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moči, energije in vsega, kar je povezano z  
življenjem.  
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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. 11. 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 24. 11. 2022.
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Čar jeseni

Jesen ima zame poseben čar. Prevzemajo me barve 
dreves, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Navdušuje me 
ples listja v jesenskem vetru. Kar naenkrat opazimo vedno 
bolj gole drevesne veje, pod nogami pa slišimo šelestenje 
listja, v katerega se zapletajo naši koraki. Poseben čar doda 
žar večernega sonca, ki v jesenskih večerih obarva nebo 
z rdečkastimi odtenki in z obrisi gora v ozadju ustvarja 
nepozabno jesensko kuliso. Jesen pa prinaša tudi dar. Letos 
še posebej obilen. Veliko je sadja. In gob, kot že dolgo ne. 
Tudi temperature so prav nenavadne za ta letni čas. Niso 
redki, ki se še sprehajajo v kratkih rokavih. 

Dnevi postajajo vse krajši, zato je lažje najti čas za 
druženje s kakšno dobro knjigo ali s kakšnim dobrim filmom. 
Jesenski večeri prinašajo mir in spokojnost, zato lahko v njih 
drsimo po spominu. Tudi do tistih, ki jih ni več med nami. V 
dneh, ki prihajajo, se poklanjamo spominu nanje. V teh dneh 
pogosteje kot sicer postojimo pred spominskimi obeležji, na 
katerih so izklesana imena ljudi, ki so nam dali življenje in 

nas naučili živeti. Pa imena naših prednikov in sorodnikov 
ter imena ljudi, ki so nam bili blizu. Izklesana so imena ljudi, 
ki so vstopili v naša življenja in pustili neizbrisen pečat v 
naših srcih. Z enako pozornostjo postojimo in zremo v imena 
ljudi, ki so pomagali tlakovati pot do naše samostojnosti in 
neodvisnosti. Spomnimo se imen ljudi, ki so ustvarili naš 
jezik, gradili našo državo in našo kulturo. S kakšno obrobno 
mislijo se spomnimo tudi tistih, ki smo jih komaj poznali. V 
spominu postojimo tudi pri vseh, znanih in neznanih, ki so 
dali svoja življenja, da lahko mi živimo v miru in na svojem. 

Ob tem, ko v tišini strmimo v hladne kamnite plošče in 
se z mislimi dotikamo vseh, ki so zapisani na njih, se v nas 
prebuja zavedanje, kako življenje ves čas odteka. Z vsakim 
dnem ga je manj. Edini resnični so trenutki, ko zares živimo. 
Veliko jih zdrsi mimo nas. Dokler smo živi, ni prepozno, da 
jih ujamemo.

Dan spomina na mrtve pa naj ne bo le spomin, pač pa tudi 
opomin, da je življenje vsakega izmed nas največje bogastvo, 
vredno največjega spoštovanja. V tišini, ki nas objema v teh 
dneh, glasneje opozarjajo nase besede: prijaznost, strpnost, 
iskrenost, povezovanje, spoštovanje, sodelovanje, ljubezen, 
svoboda, pogum, dostojanstvo, pripadnost, solidarnost, 
hvaležnost, družbena odgovornost, moralnost, človečnost, 
čuječnost, minljivost, krhkost, ranljivost … Prisluhnimo jim.

Prisluhnimo tudi resnici, da je vsako srečanje in doživetje 
nekaj enkratnega. Nekaj, kar se ne bo nikoli ponovilo na 
enak način, zato v njem uživajmo. Če prebivamo v preteklosti 
ali prihodnosti, zamujamo trenutek. Dajmo priložnost 
sedanjosti. Dajmo priložnost drug drugemu. 

Uspelo nam bo, če bomo pogosteje prisluhnili glasu srca, 
ki ga včasih preglasi hrup, ki nas obdaja: »Ne stori drugemu 
tega, česar nočeš, da drugi storijo tebi.«

Imejmo potrpljenje zase in za druge. Ne vznemirjajmo se 
zaradi tistih, ki nas ne marajo, ampak raje uživajmo s tistimi, 
ki nas imajo radi. 

Dragi občanke in občani, mirno in prijazno jesen vam 
želim.  

Vaš župan 
Jože Kužnik
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V vodi najprej odkrite fekalije, nato še norovirus 

Prva polovica oktobra je bila v Spodnji Savinjski dolini v znamenju pitne vode. 
Nepričakovani vdor fekalij in norovirusa v vodni vir v Matkah, iz katerega vodo 
dobivajo tudi gospodinjstva v Ločici ob Savinji, je povzročil nemalo skrbi tako občanom 
kot Javnemu komunalnemu podjetju (JKP) Žalec, ki se opravičuje za vse težave in 
nevšečnosti, ki so jih občani imeli zaradi onesnaženosti vode. Skladno s tem je na 
pobudo sveta ustanoviteljev, med katerimi je tudi Občina Polzela, uvedel nekatere 
nadgradnje delovnih procesov.   

JKP Žalec je v ponedeljek, 3. oktobra, prejel klic iz vrtca 
v Šempetru, da je doma ostalo večje število otrok zaradi 
trebušnih težav. »Takoj smo ukrepali in v skladu z našim 
protokolom preverili stanje vodnega vira, ki to območje 
napaja. Ugotovili smo, da je prišlo do tehnične okvare pri 
pripravi pitne vode. Napako smo odpravili že ob 8.44. Takoj 
zatem smo obiskali pooblaščen laboratorij, ki je vzel vzorce 
vode na treh mestih na območju Šempetra,« je pojasnil 
direktor žalske komunale mag. Janez Primožič in dodal, da 
so istočasno obvestili javnost, da voda ni ustrezna in da 
jo morajo gospodinjstva iz Ločice ob Savinji, Spodnjih in 
Zgornjih Grušovelj, Šempetra in Matk prekuhavati. 

Zaradi norovirusa podaljšali prekuhavanje 
V petek, 7. oktobra, sta NIJZ in nacionalni laboratorij 

za zdravje, okolje in hrano sporočila, da v vodovodnem 
sistemu Šempeter ni več bakterij fekalnega izvora, a sta 
zaznala prisotnost norovirusa. »Rezultati analiz so pokazali, 
da bakterije fekalnega izvora, Enterokoki, Escherichia coli, 
koliformne bakterije v vodovodnem sistemu niso bile več 
prisotne, kar pomeni, da jih je naša naprava za pripravo vode 
učinkovito odstranila. Problem je bil norovirus, ki je deset do 
stokrat manjši od bakterij. Njegovega pojava v vodovodnem 
omrežju ne pomnimo. Virusi niso na seznamu analiz, ki 
jih komunalno podjetje v skladu s pravili redno opravlja v 
vodnih sistemih. Če ga NIJZ in nacionalni laboratorij ne bi 
ugotovila, ga javno komunalno podjetje ne bi niti zaznalo,« 

Ukrep prekuhavanja vode je bil preklican v torek, 18. oktobra.

je dejal direktor. Kljub pričakovanju, da bo žalska komunala 
že tisti petek lahko preklicala ukrep prekuhavanja pitne 
vode, ga je morala nato podaljšati še zaradi norovirusa. 

Polzelski svetniki na izredni seji
Na temo težav s pitno vodo so se v ponedeljek, 11. 

oktobra, na izredni seji sestali polzelski svetniki. Za 
razliko od žalske izredne seje, ki je bila tri dni prej, so bili 
na Polzeli prisotni tudi predstavniki zdravstvene stroke. 
Simona Uršič iz NIJZ je povedala, da je prekuhavanje tudi v 
primeru prisotnosti norovirusa učinkovito, medtem ko med 
dodatno previdnost spada umivanje zob, sadja in zelenjave 
s prekuhano vodo, s katero naj bi se umivali tudi imunsko 
oslabljenji ljudje in majhni otroci. Predstojnica celjske enote 
NIJZ Alenka Trop Skaza je pojasnila, da je prihajalo tudi do 
sekundarnih obolenj, ko so se okužili posamezniki, ki so bili 
v stiku z osebami s trebušnimi težavami. Naslednji dan je 
izjavo za javnost podal strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen. 
Pojasnil je, da norovirus ni nekaj novega in da je bil v vodi 
prisoten zaradi nedavnih obilnih padavin, ki so spirale snovi 
v zemljo. Vsako leto zabeležijo 1500 primerov in več. Gre za 
najpogostejšega povzročitelja trebušne gripe. Obolijo v prvi 
vrsti osebe s slabšo imunsko odpornostjo. Norovirusi hitro 
povzročijo zdravstvene težave, vendar te tudi hitro izzvenijo. 
NIJZ je zato takrat predlagal, da so bili ljudje nekaj časa 
pozorni, dokler ne bodo vzorci dvakrat pokazali, da voda ni 
več onesnažena. JKP Žalec je lahko preklical prekuhavanje v 
torek, 18. oktobra, ko je prejel rezultate druge analize. Ukrep 
je bil skupaj v veljavi 15 dni. Krajanom Ločice ob Savinji je 
bila pitna voda na voljo pred gasilskim domom. 

Odstopa niso sprejeli 
Svet ustanoviteljev JKP Žalec, ki ga sestavlja vseh šest 

županov občin Spodnje Savinjske doline, se je seznanil z 
aktualnim stanjem problematike vodovodnega sistema 
Šempeter na seji v torek, 11. oktobra. Notranja revizija 
komunalnega podjetja je ugotovila, da je prišlo do 
onesnaženja vodnega vira Matke z bakterijami fekalnega 
izvora in da zaradi tega poteka kriminalistična preiskava. 
Svet ustanoviteljev je v skladu s tem JKP Žalec naložil, da 
kakovost vode na vsakem vodovodnem sistemu kontrolira 
vsakodnevno, da je do preklica uporabe pitne vode 
odjemalcem nudil dobavo in dostavo neoporečne pitne vode, 
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da izboljša sistem obveščanja uporabnikov, da v enem tednu 
izvede izboljšavo sistema tehničnega alarmiranja javljanja 
okvar in kontrole nad delovanjem, da v 14 dneh izdela novo 
oceno tveganja in HACCP načrt za predmetni vodni vir in da 

Za svetniki še zadnja seja tega mandata

Polzelski svetniki so se v torek, 18. oktobra 2022, zbrali na 28. redni seji, ki je bila 
obenem tudi zadnja seja v tokratni sestavi. Na dnevnem redu je bilo deset točk. 
Osrednja pozornost je bila namenjena drugemu rebalansu proračuna. 

Najprej so pozornost namenili občinskemu podrobnemu 
prostorskemu načrtu za območje kmetije Vasle iz Založ. 
Prostorski dokument, ki kmetiji omogoča postavitev novega 
hleva, je predstavila krajinska arhitektka Saša Piano. 
Občinski svet je odlok, ki dovoljuje gradnjo sodobnega hleva, 
soglasno sprejel.

V nadaljevanju so svetniki razpravljali o drugem 
rebalansu proračuna, ki ga je predstavila finančnica Monika 
Hauptman. Rebalans, za katerega je glasovalo 12 svetnikov, 
štirje so bili proti, je bil potreben zaradi manjših prihodkov, 
kot je sprva načrtovala občinska uprava. Finančna vrzel v 
višini 328.000 evrov je v prvi vrsti nastala zaradi 238.000 
evrov, ki jih je ministrstvo za okolje in prostor obljubilo za 
projekt Varna oskrba s pitno vodo, a jih občina še ni prejela. 
Proračunski primanjkljaj je po novem 833.900 evrov, medtem 
ko skupno zadolževanje v letu 2022 znaša 1.531.000 evrov. 
Dolg na prebivalca občine je tako 372 evrov, kar je še vedno 
manj od državnega povprečja, ki znaša 510 evrov na občana. 

V razpravo sta se vključila svetnika Marko Slokar in 
Felix Skutnik, ki sta bila mnenja, da bi se lahko občina z 
bolj smotrnim načrtovanjem izognila rebalansu oziroma 

se za načrtovane projekte zadolžila že prej, ko so bila 
posojila ugodnejša. Župan Jože Kužnik je pojasnil, da gre 
pri sprejemanju drugega rebalansa za ustaljeno prakso 
med občinami in da je le peščica takšnih, ki nimajo dveh 
usklajevanj proračunov. Obenem je dodal, da drži, da je bilo 
pred časom zadolževanje cenejše, a tudi zdaj ni drago. 

Svetniki so se v nadaljevanju seznanili s poročilom o 
opravljenem nadzoru Občine Polzela, ki ga je predstavil 
predsednik nadzornega odbora dr. Robert Radkovič. Obenem 
so sprejeli cenik za prodajo turističnih spominkov, vodenih 
ogledov in najema prostorov in opreme v gradu Komenda. 
Za uporabnike s sedežem v Občini Polzela najem grajskega 
dvorišča znaša 150 evrov za dogodek, medtem ko za 
uporabnike s sedežem zunaj domače občine 150 evrov za 
uro. Najem poročne dvorane, konferenčne dvorane, avle in 
pritličja je 35 evrov za uro za posamezni prostor. Svetniki 
so kot predstavnika Občine Polzela v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 
izvolili Antona Kandutija in Aleša Trbežnika. 

Pod točko Razno je župan Jože Kužnik povedal, da je 
občinski svetnik Felix Skutnik 13. oktobra 2022 županu in 
občinski upravi posredoval vprašanja, vsebina katerih naj 
bi se uvrstila pod točko Pobude in vprašanja na 28. seji 
občinskega sveta. Občinska uprava je pisne odgovore na 
vprašanja svetnikom posredovala po elektronski pošti. 
Obenem so objavljena med gradivom seje na občinski 
spletni strani.

Podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor Magda 
Cilenšek je vezano na vprašanje Felixa Skutnika glede obnove 
ceste v Podsevčniku in uporabo nepravilnih materialov 
podrobno razložila pristojnosti, obveznosti in dolžnosti 
investitorja oziroma naročnika, izvajalca, odgovornega 
vodje del, projektanta in odgovornega za izvedbo nadzora 
nad investicijo. Obenem je poudarila, da izgradnja poteka v 
skladu z zakonodajo in vsemi predpisi. 

Špela Ožir

Z zadnje seje Občinskega sveta Občine Polzela

do konca leta pripravi načrt za učinkovitejšo organizacijo 
poslovanja podjetja. Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi 
ponujeni odstop mag. Janeza Primožiča z mesta direktorja 
JKP Žalec, a so ga ustanoviteljice soglasno zavrnile. 

Špela Ožir
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Kandidature za župana in kandidatne liste  
za občinske svetnike potrjene

Občinska volilna komisija Občine Polzela je končala postopek preverjanja zakonitosti 
kandidatur za župana in vloženih kandidatnih list za člane občinskega sveta na 
lokalnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. V naslednjih dneh boste 
gospodinjstva prejela publikacije s seznami kandidatov. 

POTRJENE KANDIDATURE ZA ŽUPANA OBČINE POLZELA

Kanidat Predlagatelj
Dragica Sternad Pražnikar  
Savinjska cesta 51, 3313 Polzela Mag. Boštjan Pražnikar in skupina volivcev
Bojana Kralj Kos 
Ločiška cesta 8, 3313 Polzela Matjaž Dedič in skupina volivcev
Anton Kanduti 
Nova ulica 8, 3313 Polzela Socialni demokrati 
Jože Kužnik
Andraž nad Polzelo 379, 3313 Polzela Dušan Pungartnik in skupina volivcev 
Aleš Goršak 
Založe 7, 3313 Polzela Dobra država

POTRJENE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

Lista Predlagatelj
Gibanje SVOBODA Gibanje Svoboda
DADA – Lista Dragice Sternad Pražnikar Mag. Boštjan Pražnikar in skupina volivcev
NLER – Nestrankarska lista za enakomeren razvoj Matjaž Dedič in skupina volivcev
Gibanje ZA Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika Dušan Pungartnik in skupina volivcev 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD) Socialni demokrati
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI Nova Slovenija – krščanski demokrati
DOBRA DRŽAVA Dobra država
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS Slovenska demokratska stranka

NAČINI GLASOVANJA

Splošno glasovanje
Lokalne volitve bodo v nedeljo, 20. 

novembra 2022. Drugi krog županskih 
volitev, če bo potrebno, bo v nedeljo, 4. 
decembra 2022. Volivci, ki ste vpisani v 
volilne imenike, praviloma glasujete na 
volišču v kraju stalnega prebivališča. 
Občinska volilna komisija je določila 6 
volišč, in sicer: 

- Šola Polzela, volišče I,
- Šola Polzela, volišče II,
- Šola Polzela, volišče III,
- Gasilski dom Ločica,
- Zadružni dom Andraž,
- Župrl – soseska Dobrič.

Volišča bodo odprta od 7. do 19. 
ure.

Predčasno glasovanje
Občinska volilna komisija 

je določila, da bo predčasno 
glasovanje potekalo na sedežu 
Občinske volilne komisije, na 
naslovu Malteška cesta 28, 3313 
Polzela:

- v sredo, 16. 11. 2022,  
med 7.00 in 19.00 ter

- v četrtek, 17. 11. 2022,  
med 7.00 in 19.00.

Glasovanje na domu
Na domu lahko glasujejo 

volivci, ki zaradi bolezni ne morejo 
osebno priti na volišče, kjer so 
vpisani v volilni imenik, če to 
sporočijo občinski volilni komisiji 
najpozneje tri dni pred dnevom 
glasovanja (sreda, 16. november 
2022). Pred začetkom glasovanja 
mora član volilnega odbora z 
osebnim dokumentom ali na drug 
način ugotoviti istovetnost volivca. 

Glasovanje po pošti
Po pošti lahko glasujejo 

volivci, ki so v priporu, zavodu 
za prestajanje kazni, bolnišnici 
ali socialnovarstvenem zavodu 
za institucionalno varstvo, če to 
sporočijo občinski volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo 
tudi invalidi, ki to sporočijo 
občinski volilni komisiji in 
predložijo odločbo pristojnega 
organa o priznanju statusa 
invalida (Obvestilo invalida o 
enkratnem glasovanju po pošti ). 

Invalidi lahko glasujejo po pošti 
tudi stalno, če to sporočijo Državni 
volilni komisiji in predložijo 
odločbo pristojnega organa o 
priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico 
glasovanja po pošti, mora 
najpozneje 10 (deset) dni pred 
dnem glasovanja, to je do vključno 
srede, 9. 11. 2022, poslati Občinski 
volilni komisiji Občine Polzela, 
zahtevek za ta način glasovanja. 
V zahtevku mora navesti svoje 
osebne podatke ter naslov, na 
katerega naj mu volilna komisija 
pošlje volilno gradivo.

Obrazec je objavljen na spletni 
strani Občine Polzela v zavihku 
Lokalne volitve 2022. 

Alenka Kočevar
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Odprtje obnovljene rojstne hiše Neže Maurer  
privabilo številne obiskovalce 

S hvaležnostjo končujemo dneve odprtih vrat rojstne hiše naše pesnice in častne 
občanke Neže Maurer.

Hvaležni smo prizadevnim nastopajočim, ki so Neži 
v poklon podarili svoj čas in energijo za soustvarjanje 
programa: Jolandi Železnik, direktorici Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec, Turističnemu društvu Polzela, Likovni 
sekciji KUD Polzela, Andraškemu oktetu, knjižničarkam 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbeno-kulturnemu 
društvu Cecilija, ravnateljici OŠ Polzela, osnovnošolskim 
otrokom, Planinskemu društvu Polzela, polzelskim 
tabornikom, skupini Mravljice iz Medgeneracijskega društva 
Mozaik generacij Polzela, pevski zasedbi Maltežanke ter Ani 
in Roku Bastlu. Največja zahvala gre Manici Štorman, ki je 
vse tri dni s predanostjo vodila oglede hiše. 

Rojstna hiša bo tudi v prihodnje na voljo za oglede in 
različne dejavnosti ob predhodni najavi. Za rezervacijo se, 
prosimo, obrnite na TIC Polzela: 03 703 32 28 ali 03 703 32 21.

Trak ob odprtju sta prerezala Eva Škofič Maurer in župan Jože 
Kužnik.

Rojstna hiša bo tudi v prihodnje na voljo za oglede in različne 
dejavnosti.

Notranjost priča o načinu življenja in bivanja v preteklosti.

Rojstna hiša Neže Maurer, ki je delno lesena s predelano 
črno kuhinjo, je pritlična in potisnjena v breg, nastala naj bi 
v sredini 19. stoletja. 

Občina Polzela je k obnovi, vredni nekaj manj kot 217 
tisoč evrov, pristopila takoj, ko je zanjo lani na razpisu prejela 
nepovratni denar. Ministrstvo za kulturo ter ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu Lokalne akcijske 
skupine Spodnje Savinjske doline sta za naložbo prispevala 
139 tisoč evrov. Preostanek denarja, torej nekaj manj kot 78 
tisoč evrov, je Občina Polzela zagotovila v proračunu. Izvajalec 
del, celjsko gradbeno podjetje Remont, je obnovo začel lani 
septembra in jo zaključil letos junija. Obnova je zaradi statusa 
spomeniške zaščite bila pod budnim očesom celjske območne 
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Teja Zidanski
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Vam vaše osebno ime ni všeč 
ali ga iz kakšnih drugih razlogov želite spremeniti?

Naše ime nas spremlja vse življenje. Pojem, sestavo in določitev osebnega imena ter 
pogoje za njegovo uporabo in spremembo ureja Zakon o osebnem imenu. Osebno 
ime služi za razločevanje ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljanu zagotavlja 
identiteto in ga je dolžan uporabljati. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, 
ki sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto.

Najpogostejši razlog za spremembo osebnega imena 
je še vedno sklenitev zakonske ali partnerske zveze kot 
tudi razveze, se pa za spremembo imena odločajo tudi 
posamezniki, ki s svojim imenom niso zadovoljni, ga želijo 
skrajšati ali se za drugo ime odločajo tudi na podlagi 
numerologije. Postopek spremembe osebnega imena je 
dokaj preprost.

Zakon o osebnem imenu strogo določa pravila glede 
izbire in spremembe osebnega imena. Ime ali priimek lahko 
sestavlja tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da 
je dodana imenu ali priimku, ki sta sestavljena iz besede 
ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan, ki ima ime 
in priimek sestavljen iz več besed, lahko za pravni promet 
izbere okrajšavo imena in priimka, vendar tudi v tem 

PRVI POSREDOVALCI - POVABILO K SODELOVANJU 
(ZAČETNI IN OBNOVITVENI TEČAJ)

Kadar nas usoda sooči s težko življenjsko preizkušnjo (srčni zastoj, 
hujša krvavitev, dušenje zaradi tujka v dihalih in podobno) je pomoč bližnjih 
najpomembnejša, saj lahko odloča med življenjem in smrtjo. Občina Polzela je zato v 
začetku leta 2020 vzpostavila sistem “Prvih posredovalcev”. 

Uspeh projekta lahko zagotovimo le s tem, da se k sodelovanju prijavi čim večje 
število občank in občanov. Izobraževanje omogoča pridobitev znanja, kako izvajati 
temeljne postopke oživljanja, kako uporabiti avtomatski zunanji defibrilator (AED), kako 
zaustaviti hujšo krvavitev, kako razrešiti zaporo dihalne poti in še kakšno drugo uporabno 
znanje, ki vam bo prišlo prav v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja 
vašega svojca, prijatelja, sokrajana. 

Za prijavo na tečaj in sodelovanje pri projektu je pogoj le ta, da ste polnoletni. Drugih 
pogojev ni, zato ne glede na predznanje in poklic vabljeni k sodelovanju vsi. Posebej 
apeliramo na gasilce, medicinsko osebje, gorske in jamarske reševalce …

»Vse zainteresirane in pripravljene za sodelovanje vabimo na teoretični del  
izobraževanja, ki bo v petek, 4. novembra 2022, ob 17. uri v Kulturnem domu Braslovče. 

Praktični del izobraževanja bomo izvedli v soboto, 12. novembra 2022, ob 8. uri, v 
mali dvorani Kulturnega doma Polzela. 

Izobraževanje je namenjeno novim in obstoječim prvim posredovalcem. 

Prijave zbiramo do 3. novembra 2022 na telefonsko številko 041 508 860 (Občinski 
štab Civilne zaščite). 

Mija Čulk
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Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi odločbe znaša v 
skupnem znesku 54,90 evra. 

primeru imena ali priimka ne more samostojno sestavljati 
le okrajšava. Uporaba številk ni dovoljena. Raba okrajšave in 
črke v kombinaciji z besedo ali besedami namreč zmanjšuje 
možnost nesporazumov, do katerih bi lahko prihajalo, če bi 
posamezniki v pravnem prometu nastopali zgolj s črkami ali 
okrajšavami besede, pri čemer ločitev imena od priimka v 
osebnem imenu praktično ne bi bila mogoča.

Poglejmo primer: Mojca Marija A. Kovač. Za pravni 
promet ne moremo izbrati zgolj okrajšave – npr. M. M. Kovač 
ali A. Kovač ali M. M. A. Kovač, lahko pa izberemo Mojca M. 
Kovač ali Mojca A. Kovač ali Marija A. Kovač ipd. 

Na upravni enoti lahko na podlagi zakona zavrnemo 
ime, ki bi kršilo javno moralo in svoboščine drugih, a 
se le malokrat srečujemo s takšnimi predlogi. Pri izbiri 
osebnega imena namreč obstajajo zakonske omejitve. 
Zaradi preprečevanja zlorab osebnega imena se sprememba 
osebnega imena ne dovoli državljanu, ki je bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler traja 
preizkusna doba ali pravne posledice obsodbe. Izbrano 
osebno ime se lahko tudi zavrne, v primerih najrazličnejših 
želja po nenavadnih imenih (npr. Pes Fido), če je nemoralno 
in žaljivo za posameznika in posledično ne zagotavlja 
varstva človekovih osebnosti in dostojanstva, kar je zapisano 
tudi v Ustavi Republike Slovenije. Obstajajo države, ki imajo 
sezname prepovedanih imen.

Osebno ime je mogoče skozi življenje večkrat spremeniti. 
Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se 
spremeni na prošnjo državljana. Vloga za spremembo 
osebnega imena se vloži na kateri koli upravni enoti, 
krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. 
Vlogo lahko oddate tudi po elektronski poti s pomočjo 
portala eUprava, kjer boste našli obrazec (za kar je potrebno 
kvalificirano digitalno potrdilo). Prošnji ni treba priložiti 

potrdila o nekaznovanosti (izda ga ministrstvo za pravosodje) 
in potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga 
okrajno sodišče), saj navedeni potrdili pridobi upravna enota 
sama po uradni dolžnosti. Če naš državljan prebiva v tujini, 
mora v postopku spremembe osebnega imena priložiti 
potrdilo o nekaznovanju tujega pristojnega organa.

Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne 
osebe (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik 
oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena pod 
skrbništvo (s tem mora soglašati tudi pristojni center za 
socialno delo). Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi 
sam podati izjavo, da se strinja s spremembo osebnega 
imena. Za spremembo otrokovega osebnega imena mora 
biti dano soglasje obeh staršev. Če ta živita ločeno, vlogo 
vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi oziroma ki mu je 
zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša drugi od staršev. 
Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe 
osebnega imena otroku, potem jima sporazumno odločitev 
pomaga doseči center za socialno delo. Zakon jasno določa, 
kdaj soglasje drugega od staršev ni potrebno, in sicer v 
primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega 
prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta 
starševska skrb.

Prošnja za spremembo osebnega imena se veže na 
popolno poslovno sposobnost. V nekaterih primerih (s 
sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze ali starševstvom 
na podlagi sodbe sodišča), ko posameznik pridobi popolno 
poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se takim 
posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj 
za spremembo osebnega imena, po drugi strani pa je to 
onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne 
sposobnosti nimajo ali je niso pridobili.

Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno 
sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne 
osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega 
imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi 
odločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki 
nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo 
posameznika, je treba plačati dvakratno vrednost takse 
(skupaj 109,30 evra).

Na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da so državljani 
na našem območju precej zadovoljni s svojimi imeni. V 
preteklem letu smo na podlagi vlog o spremembi imena 
tega spremenili 50 osebam, v tem letu pa 51 osebam. 

Simona Stanter
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Policijska kronika - september 2022

5. 9. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini 
evropalet iz podjetja na Polzeli. Z zbiranjem obvestil je bilo 
ugotovljeno, da so neznani storilci iz podjetja odtujili večjo 
količino evropalet ter si jih tako protipravno prilastili. Za 
neznanimi storilci policisti še zbiramo obvestila in bomo po 
koncu preiskave na ODT Celje podali kazensko ovadbo.

12. 9. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini kolesa 
izpred Osnovne šole Polzela. Z zbiranjem obvestil je bilo 
ugotovljeno, da je neznani storilec izpred šole oškodovancu 
odtujil kolo znamke Focus črne barve z modrimi nalepkami. 
Za neznanim storilcem policisti še zbiramo obvestila in 
bomo po koncu preiskave na ODT Celje podali kazensko 
ovadbo.

19. 9. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem 
dejanju velike tatvine. Neznani storilec je pri Blagovnici 
Mercator vlomil v skladišče plinskih jeklenk in jih več odtujil 
ter tako oškodoval omenjeno družbo. Za neznanim storilcem 
policisti še poizvedujemo in bomo na ODT Celje podali 
kazensko ovadbo. 

20. 9. smo bili policisti obveščeni o tatvini izdelkov 
v trgovini Tuš na Polzeli, in sicer je neznani storilec, ki je 
bil pri dejanju posnet, iz trgovine z dvema nakupovalnima 
vozičkoma odtujil večjo količino izdelkov ter si jih tako 
protipravno prilastil. Zoper storilca bomo policisti napisali 
kazensko ovadbo na ODT Celje.

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu septembru obveščeni 
tudi o šestih kršitvah javnega reda in miru, in sicer je bilo v 
enem primeru kršitelju odrejeno pridržanje in izdan mu je 
bil plačilni nalog, v drugih primerih pa je bil zoper kršitelje 
uveden prekrškovni postopek (izdane so jim bile odločbe ali 
plačilni nalogi).

Prav tako smo policisti PP Žalec v mesecu septembru na 
območju Občine Polzela obravnavali pet prometnih nesreč, 
od tega eno z lažjimi telesnimi poškodbami, druge pa so 
se zgodile na parkiriščih ali z udeležbo divje živali na cesti 
Polzela-Andraž nad Polzelo. 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti 
PP Žalec v mesecu septembru na območju Občine Polzela 
nismo obravnavali. 

Policisti vam v tem jesenskem času svetujemo, da 
ste še zlasti previdni vsi tisti, ki se ukvarjate s pridelavo 
mošta in kuhanjem sokov, in sicer pri predelavi izdelkov, 
ki zahteva zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot 
so vinske kleti. Možne so namreč povišane, zdravju 
škodljive koncentracije plinov. Prav tako ne pozabite na 
varnost v cestnem prometu, zato vam svetujemo, da ne 
vozite pod vplivom alkohola.

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega 
dioksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato 
je lahko zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh 
takrat smrtno nevarno. Svetujemo, da prostore, v katerih 
uporabljate grelna telesa za kuhanje sokov, pozorno zračite, 
tako da večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa tega 
opravila nikoli ne izvajajte sami.

Ob vsem tem ni odveč omeniti, da je čas trgatev tudi čas, 
ko za volan na žalost sede še več vinjenih ljudi kot sicer. 
Če ste pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, 
se volanu raje izognite. Če greste v trgatev k sorodnikom in 
prijateljem, poskrbite, da bo vozil nekdo, ki ni pil, ali pa se 
preprosto dogovorite, da tam prespite.  

Gorazd Trbovšek
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Prvega oktobra, na predvečer praznika Občine Polzela, 
ste na slavnostni akademiji prejeli naziv častni občan 
Občine Polzela. Aplavz je potrdil pravilnost odločitve. 
Kakšni občutki so vas prežemali v trenutku, ko ste v 
spremstvu župana prihajali na oder?

Občutki so bili prijetni in ponosen sem bil na vse doseženo. 

Častni občan je redek naziv v Sloveniji, kaj šele v ožji 
lokalni skupnosti. Kako ga sprejemate?  

Naziv sprejemam kot priznanje za dolgoletno delo v 
lokalni skupnosti. 

V Andražu nad Polzelo ste se rodili, tam ste odraščali 
in tam živite še danes. Uvodoma vas prosim, če nam na 
kratko predstavite svojo življenjsko pot.

Rodil sem se v Andražu, kjer sem obiskoval tudi šolo. 
Po končanem osnovnošolskem šolanju sem šel v Velenje 
v Rudarski šolski center, kjer sem končal šolanje za 
poklicnega rudarja. Po odsluženju vojaškega roka sem si 
pridobil naziv učitelja praktičnega pouka v Šolskem centru 
v Velenju. To delo sem opravljal 12 let in nato nadaljeval 
šolanje v Rudarski tehnični šoli v Velenju in postal rudarski 
nadzornik v rudniku lignita v Velenju. To delo sem opravljal 
vse do upokojitve. V Andražu sem si ustvaril družino in 
zgradil dom, kjer prebivam še danes. 

V predstavitvenem filmu smo videli, da ste že več 
kot 50 let močno vpeti v ožjo in širšo lokalno skupnost. 
Veliko funkcij ste imeli, pri veliko projektih in akcijah ste 
sodelovali. Na katere dejavnosti ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosen na vse tiste projekte, ki so 
pripomogli k bolj kakovostnemu življenju naših krajanov. 
To so izgradnja vodovoda, telefona, cestne infrastrukture 
in novih objektov, kot so šola, mrliška vežica in obnovitev 
Doma krajanov v Andražu.

Upokojili ste se leta 1997. Se je z vašo upokojitvijo še 
povečalo vaše udejstvovanje in vpetost v lokalno okolje?

Seveda, saj je v tem času nastajala nova Občina Polzela. 
Aktivno sem bil vključen v politično dogajanje in postal 
občinski svetnik ter prevzel vlogo podžupana.

Anton Mešič, 
novi častni občan Občine Polzela

Antona Mešiča vodi skromnost, ki pa se ji, ko gre za kraj, v katerem živi že od rojstva, 
odreče. Občini in ljudem želi dati največ in najboljše. Ve, da nič ne nastane samo od 
sebe. Ideje, pa če so še tako dobre, postanejo mrtve, če ni ljudi, ki bi jih uresničevali. 
Je odličen zgled, kako se da in zmore, če se želi. Tudi z njegovo pomočjo Občina 
Polzela postaja vse bolj privlačna in ljudem prijazna. Njegova aktivnost ni ostala 
neopažena, zato je postal častni občan Občine Polzela, deseti po vrsti.
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Prostega časa najbrž nimate veliko. Kako ga 
preživljate? 

Prostega časa res ni veliko. Preživljam ga tako, da se 
udeležujem aktivnosti pri Društvu upokojencev Andraž, kot 
so pohodništvo, streljanje z zračno puško in metanje krogov. 
Skupaj z družino pa tudi rad raziskujem lepote slovenske 
pokrajine.

Kako običajno poteka vaš dan?   

Vsak moj dan poteka v dobrem vzdušju in po načrtu, ki si ga 
zastavim. Rad sem z vnukinjo in vnukom, ki ju pogosto vozim 
na treninge in tekmovanja. Dela okrog hiše pa tudi nikoli ne 
zmanjka.

S posebnim ponosom pripovedujete o cerkvenem 
vinogradu, za katerega vzorno skrbite in ste ga povsem 
obnovili. Kaj to pomeni, da ste ga povsem obnovili in kdo 
vam pomaga pri delu?

Vinogradništvo me je že od nekdaj zanimalo, zato sem 
z veseljem prevzel skrbništvo nad cerkvenim vinogradom 
in zidanico. V tem času smo obnovili vinograd in prenovili 

Ste predsednik Krajevnega odbora Andraž nad 
Polzelo, zato predvidevam, da z Občino Polzela pogosto 
sodelujete. Kako ocenjujete to sodelovanje?

Sodelovanje je bilo vseskozi izjemno korektno že v času 
župana Ljuba Žnidarja in zdajšnjega župana Jožeta Kužnika, 
občinske uprave in režijskega obrata.

zidanico, napeljali vodovod in elektriko. Pri delu mi pomagajo 
družina, sosedje in upokojenci.

Najbrž nikoli niti pomislili niste, da boste kdaj prejeli 
ta naziv, ker nikoli niste delali za nazive in priznanja. Vse, 
kar počnete, je spontano in iz srca. Pa vendar se ob tako 
visokem nazivu, kot ste ga nedavno prejeli, človek zave 
tudi odgovornosti, ki jih prinaša novo poslanstvo. Bo vaše 
življenje zdaj teklo kaj drugače?  

Naziv mi pomeni priznanje za moje dolgoletno delo v 
kraju in v občini ter spoštovanje, ki so mi ga predlagatelji in 
krajani ob tem izkazali. Mislim, da bo življenje teklo naprej 
po ustaljenih tirnicah.

Občina Polzela je prepoznala vaše delo, ceni vaša 
prizadevanja, zato vas je nagradila s tem visokim 
nazivom. To pa ni edino priznanje, ki ste ga dobili do zdaj. 
Kar nekaj jih je že bilo, kajne?  

V svojem dosedanjem delovanju sem prejel že kar nekaj 
priznanj in pohval. Omenim samo grb Občine Žalec (1994), 
plaketo Občine Polzela (2002), grb Občine Polzela (2006) in 
veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije (2018).

 Vaš življenjski moto je: »Z dobro voljo in malo 
potrpljenja se da marsikaj narediti.« Kakšne so vaše 
izkušnje: ali dobra volja in potrpljenje usihata?

V svoj življenjski moto še vedno verjamem, čeprav se časi 
res spreminjajo. Še vedno sem prepričan, da se z dobro voljo 
in vztrajnostjo lahko marsikaj doseže.

Načrtov imate zagotovo še zelo veliko. Čemu boste 
dali prednost?

Načrtov ni več tako veliko, bom pa z veseljem sodeloval 
pri novih projektih in svetoval ter pomagal s svojimi 
izkušnjami.

Za konec pa vprašanje, ki zagotovo ni hvaležno: kako 
bi se opisali?

Verjetno bi na to vprašanje bolje odgovorili tisti, ki me 
poznajo. Mislim pa, da imam še dovolj energije in volje za 
delo z ljudmi, ki razmišljajo pozitivno in napredno. 

Spoštovani gospod Anton Mešič, častni občan Občine 
Polzela, še enkrat vam iskreno čestitam in se vam 
zahvaljujem za ta pogovor, obenem pa vas prosim za 
sklepno misel. Kaj sporočate bralcem Polzelana?

Bralcem Polzelana želim veliko zdravja in dobre volje. 

Jolanda Železnik
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O vinogradu in vinu malo drugače

Slovenija je že v avstro-ogrskem cesarstvu bila priznana vinorodna dežela, saj je na 
ugodnih legah vsaka kmetija imela vinograd žlahtnih sort ali vsaj brajdo. Po letu 1880 
in do 1900 pa so se površine, zasajene z žlahtno vinsko trto, nenormalno zmanjšale 
zaradi napada trtne uši, ki je prišla iz Amerike.

Tudi na našem območju, na prisojnih legah obronkov 
Savinjske doline, je bilo zasajenih veliko vinogradov in po 
napadu trtne uši so mnogi kmetje opustili vinogradništvo, 
ostale so le samorodnice: šmarnica, jurka, kvinton, izabela … 

Šele v zadnjih petdesetih letih se je na našem območju 
začela pojavljati žlahtna trta, za kar je imel velike zasluge 
takratni upravnik Kmetijske zadruge Polzela, vinogradnik 
in prvi predsednik Društva savinjskih vinogradnikov 
Ivan Poteko. Članstvo v vinogradniškem društvu ima več 
pozitivnih učinkov, saj je to strokovna organizacija, ki 
vsako leto organizira več strokovnih predavanj s teorijo in 
prakso. Predavanja se začnejo že pozimi, da se udeležencem 
prikaže, kako se obrezuje trta, sledi izobraževanje o pletvi 
(odstranjevanju odvečnih mladik na trti), nato poteka posvet 
o pripravah na trgatev s postopki trgatve in kletarjenja, na 
zadnjem posvetu, ki ga imenujemo delovna pokušina vina, 
pa strokovnjaki ugotavljajo, kakšno je stanje kakovosti vina. 
Če ima vino morebitno napako, kletar dobi navodilo, kako 
jo odpraviti, ali pa je vino pohvaljeno, zadovoljivo, dobro ali 
odlično.

V poletnem času društvo organizira ocenjevanje vin, ki 
ga izvedejo strokovnjaki iz Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Maribor pod vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik. Takrat 

Na sliki od leve proti desni: Slavko Pižorn, Emil Medvešček,  
Adolf Sevčnikar, Tone Mešič in Silvo Marič, predsednik 
Društva savinjskih vinogradnikov

vinogradniki dobijo potrditev, ali so bili dobri ali manj dobri 
kletarji. Plačilo za celoletni trud se opravi na prazniku vina, 
ko se vinogradnikom podelijo zlate ali srebrne medalje, 
odvisno od kakovosti vina. 

V Občini Polzela nimamo velikih vinogradov, saj 
štejejo posamezni samo od 300 do 2000 trsov, a postopki 
vinogradništva in kletarjenja so popolnoma enaki kot pri 
tistih, ki imajo 40.000 in več trsov.

Dela v vinogradu se začnejo že v zimskem času. Najprej 
je treba trto pognojiti, če hočemo imeti lep pridelek. 

Eno najpomembnejših opravil pa je rez vinske trte. 
Opravimo jo konec zime ali na začetku pomladi. Že z rezjo 
določimo kakovost vina in življenjsko dobo trte. Če trto 
preveč obremenimo, bo kakovost grozdja slabša, skrajšala se 
mu bo tudi življenjska doba. En trs naj ima manj kot 20 očes, 
brstov. 

V starih časih so takoj za rezjo vinograd okopali, da so 
s tem zrahljali zemljo in zatrli plevel. Pri tem opravilu so 
običajno pomagali sosedje in prijatelji, zvečer pa se je po 
soseski razlegalo petje in vriskanje. Zdaj se po vinogradih 
kosi in mulči ali pa se plevel zatira s herbicidi.

To je tudi čas za prvo zimsko škropljenje trte za 
zatiranje škodljivcev, pršic erinoze in akarinoze. Škropljenje 
se nadaljuje skozi vse rastno obdobje vsakih 8 do 14 dni, 
odvisno od glivičnih okužb peronospore, oidija ali gnilobe 
ali pa napada različnih hroščkov in mušic. Najpomembnejša 
so prva škropljenja in naj bodo opravljena kakovostno in 
pravočasno.

Trta je kot ženska, vsak vinogradnik jo ogleduje, poklekne 
poleg nje, ko opravlja zelena dela (odstranjevanja odvečnih 
poganjkov in listja), ter si želi, da bi mu obrodila lep pridelek. 
To opravilo poteka skozi vse rastno obdobje.

Meseca avgusta se že lahko oceni, kakšna bo letina. 
Zdrav vinograd bo imel tudi zdravo grozdje. Informativno 
se meri sladkorna stopnja grozdja, da se lahko določi čas 
trgatve. September je čas najlepšega opravila, trgatve 
grozdja. Če je le mogoče, naj bo ta v dopoldanskih urah, da je 
grozdje hladno. Trgatev je eno izmed zahtevnejših opravil, saj 
mora biti za kakovostno vino tudi kakovostno grozdje brez 
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plesni in gnilobe. In naloga trgača je, da gnile in plesnive 
grozdne jagode odstrani. Trgatev je prijetno opravilo, saj se 
običajno konča z izdatno pojedino in prijateljskim druženjem, 
popestrenim s harmoniko in petjem.

Če smo pridelali kakovostno grozdje, še ni nujno, da bo 
tudi vino kakovostno, kar je naloga kletarja. Kletarjenje se 
začne z mletjem grozdja in prvo zaščito z žveplom. Žveplanje 
je pomembno in strokovno opravilo, saj je žveplo edino 
zaščitno sredstvo za vino, vsaj za žlahtne sorte. Samorodnice 
ne potrebujejo zaščite z žveplom, če se vino spije pravočasno.

Drozga belega grozdja se v stiskalnici stisne takoj po 
mletju. Mošt je treba razsluziti s pretokom, da se izločijo 
usedline, v katerih so ostanki škropiv in umazanija. Čisti 
mošt se zlije v sode, dodajo se žlahtne kvasovke in začne 
se alkoholno vrenje ali fermentacija. Po končanem vrenju je 
treba vino pretočiti, da ga ločimo od ostankov kvasovk, in 
vino je pripravljeno, da s časom oblikuje svoj značaj.

Drozga rdečega grozdja pa se v kadeh macerira, kar 
pomeni izluževanje barve in arom, hkrati se začne alkoholno 
vrenje. Po nekaj dneh mešanja drozge se ta stisne in mošt 

se zlije v sode, kjer se nadaljuje vrenje, dokler se mošt ne 
spremeni v vino. Na martinovo, seveda. Seveda je potreben 
celoletni nadzor vina tudi z uporabo enoloških sredstev.

Savinjski vinogradniki vedo, kako pridelati kakovostno 
vino, kar dokazujejo številna priznanja, zlate in srebrne 
medalje na vseslovenskem ocenjevanju Vinis, kot tudi na 
ocenjevanju vin Podravske vinorodne dežele, kamor spadajo 
vinogradi Prekmurja in Štajerske ter seveda Občine Polzela. 
Vinogradniki iz Občine Polzela so na ocenjevanju Vinis 
prejeli tri medalje, dve zlati in eno srebrno.

Na ocenjevanju vin Podravske vinorodne dežele pa so na 
podelitvi diplom na sejmu v Gornji Radgoni prejeli medalje: 
Adolf Sevčnikar iz Založ – zlato medaljo za laški rizling in 
srebrno za renski rizling; Emil Medvešček iz Andraža nad 
Polzelo – srebrno medaljo za rumeni muškat; Slavko Pižorn 
iz Andraža nad Polzelo – zlato medaljo za sovinjon; in Tone 
Mešič iz Andraža nad Polzelo – srebrno medaljo za beli 
pinot. Vse prejete medalje potrjujejo, da tudi vinogradniki iz 
Občine Polzela znamo pridelati kakovostno vino, hkrati so 
nam spodbuda za nadaljnje delo. 

Slavko Pižorn

Oglas ni lektoriran. 
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Vrtec teče do medalje Teden otroka v Vrtcu Andraž

Premagovali smo razdalje in se zabavali na gibalnih postajah. 

Med 3. in 7. oktobrom 2022 smo v Vrtcu Andraž 
pripravili različne dejavnosti. Dejavnosti so potekale na 
temo letošnjega tedna otroka Skupaj se imamo dobro. 

Z otroki smo se pogovorili, kaj nam ta teden prinaša, 
in skozi dejavnosti ugotavljali, da je prijateljstvo nekaj, po 
čemer otroci najbolj hrepenijo, da se imajo dobro s sovrstniki, 
ki jim lahko zaupajo. Zato smo tokrat dali prednost pomenu 
povezanosti, druženja, prijateljstva, pogovora. Skupne 
igralne dejavnosti na podtemo prevozna sredstva, ki so  
jih predlagali otroci, pa so jim omogočale obilo sproščenosti  
in zabave. 

Vesna Hriberšek

Zbrali smo se na šolskem igrišču, kjer nas je pričakal 
Foksi. Kdo pa je Foksi? Foksi je prijazen lisjak, ki ima rad 
otroke in obožuje šport. Pod okriljem Olimpijskega komiteja 
smo mini olimpijado začeli z olimpijsko zastavo in baklo. 
Skupaj s starši smo se ogreli ob plesni igri, nato pa se vključili 
v različne gibalne postaje. Na poligonu smo premagovali 
talne ovire, izvajali skoke in poskoke, se pomerili v vlečenju 
vrvi, kegljanju, vlečenju in potiskanju desk, se razgibali ob 
igralnem padalu in še kaj. Za konec smo izvedli tek s starši 
ter si s trudom in dobro voljo prislužili malico. Seveda pa  
so otroci neizmerno uživali ob prejemu medalj in priznanj, 
ki so jim jih podelili ravnateljica Bernardka Sopčič, župan 
Občine Polzela Jože Kužnik in predsednik ZŠD Polzela Ivi 
Kapitler. Najhitrejši tekači so prejeli še praktične nagrade. 

Tim za FIT

V soboto, 24. septembra 2022, smo v Vrtcu Polzela v 
sodelovanju z Zvezo športnih društev Polzela, Osnovno 
šolo Polzela in Občino Polzela izvedli prireditev Vrtec 
teče do medalje.

Skupaj se imamo res fino! 
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Kuža Beni na obisku

Evropski dan jezikov ali Žoga nas povezuje

Z Benijem je vedno lepo.

Žoga – letošnji jezikovni izziv.

Beni pa medtem tako uživa, da se kar uleže na tla in 
moli vse štiri od sebe. Če ne bi bil kuža, bi skoraj prisegli,  
da prede kot mucka … Tokrat nas je obiskal v tednu otroka, 
saj smo otroci skupaj s starši v vrtcu že dlje časa pridno 
zbirali hrano za živali in tople odejice, ki jih je Beni odpeljal 
svojim prijateljem v zavetišče za živali. Verjamemo, da  
smo vsem polepšali dan. Zbiranje priboljškov za živali  
bomo nadaljevali tudi v prihodnje, zato lepo vabljeni, da se 
nam pridružite. 

Otroci oddelka 12 z vzgojiteljicami

Kadar nas obišče terapevtski kuža Beni, smo vedno 
dobre volje in navdušeni nad tem, kako se prepusti našim 
malim ročicam, ki ga lahko po mili volji crkljajo in božajo. 

Žoga je beseda, ki nas je navdihnila ob dnevu jezikov, 
da smo jo podrobneje spoznali. Je športni pripomoček, ki 
združuje ljudi ne glede na to, kateri jezik kdo govori. 

Vsi jo imamo radi. Bi se nam pridružili?

Ob tem posebnem prazniku, ob dnevu jezikov, smo prek 
različnih dejavnosti spoznavali besedišče, športe, zanimivosti 
in ugotavljali, kateri šport z žogo je v posameznem razredu 
najbolj priljubljen.

V 1., 2. in 3. razredu so učenci iskali športe z žogo, si 
privoščili pouk na hopi žogah, ustvarjali pisane žoge in jih 
predstavljali, slišali besedo žoga v več jezikih, prisluhnili 
pravljici, se igrali z različnimi žogami, glasovali za naj šport 
z žogo in uredili jezikovni listovnik. Ob vseh dejavnostih je 
nastala tudi priložnostna razstava, ki dokazuje, kako prijetno 
nam je bilo ob naštetih aktivnostih. Ker je beseda žoga 
tako povezovalna in široka, ni manjkalo idej za aktivnosti. 
Jezikovno povezovanje prek žoge nam je uspelo od 1. do 9. 
razreda. Od 5. do 9. razreda so se učenci že preizkušali v 
zapisih in raziskovanju športnih besed za rokovanje z žogo. 

Dragica Vidmar



Poročevalec Občine Polzela • Številka 10, oktober 2022

17Vrtec in šola

Evropski teden mobilnosti

Trajnostna mobilnost za lepšo prihodnost

Evropski teden mobilnosti (ETM) pod geslom 
»Trajnostno povezani« je tudi v tem šolskem letu med 16. 
in 22. septembrom 2022 vpeljal v naš vrtčevski in šolski 
vsakdan precej zanimivih dejavnosti. 

Ena izmed najpomembnejših je zagotovo pešbus, ki 
ga zdaj izvajamo že tradicionalno. Avto že dolgo ni več 
v modi, in to zdaj dobro vemo že vsi. Če prihajamo v šolo 
peš ali s kolesom, skrbimo za okolje, svoje zdravje, hkrati 
pa pripomoremo k trajnostni mobilnosti. Učenci, ki jim je 
za okolje še posebej mar, so lahko pešbus uporabili na treh 
trasah. Prvi dan izvedbe pa so bili deležni sladkih nagrad s 
strani Občine Polzela.

Otroci iz vrtca smo se z vzgojiteljicami sprehodili do 
občinske stojnice, kjer so nas prijazno pogostili in opremili 
z ročnimi odsevniki. Spoznali smo tudi, kaj vse mora imeti 
varno kolo, in se za trenutek spremenili v čisto pravi pešbus. 
Ker pa nam je bilo tudi vreme naklonjeno, smo se lahko v 
vrtec pripeljali s svojimi poganjalci, kolesi in skiroji. Pripravili 
smo si pravi vozni poligon. 

Seveda ni ostalo le pri tem. Za občane in mimoidoče ter 
naše učence smo pripravili kolesarski poligon, ki so ga s 
pridom izkoristili petošolci, saj jih v tem šolskem letu čaka 
kolesarski izpit. Spretnosti, ki so jih pilili na poligonu, jim 
bodo po opravljenem izpitu prišle prav ter bodo pripomogle, 
da se bodo v promet vključevali varno. K njihovi tehnični 
podkovanosti pa smo ob podpori Občine Polzela pripomogli 
s predstavitvijo ustrezno opremljenega kolesa in razglasili 
najustreznejšega v naši kolesarnici. Ta je prejel tudi 
simbolično nagrado. Pestro športno dogajanje smo dopolnili 
z igro badmintona na parkirišču pri občini.

Učenci, ki jim umetnost ni tuja, so pod vodstvom likovne 
učiteljice Urške Juhart izdelali temeljit načrt poslikave 
stene pri Tušu na tematiko evropskega tedna mobilnosti 
in ga pozneje tudi udejanjili. Za najmlajše je bila na ogled 
predstava Brigite Leban z naslovom Bici Kleta, v kateri so 
otroci na izviren in duhovit način izvedeli, zakaj kolesu lahko 
rečemo tudi »bičikleta«. Udeležili so se je vrtčevski otroci in 
prvošolci. Tretješolci so se na zadnji dan tedna mobilnosti 
odpravili do občinske knjižnice, kjer so imeli pravljično urico. 
Rdeča nit je bila trajnostna mobilnost. 

Pester teden so sklenili učenci v oddelkih podaljšanega 
bivanja, ki so se z mislijo na vse slišano o trajnostni 
mobilnosti in njeni pomembnosti lotili poslikave tal s 
kredami v okolici šole in občine. 

Letošnji evropski teden mobilnosti bo zagotovo tudi 
pomemben element poročila pri izvajanju državnega 
projekta Uvajanje trajnostne mobilnosti v VIZ, kamor sta 
OŠ in VVE Polzela vključena med redkimi javnimi zavodi v 
Sloveniji, saj sta bila prepoznana kot vodilna pri uvajanju 
trajnostne mobilnosti med najmlajše. 

Katja Rojnik, Gašper Weber in Anja Obranovič
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Šestošolci na Gori Oljki    

Dan slovenskega športa  
smo preživeli v naravi

Po dveh letih obudili 
prireditev Šport špas

Dan slovenskega športa, ki je potekal 23. septembra 
2022, smo učenci in učitelji OŠ Polzela preživeli zunaj. 
Podali smo se na pohod v različne smeri. 

Prvošolci so se napotili v Slatine, drugošolci v Ločico, 
tretješolci pa so pešačili do lovske koče v Založah. 
Četrtošolci so se usmerili proti Novemu Kloštru, petošolci so 
se povzpeli na Vimperk, učenci POŠ Andraž pa so raziskovali 
okolico Andraža nad Polzelo.

Starejši učenci so zagrizli v še večji hrib. Šestošolci so 
se podali na Goro Oljko, sedmo- in osmošolci na Dobrovlje, 
devetošolci pa so se povzpeli na Mrzlico.

Gašper Weber, učitelj športa, je šolski dopisnici Larisi 
Turnšek spregovoril o pomenu športa, športnih dni in športa 
kot učnega predmeta.

»Šport je zame sprostitev in način življenja. Šport mi daje 
energijo, ko imam naporno delo. Športni dnevi so za učence 
pomembni, da se seznanijo z različnimi oblikami športa in 
da jim pokažemo, da je gibanje pomemben del življenja.«

 
Na vprašanje, zakaj je šport sploh šolski predmet, je 

učitelj Gašper odgovoril: »Ker gibanje pomaga, da se učenci 
primerno telesno razvijejo. Gibalna aktivnost močno vpliva 
na intelekt, pomembno pa je tudi, da se učenci navdušijo 
za ukvarjanje s športom v poznejšem življenjskem obdobju.«

Ne glede na to, kje smo bili, smo prav vsi uživali v 
prijetnem vremenu in seveda dobrih malicah – dobrotah 
iz nahrbtnikov ali dobrotah, ki so jih pripravili na kateri od 
planinskih koč ali na športnem igrišču v Ločici. 

Karmen Zupanc

Po dveh letih premora je v soboto, 24. septembra 
2022, na OŠ Polzela ponovno potekala prireditev Šport 
Špas, druženje in gibanje vseh generacij, ki ga OŠ Polzela 
izvede ob tradicionalnem Malteškem teku Dobrodelnega 
županovega sklada Polzela.

Osnovnošolce je z uvodnim pozdravom nagovorila 
ravnateljica Bernardka Sopčič, za skupinsko ogrevanje pa je 
poskrbela Anja Gojkovič. Osnovnošolci smo se z nasmehom 
na obrazu in dobro ogreti razdelili po razredih in se s 
spremljevalci navdušeno podali aktivnostim naproti.

Devetošolka Ajda Sternad Pražnikar je takole razmišljala 
o ogrevanju: »Tekač, ki se udeleži teka, se mora pred 
tekom najprej dobro ogreti, ker brez tega lahko sebi oteži 
delo, lahko si kaj naredi in poslušati mora sebe. Na tek se 
nisem dolgo pripravljala, treningov imam veliko in sem v 
dobri kondiciji, seveda sem se pa zelo dobro ogrela. Nasvet 
tekačem … Naj poslušajo sebe, naj ne odnehajo, ko so že 
na koncu moči. Udeležujte se takšnih dogodkov, ker je super 
občutek, ko prideš na cilj.«

Športno obarvano dopoldne so nam s svojo prisotnostjo 
in predstavitvijo dejavnosti popestrili Prostovoljno gasilsko 
društvo Polzela, gorski reševalci, jamarji, kinologi, potapljači, 
slovenska vojska, planinsko društvo in gobarji. Za slastno 
hrano, prigrizke in pijačo pa so poskrbele odlične kuharice 
OŠ Polzela. Drugošolka Ema Zabukovnik je bila navdušena 
nad gasilci: »Najbolj mi je bila všeč predstavitev gasilcev, ker 
so nam povedali in pokazali opremo in orodje za reševanje. 
Čeprav nisem gasilka, me to zelo zanima.«

Vrhunec dopoldneva za večino osnovnošolcev in staršev 
pa je bil tek po hmeljskih poteh. Osnovnošolci smo se v teku 
pomerili v skupinah po razredih. Zelo zabaven je bil tudi 
tek mamic in očkov, saj redko vidimo njihovo tekmovalnost.
Ravnateljica Bernardka Sopčič je bila s potekom dneva 
zadovoljna, izpostavila je, kako pomembno je, da za tek 
navdušimo čim več učencev: »Da bi navdušili še več otrok, 
moramo čim večkrat prirediti še kakšen tak dogodek, ki bo 
spodbujal tek. Pomembno je, da ste otroci drug drugemu 
navdih in da imamo čim več pozitivnih učencev, ki radi 
tečejo in bodo s tem navdušili tudi druge.«

Prvošolka Lara Rojnik je svoje vtise strnila takole: »Na 
Šport Špasu sem tekla prvič in mi ni bilo težko. Rada tečem. 
Teka se bom udeležila tudi naslednje leto, ker mi je bilo 
všeč.« 

Loriana Turnšek, šolska dopisnica 
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Nagrajeni učenci z mentorico in Kozmo Ahačičem  

Zabaven pohod s pestrim programom

Frančkova rapsodija

S planinci do rojstne hiše 
Neže Maurer

Uspešni fotografi
 in likovniki

Spletni portal Franček in OŠ Polzela sodelujeta že nekaj 
let – skorajda od Frančkovega »rojstva«. Franček – tako kot 
druge slovarje – ustvarjajo na Inštitutu Frana Ramovša pri 
ZRC SAZU v Ljubljani, naša šola pa z njimi ves čas sodeluje 
pri ustvarjanju tega slovarja.      

V nedeljo, 2. oktobra 2022, smo se mladi planinci OŠ 
Polzela in POŠ Andraž podali na prvi planinski pohod v tem 
šolskem letu.      

V petek, 16. septembra 2022, je v Koroški galeriji v 
Slovenj Gradcu potekalo odprtje razstave natečaja za 
izvirno likovno in literarno delo ter fotografijo 2022. Učenci 
OŠ Polzela so sodelovali z likovnimi in fotografskimi deli.    

Organizatorji so razstavili likovna dela naslednjih učencev: 
Ajde Čremožnik, Ajše Borovnik, Alje Hlupič, Ane Marie Kuder, 
Andreja Kužnika, Inje Krnjak, Julije Cerjak, Lane Koležnik, Lane 
Vrabič, Lare Zabukovnik, Leonide Tominšek, Mance Pirec, Maše 
Žgank, Neže Saksida in Teodorja Tominška. 

Fotografije so razstavili: Nuša Bohak, Nace Gracl, Nik Kopše, 
Lara Jošt, Marko Šolajič, Tajda Štorman, Lana Turnšek, Izabela 
Veber in Pavel Zapušek.

Nuša Bohak je za fotografijo z naslovom Odnos do človeka, 
odnos do narave prejela tudi nagrado.  

Urška Juhart

Učenci slovar z veseljem in pogosto uporabljajo tako pri 
pouku kot pri domačem delu. Zato smo se z veseljem odzvali 
na njihov natečaj, naj do konca junija učenci ustvarijo čim več 
kratkih, enominutnih oglasov. Zadnji teden pouka v juniju so na 
posebni delavnici pod mentorstvom Mojce Cestnik ustvarjalci 
od 4. do 9. razreda izdelovali oglase, septembra pa so nas z 
Inštituta razveselili z novico, da sta Filip in Matic Runjak, brata 
petošolca, osvojila prvo nagrado za filmček Frančkova rapsodija. 
Klara Jug, Manca Seražin in Manca Jazbec pa so osvojile 4. 
nagrado. Priznanja za svoje kratke filmčke so podelili Nuši 
in Neži Saksida, Ajdi Čremožnik, Neli Stankovič in Emi Kapus, 
Jakobu Skazi ter nekdanjemu devetošolcu Ajmanu Mulavdiću.

20. septembra so v Ljubljani na prireditvi Ramovšev dan 
zavrteli oba naša nagrajena filmčka ter zaploskali ustvarjalcem. 
OŠ Polzela pa je prejela priznanje za najuspešnejšo šolo na tem 
natečaju. 

Mojca Cestnik

Pot nas je vodila do obnovljene hiše Neže Maurer. Zbralo se 
nas je kar lepo število, in sicer 37 otrok ter 10 odraslih. Po skoraj 
uri hoje smo prišli na cilj, si ogledali kratek kulturni program in 
tudi sami sodelovali ter zapeli nekaj pesmi. Ogledali smo si še 
obnovljeno rojstno hišo Neže Maurer in se v delavnici, ki jo je 
vodila Angelika Urbanc, preizkusili v izdelovanju koruznih punčk 
iz naravnih materialov. 

Tanja Sadnik
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Polzelan Tim Jevšnik, svetovni podprvak v lokostrelstvu 

V Yanktonu v Združenih državah Amerike so od 3. 
do 9. oktobra 2022 organizirali svetovno prvenstvo v 
lokostrelstvu – World Archery Field Championships, 
Yankton 2022, na katerem se je pomerilo 189 tekmovalcev 
iz 24 držav sveta. Za celotno slovensko lokostrelsko 
reprezentanco je bilo svetovno prvenstvo zelo uspešno.

Osemnajstletni Tim Jevšnik, član lokostrelskega 
kluba Gornji Grad ter član mladinske reprezentance, je 
v kvalifikacijskih tekmah, ki potekajo več dni po strmo 
razgibanem terenu, pri streljanju na neznane in znane 
razdalje osvojil prvo mesto z 802 točkama. V polfinalu je 
premagal Francoza Duboisa (69 : 65). V finalnem dvoboju pa 
je osvojil drugo mesto, po tem ko je v izločilnem strelu za 
las izgubil (66 : 66, 5 : 5+) proti Kanadčanu Watsonu. Tim 
Jevšnik je komentiral: »Na tekmi je šlo vse kot po maslu. 
Kvalifikacije so bile zelo uspešne. Dobro sem streljal na 
sicer zelo zahtevnih progah. V eliminacijah sem se prebil 
do finala za zlato. V finalnem dvoboju sem streljal identično 
kot moj nasprotnik. Zato je sledil tako imenovani »shoot 
off«, kjer sva oba ustrelila isti zadetek, vendar je bil moj 
nasprotnik žal za nekaj milimetrov bližje centru kot jaz in je 
on prevzel zlato. V Yanktonu je vrh svetovnega lokostrelstva, 
pripravili so tekmovanje na vrhunski ravni. Organizatorji so 
odlično poskrbeli za kvalifikacijske in finalne tekme. Streljali 
smo pod kotom 40 stopinj v zrak, v tarčo na žerjavu. Prvič 
v življenju sem kaj takšnega doživel. Tudi med tekmovalci 
je bilo odlično vzdušje, ni bilo nobenega rivalstva, le 
prijateljstvo.« 

Tim Jevšnik s srebrno kolajno

Ob prihodu iz Amerike so mu na njegovem domu v 
Dobriču pri Polzeli družina, sokrajani in prijatelji lokostrelci 
pripravili topel sprejem. Tim Jevšnik ob prihodu domov ni 
skrival navdušenja: »Rad bi se zahvalil za ta lep sprejem. 
Vrhunsko je priti po tako lepem doživetju iz daljne Amerike 
v domači kraj in videti toliko ljudi, ki so me prišli pozdravit.«

Tima so obiskali tudi njegovi lokostrelski prijatelji iz 
Gornjega Grada. Vojko Colnar, predsednik lokostrelskega 
kluba Gornji Grad, je Timov uspeh komentiral: »Ponosen 
sem na Timove dosežke, prav tako so nanj ponosni vsi 
naši člani. Matej Zupanc, ki je trener in naš član, je bil 
spremljevalec na tekmovanju. Ko bodo zbrali vtise, se bomo 
o poteku tekmovanja tudi pogovorili.« Vojko nam je tudi 
zaupal, katere so lastnosti dobrega lokostrelca: »Dobrega 
lokostrelca odlikujejo vztrajnost ter da posluša in sledi 
navodilom trenerja. Vse to Tim zagotovo ima.«

Tina Gutman, članica lokostrelskega kluba Gornji Grad,  
je prav tako prišla izreči dobrodošlico in čestitke Timu. 
Zanimale so jo vse podrobnosti, saj je bila izbrana v 
reprezentanco, vendar se tekmovanja iz zdravstvenih 
razlogov tokrat ni mogla udeležiti: »Glede na to, da sem 
slišala, da je bila proga res pravi izziv, mi je žal, da nisem 
mogla odpotovati v Ameriko, saj imam rada takšne proge. 
Ko sem spremljala tekmovanje v Yanktonu, me je bilo 
najprej strah, potem pa sem si med prenosi vse nohte 
pogrizla (smeh). Namreč, dobro vem, kakšni so občutki na 
teh tekmovanjih, okrog je veliko ljudi, vsi te gledajo … Na 
prvi tarči si po navadi želim, da bi bilo čim prej mimo vse 
skupaj, potem pa, ko se privadim, bi pa lahko streljala do 
onemoglosti. Vse je v glavi, vse je odvisno od tekmovalca, 
kako se naravna. Tim je super fant, kolegialen, športen, rada 
grem z njim in z ekipo mladih reprezentantov na tekmovanja. 
Vsi so pozitivni, nasmejani in veseli.«

Tim Jevšnik spregovori še o svojih bližnjih in daljnih 
načrtih. »V bližnji prihodnosti me čaka še nekaj svetovnih 
pokalov na Nizozemskem in v Luksemburgu. Zima je  
naša pripravljalna sezona. Naslednje leto me čaka Hyundai 
serija svetovnih pokalov, kjer želim s popolnimi streli 
zmagovati.« 

Bina Plaznik



Poročevalec Občine Polzela • Številka 10, oktober 2022

21Mozaik dogodkov

Ločiška gasilca uspešna na 5. teku Juriš na Hmezad

1. oktobra 2022 je že peto leto zapored potekal 
Juriš na Hmezad – tek po stopnicah najvišje stolpnice v 
Savinjski dolini. 

Naši najmlajši gasilci z mentorji

Športna prireditev poteka po vzoru največjih svetovnih 
mest, kjer tek po stopnicah poznajo že vrsto let. Toda tek 
na savinjski nebotičnik poteka z domačo posebnostjo. Gre 
za tako imenovani »fun run«, ki vsako leto privabi veliko 
tekačev in še več gledalcev. Udeleženci na najvišjo stavbo 
v Savinjski dolini, ki meri v višino 55 metrov, tečejo po 256 
stopnicah, razporejenih v 15 nadstropij. Ob tem morajo na 
hrbtu prenašati še petkilogramski nahrbtnik, napolnjen s 
suhim hmeljem. 

Tekmovanje šteje tudi za eno izmed tekem Pokala 
Slovenije. Udeležba je vsako leto mednarodna, saj je 
prireditev vpisana na seznam tekem “Towerrunning world 
association”. Udeleženci so tekmovali v petih različnih 
kategorijah, in sicer: enotna ženska in moška kategorija, 
otroška kategorija, gasilci, policisti in vojaki.

Med gasilci sta Bono Kralj Kos in Domen Srebočan, člana 
PGD Ločica ob Savinji, odlično zastopala svoje gasilsko 
društvo in Občino Polzela. V kategoriji gasilcev je Bono 
Kralj Kos s časom 1,53 min. pred zmagovalcem Gašperjem 
Trotovškom s časom 1,52 min. zasedel odlično drugo mesto, 
medtem ko je Domen Srebočan s časom 1,56 min. za las 
zgrešil tretje mesto. Ekipno sta se mlada gasilca uvrstila 
na odlično drugo mesto. 256 stopnic oziroma 15 nadstropij 
sta pretekla oblečena v popolni gasilski zaščitni opremi, ki 
vsebuje tudi izolirni dihalni aparat. 

Tone Tavčer 
Bono Kralj Kos in Domen Srebočan sta se ekipno uvrstila na drugo 
mesto.

Andraški planinci praznovali

V nedeljo, 9. oktobra 2022, je bilo med planinci 
v Andražu nad Polzelo nadvse veselo. Zbrali smo se 
pohodniki od blizu in daleč (Maribor, Zagreb) na 35. 
vodenem pohodu po poteh Andraža. 

Po jutranjem okrepčilu smo se podali proti vzhodu in na 
vrhu 562 metrov visokega Sevčnika s krajšo slovesnostjo v 
počastitev 30. obletnice Andraške poti predali svojemu 
namenu na novo zgrajeno zavetišče na Sevčniku. Na 
slovesnosti, ki jo je vodila Martina Ograjenšek, so 
spregovorili Simon Ograjenšek, predsednik ŠD Andraž, Vili 
Pižorn, vodja PS Andraž, Jože Kužnik, župan Občine Polzela, 
Janez Podbornik, predsednik KS Šentilj, in Sandi Mlakar, 
predsednik PD Polzela. 

Zavetišče so predali svojemu namenu Jože Kužnik, Simon 
Ograjenšek in Evgen Tominšek. Številni obiskovalci smo se 
zadržali ob sladkih dobrotah in dobri kapljici na prijetnem 
druženju. Čakala nas je še debela ura hoda do igrišča v 
Andražu nad Polzelo, kjer so nas planinci pogostili z okusno 
malico in sladkim jabolčnikom. Podelili smo priznanja za 
deset pohodov Urši Ograjenšek, Jožetu Verdevu iz Andraža 
nad Polzelo in Zdenku Godcu iz Zagreba. V prijetnem vzdušju 
smo se poslovili in si obljubili, da se prihodnje leto drugo 
nedeljo v oktobru spet srečamo. 

Vili Pižon 
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Tri zlate in ena bronasta za 
Marka Božička

Novo vodstvo Teniškega 
kluba Polzela

Atletski veterani iz Slovenije, med katerimi je zelo 
uspešen tudi Marko Božiček iz Ločice ob Savinji, so 
sklenili svojo tekmovalno sezono v grškem Solunu, 
kjer so konec septembra potekale 31. Balkanske igre 
v veteranski atletiki (BAMACS 2022). Tekmovanja se je 
udeležilo 847 atletov in atletinj iz 13 držav, 44 je bilo 
članov slovenske reprezentance. 

Marko Božiček je odlično nastopil v svoji kategoriji  
M 60 in osvojil kar tri zlate kolajne, in sicer na 300 metrov 
z ovirami, 100 metrov z ovirami in v teku na 400 metrov, tej 
beri pa je dodal še bron v teku na 200 metrov. 

V svoji 15-letni karieri je na balkanskih prvenstvih 
veteranskih kategorij do zdaj nabral kar 42 kolajn, od tega 27 
zlatih. Kot pravi, so veliko pomembnejše tiste, ki jih je osvojil 
na evropskih in svetovnih prvenstvih, tudi teh se je nabralo 
16, največ pa mu seveda pomenita naslova svetovnega in 
evropskega prvaka, ki ju je osvojil pred petimi leti. Takrat 
je bil razglašen tudi za najboljšega atleta veterana na  
Balkanu. 

Tone Tavčer

Predsednik Teniškega kluba (TK) Polzela Jože Vrečko 
se je odločil, da vodenje prepusti mlajši generaciji. S tem 
namenom je izredna skupščina potekala 30. septembra 
2022 ob 18. uri v prostorih gostilne Cizej na Polzeli.

Skupščino je vodil predlagani delovni predsednik 
Sebastjan Košir, ki je na podlagi sklepčnosti po dnevnem 
redu predlagal razrešitev dozdajšnjega predsednika ter 
člane upravnega in nadzornega odbora.

Po predlogu in z absolutno podporo je novi predsednik 
postal Matjaž Hribernik, podpredsednik pa Ivi Kapitler. Člani 
upravnega odbora so postali Peter Žagar, Marko Kraševec, 
Marko Gaberšek, Robert Šmid in Nejc Strojanšek. Soglasno je 
bil izvoljen tudi nadzorni odbor TK Polzela, ki ga sestavljajo 
predsednik Ljubo Žnidar ter člana Sebastjan Košir in Brane 
Miklaužin. 

Podpredsednik TK Polzela Ivi Kapitler je v govoru 
poudaril, da je Jože Vrečko s svojim 35-letnim vodenjem 
kluba postavil temelje za odlično popotnico naslednjim 
generacijam. Soglasno je bilo sklenjeno, da se dozdajšnjemu 
predsedniku Jožetu Vrečku podeli listina z nazivom častni 
predsednik TK Polzela, ki jo bo prejel na redni skupščini. 

Novi predsednik Matjaž Hribernik je v govoru izpostavil 
zadane cilje in namen še naprej povezovati druženje ter 
športno udejstvovanje na turnirjih in združenjih. 

Natja Kapitler

Marko Božiček na najvišji stopnički

Od leve proti desni: Vlado Trauner, oskrbnik igrišč, Jože Vrečko, 
prejšnji predsednik, Matjaž Hribernik, novi predsednik TK Polzela, in 
Ivi Kapitler, podpredsednik TK Polzela
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Plaketa Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez Simonu Ograjenšku

 Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez so letos ob 30-letnici potekali v Hotelu 
Union v Ljubljani.

Od leve proti desni: Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije 
Bogdan Gabrovec, dobitnik pakete Simon Ograjenšek in predsednik 
ZŠD Polzela Ivi Kapitler

Želimo si, da je naša zmaga spodbuda mlajšim tekmovalcem in 
povabilo vsem drugim, da se nam pridružijo. 

Vsako leto se ob tem dogodku podelijo tudi plakete in 
listine zaslužnim strokovnim delavcem na področju športa 
v Sloveniji in zamejstvu. Želja in pobuda Zveze športnih 
društev (ZŠD) Polzela je bila, da več kot zasluženo to plaketo 
prejme tudi Simon Ograjenšek.

Simon se s področjem športa in obšportnimi dejavnostmi 
ukvarja že od malih nog. Bil je tudi prvi predsednik ZŠD 
Polzela. To funkcijo je opravljal 18 let. Vsa ta leta je tudi 
predsednik Športnega društva Andraž. Vzorno skrbi za 
številne dejavnosti in izjemno lepo infrastrukturo. 

V zvezi smo na takšne dogodke in ljudi zelo ponosni, saj s 
takšnim pristopom, delom in voljo šport na Polzeli pridobiva 
pomembnost. 

Ivi Kapitler

Planinsko društvo Polzela  
ima balkanske prvake v planinski orientaciji 

Na Pokljuki je med 30. septembrom in 2. oktobrom 
2022 potekalo Balkansko prvenstvo v planinski 
orientaciji. Udeležilo se ga je 32 ekip iz Slovenije, Črne 
gore, Severne Makedonije in Srbije. 

Tekmovalci smo se preizkusili na nočni in dnevni tekmi 
po zahtevnem terenu. Poleg orientacijskega znanja in odlične 
telesne pripravljenosti smo se morali izkazati tudi v znanju 
zavezovanja planinskih vozlov, vrisovanju kontrolnih točk na 
zemljevid in poznavanju zgodovine Knafelčeve markacije ter 
Slovenske planinske poti. Slovenske barve so bile odlično 
zastopane. 

V kategoriji pionirjev (mlajši od 15 let), kjer tekmujejo 
osnovnošolci, so se na drugo mesto uvrstili fantje iz 
Planinskega društva Žalec, na tretje pa dekleta in fantje iz 
Planinskega društva Polzela pod imenom Sokoli: Nace in 
Manca Jazbec, Teodor in Leonida Tominšek ter Jure Lešnik.

V kategoriji seniorji (starejši od 18 let) smo se najbolje 
odrezali člani Planinskega društva Polzela: Martin Gulin, Bor 
Kunstelj, Lev Podbregar in Julija Trobina, ki smo tekmovali pod 
imenom Voluharji. Skozi tekmovanje smo pokazali vrhunsko 
kondicijsko pripravljenost, odlično iznajdljivost na terenu in 
izvrstno teoretično znanje ter tako zmagali v svoji kategoriji in 
postali absolutni zmagovalci celotnega prvenstva. 

Julija Trobina
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Nogometni prijatelji iz Srbije obiskali Polzelo

Teniška ekipna liga

V času aktivnosti ob občinskem prazniku Občine 
Polzela so po letu 2019 predstavniki Velikega Gradišta 
ponovno obiskali Polzelo. Nogomet in prijateljstvo 
je tema, ki nas je povezala do te mere, da se to v zelo 
prijetnem in pozitivnem duhu nadaljuje.  

Po petkovem prihodu in nastanitvi v Hotelu Prebold je 
bila sobota, 24. septembra 2022, zelo pestra. Popeljali smo 
se z avtobusom in si ogledali Ekomuzej hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije v Žalcu. Vse skupaj bi bilo brez pike na 
i, če jim ne bi podarili vrčka za pivo in obiska žalske Fontane 
piv Zeleno zlato. Hvala tudi županu Janku Kosu, da si je vzel 
čas in jih ob tej priložnosti pozdravil. 

Nogometni ekipi Velikega Gradišta in Polzele

Ekipa Tornado - zmagovalci letošnje ekipne lige

Župan Velikega Gradišta Dragan Milić (levo) je  v spomin na Polzelo 
prejel sliko dvorca Šenek.

Naslednja postaja je bila v Andražu nad Polzelo, kjer so 
si z velikim zanimanjem ogledali razstavo jabolk, ki jim jo je 
predstavil Konrad Brunšek. Nato smo se ustavili na Polzeli 
in  si ogledali tamkajšnjo zbirko traktorjev, ki so jo pohvalili.
Popoldne pa smo se na zelenici Nogometnega društva 
Polzela pomerili, kdo je trenutno v boljši formi. Rezultat 
6 proti 6 ni pomemben, pomembno je, da se je tekma 
končala brez poškodb. Župana Dragan Milić in Jože Kužnik 
sta prijetno druženje izkoristila tudi za izmenjavo nekaj 
informacij o trenutnem stanju pri nas in po svetu. 

Bili smo lepo povabljeni k njim in obisk bomo z našo 
ekipo nogometašev tudi izpeljali. 

Ivi Kapitler

V letu 2022 je teniško ekipno ligo igralo devet ekip, 
kar pomeni 45 igralcev. Da so bile vse tekme odigrane, 
se je liga igrala dva meseca, in sicer od junija do začetka 
avgusta. Zaključek v soboto, 15. oktobra 2022, je potekal 
v zelo številčni udeležbi in prijetnem vzdušju na igriščih 
Teniškega kluba Polzela.   

Vsako leto poteka liga posamezno in ekipna liga, kjer je 
letos naslov prvaka osvojila ekipa Tornado, ki so jo sestavljali 
Matija Kac, Dejan Udrih, Uroš Dvornik, Marko Gaberšek in 
Ivi Kapitler. Napeto vzdušje v tekmovanju pa je bilo vse do 
zadnje tekme, zato je bila zmaga še toliko slajša. Drugo 
mesto je osvojila ekipa Matrika tim in tretje ekipa Veleje. 

Čestitke za odličen pristop in doprinos k temu  
rezultatu. 

Ivi Kapitler
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Zveza športnih društev Polzela je že sedmič zapovrstjo organizirala ribiško tekmovanje 
za občane Občine Polzela. 

V soboto, 15. oktobra 2022, smo 
odigrali zaključni turnir letošnje 
sezone. Z žrebom smo določili 
naključne dvojice, ki so se menjale 
prve tri kroge, pozneje pa smo 
med najboljšimi izžrebali še fiksne 
dvojice, ki so se pomerile v polfinalu 
in finalu.  

Ribiškega tekmovanja se vsako leto udeleži večje število ribičev.

Udeleženci zaključnega turnirja

Ribiško tekmovanje za pokal Občine Polzela

Zaključni turnir Teniškega kluba Polzela

Lepa sončna sobota 1. oktobra 2022 je bila razlog, da 
se je število ribičev na tekmovanju letos znova povečalo. 
Gledano malo nazaj v tem lepem športu ni pravila o favoritih 
pred tekmo, saj se vsako leto pokažejo novi zmagovalci. 

Letos je tretje mesto osvojila Hana Mohorko, drugi je po 
srečnem naključju postal Zlatko Stropnik, prvo mesto pa je 
tokrat osvojil Franc Turnšek. Najmlajši ribič v vsej zgodovini 
tekmovanja je Gašper Jazbec, ki je za svoj trud in voljo 
prejel pokal za najmlajšega ribiča ter s tem v naslednje leto 
povabil tudi najmlajše ribiče na Polzeli.

Z velikim veseljem bomo k organizaciji pristopili tudi 
naslednje leto. 

Ivi Kapitler

Tretje mesto sta si priigrala 
Uroš Dvornik in Matjaž Hribernik, 
drugouvrščena sta bila Marko 
Gaberšek in Borut Račnik, pokal za 
prvo mesto pa sta ponosno dvignila 
Matija Kac in Brane Miklaužin. 
Pokazala sta odlično igro in dobro 
načrtovane poteze igre tenisa.

To je bil prvi turnir pod vodstvom 
novega predsednika Teniškega kluba 
Polzela Matjaža Hribernika. Kljub 
hladnemu jutru je proti koncu turnirja 
posijalo toplo sonce, ki je ogrelo vse 
tekmovalke in tekmovalce ob ogledu 
tekem za prvo in tretje mesto.

Veselimo se nove teniške sezone, 
polne izzivov, turnirjev in posodobitev 
v klubu. 

Natja Kapitler
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Društvo upokojencev Andraž je 23. septembra 2022 ob prazniku Občine Polzela 
na Športnem igrišču Andraž organiziralo že tradicionalno meddruštveno tekmovanje 
upokojencev iz Spodnje Savinjske doline ter iz pobratenega društva iz Destrnika.

Tekmovanja so se udeležili upokojenci iz 11 povabljenih društev.

Športno srečanje upokojencev za pokal Občine Polzela

Od 15 povabljenih društev se jih je zbralo enajst, skupaj 
148 upokojenk in upokojencev. Tekmovanje smo začeli ob 
devetih dopoldne. Tekmovali smo v štirih disciplinah, in 
sicer kegljanju s kroglo na vrvici, pikadu, metanju krogov 
in streljanju z zračno puško. Ob prijetnem vzdušju in lepem 
vremenu je športno srečanje z razglasitvijo rezultatov trajalo 
do 14. ure. Vsi udeleženci so bili deležni dobre postrežbe 
naših članic in članov. Rezultati so bili nekaterim v veselje, 
nekaterim v razočaranje, a pomembno je bilo druženje, zato 
smo se na koncu vsi razšli zadovoljni.

Pri razglasitvi rezultatov nas je prišel pozdravit tudi župan 
Občine Polzela Jože Kužnik. Čestital je vsem prejemnikom 
medalj in pokalov.

Ekipno so bili rezultati naslednji (navajam samo prva 
mesta):

Kegljanje:  moški, Šentilj pri Velenju
 ženske, Andraž nad Polzelo

Krogi:  moški, Ponikva
 ženske, Velika Pirešica - Galicija

Pikado:  moški,Ponikva
 ženske, Ostrožno

Streljanje:  moški, Vrbje
 ženske, Vrbje

Med posamezniki so člani Društva upokojencev Andraž 
dosegli naslednja mesta:

Irena Krk, pikado - 3. mesto, Jožica Urbanc, krogi - 3. 
mesto, Drago Jamnikar, krogi - 3. mesto, Srečko Rajh, 
streljanje - 2. mesto.

Skupna razvrstitev v vseh disciplinah za pokal Občine 
Polzela:

1. mesto: DU Ponikva (71 točk)
2. mesto: DU Andraž (70 točk)
3. mesto: DU Velika Pirešica - Galicija (61 točk)

V imenu organizatorja se zahvaljujem vsem udeležencem 
tekmovanja ter vsem, ki so pomagali pri organizaciji in 
pogostitvi. Veselimo se našega naslednjega druženja ob 
občinskem prazniku prihodnje leto. 

Drago Jamnikar
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Vsako leto v času športnih dejavnosti ob občinskem prazniku v Občini Polzela poteka 
tudi turnir balinarskega kluba Balinc Polzela. 

V Domu upokojencev Polzela že tradicionalno, 13. leto zapored, organiziramo 
kegljaško ligo. 

Pokal sta predstavniku ekipe Old Boys podelila župan Občine 
Polzela Jože Kužnik (levo) in predsednik Balinc Polzela Karli Korber 
(desno).

Pokalni zmagovalec v družbi olimpijke Tine Trstenjak in 
fizioterapevtke Alje Bošnak Mramor

Zaključni turnir Balinc kluba Polzela
 

Zaključek kegljaške lige v Domu upokojencev Polzela
 

V soboto, 24. septembra 2022, je bilo zelo živahno in 
aktivno na polzelskem balinišču. V goste smo povabili 
društva iz širše regije. Turnirja se je udeležilo šest ekip, 
vrstni red je bil naslednji: prvo mesto je osvojila ekipa Old 
boys iz Hrastnika, drugo Balinc Polzela - prva ekipa, tretje 
Balinc Polzela - druga ekipa, četrto Balinc Polzela - tretja 
ekipa, peto mesto Žalec in šesto mesto ekipa iz Topolšice. 

Vsem se zahvaljujemo za udeležbo ter še posebej za 
pomoč Občini Polzela in Zvezi športnih društev Polzela. 

Karli Korber

Stanovalci se pridno od pomladi do jeseni trudijo, 
da podrejo čim več kegljev. Pri tem jim z nasveti pomaga 
prostovoljec Igor s Polzele. Trudijo se, da sledijo njegovim 
navodilom, in ponosni so, ko jim uspe podreti čim več 
kegljev.

V oktobru smo organizirali zaključno prireditev, na kateri 
smo dobili pokalnega zmagovalca in prve tri zmagovalce 
ligaškega tekmovanja. V tekočem letu se nam je uspelo 
srečati kar 16-krat. Letos je bilo na prireditvi še posebno 
praznično, saj nas je s svojim obiskom počastila olimpijka 
Tina Trstenjak, ki je tudi podelila medalje najboljšim 
tekmovalcem. S seboj je prinesla olimpijska odličja, ki so si 
jih stanovalci z zanimanjem ogledali. 

Za pogostitev je poskrbela domača kuhinja, ki nam je 
pripravila čaj in buhteljne. Sin naše stanovalke pa nas je 
pogostil z domačim žalskim pivom Kukec, ki so se ga vsi 
zelo razveselili. Zahvaljujemo se tudi vsem donatorjem za 
praktične nagrade.  

Alja Bošnak Mramor
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Republika Južna Afrika je lonec, v katerem se 
mešajo številne kulture, jeziki in tradicije. Pod 
pokrovom razmeroma urejene sedanjosti še 
vedno brbotajo ostanki nemirne preteklosti.

V soboto, 8. oktobra 2022, je v Športni dvorani 
v Šenčurju potekala tretja pokalna tekma pod 
okriljem Karate zveze Slovenije.

Svoje popotovanje po Južni Afriki je predstavil Nejc Draganjec

Nino je zmagal v zelo močni konkurenci. 

Z avtom po Južni AfrikiKarate klub Polzela osvojil  
3. mesto med 53 klubi

V Občinski knjižnici Polzela nas je s čudovitimi 
fotografijami Nejc Draganjec popeljal od pristanka v 
Johannesburgu, ki je odigral glavno vlogo v apartheidu in 
je mesto, v katerem sta živela kar dva prejemnika Nobelove 
nagrade, prek naravnih rezervatov, potapljanja z belimi 
morskimi psi, vse do čudovite neokrnjene obale.

Afriške dežele in njihov bogati živalski svet pogosto 
povezujemo z besedama »velikih pet«. Izraz, ki so ga 
uporabljali lovci, izhaja iz 18. stoletja, ko so v Afriko prihajali 
po trofeje in doživetja. Gre za pet živali, ki jih je bilo najbolj 
nevarno loviti. To so slon, nosorog, lev, leopard in kafrski 
bivol. Danes so končno puške zamenjali fotoaparati, saj so 
razen kafrskega bivola ostali štirje predstavniki peterice 
vedno bolj ogrožena vrsta. Pot po naravnih parkih Kruger 
in Royal Natal s svojimi skrivnostmi in lepotami ponuja 
možnost najljubših potovalno-fotografskih izkušenj.

Popotnike je pot med drugim vodila na Mizasto goro nad 
Cape Townom ter v zaliv Muizenberg, ki je raj za deskarje 
na valovih. Prav tam je občasno živela znamenita britanska 
pisateljica kriminalk Agatha Christie, strastna deskarka.

Južna Afrika ponuja neokrnjene kraje, polne karakterja 
in miru, ki so iz dneva v dan vedno redkejši. Je popolna 
destinacija za avanturiste in ljubitelje naravnih lepot. 
Gurmani, željni počitka, prav tako niso razočarani nad vinsko 
in glamping ponudbo. 

Renata Novak

Na tekmovanju je nastopilo 52 slovenskih karate klubov 
s 376 tekmovalci, ki so nastopili v katah in bojih posamično 
ter v ekipnih kategorijah. Karate klub Polzela je zastopala 
13-članska ekipa tekmovalcev, med katerimi so izstopali 
najboljši tekmovalci v višjih starostnih kategorijah, kakor 
tudi novi tekmovalci, nekateri med njimi so nastopili prvič 
na večjem tekmovanju. 

Polzelani so se odrezali odlično, saj so zmago v športnih 
bojih osvojili Nino Mlakar, Benja Mešič, Zoja Avžner, Laura 
Bergant in Kaja Riosa Novak. V finalu so klonili Maks 
Vidmajer, Matic Čeh in Ažbe Mlačnik. Zaslužena bronasta 
odličja pa so si z odličnimi boji priborili Nejc Strojin, Aneja 
Jesenek Rojšek, Julija Rožič in Aleksej Benjamin Derča.

Tekmovanje smo odprli s tremi finali in odlično začeli 
tekmovanje ter tako kar najbolje tlakovali uspešen dan za 
vse nastopajoče. Treba je pohvaliti in omeniti dva mlajša 
tekmovalca, ki sta izjemno uspešno opravila svoje delo 
v najštevilčnejših kategorijah: zmago Nina Mlakarja v 
kategoriji dečki +40 kg (14 tekmovalcev) in tretje mesto 
Julije Rožič v kategoriji mlajših kadetinj +50 kg (16 
tekmovalk). Maestralno predstavo pa je ponovno pokazala 
Laura Bergant, ki kaže vrhunsko pripravljenost in je trenutno 
med najboljšimi članicami v državi.

Trener Luka Deberšek sem bil z vsemi svojimi varovanci 
izjemno zadovoljen, saj so pokazali, da Karate klub Polzela 
vztraja v vrhu slovenskega karateja. Najpomebneje pa je, 
da najmlajši tekmovalci odlično sledijo svojim starejšim 
vzornikom in so iz tekme v tekmo boljši. 

Luka Deberšek
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Teniški klub Polzela je v petek, 23. septembra 
2022, gostil pripadnice Slovenske vojske.

V soboto, 1. oktobra 2022, je potekala tekma 
“Maribor open”. Tekme se je udeležilo 530 
tekmovalcev, in sicer kar iz 75 klubov in devetih 
držav.

Teniški turnir pripadnic Slovenske vojske bo postal tradicionalen.

Ažbe Mlačnik, 2. mesto med 15 tekmovalci

Prvi teniški turnir za 
pripadnice Slovenske vojske 

na Polzeli

Tekmovalci Karate kluba  
Pozela odlično nastopili 

v Mariboru

V sodelovanju z majorjem Antonom Kandutijem smo 
pripravili teniški turnir, na katerem so se pomerila dekleta. 
Deležni smo bili tudi visokega obiska brigadirja Petra 
Zakrajška, ki je podelil kolajne najboljšim in sodelujočim ter 
nagovoril vse zbrane, pri čemer je izpostavil velik pomen 
sodelovanja vojske na področju športa. 

Z obiskom smo bili zadovoljni, zato bomo ta turnir 
organizirali tudi naslednje leto. 

Ivi Kapitler

Polzelski borci so dosegli odlične rezultate. Prvo mesto 
je dosegla Zoja Avžner, drugo mesto Ažbe Mlačnik, Aleksej 
Benjamin Derča in Kaja Riosa Novak ter tretje mesto Nejc 
Strojin.

Na mednarodnem tekmovanju so tokrat tekmovali tudi 
Sven Jević, Nino Mlakar, Maks Vidmajer, Matic Čeh in Nika 
Šenica, ki tokrat žal niso posegli po vidnejših rezultatih. 

Nika Šenica

Oglas ni lektoriran.
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Športno društvo (ŠD) Andraž je ob praznovanju 24. praznika Občine Polzela, tednu 
evropskega športa in prazniku slovenskega športa (23. september) v petek,  
7. oktobra 2022, v sodelovanju z Občino Polzela organiziralo predajo obnovljenega 
asfaltnega igrišča svojemu namenu.

Predaja obnovljenega asfaltnega igrišča

Predaja obnovljenega asfaltnega igrišča 
v Andražu nad Polzelo in 

2. športno srečanje članov Športnega društva Andraž

Asfaltno igrišče v Andražu nad Polzelo je bilo zgrajeno v 
letu 1975, ko je takratna Občina Žalec praznovala svoj praznik 
v Andražu. Igrišče je namenjeno igranju rokometa in malega 
nogometa. V letu 1993 (po 18 letih) je bila prvič obnovljena 
zgornja plast asfalta. Zob časa (29 let) je na igrišču povzročil 
večje razpoke in grobost zgornje plasti. Letos smo se z 
županom Občine Polzela Jožetom Kužnikom in Krajevnim 
odborom Andraž nad Polzelo dogovorili za obnovo. Z obnovo 
igrišča so soglašali vsi predsedniki in člani upravnih odborov 
društev s sedežem v Andražu nad Polzelo, saj so investicijo 
ocenili kot prioritetno. Za obnovo so se namenila sredstva 
od odškodnin, pridobljenih od dovoza livarske žlindre v 
Kamnolom Andraž.

Slovesno predajo smo izvedli: podžupan Občine Polzela 
Miloš Frankovič, ki je nadomestil župana Jožeta Kužnika, 
župnik Urban Lesjak, predsednik ZŠD Polzela Ivi Kapitler 
in predsednik ŠD Andraž Simon Ograjenšek. Pri predaji 
so sodelovali praporščak s praporom, moderatorka Nika 
Ograjenšek, nekateri ustanovni člani ŠD, zdajšnji člani 
upravnega odbora ŠD in drugi povabljeni gostje.

Po predaji je bila odigrana tekma malega nogometa med 
vzhodnim in zahodnim delom nekdanje Krajevne skupnosti 
Andraž. Izvedli smo 2. športne igre članstva v kegljanju na 
vrvici, metanju krogov, metanju pikada in streljanju z zračno 
puško. Pred 7. oktobrom 2022 pa smo že izvedli posamezni 
turnir tenisa. Tekmovali so lahko vsi v disciplinah, ki so si jih 
zaželeli, za kar so v vsaki disciplini prvi trije prejeli medalje. 
V rezultat območja smo vzeli po pet najboljših rezultatov 
in dobili zmagovalno območje vsake discipline. Skupni 
zmagovalec srečanja je bila ekipa Zahoda, ki je za 1 točko 
premagala ekipo Vzhoda. Po tekmovanju smo v brunarici 
pripravili podelitev medalj in prehodnega pokala.

Za dobro razpoloženje so poskrbeli kuharji golaža (Jože 
Kotnik, Mirko Meh in Srečko Rajh), ki so s svojimi ekipami 
v dveh kovinskih kotlih pripravili kar 120 obrokov golaža. Za 
pijačo je poskrbela Občina Polzela. 

Simon Ograjenšek
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Hopsi so v petek, 21. oktobra 2022, v domači dvorani lovili prvo zmago v sezoni v 4. 
kolu košarkarske Lige Nova KBM proti ekipi Rogaška, ki pa so jo gostje po podaljšku 
dobili z rezultatom 83 : 87.  

Posvet na klopi

Hopsi izgubili v podaljšku

Mlada ekipa Hopsov je vodila na srečanju tudi s 15 
točkami, a je gostom iz Rogaške Slatine uspelo obrniti 
izid v svojo korist. Največ točk za Hopse (23) je dosegel 
Marko Vrankovič, pri gostih pa Jure Špan (22). Hopsi bodo v 
naslednjem, 5. kolu gostovali v ponedeljek, 31. oktobra, pri 
ekipi LTH Castings.

Po tekmi je trener Hopsov Matjaž Čuješ povedal: »Ekipi 
Rogaške čestitam za zmago. Imeli so nekaj več športne sreče, 
lahko bi se obrnilo tudi v drugo smer. Vemo, da je podaljšek 
loterija. Mislim, da smo mi odigrali zelo dobro tekmo, morda 
je odločila njihova daljša klop. Fantom nimam česa očitati, 
verjamem v ekipo in verjamem, da se bo naslednjič obrnilo 
nam v prid.« 

Tone Tavčer

Športno društvo Andraž 
Planinska sekcija

ČLANOM ŠD ANDRAŽ IN DRUGIM LJUBITELJEM HOJE 

Vabilo na 36. pohod po Levstikovi poti  
od Litije do Čateža

ORGANIZATOR: Športno društvo Andraž - Planinska sekcija 
DAN POHODA: sobota, 12. novembra 2022
ZBIRALIŠČE: Kulturni dom Andraž, ob 5.45, odhod ob 6. uri 
VRNITEV: okoli 18. do 19. ure
OPREMA: planinska ali športna oblačila (planinski čevlji, pohodne palice)
OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere 
HRANA : iz nahrbtnika oz. nakup pri stojnicah ob poti
PREVOZ:  avtobus - CENA: 15 EUR
ČAS HOJE: pot je dolga približno 18 km (4-5 ur hoje)
PRIJAVE: Simon Ograjenšek, 031 393 499, do zasedenosti avtobusa, 
plačilo ob prijavi oziroma po dogovoru

POHODNIKI SE POHODA UDELEŽIJO NA LASTNO ODGOVORNOST.
Športni pozdrav!  Simon Ograjenšek
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Naključij ni. Moralo se je zgoditi, povezati, obroditi sad. 
Rojena na isti dan, mesec, leto, z desetminutnim zamikom. 
Kdo? Moj sin Peter in Nežina hči Eva. Srečata se na piranski 
plaži. Kmalu naju Eva večkrat obišče na Polzeli. Nekega 
dne pride s svojo mamo Nežo. Brez zadrege steče ljubezniv 
pogovor, ki je povod v dolgoletno prijateljstvo.

Moj dom je postal toplejši, kadar sva s sinom gostila novi 
prijateljici. Z Nežo sva skupaj kuhali, se smejali, sprehajali 
vse tja do njenega nekdanjega doma v Podvinu. Vaščani so 
nama veselo odzdravljali in poklepetali smo o vsakdanjih 
stvareh.

Enkrat sem jo vprašala, kako najde temo za pisanje. 
Odgovorila mi je, naj vprašam Petra, ki tudi literarno ustvarja. 
Seveda mi je prijazno povedala, da preprosto sede za mizo, 
pol ure tuhta, potem pa teče, teče, vre iz nje in samo se zliva 
na papir.

Pred mnogo leti sva več dni prijateljevali na morju v 
Domu Društva slovenskih pisateljev, kjer sem delala. Prav 
zaradi lahkotnih, pestrih, smejočih, zanimivih pogovorov sem 
svoje dolžnosti zgodaj zjutraj opravila z veseljem in hitro ter 
preostale proste ure preživela z Nežo pod borovci. V najinem 
pomenkovanju ni bilo in tudi zdaj ni tabu tem. O vsem 
tečejo besede, vsaka ima svoje mnenje. Brez oporekanja ali 
prepričevanja, dopuščava si širino. 

Zanimivo, kako pogosto se je pojavila prilika za osebni 
stik. Leta 2008 je postala Neža Slovenka leta. Ponos in 
srečo tega dogodka smo proslavile s šopkom cvetja. Tri leta 
pozneje sem bila z njo v kavarni Veronika v Braslovčah na 
prireditvi Večer z gospo Nežo Maurer. In čez štiri leta smo jo 
članice bralne skupine Mravljice obiskale v Loki pri Zidanem 
Mostu v Trubarjevem domu. Imele smo skupno kosilo ob 
sproščenem pomenkovanju.

Z obiska pri Neži Maurer

Moja prijateljica Neža Maurer

Iščem
Še danes iščem. Kaj?

Prave ljudi.
Iščem mir. Kakšen?
Pošten mir za vse.

Iščem prijatelje. Kakšne?
Iskrene in zveste. (Ste tudi vi med njimi?)
Iščem pesmi – zase in za vas. Kakšne?

Najraje vesele.

Neža Maurer

Spominjam se dogodka, ko me je moj nečak peljal k Neži. 
Ob snidenju sva se dolgo dolgo objemali, petnajst minut 
neprenehoma govorili in na sorodnika kar pozabili. Končno 
je vprašal, ali se medve vedno tako pogovarjava. Se, sva 
pritrdili, tudi po telefonu sva v stiku po uro in pol dva do 
trikrat na teden. 

Ko sva jo z Evo večkrat obiskali v Domu za starejše 
občane v Preddvoru, je vprašala, katero naj objame prvo. 
Seveda hčer, sem ji svetovala, in vse je bilo prisrčno.

Ker ne gleda televizije, je v domu pogrešala knjižnico. 
Zelo si je prizadevala, da je vodstvo prisluhnilo njenim 
željam in ob njenem rojstnem dnevu so nabavili vse njene 
knjige in še mnogo drugih. Prebere vse, kar ustvari moj sin 
Peter, ki živi na Kitajskem. Obvezno ga pohvali.

Vse, kar je bilo med nama v času pogostejšega osebnega 
stika, je bilo smešno, navihano, dobrovoljno. Nikoli ni in 
ne potoži, nima žal besede za nikogar. V dolgoletnem 
prijateljevanju je nisem nikdar vprašala, ali je najinemu 
prisrčnemu odnosu namenila katero posebno pesem. Mislim, 
da je v pesmi Iščem povedala dovolj: IŠČEM PRIJATELJE, 
ISKRENE IN ZVESTE. 

(Ste tudi vi med njimi?)

Jaz, Hedvika, zagotovo sem! 

Hedvika Zupanc
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Na dogodku so nastopili pevci Mladinskega pevskega 
zbora Osnovne šole Polzela z zborovodkinjo Mijo Novak. 
Uvodoma so zapeli himno o Polzeli, ki jo je uglasbil Bojan 
Bahč, in je prav tako kot takrat mogočno zadonela po 
vsej dvorani. Nostalgično so odprli naša srca z zaključno 
pesmijo Slovenija, moja dežela, ki so jo zapeli skupaj s 
solistko Tanjo Cizej.    Jedro prireditve je bila okrogla miza, 
ki je bila zasnovana medgeneracijsko, z namenom osvežiti 
spomine, ovrednotiti dogodke pred 35 leti in ugotoviti, 
kako se je gibanje mladih v sklopu turističnega festivala 
na šolah prijelo in razvijalo vse do današnjih dni. Prav tako 
nas je zanimala vizija razvoja turizma v Občini Polzela. 
Skupaj z moderatorko Andrejo Basle smo delili spomine dr. 
Manca Košir, naša nekdanja učiteljica in mentorica mladih 

Turizmu pomaga lastna glava:  
spominski dogodek z dr. Manco Košir 

Vas zanima, kaj vse se je dogajalo na Polzeli na področju turizma pred 35 leti?  
Ste vedeli, da je takrat potekal v Kulturnem domu na Polzeli prvi otroški turistični 
festival, ki ga je v sodelovanju z Osnovno šolo Vere Šlander Polzela organizirala 
Turistična zveza Slovenije? Razpis zanj je napisala dr. Manca Košir v Pionirskem listu 
leta 1987 in mu dala pomenljiv naslov Turizmu pomaga lastna glava. Zato smo jo tudi 
povabili kot osrednjo gostjo na naš spominski dogodek, ki je potekal 24. septembra 
2022 prav v tej dvorani. Program večera so zasnovali nekdanji člani novinarskega 
krožka Andreja Basle, Tanja Cizej Baletić in Natalija Pilko z mentorico Valerijo Pukl,  
ki je vodila tudi ves projekt. 

novinarjev ter pobudnica in voditeljica festivala, Regina 
Mratinkovič, takratna mentorica likovnega krožka, Tanja 
Cizej Baletić, Natalija Pilko, Karla Jug, današnja devetošolka 
OŠ Polzela, in Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela.      

Najbolj smo bili veseli, da je bila z nami dr. Manca Košir, 
s katero smo skupaj orali ledino, in izkazalo se je, da se 
je z leti ustvarjalnost mladih tako ukoreninila, da festival 
Turizmu pomaga lastna glava še vedno živi. »Poklic učitelja 
je najpomembnejši,« je naša gostja večkrat poudarila in 
pohvalila vsestransko ustvarjalnost nas mladih novinarjev in 
nanizala številne uspehe. Poleg zmagovalnega turističnega 
projekta, ki je obsegal tematsko glasilo, turistični vodnik 
po Polzeli, zloženke, raziskovalno nalogo Osebnosti 20. 

Okrogla miza o turizmu na Polzeli v preteklosti in danes
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V sklopu kulturnega dneva na Osnovni šoli Polzela, ki je 
bil v znamenju kulturnih ustanov in spomenikov na Polzeli, 
sta dva oddelka tretjega razreda obiskala tudi grad Komenda 
in občinsko knjižnico. Z zanimanjem so prisluhnili bogati 
zgodovini knjižnice. S pomočjo fotografij so spoznali stavbe, 
v katerih je bila včasih, spoznali so tudi domačine, ki so 
njeno zgodovino ustvarjali skozi čas. Spomnili smo se znanih 
osebnosti s Polzele, ki so z izjemnimi dosežki prispevale k 
razvoju kulture v Sloveniji. Za konec srečanja so si ogledali 
film, ki so ga posneli nekdanji učenci Osnovne šole Polzela. 
Film prikazuje dejavnosti in vsebine, ki so naseljene v gradu: 
glasbeno šolo, poročno dvorano, likovno razstavo, knjižnico, 
gostinski lokal. Imeli so srečo, saj so ob obisku knjižnice 
naleteli na Mojco Korošec, ki je v filmu nastopala kot slikarka. 
Povabila jih je, da si ogledajo razstavo slik, na katerih so 
predstavljeni polzelski kulturni biseri. 

Renata Novak
Drugošolci so občinsko knjižnico obiskali v sklopu kulturnega dne.

Kulturni dan:  
Beremo skupaj, zgodovina knjižnice na Polzeli

V mesecu septembru, ko poteka vseslovenska akcija za spodbujanje branja 
»Beremo skupaj«, so si drugošolci in njihove učiteljice privoščili kulturni dan. Obiskali 
so Občinsko knjižnico Polzela, kjer sem jim knjižničarka Renata Novak predstavila 
knjižnico, nato pa prebrala duhovito pravljico o kraljeviču, ki ni rad bral. V nadaljevanju 
so učenci obiskali tudi šolsko knjižnico, kjer so spoznavali slovenske knjižne junake. 
V razredu so se z učiteljicami pogovarjali o knjigah, predstavljali svoje najljubše 
pravljice in pripovedovali vsebine knjig za bralno značko.

stoletja v našem kraju, predloge razglednic, spominkov, 
sloganov, plakatov in film o Polzeli, smo prejeli številne 
državne nagrade in zlato plaketo z nagradnim izletom v 
Grčijo v sklopu beograjskega časopisa Politika. Uživali smo 
ob spominih na nepozabna doživetja in nevidne vezi, ki smo 
jih takrat spletli. Bili smo ponosni, saj nam je bila dana 
skrb za naš kraj, za našo deželo. Naša semena so obrodila 
bogate sadove, med drugim se je že leta 1987 zasnovalo prvo 
turistično društvo na Polzeli, s sedežem na šoli.

Zdajšnje dejavnosti in načrte za prihodnost sta 
predstavila devetošolka OŠ Polzela in vodja TIC Polzela. 

Vrhunec inovativnosti tistega časa je bil zagotovo prvi 
turistično-promocijski film o Polzeli, ki sta ga po scenariju 
mladih novinarjev Andreje Basle, Olge Jezernik in Aleša 
Romiha z mentorico Valerijo Pukl posnela in zrežirala Robi 
Zoffel in Igor Pungartnik. Gledalci so si ga z zanimanjem 
ogledali, nato pa še zdajšnji film o turističnih znamenitostih 
Občine Polzela, ki je nastal v režiji in produkciji izjemnega 
fotografa Mateja Vraniča.

Moderatorka celotnega programa je bila Natalija Pilko, 
prikupno sceno in priložnostno razstavo pa so oblikovale 
Alja Bratuša, Urška Juhart in Regina Mratinkovič. Da je 
dogodek tako lepo uspel, gre zahvala vsem sodelujočim, še 
posebej županu Jožetu Kužniku, ki je na koncu spregovoril o 
viziji turističnega razvoja Občine Polzela.

Dogodek je bil dobro obiskan, poleg župana Jožeta 
Kužnika in podžupana Miloša Frankoviča so bili na dogodku 
še Aleš Rezar, poslanec Državnega zbora, nekateri častni 
občani Občine Polzela, Bernardka Sopčič, ravnateljica šole, 
ter nekdanji člani novinarskega in likovnega krožka kot 
častni gostje.

Razšli smo se s toplimi občutki, da smo v preteklosti 
soustvarjali temelje za razvoj turizma v našem kraju, na 
katerih gradijo mladi v sedanjosti. 

     Valerija Pukl
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Tokrat jih je navdušila ljudska pravljica Siromakovo 
zlato. Glasno so se smejali prebrisanosti siromaka, ki 
ukani lakomna stražarja. Obiskali so spominsko sobo Neže 
Maurer, kjer hranimo predmete iz njene delovne sobe 
in druge predmete, ki nam jih je v muzejsko postavitev 
pomagala urediti njena hči Eva Škofič Maurer. Otroci so 
prišli v sklopu kulturnega dneva Beremo skupaj na Osnovni 
šoli Polzela. Prvošolci so z zanimanjem spoznavali knjižnico.

Pestro dopoldne v knjižnici

Prvošolci na obisku v Občinski knjižnici Polzela

Četrtošolci in petošolci OŠ Polzela radi berejo smešne zgodbe

Vsako leto prvošolcem predstavimo knjižnico, 
razvajamo pa jih s pravljico in skromnim darilom. Tako 
spoznajo splošno knjižnico v kraju, zbirko knjižničnega 
gradiva, primerno njihovi starosti, in poslušajo izbrano 
leposlovno besedilo za razvedrilo.

Naprstni duhci prikazujejo različna razpoloženja. 

Konjeništvo je šport, ki se ga z veliko predanostjo 
lotevajo tudi dekleta. Zgodba o duhcu iz hleva, ki je viden 
le takrat, kadar kihne, je precej skrivnostna, a prijazna. 
Vsakdo bi želel imeti prijaznega duhca, s katerim po 
napornem treningu lahko v miru klepeta. Deklica, ki prihaja 
ob četrtkih v hlev po svojega konja, postane njegova 
prijateljica. Na druženju so spoznali eno izmed njunih 
skupnih doživetij. Izdelali smo preproste duhce iz papirja, 
jim na obraz narisali razpoloženja in si jih s papirnatimi 
rinkami nataknili na prste. Igra vlog se je tako začela. 

Dogajanje v Občinski knjižnici Polzela 

Septembrska pravljica v Občinski knjižnici Polzela je 
bila nekoliko športno obarvana, vsaj vsebinsko. 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Polzela

Prišli so vsak v svojem času. Bibliotekarka Irena 
Štusej sem jim predstavila knjižnico oziroma postavitev 
in ureditev gradiva, vzajemni katalog Cobiss, iskanje 
gradiva ter povedala, katere storitve jim omogoča članstvo. 
Četrtošolcem je bil predstavljen tudi malteški vitez, čigar 
maskota stoji pred poročno dvorano v avli. Izbrali so si 
knjige za domače branje, od vseh pripravljenih so najprej 
pošle tiste s smešno oziroma zabavno vsebino. Teh je tudi 
sicer bilo največ. 

Irena Štusej

Četrtkovo dopoldne, 20. oktobra 2022, je bilo 
vremensko spet ugodno za sprehod četrtošolcev in 
petošolcev OŠ Polzela do Občinske knjižnice Polzela v 
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V govoru, s katerim je požel močan aplavz, je še povedal: 
»Dajmo priložnost sedanjosti. Dajmo priložnost drug 
drugemu. Imejmo potrpljenje zase in za druge. Potrudimo 
se za odnose – verjetno imamo tu še vsi veliko dela. 
Odpuščajmo, se pogovarjajmo in si zaupajmo. Osvobodimo 
se pritoževanja, kritiziranja, obrekovanja, negativizma in 
neprevzemanja odgovornosti. Ob tem se je dobro zavedati, 
da nikoli nismo vsi vsem všeč, ne glede na to, kaj naredimo 
oziroma česa ne naredimo. A pomembno je, da se ne 
vznemirjamo zaradi tistih, ki nas ne marajo, ampak raje 
uživamo s tistimi, ki nas imajo radi.«

Sobotni večer na pragu jeseni je bil ovit s pajčolanom, 
stkanim iz čudovite glasbe in besed, izbranih prav za 
ta večer. V njem so bili tudi posebej slovesni trenutki, ko 
smo tistim, ki verjamejo v to, kar delajo, izkazali posebno 
pozornost. Kulturni program slavnostne akademije, ki sem 
jo vodila Jolanda Železnik, so poleg glasbenega tandema 

Prejemniki priznanj z županom Jožetom Kužnikom

Opaženi so bili ljudje, ki so izbrali pot srca, ki je pot poguma. 

Prijaznost je bila rdeča nit govora Jožeta Kužnika, župana Občine Polzela, na 
slavnostni akademiji ob prazniku Občine Polzela, ki je bila na predvečer praznika,  
1. oktobra 2022.

Maraaya sooblikovali Pihalni orkester Cecilija, ki ga vodi 
Gašper Smisl, praporščaki, ki jim je poveljeval vodnik Matija 
Glažar, in Libojske mažoretke, ki jih vodi Alenka Polšak. 
Čeprav je bil prvi oktobrski večer precej hladen, nam je bilo 
toplo pri srcu. Grela nas je čudovita glasba. Marjetka in Raay 
sta pričarala večer, prežet z zgodbami, ki sežejo do srca. 

Grele so nas bližine, grela nas je tudi hvaležnost, s 
katero je bil napolnjen šotor na prireditvenem prostoru. 
Močni aplavzi so namreč potrjevali, da je bila izbira 
prejemnikov priznanj, ki so ponosno stopali na oder, pravilna.  
Tudi letos so bili opaženi ljudje, ki imajo v sebi voljo, moč in 
ljubezen. Upajo in zmorejo narediti kaj, kar ni nekaj povsem 
običajnega, nekaj vsakdanjega. Ljudje, ki izberejo pot srca, 
ki je pot poguma. In bivajo nesebično ter tako ustvarjajo 
pogoje za dobro počutje tudi za druge. To so ljudje, ki jim ni 
vseeno in ki v sebi nosijo strast delati več in bolje za blagor 
vseh. Širijo svetlobo in netijo iskre dobre namere. 
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Praporščaki so nepogrešljivi del vsake slavnostne prireditve. Glasbeni tandem Maraaya

Pihalni orkester Cecilija

Županova priznanja so prejeli Darko Hlupič, Mirko 
Jegrišnik in Mladinska sekcija Kulturnega društva Andraž. 
Prejemniki plaket so Rok Bastl, Tomaž Cvikl in Iztok Drobež. 
Prejemnika grba sta Rudolf Jazbec in Medgeneracijsko 
društvo Mozaik generacij Polzela. Častni občan Občine 
Polzela je postal Anton Mešič. Vsem še enkrat iskreno 
čestitamo. 

Vsi, ki smo sooblikovali to akademijo, se županu Jožetu 
Kužniku zahvaljujemo za zaupanje. Nekateri smo sodelovali 
prvič, a hitro se je potrdilo: »Pridružiti se je začetek. Držati 
skupaj je napredek. Delati skupaj je uspeh.« (Henry Ford)

Pred slavnostno akademijo je bila v polzelski župnijski 
cerkvi sveta maša za mir in blagor v Občini Polzela. Zbrane 
je nagovoril Miloš Frankovič, podžupan Občine Polzela, mašo 
pa je bral domači župnik Urban Lesjak.

Kakor sem zaključila na odru, končujem ta prispevek – z 
mislimi pesnika Toneta Pavčka: “Na bojte se življenja! Naj 
pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, 
le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi 
ono, življenje, imelo rado vas!” 

Srčno želim srečno, Občina Polzela! 

Jolanda Železnik
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Tekmovanje Mini paleta 2022:  
likovno ustvarjanje osnovnošolcev

Likovna sekcija Kulturno-umetniškega društva (KUD) 
Polzela je letos že četrtič organizirala Mini paleto 2022. 
Gre za likovno tekmovanje, prvenstveno namenjeno 
ustvarjalnosti in likovnemu spodbujanju osnovnošolskih 
otrok. Mini paleta je projekt, ki se je v štirih letih razvil 
v izjemno lep dogodek, na katerega se otroci iz več 
krajev Slovenije z veseljem prijavljajo. Poteka v mesecu 
oktobru. 

Tudi letos je idejna vodja projekta Klavdija Sitar s 
pomočjo članic polzelske likovne sekcije projekt uspešno 
izpeljala. Ob odprtju razstave mladih ustvarjalcev je dejala, 
da jo neizmerno veseli, da mladim umetnikom pomagajo 
odstirati svet likovnega ustvarjanja. Ob tem se je zahvalila 
ne le mladim ustvarjalcem, ki so pri projektu sodelovali, 
temveč vsem, ki jih pri tem spodbujajo in vodijo, tako 
staršem, babicam in dedkom kot likovnim mentorjem v 
osnovnih šolah in na likovnih delavnicah. 

Mlade ustvarjalce je z nagovorom pozdravil predsednik 
KUD Polzela Marko Slokar. Spodbudil jih je, naj svoje 
likovno ustvarjanje nadaljujejo, saj ponuja neomejene 
možnosti. Projekt Mini paleta pa je prepoznal kot 
kakovosten in ga tudi podpira.

Udeležba je bila tudi letos odlična, saj se je Mini palete 
udeležilo 21 otrok iz vse Slovenije, ki so na ogled postavili 
22 likovnih del. Ustvarjalna tema je bila »Moj domači 
kraj«. Ustvarjalci so se v večini likovnih del lotili motivov, 
ki arhitekturno zaznamujejo domači kraj. Ustvarjena so 
likovna dela z vedutami Dvorca Šenek, gradu Komenda, 
Cerkve Sv. Marjete ...

Izbor nagrajenih likovnih del je opravil akademski 
slikar Narcis Kantardžić, ki je imel zahtevno delo. Povedal 

Udeleženci 4. Mini palete na Polzeli

je, da je zelo težko izbrati nagrajence, saj ima vsako 
likovno delo svojo likovno vrednost in interpretacijo. 

Priznanja in palete je podelila Klavdija Sitar, ki se je 
vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje in povedala, 
da kultura kali in ustvarja narod ter tako gradi narodno 
identiteto. Nanjo ne smemo pozabiti ter se do nje 
mačehovsko obnašati, moramo jo spodbujati in razvijati.

Zlato mini paleto 2022 prejela Ana Senčič iz Žalca - 
Ustvarjalnica Odsev svetlobe, Srebrno mini paleto 2022 
je prejela Ana Kocjančič iz Domžal - OŠ Rodica, Bronasto 
mini paleto 2022 pa je prejela Liza Vašl s Polzele - OŠ 
Polzela. Vsak sodelujoči likovni ustvarjalec je za svojo 
udeležbo prejel priznanje KUD Polzela, darilce in slikarsko 
platno za nadaljnje ustvarjanje. 

Mojca Korošec
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Razstava likovnih del 32. likovne kolonije na gradu Komenda 

Novi predsednik mag. Marko Repnik

Na letošnji likovni koloniji prijateljstva na Polzeli 
je slikalo 37 ljubiteljskih slikarjev iz mnogih krajev 
Slovenije. Tudi tokrat so jim bile navdih arhitekturne 
znamenitosti, običaji in posebnosti kraja.

Likovna dela je na odprtju razstave na gradu Komenda  
7. oktobra 2022 predstavil in ocenil strokovni vodja in mentor 
likovne kolonije Tomaž Milač. Izjemno veliko različnih 
motivov slik v tehniki akrila in akvarela je razstavljenih 
v šestih skupinah. Vsaka skupina je celoten pogled v 
znamenitosti okolja.

Za kulturni program je poskrbel in prisotnim polepšal 
večer mag. Marko Repnik z branjem avtorskih pesmi iz svoje 
pesniške zbirke z naslovom Iluzija. Kot vodja JSKD Območne 
izpostave Žalec je s predsednikom KUD Polzela Markom 
Slokarjem podelil priznanja avtorjem likovnih del.

Sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS mag. Minka 
Jerebič je pohvalila prizadevnost in vztrajnost likovnih 
ustvarjalcev, ki s svojim delom znatno prispevajo k 
prepoznavnosti kraja. Zahvalo vsem, ki so kakor koli 
pripomogli pri letošnji koloniji in razstavi, je izrekla 
podpredsednica likovne sekcije KUD Polzela Mojca Korošec. 

Na gradu Komenda na Polzeli so člani Lions kluba 
Savinjska dolina organizirali akademijo, na kateri 
so slavnostno sprejeli med svoje vrste nova člana in 
imenovali novega predsednika za lionistično leto 2022/23. 

To je postal mag. Marko Repnik, vodja JSKD Žalec 
in podžupan Občine Prebold, ki je v uvodnem nagovoru 
pozdravil goste, med katerimi sta bila tudi predsednica 
četrte cone Štefi Videčnik in guverner Zveze Lions klubov 
Slovenije Radovan Pušnar. Novi predsednik je izpostavil 
dobrodelnost Lions klubov, predstavil nekatere aktivnosti 
za tekoče leto in izrazil zadovoljstvo nad pomlajevanjem in 
hitro rastjo Lions kluba Savinjska dolina. 

V kulturnem programu prireditve so nastopili štirje 
člani kluba, ki so v zasedbi trobilnega kvarteta popestrili 
dogajanje. Po uradnem delu so člani razkazali predsednici 
in guvernerju nove prostore na gradu Komenda, ki s tem 
postaja tudi domicil Lions kluba Savinjske doline. 

Tone Tavčer

Navzoče je nagovoril predsednik KUD Polzela Marko Slokar.

Guverner Zveze Lions klubov Slovenije Radovan Pušnar (levo) in 
novi predsednik Lions kluba Savinjska dolina Marko Repnik

Podžupan Občine Polzela Miloš Frankovič pa je z zahvalo 
za uspešno delo in spodbudnimi besedami za nadaljnje 
ustvarjanje ter dobro sodelovanje uradno odprl razstavo, ki 
bo na ogled do 2. novembra 2022. 

Tone Tavčer
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Nežine pesmi  
so močan navdih

Piknik Pihalnega orkestra 
Cecilija in zahvala najbližjim

Z dogodkom, ki je bil 2. oktobra 2022 ob prazniku 
Občine Polzela na gradu Komenda na Polzeli in sem ga 
vodila Jolanda Železnik, smo sklenili dneve odprtih vrat, 
ki so spremljali odprtje obnovljene rojstne hiše Neže 
Maurer, častne občanke Občine Polzela. 

Zbrani smo se podali na glasbeno, likovno in besedno 
popotovanje, kateremu so bile navdih Nežine pesmi. Izpod 
rok Gašperja Smisla je nastalo šest skladb, napisanih 
posebej za dogodek ob odprtju njene obnovljene rojstne hiše. 
Popeljale so nas po Ljubezenskem triptihu, od hrepenenja, 
besed, ki ne pomenijo vedno istega, vse do tirnic, po katerih 
kot življenje prihajajo in odhajajo vlaki. 

Glasbene skice pesmi Neže Maurer za trio flavte, 
klarineta in klavirja so izvedli Eva Černec, Meta Podbregar in 
Gašper Smisl, avtor skladb.

Likovniki likovne sekcije KUD Polzela so z deli, ki so jih 
predstavili na razstavi Upodobljene pesmi Neže Maurer, 
razprostrli platna upodobljenih besed, videno in slišano pa 
so z Nežinimi verzi obogatile knjižničarke iz Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec: Karmen Kreže, Valerija Jerman, Irena 
Verbič, Nina Trbovšek, Tanja Pilih in Tina Štrajher.

Navzoči, med katerimi je bila tudi Minka Jerebič, 
sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS, so se z veseljem 
prepustili poštenemu odmerku kulture.

V spomin na odprtje obnovljene rojstne hiše Neže 
Maurer so polzelski likovniki Občini Polzela podarili sliko s 
prvo upodobitvijo obnovljene Nežine rojstne hiše. 

Jolanda Železnik

Na sončno oktobrsko soboto smo se člani Pihalnega 
orkestra Cecilija zbrali pred našimi prostori, povabili 
svoje najbližje ter se jim s kratkim glasbenim programom 
in pogostitvijo tudi  zahvalili.

 
Z največjim veseljem smo organizirali kostanjev piknik, ki 

tokrat ni bil namenjen le članom Pihalnega orkestra Polzela, 
ampak tudi našim družinskim članom, prijateljem in drugim, 
ki nas podpirajo, vozijo na vaje in nastope. 

Pripravili smo jim tudi kratko glasbeno poslastico. Dve 
članici sta pred kratkim namreč praznovali rojstni dan, zato 
sta lahko izbrali skladbi, ki smo ju med drugimi zaigrali. 

V naše vrste smo pozdravili že nekaj novih članov, še 
vedno pa odprtih rok sprejmemo kakšno trobilko ali trobilca, 
pihalko ali pihalca in kogar koli, ki se rad ukvarja z glasbo. 

Živa Avžner

Zaključek dogodkov ob dnevu odprtja rojstne rojstne hiše Neže 
Maurer je potekal na gradu Komenda.

S kostanjevega piknika
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Potopisno predavanje z Veroniko Zupan:  
Nasmejana obala Afrike 

Na deževen sobotni večer, 24. septembra 2022, smo 
v prostorih Kulturno-glasbenega društva Cecilija Polzela 
za nekaj časa pozabili na turobno jesensko vreme in se 
preselili nazaj v toplo poletje. 

Družili smo se ob fotografijah, posnetkih in vtisih iz 
Gambije, ki jo je julija letos obiskala naša članica Veronika 
Zupan. Tam je opravljala prostovoljno delo na področju 
izobraževanja in okoljevarstva pod okriljem Društva za otroke 
sveta. Domov je prišla polna novih zgodb in dogodivščin, ki 
jih je delila z nami v obliki potopisnega predavanja. 

Miselni potep po deželi nasmejanih ljudi smo sklenili s 
sproščenim pogovorom ob vprašanjih gledalcev. 

Živa AvžnerVtise s potovanja je z obiskovalci delila Veronika Zupan.
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Jesen v naravi, jesen v življenju

Posodobitev cestnih priključkov v Jajčah

Narava jeseni

V Jajčah so namenu predali dva nova cestna priključka.

Jesen prinaša čas  za razmišljanje, tudi o minljivosti, 
še posebno ob dnevu spomina na mrtve.

V zaselku Jajče smo 14. oktobra 2022 predali namenu 
dva cestna priključka. 

Nedavno je bila na sporedu RTV Slovenija oddaja, posvečena 
odhajanju, ki ga je pripravilo društvo hospic iz tujine. V tej 
oddaji so predstavili doživljanja ljudi in želje, ki jih imajo v 
obdobju, ko se poslavljajo od življenja. 

Kar me je še posebej nagovorilo, je bila izpoved pozitivne 
starejše gospe, stare okoli 90 let, ki je izrazila, da bi se rada 
pogovarjala o odhajanju, kajti to je trenutno osrednja tema 
v njenem življenju in jo najbolj zaposluje. Ampak njeni hitro 
končajo pogovor o tem.

In zakaj nam je težko govoriti o odhajanju, se sprašujem.

Skozi oddajo sem osvetlila misel na to obdobje življenja, ki 
ga vsi mnogokrat odrivamo v prihodnost, saj nam je težko ob 
tej temi. Ampak nam morda ne bi smelo biti tako težko. 

Za mnoge, ki odhajajo, oziroma za njihove bližnje je to čas, 
ko si želijo prisotnosti drugega, njegovih ušes … Velikokrat ni 
treba prav ničesar reči, dovolj je, da smo tam v vlogi poslušalca 
in samo poslušamo. Pomembno je, da se zavedamo, da nam 
ni treba veliko narediti. Pomembno je tudi zavedanje, da ne 
minimiziramo bolečine drugega zato, ker smo sami v stiski in 
ne vemo kaj reči, kaj narediti. Dovolj je naša prisotnost, čas in 
prostor, da skupaj spijemo čaj, skupaj gledamo spremenjene 
barve narave, se spominjamo prijetnih trenutkov življenja, 
ustvarimo možnost, da se spregovori o stvareh, za katere nam 
je žal, da so se zgodile.

Trenutki, preživeti ob vsebinah, ki pričajo o odhajanju, nam 
ponujajo priložnost, da sami uvidimo, kako smo, kaj imamo, 
smo hvaležni in z večjim smislom in bolj zadovoljno živimo 
življenje, ki nam je še dano.

In tudi dan spomina na mrtve oziroma dan vseh svetih je 
dan, ki nam daje priložnost, da pridemo v globlji stik s tistimi, ki 
so bili nekoč del našega življenja in so ga obogatili s številnimi 
prijetnimi trenutki. Danes ti trenutki predstavljajo bogat 
spomin, ki pogosto marsikomu izmed nas osmisli življenje 
v novi luči in napolni naše srce z radostjo, kaj nam je bilo v 
življenju dano. 

Marjana Šmajs

Trakove sta prerezala Stanko Zabukovnik in Gregor 
Melanšek, kateremu je pomagala Iza Jerin. 

Za dobro sodelovanje in izgradnjo smo se zahvalili županu 
Jožetu Kužniku, predsedniku krajevnega odbora Antonu Mešiču 
in izvajalcema Sašu Cizeju, s. p., za pripravo in Strabagu, d. o. o., 
za asfaltiranje. 

  
Srečko Rajh
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Ob potomki najstarejše trte pri župnišču v Andražu nad Polzelo

Trgatve potomk najstarejše trte na svetu 

Trta Nejka je letos obrodila 71 grozdov.

Potomka stare trte modra kavčina je bila posajena na 
gregorjevo leta 2012. Ime je dobila po vnukinji Nejki in 
je letos bogato obrodila. Raste v Pirhovem vinogradu v 
Podvinu pri Polzeli.

Tudi v Andražu nad Polzelo imamo potomko 
najstarejše trte na svetu, in sicer modre frankinje, ki je 
bila posajena pri župnišču leta 2009. 

Cepič te trte je prinesel v Andraž nad Polzelo takratni 
mariborski župan Franc Kangler na povabilo takratnega 
andraškega župnika Janeza Furmana. Trgatev sta opravila 
oskrbnika andraških cerkvenih vinogradov Anton Mešič in 
Marjan Draksler, ki s pomočjo andraških ključarjev skrbita za 
trto. 

Janez Dušič

Natrgali smo 71 grozdov z maksimalno sladkorno stopnjo za 
to sorto, in sicer 18,0 Brix/75 Oe. Najtežji grozd je tehtal več kot 
1,5 kilograma. Natrgano grozdje smo zmleli skupaj z grozdjem 
grajske trte z gradu Komenda, ki je prav tako potomka stare 
trte z Lenta. Moštek, ki bo pritekel iz stiskalnice, bo počakal do 
svetega Martina, ko bo postal žlahtno vino. Stara trta, modra 
kavčina z Lenta v Mariboru, je najstarejša trta na svetu, stara že 
več kot 400 let in je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. 

  
Martin Kodre

Trgatev Nejke, potomke najstarejše trte na svetu

Trgatev potomke najstarejše trte v Andražu nad Polzelo

Trgatev modre kavčine

Trgatev sta opravila skrbnik grajske trte Martin Kodre 
(na sliki spredaj desno) in podžupan Občine Polzela Miloš Frankovič 
(spredaj levo).

Sadika sorte modre kavčine je bila leta 2016 posajena 
v znamenje prijateljstva med Društvom savinjskih 
vinogradnikov in Občino Polzela. Za grajsko trto vzorno skrbi 
Martin Kodre, ki je skupaj s podžupanom Občine Polzela 
Milošem Frankovičem letos obral 21 kilogramov grozdja, 
kar je največ do zdaj. Grozdje ima letos visok, 16-odstotni 
sladkorni delež. Po trgatvi so zbrani nazdravili z lanskim 
vinom. Zanimivo je zavedanje, da se vino podobnega okusa 
pije že nekaj stoletij. 

Damjan Jevšnik

V sredo, 5. oktobra 2022, je na gradu Komenda na 
Polzeli potekala peta trgatev grajske trte, ki je potomka 
stare trte z Lenta. 
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Dan odprtih vrat Doma upokojencev Polzela že vrsto let združujejo s svetovnim 
dnevom starejših, ki ga praznujemo prvega oktobra. 

 

Dan odprtih vrat Doma upokojencev Polzela

Nastop domskega pevskega zbora Šeneški glas

Že leta 1990 je namreč Generalna skupščina Združenih 
narodov prepoznala, kako pomemben del družbe so starejši, 
ter jim namenila svoj dan. Po dveh napornih letih, polnih 
omejitev, prilagajanj in strahu pred neznanim, ko so dogodek 
pripravili v okrnjeni obliki, so bili letos še posebno veseli, da 
so lahko vrata na široko odprli vsem, ki radi prihajajo k njim. 

Na začetku je zbrane pozdravila direktorica Eva Lenko, 
nato sta k besedi pristopili ravnateljica Osnovne šole Polzela 
Bernardka Sopčič in predsednica Medgeneracijskega društva 
Mozaik generacij Polzela Marjana Šmajs. V kulturnem 
programu so nastopili učenci Osnovne šole Polzela in 
domski pevski zbor Šeneški glas. Po uradnem delu sta 
sledila pogostitev in ogled razstave ročnih del Ide Šarlah, 
stanovalke Doma upokojencev Polzela. 

Tone Tavčer

Kmečka tržnica s pridihom dobrodelnosti

Turistično društvo Občine Polzela je v sklopu praznovanja Občine Polzela organiziralo 
tradicionalno kmečko tržnico Dobrote s kmetij. 

Zbrana sredstva so podarili Gasilskemu poveljstvu Občine Polzela.

Ob tem smo ponudili specialitete z žara. Vsa zbrana 
sredstva smo podarili Prostovoljnim gasilskim društvom 
Občine Polzela. Zbrali smo 475 evrov. Predstavnik turističnega 
društva Jurij Matjaž je izkupiček predal poveljniku Gasilskega 
poveljstva Občine Polzela Ladu Košcu.

Zahvaljujemo se sponzorjem, ki so se prijazno odzvali 
naši prošnji k doniranju njihovih proizvodov oziroma storitev: 
Mesnica Čas in Mesnica Simon Strojanšek, Pekarna Fortesa 
in Trgovina in pekarna Roter, Vino Vehovar – Ritoznoj in Vino 
Berkovič – Bizeljsko, Tiskarna 2B – Bojan Bašič, Tone Tavčar – 
slikovno dokumentiranje in Leon Pižorn – mojster žara. 

S tem simboličnim dejanjem smo pokazali solidarnost 
z našimi prostovoljnimi gasilci, ki so sodelovali pri gašenju 
največjega požara v Sloveniji, na Krasu. Prav tako nam tudi 
vedno priskočijo na pomoč, ko jih potrebujemo.

Hvala vsem za pomoč in sodelovanje.   
Jurij Matjaž
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Po sveti maši še družabni del

Z družabnega dela srečanja

Društvo upokojencev Polzela in Občina Polzela sta v nedeljo, 9. oktobra 2022, 
pripravila srečanje bolnih in ostarelih, kar je bila še ena v nizu prireditev ob letošnjem 
občinskem prazniku Občine Polzela. Najprej je bila v župnijski cerkvi sveta maša, ki 
jo je daroval župnik Urban Lesjak, družabni del, na katerega so bili povabljeni občani, 
stari 80 in več let, pa je bil v gostilni Cizej.

Zbrane - od več kot dvesto, ki jih živi v Občini Polzela, je 
na srečanje prišla dobra tretjina - je pozdravil podpredsednik 
Društva upokojencev Polzela Boris Turk. Zahvalil se je Občini 
Polzela za pomoč pri izvedbi srečanja in zaželel vsem, ki 
so na srečanje prišli, prijetno druženje, veliko zdravja … Z 
izbranimi besedami je zbrane nagovoril tudi župan Jože 
Kužnik, nato pa so skupaj nazdravili in zapeli pesem Kol’kor 
kapljic, tol’ko let, Bog nam daj na svet živet’. Sledilo je 
nedeljsko kosilo.

Da je bilo na srečanju resnično praznično vzdušje, so 
s svojo ubrano pesmijo poskrbeli člani vokalne skupine 
Lastovka ter udeleženci sami, saj so med njimi stekli 
pogovori, obujali so spomine, razdirali stare šale in tudi 
zapeli so. 

  
Tone Tavčer
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Jesensko dogajanje 
v Gobarsko-mikološkem društvu 

Polzela

Gobarsko-mikološko društvo Polzela je bilo v jesenskem času 
zelo aktivno. 24. septembra 2022 smo ob prazniku Občine Polzela 
pripravili bogato razstavo gob pri Gostilni Cizej na Polzeli. Razstava 
je bila poučna za učence Osnovne šole Polzela, namenjena pa je 
bila tudi širši javnosti. Zanimanje zanjo je bilo veliko.

11. oktobra 2022 sta predstavnika 
društva Franci Uratnik in Tone Mandeljc 
sodelovala pri naravoslovnem dnevu 
OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki z 
naslovom »Gozd niso samo drevesa, 
ampak je čaroben dom čudovitemu 
svetu gob«. Učencem 7. razreda sta 
predstavila gobe in gobarjenje pri nas.

12. oktobra 2022 smo se člani 
društva s polnim avtobusom odpravili 
raziskovat nekoliko neznane kraje, ki 
jih v svojem nedrju čuva Kozjansko.

Naše dejavnosti so potekale tudi 
14. oktobra 2022 z obiskom Vrtca 
Polzela ob jesenskem živžavu. Otroke 
sta obiskala predsednik društva Franci 
Uratnik in žena Marta. Pripravila sta 
mini gobjo razstavo za vse skupine 
otrok. Franci jim je v prijetnem vzdušju 
pripovedoval čarobne zgodbe, ki se 
dogajajo v gozdu in kako poteka sožitje 

gob z drevesi. Otroci so mu prisluhnili 
in bili zelo vedoželjni. Poudaril je 
značilnosti in prepoznavanje najbolj 
strupenih gob in obnašanje v gozdu.

15. oktobra 2022 so naši 
determinatorji v dopoldanskem 
času pripravili poučno in tudi zadnjo 
razstavo gob pri Gostišču Rimljan v 
Šempetru. Predsednik Franci Uratnik 
je podal veliko koristnih napotkov za 
gobarjenje in o shranjevanju gob ter 
njihovem načinu uporabe. Srečanje 
smo sklenili v prijetnem vzdušju in si 
zaželeli še veliko takšnih druženj. 

Marta Uratnik

Člani GMD Polzela so bili v oktobru zelo aktivni.

Sreča ima več 
obrazov

 

Jožici Možina iz Ločice ob Savinji 
je nabiranje gob v veliko veselje. 

Dolgoletna članica Gobarsko-
mikološkega društva Polzela ima oko 
za gobe, a to, kar je našla pred dnevi, 
jo je posebej osrečilo. Pričakalo jo je 
kar pet jesenskih ajdovcev, ki so bili 
videti kot šopek. Pogled nanje jo je 
razveselil in ga deli z nami. Narava 
je resnično en veliki čudež. Če znamo 
opazovati, vidimo marsikaj. 

Tone Tavčer

Ajdovci
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Zdravnik mi je rešil življenje,  
delovni terapevt ga je naredil vrednega živeti

Že več kot 55 let poznamo poklic delovnega terapevta, pa vendar nas še vedno 
redki poznajo. Verjetno tudi zato, ker delovni terapevti praviloma ne delujemo na 
primarni ravni, bolj na sekundarni in terciarni, kar pomeni, da nas spoznajo le tisti, 
ki nas nujno potrebujejo. In potem v zgornjem naslovu navedeni moto še kako drži. 

Kot za vse zdravstvene delavce se je tudi za nas delovne 
terapevte delo v času covida korenito spremenilo. Med 
epidemijo smo v domu za starejše zavzeli stališče, da 
moramo kljub vsem omejitvam stanovalce obdržati aktivne 
in pokretne, da čim manj občutijo vpliv. Lahko zatrdiva, da je 
bil cilj dosežen.

Največja sprememba, ki še vedno traja, pa je tako 
imenovani »čas po covidu«. To je čas, ko so se začele kazati 
posledice bodisi prebolevnosti bodisi nedostopnosti do 
zdravljenja med epidemijo za druge bolezni. V dom smo na 
novo sprejeli veliko novih stanovalcev, težje pokretnih ali 
nepokretnih. Pri njih sva izvajali treninge dnevnih aktivnosti 
(trening oblačenja, slačenja, posedanja, presedanja na 
voziček, ponovno učenje uporabe stranišča, hoje). S takim 
pristopom želiva človeka čim bolj osamosvojiti in mu vrniti 
aktivno vlogo v vsakdanjem življenju. Zaznan je tudi velik 
upad na področju kognicije oziroma spomina. Zato na enoti 
z osebnim spremljanjem vsakodnevno izvajava vaje za 
krepitev spomina, pozornosti in orientacije. 

Ajdovci Delovni terapevti na različne načine skrbijo za aktivnost  
stanovalcev.

Na svetu je že 49 milijonov ljudi, ki trpijo za demenco, 
ta številka pa naj bi se do leta 2050 potrojila. Zato temu 
področju posvečava še posebno pozornost. Mednarodni 
dan delovne terapije, 27. oktober, je pri nas letos posvečen 
prav temu področju. Za stanovalce smo pripravili kviz, ki 
je spodbudil razmišljanje, spomin in orientacijo v kraju ter 
času. Naše druženje je bilo prijetno in stanovalci so bili zelo 
zadovoljni, za kar se tudi trudiva. 

Petra Kos in Nevenka Šalamon
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Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke
 

Na Polzeli raste prvak med drevesi 

 

Četrtek v oktobru je bil ravno prav sončen, da je bil 
dan primeren za obiske. Po dolgem času so se namreč 
v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec spet družili 
stanovalci domov in varovanci društev, ki jim knjižničarke 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec enkrat na mesec 
pripovedujejo zgodbe, se z njimi pogovarjajo in pojejo. 
Prireditev ima že tradicionalno naslov Ko spregovori 
srce, zmore glava, zmorejo roke. 

Skupinice stanovalcev in varovancev so prišle iz Doma 
Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Franc Salamon 
Trbovlje – enota Prebold, Doma upokojencev Polzela, Zavoda 

Mogočna robinija v centru Polzele je svojevrsten 
spomenik. Robinija, ki dobro uspeva pred cerkvijo Svete 
Marjete v centru Polzele, je za to hitro rastočo vrsto, ki 
večinoma ne dosega niti visokih starosti niti debelin, zelo 
vitalna in mogočna. Zato zbuja še dodatno pozornost.

Stanovalci in varovanci na skupnem druženju

S svojim obsegom 556 cm je robinija pri cerkvi Sv. Marjete 
najdebelejša v Sloveniji.

Sv. Rafaela Vransko, VDC Muc Braslovče in Medobčinskega 
društva Sožitje Žalec. Uvodoma jih je pozdravila in prireditev 
povezovala direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
Jolanda Železnik. Nekaj prijaznih besed so jim namenili 
župan Občine Prebold Vinko Debelak, župan Občine Vransko 
Franc Sušnik in predsednica Sožitja Žalec Ivanka Venišnik. V 
osrednjem delu so se predstavile knjižničarke, ki mesečno 
obiskujejo domove: Laura Jelen, Valerija Jerman, Irena Štusej 
in Nina Trbovšek. Za srčno delo in druženja so prejele darilo 
zahvale. Pozdravila jih je tudi Fanika Burjan, ki jim vsako leto 
pripravi kaj sladkega.

Za popestritev programa je poskrbela Godba veteranov 
Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec pod vodstvom 
dirigenta Marka Repnika. Nastopali so tudi posamezniki 
iz domov. Ob koncu dogodka so nekateri obiskovalci na 
poskočne ritme godbe tudi zaplesali.

Na skromni pogostitvi je druženje trajalo še nekaj časa, 
ogledali so si lahko tudi razstavo ročnih del, ki so jih prinesli 
iz domov. Ob odhodu pa so prejeli sladka darilca. 

Irena Štusej

Na pobudo predsednika Turističnega društva Občine 
Polzela Jurija Matjaža smo po daljšem času ponovno izmerili 
obseg drevesa vrste robinija (latinsko Robinia pseudoacacia, 
slovensko robinija ali neprava akacija), kakor je pravilo, 
v prsni višini 1,3 metra od tal. K sodelovanju smo povabili 
Zavod za gozdove Slovenije. Izmero je vodil vodja Krajevne 
enote Žalec Uroš Petrič.

Ugotovili smo, da starodavno drevo še vedno prirašča v 
debelino. Izmerjen obseg 20. oktobra 2022 je 556 centimetrov, 
kar pomeni premer v prsni višini kar 177 centimetrov. S tem 
je robinija na Polzeli najdebelejša robinija v Sloveniji in 
glede na dostopne podatke sedma najdebelejša v Evropi. 
Posebna pa naša robinija ni le zaradi svojih dimenzij, ampak 
si pozornost in občudovanje gotovo zasluži tudi zaradi svoje 
mogočne pojavnosti. 

Damjan Jevšnik
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Oglas ni lektoriran. 

Luka se z babico Jožico Ožir najraje 
odpravi v park Šenek, kjer raziskujeta 
skrito jamo.



ALEŠ GORŠAK kandidat za župana občine Polzela
Sem Aleš Goršak, podjetnik in predvsem ter prvi vrsti družinski  človek, oče, soprog.  Nisem rojen
Polzelan, a zdaj živim v tej lepi občini in ni mi vseeno, kako živijo tudi drugi občani in občanke. Zato
smo se nekateri, ki bomo skupaj nastopili na Listi Dobra država, povezali in odzvali na predlog veliko
ljudi, da je potrebno v tej občini, v tej dolini in nenazadnje v tej družbi nekaj spremeniti. Skoraj nihče
od nas ni član nobene stranke.  Prav gotovo pa nihče od nas do letos, ni kandidiral  na katerihkoli
volitvah kot kandidat. Nekateri smo bili aktivni v raznih civilnih gibanjih, iniciativah, vsem pa nam je
skupno, da nam NI VSEENO.

Razvoj lokalnega gospodarstva je tesno povezan z lokalno skupnostjo
V občini imamo uspešna podjetja in posameznike. Mnogi so že uveljavljeni.  
Veliko možnosti pa prav zaradi same lokacije naše občine vidim, prav na področju kmetijske politike in
razvoja več pridelovalnih kultur. Tukaj vidim potencial v podpori razvoja malih in večjih kmetijskih
skupnosti. V zadnjem letu, ko nas na vseh koncih in krajih zasipavajo z informacijami o energetski in
prehrambeni  krizi,  je  več  kot  očitno,  da  je  potrebno  narediti  več  na  lokalni  samooskrbi  na  vseh
področjih.  Rezerve  prav  gotovo imamo še  na  tradiciji  nogavičarstva  in  pa predvsem  na postavitvi
Polzele,  kot  enega  od  neodkritih  biserov  za  petične  turiste:  neokrnjena  narava,  pohodništvo,  pot
malteških vitezov itd.

Glasujmo za spremembo
Če  hočemo  SPREMEMBO,  moramo  biti  SPREMEMBA!  Sprememba,  je  edina  stalnica  v  naših
življenjih.
V tem trenutku je nujno, da začnemo drugače upravljati družbo,  kar pa se začne na lokalni ravni.
Sprejemati zakone in odločitve v dobrobit ljudi in za ljudi. Zavedati se je potrebno, da so ljudje, občani
tisti, ki so gonilo občine in jim je potrebno vrniti možnost soodločanja na občinskem nivoju. Želimo, da
občani participirajo, sodelujejo pri izbiri, katerim projektom damo prednost, kaj je najbolj nujno.

Na lokalnem nivoju se začne spopad s korupcijo in neučinkovitostjo zdravstva
V zadnjih dveh letih in pol se je pokazalo, da je naše javno zdravstvo na zelo krhkih temeljih. Če sem
odkrit, so se ti temelji rahljali že leta in leta. Pokazalo se je, da ima povsod svoje lovke kapital in elita.
In prav v zdravstvu je korupcija tista, ki ima največje razsežnosti.  Na lokalni ravni imamo predvsem
možnost spodbujati ljudi k zdravemu življenju, omogočiti jim, da lahko pridejo do lokalno pridelane
hrane, vzpodbujati športne aktivnosti občanov itd. Lokalna skupnost mora narediti vse, da privablja v
občino zdravnike specialiste koncesionarje, ki bodo približali zdravniške storitve občanom. 
Enako je potrebno privabljati naturopate, homeopate, bioenergetike in pranoterapevte, zeliščarje in
tiste, ki se zdravja lotevajo tudi z naravnimi praksami, ki so v svetu uveljavljene že več tisoč let. Morda
izgradimo center alternativnih tehnik, ki bi lahko bil tudi pomemben člen v turistični ponudbi. Sam
osebno zagovarjam svobodno izbiro glede zdravljenja in pravico do varovanja zdravja.

Zavzeti se moramo za pravice otrok
Otroci so naša prihodnost in na njih, na mladih, svet stoji. Nikakor pa ne smemo nikoli več dovoliti, da
bi se otrokom, mladoletnikom in najmlajšim v vrtcih dogajalo to, kar se je v preteklih dveh letih. To je
za nas nesprejemljivo. Zelo boleče je, ko spoznavamo, da otroci čutijo ogromne psihološke in psihične
travme, postajajo odtujeni, zaprti vase in izhode iščejo v telefonih, fikcijah aplikacij in tudi z mislijo po
najhujšem...  Vse  skupaj,  pa  se  pozna  tudi  na  zdravju  in  zaskrbljujoče  zmanjšanih  gibalnih
sposobnostih otrok. Naša dolžnost je, torej dolžnost staršev in lokalne politike, da jim zagotovimo lepo
prihodnost.

Prednost in vlogo odločanja moramo dati občanom Polzele
To,  čemur  se  zavezujem,  so  moja  osebna  dejanja,  moja  moralno-etična  načela   ter  moja
spoštljiva drža. Od prvega dne, če mi bodo ljudje naklonili zaupanje, bom poslušal ljudi, evidentiral,
kaj jih tare in deloval v dobrobit vseh in sprejemal družbeno odgovorne odločitve in presoje. 
Spoštovati in prepoznati je potrebno druga in drugačna mnenja, kar je dejanje širine in globine v 
smeri družbenega ozaveščanja in povezovanja v službi dobrega, nikoli razdvajanja.
Delovanje za skupno dobro je del lastne identitete od katere ne morem odstopiti. Pomemben je čisto
vsak občan, od kmeta do šoloobveznega otroka, od delavca do upokojenke.

Naročnik: Dobra država

Naročnik: Dobra država
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GLASUJTE ZA

SPREMEMBO

Aleš Goršak

za razvoj lokalne
ekonomije

za obvarovanje otrok

za nekoruptivnost

S PODPORO: DOBRA DRŽAVA, 
GIBANJE SOS, 

za samooskrbo 

za vključevanje
občanov v odločitve

za svobodno izbiro
in varovanje zdravja

naročnik: Dobra država
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Spoštovani občanke in občani Občine Polzela, 

pred nami so lokalne volitve, na katerih bom ponovno kandidiral za župana Občine Polzela. 

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 pa sem župan. 

Ko sem se podal na pot, po kateri odločno hodimo skupaj eno desetletje, sem imel znanje, delavnost, zavzetost, 
poštenost, odgovornost, voljo in motivacijo. Poleg naštetega imam zdaj tudi neprecenljive izkušnje. Odlično poznam 
delovanje lokalnih skupnosti in občinske uprave, vpet sem v upravni odbor Skupnosti občin Slovenije, imam ogromno 
poznanstev. Delam to, v kar verjamem.

Najpomembnejše pa se mi zdi, da znam z vsemi vzpostaviti pristen stik. Prav z vsakim občanom rad spregovorim 
nekaj besed o tem in onem, za vsakega sem vedno dosegljiv. Ostal bom župan, ki mu največ pomenijo ljudje, zato bo 
skrb za vsakega od vas moja prioriteta. 

Veliko je bilo narejenega v teh desetih letih na različnih področjih: od reorganizacije občinske uprave do nadaljevanja 
začetih projektov, priprave novih projektov in seveda izvedbe le teh ter ustanovitve Ustanove dobrodelni županov 
sklad, v katero tudi sam mesečno prispevam. Občina Polzela je v teh letih prejela vrsto certifikatov in nazivov. 
Ogromno smo naredili na promociji občine. Projekti na področju infrastrukture pa tako ali tako govorijo samo zase. 
Naša občina se razvija celostno in sistematično. Čeravno je bilo narejenega ogromno, je naša zadolženost na 
prebivalca 28% pod državnim poprečjem, na kar sem še posebej ponosen.

Prepričan sem, da smo na stabilni na poti, ki Občino Polzela vodi med najuspešnejše in najbolj privlačne ter 
prepoznavne slovenske občine, zato me žene želja, da po tej poti nadaljujem z ljudmi, ki mislijo dobro in imajo dobre 
ter iskrene namene pomagati in sodelovati v dobro lokalne skupnosti, ki je naš dom. Odločni so in preudarni. 

Imamo pogum, s katerim sledimo svojemu srcu in intuiciji. Verjamemo v rek: »Pridružiti se je začetek. Držati skupaj je 
napredek. Delati skupaj je uspeh.« 

Želimo še naprej delati dobro, da bo dobro vsem nam. A potrebujemo vašo pomoč, zato vas vabim, da oddate glas 
zame za župana Občine Polzela in za kandidate na listi Gibanje ZA Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika za svetnike 
Občine Polzela. 

Mojo kandidaturo podpirata kar dve parlamentarni stranki, za kar sem iskreno hvaležen. Hvaležen pa sem tudi vsem 
vam, ki verjamete vame in mi boste namenili svoj glas. Funkcijo župana nameravam v prihodnje spet  opravljati 
poklicno.

Vsak od nas je le ena majhna pika. Skupaj pa zmoremo skoraj vse. Skupaj tudi ustvarjamo občino presežkov. Zato 
nadaljujmo, saj DOKAZUJEMO, DA ZMOREMO. 

Gibanje ZA Občino Polzela
– LISTA JOŽETA KUŽNIKA.

DOKAZUJEMO DA ZMOREMO

vaš kandidat za župana
Jože Kužnik

Naročnik: Gibanje ZA Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika
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Gibanje ZA Občino Polzela
– LISTA JOŽETA KUŽNIKA.

DOKAZUJEMO DA ZMOREMO

Gibanje ZA Občino Polzela  - LISTA JOŽETA KUŽNIKA

MAJA KOLENC DOLINAR

IVAN KAPITLEREDVARD JUG

NIKA OGRAJENŠEK

DARKO HLUPIČ

UROŠ LEŠNIK

SONJA BARL

IDA JEVŠNIK

IVAN JANI BERLOŽNIK

MATEJA SKORNŠEK

IGOR PUNGARTNIKNINA PIŽORN

BOJAN KRIVEC

BLAŽ TURNŠEK MAŠA VIDMARNINA TRBOVŠEK

Naročnik: Gibanje ZA Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika
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NLER se lokalnih volitev udeležuje že četrtič. Prvi smo pred dvanajstimi 
leti prepoznali pomen nestrankarskega delovanja pri enakomernem 
razvoju Občine. Združili smo se mladi in starejši. Povezujejo nas prave 
vrednote. Na letošnjih lokalnih volitvah kandidiramo tudi s svojo 
kandidatko za županjo in prepričali vas bomo, da smo vredni zaupanja in 
vašega glasu.

Bojana Kralj Kos je bila izvoljena v občinski svet že v treh preteklih mandatih. 
S svojimi prizadevanji je uspela uresničiti cilje NLER liste, ki so bili naravnani v 
kvalitetnejše življenje vseh občanov Polzele. Kot pravi sama, rada živi na Polzeli 
in se bo zavzemala za učinkovito delovanje občine. Je direktorica in solastnica 
družinskega podjetja, poročena in mati dveh sinov.

Zakaj dati glas NLER listi:

Ker je lista nestrankarska in na ta način 
neobremenjena z interesi strank.

Ker se zavedamo, da sta kvaliteta življenja in 
zadovoljstvo občanov največji vrednoti.

Ker bomo delovali v smeri enakomernega razvoja 
občine v vseh okoljih in na vseh področjih. 

Ker smo se že do sedaj in se bomo tudi v prihodnje 
zavzemali za smotrno porabo proračunskih sredstev.

Ker se zavzemamo za povezano in 
kvalitetno delovanje društev.

Ker želimo doseči prepoznavnost naše 
občine kot turistične destinacije. 

Ker se zavedamo potrebe po podpori 
občine gospodarskim subjektom.

Ker dosedanjemu občinskemu dogajanju 
ne jemljemo veljave, ampak smo aktivni 
dejavnik rasti in razvoja občine.

Bojana Kralj Kos,  
univ. dipl. ekon.
Danilo Turnšek,  
univ. dipl. ekon.
Monika Blagotinšek,  
tehnologinja poštnega prometa
David Krk,  
strojni tehnik
Vesna Pur,  
višja med. sestra, upokojenka

Aleksander Terglav,  
elektrotehnik
Nanika Cvikl,  
učiteljica športne vzgoje, upokojenka
Tomaž Satler,  
strojnik, prodajalec
Andreja Obermayer Temlin,  
doktorica medicine
Matjaž Hribernik,  
prometno transportni tehnik

Tina Ulaga,  
univ. dipl. ekon.
Sergej Ocvirk,  
univ. dipl. pravnik
Irena Mužič,  
univ. dipl. ekon., upokojenka
Marko Slokar,  
dipl. ekon.
Janez Zupanc,  
prometni tehnik

NLER Nestrankarska lista za 
enakomeren razvoj

NA NESTRANKARSKI POTI ŽE 12 LET.

Bojana Kralj Kos - kandidatka  
za županjo NLER liste

Naročnik: Nestrankarska lista za enakomeren razvoj Polzela
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NA NESTRANKARSKI  
POTI ŽE 12 LET.

NLER
Nestrankarska lista 
za enakomeren 
razvoj

Za nas,  
občane 
Polzele.

Bojana  
Kralj Kos
kandidatka  
za županjo  
NLER liste

Naročnik: Nestrankarska lista za enakomeren razvoj Polzela
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za Polzelo

za Polzelo

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani
gibanjesvoboda.si 

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

 

 

 

 

• ZA aktivno sodelovanje občank in občanov pri 
načrtovanju proračuna in bistvenih projektov.
• ZA zakonito in bolj transparentno delovanje 
župana in občinskega sveta. 
• ZA znižanje plačila stroškov vrtca. 
• ZA dolgoročni gospodarski razvoj v povezavi z 
državnimi in regijskimi projekti. 
• ZA izgradnjo novega modernega 
večnamenskega objekta za upokojence, kulturne 
prireditve, koncerte, inovativni inkubator, 
mladinski center. 
• ZA vzpostavitev prostorov za medgeneracijske 
aktivnosti na gradu Šenek. 
• ZA uspešnejše črpanje evropskih in državnih 
sredstev. 
• ZA dolgoročni in na zeleni strategiji utemeljen 
turistični razvoj. 
• ZA kvalitetnejšo gostinsko ponudbo, povezano 
s turističnimi in gospodarskimi potenciali. 
• ZA ustanovitev skupine za povezovanje 
pridelovalcev hrane s potrošniki na področju 
kmetijske samooskrbe.

Kandidati za 
občinski svet  

Glasujte za!

Spoštovani prebivalci Občine Polzela,
Kandidatke in kandidati Gibanja 
Svoboda smo odločeni, da želimo na 
Polzeli aktivno prispevati k 
vsestranskemu razvoju občine ter 
dobrobitu vseh občank in občanov.
S polzelskim poslancem Alešem 
Rezarjem imamo izjemno prednost za 
uspešno povezovanje lokalnih in 
državnih projektov na področjih, kjer si 
Občina Polzela s svojimi prebivalci, to 
nedvomno zasluži. 

Luka Špoljar, Darja Ferlež, Dejan 
Tamše, Maja Jakob, Borislav 
Turk, Tatjana Zafošnik Kanduti, 
Sandi Vasle, Klavdija Bezjak, 
Mitja Kobola, Jernej Jakob, 
Ljudmila Drobnič, Rok Kokot, 
Mihaela Baluh, Vinko Otorepec, 
Igor Drobnič, Romana Likeb 
Zupan, Aleš Rezar
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Naročnik: Gibanje SVOBODA

Og
la

s 
ni

 le
kt

or
ira

n.



Naročnik: DADA – Lista Dragice Sternad Pražnikar
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VERJAMEMO
V OBČINO POLZELA

Vaši kandidati so: 

1. Mihael FRANKOVIČ, Polzela

2. Mija NOVAK, Orova vas

3. Jernej VERDEV, Andraž nad Polzelo

4. Aleksandra JURAK, Ločica ob Savinji

5. Aleksander CERJAK, Ločica ob Savinji

6. Maša ZUPAN, Polzela

7. Niko CEVZAR, Andraž nad Polzelo

8. Tea VOJTA, Polzela

9. Pavel JESENKO, Dobrič

N
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Hvala za vaš glas!

Naročnik: Nova Slovenija – Krščanski demokrati
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MOTO: »Ko vizija postane realnost!« 
 

 
1. Kandidat za župana občine POLZELA:  

 
ANTON KANDUTI – mag. upravnih ved. 
 

2. Kandidati za listo svetnikov občine POLZELA: 
 

1) Aleš Trbežnik - tekstilno-mehanski tehnik. 

2) Lea Pišek Marjetič - diplomirani inženir tehniške varnosti. 

3) Anton Kanduti – mag. upravnih ved. 

4) Natalija Pilko - gimnazijski maturant. 

5) Luka Radovanovič - kuhar. 

6) Nina Škoflek - dipl. teolog. 

7) Simon Resnik - telekomunikacija EMS. 

8) Vesna Šolinc - magister managementa. 

9) Domen Zabukovnik - gimnazijski maturant. 

10) Ines Globočnik - gimnazijski maturant. 

11) Marko Gračner - kuhar. 

12) Eva Pantelič - visoka šola za umetnost »Famual Stuart«. 

13) Alojzij Pižorn - inženir organizacije dela. 

14) Tinkara Tamše - aranžerski tehnik. 

15) Tadej Zupan - inženir geotehnologije in rudarstva. 

16) Jerneja Pirtovšek - kuhar. 

17) Alojz Misja - pletilec. 

TEMELJNI CILJI: URESNIČEVANJE PROGRAMA: 

Profesionalnost, Občanom prijazna občina, Javnost delovanja, Racionalizacija 
Spodbujanje gospodarskega razvoja, Zvišanje ravni socialne varnosti, Stanovanjska 
oskrba, Pomoč mladim družinam, Izboljšanje varnostnih razmer, Spodbujanje 
trajnostnega razvoja podeželja, Turizem in šport, Posluh za mladino, Spodbujanje 
delovanje društev, Vpetost v širše povezave, Prepoznavnost občine. 
 

                                   Vaš kandidat za župana občine POLZELA: 

 

                                                                           Anton Kanduti 

Naročnik: Socialni demokrati

Og
la

s 
ni

 le
kt

or
ira

n.



Poročevalec Občine Polzela • Številka 10, oktober 2022

60 Koledar dogodkov

Četrtek, 3. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 3. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 4. 11. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 4. 11. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Odprtje samostojne razstave  
 likovnih del Cvetke Vačun, članice  
 likovne sekcije KUD Polzela
 Razstava bo na ogled do nedelje,  
 4. decembra 2022.
 KUD Polzela – likovna sekcija

Sobota, 5. 11. 2022, od 9. do 12. ure
 Grad Komenda - avla
 Ustvarjalna delavnica za otroke –  
 Noč čarovnic
 Občina Polzela – TIC Polzela

Sobota, 5. 11. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 10. kolo medkrajevne lige malega  
 nogometa – Andraž 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 6. 11. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 7. 11. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 7. 11. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 REKREACIJA – TELOVADBA
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 11. 2022, ob 16. uri
 Zbor pri prostorih DU Polzela
 299. lunohod: Polzela – Gora Oljka
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 8. 11. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem 
 (akril, akvarel, pastel ...)
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 08. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraža
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

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

Četrtek, 10. 11. 2022, ob 8. uri
 Strokovna ekskurzija
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 10. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Prostori DU Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 10. 11. 2022, ob 18. uri
 Novi Klošter
 Predstavitev magistrskega dela  
 O življenju na dvorcu Novi Klošter  
 po drugi svetovni vojni
 Društvo Dvorec

Četrtek, 10. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 11. 11. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 12. 11. 2022, ob 6. uri
 Zbor pri igrišču v Andražu
 Od Litije do Čateža
 Športno društvo Andraž

Sobota, 12. 11. 2022, ob 16. uri
 Igrišče v Andražu
 11. kolo medkrajevne lige  
 malega nogometa – Andraž   
 2022/23
 Športno društvo Andraž

Nedelja, 13. 11. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 13. 11. 2022, ob 14. uri
 Lovski dom Založe
 Martinovanje v Založah
 Krajevni odbor Založe in  
 TD Občine Polzela v sodelovanju  
 z Občino Polzela

Ponedeljek, 14. 11. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 14. 11. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 15. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 15. 11. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Koledar dogodkov – november 2022  
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Torek, 15. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 15. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 16. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 17. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 17. 11. 2022, ob 19. uri
 Grad Komenda – VIT točka
 Predstavitev knjige  
 »Deklice brez gnezda«
 Z avtorico Danico Vidmar se  
 bo pogovarjala Irena Štusej.
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 17. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 18. 11. 2022, ob 8. uri
 Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
 Po poteh Andraža
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 18. 11. 2022, ob 8. uri
 Pohod Založe – Lovska koča
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 18. 11. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Nedelja, 20. 11. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski  
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 21. 11. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 21. 11. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 22. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 22. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 22. 11. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica z mentorjem
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 22. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 23. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 24. 11. 2022, od 15. do 16. ure
 Medgeneracijski center Polzela
 Merjenje krvnega tlaka, sladkorja  
 in holesterola
 Društvo upokojencev Polzela in  
 KO RK Polzela

Četrtek, 24. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Kolesarjenje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 24. 11. 2022, ob 17. uri
 Pravljična ura v občinski knjižnici  
 Polzela
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 24. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 25. 11. 2022, od 15. do 16. ure
 Medgeneracijski center Polzela
 Merjenje krvnega tlaka, sladkorja  
 in holesterola
 Društvo upokojencev Polzela in  
 KO RK Polzela 

Petek, 25. 11. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Nedelja, 27. 11. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 28. 11. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 28. 11. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 29. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 29. 11. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica  
 (miniaturne slike)
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 29. 11. 2022, od 16. do 17. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 29. 11. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 30. 11. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Iskrice – ročna dela
 Društvo upokojencev Polzela
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Program medgeneracijskega centra za november 2022

PETEK, 4. 11. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

PONEDELJEK, 7. 11. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se  
 s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 8. 11. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

SREDA, 9. 11. 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, 10. 11. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav  
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00 Bralni krožek   
 Mravljice
 (Julijana Veber)

PETEK, 11. 11. 2022
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

PONEDELJEK, 14. 11. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo  
 se s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 15. 11. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

SREDA, 16. 11. 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, 17. 11. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 17.00–18.30 Delavnica  
 Naučimo se šivati
 (Sonja Ramšak)

PETEK, 18. 11. 2022 
 18.00–20.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

PONEDELJEK, 21. 11. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo  
 se s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 22 11. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

SREDA, 23. 11. 2022
 9.00–10.30 Učenje tujega jezika:  
 nemščina
 (Nevenka Turk)
 Obvezne predhodne prijave

 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

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

ČETRTEK, 24. 11. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00 Bralni krožek   
 Mravljice
 (Julijana Veber)

PETEK, 25. 11. 2022
 9.00–10.30 Učenje tujega jezika:  
 nemščina
 (Nevenka Turk)

 18.00–20.00: Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

PONEDELJEK, 28. 11. 2022
 8.15–9.00 Razgibajmo se s   
 plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 29. 11. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

SREDA, 30. 11. 2022
 9.00–10.30 Učenje tujega jezika:  
 nemščina
 (Nevenka Turk)

 14.15–15.45 Tehnika sproščanja  
 z meditacijo
 (Marija Habjan)

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

Na naših dejavnostih je treba 
spoštovati vsa priporočila NIJZ za 
preprečevanje okužb s koronavirusom.
Program se skozi mesec lahko 
spreminja, kar bo objavljeno na 
oglasni deski in na Facebook strani.
Na dogodke prihajajte zdravi.

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

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

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več  
ne sliši.

Mineva 10 let, odkar smo se poslovili od našega dragega 
moža, očeta in ata

RUDOLFA ŠTAHLA
(7. 7. 1938–12. 11. 2012)

z Brega pri Polzeli 

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

Vsi njegovi

Minilo je 10 let, ko nas je zapustil dragi

LUDVIK MEKLAV 
(18. 8. 1940–5. 10. 2012) 

Dobrič 88

Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu in prižgete 
svečko. Hvala za vsako dobro misel.

Vsi njegovi    

V spominZahvala

Rano v tiho jutro je tvoj korak 
za vedno obstal. 
Močno boli in srce ječi,
mi smo tu, le tebe več ni.

MITJA BLATNIK
(11. 9. 1962–15. 9. 2022)

 
Ob nenadni smrti dragega nam sina, brata, svaka in strica se 
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem ter vsem ostalim za izrečeno sožalje, darovano 
cvetje, sveče in vse drugo.

Hvala JKP Žalec, vsem praporščakom. Posebna hvala R. D. 
Šempeter, zvezi R. D. Celje, R. D. Mozirje in Solčava, R. D. Ptuj 
in R. D. Dornava. Hvala klubu motoristov Slovenije. Hvala 
govornici Magdi Šalamon, pevcem Ilirika in pogrebni službi 
Ropotar. 

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

V globoki žalosti, vsi njegovi najdražji    

Zahvala
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64 Zadnja stran Vabljeni na
 MARTINOVANJE

Lovski dom Založe

Pokušina mladega vina in 
bogata ponudba domačih dobrot
ter živa glasba

 Nedelja, 13. 11. 2022,
  od 14. ure dalje

Organizator:
Krajevni odbor Založe 
in Turistično društvo 

Polzela v sodelovanju z 
Občino Polzela


