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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. 10. 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 27. 10. 2022.
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Prazniki so priložnost, da se ustavimo

Dragi občanke in občani! 

2. oktober je praznik naše občine, Občine Polzela. Na 
predvečer praznika vas vabim, da skupaj praznujemo na 
slavnostni akademiji, na kateri bodo tudi letos podeljena 
priznanja Občine Polzela. 

Prav je, da znamo skupaj delati. Prav pa je tudi, da 
znamo skupaj praznovati, zato bom resnično vesel, če boste 
prišli. Prepričan sem, da bo čarobno, saj bo z nami Maraaya. 
Marjetka in Raay bosta pričarala večer z zgodbami, ki bodo 
segle do srca: Drevo, 1000 let, Sva, Zdaj pa greš … 

Sicer pa, misli se morajo kdaj pa kdaj sprostiti, da lahko 
ustvarjalnost steče znova in znova. 

Obenem vas vabim na odprtje prenovljene rojstne hiše 
Neže Maurer, naše častne občanke. 30. septembra 2022 
ob 15. uri se bomo zbrali v Podvinu in se skupaj veselili.  
Morda bo prišla tudi Neža, zagotovo pa njena hči Eva. Če 
vam ne uspe, da se nam pridružite ta dan, lahko pridete dan 
oziroma dva za tem. V dnevih odprtih vrat rojstne hiše Neže 
Maurer bo veselo.

Prijazno vas vabim tudi na vse druge dogodke, s katerimi 
se bomo poklonili prazniku naše občine.

Spoštovani vsi, iskreno vam čestitam in se veselim 
srečanja z vami. 

Vaš župan 
Jože Kužnik
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Kdo so občinski nagrajenci leta 2022?  

Občina Polzela vsako leto podeljuje priznanja posameznikom, družbam, zavodom, 
skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za posebno pomembna dejanja, 
delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine 
Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju, za izjemno življenjsko delo 
ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Polzela, 
za pomembne dosežke v krajšem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje delo ter za 
dosežke na področju inventivne dejavnosti.

Občinski svet je na zadnji seji potrdil letošnje 
občinske nagrajence. Priznanja bodo prejeli na slavnostni 
akademiji, ki bo na predvečer občinskega praznika, 1. 
oktobra 2022.

Naziv častni občan bo prejel Anton Mešič za dolgoletno 
požrtvovalno delo, zasluge in družbeno angažiranost na 
gospodarskem, negospodarskem, okoljskem in političnem 
področju, kar je za Občino Polzela izjemnega pomena.

Grb Občine Polzela bo prejelo Medgeneracijsko društvo 
Mozaik generacij Polzela za prostovoljsko delo, ki odmeva 
tudi zunaj Občine Polzela, s katerim ranljivim posameznikom 
omogoča večjo socialno vključenost, jih pripravlja na starost, 
jim omogoča aktivno preživljanje prostega časa in smiselno 
jesen življenja.

Grb Občine Polzela bo prejel Rudolf Jazbec za življenjsko 
delo na področju gasilstva in hortikulture v Občini Polzela.

Plaketo Občine Polzela bo prejel Tomaž Cvikl za 
prispevek na področju športa v Občini Polzela in skrb za 
naravo.

Plaketo Občine Polzela bo prejel Iztok Drobež za 
uspešno delo na področju gasilstva in društvenega delovanja 
v Občini Polzela.

Plaketo Občine Polzela bo prejel Rok Bastl za prispevek 
k razvoju in promociji gasilstva v Občini Polzela.

Na slavnostni akademiji bo župan podelil tudi županova 
priznanja, ki jih bodo prejeli Mirko Jegrišnik za uspešno 
vodenje Planinskega društva Polzela v obdobju 2017–2022 ter 
za sodelovanje na državnih in mednarodnih tekmovanjih v 
planinski orientaciji, Darko Hlupič za aktivno sodelovanje 
pri projektu Evropski teden mobilnosti in za predanost 
polzelski košarki ter Mladinska sekcija Kulturnega društva 
Andraž za uspešno delo, ki bogati Andraž nad Polzelo.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke. 

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

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

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

RAZPIS - ŠTIPENDIJE ŽUPANOV SKLAD

Na podlagi 10. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz Ustanove Dobrodelni 
županov sklad Polzela z dne 27. 7. 2017 Ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela 

javno objavlja
razpis za dodelitev dodatnih štipendij dijakom ali študentom za šolsko leto 2022/23

Predmet razpisa: javni razpis za dodelitev dodatnih štipendij dijakom ali študentom 
za šolsko leto 2022/23 je namenjen dijakom in študentom, ki so občani Občine Polzela 
ter živijo v slabih premoženjskih razmerah. 

Število in višina štipendij: za šolsko leto 2022/23 se razpiše 6 štipendij v višini  
130 EUR na mesec.

Pogoji: za pridobitev štipendije iz Ustanove Dobrodelni županov sklad Polzela mora 
vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:

• je državljan Republike Slovenije,
• ima stalno prebivališče v Občini Polzela,
• ima status dijaka ali študenta,
• je redno vpisan v srednješolski, diplomski ali podiplomski program,
• živi v slabih premoženjskih razmerah,
• skupni letni prihodek na družinskega člana ne presega 10.000 EUR bruto.

Dostopnost vloge: vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada 
http://www.polzela.si/aktualno/zuapanovsklad. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na 
naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Način oddaje vlog: vlogo je treba oddati na naslov Ustanova Dobrodelni županov 
sklad Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je 14. 10. 2022. Vloga je vložena pravočasno, 
če jo sklad prejme najpozneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s 
priporočeno pošiljko. 

Jože Kužnik,
predsednik Ustanove

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. 
 

ZLATI MATURANTI 2022

Spoštovani študentke in študenti prvega letnika 
fakultete!

Vse, ki ste na letošnji splošni ali poklicni maturi dosegli naziv  
ZLATI MATURANT ali DIAMANTNI MATURANT in imate stalno bivališče  
v Občini  Polzela, vabim, da nam z namenom, da vas spoznamo in 
vam čestitamo k vašemu osebnemu uspehu, to sporočite na e-naslov:  
obcina.polzela@polzela.si, najpozneje do 10. 10. 2022. 

Jože Kužnik,  
župan
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Drugi obisk projektnega sveta  
Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt 

»Občina po meri invalidov« 

23. septembra je Občina Polzela gostila člane projektnega sveta Zveze delovnih 
invalidov Slovenije ZDIS. Sodelavci projekta »Občina po meri invalidov« smo jim 
predstavili Poročilo o izvajanju in realizaciji akcijskega načrta za uresničevanje enakih 
možnosti invalidov v Občini Polzela za leto 2022, v katerem so opisane izvedene 
dejavnosti in projekti, ki jih občina, društva v občini in zunaj občine ter zavodi izvajamo 
za izboljševanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z ovirami ter drugih šibkejših 
skupin v Občini Polzela.

 

Delovna skupina projekta je v največji meri predstavila 
izvedene ukrepe in ukrepe, ki jih bo do konca leta še izvedla. 
To so dejavnosti, s katerimi sistematično odpravljamo ovire 
za dostop do grajenega okolja, izboljšujemo vidnosti ovir v 
zgradbah ter izvajamo prilagoditve na javnih površinah in v 
prometu. Kot izvajalec projekta »Občina po meri invalidov« 
postaja tudi povezovalec med invalidskimi in humanitarnimi 
društvi ter otroki in mladino.

Invalidska, humanitarna in druga društva ter zavodi so 
predstavili svoja področja delovanja ter dejavnosti, ki jih 
izvajajo in so na območju Občine Polzela vidne v zelo velikem 
obsegu. Izpostavimo lahko humanitarno pomoč socialno 
šibkejšim, obiskovanje starejših in bolnih na njihovem domu, 
medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje starejših, skrb 
za športno udejstvovanje in druženje starejših, pogovorno 
pomoč in mnogo več. 

Pomembno je tudi izpostaviti skupni trud Društva 
upokojencev Polzela in Andraža nad Polzelo ter Rdečega 
križa Polzela, ki je zelo aktivno deloval pri ozaveščanju, 
obiskovanju starejših občanov pri vzpostavitvi e-oskrbe. 
Zaradi njihove vpetosti v okolje in razumevanja stiske jim je 
uspelo pomagati pri vključitvi e-oskrbe kar 65 občanom, kar 
je v primerjavi z nekaterimi občinami izjemen dosežek. Zato 
izrekamo vso pohvalo vsem, ki se trudite in vedno po svojih 
najboljših močeh priskočite na pomoč.

Ena izmed uresničitev akcijskega načrta je tudi barvni prehod za 
pešce. 

Na delovnem sestanku je razpravljalo 23 udeležencev. 

Člani projektnega sveta ZDIS so pohvalili napredek,  
delo in dejavnosti, ki jih Občina Polzela izvaja v skladu s 
sprejetim akcijskim načrtom.

Podali so še nekaj koristnih predlogov, s katerimi bo 
delovna skupina poročilo dopolnila v skladu s pravilnikom o 
pridobitvi listine.

Končno poročilo o projektu bo v oktobru obravnaval 
projektni svet in nato upravnemu odboru predlagal,  
da se Občini Polzela podeli listina ‘’Občina po meri 
invalidov’’.

 Slovesna podelitev listine bo v prvi polovici decembra. 

Jasna Gregorc
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Evropski teden mobilnosti tudi v Občini Polzela

V Evropskem tednu mobilnosti, ki je osrednja kampanja Evropske komisije 
za spodbujanje čistega in trajnostnega mestnega prevoza, so med 16. in 22. 
septembrom dejavnosti potekale v približno 3000 mestih več kot 40 držav. Izjema 
ni bila niti naša občina, ki je v sodelovanju z osnovno šolo in vrtcem ter različnimi 
društvi in ustanovami poskrbela za pester nabor dejavnosti. 

Koordinatorica projekta Arijana Kufner, sicer strokovna 
sodelavka za projekte in javna naročila v Občini Polzela, 
je pojasnila, da so v tem tednu pripravili pester nabor 
dejavnosti, namenjen prav vsem generacijam občanov. »Zelo 
smo zadovoljni z odzivnostjo šole in vrtca. Tamkajšnji učenci 
so se pod mentorstvom učiteljev in vzgojiteljev zelo lepo 
vključevali v dejavnosti, medtem ko bi si želeli v prihodnjih 
letih vanje vključiti še več preostalih občanov.«

»Poljubi in odpelji«
V sklopu tedna mobilnosti so se zvrstile zanimive in 

uporabne dejavnosti za spodbujanje čistih in pametnih 
prometnih rešitev, ki zmanjšujejo porabo energije in 
izpustov, prihranijo denar in spodbujajo zdrav način življenja. 
Začeti je treba že pri najmlajših, in tako je bilo tudi na 
Polzeli. Nekateri učenci so ves teden namesto s klasičnim 
avtobusom v šolo prihajali peš v spremstvu učiteljev. Akcija, 
ki se je v vseh teh letih že dodobra uveljavila, se imenuje 
Pešbus. Petkovo dopoldne je popestrila še delavnica o 
prometni varnosti, ki so se je udeležili učenci višjih razredov 
osnovne šole. Zanimiva in obenem prisrčna dopolnitev 
prometnega režima pri šoli je prometna tabla Poljubi 
in odpelji. Gre za prostor, na katerem lahko starši varno 
ustavijo vozilo, s poljubčkom pospremijo otroke, ki nato 
sami zapustijo vozilo in se odpravijo do vrat šole. 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
V dejavnosti so se vključili tudi člani Medgeneracijskega 

društva Mozaik generacij Polzela, ki so se v šolskih prostorih 
razgibali s plesom. Med bolj obiskanimi delavnicami je 
bila tudi letos Spodbujanje aktivne mobilnosti starejših. 
Predstavniki iz žalskega centra zdravja so udeležencem 
merili krvni tlak, sladkor in holesterol. Izvedli so test hoje 
na dva kilometra. Tisti, ki bolj prisegajo na kolesarjenje, so 
se lahko udeležili skupinskega kolesarjenja S kolesom okoli 
Polzele. Na voljo je bilo županovo električno kolo, ki ga je 
marsikdo z veseljem tudi preizkusil. 

Postaja Poljubi in odpelji za naše otroke in prijazno šolsko ulico

S Pešbusom so učenci v šolo prišli peš v skupini z Brega pri Polzeli. Člani medgeneracijskega društva so se odpravili na nordijsko hojo.
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Parkirišče namenjeno otrokom 
Druga polovica Evropskega tedna mobilnosti je bila 

v prvi vrsti v znamenju šolarjev. Parkirišče pred občinsko 
stavbo je bilo zaprto za avtomobile in namenjeno športnim 
dejavnostim otrok, ki so pod mentorstvom učiteljev površino 
izkoristili za različne športne igre. Nekdanja plezalna stena 
med Tušem in šolo je začela dobivati novo podobo. Na temo 
Evropskega tedna mobilnosti so naslikali prvi del poslikave, 
ki jo bodo nadaljevali v tem šolskem letu. Najmlajši občani 
so si v kulturnem domu ogledali predstavo Bičikleta. Občani 

so si lahko več o tednu trajnostne mobilnosti prebrali v 
prostorih Občinske knjižnice Polzela v gradu Komenda, kjer 
je bila na to temo postavljena enodnevna priložnostna 
razstava knjig. Vse tiste, ki se zavedate pomena tovrstne 
mobilnosti, Občina Polzela vabi, da se sprehodite po več kot 
štiri kilometre dolgi poti od središča Polzele do rojstne hiše 
Neže Maurer v Podvinu, po kateri so se v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti sprehodili tudi zaposleni v občinski  
upravi. 

Špela Ožir

Meritve krvnih vrednosti so bile dobro obiskane. Polna dvorana otrok na predstavi Bičikleta.

Domiselna poslikava nekdanje plezalne stene v centru Polzele.

Otroci OŠ Polzela so bili na parkirišču aktivni.
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V Občini Polzela se bo gradilo širokopasovno  
optično omrežje Rune

Občina Polzela obvešča občanke in občane, da bo podjetje Rune Enia, d. o. o., iz 
Sežane na območju naselij Andraž nad Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli, Polzela 
in Založe začelo graditi širokopasovno optično omrežje Rune, ki bo uporabnikom 
omogočilo dostop do boljše, hitrejše in zanesljivejše internetne povezave.

istočasno gradilo tako omrežje med naselji kot tudi omrežje 
do uporabnikov in uporabniških priključkov. Optično omrežje 
Rune bo uporabnikom omogočilo dostop do hitrejše in 
zanesljivejše internetne povezave, ki bo olajšala poslovanje, 
šolanje in vsakodnevno življenje.

Vključenost posameznih naslovov v projekt Rune lahko 
preverite na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer je 
priključek mogoče tudi naročiti. Strošek izgradnje optičnega 
priključka znaša 150,00 evra (z DDV) za fizične in 167,13 evra 
(z DDV) za pravne osebe, na vašo željo ga lahko krije tudi 
izbrani ponudnik storitev. Podrobnosti oziroma pogoje za to 
financiranje morate preveriti pri njih. V navedeni znesek je 
vključeno tudi nadaljnje vzdrževanje priključka. 

V podjetju Rune Enia, d. o. o., načrtujejo tudi dogodek, 
s katerimi bodo zaznamovali začetek del ter omogočili 
občankam in občanom, da se seznanijo s projektom.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.
ruralnetwork.eu 

Petra Siter

Za župana je izvoljen kandidat, ki dobi večino veljavnih 
glasov. Drugi krog volitev župana, če bo potreben, bo v 
nedeljo, 4. decembra 2022. Člani občinskega sveta se volijo 
po proporcionalnem načelu. 

Lokalne volitve 2022

Letošnje lokalne volitve bodo potekale v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa 
volitev je določen 5. september 2022. S tem dnem so začeli teči roki za izvedbo 
volilnih opravil. V Občini Polzela bomo volili župana in 17 članov občinskega sveta. 

V letu 2019 je Občinski svet Občine Polzela sprejel novi 
odlok, s katerim je za volitve članov občinskega sveta 
določena ena volilna enota, ki obsega celotno območje 
Občine Polzela. 

Za informiranje glede volitev smo pripravili podstran 
»Lokalne volitve«, na kateri najdete vse objave Občinske 
volilne komisije Občine Polzela, podatke in obrazce za 
pripravo kandidatur ter drugo gradivo za lokalne volitve. 

Alenka Kočevar

Z junijem so se uradno začele aktivnosti za izgradnjo 
širokopasovnega optičnega omrežja Rune na območju 
Občine Polzela in občin Braslovče, Celje, Mislinja, Mozirje, 
Dobrna, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, 
Žalec. 

Gradbena dela bodo predvidoma stekla v začetku jeseni, 
ko bo tudi znana časovnica del po omenjenih občinah in 
naseljih znotraj njih. Da bo gradnja tekla hitreje, se bo skoraj 
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Obnova lokalne ceste Založe–Podsevčnik

Občina Polzela je s 1. avgustom 2022 začela obnavljati tri kilometre dolg odsek 
lokalne ceste Založe–Podsevčnik, ki se konča z navezavo na regionalno cesto 
Velenje–Polzela. 

Projekt predvideva izvedbo rekonstrukcije drugega 
neobdelanega dela lokalne ceste LC 490-370 od km 0+000 do 
km 3+007, v sklopu izvedbe operacije se izvaja rekonstrukcija 
voziščne konstrukcije in ureja odvodnjavanje. 

Namen investicije je s predvidenimi ukrepi omogočiti 
dolgoročno boljšo ureditev uničenih oziroma poškodovanih 
delov lokalnih cest, izboljšati tehnične elemente cest, 

Predvideni konec obnovitvenih del je v oktobru 2023. 

Prerez traku

izboljšati odvodnjavanje ter ureditev obstoječih prepustov. 
Občina Polzela bo tako zagotovila ustrezno prometno 
infrastrukturo, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu izvajanju 
zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in varnosti šolske 
poti, dolgoročno uredila uničene in poškodovane dele 
lokalne ceste, vplivala na izboljšanje tehničnih elementov 
ceste, izboljšanje odvodnjavanja, ohranjanje obstoječe 
prometne povezave, ne nazadnje pa bo vplivala na povečanje 
prometne varnosti.

Urejena cestna infrastruktura bo poleg mirne in 
udobnejše ter uporabniku prijaznejše vožnje omogočala 
tudi možnost nadaljnjega razvoja kolesarskega turizma, 
ki je usmerjen oziroma se usmerja na trase s kakovostno 
infrastrukturo. 

Pogodbena vrednost investicije je 1.044.080,46 evra brez 
DDV oziroma 1.273.778,16 evra z DDV in je vrednost investicije 
za celovito fazo. Del pripravljalnih del, ki vključuje izdelavo 
investicijske in projektne dokumentacije, je že bil izveden v 
letu 2022. Predvideni zaključek je v oktobru 2023. 

Arijana Kufner

Preplastitev cestnega odseka v Založah

V nedeljo, 4. septembra 2022, je bil v Založah 
namenu predan obnovljeni cestni odsek. Preplasteno 
kategorizirano javno pot so odprli župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, krajanka Štefka Turnšek in predsednik 
Krajevnega odbora Založe Sergej Zabukovnik, blagoslovil 
pa jo je župnik Urban Lesjak. 

V kulturnem programu ob tem dogodku sta nastopili 
Larisa Turnšek in Nika Jelen ter Kristjan Turnšek na bobnih. 
Sledila je okusna pogostitev pri lovskem domu v Založah, ki 
so jo omogočili Lovska družina Polzela in številni donatorji 
ter krajanke in krajani Založ s svojim prostovoljnim delom. 

Damjan Jevšnik
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Energetska sanacija zdravstvene postaje 
je v polnem teku

 
Občina Polzela je v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 pridobila nepovratna sredstva za 
izvedbo operacije v višini 177.359,64 evra. 

Gre za Operativni program Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, natančneje za prednostno os »Trajnostna 
raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostno 
naložbo »Spodbujanje energetske učinkovitosti« ter specifični 
cilj 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 
S projektom bo občina znižala obratovalne stroške in zagotovila 
boljše delovne pogoje za delo v Zdravstvenem domu Polzela. 

Zdravstvena postaja bo tudi vizualno lepo vključena v okolico.

Dela obsegajo sanacijo ovoja (izvedbo nove 
toplotnoizolacijske fasade), zamenjavo stavbnega pohištva, 
toplotno fasado ostrešja ter zamenjavo strešne kritine zaradi 
dotrajanosti in energetske neučinkovitosti.

Župan Občine Polzela Jože Kužnik in direktor Lekarne 
Polzela Tadej Kotnik sta z družbo Halomojstri, d. o. o., 22. junija 
2022 podpisala pogodbo za energetsko sanacijo Zdravstvenega 
doma Polzela. Pogodbena vrednost energetske sanacije 
vključno z DDV znaša 542.292,72 evra. 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo zagotovilo 
sredstva v višini 177.359,64 evra, kar je 31 % deleža nepovratnih 
sredstev, medtem ko 3,6 % pogodbene vrednosti financira 
lastnik lekarne, in sicer v višini 20.000 evrov. Razliko bo Občina 
Polzela financirala iz lastnih sredstev.

Dela bodo predvidoma končana do konca oktobra 2022. 

Arijana Kufner

Ukinjen je železniški prehod, zgrajena  
povezovalna cesta na Polzeli in nov prometni režim

Občina Polzela je izvedla ukinitev železniškega 
prehoda Polzela 2 v km 16+865 na regionalni progi 31 
Celje–Velenje. Posledično z ukinitvijo ŽP Polzela 2 je bila 
prekinjena povezava v naselju, urejena cestna povezava 
preko lokalnih cest s premostitvijo Podvinske struge, 
izvedenih je bilo sedem priključkov, zgrajen oporni zid in 
urejena pešpot ob železnici. 

S projektom je občina uredila in ukinila nivojski prehod 
preko regionalne železniške proge, št. 31, Celje–Velenje, kar 
je izvedla z ustrezno izgradnjo povezave za preusmeritve 
prometa in ureditev dovoznih poti, z namenom zagotavljanja 
prometa in ureditev dovoznih poti, z namenom zagotavljanja 
varnosti v železniškem in cestnem prometu.

Z novo prometno signalizacijo je urejen nov prometni režim.
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Podpis

Vsi predvideni ukrepi zaradi ukinitve železniškega 
prehoda so bili izvedeni, posledično je bila urejena 
povezovalna cesta, zgrajen je bil novi most ter zaradi 
spremenjenega prometnega režima nameščena ustrezna 
prometna signalizacija. 

Občina Polzela je predvidene ukrepe izvedla v celoti do 
predvidenega roka, in sicer 23. avgusta 2022.  

    Arijana Kufner

Gradbena dela, za katera ni več potrebno  
gradbeno dovoljenje – manjša rekonstrukcija

Gradbeni zakon (GZ-1), ki je začel veljati 1. junija letos, investitorjem oziroma 
lastnikom objektov prinaša pomembno ugodnost, saj za določena gradbena dela ni 
več potrebno gradbeno dovoljenje. 

Uveden je pojem manjša rekonstrukcija, ki premošča 
vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. To so dela, 
ki presegajo vzdrževalna dela na objektu, hkrati pa se ne 
uvrščajo več pod rekonstrukcijo, za katero je bilo po stari 
gradbeni zakonodaji obvezno treba pridobiti gradbeno 
dovoljenje. Pri manjši rekonstrukciji gre za izboljšavo ali 
zamenjavo več posameznih konstrukcijskih elementov, 
s katero pa se ne sme ogrožati ali poslabšati gradbeno-
tehničnih lastnosti objekta. Investitorji oziroma lastniki 
objekta lahko brez gradbenega dovoljenja in brez prijave 
začetka gradnje izvajate naslednja dela: 

1. statične ojačitve posameznega ali več posameznih 
  konstrukcijskih elementov,

2. zamenjava istovrstnih posameznih konstrukcijskih 
  elementov, v katero spada na primer zamenjava 
  ostrešja ali delov medetažne konstrukcije,

3. zamenjava elementov javnega vodovoda in javne 
  kanalizacije,

4. dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo,

5. izvedba odprtin in večjih konstrukcijskih prebojev ter  
  povečanje obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo 
  ene tretjine površine posameznega konstrukcijskega 
  elementa in niso širši od 2 metrov,

 
 6. povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 
  metrov, pri čemer velikost povečanja odprtine ne  
  sme presegati ene tretjine površine fasade,Novi pojem “manjša rekonstrukcija”  premošča vrzel med 

vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo.

Občina Polzela, kot naročnik, Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, kot sofinancer, 
ter izvajalec Rafael gradbena dejavnost, d. o. o., so podpisali 
pogodbo za izvedbo operacije, in sicer v višini 1.038.083,90 
EUR brez DDV ter 1.266.462,36 EUR z DDV. Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, bo zagotovilo 
sofinanciranje v višini 70 % pogodbene vrednosti ter občina 
v deležu 30 %.
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7. novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade, na 
  kateri se izvajajo preboji, od meje zemljišča drugega  
  lastnika oddaljena več kot 2 metra, pri čemer velikost 
  novih prebojev ne presega ene tretjine površine 
  fasade in noben preboj ni širši od 2 metrov,

8. vgradnja dvigala v notranjosti objekta, s katerim se 
  posega v nosilno konstrukcijo,

9. manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto 
  tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo  
  posameznih konstrukcijskih elementov na objektu 
  (npr. izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt 
  nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig 
  obodnega zidu pod poševno streho za višino 
  horizontalne vezi za največ 0,3 metra),

10. prizidava nakladalnih ramp in klančin,

11. izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška  
  površine do 6 kvadratnih metrov,

12. prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali dvigala,  
  ki povezuje do tri etaže in je zunanji rob stopnišča  
  ali dvigala oddaljen od sosednjega objekta drugega  
  lastnika več kot 4 metre.

Brez strokovnega nadzora izvedba zgoraj naštetih del 
vendarle ne bo mogoča. Za prizidavo zunanjega stopnišča 
ali dvigala boste investitorji oziroma lastniki nepremičnine 
potrebovali pisni mnenji dveh pooblaščenih strokovnjakov, 
in sicer s področja gradbeništva in arhitekture, ter soglasje 
občine glede skladnosti s prostorskim aktom. Za dela, s 
katerimi se povečuje prostornina objekta, boste potrebovali 
pisno mnenje le enega pooblaščenega strokovnjaka s 
področja gradbeništva in soglasje občine. Za vsa druga 
zgoraj navedena dela (od 1. do 8. točke) pa bo za izvedbo 
manjše rekonstrukcije zadoščalo le mnenje pooblaščenega 
strokovnjaka s področja gradbeništva. Po izvedbi manjše 
rekonstrukcije mora strokovnjak s področja gradbeništva 
pisno potrditi še ustreznost izvedenih del. 

Brez gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje 
boste na obstoječih objektih ali na območju njegove zunanje 
ureditve lahko izvajali še vzdrževalna dela, in sicer tista, ki 
so namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta, 
izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, in manjši 
inštalacijski preboji, ki niso manjša rekonstrukcija, kot npr.:

• dela v objektu (pleskanje, popravilo ali zamenjava 
  ometov in poda, popravilo ali zamenjava notranjega 
  stavbnega pohištva, suhomontažna dela, izvedba/ 
  odstranitev lahkih nenosilnih sten …),

• dela na ovoju objekta in zasteklitve (prenova fasade,  
  zunanjega stavbnega pohištva in strešne kritine  

  na način, da se s posegi bistveno ne odstopa od 
  prvotne zasnove objekta, vgradnja strešnih oken, 
  zasteklitev lož, balkonov in zunanjih stopnišč,  
  namestitev senčil, nepohodnega konzolnega 
  nadstreška nad vhodom površine do 2 kvadratna 
  metra),

• vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških naprav,  
  potrebnih za delovanje objekta (popravilo ali zamenjava 
  naprav in napeljav na električnih, telekomunikacijskih, 
  strelovodnih, vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih 
  in prezračevalnih ter dimovodnih sistemih, popravilo/ 
  zamenjava priključkov),

• namestitev novih inštalacij in tehnoloških naprav,  
  potrebnih za delovanje objekta (namestitev novih  
  naprav in napeljav za ogrevanje, hlajenje,  
  prezračevanje, pripravo tople vode in razsvetljavo, 
  tudi za izkoriščanje obnovljivih virov energije in 
  hranilnike energije, namestitev novih električnih in 
  telekomunikacijskih napeljav in strelovodne zaščite  
  ter vodovoda, kanalizacije, vključno s sistemi za 
  shranjevanje in rabo padavin, in strojne opreme za 
  delovanje objekta, namestitev dimniških tuljav),

• dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve objekta  
  (izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo 
  za ureditev dvorišča in vrta, tudi za parkiranje, vključno  
  z dovozi oziroma dostopi in drugo opremo, npr.  
  zapornice, ter izvedba nakladalnih ramp, klančin, 
  dostopov in drugih ureditev za dostop in neovirano  
  rabo objekta),

• manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta  
  (vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih elementov in  
  manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov 
  premera do 16 centimetrov, ki ne zmanjšujejo bistveno  
  njihove nosilnosti),

• druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih  
  objektih (vzdrževanje in popravilo konstrukcijskih 
  elementov, vzdrževanje drugih delov objekta in  
  njegove izboljšave).

 
 
 Pogoj za izvedbo naštetih vzdrževalnih del je, da 
morajo biti v skladu s prostorskim izvedbenim aktom 
občine, gradbenimi predpisi in predpisanimi pridobljenimi 
mnenji mnenjedajalcev (nosilci javnih pooblastil, 
kot so npr. upravljavci komunalnih, energetskih, 
elektrokomunikacijskih vodov, plinovodov, direkcija za 
infrastrukturo, za vode, zavod za gozdove, za varstvo 
narave in kulturne dediščine …), kadar se izvajajo v 
območju varovalnih pasov in varovanih območij. Obveznost 
pridobitve mnenj (soglasij) velja za posege v varovana 
območja, kjer zaradi varstva javnega interesa velja poseben 
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režim, ki je namenjen varovanju narave, okolja, kulturne 
dediščine, voda, gozdov ipd., kakor tudi za posege v 
varovalnem pasu ob gospodarski javni infrastrukturi (javnih 
cestah, elektrovodih, železnicah, plinovodih). Podatki o 
pogojih umeščanja objektov v prostor, o varovalnih pasovih 
ter varovanih območjih so razvidni iz lokacijske informacije, 
ki jo lahko pridobite na pristojni občini. Tako boste morali 
npr. pri zamenjavi strešne kritine ali obnovi fasade najprej 
pri krajevno pristojni občini preveriti, ali je na vašem 

območju morda predpisana posebna barva fasade ali 
kritine (oz. material) in če so potrebna mnenja za izvedbo v 
varovalnem pasu ali varovanem območju.  

    Simona Stanter

Policijska kronika - avgust 2022

7. 8. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini kolesa 
na Glavnem trgu na Polzeli. Neznani storilec je oškodovanki 
iz kolesarnice odtujil zaklenjeno žensko gorsko kolo sive 
barve, znamke MTB Rockrider 520, in si ga tako protipravno 
prilastil. Za neznanim storilcem policisti še poizvedujemo, 
na ODT Celje pa je bila napisana kazenska ovadba. 

8. 8. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju na območju Andraža nad Polzelo, in sicer je do 
kaznivega dejanja prišlo pri podiranju dreves v gozdu. Podrto 
drevo je padlo na električne vodnike in prekinilo dobavo 
električne energije več gospodinjstvom. Zoper znanega 
storilca je bila napisana kazenska ovadba na ODT Celje. 

19. 8. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju grožnje, ki se je zgodilo na območju Polzele, ko je 
znani storilec resno zagrozil oškodovancu. Zoper znanega 
storilca je bila napisana kazenska ovadba na ODT Celje. 

30. 8. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini 
registrske tablice s kolesa z motorjem na Polzeli, in sicer je 
neznani storilec odtujil registrsko tablico z oznako LJ 6E-G9 
ter si jo tako protipravno prilastil. O zadevi je bila napisana 
kazenska ovadba na ODT Celje.

V mesecu avgustu smo bili policisti PP Žalec obveščeni 
o dveh prometnih nesrečah, ki sta se zgodili na območju 
Občine Polzela, in sicer prva z udeležbo divje živali – srne, 
druga z materialno škodo. 

Policisti PP Žalec smo bili v avgustu obveščeni o petih 
kršitvah javnega reda in miru, in sicer z glasno glasbo, 
prepirom v družini ter kršitvijo na javnem kraju s pridržanjem 
kršitelja. 

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko 
razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato 
je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog policije. Vozniki, poskrbimo, da 
bodo naši otroci na svoji šolski poti varni.

Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami 
srečujemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. 
Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo 
nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v 
vsakdanjem prometu, je izjemno pomembna. Ob tem seveda 
ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah 
vračajo v šole in so še razigrani.

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših 
prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot 
povzročitelji prometnih nesreč. Kot prometni udeleženci 
so nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po 
svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni 
hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti 
in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za 
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci 
v cestnem prometu. Zlasti vozniki moramo nanje še 
posebej paziti.

Otroci! 

Preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, nato na 
desno in še enkrat na levo. Če ni nikogar, jo lahko prečkate.

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za 
varno pot v šolo in domov: 

 
• Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in  

  pri zeleni luči na semaforju za pešce v primeru 
  semaforiziranih prehodov.    

• Na svoji poti naj uporabljajo označene ali  
  semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma 
  podhode.    

• Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo  
  prosto pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).   

• Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob robu ceste,  
  kjer ni pločnika.    

• Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.    
• Ne smejo se igrati na pločniku.    
• Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko.    
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• Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo.    
• Kolo naj vozijo počasi in previdno, s kolesarskim  

  izpitom in na pravilno opremljenem kolesu.    
• Uporabljati morajo kolesarsko čelado. To po novem 

  velja za vse voznike in potnike na kolesu, do  
  dopolnjenega 18. leta starosti. 

• Med vožnjo z vozilom morajo biti pripeti z  
  ustreznim zadrževalnim sistemom. 

Starši! 
 
• Te in prihodnje dni čim več časa namenite 

  prometnovarnostni vzgoji svojih otrok. Seznanite jih 
  z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (pomen  
  barv na semaforju, možne nevarnosti na šolski poti ...).   

• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le 
  na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali  
  v avtomobilu.    

• Pri tem ne pozabite, da s svojim ravnanjem dajete 
  zgled  otrokom. Pomislite, kako sami prečkate cesto,  
  ali uporabljate varnostne pasove, kako parkirate,  
  ali vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo.   

• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi  
  pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih  
  sedežih, primernih otrokovi starosti in telesni teži.  
 • Tudi sami se vedno pripnite. Poskrbite, da bodo 
  otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti  
  strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. 
  Nevarno je tudi vsako prerivanje otrok ob avtu.  
  Mlajšega otroka starši iz vozila vzemite sami.

Vozniki!
 
• Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo 

  nepredvidljivost še posebej pozorni.   
• Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. V bližini  

  šolskih poti zmanjšajte hitrost vožnje. Vozite še 
  posebej previdno, počasi in na zadostni varnostni 
  razdalji.    

• Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter  
  krajev, kjer se morda igrajo otroci (npr. na ulicah, 
  parkiriščih ...).    

• Pešcem odstopite prednost, da bodo lahko varno  
  prečkali cesto.    

• Parkirati morate pravilno, saj z nepravilno ustavitvijo  
  ali parkiranjem lahko ne samo ovirate, temveč otroke 
  in druge pešce tudi ogrožate.   

• Izogibajte se uporabi mobilnega telefona med vožnjo,  
  ki nevarno preusmerja pozornost s ceste in dogajanja  
  v prometu. 

Gorazd Trbovšek

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za varno pot v 
šolo in domov.

Nova talna označba, ki umirja promet v okolici šole.
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Z malimi dejanji do velikih prihrankov

Na katerih področjih svojega življenja lahko z 
majhnimi ukrepi prihranimo največ energije in denarja? 
Na Inštitutu Jožef Stefan so pripravili prispevek, v 
katerem lahko preberete, kateri so ti ukrepi, kakšen 
prihranek nam prinesejo in koliko nas stanejo.

V začetku julija me je za energetski nasvet poklical 
dober prijatelj iz otroških let, ki je pred kratkim kupil staro 
enostanovanjsko hišo v Ljubljani. Denarja za energetsko 
prenovo ni ostalo kaj dosti. Trenutno se ogreva z zemeljskim 
plinom in za piko na i naj povem, da je prejel že drugi 
opomin dimnikarja o dotrajanem plinskem kotlu, ki ga je 
treba nemudoma zamenjati. Razlagal sem mu, kako zelo 
pomembno je najprej izvesti vse ukrepe učinkovite rabe 
energije (URE) in šele nato menjati ogrevalni sistem. Od 
tu naprej si najinega pogovora »o kuri ali jajcu« ni težko 
predstavljati.

Posebna reč, ki mi je ostala v spominu, je, da je poznal 
praktično vse ukrepe URE, le prave teže jim ni pripisoval. Ko 
smo glede ukrepov bombardirani s tisoč in enim nasvetom, 
se namreč kaj hitro zgodi, da postanemo nekritični do 
njihovih učinkov, ali povedano z drugimi besedami, enako 
pozornost namenimo varčevanju pri uporabi telefona kot 
pri uporabi tople sanitarne vode. Ne zavedamo se, da pri 
ogrevanju sanitarne vode porabimo nekaj redov velikosti 
(nekaj desetkrat) več energije. Za polnjenje telefona namreč 
porabimo le toliko električne energije, kot če smo se pri 
odmerjanju vode za pripravo testenin ušteli za manj kot 
deciliter. 

Prav zato danes za vsakega izmed treh tipično največjih 
porabnikov energije doma posebej omenjamo pet verjetno 
najpomembnejših malih dejanj. To so tista dejanja, 
lahko bi jih imenovali mali ukrepi URE, ki ne stanejo 
veliko, zahtevajo pa spremembe naših navad in imajo 
sorazmerno velik učinek. Da bi jih lahko identificirali, 
si moramo najprej pogledati statistiko rabe energije v 
slovenskih gospodinjstvih in jo ustrezno preslikati v svoje 
življenje ali povedano drugače: če ne uporabljamo sušilnega 
stroja, z njim pač ne moremo prihraniti energije. Ne gre za 
iskanje grešnega kozla, gre za iskanje načina, kako lahko 
vsak izmed nas na svoj način prispeva delež k zmanjšanju 
rabe energije in vzdržni prihodnosti. 

In kolikšen je ta delež?

Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem slovenskem 
gospodinjstvu, ki ga za potrebe tokratnega pisanja 
predstavlja štiričlanska družina. Živijo v srednje varčnem 
stanovanju velikosti 100 kvadratnih metrov. Ogrevajo 
se z zemeljskim plinom. V prostoru vzdržujejo pozimi 22 

stopinj Celzija, poleti pa klimatsko napravo uporabljajo po 
potrebi le kak mesec. Člani družine porabijo v povprečju 
70 litrov vode na osebo na dan, od tega 18 litrov vroče 
vode, ogrete na 55 stopinj Celzija. Imajo en družinski 
avto, ki v povprečju porabi 5,6 litra dizelskega goriva 
na 100 kilometrov, na njegovem števcu se letno odvrti 
20.000 kilometrov. V družini imajo vse velike gospodinjske 
aparate, vsak dan kuhajo na steklokeramični plošči, imajo 
tudi računalnik in klimatsko napravo. Pričakovana poraba 
energentov v opisani družini je 26 MWh po porabnikih, kot 
jih prikazuje slika 1.

S slike 1 lahko hitro razumemo, zakaj pozornost v tem 
članku usmerjamo zlasti na tri ključne porabnike: ogrevanje 
prostorov, mobilnost in pripravo tople sanitarne vode, 
vendar bi bilo zelo narobe posplošiti, da so drugi porabniki 
zanemarljivo majhni. Vrstni red priporočil za naše tipično 
slovensko gospodinjstvo je naslednji.

Ocenjena letna raba energije v tipičnem slovenskem gospodinjstvu: 
rumena – poraba zemeljskega plina, rdeča – poraba dizelskega 
goriva, modra – poraba električne energije
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1. Ogrevanje prostorov (pričakovani prihranek  
15–20 %)

• Eden izmed najpreprostejših in najpomembnejših 
  ukrepov pri ogrevanju prostorov je znižanje  
  temperature ogrevanih prostorov za 1 ali 2 °C. Seveda  
  tega ne moremo storiti vedno in povsod, a nam  
  takšen ukrep v osrednji Sloveniji lahko zniža rabo 
  energije za približno 8 % za vsako stopinjo, ki jo  
  znižamo. 

• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo.

• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo temperaturo 
  ogrevalnega medija, ki še ogreje prostore na 
  nastavljeno temperaturo. Da bi to lahko dosegli, 
  moramo uporabiti vse radiatorje ogrevalnega sistema,  
  na katere namestimo termostatske ventile in glave 
  z nastavljeno temperaturo prostora. S tem, ko imamo 
  večjo površino za oddajo toplote v prostor (več  
  radiatorjev), se namreč lahko zniža temperatura  
  ogrevalnega medija/sistema, kar poveča izkoristek  
  ogrevalne naprave, še posebno, če imamo 
  kondenzacijsko plinsko peč ali toplotno črpalko.  
  Intuitivni ukrep »varčevanja«, da v prostoru, ki ga  
  ogrevamo, zapremo čim več radiatorjev, je napačen.

• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali omogoča 
  način ogrevanja. Naprava je namreč prav tako  
  toplotna črpalka, ki je zelo učinkovita, kadar je 
  temperaturna razlika med ogrevanim prostorom in 
  okolico majhna, zato je zlasti v prehodnem  
  (pomladnem, jesenskem) obdobju lahko zelo ugodna 
   rešitev za ogrevanje ali dogrevanje.

• Stanovanje prezračimo nekajkrat na dan: hitro, v nekaj 
   minutah, in to »na prepih«. Če uporabljamo 
  prezračevalno napravo, prostore prezračujemo z  
  minimalno potrebno izmenjavo zraka.

2. Mobilnost (pričakovani prihranek 15–20 %)

• Podobno kot ogrevanje prostorov je tudi 
  uporaba osebnega avtomobila povezana z eno  
  izmed  najintenzivnejših rab energije v tipičnem 
  slovenskem gospodinjstvu, zato je prvi ukrep 
  zmanjšati število nepotrebno prevoženih kilometrov. 
  V to je usmerjena tudi danes vse bolj uveljavljena  
  možnost dela od doma. Na tem mestu posebej  
  omenjamo tudi službene poti ali turistična potovanja  
  z letalom, ki v tipičnem slovenskem gospodinjstvu  
  (slika 1) niso upoštevana. Ta potovanja je prav tako  
  treba zmanjšati na minimalno potrebno. 

• Kadar je le mogoče in smiselno, namesto osebnega 
  avtomobila uporabljamo javni prevoz ali druge  

  načine prevoza (kolo, pešačenje). Pomenljiv je že 
  podatek, da okoli 50 % poti v mestih opravimo z  
  avtom na razdaljah, manjših od 5 km.

• Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 km/h  
  oziroma tako, da je varno, skladno s predpisi in da 
  ne oviramo prometa. To za tisti čas vožnje lahko 
  pomeni do približno 20 % manjšo porabo goriva.

• Če res ni nujno potrebno, klimatsko napravo v 
  avtomobilu ugasnemo. Toliko bolj pomembno je to 
  storiti pri starejših avtomobilih, saj tam vključena  
  naprava ves čas deluje pri nazivni moči ne glede na  
  nastavitev temperature v potniški kabini. Ugasnjena  
  naprava lahko prihrani do 0,5 litra goriva na 100  
  kilometrov.

• Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih nehamo 
  uporabljati za prevoz tovora (koles, strešnega kovčka, 
  smuči …).

3. Ogrevanje vode (pričakovani prihranek 15–20 %)

Tretji tipično največji porabnik energije doma je priprava 
tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako zelo energetsko 
intenzivno je ogrevanje vode, naj povemo, da za pripravo 
litra čaja porabimo približno toliko električne energije, kot 
bi jo potrebovali, če bi avto omenjene družine dvignili na vrh 
30 metrov visoke stolpnice. Kdo bi si mislil, liter čaja. Tukaj 
so naslednja mala dejanja najpomembnejša:

• Redkeje se kopajmo, namesto tega se prhajmo z  
  navadno prho. Oprhamo se hitro, brez namakanja. 
  Skozi ročko prhe takrat dobesedno odteka 20 kW,  
  kar je veliko več, kot so nazivne toplotne izgube  
  velike stanovanjske hiše. Minuta prhanja v povprečju  
  pomeni porabo 10 litrov vode in 0,3 kWh akumulirane  
  energije. Prha ni ravno primeren kraj za iskanje 
  navdihov ...

• Za izpiranje in splošno uporabo pazimo, da namesto 
  tople vode uporabljamo hladno vodo.

• Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se dandanes 
  opazi redkeje, je pol ure puščanja na strani tople  
  vode, ki se s kapljico na sekundo zdi zanemarljivo 
  majhno, primerljivo s porabo električne energije za 
  enkratno polnjenje telefona.

• Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste mrežice 
  na izstopu iz pipe, kjer se rad nabira vodni kamen.  
  Nič posebnega ne počno, razen tega, da vodi  
  primešajo zrak v homogeno zmes, zaradi česar si  
  lahko umijemo roke in učinkovito izplakujemo posodo  
  z občutno manjšim pretokom. Pa saj to je njihov  
  glavni namen – zmanjšati porabo (tople) vode.  
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Če znižamo temperaturo ogrevanih prostorov za 1 ali 2 stopinji 
Celzija, lahko s tem znižamo rabo energije za približno 8 % za vsako 
stopinjo Celzija.

 • Porabo zmanjšamo tudi, kadar pipo zapremo, če  
  vode ne potrebujemo, na primer med ščetkanjem zob  
  ali kuhanjem.

• Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v  
  zalogovniku. Z nižjo temperaturo je učinkovitost  
  grelne naprave za pripravo tople sanitarne vode višja,  
  hkrati se zmanjšajo tudi toplotne izgube zalogovnika  
  in celotnega sistema. 

Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev 
termostatskih ventilov in glav na radiatorje ter namestitev 

perlatorjev na pipe finančno najdražji. Okvirni strošek prvega 
je približno 30 evrov/radiator, strošek drugega pa približno 
1 evro/pipo. Zanimivo je, da ta dva ukrepa ne zahtevata 
spremembe naših navad, vsi drugi ukrepi, ki ne stanejo nič, 
pa od nas terjajo vsaj malo muje. Pa saj tako je v življenju: 
brez muje se še čevelj ne obuje.

V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE se med drugim 
ubadamo tudi s tem, kako se najbolj učinkovito približati 
različnim ciljnim skupinam. Zavedati se moramo, da k 
ukrepom URE posameznika ženejo različni vzroki – med njimi 
so najpomembnejši finančni motivi, energetska revščina, 
zavest in odgovornost do podnebja in okolja. Nekaterih 
razpoložljivi argumenti še niso prepričali in čakajo na boljša 
pojasnila, še vedno pa je nerazumljivo velik del takih, ki se 
jih zniževanje emisij in rabe energije preprosto ne tiče in ob 
tem navajajo različne argumente. Njim zgornje pisanje ni 
bilo namenjeno, vsem drugim pa, upamo, v veliko korist in 
sprostitev ob kakšni hudomušnici.

In če sklenem s prijateljem iz otroštva: odločil se je 
za zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko, 
ki pokrije toplotne izgube neobnovljene hiše. Čez kakšno 
leto ali dve bo ta naprava bistveno prevelika, da bi lahko 
delovala optimalno, in takrat bomo iskali najboljšo mogočo 
rešitev. A vse to prihranimo za naslednje pisanje, do takrat 
pa le pogumno: z malimi dejanji do velikih prihrankov. 

Mag. Jure Čižman

Oglas ni lektoriran.
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Jože Kužnik, župan Občine Polzela

Leto 2022 je leto volitev. Volitvam v Državni zbor bodo sledile volitve za predsednika 
države. Izbirali ga bomo 23. oktobra. Malo manj kot mesec pozneje pa bodo lokalne 
volitve, na katerih bomo odločali, kdo bodo župani slovenskih občin in naši predstavniki 
v občinskih svetih. Za župana Občine Polzela bo ponovno kandidiral zdajšnji župan 
Jože Kužnik. Pred iztekom mandata sem mu zastavila nekaj vprašanj. Čeprav je 
bila tema pogovora resna, jo je v svojem slogu oplemenitil s kančkom duhovitosti in 
humorja, kar je zanj tako zelo značilno.   

Začetki segajo v leto 2012
Župan ste postali leta 2012, torej pred natanko desetimi 

leti. Kako bi opisali teh deset let vaše močne vpetosti v 
Občino Polzela, ko ste, kot rečemo v pogovornem jeziku, 
prvi mož občine?

Vpetost v lokalno politiko se je zame začela leta 2002 z 
izvolitvijo v občinski svet Občine Polzela. Od leta 2006 do leta 
2012 sem nepoklicno opravljal funkcijo podžupana, zadnjih 
deset let sem župan. Teh deset let lahko imenujem »leta 
izzivov«. Bila so naporna, a tudi zelo zanimiva. Veliko sem se 
naučil, menim pa, da sem veliko tudi dal. Biti župan je zame 
poslanstvo. Dosegljiv sem skoraj v vseh urah dneva in skoraj 
vsak dan. 

Veliko je bilo narejenega: od reorganizacije občinske uprave 
do nadaljevanja začetih projektov, priprave novih projektov in 
seveda njihove izvedbe. Občina Polzela je v teh letih prejela 
vrsto certifikatov in nazivov, kot so: branju prijazna občina, 

mladim prijazna občina, planetu prijazna občina, certifikat 
kakovosti, občanom prijazna občina … Še letos bomo postali 
invalidom prijazni. Sprejet je bil občinski prostorski načrt 
z dopolnitvami. Veliko smo naredili na področju promocije 
občine: Občina Polzela je postala širše prepoznavna zaradi 
mnogih prireditev, ki so resnično na visoki ravni. Posebej 
izpostavljam Dan slovensko-ameriškega prijateljstva, ki ga 
od leta 2014 organiziramo skupaj z veleposlaništvom ZDA in  
Uradom predsednika Republike Slovenije. Prisotnost visokih 
gostov spremlja zahteven protokol, ki nam je prinesel veliko 
ugleda. Projekti na področju infrastrukture pa tako ali tako 
govorijo sami zase. 

Najpomembnejše se mi zdi, da mi je uspelo vzpostaviti 
pristen stik tudi z »malim človekom«. Prav z vsakim občanom 
rad spregovorim nekaj besed o tem in onem, za vsakega sem 
vedno dosegljiv tako osebno kot prek elektronskih medijev. 
Tako iz prve roke slišim vaše želje, potrebe, pohvale, pa tudi 
kritike. In jih seveda upoštevam, kolikor se le da.

 
Veliko je bilo narejenega v tem obdobju. Vem, da je 

težko, pravzaprav nemogoče vse našteti, pa vendar: kaj 
je tisto, na kar ste najbolj ponosni, da se je zgodilo in/ali 
naredilo v prvi vaši desetletki?  

Nanizal jih bom nekaj, ker je res, kot ugotavljate, da je 
na tem mestu nemogoče predstaviti vse. Navajam jih, kot se 
jih trenutno spomnim. Nekaj je pomembnejše za ene, drugo 
za druge, vse pa je pomembno za kakovostno bivanje v naši 
občini:

 
 • Občina Polzela je dobila mesečnik Polzelan,  
  poročevalec Občine Polzela.

• Promocijo občine uspešno krepimo z uglednim, 
  že omenjenim meddržavnim dogodkom Dan  
  slovensko-ameriškega prijateljstva.

• Ker prisluhnemo potrebam vseh generacij, smo 
  ustanovili medgeneracijski in mladinski center. 

• V urbanem delu občine smo uvedli ulični sistem ter  
  uredili hišne številke v ruralnem delu. Morda je  
  sprememba hišnih številk sprva sprožala  
  nezadovoljstvo, zdaj pa se potrjuje, da je bila to modra 
  odločitev.

• Uredili smo pokopališči na Polzeli in v Andražu nad  
  Polzelo, zgradili smo dodatna parkirišča in uredili  



Poročevalec Občine Polzela • Številka 8–9, avgust–september 2022

20 Intervju

  lapidarija.
• Grad Komenda utripa vse bolj živahno. Vabi  

  obiskovalce iz vse Slovenije, privlačen je za sklepanje  
  zakonskih zvez, s pestro dejavnostjo je vse bolj  
  naklonjen tudi domačinom.

• Vzpostavljena je nova spletna stran občine z ažurnimi  
  novicami in digitalnimi vlogami za občane.

• Zgrajen je bil vodovod na Goro Oljko.
• Zgradili smo prizidek k Vrtcu Polzela.
• Energetsko smo sanirali Vrtec Polzela, Osnovno šolo  

  Polzela, Dom krajanov Andraž in športno dvorano 
  na Polzeli.

• Uredili smo okolico Doma krajanov v Andražu  
  nad Polzelo.

• Kanalizacijsko omrežje je urejeno skoraj v celoti.  
  Le še dva odstotka nas ločita od končne realizacije.

• Konstantno obnavljamo vodovodno omrežje, nazadnje 
  smo obnovili vodovod preko Savinje.

• Uspelo nam je pridobiti dodatnega zdravnika v  
  Zdravstvenem domu Polzela.

• Starejšim smo omogočili pomoč na daljavo, t. i.  
  SOS-gumb.

• Novoustanovljena Ustanova Dobrodelni županov  
  sklad je mnogim občanom pomagala uresničiti sanje. 

• Zgrajeni sta bili travnato nogometno igrišče na Bregu  
  in igrišče za mali nogomet z umetno travo na Polzeli.  
  Z asfaltom smo pred kratkim preplastili igrišče v  
  Andražu nad Polzelo.

• Zgrajeno je bilo igrišče za ulično košarko na Bregu  
  ter igrišča za odbojko na mivki v Ločici, na Bregu  
  in Polzeli.

• Ustanovljen je bil režijski obrat in na novo  
  organizirana zimska služba, ki se uspešno sooča z  
  izzivi, ki jih prinaša zima. 
 • Intenzivno obnavljamo cestno omrežje v občini, vsako 
  leto obnovimo nekaj odsekov cest, gradimo tudi  

  pločnike za pešce.
• Urejamo nivojske prehode čez železnico v občini.
• Na Polzeli smo s semaforji zavarovali dva prehoda za  

  pešce.
• Vsa gasilska društva izdatno financiramo. Vsa se lahko  

  pohvalijo z novimi vozili. 
• Vsak trenutek bo v celotnem nižinskem delu občine 

  zgrajena javna razsvetljava.
• Skupaj s soinvestitorjem gradimo optično omrežje. 
• Pripravljena je projektna dokumentacija ter  

  pridobljeno gradbeno dovoljenje za novi kulturni  
  center.

• Izdali smo tri knjige: Občina Polzela skozi čas, Kako so  
  nekoč živeli in monografijo ob 20-letnici Občine  
  Polzela.

• Obnovili smo rojstno hišo pesnice Neže Maurer,  
  častne občanke Občine Polzela.

• Z občinama Destrnik v Sloveniji in Varvarin v Srbiji  
  smo podpisali listini o prijateljstvu in sodelovanju.

• Sprejeli smo Dolgoročno razvojno strategijo Občine  
  Polzela za obdobje 2018–2028, ki je izjemno  
  ambiciozno razvojno naravnana, a uresničljiva.

• Zgradili smo veliko parkirišče v Poslovni coni Ločica in 
  več manjših parkirišč po vsej občini.

• Zgradili smo komunalno infrastrukturo v Poslovni  
  coni Garant, za območje poslovne cone nekdanje  
  tovarne nogavic, poimenovane Lastovka, že  
  pripravljamo projektno dokumentacijo.

• Spodbujamo stanovanjsko gradnjo, dobili smo dodatna 
  stanovanja v Malteških dvorih pri Tušu.

• Gradi se optika in pločniki …

Preizkušnja, ki je ni nihče pričakoval
Mandat, ki ste ga začeli leta 2018, se izteka. Približno 

ste vedeli, kaj vas čaka v naslednjem štiriletnem obdobju, 
a nihče ni niti pomislil, kaj se nam bo postavilo na pot. 
Koronavirus je postal naš sopotnik marca 2020. Kako se 
je poznalo sobivanje z njim pri uresničevanju načrtovanih 
aktivnosti? 

Koronavirus nam je v teh dveh letih veliko vzel, nas je 
pa tudi česa naučil. Če kdaj, smo zadnji dve leti spoznali in 
tudi začutili, kako smo krhki in ranljivi. Ugotovili smo tudi, 
da en sam ne zmore veliko, vsi skupaj pa zmoremo ogromno. 
Sprva smo se srečevali s »strahom pred neznanim«, pozneje 
smo se z virusom preprosto spopadli in zdaj z njim živimo. 
Žal se izkušnja ni srečno iztekla za vse. 

Kljub vsemu smo tudi v tem mandatu praktično vse 
zastavljene cilje dosegli in realizirali načrtovane projekte. 

Kaj je tisto, kar izpostavljate v zadnjem mandatu?
Na prvo mesto postavljam izgradnjo komunalne 

infrastrukture v Poslovni coni Garant, ker je bil to 
vrednostno največji projekt. Seveda se temu ob bok 
postavlja projekt izgradnje javne razsvetljave, ki smo ga 
izvedli v obliki javno-zasebnega partnerstva. Ne smemo 
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pozabiti na obnovo občinskih cest v vseh delih občine, 
na gradnjo optičnega omrežja, gradnjo pločnikov in 
vodovodov. Urejen je bil center Polzele in zgrajen pomožni 
objekt ob nogometnem igrišču na Bregu. Dobili smo dva 
stanovanjska bloka in kar štiri nove stanovanjske soseske 
z individualnimi hišami. Tudi drsališče je popestrilo 
dogajanje v zimskem času. Posneli smo film o Občini 
Polzela, ki se uporablja v promocijske namene. Spomniti 
želim tudi na 80% sofinanciranje pomoči na domu, kar je 
največ izmed vseh občin Spodnje Savinjske doline. Sprejeli 
smo tudi dopolnjen občinski prostorski načrt, ki je krovni 
prostorski dokument občine. 

Prepričana sem, da je za uspeh, kot ga ima Občina 
Polzela, ključno dobro sodelovanje. S kom vse? 

Hvaležen sem, ker se večinoma vsi, ki krojimo podobo 
občine, zavedamo poziva našega velikega psihologa in 
filozofa, dr. Antona Trstenjaka: »Za človeka gre!« 

Odlično sodelujemo s sodelavci v občinski upravi in 
občinskim svetom, z zavodi, kjer smo ustanovitelji oziroma 
soustanovitelji, društvi, posamezniki, državnimi institucijami, 
ministrstvi, agencijami, uradi in veleposlaništvi. V teh 
desetih letih smo dosegli zavidanja vredno raven sodelovanja 
prav z vsemi, s katerimi sodelujemo na kateri koli način. 

Verjamem, da »lepa beseda lepo mesto najde«, zato tako 
tudi delujem. 

 
Vse se zgodi z razlogom
Letos ste (morda koga) presenetili s kandidaturo na 

volitvah v Državni zbor Republike Slovenije. Kandidirali 
ste na listi NSi, kar pomeni, da so vam blizu vrednote in 
načela te politične stranke, katere član sicer niste. Zelo 
malo glasov vam je zmanjkalo za uvrstitev v Državni zbor 
Republike Slovenije. Ste še vedno prepričani, da ste se 
odločili prav? 

Da. Za kandidaturo sem se odločil, ker sem prepričan, da 
lahko s svojim znanjem in izkušnjami precej pripomorem k 
razvoju gospodarsko močne, varne in v prihodnost usmerjene 
Slovenije, kar bi koristilo tudi Občini Polzela. Kot pravite, vse 
je za kaj dobro. Če bi mi uspelo, ne bi bil več »vaš« župan … 
(smeh, op. p.).  

Uspeh ni dokončen, poraz ni usoden
V zadnjem letu javnost vznemirja vest, ki jo nekateri 

imenujejo »traktorska prikolica«, drugi »bratsko 
poslovanje« in verjetno ima še kakšno ime. Dogodek se 
v predvolilnem ozračju poskuša razraščati v afero, ki pa 
zagotovo ni edina, niti zadnja. Kakšen je epilog oziroma 
kako daleč je ta zadeva?   

Zadeva je pravzaprav v sklepni fazi, trenutno vzpostavljamo 
ničnost pogodbe omenjenega posla. Komisija za preprečevanje 
korupcije je ugotovila manjšo kršitev zakona o integriteti, za 
kar mi je bila izrečena globa, ki sem jo takoj poravnal in se 
tudi javno opravičil na družbenem omrežju. Mi je pa žal, da isti 

organ ni ugotavljal gospodarnosti posla. Če bi preverjali tudi to, 
bi ugotovili, da je občina s tem poslom prihranila skoraj 2000 
evrov, kar za nekatere očitno ni pomembno. Zame to ni malo 
denarja.

Je to za vas poraz?   
Nikakor. To je bila zame dragocena življenjska lekcija, ki me 

je veliko naučila. Življenje je nenehno učenje. Ves čas se učimo; 
preživeti in doživeti moramo marsikaj. Ob tem se brusimo in 
obrusimo. 

Življenjske lekcije delijo udarce. Kaj ste se naučili iz 
te?   

Življenjske lekcije niso zapisane v priročniku, ne moremo 
se jih naučiti, ne da bi jih doživeli. Niso nekaj, kar lahko 
preberemo in se naučimo. Dejstvo je, da kdor dela, greši. 
Napačne odločitve nas učijo. Pomembno je, da nas tudi česa 
naučijo. V tem primeru sem se naučil, da je črka zakona sveta, 
čeprav pogosto ni logična, razumljiva ali celo življenjska.

Pogum, da nadaljujemo, je tisti, ki šteje
Včasih v kakšnem nagovoru citirate to misel. Ali 

vam polena, ki se znajdejo pod nogami, vlivajo novega 
poguma ali vam jemljejo moč? 

Saj poznate misel »Kar nas ne uniči, nas utrdi«. 
Preskakovanje polen je odlična fizična aktivnost. Več jih je, 
večji zalet potrebuješ in več moči, da jih preskočiš. Imam še 
dovolj moči in dovolj odriva (smeh, op. p.).

Se pa zavedam, da nismo vsi vsem všeč. Nekaterim ne, 
ker preprosto ni kemije, nekaterim ne, ker so nevoščljivi, 
nekaterim ne, ker nam zavidajo … A to se me sploh ne tiče. 
To so občutki, ki bremenijo tiste, v katerih so naseljeni. 
Verjamem v to, da je za zdravje pomembna osvoboditev od 
vseh negativnih čustev, zato jih ne gojim. 

Na družbenem omrežju ste razkrili, da se pripravljate 
na županske volitve, ki bodo 20. novembra 2022. Kaj vas 
žene?  

Prepričan sem, da smo na stabilni poti, ki Občino Polzela 
vodi med najuspešnejše in najprivlačnejše in prepoznavne 
slovenske občine, zato me žene želja, da po tej poti 
nadaljujem z ljudmi, ki mislijo dobro ter imajo dobre in 
iskrene namene pomagati in sodelovati v dobro lokalne 
skupnosti, ki je naš dom. Odlično poznam delovanje lokalnih 
skupnosti, vpet sem v upravni odbor Skupnosti občin 
Slovenije, imam ogromno poznanstev, imam pa tudi voljo in 
motivacijo narediti še več in bolje. Vedno je v vsakem izmed 
nas prostor za izboljšave, zato sem vesel konstruktivne 
kritike, ob kateri rasemo posamezniki in ob tem skupnost, v 
kateri živimo.

Kaj obljubljate v mandatu 2022–2026?  
Najprej dokončanje začetih projektov, nato pa slediti 

usmeritvam in projektom, ki so zapisani v Dolgoročni 
razvojni strategiji Občine Polzela. Ostal bom župan, ki mu 
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Glas srca ali glas razuma
Skozi življenje nas vodijo različni glasovi. Včasih 

dajemo prednost glasu srca, drugič glasu razuma. Ivo 
Boscarol je prepričan, da ko zaupamo svoji intuiciji, 
delujemo zelo prepričljivo. Intuicija je tista, ki se pokaže 
kot sonce v lepem vremenu in svetilnik v viharni noči. 
Zaupate svoji intuiciji, ko se najdete na razpotju težke 
odločitve? 

Odvisno, za kakšne odločitve gre. Včasih dam prednost 
razumu, nikoli pa povsem ne zanemarim notranjega glasu, ki 
se oglasi pred vsako odločitvijo. Vedno potrebujemo oboje. 
Najbolje je, če sta glasova usklajena, da ne vlečeta vsak na 
svojo stran. Če pa se nikakor ne strinjata, pa se je dobro 
odločiti za »zdravo kmečko pamet«. Ta nikoli ne zataji. Sicer 
pa tudi naš notranji glas najbolje ve, kaj je v nekem trenutku 
najboljše za nas. A včasih tako tiho šepeta, da ga v hrupu, ki 
nas obdaja, skoraj ne slišimo. 

Zavito v tančico skrivnosti
Na Facebooku ste prisotni od leta 2011. Vaše objave 

so večinoma nagovori občankam in občanom. Kdaj pa 
kdaj se pojavi kakšna fotografija narave, skoraj nikoli pa 
nič v povezavi z vašo družino. Vaše družinsko življenje 
je očitno skrita tema za javnost. Ste pripravljeni vsaj 
malce odstreti tančico in se z nekaj stavki dotakniti svoje 
družine?    

No, svoje družine ne izpostavljam javno, je pa ne skrivam, 
ker sem ponosen nanjo. Z ženo Stanko sva letos napolnila dve 
desetletji zakona. Vedno mi je bila v oporo. 

Otroci, na katere sem zelo ponosen, so že skoraj odrasli: 
Lenart je 20-letni študent strojništva, Bernard obiskuje četrti 
letnik srednje računalniške šole, Estera je sveža dijakinja, 
obiskuje prvi letnik gimnazije, Judita pa bo v tem šolskem 
letu končala osnovno šolo. Imajo vsak svoje hobije, naj pa 
izpostavim dekleti, ki sta članici olimpijske desetine gasilk PGD 
Andraž nad Polzelo, torej uspešni gasilki. 

Še vedno hodimo skupaj na dopust, kar mi res veliko 
pomeni. Letos poleti smo deset dni raziskovali Vis.

Se sploh poznamo?
V času, v katerem živimo, je naglica naša najpogostejša 

spremljevalka. Hitimo drug mimo drugega in se skoraj ne 
opazimo. Tako malo vemo o ljudeh, ki jih vsakodnevno 
srečujemo. Tudi o vas. Povejte nam kaj o sebi.     

Kaj bi lahko bilo zanimivo? Pri srcu mi je glasba. Ko 
sem sam s seboj, rad vzamem v roke kitaro ter zaigram in 
zapojem kaj prijetnega s starejšim datumom nastanka. Tudi 
bas mi ni tuj. Rad sedem tudi za klavir ali cerkvene orgle ter 
eksperimentiram in improviziram. Morda še to, da me je bilo 
pred časom silno strah letenja z letalom – dokler se nisem 
s strahom soočil … Pa sem spet ugotovil, da je strah znotraj 
votel, zunaj pa ga nič ni. 

Jolanda Železnik

največ pomenijo ljudje, zato bo skrb za vsakega izmed vas 
moja prioriteta. Pogosto ne morem pomagati, kot bi si želel, 
sploh pa ne materialno, a si vedno vzamem čas za vse, ki bi 
želeli govoriti z mano. 

Dokazujete, da zmorete
Tisti, ki z vami delamo že veliko let, lahko potrdimo, 

kar ste izbrali za slogan Gibanja ZA Občino Polzela – 
županove liste. Ves čas ste v gibanju. Služba na Darsu je 
zahtevna, prav tako županovanje. Dokazujete, da zmorete 
vestno, odgovorno in predano opravljati oboje. Kako vam 
to uspe?

Rad in veliko delam. Ključ je v dobri lastni organiziranosti 
in razporeditvi časa. Svojega časa ne zapravljam za 
nepomembne stvari. Vsako minuto porabim skrajno 
racionalno, zato mi še vedno ostane dovolj časa za družino, 
hobije in prijatelje. Res pa je, da me tako v službi kot na 
občini obkrožajo sodelavci, s katerimi se razumemo, si 
pomagamo in tako delo gladko steče. Seveda nikjer ne gre 
brez težav. A ko težave sprejmemo kot izzive, je vse veliko 
lažje.

Prostega časa najbrž ne ostaja veliko, nekaj pa 
zagotovo. Kako ga porabite?

Za družino in hobije. Z družino, ki jo sestavlja šest, zdaj 
že skoraj odraslih ljudi, je lepo preživeti vsak trenutek. 
Predvsem so sobote in nedelje dnevi, ko smo veliko skupaj. 
Tudi hobiji so tisti, ki mi dajejo volje in moči za delo: šport, 
zborovsko petje, branje. Seveda pa dela in drobnih opravil 
okoli hiše tudi nikoli ne zmanjka. Jih je pa pri napol odraslih 
otrocih zame vedno manj.

Znano je, da je kmetovanje vaša velika strast, ki vas 
umirja in sprošča. Kje lahko uresničujete to željo in 
potrebo?

Včasih pri svaku, včasih pri bratu, včasih pri sosedu. Kdaj 
pa kdaj me pokliče tudi kdo izmed prijateljev – kmetovalcev, 
da mi pomaga na takšen način zapolniti prosti čas (smeh, 
op. p.). Ni mi težko prijeti za nobeno delo, ker v fizičnem delu 
res uživam. Kmečka opravila so tudi priložnost za klepet ali 
resen pogovor o tem ali onem. V prvi vrsti pa je to zame 
sprostitev.

Vem, da veliko berete. Kaj trenutno? In kako izbirate 
knjige?

Pri srcu so mi slovenski klasiki: Cankar, Finžgar, Bartol … 
Nazadnje sem prebral nagrajeni roman Draga Jančarja To noč 
sem jo videl. Priporočam ga vsem. Trenutno berem Učbenik 
življenja Martina Kojca, ki prinaša preproste življenjske 
resnice, ki vlivajo novih moči in sporočajo, da ima vse v 
življenju svoj smisel. Rad prebiram tudi Trstenjaka.

Vesel sem kakšnega nasveta, kaj prebrati, sicer pa precej 
redno sledim tudi knjižnim novostim. 
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Juhuhu, vrtec je spet tu!  

Mini kuharska delavnica 

Pošiljamo vam lepe pozdrave!   

Režemo, kuhamo, sekljamo …

Tu in tam se v vrtcu opogumimo in si pripravimo dan, 
ko imamo kuharsko delavnico. V poletnem času je na 
igrišču zraslo kar nekaj jabolk na naši jablani. Nekatera 
so nam še mahala z vejic, druga so zaradi suše popadala 
na tla.  

Da smo se nekaj novega naučili, smo pobrali vsako 
jabolko in naredili načrt. Tista, ki so bila malce gnila ali jih je 
obiskal kak črviček, smo obrezali in iz njih naredili kompot. 
Preostala jabolka pa smo porabili za pripravo smutija. Skupaj 
smo pripravili kuharski kotiček, rezali, lupili, na koncu tudi 
pospravili. Kuharice smo poprosili za pomoč pri kuhanju 
kompota, smuti pa smo si pripravili kar v igralnici. Mmmmm, 
vse je bilo tako zelo slastno in da ne pozabimo, tudi zelo 
zdravo. 

Otroci oddelka 13  
z vzgojiteljicama Emo in Niko

Junij, julij in avgust so  
meseci za dopust. 

Ah, kaj dopust, za nas počitnice so tiste 
prave, da naužijemo se morske obale. 
Toplo sonce nam pramene naredi in 
za centimeter ali dva zrastemo vsi. 

Zdaj pa, kot bi mignil, že je tu september. 
Nasmejani, razigrani spet 

s prijatelji smo v vrtcu zbrani. 
Skupaj nove pesmice se naučimo, 
pa na gibanje in igro ne pozabimo.

Še v naravo se podamo in 
novo znanje pridobimo. 

Otroci oddelka 11           
z vzgojiteljicama Anjo in Majo 
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Na obisku v mestni galeriji     

Mi pa imamo krompir! S Piko je vedno zabavno.

   

Po sledeh pravljičnih junakov 

Krompirjev piknik v vrtcu Pika Nogavička na obisku 

V začetku septembra smo se v sodelovanju s POŠ 
Andraž odpeljali z avtobusom v Velenje. Na ogledu 
mestnega jedra Velenja so otroci srečali različne 
pravljične junake, kot so Radovedni Taček, Mojca 
Pokrajculja in Pika Nogavička, ki je kolesarila po mestu. 

Pot nas je vodila v mestno galerijo, kjer so si otroci 
ogledali razstavo priznanega slovenskega ilustratorja 
Marjana Mančka. Prisluhnili smo zvočni pravljici Mojca 
Pokrajculja, se seznanili s pravim indijanskim šotorom, 
glasbili in običaji, si ogledali zanimiva poslopja v mestu, kot 
so banke, pošta, trgovine …V mestnem parku smo izkoristili 
čas za igro na različnih igralih. Vendar to še ni bilo vse. 
Doživetij je bilo veliko in verjamemo, da so se vsakemu 
otroku močno vtisnila v spomin. 

Otroci oddelka 15, 16 z vzgojiteljicama  
Vesno Hriberšek in Natašo Pančur Posedel 

Pa smo jo dočakali. Pisane nogavičke, pegice na 
nosku, preveliki čevlji in še kaj. To je razigrana Pika 
Nogavička.    

Ves teden je z nami likovno ustvarjala, se preizkusila 
pri peki Pikinih palačink, pela in plesala ter nam na koncu 
vse obrnila na glavo. Zelo smo je bili veseli, saj nam je vsak 
dan popestrila s pripovedovanjem svojih smešnih zgodb in 
prigod. Komaj že čakamo, da nas spet obišče.  

Pikin pozdrav iz oddelka 11  
z Anjo in Majo 

V Vrtcu Polzela imamo ekovrt, na katerem smo 
spomladi z otroki posejali in posadili različne vrtnine, 
med njimi tudi krompir. Skrbno smo ga obdelovali in 
opazovali.     

S pomočjo pridnih otroških rok smo septembra krompir 
hitro izkopali in pobrali. Kljub suši poleti smo bili s 
pridelkom zadovoljni. Krompir sicer ni bil zelo debel, a ga 
je bilo dovolj, da smo si pripravili krompirjev piknik. Kuhan 
krompir z maslom in zelišči z našega vrta nam je zelo teknil. 
Njammm!  

Otroci oddelka 14  
s Simono Brglez in Polono Železnik
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Presenečenje na prvi šolski dan

Zbudili smo se v hladno jesensko jutro. Učenci smo se 
prvega septembra na prvi šolski dan v šolskem letu v šolo 
morali odpraviti že v majicah z dolgimi rokavi in dolgimi 
hlačami. Kot je naznanjalo vreme na tisti dan, se poletje že 
počasi poslavlja in prihaja jesen. Z jesenjo pa tudi šola, ki 
se je večina seveda ni veselila. A šola nam je na prvi šolski 
dan pripravila prijetno presenečenje.     

Še pred uvodnim pozdravom ravnateljice Bernardke Sopčič 
nas je pozdravil glasbenik, kantavtor in kitarist Adi Smolar. Tako 
smo lahko (na srečo) šolsko leto začeli povsem sproščeno. Adi 
nam je zapel svoje uspešnice, kot so Jaz ne grem v šolo, Bog ne 
daj, da bi crknu televizor in Pesem o rolici papirja. Ob pesmi Je 
treba delat nas je spomnil tudi na to. Najmlajši so z njim tudi 
navdušeno zapeli.

Nekateri so tokrat prvič prestopili šolski prag – prvošolci! 
Za njih so starejši učenci pripravili kratek in izviren program. 
Nato so se s svojimi učiteljicami odpravili v razrede. Devetošolci 

Učenke in učenci ob poslušanju Adijevih pesmi S sprejema prvošolcev    

smo jih tradicionalno na hodniku pričakali s pisanimi baloni. 
Verjamem, da se jim bo njihova prva pot do učilnice vtisnila v 
spomin.

Drugi učenci smo se po Adijevem nastopu in preostalem 
dogajanju v telovadnici odpravili v razrede, imeli še nekaj ur 
pouka in tako se je naš prvi september končal.

Imela sem to srečo, da si je Adi po nastopu vzel še minutko 
za intervju. Sedela sva na klopi na šolskem hodniku in Adi je 
med pogovorom imel v naročju tudi svojo ljubko psičko Megi. 
Med drugim je podal misel, ki bi si jo morali vtisniti v srce prav 
vsi: »Majhne stvari, ki jih jemljemo za samoumevne, so zelo 
dragocene. Prepoznajte te male stvari, zastonj so, razpršene so 
skozi vse dni našega življenja in če si pozoren, jih najdeš.« 

Naj bo novo šolsko leto polno takšnih dragocenih malih 
stvari. 

Nuša Bohak, šolska novinarka

Adi Smolar: »Majhne stvari, ki jih jemljemo 
za samoumevne, so zelo dragocene«  

Bil je prvi šolski dan in pol ure prej so mi povedali, da ga 
bom intervjuvala. Možaka z bujno frizuro in dolgimi nohti 
na desni roki, ki ga povsod spremljata kitara in prešeren 
nasmeh. To je Adi Smolar.  

Sporočila Adijevih pesmi so zelo dodelana

Sedela sva na klopi pred šolsko telovadnico, kjer je Adi 
najprej imel koncert za učence Osnovne šole Polzela. Zapel je 
veliko znanih pesmi, kot so Pesem o rolici papirja, Bog ne daj, 
da bi crknu televizor in Jaz ne grem v šolo. 

»Do zdaj sem izdal 15 plošč s skupno okoli 170 pesmi. Kdor 
pozna moj opus, moje skladbe, ve, da obsegajo širok razpon 
tematik. Med njimi so tako družbenokritične pesmi, šaljive 
pesmi, domislice ... V njih obravnavam razne probleme.« In 
kako njegove pesmi vplivajo na ljudi? »Pesmi napišem na tak 
način, da dajo ljudem podporo v težkih trenutkih, pa tudi kakšne 
nasvete, kako se obnašati, ko so v stiski. Menim, da se to skozi 
pesmi da lažje povedati kakor s pridiganjem in govorjenjem. V 
pesmih izpostavim sebe kot človeka, ki ima probleme, pojem o 
tem, kako se s tem spoprimem. S tem dam spodbudo in primer 
tudi drugim ljudem, kako se naj spopadejo npr. z osamljenostjo, 
žalostjo, kako naj se vedejo, ko gre za odnose v družbi.  
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Dve izmed takšnih pesmih sta Neprilagojen in Če te ena noče, 
te druga hoče.« 

Vaše pesmi so znane po tem, da se v njih lotevate raznih 
skrb zbujajočih stvari, s katerimi se danes sreča vsak, zato 
se lahko vsak v kakšni izmed vaših pesmi (če ne kar v vseh) 
najde.

»Izbral sem že veliko tem in ljudje me hvalijo predvsem 
zato, ker so moje pesmi jasne, sporočila so zelo dodelana in 
poslušalcu ostanejo v spominu. V nekaterih pesmih sporočilo 
prihranim za konec. V eni izmed njih pojem »Sreče ne prinese 
denar, le radi se imejte«. V večji meri lahko sami krojimo svoje 
razpoloženje, želje, hotenja in mislim, da v mnogo pesmih to 
povem zelo jasno.« 

Kako vam je v vseh 170 pesmih uspelo najti novo temo 
za besedilo? 

»Zdaj imam že težave, o čem bi pravzaprav še pisal, ker sem 
večino že povedal in se nekaterih tem lotil tudi že dvakrat. Res 
pa je, da se o vsaki stvari da napisati resnično veliko pesmi, 
vsako malo drugače. Idej imam pravzaprav še zelo veliko, se pa, 
kot sem rekel, trudim izogibati ponavljanju.«

Kot glasbenik imate za seboj že dolgoletno kariero. Na 
sceni ste že 41 let.

»Zadnja plošča je, če pogledamo besedila, dokaj resna, saj 
govori o minevanju. Misel na minljivost nas ne sme plašiti, 
ampak nas mora spodbujati k temu, da čim bolj intenzivno in 
smiselno živimo. Na tej plošči sem pravzaprav vse povedal, saj 
sem se osredotočil na globalno spreminjanje stanja duha. V 
prihodnosti bi rad napisal pesmi, ki so tematsko lahkotnejše, 
vsakdanje ter ne govorijo o minevanju in smrti. Bolj se bom 
osredotočil na naš vsakdanjik, in ne toliko na bivanje človeštva.«

Kaj počnete poleg nastopanja po Sloveniji?
»Izdal sem že deset knjig, dve sta trenutno še pri ilustratorki. 

Za otroke bi rad pisal še več. Svoja besedila lahko tako izdam 
tudi v knjižni obliki.«

Adijevih koncertov se udeležujejo vse generacije

Ali so vaše pesmi primerne tudi za otroke? Se tudi oni 
navdušujejo nad njimi? 

»Moja kantavtorska pot je namenjena odraslim, tudi 
besedila so precej težka za razumeti. Ko sem leta 2000 dobil 
sina, sem posnel ploščo za otroke, na kateri je deset pesmi. 
Spoznal sem, da pesmi, ki so sicer namenjene odraslim, na svoj 
način razumejo tudi otroci. Pesem o rolici papirja recimo ni 
otroška pesem, je v bistvu družbenokritična, strašljiva pesem, 
ki opozarja na lakoto na tem svetu, daje primerjavo in vsem 
nam daje poziv, naj bomo prijazni. Toda otroci so to pesem 
vzeli za svojo. Pesem Bog ne daj, da bi crknu televizor, poudarja 
odtujenost, ki se zgodi, če preveč uporabljamo te virtualne 
stvari, ampak so tudi to (poleg drugih) otroci vzeli za svojo. Sicer 
otroke zelo spoštujem in jih ne jemljem za otroške, nevedne in 
nebogljene. Jemljem jih kot male ljudi, ki so v marsičem dosti 
bolj ozaveščeni kot odrasli.« 

Kako pa je z njimi na nastopih? 
»Na nastopih z otroki delam kot z odraslo publiko: prav 

tako jim dajem življenjske nasvete in menim, da s tem ni nič 
narobe. Pravim, da naj bo dobra misel v vsaki pesmi namenjena 
vsem generacijam in ko imam koncerte v dvoranah, je to prav 
zanimivo opazovati. Večina je res odraslih, pridejo tudi najstniki, 
njihove babice in tudi najmlajši so. Ni se še zgodilo, da bi opazil, 
da kdo izmed njih ne uživa. Vsak je po svoje lahko odnesel 
nekaj z mojega nastopa in mislim, da sem eden izmed redkih, 
ki povezuje vse generacije, kar se mi zdi, da je prav. Generacije 
se med seboj ne smejo ločevati, drug drugemu moramo biti za 
spodbudo, zgled in odpiranje oči in srca. Otroci lahko odraslim v 
marsičem zelo odprejo oči, ko nam pokažejo tisto pravo bistvo, 
ki ga odrasli, ki hitimo, velikokrat spregledamo. Starejši pa smo 
zato, da mlajšim generacijam dajemo nasvete. In tako sem 
nehote postal glasbenik, ki povezuje vse generacije.«

Ste človek, poln modrosti. Pravite tudi, da so majhne 
stvari, ki jih jemljemo za samoumevne, zelo dragocene. 

»V prihodnosti se želim naučiti življenja, predvsem 
prepoznavanja dragocenosti v malenkostih. Majhne stvari, ki 
jih jemljemo za samoumevne, so zelo dragocene. Prepoznajte 
te male stvari, zastonj so, razpršene so skozi vse dni našega 
življenja in če si pozoren, jih najdeš. Če zgolj razmišljaš o tem, 
kaj si želiš, česa nimaš, jih ne opaziš. Namesto da razmišljamo, 
kaj imajo drugi in česa sami nimamo, se raje osredotočimo na 
to, kar že imamo in se nam zdi samo po sebi umevno. Hrano 
imamo; velika množica trpi za pomanjkanjem hrane in pitne 
vode, Slovenci imamo vse, tudi čudovito naravo.« 

Kaj sporočate našim bralcem?
»Vedno znova se je treba zavedati, da človek, ki zadovoljuje 

le svoje potrebe in misli samo nase, ne dela prav. Vedno moraš 
na očeh imeti še druge ljudi, ne pozabiti na živali in naravo. Vsi 
skupaj smo del tega sveta, poskrbimo zase in hkrati za vse to, 
kar nas obdaja.«  

Nuša Bohak, šolska novinarka

Nastop Adija Smolarja
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Finančna pismenost v vrtcu  

Spodbujanje razvoja pismenosti v vrtcu in OŠ Polzela

Težišče se pomika od izobraževanja kot organizirane 
in načrtno izpeljane dejavnosti za prenos znanj k učenju, 
ki izvira iz notranje potrebe in motivacije posameznika, iz 
življenjskih okoliščin, pri čemer se vsebine prepletajo in se 
zanje posameznik odloča na podlagi svojega interesa. 

Na ta izziv odgovarja projekt »NA-MA POTI«, v katerem 
sodelujemo kot ena izmed 11 razvojnih osnovnih šol v 
Sloveniji. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik 
učenja, ki nadgrajujejo obstoječe pedagoške pristope z 
novimi učnimi metodami in oblikami dela. 

Naravoslovna pismenost je ključni izziv 21. stoletja. Z 
bodočimi okoljskimi in družbenimi problemi se bo lahko 
spoprijela le družba, ki bo ob zadovoljivem naravoslovnem 
znanju in celi paleti veščin razvila skrb za naravo in 
okolje ter ustrezen odnos do naravoslovnih znanosti in 
naravoslovno-znanstvenega raziskovanja. Učenci so skozi 
različne korake raziskovanja preučevali energijske pijače in 
njihov vpliv na zdravje, učinkovitost sončnih krem za zaščito 
pred UV-sevanjem, v boj proti koronavirusu pa smo se podali 
z znanjem in eksperimentiranjem. Aktivna vloga učencev, 
soustvarjalcev pouka, je bila pri vseh dejavnostih ključna za 
urjenje strategije reševanja avtentičnih problemov in učenja 
z raziskovanjem.

V sklopu projekta se naš vrtec in šola nenehno povezujeta 
in prepletata, tako so se vrtčevski otroci s finančno 
pismenostjo spoznavali prek zabavne igre vlog z naslovom 
S cekini v trgovini. Učenci v šoli so reševali avtentične 
probleme: simulirali so mesečni proračun družine, pripravljali 
ponudbe počitnic za štiričlansko družino, izračunavali ceno 
hrane ob organizaciji rojstnega dne in ceno prenove sobe. 
V prepletu z matematično pismenostjo so izračunavali in 
primerjali stroške različnih cestnih povezav med Polzelo in 
Bovcem, merili porabljeno količino vode za umivanje rok z 
milom in primerjali prikazane podatke. 

Naravoslovne in matematične pismenosti pa ne 
razvijamo zgolj pri naravoslovju in matematiki. Gradnike teh 
lahko povezujemo z vsemi šolskimi predmeti in vsebinami. 
Izvajali smo dejavnosti, pri katerih so se povezovali 
geometrijski liki z veliko nočjo pri pouku nemščine, reševali 
probleme z ulomki skozi naloge grških matematikov ter 
spoznavali spletni slovar Franček s pomočjo naravoslovnih 
izrazov.

V pouk premišljeno vključujemo in za delo uporabljamo 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, inovativna učna 
okolja. Zastavljamo si vprašanja o tem, kako ptice vidijo naše 
igrišče ter za rešitev problema uporabljamo dron. Otroci se 
že v predšolskem obdobju seznanijo z lego robotiko. Sestavili 
in sprogramirali so govorečega robota, ki jih je opominjal na 
umivanje rok. 

Pri vseh načrtovanih dejavnostih smo ciljno usmerjeni 
k razvoju kritičnega mišljenja, predvsem s poudarkom na 
argumentiranju, kar se je izkazalo za pomembno tako pri 
izdelavi tehtnice ter vrednotenju končnega izdelka kakor pri 
pripravi hidrofobnega peska, ki odbija vodo in bi lahko rešil 
človeštvo pred njenim pomanjkanjem. 

Vse omenjene in še mnoge druge dejavnosti 
pozitivno vplivajo na motivacijo, spodbujajo radovednost, 
ustvarjalnost, inovativno reševanje problemov, sposobnost 
odločanja, odgovornost in pripravljenost učencev za aktivno 
sodelovanje pri pouku ter pripomorejo k dvigu splošnih 
kompetenc učencev – pismenost, večjezičnost, matematična, 
naravoslovna, digitalna kompetenca.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Doroteja Smej Skutnik in Katja Rojnik, 
vodji projektnega tima »NA-MA POTI« na OŠ Polzela

Sodobni izzivi in nenehne družbene spremembe nas vodijo v vseživljenjsko učenje 
ter razvijanje ustvarjalnih izboljšav v šolskem prostoru. 
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Posredovanje gasilcev GPO Polzela na intervenciji  
“Požar - goriški Kras 2022”

 

Ob tej priložnosti se gasilci GPO Polzela iskreno 
zahvaljujemo pekarni Fortesa s Polzele, ker je darovala 
hrano za naše gasilce, ki je prišla prav med potjo in na kraju 
gašenja.

Najlepša hvala Damjanu Jurencu in Petru Ožirju za 
darovano vodo ter vitaminske napitke, saj je oboje pomagalo 
gasilcem olajšati delo v vročini.

Hvala tudi Bojanu Bašiču in družini Ločičnik za naglavne 
in ovratne rute, ki so olajšale nošenje zaščitne čelade in 
preprečevale vdihavanje dima.

Zahvaljujemo se našim kolegom gasilcem in gasilkam, ki 
so ostali doma ter poskrbeli, da je bila naša občina varna 
kljub posredovanju domačih enot na Krasu.

Velika zahvala gre našim domačim, ki nas vedno 
podpirajo v naši službi ljudem in vedno trepetajo vse do 
trenutka, ko se varno vrnemo z intervencije. 

Iskrena zahvala pa tudi vsem domačinom in 
prostovoljcem na Krasu, ki so ves čas na različnih lokacijah 
skrbeli, da nihče od gasilcev ni bil lačen ali žejen.

Zahvalo namenjamo tudi vsem občankam in občanom, 
ker nas iz leta v leto podpirajo pri našem delovanju.

Na pomoč na Kras, kjer smo pomagali gasiti nenehne 
požare, smo se gasilci GPO Polzela skupaj z enotami GZ 
Žalec in regije Saša prvič odpravili v četrtek, 21. julija 2022, v 
zgodnjih jutranjih urah. Skozi dan smo na lastni koži občutili 
razsežnost in moč velikega požara.

V soboto, 23. julija, se je popoldne druga ekipa ponovno 
odpravila na Kras. V nočni izmeni smo opravili posek gozdne 
ceste, da smo lahko z večjim gasilskim vozilom prišli do 
lokacije, kjer smo imeli nalogo preprečevati širjenje požara 
in zalivati rob požarišča. V nedeljo dopoldne se nam je 
pridružila še tretja ekipa in skupaj smo več kot 24 ur 
neprenehoma skrbeli, da se požar ne bi razširil na nepožgane 
dele gozda. Kar nekaj naših članov je v tem koncu tedna 
delalo dve izmeni. 

Izjemno ponosni smo na vse gasilke in gasilce, tako 
tiste, ki smo bili na Krasu, kot tudi tiste, ki so varovali naš 
domači kraj.

Na pomoč!

Vaši gasilci 

Sabina Pocajt

Ekipa gasilcev GPO Polzela, ki so priskočili na pomoč pri gašenju požara na Krasu.

Gasilci GPO Polzela, ki ga sestavljamo društva PGD Polzela, PGD Ločica ob Savinji in 
PGD Andraž nad Polzelo, smo se v ponedeljek, 25. julija 2022, srečno vrnili s tretje 
izmene gašenja in omejevanja požarov na Krasu.
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Novo gasilsko vozilo in tekmovanje

Prva sobota v septembru je bila za gasilce Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Polzela pomemben dan. Namenu so predali novo gasilsko vozilo GV1. Slovesnost je 
bila pod šotorom na Športnem igrišču pri OŠ Polzela, pred tem je potekalo gasilsko 
tekmovanje za pokal Občine Polzela in hkrati tudi zadnja tekma članske lige Gasilske 
zveze Žalec.

Predaja ključev poveljniku gasilskega poveljstva Občine Polzela 
Ladu Košcu (na sliki desno)

Po prihodu praporov in gasilcev ob igranju himne je 
sledila predaja ključev novega vozila. Ključe so županu 
Občine Polzela Jožetu Kužniku predali najmlajši člani 
društva, župan jih je predal poveljniku gasilskega poveljstva 
Občine Polzela Ladu Košcu, ta poveljniku PGD Polzela 
Aleksandru Kolerju, poveljnik vozniku Emilu Pocajtu. Sledil 
je blagoslov novega vozila, ki ga je opravil domači župnik 
Urban Lesjak.

O novi pridobitvi je v nadaljevanju govoril predsednik 
PGD Polzela Ivan Kotnik, ki je poudaril, da razvoj tehnike 
tudi v gasilstvu napreduje. Novo vozilo GV-1, ki je stalo 
125.000 evrov, je v večji meri zagotovila Občina Polzela, 
del tudi donatorji in botri. Vozilo je moderno oblikovano, 
njegova največja vrednost se skriva v premišljeni in vrhunski 
opremljenosti.

V sklopu prireditve je potekalo gasilsko tekmovanje 
za prehodni pokal Občine Polzela, hkrati je bila to tretja, 
zadnja tekma članske lige Gasilske zveze Žalec. Zmagovalci 
za prehodni pokal Občine Polzela so: člani A - PGD Andraž 
nad Polzelo 1; člani B - Levec; članice A - Andraž nad Polzelo; 
članice B - Braslovče itd. Končni vrstni red po treh tekmah: 
člani A - PGD Dobrovlje; člani B - Letuš; članice A in B - Letuš.

Zbrane sta nagovorila župan Občine Polzela Jože Kužnik 
in namestnik predsednika Gasilske zveze Žalec Martin 
Pustoslemšek. Oba sta se zahvalila polzelskim gasilcem 
za delo in pomoč, saj so gasilci tisti, ki so prvi ob požaru, 
poplavah in nesreči, ob koncu pa so podelili več priznanj 
botrom in donatorjem. 

Tone Tavčer

Zahvala ob prevzemu novega vozila

V soboto, 3. septembra 2022, je bil za polzelske 
gasilce zelo slovesen dan. Uradno smo prevzeli naše 
novo gasilsko vozilo GV-1. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Občini Polzela 
z županom Jožetom Kužnikom, občinskemu poveljstvu 
Občine Polzela z Ladom Košcem, župniku Urbanu Lesjaku za 
opravljen blagoslov, gasilkam in gasilcem sosednjih društev 
Andraž nad Polzelo in Ločica ob Savinji ter vam, spoštovani 
botri, donatorji, občani, ki nas podpirate pri našem delu.

Na pomoč! 

Gasilci PGD Polzela

Novo gasilsko vozilo GV-1
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Mladi gasilci na potepu po Slovenskem primorju

Nastopilo 640 mladih gasilcev
 

V ponedeljek, 8. avgusta 2022, smo se gasilci PGD 
Polzela odpravili na tradicionalno poletno letovanje. Za 
letošnjo destinacijo smo izbrali Portorož, natančneje 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Burja, ki je 
postavljen na grebenu polotoka Seča. 

V hladnem in deževnem vremenu je v soboto, 17. 
septembra 2022, v Poslovni coni v Arnovskem gozdu 
potekalo gasilsko tekmovanje mladine Gasilske zveze 
Žalec in tretja tekma v 14. pokalnem tekmovanju mladine 
Savinjsko-Šaleške regije. Tekmovanja v štirih kategorijah 
se je udeležilo 640 mladih gasilcev.

Naši najmlajši gasilci z mentorji

Na tekmovanju so se uspešno uvrstile pionirke in mladinke iz 
PGD Andraž nad Polzelo.

Lahko smo se ohladili v morju in si nabrali novih 
moči za prihajajoča tekmovanja. Vendar pa nismo samo 
počivali, ampak smo nekaj svojega časa namenili tudi 
urjenju gasilskega znanja in spretnosti. Naši najmlajši so 
ponovili in dopolnili znanje o prvi pomoči ter se pomerili v 
tako imenovanem gasilskem kvizu in orientaciji. Razdalja 
orientacije je znašala dva kilometra. 

Poleg vseh gasilskih dejavnosti smo izvedli tudi 
vsakoletni turnir v igranju kart in barvanju pobarvank. Imeli 
smo se krasno in že komaj čakamo na naslednje takšno 
druženje. 

Sabina Pocajt

Pionirke in pionirji v starosti od 6 do 11 let so tekmovali 
v vaji z vedrovko, štafeti s prenosom vode in vaji razvrščanja, 
mladinke in mladinci do 12 do 16 let pa v mokri vaji s 
hidrantom, vaji razvrščanja ter teoretičnem testiranju. 
Uspešne na tekmovanju so bile pionirke in mladinke iz PGD 
Andraž nad Polzelo.

Vrstni red tekmovanja GZ Žalec: pionirji: 1. Grajska vas 1, 
2. Velika Pirešica, 3. Ponikva pri Žalcu; pionirke: 1. Grajska 
vas, 2. Andraž nad Polzelo, 3. Trnava; mladinci: 1. Drešinja 
vas, 2. Prekopa - Čeplje - Stopnik, 3. Andraž nad Polzelo; 
mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Ponikva pri Žalcu, 3. 
Parižlje - Topovlje itd.

Najboljše tri ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, 
ki bo 1. oktobra 2022 v Rečici ob Savinji. 

Vrstni red tretje tekme v pokalnem tekmovanju 
Savinjsko-Šaleške regije:

pionirji: 1. Grajska vas 1, 2. Velenje, 3. Velika Pirešica;  
 pionirke: 1. Šentilj, 2. Grajska vas, 3. Šoštanj - mesto; 
mladinci: 1. Drešinja vas, 2. Velenje, 3. Šoštanj - mesto; 
mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Šmartno ob Paki, 3. 
Ponikva pri Žalcu itd. 

Tone Tavčer
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Naslednja akcija bo 20. oktobra 2022 v Hotelu Prebold.

Na Polzeli 85, v Šempetru 61 krvodajalcev

RKS – Območno združenje Žalec je s Krajevnima 
organizacijama RK Šempeter in Polzela organiziralo 
dve krvodajalski akciji. V Šempetru je 8. septembra kri 
darovalo 61 krvodajalcev in na Polzeli 21. septembra 85 
krvodajalcev.

Stalni krvodajalci se redno udeležujejo krvodajalskih 
akcij, za kar so jim v žalskem območnem združenju RK 
hvaležni. Krvodajalci razumejo, da v transfuzijskih službah 
potrebujejo njihovo kri v določenem trenutku, s čimer 
ne delajo krvnih zalog, zato jih vabijo prek SMS-sporočil, 
velikokrat le krvodajalce določenih krvnih skupin. V zadnjem 
času se mladi krvodajalci prijavljajo k odvzemu krvi prek 
spleta: http://www.daruj-kri.si/vpis/. 

Kot je povedal sekretar OZRK Žalec Janez Češnovar, nove 
krvodajalce s SMS-sporočili v območnem združenju povabijo 
na akcijo, ki je najbliže njihovemu bivališču. Trenutno 
transfuzijskim službam primanjkuje krvi negativnih skupin: 
A-, B-, AB- in 0-, zato redne in nove krvodajalce vljudno vabijo 
k darovanju krvi v Transfuzijski center Splošne bolnišnice 
Celje. Prej naj pokličejo na telefonsko številko 03 423 35 97. 

Nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali kri, zato bodimo 
solidarni in darujmo del sebe tistim, ki nas potrebujejo. 

Tone Tavčer

Dan slovenskih markacistov 
2022

V letu 2022 praznujemo sto let Knafelčeve markacije. 
Dan slovenskih markacistov je vsako leto prvo soboto 
v juliju. Tudi letos je bil ta dan odličen za počastitev 
planinske spremljevalke, ki nas vodi po pravi poti. 

Markacist Drago Šuster

Organizatorja dogodka, Planinsko društvo Krka Novo 
mesto in Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi 
Slovenije (PZS), sta povabila markaciste z vseh koncev 
Slovenije, da stopijo skupaj in združijo prijetno s koristnim. 
Povabilu so se odzvali tudi markacisti Planinskega društva 
Polzela. Fotografski objektiv je ujel našega markacista Draga 
Šusterja. Članek in fotografija sta bila objavljena v časopisu 
Delo.

Vse večje število ljudi v gorah, večje količine snega, 
hudi nalivi in neurja dnevno uničujejo planinske poti. Enako 
posamezniki, ki na obstoječih poteh delajo bližnjice in s 
tem odpirajo možnosti intenzivnejši eroziji. Planinske poti je 
zato treba ves čas vzdrževati. Različna dela obsegajo košnjo, 
čiščenje grmovja, ki preraste pot.

Markacisti PZS premorejo entuziazem, dobro voljo in 
veliko srčnosti, zato vse to zmorejo. Dobro oskrbovana 
planinska pot pomeni varnejši korak obiskovalcev gora in 
predvsem manj možnosti za nesreče, ob predpostavki, da so 
planinci primerno obuti in opremljeni.

Pošljite SMS-sporočilo s ključno besedo POT5 na 
številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za obnovo 
planinskih poti. 

Aleksander Mlakar
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Everesting na Vimperk

 Kako je mali Vimperk postal najvišja gora sveta ... 
Vsega je kriv Planinc!  

Poznate aplikacijo Planinc? To je aplikacija, namenjena 
vsem pohodnikom in hribolazcem za lažje beleženje 
osvojenih vrhov, torej nekakšna digitalna planinska knjižica. 
Ko osvojiš vrh, preprosto odpreš Planinca in se vpišeš, 
aplikacija tudi sešteva število vzponov in kaj hitro pride 
do tekmovanja, kdo bo največkrat na katerem izmed vrhov. 
Nikar torej ne dovolite, da bo vaš prijatelj ali sosed vpisan 
večkrat kot vi.

Ravno s tem razlogom, da se odlepiva od konkurence, 
torej zasledovalcev, ki prav tako pridno hodijo na Vimperk, 
sva se z dekletom odločila za izziv “24 ur Vimperka”.  
V Planinca se lahko vpišeš na istem vrhu vsakič, ko preteče 

Klopca ljubezni na Vimperku vabi ...

ena ura, tako da sva si obetala 24 vpisov. Krog, v razponu 
katerega sva hodila, premaga 90 metrov višinske razlike, kar 
ni veliko. Ni veliko, če greš enkrat. Toda v 24 urah kroženja 
je ta “hec” nanesel skoraj 80 ponovitev in s tem opravljenih 
že čez 7000 višinskih metrov. Hmmm, 7000!? Naj dodam, da 
že preden sva začela, sem se na tihem poigraval z mislijo o 
everestingu.

Kaj je everesting? Everesting pomeni, da na vzponu, 
ki ga sam določiš, premagaš višino najvišje gore na svetu 
(Mount Everest, 8848 metrov nadmorske višine). Pomembno 
je, da hodiš vedno po isti, začrtani trasi, brez spanja, samo z 
vmesnimi premori za hrano in pijačo, čas pa ni omejen.

Zares se ni bilo težko odločiti: 24 ur Vimperka smo 
podaljšali za okoli 6 ur in ob opravljenih 100 zaporednih 
vzponih ter še dveh povrhu dosegli in presegli višino najvišje 
gore sveta, naneslo je več kot 9000 višinskih metrov. Torej: 
102 zaporedna vzpona, po 90 višinskih metrov, v malo več 
kot 30 urah.

Čestitke, naš mali Vimperk, ob sončnem vzhodu, na 
praznik velikega šmarna si bil najvišji na svetu.

Nekje sem v šali zapisal, da je dogodek tradicionalen 
in poteka prvič, a morda ni daleč od resnice: pokazal se je 
interes in kdo ve, morda res naslednje leto v bolj organizirani 
obliki. Za letos pri pilotnem projektu iskrena hvala vsem, 
ki sva vas sicer resda bolj potiho povabila, a ste se vseeno 
odzvali in pridružili, pomagali pri tej najini luštni norosti. 
Hvala, Nataša, Aleš, Gašper, Marinka, Pero, Srečo, Marjanca, 
Tone in Tina. 

Brigita in Dare

Novo na Polzeli: brazilski džiudžic
 

Brazilski džiudžic promovira koncept, da se manjša 
šibkejša oseba z uporabo pravilne tehnike uspešno 
ubrani napada proti veliko večji in močnejši osebi.

Brazilski džiudžic je znan tudi kot igra “človeškega šaha”, 
kjer se uporablja veliko strategije in tehnike, da bi premagali 
nasprotnika.

Ne glede na to, ali začenjate spoznavati novi hobi, se 
želite učiti samoobrambe ali želite razširiti svoj repertoar 
mešanih borilnih veščin, ni dvoma, da je to umetnost, ki je 

dostopna vsakomur. Trening brazilskega džiudžica pripomore 
k boljšemu počutju, saj prav pri vsaki vaji krepi telo in duha.

KDAJ? Vadba bo potekala vsak torek in petek od  
 18.00 do 19.30.

KJE? Telovadnica DOJO POLZELA.
ZAČETEK: 6. september 2022.

Za več informacij pokličite na GSM: 031 301 987 (Dejan). 

Luka Deberšek
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Pohod na Triglav in Cmir Pohod po poti Andraža

V soboto, 20. avgusta 2022, smo se planinci 
Planinskega društva Polzela odpravili na dvodnevno 
planinsko turo.   

Nekaj pred peto uro zjutraj smo krenili izpred Aljaževega 
doma v Vratih proti sedlu Luknja. Čeprav je bila trdna tema, 
smo imeli vso pot osvetljeno zaradi svetilk tekačev, ki so se 
udeležili teka “Triglav trail”. Na sedlu se je naše druženje in 
obnavljanje tujih jezikov s tekači končalo, saj so jo ti ucvrli 
navzdol po mulatjeri na Kočo na Doliču, mi pa smo se začeli 
vzpenjati po zavarovani plezalni poti čez Plemenice. Tik pred 
koncem te poti je začelo močno pihati in rahlo deževati. 
Pogledovali smo na radarsko sliko padavin in nič ni kazalo 
na izboljšanje razmer. Ko smo prišli čez melišče do zgornje 
Triglavske stene, kjer se je začel zadnji del vzpona, smo 
ugotovili, da je skala zelo spolzka, poleg tega je bila pot 
polna sestopajočih planincev. Zato smo se odločili, da vzpon 
na vrh opustimo in naredimo “kafe turo” okoli Triglava. 

Najprej smo obiskali Kočo na Doliču, nato še Dom Planika 
pod Triglavom, Triglavski dom na Kredarici in Dom Valentina 
Staniča pod Triglavom, kjer smo tudi prespali. Naslednje 
jutro smo najprej preverili vremensko napoved, saj ta zvečer 
ni bila najboljša. Že pogled skozi okno je bil obetajoč, kazalo 
se je jasno jutro in prvi sončni žarki so kmalu obsijali vrh 
Triglava, ki je imel kljub zgodnji uri že polno obiskovalcev. 
Ko smo skoraj končali zajtrk in pitje jutranje kave, so se čez 
Begunjski vrh in Cmir pripeljali oblaki in je kmalu začelo 
rositi. Ponovno smo preverili radarsko sliko padavin in srečni 
ugotovili, da smo na obrobju vremenske fronte in tako lahko 
začnemo naš vzpon na Cmir, ki smo ga po dveh urah hoje in 
poplezavanja po grebenu tudi dosegli. 

Sledil je še sestop nazaj k Aljaževemu domu v Vratih, ki 
smo ga opravili po brezpotju po dolini za Cmirom. 

Uroš Lešnik

V petek, 19. avgusta 2022, se nas je devet pohodnikov, 
članov Planinskega društva Polzela in pohodniške sekcije 
pri Društvu upokojencev Polzela, zbralo pred občinsko 
stavbo na Polzeli.    

Z avtomobili smo se odpeljali do bistroja Gričar. Tu smo 
dodali še en žig Andraške poti in pot nadaljevali po markirani 
poti proti naslednji točki Vaga. Ko smo prispeli do ceste, ki 
vodi s Polzele proti Velenju, smo zavili desno proti Vranji 
peči. Jama je na meji med občinama Polzela in Velenje. Ime 
je dobila iz pripovedk, ki govorijo, da so tu nekdaj prebivale 
vrane. Blizu vhoda v jamo je opuščen rudnik boksita. Ogled 
jame je zanimiv, jama je položna, v obliki črke s in je dolga 60 
metrov. Skoznjo teče potok, katerega višina vode je odvisna 
od količine padavin. Ob izhodu pridemo do mogočnih skal, ki 
segajo do 14 metrov visoko. Tu je urejena plezalna stena. Pot 
smo nadaljevali proti drugi kontrolni točki Vaga.

Med potjo smo se za krajši čas ustavili pri Srečku Rajhu, 
si odpočili, se odžejali in okrepčali. Dodali smo še žig v 
kartonček Andraške poti in se po markirani poti podali 
proti izhodišču. Ob vodenju Jožice in Mirka Jegrišnika smo 
preživeli še en lep dan, čeravno brez sonca. 

Julijana Klemen

Vzpon na vrh Triglava so planinci zaradi varnosti tokrat opustili. Pri družini Rajh, v ozadju Gora Oljka
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Člani ekipe Sokoli, ki so na državnem tekmovanju v planinski orientaciji osvojili drugo 
mesto.

Na gradu Komenda je startalo 47 tekačev.

Nagradni planinski tabor “Bavšica 2022” 

Start 35. Ultramaratona tudi na gradu Komenda
 

Z osvojenim drugim mestom na državnem tekmovanju v planinski orientaciji smo 
si prislužili nagradni planinski tabor v Planinskem učnem središču Bavšica, ki ga je 
organizirala mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije. Vsi člani ekipe Sokoli, v 
sestavi Leonida in Teodor Tominšek, Nace in Manca Jazbec ter Jure Lešnik, smo ga 
nestrpno pričakovali. 

V soboto, 3. septembra 2022, je potekal 35. Ultramaraton Logarska dolina–Celje.  
Po štirih letih so ponovno organizirali ultramaraton, vendar tokrat v obratni smeri. 

Pot do Bavšice, ki leži v Posočju 
pod mogočnim ostenjem Briceljka, 
Bavškega Grintavca in Svinjaka, je bila 
dolga in naporna. Ob prihodu v tabor 
smo se najprej spoznali še z drugimi 
udeleženci in vodniki. Vsak dan smo 
ob osmih imeli zajtrk, nato pa smo 

Start ultramaratona je bil na 
parkirnem prostoru pri slapu Rinka, 
cilj na Mestni plaži Celje. Skupaj 
se je ultramaratona udeležilo 127 
udeležencev, najdaljše razdalje 
na 76 kilometrov pa 44 tekačev. 
Ultramaraton je bil organiziran tudi na 
krajših razdaljah. Starti so bili v vsaki 
občini, kjer je potekal maraton.

Od spodnjesavinjskih občin je 
največ tekačev startalo pri gradu 

drugačna, saj smo se na kontrolnih 
točkah morali fotografirati. Tokrat ni 
bilo pokala za zmagovalce, temveč 
smo za nagrado vsi dobili kopanje v 
zelo osvežilnem potoku. Predzadnji 
večer smo spali pod zvezdami, ponoči 
smo slišali veliko različnih živali. 
Zadnjo noč smo imeli poslovilni večer. 
Zakurili smo ogenj in na njem pekli 
klobase, zatem smo pogledali nekaj 
filmov. Pred odhodom domov smo s 
skupnimi močmi pospravili hišo, v 
kateri smo bivali. Ko smo jo pospravili, 
smo vsi skupaj počakali starše in se 
odpeljali domov. 

Ta izkušnja mi bo še dolgo 
ostala v spominu, saj sem se naučil 
veliko novih iger in dobil veliko 
novih prijateljev. Upam, da se bomo 
naslednje leto lahko ponovno udeležili 
podobnega tabora. 

Jure Lešnik

Komenda na Polzeli - 47, v Letušu 14 
in pri Vrbenskem jezeru 21. Absolutni 
zmagovalec na 76 kilometrov je pri 
moških postal Marko Alpner z odličnim 
časom 5:48:47, pri ženskah Ingrid 
Nikolesić s časom 6:45:28. 

Tone Tavčer

se peš odpravili na bližnje vrhove, ki 
so imeli lepe razglede. Ob poteh smo 
srečevali veliko različnih živali, največ 
je bilo metuljev. Opazili smo tudi 
nekaj kač, ki so se sončile na kamnih.
Tretji dan bivanja v Bavšici smo imeli 
planinsko orientacijo. Bila je malo 
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Na vrhu Koroške Rinke

Vzpon na Koroško Rinko, ferata na Češko kočo 

Prvotni načrt za nedeljsko turo 7. avgusta 2022 je bil vzpon na Mangart, a smo ga 
zaradi slabe vremenske napovedi zamenjali z vzponom na Koroško Rinko. 

Nekaj po četrti uri zjutraj smo 
planinci Planinskega društva Polzela 
krenili s parkirišča na Kranjski Kočni 
proti ferati na Češko kočo. K vstopu na 
ferato smo prispeli ob svitu. S prvim 

Nadaljevanje ferate je speljano po 
razu v super skali, prava alpinistična 
klasika, ki nas je pripeljala na 
planinsko pot malo nad Češko kočo. 
Od tu smo sestopili pod Žrelo in se 
povzpeli po Slovenski poti do Kranjske 
koče na Ledinah. Pri koči smo naredili 
postanek za jutranjo kavico in zajtrk, 
nato pa nadaljevali z vzponom na 
Koroško Rinko. Pot so po podoru v 
zgornjem delu lepo obnovili in očistili, 
a je kljub temu na poti še polno 
grušča. 

Na vrhu se je megla malo razkadila, 
da smo lahko videli sosednje vrhove. 
Sledil je sestop mimo koče na Ledinah 
in po lovski poti do izhodišča. 

Uroš Lešnik

skokom smo opravili hitro in tekoče, pri 
drugem pa se nam je zaradi nedavnega 
podora in poškodovane jeklenice malo 
zalomilo in smo ta del prehodili po 
“obvozu”. 

Postani del Odbojkarskega kluba Sip Šempeter,  
postani del naše športne družine 

Z velikim veseljem in ponosom vabimo k vpisu od 3. 
do 6. razreda: ODBOJKA za deklice in dečke na OŠ Polzela. 
Še vedno se nam lahko pridružite vsi, ki želite biti del 
naše odbojkarske družine - vsak četrtek od 14.30 do 
16.00 v OŠ Polzela (mala telovadnica). 

Vabljeni k vpisu v novem šolskem letu

Odbojka močno zaznamuje utrip v Šempetru in tudi 
v okolici Savinjske doline. Naša naloga je približati šport 
deklicam/dečkom in jim omogočiti aktivno športno 
udejstvovanje. Mi smo za vas tukaj in pripravljeni.  
V novem šolskem letu 2022/23 vabimo k vpisu v odbojko v 
odbojkarskem klubu SIP Šempeter.

Dodatne informacije in prijave na tel.: 031 847 212 
(Sebastjan) ali po e-pošti: scilensek@gmail.com

Veselimo se nove sezone in novih zmag, kakor tudi 
druženja, ki nam ga ta čudoviti šport prinaša.

Se vidimo na odbojkarskem igrišču ... 

Petra Udrih 
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Polzelani odlični na državnem prvenstvu v odbojki na mivki

Jaka Cestnik in Liam Klinger na najvišji stopnički

V Ljubljani je na Kongresnem trgu 29. julija 2022 
potekalo državno prvenstvo v odbojki na mivki v 
kategorijah do 16, 18 in 20 let, na katerem so se najboljši 
mladi odbojkarice in odbojkarji pomerili za državne 
naslove.

Državno prvenstvo v katergoriji do 16 let (fantje) 
je prineslo zmago Jaku Cestniku s soigralcem Liamom 
Klingerjem. Državno prvenstvo v kategoriji do 18 let (dekleta) 
sta proslavili Taja Ferlež in soigralka Živa Donko. Državnega 
prvenstva v kategoriji do 20 let (dekleta) pa sta se veselili 
Rima Posedel in soigralka Zoja Kalar.

Iskrene čestitke vsem za dosežen uspeh. 

Darja Ferlež

Spoznavanje novih pokrajin Slovenije

Na parkirišču pri Tušu smo ob 7. uri 
zjutraj napolnili avtobus in se odpravili 
v Slovenske gorice. Prvi postanek smo 
imeli na izletniški kmetiji Šenveter na 
Dražen Vrhu v Občini Sveta Ana, kjer 
so nam postregli s kmečkim zajtrkom. 

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela je v septembru organiziralo 
ekskurzijo za svoje člane in voditelje skupin, katerim so se pridružile tudi članice 
društva Mavrica iz Žalca.

Druženje

Potem smo se odpeljali v Zgornji 
Dražen Vrh, kjer smo si v Methansovi 
hiši zgodb ogledali etnološko zbirko 
in umetniško galerijo, v kletnih 
prostorih pa smo degustirali vrhunska 
vina kmetije Šenveter. Od tam nas je 

pot vodila mimo Kaprovega dvorca, 
Hansonovega mlina, skozi naselje 
Trate, kjer je grad Cmurek z Muzejem 
norosti. Ustavili smo se pri ribiškem 
domu v Zgornjem Konjišču. Sprehodili 
smo se do očeta panoramskih hrastov 
in ribnika. Sledila je vožnja do naselja 
Sladki Vrh, kjer smo se z brodom 
peljali čez Muro in nazaj. Nato smo 
se odpeljali na Zgornjo Velko in si 
ogledali romarsko cerkev Marije 
Snežne. Izlet smo končali na izletniški 
kmetiji Šenveter na kosilu in se družili 
ob dobri kapljici.

Obogateni s čudovitimi prizori 
Slovenskih goric smo se zadovoljni 
odpravili proti domu. Spoznali smo nov 
vidik narave, nove ljudi ter ustvarili 
priložnost za učenje in izmenjavo 
izkušenj.  

Marjana Šmajs
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Mednarodni karate turnir 
“Kranj open 2022”

V soboto, 17. septembra 2022, so se karateisti Karate 
kluba Polzela odpravili na mednarodno tekmovanje 
“Kranj open 2022”, ki se ga je skupaj udeležilo 261 
tekmovalcev iz 45 klubov treh držav.  

Karate klub Polzela je zastopala ekipa sedmih 
tekmovalcev. Za vse je bila to uvodna tekma v jesensko 
sezono, ki so se je udeležili po dobrih pripravah v avgustu in 
septembru. Rezultat dela se je pokazal v izjemnem izkupičku, 
saj so že na prvem tekmovanju osvojili kar 11 odličij. Med 
vsemi klubi smo s sedmimi tekmovalci dosegli štiri srebrne 
kolajne in sedem bronastih.

2. mesto
- Julija Rožič, kadetinje -54 kg
- Maks Vidmajer, dečki -40 kg
- Benja Mešič, deklice -35 kg

- Sven Jević, kadeti -57 kg

3. mesto
- Nejc Strojin, mladinci -76 kg, mladinci open
- Maks Vidmajer, ml. kadeti -40 kg
- Tjan Mešič, ml. kadeti -40 kg
- Aleksej Benjamin Derča, kadeti +70 kg
- Sven Jević, ml. kadeti +50 kg 

Luka Deberšek

Maks Vidmajer je pokazal odlično pripravljenost.

Karate seminar  
v Švici

Karateisti Karate kluba Polzela smo se po dvoletnem 
premoru ponovno in že tradicionalno odpravili v čarobno 
švicarsko gorsko vasico Zermatt ter se udeležili seminarja 
Shihana Keijia Tomiyame (9. dan).

Petkov trening sta imela čast voditi Brane Cimperman 
(naš glavni trener) in Mitja Stisovič (iz prijateljskega Karate 
kluba Dinamik Celje). Oba sta skupaj z Ricardom Žibratom 
(Karate klub Ljutomer) glavna inštruktorja Kofukan zveze 
Slovenije. Treninge smo nadaljevali v soboto in nedeljo, 
seveda pod nadzorom Shihana, ki je z nami nesebično delil 
svoje znanje in modrosti.

Ekipa Karate kluba Polzela

Za gostoljubje je ponovno poskrbel domači Karate klub 
Zermatt. Odprava je trajala dan dlje kot po navadi, tako 
da smo si v četrtek lahko vzeli malo časa za raziskovanje 
ledeniške doline pod Matterhornom in okoliških vrhov. 

Vsi člani odprave odločitev pozdravljamo in se vračamo 
polni znanja in dobre energije. 

Luka Deberšek
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Bronasta kolajna za Tima Jevšnika in 
evropski ekipni rekord v Bukarešti

 
V vroči Bukarešti (41 stopinj Celzija) je od 25. do 

30. julija 2022 potekalo lokostrelsko tekmovanje za 
evropski mladinski pokal, na katerem se je pomerilo  
258 tekmovalcev.

Tim Jevšnik s Polzele je z natančnim streljanjem na 
50 Tim Jevšnik s Polzele je z natančnim streljanjem na 50 
metrov s svojim lokom osvojil bronasto kolajno. 

Skupaj s slovenskima sotekmovalcema pa so postavili 
novi evropski mladinski ekipni rekord, starega so podrli kar 
za 20 krogov. Tako je novi evropski mladinski ekipni rekord 
2103 krogov v rokah naših fantov: Tima Jevšnika (18 let), 
Matija Rožiča (18 let) in Aljaža Matija Brenka (18 let).

Čestitamo! 

Manuela Mlakar Podgoršek

Tim Jevšnik (na sliki desno) je osvojil bronasto kolajno.

Oglasa nsta lektorirana. 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 8–9, avgust–september 2022

39Mozaik dogodkov

Derbi v balinanju 
dobila Polzela

Balin klub Balinc Polzela je v torek, 6. septembra 2022, 
premagal rivala na območju Savinjske doline, Balinarski 
klub Žalec. 

Tako polzelski balinarji nadaljujejo uspešno zgodbo na 
področju balinanja v Savinjsko-Šaleški ligi in s svojima dvema 
ekipama še naprej nizajo uspešne rezultate.   

Ivi Kapitler

Uspešni balinarji balinarskega kluba Balinc Polzela

Testiranje z vajami na recept

Testiranje gibalnih sposobnosti in vzdržljivosti članov kluba Balinc 
Polzela

Začetek novega programa Športne unije Slovenije (ŠUS) 
Vadba na recept je začela Zveza športnih društev (ZŠD) 
Polzela izvajati prek svojih društev in klubov. Člani športnega 
kluba Balinc Polzela s predsednikom Karlijem Korberjem so 
naznanili začetek tovrstnega športnega programa. 

Žiga Sodržnik kot predstavnik ŠUS in Marko Božiček kot 
sodelavec ZŠD Polzela sta z vajami testirala gibalne sposobnosti 
in vzdržljivost članov kluba Balinc Polzela. Vsak izmed 
sodelujočih bo dobil poročilo o fizični pripravljenosti svojega 
telesa ter program za vzdrževanje kondicije in gibljivosti. 
Vsakemu je bila na mobilni telefon vključena tudi aplikacija, 
prek katere si pridobi navodila in vodenje za naprej.

V tovrstne dejavnosti želimo v naši občini vključiti vsa 
športna društva in klube ter jim tako pobliže prikazati, da lahko 
z gibanjem opustimo nekatere obiske pri zdravniku.

Vsi posamezniki, ki niste vključeni v klubih in društvih, lahko 
navežete stik z nami in bomo prek skupin organizirali testiranja. 
Dodatne informacije lahko prejmete na e-naslovu kapitlerivan@
gmail.com ali telefonski številki 070 705 007.   

Ivi Kapitler
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Košarkarski turinir trojk Hefkebič 2022 

Športno srečanje veteranskih organizacij
 

V soboto, 27. avgusta 2022, je v športni dvorani na 
Polzeli že tretjič potekal košarkarski turnir trojk »#3 
Hefkebič 2022«. Na turnirju je sodelovalo 10 ekip, v vsaki 
pa po štirje igralci (3 + 1). 

Turnir je osvojila ekipa »AS Parking« iz Slovenskih Konjic. 
V finalu so bili boljši od slovenske košarkarske reprezentance 
gluhih, ki je na Polzelo prišla odigrat pripravljalni turnir 
pred svetovnim prvenstvom v Izraelu, kjer so 10. septembra 
2022 postali svetovni prvaki in domov prinesli zlato odličje. 
Za reprezentanco gluhih je na Hefkebiču in na svetovnim 
prvenstvu igral tudi Miha Zupan, nekdanji dolgoletni član 
slovenske moške košarkarske reprezentance.

V tekmi za tretje mesto so na veliko veselje navzočih v 
polzelski dvorani zmagali domačini iz ekipe »Rožič« (Nejc 
Zmrzlak, Urban Rat, Matej Mandelc, Andrej Jezernik). V 
razburljivi končnici je pri rezultatu 20 : 20 Zmrzlak zadel met 
izza črte za dve točki (v ulični košarki se navaden koš šteje 
eno točko, trojka pa dve točki) in v izdihljajih tekme odločil 
zmagovalca tekme za tretje mesto.

Podelitev nagrad je potekala na športnem igrišču v 
Ločici ob Savinji - Savinja 2000, kjer bi bilo v primeru lepega 

V soboto, 3. septembra 2022, ob 8.30 se je v Gaju 
v Preboldu začelo tradicionalno športno srečanje 
veteranskih organizacij Spodnje Savinjske doline. Od 
letos se srečanje imenuje Memorial Adija Vidmajerja.

Organizator letošnjega srečanja je bilo Policijsko 
veteransko društvo Sever Celje – pododbor Žalec. Tekmovanje 
je potekalo v balinanju, streljanju z zračno puško, pikadu, 
šahu, tenisu dvojic in odbojki. Pokrovitelj srečanja je bila 
Občina Prebold, ki je poskrbela za malico in pijačo.

Iz krajevnega odbora Zveze borcev za vrednote NOB 
Andraž smo se v ženski in moški konkurenci udeležili 
streljanja z zračno puško in metanju pikada. Ekipno smo 
zmagali v ženskem metanju pikada, drugi smo bili v moškem 
metanju pikada in tretji v streljanju z zračno puško – moški. 
Med posameznicami je Tilka Kreslin prejela zlato medaljo za 
metanje pikada, Mirica Majhenič srebrno medaljo za metanje 
pikada. Naš najboljši posameznik je bil Zdravko Zabukovnik z 
bronasto medaljo v streljanju z zračno puško. 

Udeleženci so dosegli zelo dobre rezultate, za kar jim 
čestitamo. 

Simon Ograjenšek

Miha Zupan in del društva Hefkebič

Udeleženci tekmovanja s prejetimi medaljami in pokali

vremena tudi tekmovanje. Dan smo sklenili v sproščenem 
ritmu ob koncertu lokalne skupine 3db v zasedbi domačinov: 
Tomaž Satler, Marjan Pader in Kristjan Pader.

Zahvaljujemo se Avtohiši Kos, Duseti, Lev Zavarovanjem, 
Sigmanovi, M Goršek, Občini Polzela, Zvezi športnih društev 
Polzela, ŠD Savinja 2000, Kreativni fabriki, Pivovarni Flajs 
in Vinarstvu Šošterič za nesebično pomoč pri izpeljavi  
dogodka. 

Max Kralj Kos
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Tradicionalno srečanje krajanov in športne igre v Založah

Sprehod za spomin

Sledilo je vsakoletno, že 15. 
tradicionalno srečanje krajanov na 
Lovskem domu, kjer smo preživeli 
prijetno popoldne ob druženju z 
Mirom Klincem. Popoldne smo si 
popestrili s srečelovom in ugibanjem 
višine pršuta. Manjkalo ni niti dobre 
hrane in okusnega golaža, ki so nam 
ga pripravili domači lovci.

V juliju smo imeli tradicionalne 
športne igre na Tajhtu, kjer so se 
pomerile štiri ekipe v vodnih igrah. 
Obeh dogodkov se je udeležilo lepo 
število krajanov in tako smo člani 
krajevnega odbora najbolje poplačani 
za svoj trud. 

Sergej Zabukovnik

Razširjenost bolezni, predvsem 
zaradi staranja prebivalstva, strmo 
narašča, zato so takšni dogodki 
še posebej pomembni. V Domu 
upokojencev Polzela zato že nekaj 
let organizirajo sprehod za spomin, 
ki je bil v zadnjih dveh letih zaradi 
epidemije izpeljan v okrnjeni obliki. 
Kot je povedala socialna delavka 
Katja Tomažič, so letos še posebej 
veseli, da so se jim, poleg stanovalcev 
in zaposlenih, lahko na dogodku 
pridružili tudi zunanji prostovoljci. 

V nedeljo, 4. septembra 2022, smo v Založah namenu predali cestni odsek proti 
Požrlovemu hribu. Odprtje posodobljeno ceste smo izvedli župan Jože Kužnik, 
krajanka Štefka Turnšek in predsednik Krajevnega odbora Založe Sergej Zabukovnik. 
Cesto je blagoslovil župnik Urban Lesjak. V kulturnem programu sta nastopili Larisa 
Turnšek in Nika Jelen ter Kristjan Turnšek na bobnih.

September je mednarodni mesec alzheimerjeve bolezni, 21. september pa svetovni 
dan, ki ga v Sloveniji že nekaj let zaznamujemo tudi s »sprehodi za spomin«, katerih 
namen je ozaveščanje o bolezni in zmanjševanju stigme, ki spremlja bolezen. 

Ob brunarici pri Tajhtu

S sprehoda za spomin

Sprehod so začeli pred Društvom 
upokojencev Polzela in se nato 
sprehodili čez park Šenek, kjer so na 
idilični lokaciji sklenili pester program. 
Za glasbeni del druženja je poskrbela 
Godba veteranov Žalec, za hrano in 
pijačo pa kuhinja doma. 

Tone Tavčer
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Letošnji poletni večeri so se zgodili obetavno, za vsakogar se je našla priljubljena 
zvrst glasbe: od narodno-zabavne glasbe z odličnim ansamblom Saša Avsenika do 
pop in rok zabave s Tabuji, od mladih rokerjev Raptors (Mladi Igrajo Rock) do kantri 
glasbe z britanskim pevcem Danielom Kemishem in elektronske glasbe z zYpper 
Castle. 

Poletni večeri na gradu Komenda

Odličen triurni nastop pevca kantrija Daniela Kemisha

Zasedba Raptors dokazala, da po žilah mladih še teče rokerska kri.

Gibonni je s svojo zasedbo naelektril prizorišče in navdušil 
občinstvo.

Poletni večeri so se končali s svetovno pop-etno glasbeno 
legendo, hrvaškim pevcem Gibonnijem. Žal nas zaradi slabega 
vremena ni razveseljeval na gradu Komenda, ampak na 
prireditvenem prostoru avto poligona ZŠAM, na katerem se je 
zbralo skoraj 900 ljubiteljev njegove glasbe.

Upamo, da ste bili Polzelani zadovoljni z našim glasbenim 
izborom in dogodki na gradu. Ob tem se vam organizatorji 
iskreno zahvaljujemo za udeležbo na večerih, prav tako se 
zahvaljujemo izvajalcem za odlične izvedbe ter popestritev 
kulturnega dogajanja v občini. 

Veseli bomo vaših predlogov za poletno sezono 2023.   

Teja Zidanski
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zYpper castle 2022

Društvo zYpper je bilo to poletje v Občini Polzela precej aktivno. S pomočjo članov 
in podporo lokalne skupnosti smo ustvarili veliko družabnih in športnih dogodkov. 
Poletno sezono smo sklenili z dogodkom zYpper Castle, ki vedno bolj pridobiva svojo 
podobo in prepoznavnost, razširiti pa ga želimo tudi v širše regionalno okolje, zato je 
bil grad Komenda več kot prava izbira za njegovo izvedbo.

Grajsko doživetje ob elektronski glasbi

Podpis

Dogodek je imel to leto razširjen koncept in dovršen 
glasbeni del, ki žanrsko zajema elektronsko house glasbo. 
Poleg izvrstnih DJ-ev Klemenz s Koroškega, Podgyja na 
vinillnih ploščah in mladih AK z veliko talenta je natopila 
tudi nova glasbena zasedba, ki je v začetni fazi razvoja 
in tudi še nima svojega imena, ima pa po odzivih sodeč 
izjemen potencial ustvariti doživetje, ki mlade in mlade po 
srcu, ki ljubijo elektronsko plesno glasbo, pomakne v plesni 
ritem. Skupina je nastopila v živo in poleg skrbno izbrane 
glasbe igrala na različne glasbene instrumente: za saksofon 
in kitaro je poskrbel mladi Timotej, Karel Šrot je pod imenom 
Carl igral na bobnih in kongo bobnih, za vokal je poskrbel 
Marko Žnidarič pod imenom Mare Kopša in za izbor in 
vrtenje Silverj. Vse nastopajoče je varovala malteška straža, 
ki sta jo poosebila Peter Jezernik in Grega Korber. 

Priprave na dogodek so bile zahtevne in široko 
zastavljene. Prvi del je zajemal predpripravo promocijskega 
materiala, ki smo ga zasnovali že v začetku poletja in ga s 
pomočjo TIC Polzela in gradu Komenda izpeljali v obliki več 
kot enournega spletnega predvajanja v živo. Posnetek tega 
nastopa si lahko ogledate na spletni strani www.zypper.si/
castle. Glavni del snemanja je potekal na čudoviti razgledni 
točki gradu Komenda. Dodatno snemanje smo opravili v 
parku Šenek, vključili novo in čudovito razgledno točko ter 
klopco ljubezni na Vimperku, prav tako znameniti most, 
ki povezuje Polzelo in Parižlje. Snemanje je bilo izjemno 
zabavno in sproščeno. 

Na dan dogodka, 27. avgusta 2022, smo priprave začeli 
že ob 15. uri. Najprej je bilo treba počakati, da nam je bilo 
vreme naklonjeno, in nato smo lahko nemoteno izpeljali 
tonske vaje ter celotno postavitev. Nekaj minut pred 18. 
uro nas je zajela rahla deževna ploha, tako da smo dogodek 
uradno prestavili za uro pozneje in program malce skrajšali. 
Neprestano smo spremljali vremensko sliko, saj je bilo precej 
huje v naši bližnji okolici. Nebo nad nami je bilo videti dobro, 
gostje so počasi prihajali, zabava na terasi se je počasi 
začela ogrevati. Toda tik pred nastopom glavne skupine 
nas je zajela hujša nevihta. Premaknili smo se v notranje 
prostore, kjer je Podgy na vinilnih ploščah nadaljeval zabavo 
do 22. ure, kot je bilo dogovorjeno. Glavni nastop skupine 
smo izpeljali na lokaciji, ki je bila načrtovana kot zabava po 
zabavi. Kljub vremenskim motnjam se je zabava razpletla v 
izjemno dobrem vzdušju, ki bo ostalo v prijetnem spominu. 

Zahvala za pomoč in naklonjenost projektu gre Občini 
Polzela, TIC Polzela, BeeFeater Gin & Tonic, Reprazent.me 
in Kreativni Fabriki. Prav tako zahvalo namenjamo vsem 
udeleženim, ki so iz ozadja in javnega nastopanja pripomogli 
ter prispevali svoj delež ustvarjalnosti. Več o zYpperju in 
dogodku zYpper Castle si lahko ogledate na spletni strani 
www.zYpper.si.   

Ljubo Kumer
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38. prireditev Družina poje: “Peli so jih mati moja”

Kulturno društvo Andraž nad Polzelo, Odbor za kulturne prireditve Družina poje 2022 
in Občina Polzela so zadnjo nedeljo v avgustu pripravili 38. prireditev pod naslovom 
Družina poje: “Peli so jih mati moja”. 

Družina Ožir iz Podvina pri Polzeli

Uvodoma je zbrane nagovoril župan Občine Polzela Jože 
Kužnik, ki je organizatorjem čestital za prireditev, s katero 
ohranjajo petje v družini, kar je neprecenljiva vrednost 
kulturne dediščine. Takole je sklenil: “Je še kaj lepšega kot 
to, kar doživljamo v tem trenutku? Smo z družino, sorodniki 
in prijatelji ob petju, ki krepi naše vezi. Naj bo še veliko 
zadnjih avgustovskih nedelj to druženje naš blagor.”

Gostja prireditve je bila Vera Šolinc, ki izhaja iz glasbene 
družine, kjer je nabirala prve izkušnje ter dozorela v pevko in 
uspešno pisko besedil. Izpod njenega peresa jih je nastalo 
toliko, da ne šteje več. Igra na različne inštrumente, piše 
glasbo in aranžmaje, vodi ansambel Vera & Originali, za 
osnovnošolske otroke je izdala didaktično glasbeno pravljico 
Godbena soba.

Letos je nastopilo 14 družinskih sestavov iz raznih krajev 
Slovenije (skupaj 72 pevk in pevcev), ki so zapeli po dve 
pesmi, ob koncu pa vsi skupaj kot sklepno pesem Zdravljico. 
Za peti nastop so podelil likovno delo slikarja Jožeta 
Napotnika družini Ožir iz Podvina pri Polzeli.

S to prireditvijo želijo Andražani ohranjati in spodbujati 
glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja v družini, jo 
prenašati na mlajše rodove in spodbujati ljudi, da bi se 
pogosteje srečevali in družili s to zvrstjo petja. Prireditev sta 
na dokaj hudomušen način povezovala Živa Verdev in David 
Zabukovnik. Na predvečer prireditve so si gledalci lahko na 
velikem platnu ogledali film Ne joči, Peter in razstavo 30 
likovnikov, ki so ustvarjali na likovni koloniji v Andražu nad 
Polzelo.   

Tone Tavčer

Razstavljalo 30 likovnikov
 

Podelitev priznanj

V sklopu prireditve Družina poje je Kulturno društvo (KD) Andraž nad Polzelo pripravilo 
razstavo likovnih del z naslovom Poletna tihožitja.

Dela so nastala na tretji likovni koloniji, ki se je je 
udeležilo 30 likovnih ustvarjalcev iz raznih krajev Slovenije. 

Vsem zbranim je narava ponudila raznovrstne motive za 
upodabljanje. S pomočjo mentorja Dragana Podovaca so v 
prijetnem vzdušju in senci med zelenjem zadišale barve in 
zapeli čopiči. Nastala so čudovita dela, ki so jih postavili na 
ogled. 

Na slovesnem odprtju sta vsem razstavljavcem 
predsednik KD Andraž nad Polzelo Vili Pižorn in predsednica 
likovne sekcije Ida Jevšnik podelila priznanja, razstavo pa je 
odprl župan Občine Polzela Jože Kužnik. Z glasbenimi vložki 
sta dogodek popestrili družini Plaskan in Hodnik, dela pa so 
bila na ogled od 25. do 28. avgusta 2022. 

Tone Tavčer
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Likovna kolonija »Moje mesto, rad te imam …«

Politika, bolezen moja

Zadnjo soboto v mesecu avgustu je v Velenju potekala 
tradicionalna likovna kolonija, ki se je je udeležilo tudi 
dvajset likovnikov KUD Polzela.

 

Ljubiteljski gledališčniki iz Andraža nad Polzelo so 
vnovič združili moči. Letošnje poletje so pod režijskim 
vodstvom Sonje Zajc pripravili komedijo Politika, bolezen 
moja. Premiera je bila v petek zvečer, 12. avgusta 2022, v 
Andražu nad Polzelo. Repriza, katere se je udeležil tudi 
avtor komedije Tone Partljič, je bila naslednji dan. 

 

Na Velenjskem gradu

S premiere komedije Toneta Partljiča

Na Velenjskem gradu so se zbrali likovni ustvarjalci in 
keramičarji Društva šaleških likovnikov Velenje ter Kulturno-
umetniškega društva Polzela. Tema letošnje likovne 
kolonije z geslom »Moje mesto, rad te imam ...« je bila 
»kultura za vsak čas«, kar je udeležencem ponudilo mnogo 
različnih možnosti likovnega in kiparskega ustvarjanja. Ob 
medsebojnih izkušnjah in nasvetih so nastajala dela, ki jih 
je bilo treba dokončati v naslednjih dneh v domačem okolju. 

Prijetno druženje ob likovnem in kiparskem ustvarjanju 
ter na odprtju razstave vedno znova krepi prijateljske vezi 
med likovniki Mestne občine Velenje in Občine Polzela, 
zato se tega projekta vsako leto udeleži več likovnikov KUD 
Polzela. 

Vsa dela bodo od 9. do 30. septembra 2022 postavljena 
na ogled v Vili Bianca v Velenju, kamor ste prijazno vabljeni. 
Po končani razstavi bo Društvo šaleških likovnikov Velenje 
dela poklonilo Mestni občini Velenje.  

Mojca Korošec

Predstava Politika, bolezen moja, ki traja nekaj manj 
kot dve uri, govori o zakonskem paru, ki se skoraj istočasno 
upokoji. Žena se posveti aerobiki in drugim lahkotnim 
vsebinam, medtem ko se mož odloči podati v politiko. Kot je 
značilno za Partljičeva dela, vse to za seboj potegne obilico 
zanimivih pripetljajev in preobratov. Predstava je še kako 
aktualna zaradi letošnjega super volilnega leta, ko se bomo 
na volišča odpravili kar trikrat, obenem pa je dobrodošla 
kulturna popestritev poletnih dni.

Andraški gledališčniki tudi lani poleti niso počivali. Pod 
režijskim vodstvom domačinke Sonje Zajc so uprizorili prav 
tako Partljičevo komedijo Slikar na vasi. Zajčeva je režijsko 
vodstvo andraške gledališke skupine, ki deluje v sklopu 
tamkajšnjega kulturnega društva, prevzela po upokojitvi 
pred dvema letoma. Pred tem je bila dolgoletna direktorica 
celjske območne izpostave Zavoda RS za šolstvo.  

Tone Tavčer



Poročevalec Občine Polzela • Številka 8–9, avgust–september 2022

46 Mozaik dogodkov

Neža Slapnik v kreaciji polzelske umetnice Savine Vybihal

6. Likovna kolonija Zeleno zlato v Novem Celju

V Dvorcu Novo Celje so ustvarjali tudi likovniki KUD Polzela.

Iz likovne sekcije KUD Polzela se 
je zanimivega projekta udeležilo 15 
članov. Dvorec Novo Celje še čaka 

lepše čase, ko bo spet dobil pravo 
podobo, vendar je kljub temu zanimiv, 
saj ponuja prav s povezavo naslova 

letošnje likovne kolonije velik izziv 
za razmišljanje in ustvarjanje. Idej 
likovnikom ni manjkalo, navodila in 
pomoč mentorja pa so bili dobrodošli 
tudi najbolj izkušenim udeležencem. 
Nastala so čudovita dela, ki so bila 
postavljena na ogled tretji dan v 
dvorani Dvorca Novo Celje. 

Odprtje razstave so popestrili 
zvoki violine, priznanja in zahvale pa 
so udeležencem podelili predstavniki 
organizatorjev ZKŠT Žalec, KUD Žalec 
in JSKD - izpostava Žalec. 

Mojca Korošec

V Dvorcu Novo Celje je avgusta potekala tridnevna likovna kolonija pod mentorstvom 
mag. Uroša Potočnika. Letos so ljubiteljski slikarji ustvarjali na temo »skrito – končano 
– nedokončano – detajl«. 

Kreacija s Polzele na ogled v Solčavi
 

Letos so v Solčavi organizirali že 12. Festival ovčje 
volne Bicka. V izjemnem in slikovitem objemu Kamniško-
Savinjskih Alp in okoliških hribov je svoj dom našla ena 
izmed treh slovenskih avtohtonih pasem ovc, in sicer 
jezersko-solčavska ovca. Od leta 2010 v Solčavi v mesecu 
septembru tej posebni pasmi ovce posvetijo dva dneva 
zanimivih dogodkov v sklopu Festivala Bicka. 

Letos se je na festivalu predstavila tudi Polzelanka Savina 
Vybihal, ki je vsestranska umetnica, izdelovalka in ustvarjalka. 
Na modni reviji v sklopu omenjenega festivala je njen izdelek 
»pončo plašč« predstavila simpatična Neža Slapnik s Polzele. 
»Pončo plašč je izdelan iz čiste, debelo predene solčavske 
volne. Zanj je ustvarjalka porabila kilogram in pol volne. To 
unikatno in praktično kreacijo odlikuje odlično ohranjanje 
toplote vse do kolen. Sprednje zapiranje z gumbi pod brado 
na preklop pomaga pri ohranjanju toplote v mrzlih dneh ter 
pripomore k ohranjanju lepše telesne drže,« je o kreaciji med 
drugim povedala Savina Vybihal. Predstavlja pojem trajnostne 
mode in je izdelek, ki kaže odlike in kakovost solčavske volne.   

Bina Plaznik
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Valentina Plaskan v Občinski 
knjižnici Polzela

Kadar se Polzelanka Valentina Plaskan vrne 
domov, je to nedaleč stran od zidov gradu 
Komenda. Domačini jo dobro poznajo, še zlasti v 
času, ko je postala znan obraz s televizije in glas 
z radia. V septembru smo jo gostili na pogovoru 
v polzelski knjižnici. Igralka, novinarka, pesnica, 
pevka, televizijska voditeljica, učiteljica govora, 
javnega nastopanja, vse to in še mnogo več je 
domačinka, ki zdaj živi v Ljubljani.

Valentina Plaskan

V polzelski osnovni šoli je pri štirinajstih izdala prvo 
pesniško zbirko, nadaljevala kot voditeljica na Radiu 
Študent, od tu pa se pahljača njenih dejavnosti le še razpira. 
Njene filmske vloge v Anini proviziji, Psih brezčasja, Strahu, 
njena vloga Gabi v nadaljevanki Ena žlahtna štorija so vsem 
poznane. Pogosteje pa smo jo začeli videvati kot novinarko 
in voditeljico osrednje informativne oddaje na Planet TV in 
v zadnjem času kot voditeljico v oddaji Osebno z Valentino 
Plaskan na Planet TV. Slišimo tudi njen imitatorski glas na 
Radiu Ga Ga.

Glas je v njenem življenju najpomembnejši. Iz njega 
izvira vse, kar dela, ustvari. Iz domačega okolja je prinesla 
občutek varnosti, občutek, da bo vse v redu. Zato si tudi upa 
tolikokrat skočiti v novo vodo, ko niti ne ve, ali obstaja obala. 
Njene raznovrstne dejavnosti nimajo skupnega cilja. Umirja 
in izpolnjuje jo pot ustvarjanja in delovanja. Ko na njej osreči 
tudi druge, je zadovoljna. V jeseni lahko pričakujemo njeno 
pesniško zbirko Stena srca.

Na večeru jo je spremljal kitarist in vokalist Peter 
Avsenik, sicer dežurni urednik pri Slovenski tiskovni agenciji. 
Izvedla sta nekaj avtorskih del Valentine Plaskan, Peter 
Avsenik pa je sicer izvrsten imitator Iztoka Mlakarja, kar smo 
slišali za konec.   

Irena Štusej

32. likovna kolonija  
prijateljstva na Polzeli

 

Likovniki v atriju gradu Komenda

Tradicionalni likovni dogodek vsako leto privabi ljubiteljske 
slikarje bližnjih in tudi oddaljenih krajev Slovenije. Na gradu 
Komenda so udeležence sprejeli ter pozdravili predstavniki 
organizatorjev likovne kolonije in gostje: župan Občine 
Polzela Jože Kužnik, vodja JSKD OI Žalec Marko Repnik, vodja 
TIC Polzela Damjan Jevšnik, predsednik KUD Polzela Marko 
Slokar, predstavnica Ministrstva za kulturo RS Minka Jerebič in 
predstavnica JSKD OI Velenje Tatjana Vidmar. 

Deževno vreme je nekoliko spremenilo predvideni potek 
likovnega ustvarjanja v naravi, tako da je večina udeležencev 
slikala v prostorih Kulturnega doma in na gradu Komenda 
Polzela. Strokovni vodja je bil tudi letos Tomaž Milač, ki je 
že več let mentor in svetovalec polzelskim likovnikom pri 
njihovem delu. Tudi tokrat je budno spremljal slikanje, svetoval, 
pomagal in pozno popoldne, ko so ob koncu slikanja postavili 
priložnostno razstavo, podal oceno in navodila za dokončanje 
del. Zadovoljen je bil z različno, pestro motiviko upodabljanja: 
slikali so motive, ki so značilni za Občino Polzela, naravne in 
kulturne znamenitosti, tudi živali – domače in tiste, ki so nam z 
obiskom polepšale letošnje poletje.

Prijazno vabljeni na ogled razstave nastalih likovnih del, ki 
bo na gradu Komenda od 7. do 29. oktobra 2022.  

Mojca Korošec

Znamenitosti in zanimivosti našega kraja je 
slikalo 37 ljubiteljskih slikarjev, udeležencev 32. 
likovne kolonije prijateljstva, ki je potekala 17. 
septembra 2022 na gradu Komenda Polzela. 
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Razstava slik cvetja, čebel in panjskih končnic

Varovancem so dan popestrili likovniki KUD Polzela in Kvartet Oljka.

V toplem dopoldnevu 11. avgusta 2022 je pred vhodom v 
poslopje centra starejših potekal zanimiv dogodek. Likovniki 
KUD Polzela in kvartet Oljka Polzela so poskrbeli, da so se 
oskrbovalci in stanovalci sprostili, poveselili in tudi zapeli.  
V dnevnih prostorih centra so postavili petdeset slik cvetja, 

V prostorih Centra starejših Zimzelen Topolšica so likovniki KUD Polzela na ogled 
postavili slike travniškega cvetja, čebel in panjskih končnic.

čebel in panjskih končnic. Vodja kvarteta Oljka Bojan Pustinek 
je pripravil niz pesmi s to temo. Igrali in prepevali so o čebelah, 
čebelarju in naši prelepi deželi, stanovalci so prisluhnili in 
veselo zapeli ob znanih napevih. 

Dogodka so se udeležili vsi likovniki, ki so za tri mesece 
postavili na ogled svoja dela. Predstavniki centra so poskrbeli, 
da je ob prijetni glasbi potekala tudi predstavitev kulturnega 
društva in polzelske občine. Direktorica Andreja Štefan Bukovič 
se je zahvalila vsem likovnikom, ki so polepšali prostore, 
in glasbenikom kvarteta Oljka za pesmi, ki so navdušile 
poslušalce, ter obljubila možnost predstavitve tudi prihodnje 
leto. 

Mojca Korošec

Z letovanja na Debelem rtiču

Naužili so se morskega zraka, morja in sonca

Otroke z našega območja smo v Mladinsko zdravilišče 
in letovišče RKS Debeli rtič peljali kar trikrat po sedem 
dni v avgustu. Na zadnjem, zdravstvenem letovanju so 
bile njihove vzgojiteljice domačinke Liza in Ana Hočevar 
ter Natja Kapitler, ki so jim pripravile pester animacijski 
program.

 

 
Skupaj je letovalo 46 otrok, starih od 7 do 14 let. Prvi dan 

letovanja so jih vzgojiteljice razdelile po skupinah in med 
seboj so se spoznali. Nato so se otroci preizkusili v plavanju, 
neplavalci so obiskovali plavalni tečaj. V prostočasnih 
delavnicah so mlajši otroci obiskali čarobni gozdiček, rtiško 
knjižnico ter si izposodili knjige in revije, imeli so družabne 
igre: socialno-interaktivne in zabavne igre, male rtiške sive 
celice, lov za skritim zakladom ter pravljične urice za mlajše 
otroke.

Pri ustvarjalnih delavnicah so izdelovali razglednice 
in spominke, ustvarjali s kredami, izdelovali zapestnice, 
poslikavali kamne ter ustvarjali iz naravnih materialov.

V tematskih večernih delavnicah s plesom so imeli 
spoznavni večer, kinovečer, plesni večer z izborom najbolj  
odštekanega stila, rtič ima talent, našemi svojega 

vzgojitelja, večer slovenske glasbe ter disko in zaključni 
večer.

Pri športnih in gibalnih dejavnostih so igrali nogomet, 
košarko, odbojko na mivki, boj med dvema ognjema, bili so na 
trimstezi, imeli pohod v Resslov gaj ter pohod do Ankarana, 
plesno delavnico, talne in štafetne igre, lokostrelstvo, igre 
na bazenu, turnir v kegljanju ter badminton. 

Matjaž Črešnovar



Poročevalec Občine Polzela • Številka 8–9, avgust–september 2022

49Mozaik dogodkov

Zamenjava zaščitne ograje

Krajevni odbor Zveze borcev (KO ZB) za vrednote NOB Andraž si 
že nekaj let prizadeva za ohranjanje in obnovo spominskih obeležij 
v naseljih Andraž nad Polzelo in Dobrič. 

Osrednje spominsko obeležje z novo ograjo, z navzočnostjo župana, predsednice in 
predsednikov društev Andraža ter članov KO ZB za vrednote NOB Andraž

Z dobrim sodelovanjem z Občino 
Polzela, županom Jožetom Kužnikom 
in požrtvovalnostjo upravnega odbora 
KO ZB za vrednote NOB Andraž nam je 
uspelo primerno urediti vsa spominska 
obeležja na zapisanih območjih. V 
Andražu nad Polzelo in Dobriču imamo 
naslednja spominska obeležja:

1. osrednje obeležje padlim  
  in usmrčenim v času 1941–1945,

2. obeležje umrlim ameriškim  
  pilotom (plošča na ograji  
  pokopališča),

3. obeležje padlim v vojni  
  1914–1918 (plošči na vhodu 
  na pokopališče),

4. obeležje v Pirnih Lokah –  
  ob cesti Andraž – Ložnica,

5. obeležje na Lovčah –  
  pri domačiji Praprotnik,

6. obeležje na Gori Oljki in
7. spominska plošča pod zvonikom 

  cerkve Sv. Andreja v Andražu.

 

Pri ogledu vseh naštetih obeležij 
smo ugotovili, da je v najslabšem 
stanju zaščitna ograja pri osrednjem 
spomeniku. Obnova ne bi dala 
primernega videza, zato smo se 
skupaj z izvajalcem del Romanom 
Dečmanom iz Novak pri Poljčanah 
dogovorili za izdelavo nove, kovane 
ograje. Kljub velikim podražitvam 
kovin je ponudil primerno ceno. Na 
sestanku župana s predsednikom 
KO Andraž in predsedniki društev s 
sedežem v Andražu smo se dogovorili, 
da ta zamenjava ograje spada med 
pomembne projekte, zato smo jo 
uvrstili v aktualni letni načrt za plačilo 
iz sredstev odškodnin livarske žlindre.

Obeležje ima novo podobo in je 
lahko nam in Občini Polzela v ponos.   

Simon Ograjenšek

Novi predsednik 
Rotary Cluba Žalec 

postal Boštjan 
Pražnikar

Aktualni predsednik mag. Boštjan Pražnikar 
(levo), predhodnik doc. dr. Miroslav Žaberl

V ponedeljek, 12. septembra 
2022, je v Žalcu potekala skupščina 
Rotary Cluba Žalec. Predsedovanje 
je prevzel mag. Boštjan Pražnikar s 
Polzele. 

V letu njegovega predsedovanja 
2022/23 bo Rotary Club Žalec izvedel 
tradicionalni dobrodelni koncert 
»Žarek upanja za otroški nasmeh«, 
dobrodelno dražbo umetniških del in 
se v skladu s poslanstvom rotarijcev 
trudil za pomoč tam, kjer je potrebna. 

Novemu predsedniku čestitamo.   

Magdalena Navodnik
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Avgusta je župan Jože Kužnik s predstavniki Društva upokojencev, Župnijskega 
Karitasa in Krajevne organizacije Rdečega križa potrkal pri Mariji Ježovnik ter ji v 
imenu vseh zaželel veliko zdravja in zadovoljstva. Ves dogodek je popestril Franci 
Ožir s harmoniko. 

In tako je ostalo. »Kmečka opravila, delo in delo, da smo 
obdržali kmetijo,« pove gospa Marija.

In nadaljuje: »Prišla je ljubezen. Kar s kolesom se je 
pripeljala. Veste, takrat se ni vsem tako mudilo. Večkrat sva 
se tam pri ‘štepihu’ pogovarjala, nato je začel pomagati pri 
delu. Postala sva si všeč in se leta 1950 poročila. In spet je 
bilo na prvem mestu delo za obstoj kmetije. Treba je bilo 
davke poravnati in še drugo. Bil je kmečki fant, izučeni 
mesar. Rodili sta se nama hčerki Marjana in Milica. Veliko 
smo delali.« »Gospa Marija, slišala sem, da ste ena izmed 
redkih kmečkih žena na Polzeli, ki je vozila traktor,« jo 
nagovorim. »Res je, vse sem sama opravila s traktorjem: na 
polju, prevoze, vse … A veste, še danes nimam izpita,« se 
nasmeji. »Mama, ne boš nič povedala o hmelju?« jo spomni 
pravnukinja Ajda. »Kaj pa naj povem? Dobila sem dve zlati 
in eno srebrno kobulo. V Žalcu so mi jo podelili. Tako je 
pač bilo, eno samo delo,« konča klepet. Zdaj živi v krogu 
Marjanine družine in se veseli obiskov hčerke Milice, vnukov 
in pravnukov. »Gospa Marija, bodite dobro,« ji zaželimo. In 
Francijeva harmonika zadoni. 

Olga Hočevar

Marija Ježovnik se je rodila 12. avgusta 1932 na kmetiji v 
Podvinu. Mama je umrla, ko je bila stara devet let. Odraščala 
je pri starih starših, ki so jo uvajali v delo in potrebovali za 
kmečka opravila. Končala je osnovno šolo, toda kljub prošnji 
ravnatelja, da bi šolanje nadaljevala, je ostala doma. V 
srce so ji segle besede starih staršev: »Ja, kdo bo pa delal 
na gruntu?« Stara mama je bila srčna bolnica, občasno je 
priskočila na pomoč teta Mici (sestra stare mame), stari ata 
pa je kmalu umrl. 

90 let Marije Ježovnik
 

Z obiska pri Mariji Ježovnik

Prostovoljci OŠ Polzela aktivni tudi med počitnicami  

Že deveto leto prostovoljke in prostovoljci OŠ Polzela 
mesečno praznujejo s slavljenci v Domu upokojencev 
Polzela. To srčno tradicijo so prekinili le v času korone.  

Prostovoljci izdelajo darilca, voščilnice in pripravijo kulturni 
program. Za slavljence je poskrbljeno tudi med počitnicami. 
Medtem ko so njihovi vrstniki uživali zaslužene počitnice, so 
Dea, Lara, Larisa, Lukas, dve Manci, Nika in Rene slavljencem 
zapeli, zaplesali, zaigrali na različne instrumente, povedali 
veliko prijaznih besed in se z njimi poveselili. 

Skupna ugotovitev vseh zbranih: skupna praznovanja so 
polna smeha, tudi solzic, ustvarijo pa se nepozabni spomini. 

Majda Pur Praznovati skupaj je resnično lepo! 
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Baloni prijateljstva povezali  
tri generacije Polzelanov 

V sredo, 17. avgusta 2022, smo se ob Savinji 
v Športnem  parku 2000 zbrale tri generacije 
Polzelanov.

 

Medgeneracijsko druženje

V Medgeneracijskem društvu Mozaik generacij Polzela 
smo se odločili, da po dveh posebnih, pandemičnih letih 
ponovno organiziramo medgeneracijsko enodnevno 
druženje, medgeneracijski tabor. Skoraj 40 udeleženk in 
udeležencev treh generacij se nas je družilo na strokovno 
vodenem srečanju z naslovom Baloni prijateljstva, in sicer 
ob pogovoru in delavnicah, manjkalo ni niti povezovalnih 
spoznavnih iger.

Tako smo ob sprejemu spoznali preproste osvežilne 
pijače, ki si jih lahko pripravimo doma, tudi po usmeritvah 
poznane naturopatinje Erike Brajnik. Člani srečanja smo se 
predstavili ob unikatnih balonih, ki smo jih umetniško okrasili 
in jih združili v šopek balonov prijateljstva. Sledili so pogovor 
in delavnice. V prvi skupini so bila osrednja tema zelišča, 
za kaj jih lahko uporabimo in kaj lahko iz njih zdravega 
pripravimo. V drugi skupini so bili osrednja tema kamni iz 
reke in kako jih je mogoče pripraviti kot posebno, osebno 
darilo ter kaj pomenijo doma narejena darila posamezniku. 
Zadnja oziroma tretja skupina je za vsakega udeleženca 
srečanja ob pogovoru pripravila ploščice modrosti. Ob 
prebiranju modrih misli in ustvarjanju ploščic modrosti so 
se povezale tri generacije. Vsi smo drug drugemu predstavili 
naše dejavnosti v skupinah.

Sledilo je druženje v sproščenem vzdušju ob hrani in 
pijači ter slovo, v katerem smo vsi udeleženci dobili unikatni 
darili, umetniški kamen ter ploščico modrosti, ki nas bosta 
spominjala na edinstveno druženje prostovoljcev, članov 
skupin ter drugih predstavnikov treh generacij. Hvaležni smo 
za priložnost ustvarjalnega medgeneracijskega druženja in z 
željo, da ga v prihodnjih letih ponovno uresničimo. 

Marjana Šmajs

Pravljična joga za otroke  
na Polzeli

V sredo, 24. avgusta 2022, je certificirana 
učiteljica joge Klavdija Reberšak pod okriljem 
Zavoda Dejavnosti Zaraja v prostorih na Polzeli 
izvedla brezplačno predstavitveno uro pravljične 
joge, namenjene predšolskim otrokom. 

S pravljično jogo otroci na zabaven način spoznavajo zmožnosti in 
omejitve svojega telesa ter se učijo tehnik sproščanja.

Otrokom in staršem je skozi zgodbo pokazala jogijske 
položaje, ki so sovpadali s tematiko “gremo na morje”. Tako 
so udeleženci na primer naredili vlak, s katerim so šli na 
morje, prikazovali like morskih živali in podobno.

S pravljično jogo otroci na zabaven način spoznavajo 
zmožnosti in omejitve svojega telesa ter se učijo tehnik 
sproščanja. Poudarek je na razvijanju otrokove samozavesti 
in občutka za soljudi ter na sodelovanju.

V septembru bodo razpisani tudi novi redni termini za 
pravljično jogo, ki bo v Petrovčah in na Polzeli. 

Mirjam Pikl
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Zlato priznanje za kamišibaj  
zgodbo tudi na Polzelo

Od 2. do 4. septembra 2022 so v Črnomlju pod skupno taktirko organizacij Kamišibaj 
Slovenije, KUD Zlata skledica, Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj in JSKD OI 
Črnomelj organizirali jubilejni, deseti slovenski kamišibaj festival. 

Na festivalu se je skupno predstavilo 39 najboljših 
izvajalcev kamišibaja iz vse Slovenije, ki jih je na regijskih 
festivalih predhodno izbrala državna selektorica za kamišibaj 
gledališče Silva Karim. Občinstvo si je lahko ogledalo 

Med najboljše v državi se je uvrstila tudi Polzelanka Sabina Plaznik 
z avtorsko zgodbo za otroke Mucka bi imela sestrico. 

zgodbe v sliki in besedi za otroke ter odrasle. Program sta 
obogatili ulična razstava na panojih »10 let kamišibaja na 
Slovenskem«, ki je krasila Petrov trg, in razstava v cerkvi Sv. 
Duha, mag. Igorja Cvetka, pionirja slovenskega kamišibaja z 
naslovom »Zamrznjeni kamišibaj«. Med najboljše v državi se 
je uvrstila tudi Polzelanka Sabina Plaznik z avtorsko zgodbo 
za otroke Mucka bi imela sestrico.

Posebne nagrade so prejeli: za likovno domiselnost Petra 
Korenjak Marčun, za avtorsko in hkrati debitantsko zgodbo 
Kristina Lindav, za terapevtski doprinos Tina Grošelj, za 
najbolj lirični kamišibaj Breda in Darko Kočevar, za najbolj 
dialoški kamišibaj Miha Arh in za mojstrsko lahkotnost 
pripovedi Irena Rajh. Najvišjo stanovsko nagrado, zlati 
kamišibaj za leto 2022, je prejel Igor Cvetko za predstavo 
Kaj je en kup. Komisijo je prepričal s svojim spontanim 
nastopom, jasno likovno podobo, filozofsko temo zgodbe in 
lahkotnostjo, ki jo premore le mojstrstvo. 

Jurij Žohar

Medgeneracijsko društvo Mozaik generacij Polzela
prijazno vabi ob 1. oktobru, dnevu starejših,

prostovoljce in druge zainteresirane starejše ljudi na predavanje z delavnico

Izzivi starejših ljudi in možne oblike pomoči,
ki bo v soboto, 1. oktobra 2022, ob 10. uri 

v prostorih Medgeneracijskega centra Polzela.
Srečanje bosta izvedli Petra Cerinšek in Tatjana Prašnikar Đuran, univerzitetni diplomirani 
socialni delavki, samostojni svetovalki, dolgoletni sodelavki s področja socialne gerontologije.

Vabljeni!
        Marjana Šmajs, predsednica
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Sadjarsko obarvan konec tedna v Andražu nad Polzelo

Predzadnji konec tedna v septembru je bil v Andražu nad Polzelo sadjarsko obarvan. 
Kulturno društvo Andraž nad Polzelo je po štirih letih pripravilo sadjarsko in kulinarično 
razstavo, katere idejni oče je domači poznavalec sadjarstva Konrad Brunšek. Ob 
pomoči sokrajanov je na ogled postavil več kot dvesto starih sort jabolk in hrušk 
ter sadjarsko orodje. Za kulinarični del so poskrbele članice kulinarične sekcije, ki 
delujejo pod okriljem kulturnega društva, medtem ko so likovne umetnine prispevali 
domači likovniki. 

Odprtje razstave, ki je bila na ogled tri dni, je bilo v 
petek, 23. septembra 2022, popoldne. Številni domačini in 
obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili dom krajanov 
v Andražu nad Polzelo. Najprej jih je nagovoril predsednik 
kulturnega društva Vili Pižorn. »V Andražu nad Polzelo 
stopamo v korak s sodobnostjo, a vendar življenje pri nas 
teče v svojem posebnem ritmu. Tako se rojevajo imenitne 
priložnosti za ohranjanje kulturne dediščine. Dandanes si le 
težko predstavljamo, v kakšni revščini so živeli pred stotimi 
leti. Ravno te sorte sadja so krajane pripeljale iz velike 
revščine tudi po zaslugi prvega učitelja in sadjarja Miloša 
Levstika, ki je z njimi delil sadjarske nasvete,« je povedal 
predsednik kulturnega društva.

Med bogastvom narave in delom pridnih rok 
Župan Jože Kužnik je izpostavil, da gre za razstavo, 

s katero se daleč naokoli ne more primerjati prav nobena. 
»Vzgojiti, nabrati, skladiščiti in razstaviti toliko vrst sadja je 
nekaj nepredstavljivega, dokler človek ne pride v Andraž nad 
Polzelo. Razstava združuje bogastvo narave in delo pridnih 
rok. Skoraj ni družine, ki ne bi bila tako ali drugače vpeta v 
to. Pomen razstave iz leta v leto narašča. Lokalno pridelana 
hrana namreč vedno bolj pridobiva svoj pomen. Jabolko, 
utrgano na domačem drevesu, se nikakor ne more primerjati 
z banano, ki jo utrgajo še zeleno, naložijo na ladjo, s katero 
potuje na tisoče kilometrov, preden pride do končnega 
potrošnika.« Posledic hitrega razvoja se je v svojem nagovoru 
dotaknil tudi častni občan Konrad Brunšek. »Andraž nad 
Polzelo se je več stoletij ponašal z okusnim in raznovrstnim 
sadjem, ki je živelo brez kemije in podobnega. Dandanes se 

sadna drevesa umikajo toku napredka. S temi posušenimi 
in podrtimi drevesi ugašajo tudi njihova stara imena in 
del naše preteklosti. Trudim se, da jih kar se da ohranim in 
prikažem na razstavi.« Sokrajani so Brunšku za to neizmerno 
hvaležni, kar so pokazali tudi s prisrčnim voščilom ob 
njegovem okroglem jubileju, ki ga je praznoval dan pred 
odprtjem razstave.  

Spomin na Miloša še živi 
Med govorniki je bil tudi upokojeni profesor dr. Tone 

Tajnšek, ki je otroštvo preživel v Andražu nad Polzelo. 
Kot je izpostavil, se še danes spominja, kako mu je oče 
pripovedoval o vseh nasvetih, ki jih je z domačini na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje delil Miloš Levstik. »Med Mihovimi učenci, 
kot so pravili Milošu, je bil tudi moj oče. Sem eden izmed 
redkih še živečih domačinov, ki je neposredno iz ust svojega 
očeta slišal, kako je bil čislan Miloš Levstik.« Tajnšek se je 
na svoji poklicni poti posvetil poljedelstvu. Ob rednem delu 
s študenti mu je uspelo vzgojiti slovenske sorte pšenice in 
ovsa. Sorto Gora Oljka si je bilo mogoče ogledati na razstavi. 

To je uradno odprl direktor Kmečkega glasa Tevž Tavčar. 
»Ne gre zgolj za razstavo, temveč tudi ohranjanje kulturne 
dediščine in biotske pestrosti. Pred časom smo spoznali, da 
so lahko stare sorte boljše, odpornejše in okusnejše. Namen 
razstave je obenem spomniti, da so naši predniki poznali, 
kako se streže naravi. Danes za vsako težavo, ki jo imamo v 
sadovnjaku, pokličemo strokovnjake. Včasih ni bilo tako, saj 
so imeli veliko praktikov.« 

Špela Ožir

Pobudnik in idejni vodja sadjarske in kulinarične razstave Konrad 
Brunšek

Na razstavi so si obiskovalci lahko ogledali več kot 200 starih sort 
jabolk in hrušk.
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V čast občinskemu prazniku 
pestro športno in družabno dogajanje 

Zadnjo septembrsko soboto je bil v središču Polzele živahen utrip. Medgeneracijski 
športno obarvan dogodek je na parkirišče pri občini in na igrišče za šolo privabil 
množico obiskovalcev. 

Tekači so se preizkusili v dobrodelnem Malteškem 
teku. Učenci polzelske osnovne šole so imeli športni dan 
Šport špas in spoznavali delovanje občinskih društev. 
Vrtčevski otroci so pod okriljem zveze športnih društev in 
olimpijskega komiteja v družbi maskote tekli do medalje. Del 
sicer tradicionalnega dogodka, pri katerem moči združi več 
organizatorjev, je bilo letos še preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči regijske civilne zaščite in Rdečega križa. 

Dobrodelni značaj 
»Gre za dogodek medgeneracijskega značaja, ki so se ga 

udeležili tako najmlajši kot nekoliko starejši. Še posebno je 
pomemben vidik spoznavanja, saj je v naši občini izjemno 
veliko priseljenih mladih družin. Pika na i je zagotovo 
dobrodelnost. Malteški tek je namreč dobrodelnega značaja. 
Sredstva so namenjena za županov dobrodelni sklad, iz 
katerega financiramo štipendije in enkratna denarna 
nakazila za dijake, študente in preostale občane,« je povedal 
župan Jože Kužnik. Teklo je 52 tekačic in tekačev. Na trasi 5 
kilometrov je bila najhitrejša Eva Šekoranja iz AK Žalec, med 
moškimi pa Anej Ačko iz Polzele. Na trasi 10 kilometrov je 
med ženskami zmagala Barbara Grešak iz Tekaškega društva 
Kronos, med moškimi pa Matej Letojne. Na najdaljši 21 
kilometrski trasi je bila najhitrejša Stanka Tominšek Kužnik 
iz Andraža nad Polzelo, najhitrejši pa Janko Verčko iz Flying 
lizards. Do izida Polzelana je bilo v skladu zbranih 2.455,00 
evrov sredstev.

Medgeneracijski pridih 
K razigranosti in množičnosti prireditev zagotovo 

pripomorejo dejavnosti učencev. Ravnateljica mag. 
Bernardka Sopčič pravi, da se vedno znova radi s svojimi 
vsebinami vključijo v širše občinsko dogajanje. »Zagotovo 
so izkušnje starejših pomembne za mlajše. Tkanje niti med 
starejšimi in mlajšimi je dragoceno za notranjo samopodobo 
in tudi za izmenjavo izkušenj.« Otroci so si poleg stojnic s 
predstavitvami občinskih društev letos ogledali še ekipe 
prve pomoči pri njihovem delu. 

Ogrevanje pred tekom s Tino Porenta 

Otroci so se seznanili  z osnovami jamarske službe in njihove 
opreme.

 

Gobarsko-mikološko društvo Polzela je radovednim otrokom 
pokazalo različne vrste gob.



Poročevalec Občine Polzela • Številka 8–9, avgust–september 2022

55Mozaik dogodkov

Regijsko preverjanje reševalnih ekip 
Regijskega preverjanja ekip prve pomoči v organizaciji 

celjske izpostave civilne zaščite in žalskega območnega 
združenja Rdečega križa se je udeležilo približno dvesto 
reševalcev iz zahodnoštajerske, posavske in zasavske regije. 
Rdeča nit letošnjega preverjanja je bilo nudenje prve pomoči 
ob naravnih nesrečah, ki lahko prizadenejo našo regijo. 
Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dajanju 
prve pomoči poškodovanim v različnih razmerah. Laične 
ekipe, katerih član je lahko posameznik, ki za to opravi 
poseben izpit, so namreč še kako pomembne ob naravnih in 
drugih množičnih nesrečah, ko je naenkrat ogroženo zdravje 
in življenje velikega števila ljudi. 

Špela Ožir
Na več točkah okoli šole so ekipe RK prikazovale, kako nuditi pomoč 
poškodovanim.

Tek za zdravje in dobrodelnost

 

Tradicionalna tekma balinarjev 

 

Trase z dolžinami 5, 10 in 21 kilometrov so privabile tekače vseh generacij.
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Polzelske karateistke blestele v tujini

Mini olimpijada 2022

Predzadnji septembrski konec tedna je v Reki na Hrvaškem potekal eden izmed 
največjih mednarodnih karateističnih turnirjev v Evropi, “21. Croatia open 2022”, ki 
se ga je v dveh dneh udeležilo 1299 tekmovalcev iz 19 držav. Skupaj so opravili 1917 
nastopov v katah in bojih. Karate klub Polzela so zastopale slovenske reprezentantke 
Zoja Avžner, Nika Šenica in Laura Bergant. Tekmovanje je štelo za kvalifikacije za 
prihajajoče evropsko prvenstvo. 

V soboto, 24. septembra 2022, ni bilo večjega veselja kot organizacija mini olimpijade. 
Skupaj s krovno organizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih 
zvez smo tudi tokrat izpeljali športno druženje za najmlajše na igrišču Osnovne šole 
Polzela.

Na odprtem prvenstvu Hrvaške so v močni mednarodni 
konkurenci člani Karate kluba Polzela preizkusili svoje znanje 
v športnih bojih. Tekmovanje je bilo še posebej konkurenčno, 
saj je za vse kadete in mladince predstavljalo zadnjo veliko 
preizkušnjo pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki bo 
naslednji mesec potekalo v Konyi v Turčiji. 

Najboljšo predstavo je prikazala Laura Bergant, ki je 
dosegla vrhunsko prvo mesto v kategoriji mlajših članic do 
55 kg (20 tekmovalk iz 8 držav). V predkolu je premagala 
tekmovalko iz Švice, Hrvaške in Italije, v polfinalnem boju pa 
je suverno zmagala proti nasprotnici iz Srbije. V odločilnem 
boju za zmago na prvenstvu Hrvaške je bila boljša od 
nasprotnice iz Hrvaške in se tako veselila prvega mesta v 
zelo močni mednarodni konkurenci.

Vrhunske boje je prikazala naša najstarejša predstavnica 
Nika Šenica, ki je osvojila odlično tretje mesto v kategoriji 
članic do 61 kg (12 tekmovalk iz 5 držav). V predkolu je 
premagala nasprotnico iz Hrvaške in Italije, v polfinalnem 
boju pa v zadnjih sekundah izgubila proti Švicarki. V 
repasažnem boju je premagala nasprotnico iz Italije in 
osvojila odlično tretje mesto.

Na tekmovanju je nastopila še Zoja Avžner, ki je žal 
klonila v prvem boju. 

Luka Deberšek

Vse smo pripravili, kot se za tovrstni dogodek tudi 
spodobi: himna, zaobljuba, maskota in na koncu še podelitev 
medalj sodelujočim. Zahvala tudi za sodelovanje pri izpeljavi 
iger Osnovni šoli Polzela ter vrtcema Andraž nad Polzelo in 
Polzela. 

S tovrstnimi športnimi dogodki želimo počastiti praznik 
športa v Sloveniji in ponuditi najmlajšim, da se imajo 
možnost gibati in tekmovati. Hvala ekipi Zveze športnih 
društev Polzela pri pomoči izvedbe mini olimpijade 2022. 

Ivi Kapitler

Ekipa karate kluba Polzela

Vrtčevski otroci so se pomerili v različnih disciplinah.
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Društvo upokojencev
Andraž vabi 

vse krajane, 
ki so starejši od 70 let, na družabno srečanje, ki bo 
v nedeljo, 16. 10. 2022, ob 10.30. 

Program srečanja vključuje obisk svete maše ob 9. uri v cerkvi v Andražu in se nadaljuje v Domu krajanov, 
kjer bo ob 10.30 kulturni program in nato družabno srečanje s pogostitvijo. 

Vljudno prosimo svojce starejših krajanov, da jim omogočijo srečanje in jih pripeljejo oziroma pospremijo.
Na srečanju bo priložnost za pogovor in prijetno druženje.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo.    
         Upravni odbor Društva upokojencev Andraž

 Oglas ni lektoriran. 
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Oglas ni lektoriran. 
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Od srede, 28. 9.,  
do četrtka, 6. 10. 2022
 Grad Komenda
 Razstava Pesmi Neže Maurer  
 v slikah
 KUD Polzela – likovna sekcija

Petek, 30. 9. 2022, ob 15. uri
 Podvin pri Polzeli – Kopank
 Slovesnost ob odprtju rojstne hiše  
 Neže Maurer
 Občina Polzela v sodelovanju z   
 Medobčinsko splošno knjižnico 
 Žalec
 
Sobota, 1. 10. 2022, ob 8. uri
 Ribnik Preserje
 Ribiško tekmovanje za pokal  
 Občine Polzela
 Zveza športnih društev Polzela

Sobota, 1. 10. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 5. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Od sobote, 1. 10.,  
do nedelje 2. 10. 2022,  
med 11. in 16. uro
 Podvin pri Polzeli – Kopank
 Dnevi odprtih vrat s kulturnim 
 programom in brezplačnimi   
 vodenimi ogledi hiše Neže Maurer 
 Občina Polzela v sodelovanju z   
 Medobčinsko splošno knjižnico  
 Žalec 
 
Sobota, 1. 10. 2022, ob 19. uri
 Prireditveni prostor Avto poligona  
 Ločica ob Savinji
 Slavnostna akademija ob prazniku  
 Občine Polzela
 Občina Polzela

Nedelja, 2. 10. 2022,  
od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 2. 10. 2022, ob 16. uri
 Grad Komenda
 Glasbene skice pesmi Neže   
 Maurer  - koncert KGD Cecilija
 Občina Polzela

Ponedeljek, 3. 10. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba – rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 4. 10. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 4. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,   
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela 

Torek, 4. 10. 2022, ob 17. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sreda, 5. 10. 2022, od 15. do 18. ure
 Osnovna šola Polzela
 Po poteh Neže Maurer
 Osnovna šola Polzela

Četrtek, 6. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 6. 10. 2022, od 19. do 20. ure
 Grad Komenda – prostori knjižnice
 Z avtom in kamero po Republiki  
 Južni Afriki – fotopis Nejca   
 Draganjeca
 Občinska knjižnica Polzela

Petek, 7. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na   
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 7. 10. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Odprtje razstave 32. likovne   
 kolonije prijateljstva
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 8. 10. 2022, ob 17.15
 Igrišče v Andražu
 6. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 9. 10. 2022, ob 8. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 35. Pohod Po poteh Andraža
 Športno društvo Andraž

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

Ponedeljek, 10. 10. 2022, ob 16. uri
 Zbor pri prostorih DU Polzela
 298. Lunohod: Polzela–Šempeter v  
 Savinjski dolini
 Društvo upokojencev Polzela

Ponedeljek, 10. 10. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba – rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 11. 10. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 11. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,   
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 11. 10. 2022, ob 17. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 13. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 14. 10. 2022, ob 8. uri
 Zbor pred občinsko stavbo  
 na Polzeli
 Po poteh Andraža
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 14. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Društvo upokojencev Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Koledar dogodkov – oktober 2022  
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Magus GB (diskretno, brez posredovanja): vedeževanje, osebno svetovanje, poslovno svetovanje. 090 64 63.  
Cena minute klica je 1,99 EUR (Telekom Slovenije). Druge cene določajo drugi operaterji.

MASAŽE (klasična, terapevtska, športna, ročna limfna), maderoterapija, sprostitveni tretmaji, pedikura, permanentno 
lakiranje in gel nohti. Moja masaža, Prebold, GSM: 041 254 640 (Mojca)

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

Iščem samsko, osamljeno žensko, staro od 35 do 40 let, ki si želi druženja in pogovora. Pokličite na telefonsko 
številko 03 572 23 64.

MALI OGLASI

Sobota, 15. 10. 2022, ob 6.30
 Igrišče v Andražu
 Pohod – Kozji vrh (1628 m)
 Športno društvo Andraž

Sobota, 15. 10. 2022, ob 10. uri
 Kulturni dom Polzela
 Minipaleta z osnovnošolce
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 15. 10. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 7. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 16. 10. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela 
 
Nedelja, 16. 10. 2022, ob 10.30
 Dom krajanov Andraž nad Polzelo
 Družabno srečanje krajanov,   
 starejših od 70 let
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 17. 10. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba – rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 18. 10. 2022, od 9. do 11.ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 18. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 18. 10. 2022, ob 17. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 20. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 21. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev 
 Društvo upokojencev Polzel

Sobota, 22. 10. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 8. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 23. 10. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 24. 10. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba – rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 25. 10. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 25. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,   
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 25. 10. 2022, ob 17. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Četrtek, 27. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 27. 10. 2022, od 17. do 18. ure
 Grad Komenda – prostori knjižnice
 Pravljična ura z ustvarjanjem
 Občinska knjižnica Polzela

Petek, 28. 10. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na   
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 29. 10. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 9. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 30. 10. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 31. 10. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Telovadba – rekreacija
 Društvo upokojencev Polzela
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Program medgeneracijskega centra za oktober 2022

Ponedeljek, 3. 10. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se s  
 plesom
 (Nanika Cvikl)

Torek, 4. 10. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

Sreda, 5. 10. 2022
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

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

Četrtek, 6. 10. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00 Bralni krožek   
 Mravljice
 (Julijana Veber)

 17.00–18.30 Ustvarjalna delavnica
 (Zofka Palir)

Petek, 7. 10. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Ponedeljek, 10. 10. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se s   
 plesom
 (Nanika Cvikl)

Torek, 11. 10. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

Sreda, 12. 10. 2022
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

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

Četrtek, 13. 10. 2020
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 17.00–18.30 Delavnica naučimo  
 se šivati
 (Sonja Ramšak)

Petek, 14. 10. 2022 
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Ponedeljek, 17. 10. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se s   
 plesom
 (Nanika Cvikl)

Torek, 18. 10. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

Sreda, 19. 10. 2022
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja z  
 meditacijo
 (Marija Habjan)
 
 16.00–17.30 Delavnica Do zdravja  
 z naravo
 (mag. Cvetka Mastnak Čulk)

Četrtek, 20. 10. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00 Bralni krožek  
 Mravljice
 (Julijana Veber)

Petek, 21. 10. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Ponedeljek, 24. 10. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se  
 s plesom
 (Nanika Cvikl)

Torek, 25. 10. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

Sreda, 26. 10. 2022
 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

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

Četrtek, 27. 10. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav  
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 17.00–18.30 Delavnica naučimo  
 se šivati
 (Sonja Ramšak)

Petek, 28. 10. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na 
oglasni deski in Facebook strani.

Na dogodke prihajajte zdravi.
Informacije na e-mail: 
medgeneracijski.c@gmail.com,  
GSM: 031 343 774 (Marjana Šmajs).
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Prazen dom je in dvorišče,
 naše oko zaman te išče,
 ni več tvojega smehljaja,
 utihnil je tvoj glas.

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

Pridi, zvezda naša, pridi,
jasne v nas upri oči,
naj moj dom te zopet vidi,
zlata zvezda srečnih dni.
(S. Gregorčič)

Veš, da v vsaki stvari si v hiši,
v mislih si, v besedah naših, 
da, celo v sanjah,
le korak tvoj se nič več ne sliši.
(J. Medvešek)

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

MARIJE MARINKE SKURNŠEK 
(2. 1. 1946–30. 8. 2022) 

z Brega pri Polzeli, Cesta v gaj

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 
Hvala vam za izkazano podporo v teh težkih trenutkih in 
tolažilne besede ob izgubi moje mami. Posebna zahvala 
vsem reševalcem, ki ste se trudili za njeno srce. Hvala 
pogrebni službi Morana, gospodu župniku Urbanu Lesjaku za 
opravljen poslovilni obred. Zahvala govorcu Bojanu Pustinku 
za poslovilne besede in kvartetu Oljka za lepo odpete  
žalostinke. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali ter pospremili 
k večnemu počitku. 
              
Pogrešali te bomo! 

Hči Irena z Andijem    

JOŽEFA TERČAKA
(17. 3. 1940–21. 8. 2021)

s Polzele

Iz srca hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, posto-
jite ob njegovem grobu in prižgete svečko.

Vsi njegovi

MARIJA GERŠAK 
iz Založ 23

Mineva leto dni, odkar si zatisnila nam trudne oči. 

Hvala vsem, ki za trenutek postojite ob grobu in prižgete 
sveče.
 
Vsi njeni

IVANKA TOMINŠEK 
(3. 2. 1938–16. 8. 2022)   

Ob boleči izgubi drage mame, babice, prababice in tašče 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovane svete maše in druge darove.

Zahvaljujemo se gospodoma duhovnikoma Urbanu Lesjaku 
in Janezu Furmanu za opravljen cerkveni obred, pevcem, 
pogrebni službi Ropotar, Domu upokojencev Polzela, 
Bolnišnici Topolšica in vsem, ki ste jo pospremili k večnemu 
počitku.

»Mama, pridna si bila kot mravljica, nam otrokom si dala to, 
kar znala si samo ti – vso sebe. Hvala ti.«

Vsi njeni

MARIJA STROPNIK 
(27. 1. 1932–20. 8. 2022)   

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice se  
zahvaljujemo za izrečena sožalja, besede podpore,  
sorodnikom in prijateljem za pomoč v teh težkih trenutkih 
ter hvala vsem, ki ste sodelovali in bili prisotni na njeni 
zadnji poti.

Vsi njeni

Ob boleči izgubi drage mame

Mineva leto dni, odkar smo se morali posloviti od našega 
dragega

Zahvala

V spomin

V spomin

Zahvala

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

IVANA SVETKA 
(1955–2022)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, 
darove ter svete maše. Zahvala Poloni Sagadin, dr. med., 
pogrebni službi Ropotar, pevcem zasedbe Erosi, motoristom 
in gospodu župniku mag. Srečku Hrenu.

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

Žalujoča žena Meta in sin Mitja z družino

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata, tasta, 
svaka, strica

Zahvala

Oglas ni lektoriran. 
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Ob končani obnovi rojstne hiše Neže Maurer, častne občanke Občine Polzela, vas 
prijazno vabim na slovesnost ob odprtju, ki bo 30. 9. 2022 ob 15. uri na Kopanku.

Vabljeni tudi na dneva odprtih vrat z bogatim kulturnim programom in brezplačnimi 
vodenimi ogledi 1. 10. in 2. 10. 2022 med 11. in 16. uro.

 

Jože Kužnik, župan

Svet je tak, kot je bil,
in vendar je čisto drugačen.
Na tej strani hriba sem jaz –
na oni človek, ki mi je drag.

Hrbtne strani življenja ni.
Kamor se ozrem,

gledam svetu v obraz.

 Neža Maurer

V primeru dežja kulturni program v soboto in nedeljo na Kopanku odpade. 
Ob vsakem vremenu se izvedejo brezplačni vodeni ogledi hiše Neže Maurer na Kopanku 

v soboto in nedeljo ter koncert Kulturno-glasbenega društva Cecilija 
v nedeljo, 2. 10. ob 16. uri v avli gradu Komenda.

Podajte se na glasbeno in likovno popotovanje med vrstice in platna pesmi Neže 
Maurer. Šest skladb, napisanih posebej za dogodek ob odprtju njene obnovljene rojstne 

hiše, vas bo popeljalo po “Ljubezenskem triptihu”, od hrepenenja, besed, ki ne pomenijo 
vedno isto, vse do tirnic, kjer kot življenje prihajajo in odhajajo vlaki. Likovniki likovne 

sekcije KUD Polzela bodo z odprtjem likovne razstave “Upodobljene pesmi Neže Maurer” 
razprostrli platna upodobljenih besed, videno in slišano pa bodo obogatile recitatorke 

Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

“Nahranite kulturo, da je ne boste lačni.”

Koncert z odprtjem razstave in 
obnovljene hiše Neže Maurer

Nedelja, 2. oktober 2022, ob 16. uri

Avla gradu Komenda Polzela

Glasbene skice pesmi Neže Maurer iz pesniške zbirke “Ljubezenski triptih” 
za trio flavte, klarineta in klavirja v izvedbi Cecilije, KGD Polzela.

TRIO
Eva Černec, flavta
Meta Podbregar, klavir
Gašper Smisl, klarinet, skladatelj


