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Počitnic je konec

foto: T. T.
Otroci na eni izmed počitniških delavnic

V ponedeljek so naši šolarji ponovno sedli v šolske
klopi, potem ko jim je zima
po dolgem času postregla z

obilnimi snežnimi radostmi. Tudi tokrat so zanje v
dolini pripravili številne
aktivnosti. Medtem ko so

Minule dni so imeli komunalni delavci, pa tudi drugi, polne roke dela

Marca nova načelnica
Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo je imenovalo
novo načelnico Upravne enote
Žalec. S 1. marcem bo dolžnosti načelnice prevzela na javnem razpisu izmed več kandidatov izbrana Simona Stanter.
Simona Stanter, univ. dipl.
ekonomistka, je bila od leta
1993 do 2001 zaposlena na

Policijski upravi Celje na oddelku za gospodarski kriminal,
nato pa osem let na Upravni
enoti Žalec kot vodja oddelka
za upravne notranje zadeve.
Oktobra 2009 je odšla na Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer je nazadnje delala kot
pooblaščenka za nadzor nad
lobiranjem.
K. R.

Garažna vrata leta
Odlična kakovost po neverjetni ceni

Garažna sekcijska vrata
M-vodoravni motiv, površina
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann
ProMatic, montaža in 8,5 % DDV,
v 4 akcijskih dimenzijah:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
42 mm

Generalni uvoznik za
vrata Hörmann v Sloveniji:

vrata EPU z debelino
lamel 42/20 mm
za samo

Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680

www.matjaz.si • info@matjaz.si

888 €
42 mm

42 mm

vrata LPU z debelino
lamel 42 mm
za samo

950 €

čakali, da se sneženje umiri in jih potegne v živ žav
zimskih radosti, in da odrasli del te družbe poskrbi za
čiste povezovalne poti, so
mnogi mladi preživljali čas
ustvarjalno.
Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec je že tradicionalno pripravil počitniške ustvarjalnice za otroke v Ekomuzeju
hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije. Bile dobro obiskane,
vsak dan pa so otroci ustvarjali različne izdelke. Otroci, ki
svojo energijo radi sproščajo
s športom, so v počitniškem
tednu lahko izbirali tudi med
različnimi organiziranimi
športnimi dejavnostmi, kot so
tenis, namizni tenis, vadba v
fitnesu, nogomet in odbojka,
lahko pa so se udeležili tudi
šole smučanja na Rogli.
ZKTŠ Vransko pa je med
zimskimi počitnicami že
peto leto zapored v sodelovanju s smučarsko šolo Beli
zajec organiziral štiridnevni
tečaj smučanja in deskanja
na Golteh.
T. Tavčar

Zima, zima bela, ne siva!
Na splošno velja, da se snega najbolj veselijo otroci. Otroci namreč praviloma nimajo težav s
kidanjem snega, nimajo preglavic z vožnjo v izrednih sneženih razmerah niti s parkiranjem. Otroci
samo uživajo zimske radosti, še posebej, če jih sneg zasuje med počitnicami. Te so v preteklih dneh,
ko nam je sneg že n-tič postregel z obilno bero, pa še počitnice so bile, premamile na plano marsikaterega še tako z računalnikom okuženega otroka. Snežaki, tudi velikani, rasejo kot gobe po dežju,
v snegu ustvarjajo skoraj tako kot v peskovniku, saj je osnovne surovine na pretek. Bela domišljija
ima prosto pot, igric na snegu ni konca. Kepanje, sankanje, smučanje, druge vragolije za domačo
hišo in na bližnjem hribu. Sploh ni potrebno imeti drage smučarske ali boarderske opreme, kupiti
dragih vozovnic, imajo se lepo kar v domačem okolju.
Kaj pa odrasli? Če ravno ne uživamo na kakšnem smučišču, seveda če sploh smučamo in si to še
lahko privoščimo, če nimamo ravno otrok v vrtcu, ki bi nas zapeljali v snežne igre, potem si iz snega
delamo samo dramo. Najprej kidanje, preveč snega, kam naj ga sploh damo, že pred službo se spotimo, pa lopata je vedno napačna … Potem jeza na zimsko službo, ki ni nikoli dovolj zgodaj očistila
naše ulice, ceste, po kateri se odpeljemo. Pa potem počasne kolone na zasneženi cesti, slab občutek,
ko drsamo po cestišču in ko pridemo na končno destinacijo. Zasneženo parkirišče, mokra obutev in
obleka, ko nam le uspe že n-tič skidati … Odrasli smo skratka preveč odrasli, z negativnim pristopom pa sneg, namesto da bi bil kljub paketu, ki ga prinaša s seboj, idiličen in nam bi polepšal podobo sivega vsakdanjika, naredimo siv, »žlausast« in vedno na nepravem mestu. Na kratko, ne znamo
biti vsaj malo otroci, vzeti težave za sestavni del zgodbe in uživati v lepšem delu zasnežene zime.
A morda je še upanje, morda je zdaj zapadlo že toliko snega, da smo se odločili, da nikamor ne
pridemo, če se bomo nanj samo jezili. In vidimo še kaj drugega: pobeljena narava, ko se zjutraj
zbudimo, je vendarle tako idilična, slika, ki je gotovo lepša popotnica skoz dan kot kakšna druga.
Kidanje. V redu, vzame nam nekaj več časa, ampak avtomatsko se razmigamo, nadihamo svežega
zraka, naredimo nekaj za zdravje. Zjutraj, ko je sploh v mestih pa tudi v strnjenih vaseh na delu
množica »kidalcev«, je stvar postala že kar družabni dogodek, še posebej čez vikend, ko ob kidanju
pade še kakšna šala. Sosed prinese kuhano vino, skupaj očistimo našo okolico. Kidanje je postalo te
dni, poleg smučanja, kjer smo si že dopovedali, da raje navijamo, kot pa poskušamo doseči super
Tino Maze, nacionalni šport številka 2. Tudi Tina je garala, preden je dosegla to, česar se veselimo te
dni. Zakaj ne bi tudi mi malo, če potem s tem toliko pridobimo, od počiščene okolice in družabnega
trenutka do minut za zdravje …
Počasne kolone na cestah. Gotovo ni lepo, če zaradi njih zamujamo, a v takih snežnih razmerah zamuja še kdo in tudi višja sila je le višja sila. Prižgimo si radio v avtu, na program,
kjer nam ne trosijo negativnih novic, imajo dobro glasbo in
šale in si privoščimo prisilno sproščanje v toplem ambientu
ob pogledu na idilično zimo zunaj ob počasnem tempu kolone, ki lahko tudi pomirja. Imamo čas za razmislek, kje bomo
začeli v službi. Tja prispemo »skulirani« in veliko bolj sodelavcem prijazni. In če ne gremo v službo, če morda iščemo
delo, si lahko na takih poteh uredimo misli in razmislimo, kje
so naše rezerve, kako si lahko sami pomagamo, kot si je naš
brezposelni sogovornik na 24. strani časopisa. In še: počasne kolone, lahko jih vzamemo tudi za trenutek umirjanja v
času prevelike hitrosti in tempa življenja. Skratka, težave so,
samo veliko lažje se z njimi spoprijemamo, če najprej vidimo
prijetno stran zgodbe. Belino snega in lepoto zasnežene narave. Lepoto, koristi, prednosti pred težavami. In ja, vedno
obstajajo, čeprav se nam na prvi pogled zdi, da ne. Poskusite
torej spet najti otroka v sebi, ki najprej naredi snežaka in ga
ne zebe, tudi ko se ure in ure valja po snegu in ima premočeno obleko!
Lucija Kolar

STILM D.O.O., Šlandrov trg 26, Žalec
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