potrebnega za prihajajoče šolsko leto. Da se starši zaradi tega ne bi znašli 
v stiski, so dobrodelne organizacije iz naše občine tudi letos združile moči in ob 
podpori županovega dobrodelnega sklada ter drugih donatorjev pomagale pri 
nakupu delovnih zvezkov.

Delavnica kulinarike iz časa delovanja Kloštra

Kulturni dan za mlade

Zadnji teden junija je skupina 27 otrok šotorila na dvorišču graščine Novi Klošter. 
Program je bil obogaten s športom, igrami in druženjem ter kulturno povezan z 
zgodovino tega dvorca.

Otroci so se odpravili na izlet po bližnjih vzpetinah, 
zvečer pa so pripravili kres in se zabavali ob glasbi. Obiskala 
nas je tudi skupina, ki se je udeležila kuharskih delavnic 
kulinarike iz časa delovanja Kloštra. 

Carmen Maria Fernandez

Krajevni organizaciji Rdečega križa Polzela in Andraž nad 
Polzelo ter Župnijska Karitas Polzela in Andraž nad Polzelo so 
na ta način v sodelovanju z Osnovno šolo Polzela pomagale 
približno 40 otrokom. Za vsakega so zagotovile med 60 in 
80 evrov, kolikor znašajo delovni zvezki. Karitas je ob tem 
pripravil še več deset paketov šolskih potrebščin. 

»Spet smo dokazali, da nam je še kako mar za zgodbe, 
ki jih slišimo, pa tudi tiste, ki jih ne slišimo, temveč jih 
odkrijemo,« je izpostavila predsednica Krajevne organizacije 
Rdečega Križa Polzela Olga Hočevar in dodala, da zagotovo 
tega ne bi zmogli brez vseh donatorjev, ki so jim tudi letos 
priskočili na pomoč, za kar se jim najlepše zahvaljuje. V 
organizaciji polzelskega Rdečega križa so poleg županovega 
dobrodelnega sklada za nakup delovnih zvezkov in šolanje 
nadarjenega učenca namenili podporo: ŽMLJ Inženiring, 
Ograje Kočevar, B@G, TKM in Avtohiša Kos. 

Špela Ožir
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Slavljenka Marija Obrez (v sredini) v družbi župana Jožeta Kužnika 
in predstavnikov organizacij

Osvajanje prvih jadralskih veščin

90 let Marije ObrezDruženje in pridobivanje 
jadralskih veščin za  

najmlajše člane Jadralnega 
društva Maltezer 

23. junija 2022 je svoj 90. rojstni dan praznovala 
Marija Obrez. Rodila se je na Ponikvi pri 
Grobelnem. Na Polzelo je prišla leta 1959, 
zaposlila pa se je v Celju. Članica Društva 
upokojencev Polzela je že od leta 1984.

Junija smo se člani Jadralnega društva Maltezer 
na Velenjskem jezeru družili s člani kluba vodnih 
športov iz Velenja. Srečanje smo izkoristili tudi 
za izvajanje strokovnega izobraževanja za 
osnovnošolce.

Ob njenem visokem jubileju smo jo obiskali in ji predali 
simbolična darila župan Občine Polzela, predstavnici 
Krajevne organizacije Rdečega križa in Karitas Polzela ter 
predsednik Društva upokojencev Polzela.

Ob kozarčku rujnega nam je slavljenka v krajšem 
pogovoru povedala, da je bila skozi vsa leta vajena trdega 
dela. Zaupala nam je še, da ima v zadnjem času nekaj težav 
s hojo. Vesela pa je, da ji ob strani ves čas stoji hči Milena z 
družino, ki živi nedaleč stran od nje. 

Ob slovesu smo ji še enkrat zaželeli vse najboljše in še 
na mnoga leta. 

Igor Pungartnik

Naši najmlajši člani so pridobivali prve jadralske veščine 
in se predajali veselju tudi ob drugih vodnih športih. 
Preostali člani smo s prijatelji iz Velenja ob kulinaričnih 
dobrotah in kozarcu dobre pijače izmenjali svoje jadralske 
izkušnje ter prav tako izkoristili lepote jadranja ali vožnjo z 
električno ladjico po Velenjskem jezeru.

Leto 2022 je že na široko razprlo jadra in naj se nadaljuje 
z naklonjenim vetrom, v katerega se bodo ujeli lepi jadralski 
spomini. 

Ljubo Žnidar
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Ob spominskem obeležju na Lovčah

Sodelujoči tekmovalke in tekmovalci

Pohod po spominskih obeležjih Andraža nad Polzelo

Športno srečanje med društvi Andraža nad Polzelo
 

V soboto, 2. julija 2022, ob 7.30 
smo se člani KO ZB za vrednote 
NOB Andraž in drugi, ki spoštujejo 
tradicije narodnoosvobodilnega 
boja, podali na pohod po spominskih 
poteh Andraža nad Polzelo.

Športno društvo Andraž praznuje 
svoj praznik 29. junija. To je dan, ko 
je svoj praznik praznovala nekdanja 
Krajevna skupnost Andraž nad 
Polzelo in spominja na leto 1942, 
ko je v zaselku Lovče potekal prvi 
strelski spopad druge svetovne 
vojne na območju Andraža nad 
Polzelo in Dobriča. 

Na območju Andraža nad Polzelo 
in Dobriča imamo šest obeležij, ki 
nas spominjajo na žrtve in dogajanja 
v prvi in drugi svetovni vojni. Pri 
vsakem obeležju smo se seznanili z 
njegovim pomenom in prižgali svečko. 

Ob praznovanju pripravimo več 
športnorekreacijskih prireditev. 

Tako smo v nedeljo, 3. julija 2022, 
izvedli tretje športno srečanje članic 
in članov društev iz Andraža nad 
Polzelo. K sodelovanju smo povabili 
osem društev, udeležilo se jih je pet. 
Tekmovali smo v osmih igrah. Vsaka 

Z zgodovinskimi dejstvi nas je seznanil 
član naše krajevne organizacije in 
častni občan Občine Polzela Konrad 
Brunšek. Tovariš Konrad skozi vse 
življenje pridobiva zgodovinske 
podatke iz različnih virov, zato so 
njegova pripovedovanja verodostojna. 
Obiskana  obeležja so v zelo dobrem 
stanju.

Pri pripravi letošnjega načrta 
krajevne organizacije smo ugotovili, 
da bi bilo treba zamenjati obstoječo 
kovinsko ograjo pri osrednjem 
spomeniku NOB 1941-1945. K idejni 
zasnovi in naročilu smo pristopili 
v juniju. Zamenjava bo izvedena 
septembra. Zahvala za dejansko stanje 
gre vodstvu Občine Polzela in članom 
KO ZB za vrednote NOB Andraž.  

Simon Ograjenšek

ekipa je štela sedem članov, od katerih 
sta morali biti vsaj dve ženski ali dva 
moška. V izbor iger smo vključili vse 
igre, ki jih vadi starejša populacija, ki 
pa letos ni odločila o zmagovalcu.

Zmagala je mlada ekipa KD Andraž, 
ki je prejela pokal za prvo mesto in 
prehodni pokal. Drugo mesto in pokal 
je osvojila ekipa KO ZB za vrednote 
NOB, pokal za tretje mesto pa je 
pripadel lanskim zmagovalcem, ekipi 
Športnega društva Andraž.

V prihodnje bomo srečanje 
prestavili na soboto in poznejšo uro.  

Simon Ograjenšek
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Plečnikovo leto in Teden ljubiteljske kulture

Jožeta Plečnika je obiskovalcem z zanimivim predavanjem 
predstavila arhitektka Klavdija Sitar (na sliki levo).

Pred 150 leti je bil rojen Jože Plečnik, arhitekt, univerzitetni profesor, urbanist, 
oblikovalec, kateremu v čast je Vlada Republike Slovenije razglasila leto 2022 za 
Plečnikovo leto. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza 
kulturnih društev Slovenije (ZKDS) sta priporočila ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, 
da tako pomemben jubilej počastijo z dejavnostmi v Tednu ljubiteljske kulture, je 
letos potekal od 20. maja do 19. junija 2022.

V likovni sekciji KUD Polzela so v Tednu ljubiteljske 
kulture potekala predavanja in likovne delavnice, na katerih 
so se udeleženci seznanili z življenjem in deli arhitekta 
Jožeta Plečnika, nato pa slikali njegove arhitekturne 
stvaritve.

V svet velikega mojstra Jožeta Plečnika je številne 
udeležence z zanimivim predavanjem popeljala arhitektka 
Klavdija Sitar. »Danes se v Ljubljani nikakor ne moremo 
sprehajati, ne da bi pri tem pomislili na velikega mojstra, 
arhitekta Jožeta Plečnika. Brez njega Ljubljana zagotovo ne 
bi bila takšna, kot je. Na zemljevid svetovne arhitekture je 
Ljubljano postavil prav Plečnik. Slovenska prestolnica res 
še nima objekta kakšnega svetovno znanega zvezdniškega 
arhitekta, kot so Frank Gehry, Zaha Hadid, Sir Norman Foster, 
ki bi v našo prestolnico pritegnili ljubitelje zvezdniške 
arhitekture, ima pa zagotovo svojo zanimivo arhitekturo, 
ki jo je ustvaril prav Plečnik in s tem postavil spomenik 
specifične arhitekture, ki vsebuje različne umetniške in 
arhitekturne sloge. Zagotovo Plečnik danes spada med 
vodilne slovenske arhitekte 20. stoletja. S svojimi deli je 
zaznamoval Slovenijo, Dunaj in Prago. Ne glede na to, da 
se je navduševal nad avantgardnimi smernicami moderne 
arhitekture, mu je uspelo iz tedaj prevladujočih trendov 
ustvariti svoj prepoznavni arhitekturni slog, ki ga je postavil 
ob bok drugim vidnim arhitektom 20. stoletja.«

Plečnik je bil rojen 23. januarja 1872 na Gradišču v 
Ljubljani. Njegov oče je imel v bližini mizarsko delavnico. 
Po končanem šolanju v Ljubljani je šolanje nadaljeval na 
državni obrtni šoli v Gradcu. Nad arhitekturo se je navdušil, 
ko je na razstavi videl načrte Otta Wagnerja za berlinsko 
katedralo. Odšel je na Dunaj in leta 1898 končal študij na 
akademiji lepih umetnosti pri Ottu Wagnerju kot najboljši 
v letniku ter za izjemne dosežke na natečaju prejel rimsko 
štipendijo za študijsko potovanje po Italiji (Benetke, Rim) in 
Franciji (Pariz). Vrnil se je na Dunaj in profesorju Wagnerju 
pomagal pri načrtih mestne železnice ob kanalu Donave 
na Dunaju. Pozneje je odprl samostojni arhitekturni atelje, 
nato pa leta 1911 sprejel vabilo za profesorja v Pragi. V tem 
času je prenavljal grad Hradčani v predsedniško rezidenco in 
zgradil cerkev sv. Srca Jezusovega v Pragi. Plečnik je bil že od 
mladosti globoko veren, bil prepričan o potrebi po vrnitvi k 
prvotnemu neokrnjenemu krščanstvu. Čeprav je bil v tujini 
visoko cenjen, je imel močno željo, da se vrne v rodni kraj. 
V pismu svojemu bodočemu študentu je napisal: “Kosti teže 
h grobovom očetov in – če mi je dovoljeno tako izpovedati 
– ljubezen do preostale pedi naše zemlje narekuje: dvigni, 
dvigni se, nesi domov razdat svojo starost, svoj mir.” Leta 
1921 je sprejel mesto predavatelja na Tehniški fakulteti v 
Ljubljani in nato predavatelja na popularni Plečnikovi šoli v 
Ljubljani.

Neprecenljive arhitekturne stvaritve v Sloveniji potrjujejo 
sloves arhitekta Plečnika, njegova arhitektura v Ljubljani pa 
je bila 28. julija 2021 vpisana v seznam Unescove kulturne 
dediščine.

Klavdija je svoje poklicne izkušnje in spoštovanje do 
priznanega arhitekta Plečnika čustveno in strokovno 
povezala in predavanje sklenila z mislimi: “Plečnik je svoje 
delo pojmoval kot življenjsko poslanstvo, v arhitekturi 
je iskal korenine naroda, oblikoval nacionalni slog, v 
izčiščeni simboliki je ustvaril sintezo etničnih načel 
in kulturnozgodovinskih vrednot. Kakovost njegove 
arhitekture se tako skriva v njegovih izvirnih rešitvah. 
Njegova arhitektura je presegla svoj čas in postala 
trajnostna, ne le s svojo monumentalnostjo in trdnostjo, 
temveč brezčasno simboliko. Zagovarjal je načelo, da ima 
arhitektura pomembnejšo nalogo kot le uporabnost in da 
arhitektura svetu pušča trajen pečat. Arhitektura lahko 
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mesto, kraj postavi na zemljevid sveta. Ustvaril je zrelo 
in moderno slovensko-evropsko arhitekturo, ki izžareva 
domačnost, je kakovostna in s tem prepričljiva. In ravno zato 
je danes Ljubljana mala prestolnica na zemljevidu svetovne 
arhitekture.«

Slike Plečnikovih del in drugih arhitekturnih objektov 
bodo na ogled do konca meseca julija na gradu Komenda 
Polzela. 

Mojca Korošec

Pogostost krvnih skupin med krvodajalci v Sloveniji  
(AB0 in RhD)

Krvna skupina pomeni klasifikacijo krvi na podlagi 
prisotnosti antigenov na površini rdečih krvničk. Krvne 
skupine sistema AB0, ki jih je leta 1900 odkril zdravnik 
Karl Landsteiner, so bile ključne za razvoj transfuziologije 
in zdravljenja s krvjo v začetku dvajsetega stoletja. Do 
današnjih dni so odkrili več kot 600 različnih krvnih 
skupin (eritrocitnih antigenov), ki jih glede na stopnjo 
molekularne in genetske raziskanosti uvrščamo v 
sisteme, serije in zbirke. Kljub številnim novoodkritim 
krvnim skupinam sistem AB0 še vedno ostaja klinično 
najpomembnejši. 

 
Poleg krvne skupine AB0 pri vsakem krvodajalcu in 

bolniku določijo še krvni skupini RhD iz sistema Rh in K  
(KEL 1) iz sistema Kell. 

V idealnih okoliščinah bi bolniku transfundirali kri, ki 
je med bolnikom in dajalcem identična v vseh eritrocitnih 
antigenih. Zaradi raznolikosti teh antigenov in s tem 
možnih kombinacij se trudijo transfundirati enote krvi, 
ki so najskladnejše. Skladnost preverjajo za vsako enoto z 
navzkrižnim preizkusom. 

Da bi preprečili prenos in škodljivo delovanje 
nepričakovanih eritrocitnih protiteles s plazme dajalca 
na prejemnika, v vseh enotah z indirektnim Coombsovim 
testom iščejo eritrocitna protitelesa. Če jih zaznajo, te enote 
ne uporabijo za transfuzijo.

V Sloveniji ima krvno skupino:
• A približno 40 % krvodajalcev, 
• 0 38 % krvodajalcev, 

• B 15 % krvodajalcev in 
• AB približno 7 % krvodajalcev.

RhD pozitivnih je okoli 80 % krvodajalcev, RhD negativnih 
pa le približno 20 % krvodajalcev. Kell pozitivnih je 10 % 
krvodajalcev, Kell negatvnih je 90 % krvodajalcev: http://
www.ztm.si/krvodajalstvo/kri-in-krvne-skupine/.

Postanite krvodajalka ali krvodajalec, pomagajte 
bolnikom, ki pri svojem zdravljenju potrebujejo kri. Vaša kri 
je nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko 
podarite. Vpišite se v bazo krvodajalcev: http://www.daruj-
kri.si/vpis/ 

Matjaž Črešnovar
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Oglas ni lektoriran. 

Mladi glasbeni novinci 
z nastopi končali delavnico kitare 

V šolskem letu 2021/22 je na sedežu Društva Dobra ideja potekala glasbena delavnica 
kitare pod vodstvom Jurija Žoharja. Mladi glasbeniki so obiskovali delavnico zaradi 
želje po tem, da bi osvojili osnove igranja na kitaro ali to znanje izpopolnili in nadgradili. 

21. junija 2022 so se predstavili svojim družinam.  
Nastopili so na vrtnem koncertu, kjer je bilo vzdušje še 
posebno veselo in igrivo, saj je koncert pod milim nebom 
vedno nekaj posebnega tako za nastopajoče kot za publiko. 
Mentor Jurij Žohar je povedal, da je zadovoljen z nastopi  
svojih varovancev, saj so zbrali veliko poguma, 
da so svoje znanje, ki so ga pridobili v preteklem 
šolskem letu, tako suvereno predstavili publiki.  
Najstarejši fantje so se predstavili celo s skupnim  
akustičnim nastopom v obliki rokovske glasbene skupine.  
Vsi udeleženci delavnice so ob koncu leta prejeli  
priznanja.   

Bina PlaznikZ nastopa ob zaključku glasbene delavnice
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Na gradu Komenda bo pestro tudi  
v drugi polovici poletja  

Dobra tretjina poletja je za nami, obarvala sta jo še dva poletna večera na grajskem 
dvorišču. 

25. junija 2022 smo praznik naše domovine slavili s 
koncertom »Vse najboljše, Slovenija!«. Ansambel Saša 
Avsenika nas je z Avsenikovimi vižami, ki opevajo Slovenijo, 
popeljal od morja do gora naše dežele. Sašo Avsenik s 
svojim ansamblom predstavlja že tretji rod Avsenikovih 
muzikantov, nove skladbe pa ustvarjata z očetom 
Gregorjem. 

Na stand up večeru Gašperja Berganta in Tina Vodopivca, 
ki sta grad obiskala 22. julija, smo se nasmejali do solz. 
Zgornjesavinjčan Gašper Bergant ne “špara jezika”, pogosto 
z njim krepko “useka”. Zagotovo spada med najopaznejše 
slovenske stand up komike mlajše generacije. Prav tako 
Tin Vodopivec, ki je trenutno eno izmed najbolj vročih imen 
slovenske scene. Njegov humor temelji na vsakodnevnih 
izkušnjah in je popularen med vsemi generacijami. 

Na TIC Polzela skrbno izbiramo izvajalce, da zadovoljimo čim več različnih okusov obiskovalcev.

V poznem poletju za vas pripravljamo še: 

• 13. 8. 2022, ob 18. uri: zYpperCastle: SilverJ,  
  Podgy, AK, Klemenz (www.zYpper.si) 

• 19. 8. 2022, ob 19. uri: Večer kantriglasbe:  
  Daniel Kemish (Vstopnine ni!) 

• 26. 8. 2022, ob 19. uri: Rokovski večer: Raptors 
 (Vstopnine ni!) 
• 3. 9. 2022, ob 20. uri: Hiperseksualna komedija:  

  Razočarana gospodinja pri seksologu 
• 10. 9. 2022, ob 20. uri: Poletni večer: Gibonni 
• 18. 9. 2022, ob 18. uri: Poletni večer: Kvatropirci 

Rezervirajte si datume in se vidimo na gradu. Lepo 
vabljeni. Medtem pa vam kolektiv TIC Polzela želi prijeten 
poletni oddih.   

Manuela Mlakar Podgoršek 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 7, julij 2022

42 Mozaik dogodkov

Končana Gasilska olimpijada Celje 2022:  
»Pomembno je sodelovati, ne zmagati!«

Zgornji stavek pooseblja resnični olimpijski duh in so ga na lastni koži izkusile mladinke 
iz PGD Andraž, ki so se že večkrat izkazale na najrazličnejših tekmovanjih z izvrstnimi 
rezultati. Ti so jim prinesli sodelovanje na Gasilski olimpijadi Celje 2022, ki je bila od 
17. do 24. julija 2022. 

Prava kombinacija kondicije, vztrajnosti in športne sreče pri 
izvajanju vaj prinese odličen rezultat.

Uradni trening 21. julija 2022

Gasilski vodni špalir
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V osmih dneh se je pomerilo 3000 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 25 držav. Tako organizatorji kot tekmovalci 
so se tedne vneto pripravljali na ta izjemni dogodek. Tudi v 
Andražu nad Polzelo so odlične mladinke vlagale vse moči 
v priprave. V začetku julija so se pred olimpijado udeležile 
tridnevnega skupnega treninga v Vipavi. Trenerja deklet sta 
David Krk in Iztok Drobež, v veliko pomoč jima je Lidija Krk, 
ki je vseskozi pomagala pri nadomeščanjih in usklajevanju 
vseh obveznosti.

Na gasilski olimpijadi so dekleta tekmovala v kategoriji 
mladink v starosti od 12 do 16 let. V četrtek, 20. julija, 
so odlično izpeljale uradni trening, v petek, 21. julija, so 
morale pokazati svoje sposobnosti na tekmovanju, ki jim je 
po koncu seštevka vseh točk prineslo 11. mesto.

Iztok Drobež je komentiral: »Naše mladinke so dale vse 
od sebe. Vendar je pri takšnih tekmovanjih potrebna tudi 
sreča. Vajo so vrhunsko izpeljale. Na tekmovanju so imele 

Sprejem mladink pri gasilskem domu v Andražu nad Polzelo

Popolna postava z gasilske olimpijade

veliko vlogo pri končnem seštevku kazenske točke, ki se 
jih je nabralo preveč. Brez kazenskih točk bi tekmovalke 
zlahka zasedle tretje mesto. Dekleta so bila malo 
razočarana, vendar so se že pomirila in športno prenesla 
nepričakovano uvrstitev. Zelo smo ponosni nanje in za nas 
so zmagovalke.«

Ob vrnitvi domov so jim sokrajani pripravili sprejem pri 
gasilskem domu v Andražu nad Polzelo.

Ne glede na rezultat s celjske olimpijade so v 
andraškem gasilskem društvu zelo aktivni in uspešni pri 
delu z mladino, kar je ključnega pomena za nadaljnji razvoj. 
Gasilci so znani po svojem pogumu in vztrajnosti, zato se 
tudi v Andražu nad Polzelo že veselijo naslednje gasilske 
olimpijade, ki bo leta 2024 v Italiji.   

Bina Plaznik
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Koledar dogodkov - avgust, september 2022

Avgust 2022

September 2022

Torek, 2. 8. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 4. 8. 2022, ob 11. uri
 Športno igrišče Andraž
 Družabno srečanje
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 4. 8. 2022, od 18. do 20. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Sobota, 6. 8. 2022, ob 5. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Pohod: Košuta – Slovenska   
 planinska pot
 Športno društvo Andraž

Torek, 9. 8. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela  
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 11. 8. 2022, ob 15. uri
 Zimzelen Topolšica
 Čebele na cvetočem travniku
 KUD Polzela – likovna sekcija, 
 Kvartet Oljka in Gobarsko-mikološko  
 društvo Polzela

Četrtek, 11. 8. 2022, od 18. do 20. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 12. 8. 2022, ob 18. uri
 Zbor pri prostorih Društva   
 upokojencev Polzela
 296. lunohod: Jama Pekel–Jedrt
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 12. 8. 2022, ob 20. uri
 Športno igrišče Andraž nad  
 Polzelo, ob slabem vremenu  
 v Domu krajanov Andraž
 Premiera komedije Toneta  
 Partljiča »Politika, bolezen moja«
 Kulturno društvo Andraž

Sobota, 13. 8. 2022, ob 20. uri
 Športno igrišče Andraž nad Polzelo,   
 ob slabem vremenu v Domu   
 krajanov Andraž
 Ponovitev komedije Toneta Partljiča  
 »Politika, bolezen moja«
 Kulturno društvo Andraž

Torek, 16. 8. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Od četrtka, 18. 8., do sobote, 
20. 8. 2022
 Dvorec Novo Celje
 Likovna kolonija Zeleno zlato
 KD Žalec, KUD Polzela – likovna   
 sekcija

Četrtek, 18. 8. 2022, od 18. do 20. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 19. 8. 2022, ob 7. uri
 Zbor pred občinsko stavbo na   
 Polzeli
 Pohod: Socka–Kislica
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 19. 8. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda
 Večer kantriglasbe: Daniel Kemish
 Občina Polzela – TIC Polzela
 Vstop prost!

Petek, 19. 8. 2022
 Pohod na Golico
 Društvo upokojencev Andraž  

Od ponedeljka, 22. 8. 2022,  
do petka, 26. 8. 2022, od 8. do 16. ure
 Športno društvo Savinja 2000,  
 Ločica ob Savinji
 Let’s Have Fun – zabavne  
 jezikovne počitnice, 8.  
 Teja Zidanski, prijave: 031 643 906,  
 zabavne.pocitnice@gmail.com

Torek, 23. 8. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 25. 8. 2022, od 18. do 20. ure
 Športno igrišče Andraž
 Rekreacija
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 26. 8. 2022, ob 19. uri
 Dom krajanov Andraž
 Odprtje likovne razstave »Kolonije v  
 Andražu
 Kulturno društvo Andraž  

Petek, 26. 8. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda
 Rokovski večer: Raptors
 Občina Polzela – TIC Polzela
 Vstop prost!

Sobota, 27. 8. 2022, ob 9. uri
 Velenjski grad
 Moje mesto, rad te imam
 Društvo šaleških likovnikov,  
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 27. 8. 2022, ob 21. uri
 Športno igrišče Andraž nad Polzelo
 Poletni kino na prostem
 Kulturno društvo Andraž

Nedelja, 28. 8. 2022, ob 14.30
 Športno igrišče Andraž nad Polzelo
 38. prireditev Družina Poje
 Kulturno društvo Andraž

Torek, 30. 8. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Petek, 2. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado  
 in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 3. 9. 2022, ob 5. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Pohod: Blato, Kanjevec,  
 Triglavska sedmera jezera
 Športno društvo Andraž

Sobota, 3. 9. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 1. kolo medkrajevne lige  
 malega nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Sobota, 3. 9. 2022, ob 20. uri
 Grad Komenda
 Hiperseksualna komedija:  
 Razočarana gospodinja pri  
 seksologu
 King Kong Teater
 Vstopnice na TIC Polzela in Eventim

Ponedeljek, 5. 9. 2022,  
od 18. do 19. ure
 OŠ Polzela – mala telovadnica
 Rekreacija, telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

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

Torek, 6. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela
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Torek, 6. 9. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovno ustvarjanje, delavnice  
 (z mentorjem)
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 8. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče ob občinski stavbi
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 9. 9. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 Odprti turnir v malem nogometu  
 – v počastitev 24. praznika  
 Občine Polzela
 Športno društvo Andraž

Petek, 9. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 9. 9. 2022, ob 18. uri
 Zbor pri prostorih DU Polzela
 297. lunohod: Jajški mlin–Grče
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 10. 9. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 2. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Sobota, 10. 9. 2022, ob 20. uri
 Grad Komenda
 Poletni večer z Gibonnijem
 Občina Polzela
 Vstopnice na TIC Polzela in Eventim

Nedelja, 11. 9. 2022, ob 15. uri
 Igrišče v Andražu
 2. športno srečanje članstva  
 ŠD med Vzhodom in Zahodom
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 11. 9. 2022, ob 15. uri
 Igrišče v Andražuela
 4. turnir streljanja z zračno puško
 Športno društvo Andraž

Ponedeljek, 12. 9. 2022,  
od 18. do 19. ure
 OŠ Polzela – mala telovadnica
 Rekreacija, telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 13. 9. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 13. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 13. 9. 2022 ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice, priprava  
 na kolonijo
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 15. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče ob občinski stavbi
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 15. 9. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda – VIT-točka
 Pogovor z igralko, televizijsko  
 voditeljico, radijsko moderatorko,  
 pripovedovalko in še kaj Valentino  
 Plaskan Jordan. Z domačinko se bo  
 pogovarjala Irena Štusej.
 Občinska knjižnica Polzela

Petek, 16. 9. 2022, ob 7. uri
 Zbor pred občinsko stavbo  
 na Polzeli
 Pohod: Velenje–Lubela
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 16. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado  
 in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 17. 9. 2022, od 9. do 17. ure
 Grad Komenda in  
 Dvorec Šenek Polzela
 32. likovna kolonija prijateljstva
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 17. 9. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 3. kolo medkrajevne lige malega   
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 18. 9. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Poletni večer s Kvatropirci
 Kvatropirci
 Vstopnice na TIC Polzela in Eventim

Ponedeljek, 19. 9. 2022,  
od 18. do 19. ure
 OŠ Polzela – mala telovadnica
 Rekreacija, telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 20. 9. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 20. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado  
 in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 20. 9. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovne delavnice z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 22. 9. 2022, ob 17. uri
 Grad Komenda – prostori knjižnice
 Pravljična ura z ustvarjanjem
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 22. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče ob občinski stavbi
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 23. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado  
 in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 23. 9. 2022, ob 18. uri
 Dom krajanov Andraž nad Polzelo
 Odprtje sadjarske in kulinarične   
 razstave
 Kulturno društvo Andraž 

Sobota, 24. 9. 2022, ob 8. uri
 Parkirišče ob občinski stavbi 
 Dobrodelni malteški tek
 Start ob 9. uri
 Ustanova dobrodelni županov  
 sklad Polzela

Sobota, 24. 9. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 4. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Sobota, 24. 9. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Turizmu pomaga lastna glava
 Občina Polzela

Nedelja, 25. 9. 2022, ob 10. uri
 Igrišče v Andražu
 5. turnir streljanja z zračno puško
 Športno društvo Andraž

Ponedeljek, 26. 9. 2022, od 18. do 19. ure
 OŠ Polzela – mala telovadnica
 Rekreacija, telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 27. 9. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 27. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostoru DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado in  
 kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 27. 9. 2022, ob 18. uri
 Kulturni dom Polzela
 Zbiranje likovnih del 32. likovne   
 kolonije za razstavo
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 29. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče ob občinski stavbi
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 30. 9. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, pikado  
 in kegljanje na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela
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Človek živi tako dolgo, 
dokler se ga ljudje spominjajo.

Ivi je prejel odlikovanje Lovske zveze Slovenije »red za lovske zasluge III. Stopnje«, zlati znak za lovske zasluge in zlati znak Lovske 
družine Polzela. Največje priznanje pa je dosegel, ko je kot mentor lovskim pripravnikom predajal svoje bogato znanje mnogim našim 
zdajšnjim članom. S svojim predanim delom tako v lovišču kot na našem lovskem domu je dajal poseben zgled bodočim lovcem.

Člani smo upali, da bomo našli besede ob nenadomestljivi izgubi našega Ivija. Ko nas pot zanese čez Slatine, nam naše rosno 
oko išče našega Ivija, kje se bo izza kakšnega drevesa prikazal, kot se je znal le on. A čakamo zaman, Ivija ni več. Ko smo Ivija  
na pokopališču na Polzeli položili k zadnjemu počitku in mu je zadnjikrat v slovo zapel lovski rog, ko so odjeknili poslednji streli  
v slovo za njegov zadnji lov, takrat nam je vsem zbranim zastal dih.

Ivi, mi vemo, da nisi umrl, ampak si samo odšel na svoj zadnji lov, tja, kamor mi tako ali drugače tudi pridemo enkrat za teboj. 
Naj ti bo lahka Slovenska zemlja, sveti Hubert in boginja Diana pa naj te popeljeta v večna lovišča. Vsem domačim, znancem in 
prijateljem izrekamo globoko sožalje. 

Lovska družina Polzela

SLAVICA KOŠEC
(22. 7. 1955–24. 6. 2022)

Ob boleči izgubi naše ljubeče in srčne žene, mami, babi in 
tašče se vsem, ki ste jo imeli radi, iz srca zahvaljujemo za 
tolažbo ter darovane sveče in rože. 

Neizmerno te bomo pogrešali.

Franci, Saša in Jure z družinama

Zahvala

Kjer koli si,
v našem srcu boš vedno z nami.
Ne mine dan, da ne pomislimo nate.

Ko veš, da je naposled spomin vse, kar imaš … 
Mineva že peto leto, ko te nimamo več ob sebi,  

si pa globoko v naših srcih vedno z nami.  
Ti si naše srce, naš angel varuh, ki nas gleda z neba.

MARIJA ŠKETA
z Brega pri Polzeli

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižgete 
svečko in se spominjate lepih trenutkov z njo.

Vsi njeni

V spomin

LOVCU IVU V SLOVO

Sredino sončno jutro so v trenutku prekrili temačni oblaki, ko je med nami odjeknila žalostna vest,  
da nas je za vedno zapustil dolgoletni član Lovske družine Polzela Ivi Posedel. Ivi Posedel je vstopil  
v našo lovsko družino leta 1976. Takrat sta mu bila največji vzor njegov oče Ivi in stric Franc.  
Že takratno članstvo v lovski družini je opazilo, da je Ivi »ta pravi jager«, s srcem in dušo predan  
skrbi za divjad, zato so ga poslali na šolanje za lovskega čuvaja, kar je uspešno opravil leta 1978.  
Ob neizmerni podpori žene Ivice ter sinov Robija in Boruta je svoje dolgoletno odhajanje od doma  
v zgodnjih urahv naravo doma navduševal z zgodbami, ki jih je s seboj prinašal iz narave.

Lovsko čuvajsko službo je vestno opravljal 44 let, vse do dne, ko mu je njegovo telo ugrabila zahrbtna 
bolezen. Takrat je še zadnjikrat odšel na čuvajski obhod pogledat svoje srnice, zajčke in ptičke v njegov 
najljubši del lovišča Slatine. Srnice se pasejo, zajčki skačejo, ptički prepevajo ter čakajo prihod Ivija, 
a njegovih korakov več ni …
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