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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 
16. 12. 2022. Zraven navedite avtorja 
in kontaktno telefonsko številko. 
Uredništvo si pridržuje pravico do 
lekture, krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino 
in točnost podatkov odgovarja avtor 
prispevka.

Naslednja številka izide 29. 12. 2022.
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Uvodnik 3

Spoštovani, občanke in občani! 

Hvala, iskrena hvala vsem, ki verjamete vame in mi 
zaupate. Hvala vsem, ki ste dali prednost rezultatom pred 
obljubami.  Hvala za vašo podporo, hvala za vaše glasove. Z 
vašo pomočjo bom lahko tudi naslednja štiri leta dokazoval, 
da zmorem. 

Ostajam Vaš župan. Tu sem za Vas in z Vami. V dobrem 
in slabem. 
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Lokalne volitve so za nami 

Volilna udeležba v Občini Polzela je bila 58,40-odstotna.

Občani ste največ zaupanja izkazali dozdajšnjemu županu Jožetu Kužniku in njegovi 
listi. Že v prvem krogu je prejel 1817 glasov oziroma 62,10 odstotka, medtem ko je 
Gibanje za Občino Polzela podprlo 38,00 odstotka volivcev, kar mu je prineslo 7 
svetniških mest od skupno 17.  

Zanimivo je, da je Jože Kužnik s približno prav takšno 
podporo zmagal že marca leta 2012, ko je na županskem mestu 
po nastopu poslanske funkcije nasledil Ljuba Žnidarja. Jože 
Kužnik na naslednjih dveh lokalnih volitvah leta 2014 in 2018 
ni imel konkurence. Letošnjo jesen je bilo drugače. Za župansko 
mesto se je potegovalo pet kandidatov. Med njimi se je na 
drugo mesto uvrstila Bojana Kralj Kos, ki je prepričala 576 
občanov (19,69 odstotka). Dragico Sternad Pražnikar je volilo 
393 občanov, ki so v nedeljo prišli na volišča (13,43 odstotka). 
Aleš Goršak je prepričal 76 volivcev (2,60 odstotka). Za Antona 
Kandutija jih je glasovalo 64 (2,19 odstotka). 

Okrepili svoj položaj 

Gibanje za Občino Polzela je v občinskem svetu okrepilo 
svoj položaj. Do zdaj je imelo šest svetniških mest. Po novem 
jih bo njegove barve zastopalo sedem. To so Maja Kolenc 
Dolinar, Ivan Kapitler, Nika Ograjenšek, Darko Hlupič, 
Ida Jevšnik in Igor Pungartnik. Kdo bo v občinskem svetu 
zamenjal Jožeta Kužnika, ki je bil prav tako izvoljen vanj, a 
mesto z županovanjem ni združljivo, bo znano kmalu. Med 
vsemi svetniškimi kandidati na ravni občine je sicer krepko 
največ glasov prejel Igor Pungartnik, in sicer kar 155. Sledil je 
Ivan Kapitler s 111 glasovi. 

Kdo bo še sestavljal občinski svet?

Nestrankarsko listo za enakomeren razvoj Polzele, katere 
nosilka je bila Bojana Kralj Kos, je podprlo 14,07 odstotka 
volivcev. Prineslo ji je dve svetniški mesti, ki jih bosta zasedla 
Danilo Turnšek in Sergej Ocvirk. Kandidati Gibanja Svoboda 
so dobili 11,45 odstotka glasov in dve svetniški mesti (Luka 
Špoljar in Darja Ferlež). Lista Dragice Sternad Pražnikar  
(9,79 odstotka) bo imela prav tako dve svetnici. Poleg nosilke 
liste je to še Monika Rakun. Pri Slovenski demokratski stranki 
je zanimivo, da sta se v občinski svet uvrstila tako prvi kot 
zadnji član liste. Nosilec liste je bil Gregor Grčar, medtem 
ko je Ljubo Žnidar zasedal zadnje mesto med svetniškimi 
kandidati, a se je v občinski svet uvrstil s preferenčnimi glasovi.  

Nova Slovenija in Socialni demokrati bodo imeli po eno 
svetniško mesto. Svetnik prvih bo Niko Cevzar in drugih Aleš 
Trbežnik. 

Volilna udeležba nad povprečjem  

Volilna udeležba v Občini Polzela je bila 58,40-odstotna, kar 
je za več kot deset odstotkov več kot na ravni države, kjer je bila 
47,47-odstotna. In kako smo v Občini Polzela volili po voliščih? 
Na prav vseh voliščih je zmagal Jože Kužnik. Največji odstotek 
občanov je prepričal na volišču v Zadružnem domu Andraž, 
kjer je zanj glasovalo kar 88,44 odstotka vseh, ki so oddali svoj 
glas. Najmanjša razlika med Kužnikom in Kralj Kosovo je bila 
na volišču v Gasilskem domu Ločica, kjer je Kužnik prejel 42,86 
odstotka glasov, medtem ko Kralj Kosova 35,48 odstotka. 

Konstitutivna seja v prvi polovici decembra

Občinska volilna komisija je na seji v torek, 22. novembra, 
sprejela poročilo o ugotovitvi izida volitev župana Občine 
Polzela in poročila o izidu volitev članov v občinski svet. 
Novoizvoljenemu županu in svetnikom je posredovala potrdila 
o izvolitvi. V dvajsetih dneh po izvolitvi bo v skladu s statutom 
zdajšnji župan, ki je tudi novi, sklical konstitutivno sejo 
občinskega sveta. Ta bo predvidoma v prvi polovici decembra. 

  
Špela Ožir



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

5Občinske novice

Občina bogatejša za vrsto prilagoditev za invalide

Prostoferji Občine Polzela ob predaji avtomobila

Osvežena invalidska parkirišča pri Športnem parku Polzela

Označene stopnice in zvonec za invalide na občinski stavbi

Občina Polzela je postala občina po meri invalidov. Listino Zveze delovnih invalidov 
Slovenije bo uradno prejela 1. decembra 2022. K projektu, katerega namen je, 
da lokalna skupnost postane čim bolj prijazna najranljivejši skupini občanov, je na 
pobudo Medobčinskega društva invalidov Žalec pristopila lani v začetku poletja.  
V tem času je uresničila vrsto prilagoditev. 

Delovna skupina, katere vodja je direktorica občinske 
uprave Alenka Kočevar, je na podlagi terenskih ogledov na 
Polzeli in v Andražu nad Polzelo pripravila analizo stanja v 
občini in podala predloge, kako naj lokalna skupnost postane 
prijaznejša invalidom. Občinski svet Občine Polzela je nato na 
seji obravnaval analizo stanja, na podlagi katere so strokovne 
službe izdelale še akcijski načrt, o katerem so svetniki glasovali 
v prvi polovici tega leta. Občina je tako skupaj z občinskimi in 
invalidskimi društvi poskrbela za nekaj vidnejših prilagoditev 
za občane z okvaro vida, sluha in z gibalno oviranostjo.

Prevozi ne povzročajo več skrbi

Ena izmed pridobitev je zagotovo Prostofer. Brezplačne 
prevoze za starejše in invalide izvaja v sodelovanju z Zavodom 
Zlata mreža ter domačimi prostovoljnimi šoferji. Občani, 
ki spadajo v to kategorijo in nimajo svojega prevoza, lahko 
pokličejo v klicni center in si za zdravstvene storitve ter druge 
obveznosti rezervirajo prevoz. Prostoferji iz Občine Polzela, ki 
jih je trenutno deset, z velikim veseljem priskočijo na pomoč.

Z zvoncem za invalide

Na podlagi akcijskega načrta je Občina Polzela osvežila vsa 
invalidska parkirišča in razširila tista, ki niso bila primerna. To 
so parkirišča pri polzelskem zdravstvenem domu, ob športnem 

parku na Polzeli in pred občinsko zgradbo. S svetlobnimi 
protizdrsnimi oznakami je označila stopnice pri vhodu v športni 
park, na stopnicah v OŠ Polzela in na stopnicah vhoda v 
občinsko zgradbo. Ta je novembra dobila še zvonec za invalide, 
ki omogoča osebam z omejitvami, da posredno dostopajo do 
informacij. Starejši lahko že nekaj časa posedajo na klopeh na 
pokopališču na Polzeli. 

Osvežene talne oznake 

Občina Polzela je podala pobudo Direkciji za ceste za 
popravilo dveh prehodov za pešce ter barvanje in osvežitev 
talnih oznak. Voc je kot upravljavec državne ceste pobarval 
en prehod za pešce z modro in osvežil druge talne označbe. 
Konec oktobra so popravili dva semaforizirana prehoda, kjer se 
je nabirala voda in v zimskem času zastajal led. Podjetje Tuš je 
na pobudo občine osvežilo invalidska in druga parkirišča pred 
trgovino v središču Polzele ter s tem omogočilo boljšo vidnost 
parkirišč za invalide. 
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Bogatejši za klančine 

Dostop do Medgeneracijskega centra Mozaik generacij 
je bogatejši za premično klančino, ki je v uporabi ob različnih 
prireditvah, predavanjih in srečanjih. Društvo je v sklopu 
projekta pridobilo ozvočenje. Uporabljajo ga pri predavanjih in 
srečanjih na prostem ter s tem zagotavljajo, da vsebine slišijo 
vsi navzoči. Dom krajanov v Andražu je pridobil štiri klančine v 
notranjosti. Hkrati je Občina Polzela uredila vidnost vseh ovir 
s svetlobnimi protizdrsnimi trakovi. V Domu krajanov Andraž 
nad Polzelo je po novem nameščena slušna zanka, ki omogoča 
osebam z okvaro sluha, da so lahko aktivne na sestankih in 

prireditvah. Občina je delno prispevala tudi k umestitvi slušne 
zanke v cerkev sv. Andreja v Andražu nad Polzelo.

Projekt se nadaljuje

Kljub vrsti prilagoditev projekt še ni končan. Vsi občani, 
ki morda opazijo kakšno oviro ali imajo predlog, kako kaj 
izboljšati, naj tovrstno pobudo naslovijo na koordinatorico 
delovne skupine Jasno Gregorc na telefonsko številko: 03 703 
32 00 ali na e-pošto: jasna.gregorc@polzela.si, saj bomo lahko 
le skupaj premagovali ovire, ki nam jih zadaja življenje. 

  
Špela Ožir

Polzelski prvi posredovalci so svojo  
usposobljenost preverili na srečanju

 
Prvi posredovalci v Občini Polzela zadnja leta uspešno pomagajo sokrajanom do 
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. 

Namen prvih posredovalcev je pomoč pri življenju 
ogrožajočih stanjih, predvsem na lokacijah, kjer je 
dostopni čas prihoda reševalnega vozila dolg. Študije 
namreč kažejo, da je pri srčnem zastoju za preživetje 
najpomembnejše čimprejšnje izvajanje temeljnih 
postopkov oživljanja in uporaba AED, česar pa se popolni 
laiki (svojci, mimoidoči) premalokrat lotijo, večinoma 
zaradi strahu in neznanja.

Občina Polzela je zelo hitro prepoznala, kako lahko 
pomaga svojim občanom, zato je v letu 2019 idejno in 
finančno podprla projekt prvih posredovalcev. V tem času je 

bilo usposobljenih več kot 70 prostovoljcev, ki so pripravljeni 
pomagati sovaščanom in soobčanom. Prvi posredovalec 
lahko postane vsak polnoletni občan, ki si želi pomagati in 
se usposobi na tečaju. 

4. in 12. novembra 2022 je Občina Polzela izvedla prvo 
preverjanje usposobljenosti prvih posredovalcev. Šlo je 
za usposabljanje že obstoječih prvih posredovalcev in 
začetnikov. Srečanje je bilo ocenjeno kot izjemno pozitivno. 
Izražena je bila želja, da se taka izobraževanja organizirajo 
tudi v prihodnje.

Udeleženci so se na predavanjih seznanili s teoretičnimi 
veščinami nudenja prve pomoči v primeru nezavestne 
osebe, srčnega zastoja, hude krvavitve in tujka v dihalih. 
V praktičnem delu pa so usvojeno znanje uporabili na 
delavnicah in prek igranih scenarijev. Znanje udeležencev 
tečaja so pisno in praktično preverili inštruktorji in 
predavatelji. Odziv občank in občanov je bil odličen.

Za pripravljenost sodelovanja v omenjenem projektu se 
iskreno zahvaljujemo vsem prijavljenim na tečaj.  

Mija Čulk

Prvi posredovalci: junaki, ki pomagajo reševati življenja.
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“Drive in” lekarna bo omogočala lažji in udobnejši prevzem zdravil oziroma nakup iz avtomobila.

Končuje se energetska prenova  
Zdravstvene postaje na Polzeli

V teh dneh dobiva zdravstvena postaja novo podobo. 
Potekajo zaključna dela energetske sanacije, na novo bo 
urejena tudi okolica in prometni režim.

Do lekarne bo vodil novi dovoz na severnem delu objekta, 
mimo nje pa tako imenovani “drive in”, ki bo občanom olajšal 
prevzem zdravil. Del pred lekarno in zdravstveno postajo bo 
namenjen izključno za intervencijo. Obstoječa parkirišča so 
preurejena, s čimer pa se je krajevna cesta razširila. Zaradi 
sistema “drive in” so urejena nova parkirišča ob cesti, ki 
se povezujejo z obstoječimi parkirišči pred blokom. Otok za 
odpadke je prestavljen. Priključek na regionalno cesto ostane 

Odprtje balinišča na Polzeli z novim nadstreškom
 

Novi nadstrešek bo omogočal izvedbo treningov in tekmovanj v 
vsakem vremenu.

Umestitev nadstreška nad balinišče je velika pridobitev 
za polzelsko balinarsko društvo in hkrati pomeni bogatejše 
športno udejstvovanje v tej panogi na Polzeli. Nadstrešek 
bo omogočal neprekinjeno izvedbo treningov in tekmovanj, 
ki jih bodo v prihodnje kakovostno izpeljali tudi v slabem 
vremenu ali vročih poletnih dneh, ko sonce močno pripeka. 

Odprtja so se udeležili župan Občine Polzela Jože Kužnik, 
predsednik Balin kluba Balinc Polzela Karli Korber, vodja 
Štajerske lige upokojencev v balinanju Mitja Ocepek ter 
predstavniki izvajalcev: Jože Grobelnik iz podjetja Uniprojekt, 
Borut Beloglavc iz družbe za energetiko Beloglavc ter Sašo 
Cizej iz podjetja za gradbeno mehanizacijo in prevozništvo 
Sašo Cizej. Prisotni so bili tudi predsednik Zveze športnih 
društev Polzela Ivan Kapitler ter drugi vidnejši predstavniki 
društev in občinske uprave.

 7. novembra 2022 je potekalo slovesno odprtje 
balinišča balinarskega kluba Balinc na Polzeli, ki se  
odslej lahko pohvali z novim nadstreškom. 

enak. Zelene površine so večinoma ohranjene, predvidena pa je 
zasaditev nekaj novih dreves.

Celoten toplotni ovoj stavbe že ima nameščeno toplotno 
izolacijsko fasado iz kamene volne, v območju stika objekta s 
terenom je nameščena XPS-toplotna izolacija. Na mansardi se 
izvaja prezračevana fasada (priprava konstrukcije za izvedbo 
zaključne fasadne obloge – eternit), na strehi pa toplotna 
izolacija podstrešja in lesena podkonstrukcija ter sekundarne 
kritine za izvedbo nove strešne kritine – eternit.  

  
Arijana Kufner
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Na Polzeli se bo ponovno gradilo

Ustanova Dobrodelni županov sklad 
podelila šest štipendij za leto 2022/23

 

V ponedeljek, 14. novembra 2022, so župan Občine Polzela Jože Kužnik in oba 
investitorja, Sergej Murgelj in Tomaž Krajnc iz družbe MD II, d. o. o., hčerinskega 
podjetja družbe Malteški dvori, d. o. o., odkrili temeljni kamen novih večstanovanjskih 
objektov na Polzeli. Malteški dvori II bodo imeli 60 stanovanj in 84 parkirnih mest.

Investitorja načrtujeta v naslednjih letih na lokaciji ob 
športnem parku postaviti dva večstanovanjska objekta, vsakega 
s po 30 stanovanji in s skupno 84 parkirnimi mesti v podzemni 
etaži objektov. Začetek etapne gradnje je načrtovan v prvi 
polovici naslednjega leta, dokončanje prve etape 30 stanovanj 
in garažne etaže s 50 parkirnimi mesti pa v roku dveh let. 

Celoten projekt bo po besedah investitorjev končan 
najpozneje v petih letih. Investicija, ki jo investitorja ocenjujeta 
na okoli 9 milijonov evrov, bo Občini Polzela prinesla novih 60 
visokokakovostnih stanovanj na odlični lokaciji, saj je Polzela 
po besedah župana pravo mesto na vasi, ki svojim prebivalcem 
ponuja vse prednosti urbanega naselja, združene s čisto naravo. 

Za popestritev položitve temeljnega kamna so poskrbeli 
učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec. 

  
Tone Tavčer

Vsem dijakom in študentom, prejemnikom štipendij, 
iskreno čestitamo ter želimo uspešno šolsko leto. 

  
Teja Zidanski

Javni razpis, ki smo ga v Polzelanu objavili avgusta, je za 
šolsko leto 2022/23 predvidel šest štipendij. Na Ustanovo 
Dobrodelni županov sklad je bilo treba vloge poslati do  
14. oktobra 2022. Od sedmih prejetih vlog jih je razpisnim 
pogojem ustrezalo šest. 

V soboto, 19. novembra 2022, je potekal podpis pogodb za dodelitev štipendij 
dijakom in študentom iz Občine Polzela. 

Slovesni dogodek se je začel s prijateljsko tekmo med 
kluboma Gorenje - Velenje in Balin klub Balinc ter prerezom 
traku, ki mu je sledilo simbolično metanje krogle župana 
Jožeta Kužnika in direktorice občinske uprave Alenke 
Kočevar.

Sledila je razglasitev letošnjih rezultatov ter podelitev 
kolajn in pokala najboljšim ekipam v Štajerski ligi 
upokojencev. Prvo mesto je že osmič zasedla ekipa Balin 
kluba Balinc, drugo mesto pa ekipa Gorenje - Velenje. 

Teja Zidanski

Odkritje temeljnega kamna za Malteške dvore II
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Podaljšanje začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine 

Zaradi vojne v Ukrajini, ki ji ni videti konca, je Evropska komisija 14. oktobra 2022 na 
zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve sporočila, da se bo začasna zaščita, 
aktivirana marca 2022 za začetno obdobje enega leta, samodejno podaljšala za dve 
šestmesečni obdobji, do 4. marca 2024. V skladu z odločitvijo Evropske komisije se 
bo tudi v Republiki Sloveniji začasna zaščita za razseljene osebe iz Ukrajine, veljavna 
do 4. marca 2023, samodejno podaljšala do 4. marca 2024.   

Na Upravni enoti Žalec bomo pribežnikom iz Ukrajine, 
ki živijo na našem območju, s priznano začasno zaščito v 
Sloveniji po uradni dolžnosti, in sicer pred iztekom roka 
veljavnosti, izdali novo izkaznico osebe z začasno zaščito z 
veljavnostjo do 4. marca 2024, ki bo nadomestila dosedanjo 
izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 4. marca 
2023.

Izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do 
4. marca 2024 bomo upravne enote v primeru pozitivne 
odločitve izdale tudi v vseh postopkih za priznanje začasne 
zaščite, v katerih še ni bilo odločeno. Izkaznico bomo osebi 
vročili pri upravni enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. 
Način vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob 
vložitvi vloge za začasno zaščito oziroma oseba z začasno 
zaščito. Izdaja izkaznice je za osebe z začasno zaščito 
brezplačna.

Naj spomnimo, da je zaradi kriznih razmer v Ukrajini Svet 
Evropske unije 4. marca 2022 sprejel odločitev o aktiviranju 
začasne zaščite razseljenih oseb v Evropski uniji, ki je 
omogočil takojšnjo in začasno zaščito osebam, ki so bile 
24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi 
vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Vlada Republike 
Slovenije je skladno s to odločitvijo 9. marca 2022 sprejela 
Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz 
Ukrajine v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 10. marca 
2022. Z uveljavitvijo sklepa se je začel uporabljati Zakon o 
začasni zaščiti razseljenih oseb, ki ureja uvedbo, trajanje 
in prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in 
postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter 
pravice in obveznosti oseb z začasno zaščito v Republiki 
Sloveniji.

Upravne enote v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
ugotavljamo, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev 
začasne zaščite za prebivanje v Republiki Sloveniji, kot 

to določa zakonodaja. Upravičenci so državljani Ukrajine, 
posamezniki, ki so imeli v Ukrajini status mednarodne 
zaščite, in tujci, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi 
dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo varno 
vrniti v domovino, in njihovi družinski člani, ki so v Ukrajini 
prebivali pred 24. februarjem 2022.

In kaj upravne enote še ugotavljamo v postopku 
priznanja začasne zaščite? Med odločanjem moramo 
preveriti tudi, ali prosilec ni osumljen kakšnega kaznivega 
dejanja in ali je pravnomočno obsojen v Sloveniji. Vse to 
zahteva komunikacijo in vpogled v evidence drugih organov, 
kar zahteva določen čas.

Upravne enote smo odločitve o priznanju začasne zaščite 
najprej izdajale v obliki pisne upravne odločbe, od junija 
2022 dalje pa v obliki izkaznice osebe z začasno zaščito. 
Oseba mora izkaznico imeti pri sebi, z njo lahko dokazuje 
tudi svojo istovetnost. Izkaznica velja tudi kot dovoljenje 
za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, velja pa, dokler 
traja začasna zaščita, to je do 4. marca 2023 oziroma do 4. 
marca 2024. Izkaznica je plastificirana, vsebuje fotografijo, 
osebno ime, državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO 
osebe ter podatek o naslovu njenega začasnega prebivanja v 
Republiki Sloveniji. 

V primeru pogrešitve, izgube in tatvine izkaznice osebe 
z začasno zaščito mora oseba to naznaniti takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje pa v osmih dneh upravnemu organu, 
ki je izkaznico izdal, izkaznico pa je treba organu vrniti v 
primeru prenehanja, odvzema ali odpovedi začasni zaščiti. 

Od dneva, ko je bil aktiviran Zakon o zaščiti razseljenih 
oseb, in sicer od 10. marca 2022 do 9. novembra 2022, smo 
na Upravni enoti Žalec prejeli 244 vlog beguncev iz Ukrajine. 
Do konca oktobra 2022 smo rešili oziroma izdali 117 odločb 
oziroma izkaznic o začasni zaščiti razseljenih oseb. Več 
kot 120 vlog smo odstopili v pristojno reševanje krajevno 
pristojnim upravnim enotam, saj so se osebe preselile 
zunaj našega območja. Dejstvo je, da se število pribežnikov 
spreminja iz dneva v dan. Trenutno je na območju Upravne 
enote Žalec več kot 80 razseljenih oseb iz Ukrajine. 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

10 Občinske novice

Dodajamo še, da morajo osebe z začasno zaščito na 
krajevno pristojni upravni enoti ali krajevnem uradu prijaviti 
začasno prebivališče in vsako spremembo prebivališča v 
treh dneh po spremembi. Pri prijavi morajo osebe predložiti 

dokazila o pravici do prebivanja na naslovu (npr. pisno 
soglasje (so)lastnika nepremičnine, najemno pogodbo, 
podjemno pogodbo), na katerem se prijavljajo. 

Simona Stanter

Policijska kronika - oktober 2022

Policisti PP Žalec smo bili v mesecu oktobru obveščeni o 
dveh kaznivih dejanjih, in sicer je bilo eno z elementi nasilja, 
ki se je zgodilo v gostinskem lokalu, kjer so trije moški 
napadli gosta in ga telesno poškodovali. Zbrana so bila 
obvestila, zoper vse tri pa bo napisana kazenska ovadba na 
pristojno tožilstvo za kaznivo dejanje nasilništva. 

Drugo kaznivo dejanje se je zgodilo 19. oktobra, ko je 
znani storilec ogoljufal stranko, s katero se je dogovoril za 
izdelavo lesenega nadstreška pri hiši. Zoper znanega storilca 
je bila napisana kazenska ovadba na Okrožno državno 
tožilstvo v Celju.

Na območju Občine Polzela smo policisti v mesecu 
oktobru obravnavali tudi šest prometnih nesreč z materialno 
škodo in lahkimi telesnimi poškodbami, v enem primeru pa 
je imel povzročitelj v organizmu alkohol. 

Policisti PP Žalec smo v mesecu oktobru zaradi vožnje v 
cestnem prometu brez vozniškega dovoljenja vozniku odvzeli 
vozilo, zoper njega pa je bil podan obdolžilni predlog na 
Sodišče za prekrške v Celju, en voznik je vozil pod vplivom 
alkohola, eden pod vplivom prepovedanih drog. Zoper oba 
sta bila podana obdolžilna predloga na Sodišče za prekrške 
v Celju.

Policisti PP Žalec smo na območju Občine Polzela 
obravnavali še dva dogodka, in sicer delovno nesrečo 
v kamnolomu Andraž nad Polzelo, kjer si je delavec 

kamnoloma poškodoval roko, ter v Podvinu požar v kuhinji. V 
obeh primerih je bila tuja krivda izključena, policisti pa smo 
napisali poročili na Okrožno državno tožilstvo v Celju.

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

Jesen počasi prehaja v zimo, zato policisti opozarjamo, 
da pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, 
morajo biti udeleženci v prometu, predvsem vozniki 
motornih vozil, pozorni na možne hitre spremembe 
voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je 
temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna 
zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za 
kar moramo pravočasno poskrbeti.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da 
morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah 
pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) 
in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) 
ali poledenelo (poledica)) opremljena s predpisano zimsko 
opremo (4 zimske pnevmatike M + S (profil 3 mm) ali letne 
pnevmatike (profil 3 mm) + verige), za pogon 4 x 4 veljajo 
ista pravila, verige morajo biti na dveh stalno vklopljenih 
pogonskih kolesih. 

Gorazd Trbovšek
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Predsednik Košarkarskega društva Hopsi Polzela je postal julija 
letos.  

Intervju z Darkom Hlupičem, predsednikom  
Košarkarskega društva Hopsi Polzela

Na področju članov delujejo izključno z domačimi igralci in tako 
želijo, da ostane tudi vnaprej.

Se še spominjate tistih zlatih let Košarkarskega društva Hopsi Polzela, ko je dvorana 
pokala po šivih, obiskovalcem pa je zastajal dih, ko so domači košarkarji izza črte 
metali na koš? Novi predsednik Darko Hlupič ve, da bo društvu težko povrniti njegovo 
nekdanjo slavo, a kot pravi, lahko že z malimi koraki dosežejo marsikaj. Nedavno so 
osvežili dvorano in klubske prostore. Zdaj sta na vrsti tkanje sponzorske mreže in 
spodbujanje mladih, da se pridružijo košarkarskim treningom. 

Darko Hlupič, ki je sicer kot svetovalec zaposlen v 
finančni instituciji, je s polzelskim košarkarskim klubom 
kot predstavnik Občine Polzela v upravnem odboru 
začel sodelovati pred dvema letoma. Julija letos je na 
predsedniškem mestu nasledil Mateja Jelena.

V kakšni kondiciji je bil klub, ko ste v začetku 
letošnjega poletja prevzeli njegovo vodenje?

Klub je bil v dobri kondiciji, če ne bi bilo tako, sploh ne 
bi mogel preživeti. V slovenski košarki ni denarja. Nekdanji 
predsednik Matej Jelen in športni direktor Peter Goltnik sta 
se v preteklih letih zelo potrudila, da sta klub obdržala nad 

vodo. Po moje smo eden izmed redkih klubov, v katerih imajo 
košarkarji vse plače izplačane redno. Ima nekaj posojila, 
nikomur pa ničesar ne dolguje. Njegov letni proračun znaša 
nekaj manj kot 200.000 evrov in je najnižji med klubi v prvi ligi. 
Polovico sredstev prispeva Občina Polzela, drugo klub zbere 
s pomočjo sponzorjev. Imamo smolo, ker na Polzeli ni večjih 
podjetij, zato sponzorje iščemo od vsepovsod. Za približno 
normalno delovanje bi moral proračun znašati vsaj 300.000 
evrov. Vodstvo kluba in člani odbora delamo prostovoljno.     

 
Kaj so po vašem mnenju realni načrti glede delovanja 

kluba? 

Na višjo raven bi ponovno radi vzpostavili celoten 
mladinski pogon, ki je v zadnjih letih nekoliko upadel, a še 
vseeno bil nekje v zlati sredini. Leta 2019 so bili naši mladinci 
(U19) namreč celo državni podprvaki. Potem so kar malo 
padli v povprečje. Na področju članov delujemo izključno z 
domačimi igralci in tako želimo, da ostane tudi vnaprej. Izjema 
je le Milojko Vasilić, a tudi on je za nas že napol Slovenec, saj 
v Sloveniji živi lep čas. Vmes je bil nekaj časa v Podčetrtku, 
zdaj je spet na Polzeli. Skupaj s trenerjem Matjažem Čuješem 
stavimo na mlado ekipo z dodatkom nekaj izkušenih kadrov. 
Igralci, ki so lani greli klopi, so toliko napredovali, da so letos 
že nosilci igre. V mislih imam Jaka Pešaka, Iztoka Goltnika, 
Ožbeja Glavana. Po treh letih se nam je ponovno pridružil 
domačin Jan Steblovnik, ki lepo napreduje, v ekipo se hkrati 
že vključujeta mlada kadetska reprezentanta Vid Borišek in 
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Teodor Regoršek. Ciljamo od petega do sedmega mesta v prvi 
slovenski košarkarski ligi ob predpostavki, da drugi klubi ne 
bodo dobili preveč igralskih okrepitev. Mi jih zaradi finančne 
omejitve žal ne moremo.   

Obnova dvorane in klubskih prostorov je bila nedavno 
končana. Kaj vse je bilo postorjeno?  

Na prehodu iz preteklega v to leto smo s pomočjo 
režijskega obrata Občine Polzela v garderobah odpravili 
plesen, prebarvali vse klubske prostore, celotno športno 
dvorano in sanirali streho, kjer je puščala. Pri prenovi 
varnostne ograje, na kateri je zdaj prostor za napise 
sponzorjev, nam je bil v veliko pomoč Janko Vašl. Občina nam 
je odstopila staro pohištvo, ki smo ga namestili v sprejemno 
in vodstveno pisarno. Za vse našteto se jim ob tej priložnosti 
globoko zahvaljujem. Dodatno pohvalo bi ob tem izrekel še 
naši neumorni sekretarki Ani Ramšak in Janiju Žalniku, ki 
nam s svojim zanesenjaškim delom neizmerno pomagata.       
 

Kako ste zadovoljni z obiskom tekem?   

Če je bilo lani 30 ali 40 gledalcev na posamezni tekmi, 
smo jih letos našteli že tudi 200. Vzpostavili smo povsem 
novo spletno stran ter profila na Instagramu in Facebooku. 
Na zadnjem smo še posebno dejavni, saj na njem izvajamo 
tudi nagradne igre, predstavitve vseh tekem in statistike. 
Tako želimo privabiti v dvorano gledalce, da spodbujajo 
polzelske košarkarje. Do 15. leta starosti vstopnica znaša tri 
evre, vstopnice za odrasle stanejo šest evrov in članske letne 
karte 50 evrov. Zadovoljni bomo, če bo vsaj 400 navijačev na 
tekmi. V dvorani je sicer prostora za 1800 ljudi. 

Posebno mesto med navijači imajo zagotovo Hmelj 
Boysi … 

Tako je. Brez Hmelj Boysev, ki letos praznujejo že 
trideset let, košarka na Polzeli ne bi bila takšna, kot je. S 
predsednikom Jožetom Govedičem in glavnim bobnarjem 
Edijem Žalnikom je to zares prava ekipa, zato se jim 
zahvaljujem za vso navijaško podporo. Za dodatno podporo 
pa za mikrofonom kot napovedovalec tekem poskrbi eden 
in edini Tomaž Satler, motorni pogon zvočne kulise ter 
navijaškega vzdušja med tekmo.

V Občini Polzela živite od leta 2010 in takoj ste se 
vključili v lokalno okolje, kjer ste dejavni na več različnih 
področjih. Kako vas je življenje zaneslo na Polzelo?

Do takrat sem živel v Žalcu in nikoli nisem niti razmišljal, 
da bi stanoval kje drugje. Leta 2008 sem povsem slučajno 
peljal sina na praznovanje rojstnega dne v Športno društvo 
Mat na Polzeli. Ko sem se vračal po glavni cesti, sem v 
mraku in dežju videl, da v Savinjskem logu sveti nekaj luči. 
Zapeljal sem se med hiše in naselje mi je postalo takoj všeč. 
Z ženo sva kupila hišo in tako sva postala Polzelana. Kmalu 

zatem sem postal član in predsednik krajevnega odbora ter 
se pozneje pridružil županovi listi, na kateri sem bil leta 
2018 izvoljen v občinski svet.   

Ste tako pobudnik čistilne akcije v Savinjskem logu kot 
Pešbusa v sklopu evropskega tedna mobilnosti …

Pri čistilni akciji sem koordinator čiščenja v našem 
naselju, kar pomeni, da na občini prevzamem vrečke, 
sendviče in pijačo. Razdelim vloge in se s sosedi lotim 
čiščenja okolice. Najpomembnejša sta druženje in 
spoznavanje. V času evropskega tedna mobilnosti šola 
organizira Pešbus postaje. Razmišljal sem, kako bi 
pritegnil otroke. Skupaj z ženo sva izdelala avtobus iz 
kartona, ga okrasila in dodala vse, kar spada zraven. 

Vaša družina se, kot kaže, večkrat rada loti ustvarjanja. 
Letošnjo pomlad ste izdelovali navijaške rekvizite, ko ste 
v Torinu navijali za sina Gašperja, člana glasbene zasedbe 
LPS, ki je letos zastopala Slovenijo na Evrosongu.

Tako je. Starši članov zmagovalne skupine smo šli v 
Torino za štiri dni. Oblečeni smo bili v navijaška oblačila, ki 
smo jih doma izdelovali še zadnjo noč pred odhodom. Ker 
je bila slovenska skladba Disko, smo kot navijaški rekvizit 
izdelali disko krogle. Bleščic, ki jih je žena nanašala nanje v 
domači dnevni sobi, se še danes ne moremo znebiti (smeh, 
op. p.).

To pa ni bil vaš letošnji edini večji glasbeni dogodek, 
na katerem ste bili. Ste redni obiskovalec večjih rokovskih 
koncertov v tujini in doma. Je kateri izmed njih takšen, 
da ga ne boste nikoli pozabili?

To leto je bilo s tega vidika precej pestro. Že od nekdaj 
sem velik oboževalec skupine Iron Maiden. Na njihovem 
koncertu sem bil konec maja v Zagrebu, štiri dni pozneje 
sem na Dunaju prisluhnil še Rammsteinom. Julija, ko sem 
praznoval abrahama, sem si v enem tednu privoščil obisk kar 
petih koncertov. Skupini Kiss sem prisluhnil v Zagrebu, Iron 
Maiden na Dunaju, Judas Priest v Ljubljani, Guns N’ Roses 
na Dunaju in na koncu še The Rolling Stones. Vsi so bili 
izjemni, a ne glede na vse imajo pri meni posebno mesto 
Iron Maiden.

Ste tudi zelo navdušen zbiralec vinilnih plošč in stare 
hi-fi opreme. Ob kakšnih priložnostih si jo zavrtite?

Ko sem zelo vesel in ko sem zelo žalosten. Poleti je za to 
manj časa. Jeseni in pozimi, ko so večeri daljši, se zaprem v 
domačo pisarno in ob delu poslušam glasbo. Takrat dobim 
najboljše ideje. Za zbiranje sem navdušil tudi sina Gašperja, 
zato je to najin skupni konjiček.

Špela Ožir
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Povprečen Slovenec lani porabil 35 litrov vina,  
vinarje skrbi draginja

Martinovo je za vinarje zaključek leta, čas za obračune o tem, kakšna je bila letina, 
in za veselje, da je uspela še ena dobra sezona. A ob tem vinarji poudarjajo, da je 
prav vsako leto nov izziv, zlasti v času vsesplošne draginje. Letošnji vinski letnik je 
zahteven in količinsko slabši kot lani. Slovenija sicer proizvede od 63 do 89 milijonov 
litrov vina, od tega je petina namenjena samooskrbi, drugo je registrirana pridelava. 
Naša država je na vinskem področju samooskrbna v kar 95 odstotkih, povprečen 
Slovenec ga je lani porabil 35 litrov.

Vinarje po pandemiji še bolj udarila draginja

Potem ko so vinarje zadnji dve leti prizadeli ukrepi 
zaradi covidne pandemije, zlasti pri prodaji gostinskemu in 
hotelskemu sektorju, je zdaj tudi po njih udarila energetska 
in splošna draginja. Deležni so namreč višanja cen 
energentov, še posebno pa je problematično višanje stroškov 
repromateriala, ki ga včasih sploh ni mogoče dobiti. Glede 
nabave steklenic je tako, da so njihove cene ob vsaki dobavi 
višje, pri čemer se zaradi pomanjkanja z dobavitelji sploh ni 
mogoče pogajati.

Po drugi strani pa vinarji zelo težko dvigujejo cene 
vin, saj je kupna moč v Sloveniji zelo omejena, ljudje pa 
se lažje odrečejo kakovostni vinski kapljici kot nujnejšim 
prehranskim in drugim izdelkom. Še huje, kupovati začnejo 
nizkocenovno, s tem pa po navadi tuje vino. Cene vina v 
Sloveniji so še vedno bolj ali manj na ravni preteklih let. 
Nekateri vinarji so sicer malenkost dvignili cene, a večinoma 
še vedno čakajo, kaj se bo zgodilo na trgovskih policah. 

Podatki Sursa sicer kažejo, da smo lani v trgovini za 
liter namiznega vina plačali povprečno 1,87 evra, za liter 
kakovostnega pa 4,59 evra. V gostinskem lokalu je bilo za 
liter kakovostnega vina treba odšteti 16,07 evra.

Pokušina vina

Razmere z letošnjo letino podobne po vsej Evropski 
uniji

Na kmetijskem ministrstvu so ocenili, da bo glede 
na prve ocene in podatke letošnji letnik količinsko dokaj 
povprečen oziroma celo malenkost manjši od petletnega 
povprečja, kakovostno pa dober. Uradni podatki bodo sicer 
na voljo konec novembra – rok za prijavo pridelka v register 
pridelovalcev grozdja in vina se izteče 20. novembra. Glede 
na prve ocene Evropske komisije so zelo podobne razmere 
tudi v drugih članicah. Na evropski ravni je tako pričakovati 
za okoli dva odstotka manjši pridelek od petletnega 
povprečja, ki pa bo zelo dobre kakovosti.

Uprava za zaščito in reševanje je na pobudo Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije sredi avgusta pripravila sklep 
o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi 
posledic suše, končna ocena škode pa je še v postopku 
potrjevanja. Takoj ko jih potrdita državna komisija in vlada, 
bodo znani tudi uradni podatki o oceni posledic, nato pa 
bodo na ministrstvu pripravili program odprave posledic, na 
podlagi katerega bodo najbolj prizadetim izplačali finančno 
pomoč.

Na kmetijskem ministrstvu se zavedajo tudi resnosti 
aktualne energetske in splošne draginje, zato spremljajo 
stanje na kmetijskih trgih in pripravljajo omilitvene ukrepe. 
Vlada je zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala 
sprejela ukrepe v višini skoraj 22,3 milijona evrov za pomoč 
kmetijskemu in ribiškemu sektorju, med temi je tudi pomoč 
pri pogonskih gorivih in na področju gnojil.

Slovenija na vinskem področju samooskrbna v kar  
95 odstotkih

Kljub 95-odstotni samooskrbnosti Slovenija letno uvozi 
od 8,5 do 10 milijonov litrov vina, predvsem tistega brez 
porekla, ki ga glede na strukturo pridelave primanjkuje. 
Slovenski vinarji po drugi strani izvozijo od pet do šest 
milijonov litrov vina s poreklom.
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Oglas ni lektoriran. Resorno ministrstvo bi v tej panogi želelo še več oziroma 
boljše združevanje pridelovalcev za skupni nastop na trgu 
in izboljšanje položaja pridelovalcev v verigi, slovenska 
vina pa po njihovem tudi še niso dosegla ustrezne stopnje 
prepoznavnosti. V prihodnjem strateškem načrtu bo zato 
več poudarka na krepitvi naložb, zlasti v prestrukturiranje 
vinogradov in povečanje velikostne strukture vinogradov, 
prilagoditvi tehnologije pridelave novim razmeram, kot 
tudi na upravljanju in obvladovanju tveganj. Hkrati bodo 
spodbujali nadaljnje povezovanje pridelovalcev in nadaljevali 
promocijske aktivnosti.

Na koncu pa še star rek, ki pravi: »Le po pameti ga pijmo, 
da še glave ne izgubimo.« 

Blaž Turnšek
Vir: 24ur.com/novice

Oglas ni lektoriran. 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

15Vrtec in šola

Praznovali smo 
svetovni dan živali

Vrtec teče  
za podnebje

Beni ob bogati beri 

Kot najmlajši predstavniki projekta Ekošole smo se 
pridružili najdaljšemu podnebnemu teku, ki je potekal 
od 30. septembra do 6. novembra 2022 s skupnim ciljem: 
ukrepati za podnebje, proti podnebnim spremembam in 
za ohranjanje biotske pestrosti. Štafetna palica je v 38 
dneh prepotovala 18 držav in 7767 kilometrov. Slovenijo 
je prečkala 18. in 19. oktobra, teku pa smo se pridružili 
tudi v vrtcih Polzela in Andraž.  

V štafetni tek smo vključili vse predšolske otroke, od 
najmlajših do najstarejših oddelkov. Vsi oddelki so izdelovali 
štafetne palice iz odpadnih materialov ter sodelovali 
pri iskanju idej in rešitev, da je bila vsaka palica nekaj 
posebnega. Na dan teka, izvedli smo ga 18. oktobra na 
Polzeli in 19. oktobra v Andražu, smo vse izdelane palice 
uporabili pri teku in si jih med seboj delili. S tem smo se 
spomnili tudi na našo letošnjo rdečo nit letnega delovnega 
načrta –prijateljstvo. 

Vsak otrok je štafetno palico po opravljenem teku 
predal prijatelju iz sosednjega oddelka in tako smo tekli od 
najstarejših, že skoraj šolarjev, do najmlajših, ki so pri teku 
potrebovali pomoč, to pa so dobili od vzgojiteljic, ravnateljice 
in njene pomočnice. Zadnji sta prevzeli štafeto in jo predali 
otrokom na podružnici v Andražu. Tudi tam so štafetne 
palice zaokrožile med vsemi otroki. Skupaj smo poskrbeli za 
pestro in športno dogajanje, naše eko štafetne palice pa so 
svojo pot končale na razstavi, ki smo jo postavili na ogled 
vsem, ki so del našega vrtca, in vsem obiskovalcem. 

Anja Ribič, 
eko koordinatorica za vrtec

V oddelkih s starejšimi skupinami so otroci izdelali 
plakat, s katerim so pozvali k prinašanju hrane, odej, blazin 
ter igrač za pse in mačke. Tako nas je v četrtek, 6. oktobra 
2022, v vrtcu obiskal kuža Beni s svojim skrbnikom iz društva 
Veles. Beni je obiskal vse oddelke otrok in se prijazno pustil 
pocrkljati in božati ter se tako zahvalil za vse prejeto, kar 
bo razdelil tudi v druga zavetišča, saj se je nabralo resnično 
veliko. Letos pa smo se odločili, da nekaj zbranih dobrot 
podarimo in sami odnesemo lokalnemu društvu za zaščito 
živali v Orovi vasi. Hrano bodo tja odnesli otroci predšolskih 
skupin. Hvala vsem, ki pomagate otrokom privzgajati 
ljubezen do živali in hkrati omogočate lepši vsakdan 
zapuščenim. 

Mihaela Romih

Kot vsako leto smo tudi letos v vrtcu zaznamovali  
4. oktober, svetovni dan živali. 

Tečemo za lepši svet. 
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Vožnja z avtobusom

Dobrodelni 
jesenski bazar

Škratov vrtec 
pri Neži Maurer

Skozi vse leto se je dogajalo zelo veliko dejavnosti, 
s katerimi spodbujamo in uresničujemo cilje projekta. 
Ena izmed zadnjih dejavnosti se je dogajala med 7. in 11. 
novembrom 2022. V sodelovanju s prevoznikom Nomago 
smo vsak dan izvedli vožnjo z redno avtobusno povezavo na 
relaciji z Brega pri Polzeli do Orešnika Polzela. Sodelovali 
so vsi starejši oddelki. Večina otrok se je prvič peljala z 
avtobusom. Zato je bila izkušnja še toliko bolj zanimiva in 
nepozabna. Za nepozabno izkušnjo se še enkrat zahvaljujemo 
podjetju Nomago, ki nam je omogočilo brezplačne vožnje.  

Nika Koren

V sklopu projekta Od ideje do izdelka so razmišljali, 
kakšne izdelke ustvariti ter kako jih ponuditi strankam. 
Otrokom je prodaja šla odlično od rok, saj so zaslužili  
154 evrov. Otroci so pomagali denar prešteti in zadovoljstvo 
na njihovih obrazih je bilo več kot očitno. Imeli so tudi že 
precej izvirnih idej, kako denar porabiti. 

Vesna Hriberšek

Tudi otroci iz oddelka 14 so spoznali in se naučili nekaj 
njenih pesmi, ki so jih deklamirali. Otrokom so bile Nežine 
vedno aktualne pesmi zelo blizu, hitro so jih usvojili in 
jih ponosno predstavili obiskovalcem. Po nastopu smo si 
z veseljem ogledali prenovljene prostore v hiši, ki so zelo 
zanimivi, saj so precej drugačni od današnjih. 

Simona Brglez, Apolonija Železnik 
in Valerija Turnšek

V Vrtcu Polzela že leto dni sodelujemo kot eden izmed 
petih vrtcev v razvojnem projektu Trajnostna mobilnost. 

V petek, 21. oktobra 2022, so se naši otroci prelevili v 
prodajalce. 

V začetku oktobra so potekali dnevi odprtih vrat 
obnovljene rojstne hiše naše krajanke in častne občanke 
Neže Maurer.  

Gremo z avtobusom! 

Prodaja v vrtcu v Andražu Vrtičkarji pri Nežini hiši 
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Po poteh Neže Maurer

Kulturno-naravoslovno obarvana Ljubljana

Hvala vsem za prijetno druženje.

Odpravljanje strahu pred kačami

Majhni in veliki smo se podali po Nežini šolski 
poti in potep sklenili pri njeni obnovljeni rojstni hiši. 
Med potjo smo se ustavljali in prisluhnili pesmicam, 
ki so jih iz njene zapuščine izbrali posamezni oddelki 
podaljšanih bivanj. Pri obnovljeni hiški nas je pričakala 
Manica Štorman. Predstavila nam je nekaj zanimivosti iz 
pesničinega življenja in nam razkazala njeno rojstno hišo, 
učiteljica Angelika pa je skupaj z otroki izdelovala koruzne  
punčke. 

Majda Pur

V šolskem letu 2022/23 v oddelkih podaljšanega 
bivanja OŠ Polzela in POŠ Andraž v sklopu projekta Dnevi 
evropske kulturne dediščine poglobljeno raziskujemo 
bogato kulturno dediščino naše častne občanke, pesnice, 
pisateljice in novinarke Neže Maurer.

Sedmošolci OŠ Polzela so 12. oktobra 2022 doživeli 
kulturno-naravoslovno obarvan dan v Ljubljani.  

V Cankarjevem domu so poslušali simfonično matinejo 
Tolkala v orkestru. Vsako šolsko leto se veselimo simfoničnih 
matinej in tudi tokratna ni razočarala. Na zelo zanimiv 
glasbeni način nam je predstavila tolkala in njihovo funkcijo 
v simfoničnem orkestru.

Lep sončen dan smo nato nadaljevali v ljubljanski 
zoološki vrt, kjer smo izvedli naravoslovni dan. Sedmošolcem 
je najbolj ostala v spominu delavnica odpravljanja strahov 
in predsodkov do kač, pajkov in žuželk, ki so po številu 
predsodkov do živali na prvem mestu v Sloveniji. Poleg 
ogleda živalskega vrta, v sklopu katerega so spoznali 
osnovne značilnosti posamezne živalske skupine, smo si 
ogledali tudi različne materiale, kot so lobanje, dlaka in 
stopinje, ter izvedeli veliko novega in zanimivega. 

Doroteja Smej Skutnik
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Državno prvenstvo v 
uličnih tekih za šolarje

Likovniki sodelovali  
na 4. Mini paleti 

Brina na najvišji stopnički

14. dobrodelni bazar

Mladi likovniki

V soboto, 22. oktobra 2022, je v sklopu Ljubljanskega 
maratona potekalo tudi državno prvenstvo v uličnih 
tekih za šolarje. 

Tekmovanja se je udeležilo več kot 6000 osnovnošolcev 
in srednješolcev iz vse Slovenije. OŠ Polzela so zastopali 
Hugo Založnik, Anej Ačko, Brina Vogrin Cingesar ter Neja 
Jankovič. Vsi učenci so zelo hitro tekli po ulicah v središču 
Ljubljane, najhitreje pa je tek končala Brina Vogrin Cingesar, 
ki je postala državna prvakinja v uličnih tekih med učenkami 
7. razredov. 

Gašper Weber

V soboto, 15. oktobra 2022, je bilo na Polzeli v 
kulturnem domu odprtje 4. Mini palete, razstave mladih 
ustvarjalcev.  

Razstavo organizira Zveza likovnih društev Slovenije s 
sodelovanjem KUD Polzela. Letošnja tema je bila posvečena 
Jožetu Plečniku z naslovom Moj domači kraj. Z naše 
šole so sodelovali četrtošolci Ela Destovnik, Ana Guček, 
Nejc Hudournik, Eva Obreza, Liza Vašl in Sofia Veber pod 
mentorstvom Mije Bastl ter sedmošolki Deja Vidmajer in 
Manca Krašovec z mentorico Urško Juhart. Četrtošolka 
Liza Vašl je prejela nagrado za tretje mesto. Čestitke vsem 
sodelujočim, še posebno pa Lizi za nagrajeni izdelek.  

Urška Juhart 

Bazar zate odpad, zame zaklad

20. oktobra 2022 smo ponovno izvedli dobrodelni 
bazar Zate odpad, zame zaklad, že 14. po vrsti.   

Na bazarju smo oblačila, obutev, knjige, igrače itd. 
menjavali ali pa ponujeno izbrali v zameno za prostovoljni 
prispevek. Iz prostovoljnih prispevkov smo že kupili strojček 
sizzix, s pomočjo katerega bo ustvarjanje v oddelkih 
podaljšanega bivanja še bolj ustvarjalno in raznoliko. Vse 
predmete, ki so ostali, smo predali Rdečemu križu. 

Majda Pur
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Naša odlična ekipa orientacistov  

Orientacija

V soboto, 22. oktobra 2022, je na Ponikvi pri Žalcu na 
razgibanem kraškem terenu potekalo prvo tekmovanje iz 
planinske orientacije v tem šolskem letu. 

Tekmovanja so se udeležile tri ekipe učencev naše šole 
in ponovno so se zelo dobro odrezali. V kategoriji B, v kateri 
tekmujejo učenci od 7. do 9. razreda, so zasedli 1., 3. in 10. mesto. 

Prvo mesto je zasedla ekipa, ki je bila zelo uspešna že v 
preteklih letih. To so šestošolka Manca Jazbec in osmošolci 
Nace Jazbec, Leonida Tominšek, Teodor Tominšek in Jure Lešnik. 
Velik uspeh je s 3. mestom dosegla tudi ekipa devetošolcev, 
za katero so nastopili Judita Kužnik, Neli Stankovič in Pavel 
Zapušek. 

Vsem učencem čestitamo za izvrstno uvrstitev, zanje bomo 
držali pesti spet v novembru. 

Irena Ramšak

Mediatorji na Gori Oljki   

Mediacijski tabor na Gori Oljki

S petka na soboto, 14. in 15. oktobra 2022, smo 
se šolski mediatorji, devetošolci OŠ Polzela, skupaj 
z mentoricama Karmen Zupanc in Barbaro Hudoklin 
udeležili mediacijskega tabora na Gori Oljki.

Učiteljici sta nam pripravili različne igre in delavnice, 
prek katerih smo spoznavali temelje mediacije. Vsi 
udeleženci tabora smo se interesne dejavnosti mediacija, ki 
se izvaja na naši šoli, udeležili že maja in junija 2022, tako 
da smo nekatere osnove mediacije usvojili že takrat. Tabor 
nam jih je pomagal samo še nadgraditi.

Andrej Kužnik, ki se je tudi udeležil mediacijskega tabora, 
mi je zaupal, katera delavnica je bila njegova najljubša: 
»Najbolj mi je bila všeč delavnica, pri kateri smo izbrali 
nekoga, ki je šel iz prostora, drugi pa smo izbrali besedo, si 
jo razdelili po glasovih in po parih hkrati izgovarjali določen 
glas. S tem smo krepili našo zbranost pri poslušanju in 
obnavljanju slišanega.«

Poleg te delavnice smo se preizkusili še v marsičem 
drugem. Izdelali smo skupinsko risbo, nekaj plakatov, največ 
pozornosti pa smo namenili uporabi jaz-stavkov. To so 
stavki, pri katerih izhajaš iz sebe in poveš, kako in zakaj se 
tako počutiš, npr. »Mediacija me zanima, ker bom lahko v 
prihodnosti znal rešiti nesoglasje in tudi pomagal drugim, 
da bodo našli skupno rešitev.«

Na mediacijskem taboru smo se naučili veliko novega in 
se veliko nasmejali, največ prav pri igranih prizorih, kar je 
večini tudi naša najljubša dejavnost, saj v njih uprizorimo 
samo mediacijo. Tokrat smo igrane prizore posneli in že 
komaj čakamo, da si jih ogledamo.

Mladi mediatorji se zahvaljujemo učiteljicama, ki sta nam 
pripravili tako odličen tabor, vsi skupaj pa se zahvaljujemo 
tudi Planinskemu domu na Gori Oljki, kjer so v času, ko smo 
bili na taboru, za nas odlično skrbeli in nas razvajali s svojimi 
okusnimi specialitetami. 

Nuša Bohak, vrstniška mediatorka in šolska novinarka
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50 let društva Sožitje Žalec

Čas hitro teče, prinaša spomine in nove izzive. 
Prinese pa tudi čas za praznovanje, ko se s ponosom in 
hvaležnostjo ozremo nazaj, na prehojeno pot, dobre 
in srčne ljudi, srečanja in smeh, dosežke in uspehe, 
premagane ovire in uresničene cilje. 

Leta 1972 so zagnani in predani starši ter strokovni 
delavci uresničili idejo o ustanovitvi društva, takrat 
imenovanega Društvo za pomoč nezadostno razvitim 
osebam Žalec. V letih, ki so sledila, so se nizali načrti in 
veselje ob uresničitvi skupnih ciljev. 

Naše praznovanje z naslovom »50 let sožitja – 50 let 
mavrice v dlaneh« je v dvorano Doma II. slovenskega 
tabora Žalec privabilo množico nastopajočih ter še več 
podpornikov in prijateljev. Z besedo, petjem, igranjem in 
plesom so se predstavili naši fantje in dekleta iz skupine 
Čokoladke, VDC Muc in VDC Maksi. Program so popestrili 
prijatelji iz II. OŠ Žalec, Društva Sožitje Obsotelje–
Kozjansko, Sožitja Celje, folklorna skupina Grifon iz 
Šempetra, ansambel Veseli Žalčani, Vaški godci iz Andraža 
nad Polzelo, Godba veteranov UTŽO in Mažoretna skupina 
Liboje. Prireditev je povezovala Jolanda Železnik. Z 
obiskom nas je počastila množica predstavnikov lokalne 
skupnosti, dogodka so se udeležili tudi vodje zavodov, 
društev oziroma skupin.

Kot je v svojem nagovoru poudarila predsednica Ivanka 
Venišnik, je naše poslanstvo omogočiti našim fantom in 
dekletom, da živijo čim boljši vsakdan, se vsak po svojih 
močeh in z ustrezno podporo aktivno in enakopravno 
vključujejo v družbo. Ob tem se je zahvalila vsem, ki 
so kadar koli v preteklosti oziroma še vedno aktivno 
sodelujejo v društvu. Izpostavila je prispevek častnega 
člana Riharda Kopušarja. 

Na odru se je zvrstilo veliko nastopajočih.

Ob obujanju spominov ob fotografijah in prebiranju 
zbornika ter v sproščenem klepetu po prireditvi smo se 
vsi strinjali, da je bilo naših 50 let uspešnih in vrednih 
poklona. Pred nami se odpirajo nove poti. Le kam nas 
bodo popeljale? 

Karla Jeromel Rednak
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Cvetka Vačun s četrto samostojno razstavo 

Avla gradu Komenda je uveljavljeno prizorišče takšnih 
in drugačnih razstav. Letošnji november je v znamenju 
likovnih del domačinke Cvetke Vačun, ki je v tem 
prekrasnem ambientu na ogled postavila svojo četrto 
samostojno razstavo. Vsi tisti, ki si je še niste ogledali, 
imate to možnost do nedelje, 4. decembra 2022.

Odprtje razstave, ki je bilo v petek, 4. novembra 2022, 
je pospremil bogat kulturni program. Tim Cizej je na klavir 
zaigral skladbi Glasovi pomladi in Avgustovske noči. Urška 
Ogris je ob glasbeni spremljavi očeta Francija Ogrisa zapela 
Ditkino pesem Ne bodi kot drugi in skladbo Nine Pušlar 
Kdo še verjame. Svojevrstno presenečenje je bila Ojstriška 
gospoda iz Tabora. O Cvetkinem ustvarjanju je na dogodku 
spregovorila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj – Šajn. Razstavo je odprla Mojca Korošec.

Cvetka Vačun je članica likovne sekcije Kulturno-
umetniškega društva Polzela. Na tokratni razstavi 
se predstavlja s približno tridesetimi likovnimi deli, 
ustvarjenimi v tehniki akril na platno. Poseben poudarek 
namenja njej ljubim drevesom, a to ne pomeni, da ni tudi 
drugih podob. Zelo rada se loti slikanja preostalih motivov, 
predvsem podrobnosti iz domačega okolja, a kljub vsemu 

Cvetka Vačun je bila vesela množičnega obiska.

ima v njenem srcu posebno mesto gozd. Zato ni nič čudnega, 
da je tokratno samostojno razstavo naslovila Vizualna 
gozdna kopel. Z njo poudarja, kako blagodejne učinke ima 
sprehod po gozdu, a ne s slušalkami v ušesih ali med hitrim 
tekom. Ključno je, da se posameznik zlije z okolico.

Ustvarjanje raznih vizualnih podob ji ni bilo tuje že kot 
osnovnošolki. V šoli je mnoge reševala pri zemljepisnih 
nalogah, ko so učenci zemljevide še risali na roke. 
Razveselila se je vsake spominske knjige. Spominja se 
sodelovanja na prvi skupinski razstavi pri verouku, za katero 
je dobila knjižno nagrado.

Tokrat je večina njenih razstavljenih slik naprodaj. 
Izkupiček bo namenila za obnovo stare hiške, česar se je, 
kot vedo vsi tisti, ki Vačunovo poznajo osebno, lotila z veliko 
vnemo. Spremeniti jo želi v svoj slikarski atelje. 

Špela Ožir
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Nagrada za izjemne dosežke 
mag. Ivanu Florjancu

Ob svetovnem dnevu učiteljev so izjemni učitelji 
in profesorji tudi letos prejeli najvišje nagrade 
Republike Slovenije na področju šolstva. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport je podelilo 11 nagrad, in 
sicer pet za življenjsko delo in šest za izjemne dosežke. 
Nagrado za izjemne dosežke na področju glasbenega 
šolstva je prejel Polzelan mag. Ivan Florjanc, profesor na 
ljubljanski Akademiji za glasbo, kateremu je na slovesni 
podelitvi pripadla čast, da je bil osrednji govornik.  

Letošnje nagrajenke in nagrajenci so, kot je sporočilo 
ministrstvo, s svojim delom zagotovo prispevali h 
kakovostnim spremembam in razvoju na področju vzgoje 
in izobraževanja. Tema letošnjega svetovnega dneva 
učiteljev je bila preobrazba izobraževanja - samo z 
učiteljicami in učitelji. 

Mag. Ivan Florjanc je velik pečat pustil pri vodenju 
dveh državnih komisij, ki sta celovito prenovili glasbeno 
šolstvo. »Bolj kot nagrade sem vesel, da smo vse to 
izpeljali, ker so bili nekateri programi in učni načrti stari 
tudi več kot trideset let,« je povedal Florjanc, ki je otroštvo 

Mag. Ivan Florjanc je prejel nagrado za izjemne dosežke na področju 
glasbenega šolstva.

preživel na Polzeli, kamor se še vedno rad vrača, ko mu 
dopušča čas. »Biti Polzelan na Polzeli je samoumevno, biti 
to v tujini, pa to ni. Tam se vprašaš, kako daleč in od kod 
si, kje so tvoje korenine … Povsod, kjer človek hodi, meri 
razdaljo od kraja, kjer se je rodil. Vsaj zame to velja.«

 
Iz Rima nazaj v Ljubljano
Ivan Florjanc je nadarjenost za glasbo, kot je zaupal 

v enem izmed intervjujev, najverjetneje podedoval 
od maminega očeta, po katerem nosi tudi ime. Med 
odraščanjem na Polzeli ga je zelo pomembno na njegovi 
glasbeni poti zaznamovalo orglanje organista Jožeta Kača 
in zlasti prepevanje moškega pevskega zbora. 

Že kot najstnik se je podal v svet. Obiskoval je 
salezijansko klasično gimnazijo na Reki. Po končanem 
dodiplomskem študiju na Teološki fakulteti Univerze 
v Ljubljani je odšel na izobraževanje v Rim na Papeški 
inštitut za sakralno glasbo, kjer je še drugič diplomiral ter 
nato magistriral. 

Kmalu je začel poučevati na Papeškem inštitutu za 
sakralno glasbo, kjer je bil ob prelomu tisočletja izvoljen 
v naziv rednega profesorja. Ob približno istem času je 
dobil mesto visokošolskega učitelja na svoji prvi univerzi, 
na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, kjer je bil 
nekaj časa tudi prodekan. Upokojil se je z drugim nazivom 
rednega profesorja. Honorarno še vedno predava. 

Bogat skladateljski opus 
Kot je še zapisala komisija pri utemeljitvi nagrade, so 

ob pedagoškem delu pomembni tudi njegov skladateljski 
opus, raziskovalno delo ter delo v brezštevilnih strokovnih 
žirijah in komisijah, od akademije do Evrope. Poudarila 
je njegovo vlogo v nacionalnih strokovnih telesih za 
glasbeno šolstvo. Pri delu na inštitutu je kot mentor 
pomagal več kot ducatu študentov. 

V tujini pridobljene izkušnje je izkoristil ob bolonjski 
prenovi študija na akademiji, zlasti poseben je njegov 
pečat v sklopu dela na Oddelku za sakralno glasbo, in sicer 
na področju kompozicije ter v zaključnem delu, ki sestoji 
iz pisnega glasbenoanalitičnega dela, lastne skladbe in 
javnega nastopa, ki vključuje tudi lastno skladbo. 

Pri zaključnih delih je bil Florjanc ob 19 predbolonjskih 
študentih in tudi mentor 12 bolonjskim magistrandom  
ter enemu doktorandu. 

Špela Ožir
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Magistrsko delo predstavlja nadaljevanje etnološkega 
raziskovanja in s tem nadgradnjo mojega diplomskega 
dela, ki je nastalo leta 2018. V magistrskem delu sem 
poleg že znanih ustnih virov in spominov na življenje na 
dvorcu po drugi svetovni vojni uporabila še druge vire, kot 
so pisni, arhivski in periodični viri, ter naredila primerjavo 
med uporabo posameznih virov v etnološkem raziskovanju. 
Pisne in arhivske vire sem našla v Zgodovinskem arhivu v 
Celju. Uprla sem se tudi na periodične vire, ki so izhajali v 
preteklosti na širšem geografskem območju, kot so Savinjski 
in Celjski zbornik, Savinjski občan, Savinjčan, Hmeljar in 
Polzelan. Na podlagi novopridobljenih podatkov in informacij 
sem želela predstaviti podobo vsakdanjega življenja na 
dvorcu po drugi svetovni vojni skozi naslednje tematike: 
delo, osnovne značilnosti posestva v Založah, stanovanjske 
razmere in bivanje, zdravstvo, zdravstveno stanje delavcev in 
varstvo pri delu, požarna varnost, delo veterinarske službe, 
vreme in naravne nesreče kot del vsakdanjega življenja, 
prehrana stanovalcev, kako so hodili po »fasungo«, kako je 
bilo, ko so prišli v vas radio, televizija in gospodinjski aparati, 
otroško življenje v Novem Kloštru, praznični dnevi, dogodki 
na posestvu in zunaj njega ter odhod v »boljše življenje«. V 
magistrskem delu sem predstavila še osebne, kolektivne, 
socialne in zgodovinske spomine na življenje na dvorcu ter 
predstavila primere odstopanj, izposojanj in črpanj med 
posameznimi spomini.

Avtorica magistrskega dela Katja Forjan in župan Občine Polzela 
Jože Kužnik

Predstavitev magistrskega dela  
o življenju na dvorcu Novi Klošter 

10. novembra 2022 je na graščini v Založah potekala predstavitev magistrskega 
dela z naslovom O življenju na dvorcu Novi Klošter po drugi svetovni vojni skozi 
različne vire.

Na predstavitvi se je zbralo precej ljudi, med njimi tudi 
nekateri, ki so v preteklosti živeli ravno na tem dvorcu. 
Najlepša hvala tudi županu Jožetu Kužniku, da si je vzel čas in 
se udeležil dogodka. Posebej bi se zahvalila še za lepe besede, 
ki mi jih je namenila moja mentorica izr. prof. dr. Mateja 
Habinc z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani.

Po predstavitvi je sledilo krajše druženje, ki smo ga sklenili 
ob kozarčku domačega vina in drugih dobrot. 

Katja Forjan

Oglas ni lektoriran. 
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Osebna rast

Enkrat na mesec skozi vse leto se dobimo v 
graščini Novi Klošter. Ta srečanja so spodbude k 
zdravi samostojnosti, spoznavanju samega sebe ter 
ozaveščanju, da lahko sami pozitivno vplivamo na okolje.   

Premišljujemo tudi o naših odnosih, ker v življenju ne gre 
samo za sprejemanje in razumevanje sebe, temveč tudi drugih. 
V prostoru, ki zagotavlja največ miru v graščini, poslušamo 
spoznanja o raznih duhovnih temah in načinih, kako lahko 
izboljšamo svoj odnos z Bogom in drugimi. Vsakdo izmed 
nas je svetilka, ki lahko razsvetli življenje okrog sebe, zato je 
pomembno razmišljati o veselju, svobodi, zvestobi, molitvi, 
božji pomoči itd.

Graščina je primeren prostor za osebno rast. Osebna rast 
pomeni duševni, telesni, družbeni, čustveni in duhovni razvoj. 
Ta dan v mesecu nam omogoča čas za razmišljanje, notranji in 
zunanji mir ter pogon za nadaljevanje poti.  

Carmen Maria Fernandez 

Srečanja na temo osebne rasti v graščini Novi Klošter potekajo 
enkrat na mesec.

Na pobudo KORK Polzela v 
sodelovanju z Osnovno šolo 
Polzela smo tudi v mesecu 
novembru izvedli projekt  

Skupaj nam je lepše,  
katerega namen je, da s 

pomočjo mladih spodbudimo 
starejše h gibanju. Odlično 
je svojo nalogo opravil vnuk 
Benjamin, ki s svojo babico 
Slavico skupaj hodi v hribe 
in aktivno preživlja skupni 
čas na prostem. Rada se tudi 
pogovarjata, rišeta in večkrat 

skupaj kaj skuhata  
ali spečeta. NOVEMBER



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

25Mozaik dogodkov

Deklice brez gnezda in 
Danica Vidmar v Občinski knjižnici Polzela

 

Druženje s pesnico Glorjano Veber 
pri rojstni hiši Neže Maurer

 

Knjiga Deklice brez gnezda Danice Vidmar je močna 
in pretresljiva. Gre za deklice, ki jim družina ne izpolni 
potrebe po pripadnosti gnezdu. V pogovoru z Ireno Štusej 
v Občinski knjižnici Polzela je avtorica razkrila svoje 
poznanstvo z danskim terapevtom Jesperjem Juulom, ki 
jo je nagovoril k pisanju knjige.

Avtorica je sicer v življenju uspešno delala na vodilnih 
menedžerskih delovnih mestih v velikih podjetjih marsikje 
po svetu, v družini pa ni našla utehe in miru. Ko je bila 
nagovorjena k odkrivanju svojega življenja, je spoznala, da 
je bila v otroštvu spregledana, ranjena in ponižana, čeprav 
je njena primarna družina navzven delovala brezhibno. 
V družinsko skrinjo prinesemo v svojo družino travme 
in usodnosti iz primarne družine, vanjo pa nezavedno 
nalagamo še svoje ujetosti in bolečine. Odločila se je, da 
prekine to nalaganje v skrinjo in razčisti z vsem, kar je 
tam naloženo od prej. Izpostavila je predvsem odnos s 
hčerama in reševanje njihove povezanosti.

Iz knjige se takoj razbere večplastnost. Njena 
življenjska zgodba je pisana na svetlih straneh, teoretične 
refleksije na obdobja v njenem življenju pa na pisanih 
straneh. Razgrinja tudi pojme družbena skrinja, črno 
partnerstvo, dvostrešno partnerstvo in podobno. Pogost 
ženski vzorec je prilagajanje drugim, da bi si zaslužili 
njihovo ljubezen. A vendar psihoterapevt Zoran Milivojević 
pravi: »Če hočeš princa ali kralja, moraš sama prej postati 
princesa ali kraljica.« 

Irena Štusej

TIC Polzela je v soboto, 29. oktobra 2022, ponovno 
organiziral kulturno druženje ob rojstni hiši naše  
pesnice, pisateljice in častne občanke Neže Maurer. 

V kulturnem programu v poklon Nežinemu pesnikovanju 
so sodelovale pevke Maltežanke pod vodstvom Nade Turk 
in pesnica dr. Glorjana Veber, vitezinja poezije, ki je poleg 
branja poezije obudila tudi spomin na prvo srečanje s 
pesnico. Program in vodene oglede hiše je vodila Manica  
Štorman. 

Bina Plaznik

Z avtorico Danico Vidmar (levo) se je pogovarjala Irena Štusej.

Dr. Glorjana Veber med prebiranjem poezije
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Čarovnici sta podrobno razložili, kako se skuha dobra 
pravljica. V veliki kotel sta zmetali nekaj zabavnih pravljic, ki 
govorijo o čarovnicah, vse mogoče začimbe, od črvov, muh, 
pajkov, pajčevine in prahu z neprebranih knjig do objemov, 
nasmehov in ure … Da bo pravljica ravno prav dolga. Na koncu 
sta dodali še vodo, da se bo pravljica tekoče brala. Medtem so 
jima otroci zaigrali nekaj taktov na čarovniške inštrumente, 
čarovnici pa sta poskočno zaplesali. Otroci so ob koncu prejeli 
nekaj začimb za domov, da jih uporabijo za kuho nedeljske 
juhe, hi hi hi.

Hvala avtorici besedila Ireni Štusej in Nini Trbovšek za 
čudovito ter odlično odigrano predstavo. 

Renata Novak

Stojnice so se šibile od dobrot vseh vrst: pečen kostanj, 
jabolčni zavitki, federbuhteljni, mošt ter jabolčni sok za mlado 
in staro. Bilo je živahno, otroci in njihovi starši so uživali. Za 
pestro dogajanje, organizacijo in množični obisk so poskrbeli 
Turistično društvo Občine Polzela, Turističnoinformacijski 
center Polzela in Osnovna šola Polzela.

Velik hvala vsem za trud, še posebej pa ustvarjalni in 
čarovniški Evi Škofič Maurer. 

Teja Zidanski

Čarovnici Ema in Emamametlo sta podrobno razložili recept za 
dobro pravljico.

Čarovnice, čarovnike in druge obiskovalce je zabavala Eva Škofič 
Maurer.

Skuhana pravljica od dveh čarovnic 
v Občinski knjižnici Polzela

Čirulečarule, bučulebačule, čarabučijada!

Začarana pravljica je 27. oktobra 2022 v Občinsko knjižnico Polzela privabila številne 
malčke in njihove starše. S svojim obiskom sta nas razveselili dve čarovnici, Ema in 
Emamametlo.

Ko se zberejo male čarovnice in čarovniki ter domišljija najde prosto pot, se zgodi 
Čarabučijada: grajsko rajanje z grajsko čarovnico in pravljičarko Evo Škofič Maurer. 
Razveselijo nas uroki vseh vrst, bučarjenje in ustvarjanje ter lov za jesenskimi 
dobrotami. Tako je bilo 28. oktobra 2022 na grajskem dvorišču gradu Komenda.  



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

27Mozaik dogodkov

Laura Bergant osvojila 
dve kolajni na prestižnem 

balkanskem prvenstvu 
v Črni gori 

Iz domačega kluba so slovensko reprezentanco zastopale 
Aneja Jesenek Rojšek, Zoja Avžner in Laura Bergant. 

Najbolje se je odrezala Laura, ki je v kategoriji mlajših 
članic do 55 kg osvojila odlično tretje mesto. Nastopila je 
tudi za ekipo Slovenije in z uspešnimi boji pripomogla k 
zmagi in tako prejela še zlato kolajno. 

Aktualna državna prvakinja niza športne uspehe na 
mednarodni ravni in prepričani smo, da je njena športna 
kariera šele na začetku. 

Luka Deberšek

Balkansko prvenstvo v karateju, ki je poleg 
evropskega najprestižnejše prvenstvo na stari celini,  
je v začetku novembra potekalo v Baru, v Črni gori.

Laura Bergant z osvojenima kolajnama

Polzelski karateisti bogatejši 
za tri državne prvakinje

V soboto, 12. novembra 2022, je Karate zveza Slovenije 
v Slovenskih Konjicah v sodelovanju s tehničnim 
organizatorjem Karate klub Seki organizirala mladinsko 
državno prvenstvo za posameznike, stare do 21 let, v 
katah in športnih bojih. Na tekmovanju je Karate klub 
Polzela zastopalo 17 tekmovalcev. Med 376 nastopajočimi 
in 49 klubi so naši borci osvojili 11 kolajn. 

1. MESTO
Laura Bergant (ml. članice -55 kg)
Benja Mešič (malčice -35 kg)
Zoja Avžner (mladinke -59 kg)

2. MESTO
Kaja Riosa Novak (mladinke -48 kg)
Aneja Jesenek Rojšek (kadetinje +54 kg)

3. MESTO
Filip Abraham (malčki -30 kg)
Juš Cizej (dečki -40 kg)
Tim Riosa Novak (ml. kadeti -45 kg)
Aleksej Benjamin Derča (kadeti +70 kg)
Nejc Strojin (mladinci -76 kg)
Maks Vidmajer (dečki -35 kg)

Brez uvrstitve so ostali Žan Goričan, Sven Jević, Tjan 
Mešič, Ažbe Mlačnik, Nino Mlakar in Julija Rožič.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!  

Luka Deberšek

Ekipa Karate kluba Polzela
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Odlični nastopi mladih karateistov 
Karate kluba Polzela na domači šolski karate ligi Kofukan 

Na tekmovanju smo nastopili zelo uspešno, saj smo med 
vsemi klubi osvojili končno prvo mesto. Zmagovalci so bili: 
Matic Čeh, Benja Mešič, Filip Abraham, Goričan Žan, Žan 
Novak, Lan Erjavec, Majra Omerovič, Tjan Mešič, Nino Mlakar 
in Julija Rožič. 

Naši tekmovalci so osvojili:
11-krat 1. mesto,
9-krat 2. mesto,
23-krat 3. mesto.

Čestitke vsem za uspešen nastop. 

Luka Deberšek

V nedeljo, 30 oktobra 2022, je na Polzeli potekala 
šolska liga Kofukan. Na tekmovanju je nastopilo 12 karate 
klubov in 122 tekmovalcev, domači klub pa je zastopalo 
40 tekmovalcev.

Ekipa Karate kluba Polzela je osvojila končno prvo mesto.
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Odkritje spominske plošče 

 Zgodovina je nekaj, na kar smo in moramo biti 
ponosni. V ta namen smo 16. novembra 2022 popoldne 
odkrili spominsko ploščo na objektu Športnega društva 
Mat.  

Od leve proti desni: generalni sekretar Športne unije Slovenije Jani 
Ovsenik, predsednik Zveze športnih društev Polzela Ivi Kapitler, 
predsednik Športnega društva Mat Mitja Turnšek in podžupan 
Občine Polzela Miloš Frankovič

V Zvezi športnih društev Polzela smo želeli, da je jasno 
zapisano, kdo so bili ljudje, ki so ustvarjali takratno obdobje. 
Objekt je leta 1936 zgradilo Sokolsko društvo Partizan, 
po drugi svetovni vojni pa ga je prevzel TVD Partizan. Z 
izgradnjo objekta so bili položeni temelji za razvoj telesne 
kulture in športnih aktivnosti na Polzeli. Leta 2003 je objekt 
kupilo Športno društvo Mat, ki od takrat nadaljuje dejavnosti 
druženja in športne aktivnosti v stavbi.

Predsednik Športnega društva Mat Mitja Turnšek je 
povedal, da je njegova glavna vizija in vodilo v življenju “znoj 
za uspeh”. Gosta sta bila podžupan Občine Polzela Miloš 
Frankovič in generalni sekretar Športne unije Slovenije Jani 
Ovsenik. V nagovoru sta poudarila pomembnost takšnih 
dogodkov za naslednje rodove. 

Ivi Kapitler

Derbi Hopsom

Na Polzeli so v soboto, 12. novembra 2022, gostovali 
košarkarji Zlatoroga, prestavljena tekma drugega kola 
Lige Nova KBM je pripadla domačinom, saj so Hopsi 
slavili z rezultatom 73 : 65. 

Gostje iz Laškega so odlično začeli in prvo četrtino dobili 
s 7 : 19, a na koncu so vendarle morali priznati premoč 
domačim košarkarjem. Hopse je znova do zmage popeljal 
najboljši strelec Lige Nova KBM Jure Pelko, ki je dosegel 25 
točk, z 19 mu je sledil Milojko Vasilić (12 skokov). Pri Laščanih 
je bil najbolj razpoložen Jan Copot s 17 točkami.

Hopsi so v petem nastopu drugič zmagali v Ligi Nova 
KBM in se s tekmo manj na osmem mestu priključili sedmi 
Iliriji in šestim Termam Olimia. Gostje iz Laškega so sicer 
odločno začeli dvoboj in si po prvih desetih minutah 
priigrali prednost 12 točk. Toda že do polčasa so Polzelani 
ujeli priključek in se kljub slabemu metu za tri točke 
približali na 32 : 33. Tudi v tretjo četrtino so nato gostitelji 
krenili bolje in pred 300 gledalci višali prednost. Ta je po 30 
minutah znašala +8, tudi v zadnji četrtini pa se varovanci 
Matjaža Čuješa niso ustavili in so zadržali prednost osmih 
točk. 

Tone Tavčer

Milojko Vasilić (31) v akciji
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Močan mednarodni karate turnir v Ljubljani

Dvajseti Vertovčev pohod

 V soboto, 19. novembra 2022, je v Ljubljani potekal mednarodni turnir 
Ljubljana open 2022. Tekmovalo je 781 tekmovalcev iz 12 držav in 120 klubov, 
med njimi tudi Karate klub Polzela. V zelo močni konkurenci so naši karateisti 
pokazali odlične boje in posegli po najvišjih uvrstitvah. 

 

 Vsako leto, prvo nedeljo po martinovi nedelji, z izhodiščem pri hrastu 
pred vasjo Ustje z začetkom ob 8. uri poteka organiziran Vertovčev pohod. 
Tematska pohodna pot vodi skozi vasi Zgornje Vipavske doline, kjer je delal 
in živel Matija Vertovec, duhovnik, poljudnoznanstveni pisec, rojak in učitelj 
vipavskih vinogradnikov. 
 

Zoja in Aneja na podelitvi najboljših v kategoriji mladink do 59 kg

Planinci na tradicionalnem pohodu

Drugo mesto so dosegle Benja 
Mešič v kategoriji malčice +30 kg, 
Zoja Avžner v kategoriji mladinke 
-59 kg in Laura Bergant v kategoriji 
mlajše članice do 55 kg. Vrhunske 
boje sta pokazali Aneja Jesenek Rojšek 
v kategoriji kadetinje do 61 kg in 
mladinke do 59 kg ter Nika Šenica v 
kategoriji članice do 61 kg, osvojili sta 
bronasto odličje. V repasažnih bojih 
sta za las stopničke izgubila Sven 
Jević in Tjan Mešič, ki sta osvojila peto 
mesto. Brez uvrstitve na stopničke so 
ostali: Aleksej Benjamin Derča, Matic 
Čeh, Ažbe Mlačnik, Julija Rožič in Maks 
Vidmajer. 

Čestitke vsem. 

Luka Deberšek

Na poti je za pohodnike 
poskrbljeno s čajem, kavo, hrano … in 
vinčkom. Na izhodišču smo dobili vse 

informacije o poti in tudi kartonček 
za zbiranje žigov. Ker želijo zmanjšati 
količino porabljene embalaže za 

enkratno uporabo, je bil na voljo nakup 
kovinskega lončka s karabinom, ki smo 
ga praktično pripeli na nahrbtnik. Pot 
je nezahtevna, dolga približno pet 
ur zmerne hoje, s postanki, ki so jih 
pripravili na jubilejnem pohodu, pa še 
vsaj kakšno dobro uro ali dve več. Po 
dveh letih premora so poti res lepo 
urejene in obogatene z zanimivimi 
novostmi, ena pomembnejših za 
pohodnike so pitniki na petih ključnih 
točkah na pohodni poti, s takšnimi 
pipicami, da si vodo lahko natočite 
tudi v stekleničke. Osrednji postanek 
na poti je v Šmarjah, kjer je bila 
proslava, posvečena utemeljitelju poti 
in ustanovitelju društva Stanislavu 
Bačarju. Iz naših krajev se je pohoda 
udeležilo 35 planincev. Vodnika sva 
bila Martin Škoberne iz Planinskega 
društva Pošte in Telekoma Celje ter 
Sandi Mlakar iz Planinskega društva 
Polzela. Vabljeni drugo leto. Ne bo 
vam žal. 

Sandi Mlakar
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Strelsko tekmovanje 

Ob občinskemu prazniku smo izvedli strelsko 
tekmovanje v Vodostečni, kjer smo na strelišču Lovske 
družine (LD) Polzela organizirali tradicionalno srečanje 
Strelskega društva (SD) Polzela, lovcev LD Polzela, 
Policijsko veteranskega društva Sever ter častnikov 
Slovenske vojske.

Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah na tarčo 
divjega prašiča z malokalibrsko (MK) puško in pištolo 
velikega kalibra (VK). Tekmovalo se je ekipno in posamično, 
z MK puško in VK pištolo pa je tekmovanje potekalo prav 
tako posamično in ekipno.

Rezultati MK puška ekipno:

1. mesto – Lancman team v zasedbi: Iztok Derča, Nejc 
Derča in Grega Čvan z doseženimi 247 krogi.

2. mesto – Ekipa 3 Strelskega društva Polzela v zasedbi: 
Jure Vasle, Igor Završnik in Urban Govedič z doseženimi 238 
krogi.

3. mesto – LD Polzela 2 v zasedbi: Leon Pižorn, Jože Vasle 
in Davor Železnik z doseženimi 237 krogi.

Rezultati MK puška posamično:

1. mesto: Nejc Derča s 87 krogi.
2. mesto: Iztok Derča s 87 krogi.
3. mesto: Albin Pajenk Albin s 85 krogi.

MK puška ekipno - Lancman Team

Rezultati VK pištola ekipno:

1. mesto – Ekipa 1 Strelskega društva Polzela v zasedbi: 
Marko Hrovat, Jože Aram, Davor Ribič z doseženimi 228 
krogi.

2. mesto: Lancman Team v zasedbi: Iztok Derča, Nejc 
Derča in Grega Čvan z doseženimi 195 krogi.

3. mesto: Policijsko veteransko društvo Sever v zasedbi: 
Jože Pavlič, Ferdo Jelen in Milan Gouber z doseženimi 153 
krogi.

Rezultati VK pištola:

1. mesto: Igor Verdev s 87 krogi.
2. mesto: Marko Hrovat s 84 krogi.
3. mesto: Jože Pavlič z 80 krogi.

Zahvaljujemo se članom LD Polzela za lepo pripravljeno 
prireditev in da je vse potekalo po pravilih ter predsedniku 
SD Polzela Davorju Ribiču. Po končani prireditvi smo 
tekmovalce pogostili s srnjakovim golažem, za kar smo 
poskrbeli člani LD Polzela. Dogovorili smo se, da se ponovno 
srečamo drugo leto. 

Ferdinand Železnik

Oglas ni lektoriran. 
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Označevanje Andraške poti

Oglas ni lektoriran. 

Knafelčeva markacija letos praznuje sto let in je eden izmed simbolov slovenskega 
planinstva. Njen idejni oče je Alojz Knafelc, kartograf, načelnik markacijskega odseka 
Slovenskega planinskega društva in nekdanji oskrbnik Koče pri Triglavskih jezerih.

Urejanje planinskih poti

Knafelčeva markacija so bele 
pike, obdane z rdečim kolobarjem. 
Markacijska dejavnost znotraj 
Planinske zveze Slovenije obsega 
strokovni servis pri označevanju 
in vzdrževanju planinskih poti, 
evidentiranje planinskih poti, 
izobraževanje in usposabljanje kadrov 
ter nadzor nad planinskimi potmi. 
Slovenski markacisti so leta 2021 
skupaj s tehnično skupino, ki skrbi za 
zahtevne in zelo zahtevne planinske 
poti v visokogorju, skoraj 37.000 
prostovoljnih ur dela namenili obnovi 
in vzdrževanju planinskih poti.

Markacisti Planinskega društva 
Polzela redno čistijo in urejajo 
planinske poti proti Vinskemu vrhu 
(Vimperku), Gori Oljki, Sevčniku ter 
Andraško in Polzelsko planinsko pot. 
Če opazite kakšno potrebo po ureditvi 
poti ali imate kakšen predlog, nas, 
prosim, obvestite. 

Markacisti Planinskega društva 
Polzela so strokovno izobraženi ter 
se udeležujejo rednih usposabljanj in 
izobraževanj. Če bi se želeli vključiti 
v naše delo, ste zelo dobrodošli. 
Pokličite na telefonsko številko 041 371 
828 (predsednik društva Aleksander 
Mlakar - Sandi). 

Sandi Mlakar
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V soboto, 22. oktobra 2022, smo se tekmovalci 
Planinskega društva (PD) Polzela udeležili prve 
tekme Savinjske planinske orientacijske lige v 
novi sezoni, ki je v organizaciji PD Žalec potekala 
na Ponikvi pri Žalcu. PD Polzela je tekmoval s 
šestimi ekipami v treh kategorijah. Čeprav nam 
vreme ni bilo naklonjeno in je ves čas tekme 
deževalo, smo dosegli odlične rezultate.

Kampeljci so v kategoriji E (senorji od 45 let) osvojili prvo mesto.

Pot Ponikva 2022/23

KATEGORIJA B (osnovnošolci, 6.-9. razred)
1. mesto: PD Polzela - Sokoli (Manca in Nace Jazbec, 

Leonida in Teodor Tominšek in Jure Lešnik)
3. mesto: PD Polzela - Goveja župa (Pavel Zapušek, Judita 

Kužnik in Neli Stankovič)
10. mesto: PD Polzela - Junior hlodi (Sofia Štih, Julija 

Kramer in Julija Zabukovnik)

KATEGORIJA D (člani, 18-45 let)
1. mesto: PD Polzela - Jazbeci (Matija, Tanja in Lucija 

Jazbec)
3. mesto: PD Polzela - Voluharji (Lev Podbregar, Bor 

Kunstelj, Julija Trobina in Urška Mati Djuraki)

KATEGORIJA E (seniorji od 45 let)
1. mesto: PD Polzela - Kampeljci (Uroš Lešnik, Mirko 

Jegrišnik, Evgen Tominšek in Stanka Tominšek Kužnik)

V Planinskem društvu Polzela želimo zapolniti še 
manjkajoče kategorije: 

A: osnovnošolci, 4.-6. razred 
C: srednješolci
F: družine

Če ste se našli v opisu, vas vabimo, da se pridružite 
našim zmagovalcem. 

Uroš Lešnik

Športno društvo Andraž je prek svoje 
planinske sekcije na martinovo soboto  
12. novembra 2022 sodelovalo na 36. pohodu 
od Litije do Čateža. 

Sončen pogled na okolico

36. Popotovanje  
od Litije do Čateža

Udeleženci letošnjega pohoda so bili ljubitelji narave 
iz Andraža nad Polzelo in Dobriča ter sosedje iz Šentilja, 
Polzele, Braslovč in Mozirja. Zbralo se nas je 44. Zdoma smo 
se odpravili pred 6. uro. Ob 7. uri smo bili že v Litiji. Nekateri 
so se na pot podali iz Litije, nekaj pa se nas je odpeljalo 
do gradu Bogenšperk, od koder smo se podali proti Čatežu. 
Zjutraj nas je spremljala gosta megla, a jo je soncu uspelo 
predreti in nastali so nepozabni pogledi, kot je vidno s 
fotografije. 

Letošnji pohod je bil čebelarsko obarvan in je prikazal 
doprinos Frana Levstika na področju slovenskega 
čebelarstva. Po ocenah organizatorja se je te masovne 
rekreativne prireditve letos udeležilo več kot 15.000 
pohodnikov. Preživeli smo izjemen jesenski dan. 

Simon Ograjenšek
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Za nami je martinovo, ki nekako zaključuje jesenska dela v vinogradih in na poljih. 
Pri nas je zelo priljubljen praznik, še posebno zato, ker se okrog tega dne mošt 
spremeni v vino, to pa je dober razlog za veselje in praznovanje, pohode in druženja.  

Pobrateno Društvo upokojencev Destrnik nas je povabilo na jesenski pohod po 
njihovem delu naše lepe dežele. 

Polzelski planinci na martinovem pohodu v Cirkulanah

Pohodniki iz Andraža nad Polzelo in Destrnika

Martinov pohod planincev
 

Pohodniki Društva upokojencev Andraž  
na obisku v Destrniku

Dvanajst planincev Planinskega društva Polzela se je na 
povabilo kolegov iz Cirkulan pridružilo martinovemu pohodu 
v soboto, 12. novembra 2022. Vseh pohodnikov je bilo okoli 
petdeset. Pot nas je vodila po označeni Bračičevi poti na 
Gruškovski hum, kjer je bila topla pogostitev v izobilju. Med 
potjo je bilo poskrbljeno za dobro kapljico iz nahrbtnika. 

Pot je bila lahka in primerna za vse generacije, zato vas 
povabimo, da se nam drugo leto pridružite. 

Sandi Mlakar

28. oktobra 2022 smo se v lepem sončnem jutru zbrali v 
kar lepem številu (15 pohodnikov) in se z dvema kombijema 
odpeljali v smeri Destrnik. V Destrniku so nas prijazni 
domačini lepo sprejeli. Po začetnem druženju smo se skupaj 
odpeljali v smer Svete Trojice. Naš cilj je bil pohod okrog 
Trojiškega jezera. Pohod je bil lahek, a prijeten in zanimiv. 
Izjema je bil vzpon od jezera do cerkve, kamor vodi 187 ne 
ravno položnih stopnic. Na vrhu nas je sprejel župnik, ki nam 
je razkazal cerkev ter razložil zgodovino cerkve in fare.

Sveta Trojica ni samo fara, ampak je tudi občina, ki 
pa ima manj prebivalcev kot Andraž nad Polzelo. Cerkev 
je znamenita predvsem po svojih treh zvonikih. Po 
končanem pohodu smo se odpeljali nazaj v Destrnik, kjer 
so nas gostitelji pogostili z golažem in njihovim vinom. Po 
prijetnem druženju smo se od prijaznih gostiteljev poslovili 
z obljubo, da se spomladi spet srečamo pri nas v Andražu  
nad Polzelo.  

Drago Jamnikar
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Pohodniki iz Andraža nad Polzelo in Destrnika

Letošnje martinovanje sta organizirala Turistično društvo Občine 
Polzela in Krajevni odbor Založe.

Martinovanje v Založah dobro obiskano

Po dveletnem premoru zaradi epidemije covida je  
bila letošnja martinova nedelja težko pričakovana 
in dobro obiskana. Obiska sta se razveselila tudi 
organizatorja, Turistično društvo občine Polzela in 
Krajevni odbor iz Založ, ki sta v sodelovanju z Občino 
Polzela pripravila praznovanje ob okušanju mladega vina 
in domačih dobrot pred Lovskim domom Založe.  

Obiskovalci so lahko okušali modro frankinjo in rumeni 
muškat ter domač jabolčni sok. Stojnice pa so se šibile od 
različnih vrst medu, medice, marmelad, sokov, ajdove pogače, 
domačih piškotov, gob, začimb in drugih dobrot. Vse je bilo na 
voljo tudi za nakup. 

Manjkala ni niti živa glasba z izvajalcem Alešem 
Hribernikom, ki je še popestrila dogajanje. 

  
Teja Zidanski
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Ključno je zgodnje odkrivanje demence

Priložnost je evropski projekt z naslovom Natančne medicinske intervencije pri 
alzheimerjevi bolezni, ki ga izvajajo na Nevrološki kliniki v Ljubljani.

Prostovoljci Krajevne 
organizacije Rdečega križa 
Polzela in Društva upokojencev 
Polzela na terenu opažajo, da je 
v marsikateri družini kakovost 
življenja manjša zaradi demence, ki 
povzroči upad spoznavnih funkcij 
in človeka prikrajša pri dnevni 
dejavnosti. Zdravila za demenco so 
najučinkovitejša v začetnih fazah 
bolezni, zato je pomembno, da je ta 
bolezen odkrita čim prej.   

Predsednica krajevne organizacije 
Rdečega križa Olga Hočevar in 
predsednik društva upokojencev 
Igor Pungartnik zato želita opozoriti 
na možnosti, ki jih ima posameznik 
oziroma njegova družina pri 
zgodnjem odkrivanju te bolezni,  
ki jo ima v Sloveniji približno 
35.000 ljudi. Brez uradne diagnoze 
je 75 odstotkov ljudi z demenco.  

V Ljubljani še zbirajo prijave 

Priložnost je evropski projekt 
z naslovom Natančne medicinske 
intervencije pri alzheimerjevi bolezni, 
ki ga izvajajo na Nevrološki kliniki v 
Ljubljani. Pri tem preverjajo uspešnost 
že znanega zdravila memantin v zgodnji 
fazi alzheimerjeve bolezni pri ljudeh, ki 
imajo določene bolezenske značilnosti. 

K sodelovanju vabijo osebe, 
stare med 60 in 80 let, ki  
nimajo diagnoze demence, a pri sebi v 
zadnjih letih opažajo motnje spomina 
ali drugih živčnih funkcij. Med njimi 
bodo izbrali tiste, pri katerih je mogoče, 
da imajo zgodnjo obliko alzheimerjeve 
bolezni, ki še ni demenca. Zainteresirani 
lahko pokličejo na telefonsko številko 
041 795 853 ali pišejo na elektronski 
naslov kognitivne.raziskave@kclj.si. 

Zgodnje presejalno odkrivanje 
demence

V sklopu državnega pilotnega 
projekta Pomni pa so na žalost 
prijave že končane. Na večjem številu 
prostovoljcev so izvedli različne 
brezplačne presejalne teste za zgodnje 
odkrivanje demence. Kot je izpostavljeno 
na uradni spletni strani projekta, ki ga 
najdete na naslovu https://pomni.si/, 
v večini primerov demenca traja več 
let, preden simptomi postanejo dovolj 
skrb vzbujajoči, da posameznik obišče 
zdravnika. 

Nevroznanstveno podjetje BrainTrip 
je zato razvilo novo metodo za zgodnje 
presejalno odkrivanje demence, ki se 
imenju BrainTripov demenčni iIndeks 
(BDI). Metoda temelji na neboleči in 
neinvazivni meritvi električne aktivnosti 
možganov. Test je trenutno v končnih 
fazah testiranja in kot tak (še) nikjer ni 
uveden v pravo klinično rutino. 

  
Špela Ožir

Oglas ni lektoriran. 
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Grad Komenda ob dnevu sladkorne bolezni  
zažarel v modrem

Grad Komenda zažarel v modri ob dnevu sladkorne bolezni.

V Občini Polzela smo se pridružili mednarodnim 
aktivnostim ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni. 
Grad Komenda je bil od 7. do 14. novembra osvetljen v 
modrih barvah.

  Uradni svetovni dan sladkorne bolezni je na pobudo 
Združenih narodov postal leta 2006, ko je bil sprejet v sklopu 
Resolucije 61/225 Generalne skupščine Združenih narodov. 
Vsako leto ga zaznamujemo 14. novembra, ko se spominjamo 
rojstva plemiča Fredericka Bantinga, ki je leta 1922 s Charlesom 
Bestom odkril inzulin. 

Svetovni dan sladkorne bolezni je največja kampanja 
ozaveščanja o sladkorni bolezni po vsem svetu. V več kot 160 
državah vsako leto doseže več kot milijardo ljudi. Kampanja 
opozarja na težave, ki so za svet sladkorne bolezni izjemno 
pomembne, bolezen pa ohranja trdno v središču pozornosti 
javnosti in politike. Cilj kampanje svetovnega dneva sladkorne 
bolezni je postati platforma za spodbujanje podpore skozi vse 
leto, globalni spodbujevalec podpiranja pomena usklajenih 
in usmerjenih ukrepov, in sicer na način spoprijemanja s 
sladkorno boleznijo kot globalno zdravstveno težavo. 

Kampanja uporablja logotip modrega kroga, ki je bil 
sprejet leta 2007 po sprejetju Resolucije Združenih narodov o 
sladkorni bolezni. Modri krog je globalni simbol ozaveščenosti 
o sladkorni bolezni. Ponazarja enotnost svetovne skupnosti 
sladkornih bolnikov kot odziv na epidemijo sladkorne bolezni.

Kampanja svetovnega dneva sladkorne bolezni je vsako 
leto osredotočena na izbrano temo, ki je aktualna leto ali več 
zaporednih let. Tema svetovnega dneva sladkorne bolezni 
za obdobje 2021–2023 je dostop do zdravljenja sladkorne  
bolezni. 

  
Teja Zidanski

Vir: Zveza društev diabetikov Slovenije
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S komemoracije na polzelskem pokopališču

Spominjajmo se, 
pomagajmo, ukrepajmo!

 
Tretjo nedeljo v novembru že tradicionalno 

zaznamujemo svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč. To je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in 
poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi 
bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Geslo, ki velja v 
desetletju 2020-2030, je “Spominjajmo se, pomagajmo, 
ukrepajmo!”. Letos je poudarek na odgovornem ravnanju 
in spoštovanju vseh udeležencev v prometu.

Na polzelskem pokopališču, kjer je nameščena edina 
marmorna plošča v Spodnji Savinjski dolini z napisom 
Spomin žrtvam prometnih nesreč, je bila v ponedeljek, 
21. novembra 2022, v organizaciji Občine Polzela in ZŠAM 
Savinjska dolina krajša komemoracija. 

Zbrane je nagovoril predsednik ZŠAM Savinjska dolina 
Milan Pečnik in poudaril, da je svetovni dan spomina 
na žrtve prometnih nesreč, ki ga pod okriljem Združenih 
narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega 
združenja žrtev prometnih nesreč zaznamujemo od leta 2007, 
priložnost opozoriti na to, da je varnost na cestah mogoče 
doseči z odgovornim ravnanjem v prometu. Slovenske ceste 
so po podatkih Zavoda Varna pot od leta 1991 do letos 
zahtevale več kot 7800 življenj. 

Po krajšem kulturnem programu, ki so ga pripravili 
najmlajši iz vrtca in Osnovne šole Polzela, so člani združenja, 
otroci iz vrtca in šole ter drugi prižgali svečke pred 
spominsko ploščo. 

  
Tone Tavčer

V spomin in opomin

Venec je k spomeniku položila delegacija KO ZB za vrednote NOB.

Osrednja komemoracija v Občini Polzela ob  
1. novembru, dnevu spomina na mrtve, je bila pri 
osrednjem spomeniku na Polzeli 28. oktobra 2022. 
Organizatorji dogodka so bili Občina Polzela, Krajevna 
organizacija Zveze borcev (KO ZB) za vrednote NOB 
Polzela in Osnovna šola Polzela.

Številne, ki so se zbrali, je nagovoril župan Občine Polzela 
Jože Kužnik. V govoru je med drugim dejal: »V teh dneh se nam 
še pogosteje kot sicer ustavijo misli pri njih, ki so že odšli. Iz 
pietete do umrlih se ustavljamo ob grobovih, obujamo spomine 
in si želimo, da bi še bili. Toliko bi jim še imeli povedati … 

Vsak odhod, kadar koli že je, je prezgodnji, še zlasti, ko gre 
za naše ljube domače. Obrazi bledijo, besede izginjajo, občutki 
pa ostanejo za vselej. V tišini, ki nas obda, ko stojimo ob 
grobovih, se ti občutki še utrjujejo in nas opomnijo, da je čas, 
da povemo ljudem, ki so nam blizu, da jih imamo radi in da jih 
potrebujemo, zdaj, ko so še tukaj. Znova in znova spoznamo, da 
ni večje bolečine, kot v dneh žalosti nositi v srcu srečnih dni 
spomine.

Danes smo se zbrali ob spominskem obeležju – v spomin 
njim, ki so v svoji mladostni zagnanosti in želji po svobodi 
žrtvovali življenje. In v opomin vsem nam, da se grozote vojne 
ne smejo nikoli več ponoviti. Lačne, bolne in prezeble je gnala 
želja po svobodi. Iz bojev, ki so jih bili, so slutili in že skoraj 
čutili bližnje srečanje s svojimi najdražjimi ter mirno in srečno 
življenje z njimi. A so obležali. Milijone trupel je obležalo v 
vojnah tega sveta - po bojiščih, pogoriščih in v taboriščih …« 

Po govoru je venec k spomeniku položila delegacija KO ZB 
za vrednote NOB, ki jo je vodil predsednik Franci Žagar. Kulturni 
program s pesmijo in recitacijami so pripravili učenci Osnovne 
šole Polzela. 

Tone Tavčer



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

39Mozaik dogodkov

Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve

Udeleženci žalne slovesnosti

Pred Prešernovim spomenikom

V torek, 1. novembra 2022, je bil dan spomina 
na mrtve. Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote 
NOB Andraž je komemoracijo pripravil pri osrednjem 
spominskem obeležju NOB za območje Andraža nad 
Polzelo in Dobriča. Na njej so sodelovali učenci POŠ 
Andraž, mladinci, cerkveni pevski zbor ter govornik, 
častni občan Občine Polzela in naš član, tovariš Konrad 
Brunšek. 

Tovariš Konrad se je v svojem nagovoru spomnili na dana 
življenja za naše dostojno življenje in opomnil, da takšnih 
grozot v sedanjem času ne povzročamo. Opozoril je na 
pomembnost kulture, spoštovanja in samozavesti za obstoj 
maloštevilnega naroda. 

S kulturnim programom, položitvijo venca, prižigom svečk in 
trenutkom tišine smo se žrtvam hvaležno poklonili ter počastili 
spomin nanje. Svečke smo ponesli tudi na druga spominska 
obeležja, za katera skrbimo. 

  
Simon Ograjenšek

Strokovna ekskurzija Društva upokojencev 
Andraž v Ljubljano

 
Člani Društva upokojencev Andraž smo se kljub dežju 

odpravili v Ljubljano, v našo lepo prestolnico. V četrtek, 
10. novembra 2022, smo se ob 8. uri zbrali pred Domom 
krajanov v Andražu nad Polzelo in se nato odpeljali v 
Ljubljano. 

Dežniki nas niso motili pri ogledih znamenitosti Ljubljane. 
Sprehodili smo se čez Tromostovje, si ogledali Frančiškansko 
cerkev in se fotografirali pred Prešernovim spomenikom. Nato 
smo nadaljevali ogled mesta s panoramsko vožnjo z avtobusi. 
Kmalu so sončni žarki pregnali dež in meglo. Z vzpenjačo smo 
se odpeljali na Ljubljanski grad, kjer je bil čas za dobro kavico 
in sprehod. Pot smo nadaljevali na Brdo pri Kranju, kjer smo si 
ogledali kongresni center. 

Popotovanje smo sklenili v prijetni gostilni na kmečkem 
turizmu Pavlin na Šenturški Gori v Cerkljah na Gorenjskem. 
Dobre volje, glasbe in petja nam ni zmanjkalo. 

  
Sonja Zajc
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Štirje zakonski pari - zlatoporočenci

Jubilanti z župnikom Urbanom Lesjakom

Orjakinja, kakršne ne pomni 

Joži Hriberšek je ogromno marelo našel na območju naselja Zahomce v bližini Vranskega.

Da je letošnja jesen zares 
radodarna, dobro ve Joži Hriberšek 
s Polzele. 

Kot predan gobar je do zdaj na svojih 
sprehodih v savinjskih gozdovih našel že 
marsikatero veliko gobo. A tako velike, 
kot je nanjo naletel v letošnjem oktobru, 
ne pomni. Na območju naselja Zahomce 
v bližini Vranskega je našel ogromno 
marelo. Ta je v višino merila kar 60 
centimetrov, medtem ko je bil premer 
klobuka kar 40 centimetrov. 

Jožica Ožir
 

Na letošnji slovesnosti, ki je bila 
v soboto, 19. novembra 2022, se je v 
župnijski cerkvi sv. Marjete zbralo 25 
parov. Med njimi so bili štirje pari, ki 
so praznovali 50 let zakona – zlato 
poroko: Andrejka in Rudi Pilko, Marija 
in Janko Srebočan, Marija in Oto 
Zagoričnik, Rezika in Martin Kodre. 55 
let zakona pa sta praznovala Metka in 
Jože Čas.

Slavje so začeli s sveto mašo, 
med katero so zakonci obnovili 
svojo zakonsko zaobljubo in poleg 
blagoslova prejeli »potrdilo« za okrogli 
zakonski jubilej. 

Na slovesnosti so sodelovali vsi 
cerkveni zbori in skupine, ki so s 
tem počastili sveto Cecilijo, svojo 
zavetnico. Organisti, teh je v polzelski 
župniji kar 13, in zborovodje so prejeli 
priložnostna darila. Po končani 
slovesnosti v cerkvi so nadaljevali ob 
družabnem srečanju pod cerkvijo. 

  
Tone Tavčer

V polzelski župniji že vrsto let ob 21. novembru, godu svete Cecilije, 
zavetnice cerkvenega petja, glasbe, zborovodij in organistov, proslavljajo tudi 
okrogle obletnice zakonskih zvez. 
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Oglas ni lektoriran. 
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Četrtek, 1. 12. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda – prostori knjižnice
 Ustvarjalna delavnica izdelovanja  
 božično-novoletnih voščilnic z  
 Majdo Pur
 Občinska knjižnica Polzela

Četrtek, 1. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Sobota, 3. 12. 2022, ob 15. uri
 Ta veseli dan kulture:  
 ogled muzeja in kulturnih  
 znamenitosti v Celju
 Kulturno društvo Andraž

Sobota, 3. 12. 2022, ob 19. uri
 Kulturni dom Polzela
 Koncert MoPZ Polzela
 Kulturno društvo Polzela

Nedelja, 4. 12. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Ponedeljek, 5. 12. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 5. 12. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 6. 12. 2022, od 9. do 11. ure
 Prostori DU Polzela
 Ročna dela – Iskrice
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 6. 12. 2022, ob 10. uri
 Grad Komenda
 Likovna razstava:  
 Dogodki in doživetja v letu 2022
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 6. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, 
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 6. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 8. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 9. 12. 2022, ob 14. uri
 Zbor za trgovino Tuš Polzela
 300. lunohod:  
 Slatine–rojstna hiša Neže Maurer
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 9. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 10. 12. 2022, od 9. do 23. ure
 Parkirišče pri Občini Polzela
 Adventna pot Katschberg–Avstrija
 Planinsko društvo Polzela 
 
Sobota, 10. 12. 2022, ob 16. uri
 Novi Klošter
 Kulinarika drugih kultur: Latinska  
 Amerika – brez glutena  
 Prijave: drustvo.dvorec@gmail.com 
 ali 040 175 403 

Sobota, 10. 12. 2022, ob 19. uri
 Kulturni dom Polzela
 Praznični akustični koncert  
 Jan Potrč Band
 Društvo Dobra ideja v sodelovanju  
 z Občino Polzela

Nedelja, 11. 12. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski 
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 11. 12. 2022, ob 15. uri
 Dom krajanov Andraž
 22. urica ljudskih melodij  
 in napevov
 Kulturno društvo Andraž

Ponedeljek, 12. 12. 2022, od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 12. 12. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 13. 12. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica – poslikava   
 predmetov
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 13. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 13. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 14. 12. 2022, ob 16.30
 Park pri graščini Šenek, 3313 Polzela
 Tisoče lučk in Božiček  
 v parku Šenek
 Občina Polzela – TIC Polzela

Četrtek, 15. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 16. 12. 2022, odhod ob 8. uri
 Pohod v neznano
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 16. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Sobota, 17. 12. 2022 ob 8. uri 
 Zbor pri igrišču v Andražu 
 Zadnji planinski izlet v neznano
 Športno društvo Andraž

Sobota, 17. 12. 2022, ob 19. uri
 Športna dvorana Polzela
 Koncert Pihalnega orkestra  
 Cecilija Polzela:  
 »Ho, ho ho, še ne gremo domov!«
 Cecilija, kulturno-glasbeno društvo 
 Polzela

Koledar dogodkov – december 2022  



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

44 Koledar dogodkov

Nedelja, 18. 12. 2022, od 9. do 13. ure
 Kulturni dom Polzela
 Redni tedenski šahovski   
 hitropotezni turnir
 Šahovsko društvo Polzela

Nedelja, 18. 12. 2022, ob 15. uri
 Dom krajanov Andraž
 Prireditev v počastitev  
 100. obletnice rojstva pesnika in  
 domoljuba Karla Destovnika -   
 Kajuha
 Kulturno društvo Andraž

Ponedeljek, 19. 12. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 19. 12. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 20. 12. 2022, ob 16. uri
 Kulturni dom Polzela
 Likovna delavnica – poslikava   
 predmetov
 KUD Polzela – likovna sekcija

Torek, 20. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Metanje kovinskih obročev, 
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 20. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Četrtek, 22. 12. 2022, od 15. do 16. ure
 Medgeneracijski center Polzela
 Meritve krvnega tlaka, sladkorja  
 in holesterola
 Društvo upokojencev Polzela in  
 KO RK Polzela 

Četrtek, 22. 12. 2022, ob 18. uri
 Grad Komenda
 Koncert Ljubezenski triptih v   
 počastitev rojstnega dne  
 Neže Maurer
 Občina Polzela v sodelovanju z   
 Medobčinsko splošno knjižnico  
 Žalec in Cecilijo, KGD Polzela 

Četrtek, 22. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 23. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Nedelja, 25. 12. 2022, ob 17. uri
 Cerkev sv. Marjete
 Božični koncert z Lovrom Frelihom 
 Občina Polzela – TIC Polzela

Ponedeljek, 26. 12. 2022, ob  9. uri
 Kulturni dom Polzela
 Zaključni novoletni šahovski turnir  
 in podelitev pokalov in priznanj  
 za najboljše igralce turnirjev
 v letu 2022
 Šahovsko društvo Polzela 

Ponedeljek, 26. 12. 2022,  
od 17. do 19. ure
 Šolska telovadnica v POŠ Andraž
 Telovadba
 Društvo upokojencev Andraž

Ponedeljek, 26. 12. 2022,  
od 18. do 19. ure
 Osnovna šola Polzela
 Rekreacija – telovadba
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 27. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela 
 Metanje kovinskih obročev,  
 pikado, kegljanje s kroglo na vrvici
 Društvo upokojencev Polzela

Torek, 27. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev

Torek, 27. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Električni pikado
 Društvo upokojencev Andraž

Sreda, 28. 12. 2022, od 16. do 22. ure
 Prostori ZŠAM Savinjske doline
 Silvestrovanje
 Društvo upokojencev Polzela

Četrtek, 29. 12. 2022, od 18. do 21. ure
 Društveni prostori DU Andraž
 Šah
 Društvo upokojencev Andraž

Petek, 30. 12. 2022, ob 8. uri
 Zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
 Božično-novoletni pohod
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 30. 12. 2022, od 16. do 18. ure
 Prostori DU Polzela
 Pikado, kegljanje s kroglo na  
 vrvici, metanje kovinskih obročev
 Društvo upokojencev Polzela

Petek, 30. 12. 2022, ob 17.30
 Cerkev sv. Križa na Gori Oljki
 Koncert MoPZ Franc Klančnik   
 Šmartno ob Paki
 Vstop prost.

Sobota, 31. 12. 2022, od 22. do nedelje,  
1. 1. 2023 do 2. ure
 Parkirišče ob občinski stavbi  
 na Polzeli
 Silvestrovanje z ansamblom Spev
 Občina Polzela – TIC Polzela

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
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Program medgeneracijskega centra za december 2022

ČETRTEK, 1. 12. 2022
 8.30–9.30 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber)

PONEDELJEK, 5. 12. 2022
 8.15–9.00  
 Razgibajmo se s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 6. 12. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek) 

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 7. 12. 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, 8. 12. 2022
 8.15–9.15  
 Gibanje za zdrav življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

PONEDELJEK, 12. 12. 2022
 8.15–9.00  
 Razgibajmo se s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 13. 12. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 14. 12. 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, 15. 12. 2022
 8.15–9.15  
 Gibanje za zdrav življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

 8.30–10.00  
 Bralni krožek Mravljice
 (Julijana Veber)

PONEDELJEK, 19. 12. 2022
 8.15–9.00  
 Razgibajmo se s plesom
 (Nanika Cvikl)

TOREK, 20. 12. 2022
 9.00–10.30 Nordijska hoja
 (Mihelca Nawo, Franc Konšek)

 17.00–19.00 Šahovski krožek
 (Janko Zupan)

SREDA, 21. 12. 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, 22. 12. 2022
 8.15–9.15 Gibanje za zdrav   
 življenjski slog
 (Majda Blagotinšek)

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).

Oglas ni lektoriran. 
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Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok
za vedno nam ostaja.

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

Ob boleči izgubi drage mame, babice in prababice 
ANTONIJE DIVJAK

(1927–2022) 
z Brega pri Polzeli 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja ter vsem ostalim  
za darovano cvetje, sveče in svete maše ter vse drugo.

Zahvala tudi osebju Zavoda sv. Rafaela Vransko, župniku  
Urbanu Lesjaku, govorniku, pevcem in pogrebnemu podjetju 
Morana.

 
V globoki žalosti, vsi njeni najdražji

Mineva leto dni, odkar smo se morali posloviti od naše drage  

MILKE KONŠEK
(13. 9. 1945–5. 12. 2021) 

z Brega pri Polzeli
 
Hvala vsem, ki postojite ob grobu in prižgete sveče. 

Vsi njeni

ZahvalaV spomin

Oglas ni lektoriran. 



Poročevalec Občine Polzela • Številka 11, november 2022

47Spomini in zahvale

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči.
Tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

Tvoje dobro srce je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
v tišini od nas si odšel.

A mi ne moremo dojeti,
kako brez tebe je živeti.

V tolažbo nam je vera,
da odšel si tja,
kjer ni trpljenja in gorja.

Ob boleči izgubi dragega partnerja 

ANDREJA URATNIKA
(5. 8. 1946–4. 11. 2022)

se iz srca zahvaljujem sorodnikom, prijateljem, dobrim  
sosedom in znancem za podporo v težkih trenutkih, za vsa 
izrečena sožalja, stiske rok in darovane sveče. 

Zahvaljujemo se pevcem in pevkam skupine Oljka za zapete 
žalostinke, govorniku za besede slovesa, pogrebni službi  
Morana in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Za vedno boš ostal v naših srcih, mislih in besedah. Pogrešali 
te bomo!

Partnerica Ana z družino

Ob boleči izgubi našega dragega moža, sina, očeta in dedija

MILANA PALIRJA
(9. 2. 1952–24. 10. 2022)

s Polzele
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, sošolcem, prijateljem in znancem, ki ste bili  
del njegovega življenja in ste nam v teh težkih trenutkih  
stali ob strani.

Posebej se zahvaljujemo zdravniškemu osebju Nevrološkega 
oddelka Splošne bolnišnice Celje za zdravstveno oskrbo in 
nego. Vsaka vaša topla beseda v temačen dan je svetloba,  
ki ne sije zaman.

Hvala pevcem in članom ZŠAM Savinjske doline, Oktetu 
Lastovka, govorniku, praporščakom, kolektivu Vrtine Palir, 
gospodu župniku in pogrebni službi Ropotar.

Hvala vsem za izrečeno sožalje, za stisk roke v tolažbo,  
za poklone in molitve ob slovesu.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste se v tako velikem  
številu od njega še zadnjič poslovili. Vedite, da vas je tudi 
Milan imel vse rad.

Žalujoči: mama Marica, žena Danica, hčerka Mirjana in sin 
Iztok z družinama ter drugo sorodstvo

Zahvala Zahvala

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

Če me iščete, me iščite v svojih srcih.
Če imam tam svoje bivališče,
bom vedno pri vas.

ALOJZIJA OBU
(5. 5. 1935–22. 10. 2022) 

Za vedno je odšla mama, babica in prababica.  
Iskrena hvala sosedom - obema družinama Jelen in  
družini Hostnik, ki so nama pomagali v težkih trenutkih. 
Hvala tudi duhovniku za opravljen pogrebni obred,  
govornici gospe Magdi Šalamon, pevcem skupine Erosi, 
trobentaču za odigrano Tišino in pogrebni službi Ropotar. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi. 
Vsi njeni   

Mineva leto dni, odkar nas je zapustila naša draga

LUCIJA VASLE
(11. 12. 1939–16. 11. 2021)

s Polzele
 
Hvala vsem, ki ste jo ohranili v lepem spominu.

Zahvala
V spomin
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DAN ODPRTIH VRAT
čebelarstva

Vabljeni na

 BeeYou

SOBOTA,
3. 12. 2022
od 10. ure dalje
 
      Založe 263, Polzela

Prinesi
litrski kozarec

=
AKCIJSKA

CENA MEDU
9€

Pokušina
medu

in
ostalih domačih

medenih
pridelkov


