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Najbolj�a »baguetta« v mestu!

Praznično povsod po dolini

foto: D. N.
Adventni čas je čas praznovanj in prireditev

Pred nami je najlepši del
prazničnega decembra, ki se
ne blešči le od luči in prazničnega okrasja, ampak ga krasijo tudi številne praznične prireditve po dolini. Upajmo, da
bo lepši del tega meseca vsaj
nekoliko popravil vtis splošne
krize in nezadovoljstva državljanov. Vabimo vas torej, da
si morda na kateri od prireditev spočijete duha in pocrkljate srce.
Morda se že jutri odpravite
na božični koncert učiteljev in
učencev glasbene šole v cerkev

sv. Nikolaja v Žalec ali pa v soboto na koncert z božičnimi
pesmimi iz muzikalov in z odlomki iz operet La Boheme in
Hrestač v Dom II. slovenskega
tabora Žalec t(Orkester Hiše
kulture Celje s projektnim pevskim zborom in solisti, pevci in
plesalci). V soboto bodo božični ali praznični koncerti tudi v
Letušu (božično-novoletni koncert v Kulturnem domu Letuš),
na Gomilskem (MoPZ Karla
Viranta in Vokalne skupine
Candela – Dom krajanov Gomilsko) in v Taboru (praznični

koncert v Domu krajanov Tabor). V nedeljo bodo pripravili
božično-novoletni koncert v
Braslovčah (ansambli Pogum,
Robija Zupana, MePZ Tabor
in mladi harmonikarji iz Braslovč), na božič ali dan kasneje
pa tudi na Polzeli (božično-novoletni koncert v cerkvi sv.
Marjete), v Preboldu (božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Prebold v športni dvorani) in Šeščah (božično-novoletni koncert v dvorani PGD
Šešče). To so le nekateri izmed
številnih koncertov in mnogih
prireditev za odrasle in otroke.
Po dolini pripravljajo ta vikend in kasneje tudi adventne
in božične sejme ter tržnice,
postavljajo jaslice, se odpravljajo na pohode. Po dolini
bodo skupaj preživeli tudi najdaljšo noč, že tradicionalno
bodo pripravili silvestrovanje
za otroke, kasneje za odrasle v
Žalcu, a najdaljša noč bo prijetnejša v družbi sokrajanov tudi
drugod po naši dolini. Več na
str. 22.
L. K.
Božična pesem
Lučke že gorijo,
ljudje se veselijo,
jelka je okrašena,
pečenka že pečena.
Po celi vasi sneg leti
in tu pa tam se govori,
da božič kmalu prileti
v naše zasnežene vasi.
Starši in otroci že hitijo,
da si božične okraske priskrbijo.
Po trgovinah sem in tja drvijo,
in se božiča veselijo.
Kupiti morajo novi se copati
pa tudi jelka mora stati.
Smrečico moramo okrasiti
in hrano za goste narediti
ali pa jo kar v trgovini kupiti.
A jaz ne razumem,
zakaj vsi tako hitijo,
naj le malo se naspijo
in se božiča veselijo.
Blažka Vodovnik, 7. a,
OŠ Vransko - Tabor

foto: T. T.

Dragi Božiček ...
Letos me nekoliko skrbi, da ti ne bo uspelo uresničiti vseh želja. Želja in tistih, ki si jih želijo, je namreč vsako leto več, letos še posebej veliko. Zato si moraš na vsak način dobiti kakšnega pomočnika.
Veš, tudi gospa Božičkova ne zmore vsega, čeprav vem, da ji najbolj zaupaš. Ženske v oblici svojih
dnevnih obveznosti potrebujejo kakšen oddih, toplo besedo, pa rožico tu pa tam, pa cartanje, da lahko
potem spet opravljajo svoje poslanstvo. Zato si raje pripelji druge somišljenike. Samo pazi! Če boš
dobil take, ki samo kimajo, lezejo nekam in izvršujejo tvoje ukaze, boš kmalu pogrešal ustvarjalnost
in samoiniciativnost, pa še boleče zna biti ... Če se boš obdal s preveč aktivnimi ljudmi, ne boš nikoli
imel mira, vedno obilico dela, saj ti ne znajo nehati. Če boš naletel na preveč uslužne, ti lahko gredo
kaj kmalu na živce. Če se bodo okoli tebe vrtele lepe ženske, so lahko prevelika skušnjava, pa še žena
je lahko ljubosumna. Če ne bodo čedne, potem posel ne bo cvetel. Če bodo postavni moški, lahko v
skušnjavo pride gospa Božičkova, ki jo, kot rečeno, premalo razvajaš. Če boš vendarle izbral pridne in
solidne moške, ti lahko postane dolgočasno, pa še vsi se bodo delali norce iz njih, češ da so malo bolj
na toplo. Morda izbereš pronicljive in ambiciozne ljudi, ki bodo ustvarjalno pomagali, samo kaj, ko
razmišljajo preveč s svojo glavo in se ti lahko kar kmalu povzpnejo preko glave. Če se ti približajo tihi
in počasni, potem kmalu začneš sumiti: »Le kaj imajo za bregom?!« Skratka, kar koli boš izbral, ne boš
dobro izbral ali boš celo zgrešil. Na koncu spoznaš, da med ljudmi, razen tvoje gospe Božičkove, ki ti je
ves čas zvesta in predana, ni optimalne osebe, ki bi ti pomagala. No, vidiš, zdaj si se pa namesto z darili
ukvarjal s proceduralnimi problemi! Pa še rešil jih nisi! A imaš še sploh voljo pa čas, da izbereš darila
in izpolniš toliko želja? Imaš? Potrudi se, prosim. Vem, da moraš biti bolj skromen, ker varčuješ. Toda
ali lahko prosim tokrat vzameš tam, kjer je možno kaj vzeti?
No, zame je izpolnjena želja že, menda si imel nekaj prstov vmes, da je bojda konec sveta, predviden
za ta petek, preložen iz l. 2012 na l. 3012. Veš koliko vsega se še mora zgoditi do takrat?! Vidiš, pa si
izpolnil že drugo željo, da bodo brez grožnje konca sveta vsaj »v miru« pripravili petkovo vseslovensko
vstajo. Upam, da dobesedno. Pa jelene pošlji nad morebitne nasilneže, ki sprožajo nasilje, in nad politike, ki očitajo drugim politikom, da »nimajo občutka za ljudi«. Pošlji jih za en teden v družino, kjer sta
starša brezposelna, otroci bolni, hrana pa je skopo odmerjena. Ali pa med invalide v Rehabilitacijski
center Soča ali pa v kakšen materinski dom. Dragi Božiček, prosim, končno že uredi, da laž ne bo način
komuniciranja, hinavščina orodje za napredovanje in vzpon po družbeni lestvici in da bo kriminal
dobil mesto, ki mu pripada. Omogoči za božjo voljo poštenim ljudem, da pošteno živijo! Lucija Kolar
P. S.: Baje v življenju obstajajo štiri možnosti: da si Božiček, da nisi Božiček, da verjameš v Božička ali da
si mu podoben. Nobena od možnosti ni slaba, če jo igraš s srcem. Izberite si tisto, ki vam bo najbolj pisana
na kožo. Pa vse dobro za praznike, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, potem za božične in novoletne. In
leto brez laži in s svetlo lučjo na koncu tunela!
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Proti razpršeni gradnji

foto: T. T.
Ne predstavitvi osnutka OPN in okoljskega poročila v Žalcu (od leve): predstavnik izdelovalca okoljskega poročila Aleksander
Jenko, predstavnici izdelovalca OPN Irena Povalej in vodja projekta Aleksandra Geršak Podbrežnik, direktorica občinske uprave
Občine Žalec Tanja Razboršek Rehar in strokovni sodelavec na Uradu za prostor in gospodarstvo Občine Žalec Borut Sitar

Od 20. novembra do 20. decembra je v prostorih Urada za
prostor in gospodarstvo Občine Žalec, na sedežih vseh krajevnih in mestne skupnosti ter
na spletnih straneh občine javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega
načrta Občine Žalec in okoljskega poročila z dodatkom
za varovana območja. Javna
obravnava je bila organizirana zadnjo novembrsko sredo v
dvorani Doma II. slovenskega
tabora Žalec.
Javno obravnavo je vodila
direktorica občinske uprave in
po pooblastilu vodja Urada za
prostor in gospodarstvo Občine
Žalec Tanja Razboršek Rehar, v
uvodu pa so omenjena dokumenta predstavili vodja projekta pri RC Planiranje Aleksandra

Geršak Podbrežnik, njena sodelavka Irena Povalej in predstavnik izdelovalca okoljskega
poročila Aleksander Jenko.
Občinski prostorski načrt
(OPN) je temeljni prostorski
akt občine, ki vsebuje strateški
in izvedbeni del. Občina Žalec
je sklep o začetku priprave OPN
sprejela leta 2007, v sklepu pa
tudi opredelila, da gre za nadaljevanje postopka izdelave strategije prostorskega razvoja Občine Žalec in prostorskega reda
Občine Žalec, ki ga je občina
vodila na osnovi zakona o urejanju prostora. Na začetku priprave osnutka je bilo podanih
malo manj kot 600 pobud za
spremembe namembnosti rabe
posameznih parcel, od tega jih
je bilo po besedah vodje projekta priprave OPN Aleksandre

Geršak Podbrežnik približno
35 odstotkov posredovanih v
nadaljnji postopek oziroma so
zanje podala soglasja tudi pristojna ministrstva, med njimi
sta ključni ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter ministrstvo
za infrastrukturo in prostor.
»Občinski prostorski načrt je
temeljni prostorski dokument
občine, zato so za vsa tri vodilna naselja (Žalec, Šempeter,
Petrovče) izdelani urbanistični
načrti, ki določajo podrobnejšo rabo prostora, to se pravi od
stanovanjskih površin z natančno opredelitvijo, ali gre za enodružinsko ali večstanovanjsko
gradnjo, do zelenih površin,
parkov in trgov kot javnih površin. Določeno je, kje so lahko
umeščene poslovne dejavnosti,
skratka, da ne bi prihajalo do

nekih neusklajenih rab. Dokument odraža dejansko in predvideno stanje, uvaja neke nove
poslovne dejavnosti, tudi Arnovski gozd dobiva še večjo težo.
Predvidena je tudi drobnejša
stanovanjska pozidava, ki bo
atraktivna, pa tudi komunalna
sanacija že opredeljenih večjih
zaselkov ter komunalna sanacija, do katere bo moralo priti po
letu 2017,« je predlog osnutka
na kratko povzela Aleksandra
Geršak Podbrežnik.
Dosedanji del priprave osnutka občinskega prostorskega načrta je trajal kar nekaj let in je
bil težji del celotnega postopka
priprave, je povedala direktorica občinske uprave in po pooblastilu vodja Urada za prostor
in gospodarstvo Občine Žalec
Tanja Razboršek Rehar: »S tem
osnutkom občinskega prostorskega načrta se zaokrožujejo
naselja, ne odpirajo se nova
območja razpršene gradnje. S
tem OPN spreminjamo iz kmetijskih v stavbna zemljišča 159
ha zemljišč, kar je bilo težko
uskladiti s kmetijskim ministrstvom, saj vemo, kakšna je njegova strategija samooskrbe Slovenije s čim manj spreminjanja
kmetijskih v stavbna zemljišča.
Kljub temu si upam trditi, da bo

po sprejetju ta OPN omogočal
tako stanovanjsko gradnjo kot
zaokroženo gradnjo v obrtnih
conah, da je torej dovolj prostora za vse, ki želijo v tej občini
proizvajati ali pa si urediti svoj
dom.«
Novi občinski prostorski načrt že upošteva tudi karte poplavne varnosti, kar je obvezno
od leta 2009 naprej. Omenjeni
karti je naročila država za državni lokacijski načrt za porečje
Savinje in Ložnice.
Med pripombami udeležencev javne obravnave v Žalcu
se jih je največ nanašalo na to,
zakaj določena parcela ni bila
vključena v OPN oziroma spremenjena v stavbno zemljišče.
»Zagotovo te male parcele odpirajo novo razpršeno gradnjo,
ki pa je država ne podpira, pa
tudi mi ne, saj to povzroča zelo
velike stroške zagotavljanja komunalne infrastrukture, kot so
ceste, kanalizacija in vodovodi,«
je pojasnila Tanja Razboršek
Rehar.
S sprejetjem občinskega prostorskega načrta bo večinoma
enostavneje dobiti gradbeno
dovoljenje: »Gradbeno dovoljenje bo mogoče dobiti na
osnovi sprejetega OPN za vsa
tista območja, kjer niso pred-

Direktor podjetja Novem Matjaž Omladič med nagovorom ob podelitvi
izpihovalnika dima (na odru obnovljena motorna brizgalna iz leta 1929)

Prostovoljno gasilsko društvo Ložnica pri Žalcu je v
soboto, 8. decembra, slovesno
obeležilo 90 let svojega delovanja. Na slovesnosti so podelili
priznanja donatorjem, v uporabo pa so dobili izpihovalnik
dima, last podjetja Novem, ki
jim ga je na slovesnosti predal direktor podjetja Matjaž
Omladič.
Predsednik PGD Ložnica Mitja Lešnik je na slovesnosti osvetlil 90-letno zgodovino društva.
»Kmalu po prvi svetovni vojni se
je v vasi Ložnica porodila misel,
da bi ustanovili požarno brambo.

Pobudnik za ustanovitev gasilskega društva je bil Ivan Naraks
starejši, ki je zbral okrog sebe
osemnajst vaščanov. Odločili so
se za vključitev v žalsko gasilsko društvo. Sprejeti so bili leta
1920, pol leta kasneje pa so na
občnem zboru GD Žalec ustanovili oddelek požarne brambe
Ložnica. Izvolili so odbor oddelka, v katerem so bili Franc Jošt
(načelnik), Ivan Zagode (tajnik),
Andrej Štorman, Martin Štajner,
Franc Lešnik, Jože Zagode, Ivan
Naraks starejši in Anton Korent.
Oddelek je hodil na vaje v Žalec. Od matičnega društva pa so

Društvo upokojencev Žalec
želi vsem upokojencem, predvsem pa svojim članom,
srečno, zdravo in zadovoljno novo leto 2013.
Med božičnimi in novoletnimi prazniki
pa vam želimo veselo praznovanje
z vašimi najbližjimi in prijatelji.
Društvo upokojencev Žalec

Gospodarske cone, opredeljene v dopolnjenem
osnutku OPN, so: Šempeter Sever, Podlog, Ložnica
– Juteks, Mlekarna, Zarja
Petrovče, območje južno od
železnice v Žalcu in Velika
Pirešica.

Planinski priznanji Megliču in Šipu

Gasilci Ložnice obeležili 90-letnico
dobili ročno brizgalno. Z njo so
prvič gasili nekaj dni kasneje (11.
julija 1920) v Drešinji vasi. Željo
po lastnem gasilskem društvu so
uresničili na ustanovnem zboru
društva 5. januarja 1922.«
V vseh desetletjih do danes
je društvo uspešno opravljalo
svoje poslanstvo, se širilo in posodabljalo. Leta 1925 so zgradili
gasilski dom, štiri leta kasneje so
kupili prvo motorno brizgalno,
leta 1935 so nabavili prvi gasilski
avtomobil, takoj po končani II.
svetovni vojni pa gasilsko vozilo.
Prvo novejšo motorno brizgalno
so kupili leta 1973, štiri leta pozneje pa orodno gasilsko vozilo.
V letih 1982 do 1986 so zgradili
sedanji gasilski dom. Novo orodno gasilsko vozilo, ki ga uporabljajo še danes, pa so kupili leta
1994, štiri leta zatem pa so nabavili novo motorno brizgalno. Zadnja velika pridobitev je gasilko
vozilo iz leta 2009.
Želijo si tudi avtocisterno, saj
je na Ložnici kar nekaj industrijskih obratov in obrtne dejavnosti, kar povečuje potrebo po večji
in boljši požarni varnosti. Zaradi
tega so se lotili izgradnje večje
garaže in orodjarne, ki jo bodo
slavnostno predali namenu prihodnje leto maja. Za veselo razpoloženje na slovesnosti sta poskrbela mladi harmonikar Matic
Goršek in Jože Lešnik s kitaro.
Slavnostnega dogodka so se udeležili tudi župan Janko Kos, podžupan Ivan Jelen in predstavniki
GZ Žalec.
D. Naraglav

videni podrobni prostorski
načrti (OPPN). Občinski podrobni prostorski načrti pa so
predvideni na Ponikvanskem
krasu, kjer moramo podrobno
obdelati naravo in določiti, kje
lahko postavimo hišo, kje pa
so vrtače, v okolici Vrbja in še
v kakšni obrtni coni. Stari prostorski načrti do sprejetja novega OPN seveda veljajo, vendar pa, če zdaj kdo želi graditi
na Ponikvanskem krasu, mora
pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave, kar je bolj zapleten
postopek.«
Po besedah Tanje Razboršek
Rehar bodo po javni razgrnitvi
OPN pripravili odgovore na vse
prispele pripombe in vse skupaj
še enkrat poslali v potrditev v
Ljubljano. Občinski svet bi lahko o novem krovnem prostorskem dokumentu žalske občine
odločal na majski ali junijski
seji.
K. R.

Dobitnika priznanj s predsednikom društva pred plezalno steno (nova pridobitev)
v prostorih društva

Konec novembra je v Izobraževalnem centru za zaščito
in reševanje RS na Igu potekal
redni zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja zaslužni vodnik PZS.
Iz Spodnje Savinjske doline je
to priznanje prejel Dušan Šip
iz PD Žalec.
Nekaj dni zatem, natančneje
1. decembra, pa je v družbenem
domu na Prevaljah planinsko
priznanje – spominsko plaketo
ob 80-letnici prejel tudi Janez
Meglič, nekdanji dolgoletni
predsednik PD Žalec.

Janez Meglič je bil za predsednika PD Žalec izvoljen leta
1988. To je bilo v času, ko je
gradnja planinskega doma na
Bukovici zastala. Z osebnim
zgledom mu je uspelo dati
nov zagon društvu. Poleg tega,
da je sam sodeloval pri delovnih akcijah, je uspel pridobiti
precej donatorskih sredstev
in dokončati zastavljeni cilj.
Dom je bil slovesno odprt leta
1991. Janez Meglič ima velike zasluge tudi pri začetnih
dogovorih in obnovi planinskega doma na Gori (Šentjungertu), s katerim zdaj upravlja

PD Galicija. Kar 13 let je bil
predsednik društva, po predaji predsedniške funkcije pa
je bil dejaven v mešanem planinskem pevskem društvu,
ki je nastalo iz vrst članov PD
Žalec. Kot podporni član je
društvu predan tudi danes.
Dušan Šip, ki je bil podpredsednik žalskega planinskega
društva, sicer pa zelo dejaven v
društvu in se z velikim veseljem
posveča zlasti vodniški službi,
se je planinstvu zapisal pred dobrimi 37 leti, ko se je iz Zasavja preselil v Žalec. Deloval je v
planinski sekciji podjetja Ferralit. Leta 1982 je opravil vodniški
izpit in zdaj že polnih 30 let z
velikim veseljem opravlja naloge vodnika v okviru PD Žalec.
Dobitnika pravita, da se planincem nista pridružila zaradi
priznanj, ampak predvsem zaradi veselja in ljubezni do narave, gora in tovarištva. Vsekakor
pa sta priznanj zelo vesela, saj
so nekakšna potrditev njunega
dela in prizadevanj v planinstvu ter morda tudi spodbuda
za mlade, ki stopajo po njunih
poteh.
D. Naraglav

Vsem občankam in občanom želimo vesele
božične in novoletne praznike ter čestitamo
ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Naj vas čarobno vzdušje praznikov napolni
z energijo za uspešno premagovanje
izzivov prihodnosti.
Zdravo, srečno, prijazno in uspešno leto 2013!
Janko Kos, župan Občine Žalec s sodelavci

OBČINA ŽALEC

Koncert ob 50-letnici FS Grifon

Folkloristi med izvajanjem svojega plesa v obliki kolesa

Dvorana Doma II. slovenskega tabora Žalec je bila v
petek, 7. decembra, v znamenju folklornih plesov in spomina na čas, ko je zorelo zeleno zlato Savinjske doline.
Folklorna skupina Grifon je
na ta način okronala svoj 50.
jubilej.
Po prvem prizoru z naslovom Hmelj je dozorel je občinstvo uživalo ob belokranjskih plesih. Drugi prizor je
predstavljal prihod obiralk
v dolino, folkloristi pa so
se predstavili z dolenjskimi
in nato s koroškimi plesi. V
nadaljevanju, ki ga je zaznamovalo vasovanje na vasi, je
občinstvo spoznavalo prekmurske plese. V četrtem prizoru so obirali hmelj, oder pa
je bil v znamenju štajerskih
plesov in plesov iz Lancove
vasi. Sledil je hmeljarski likof,
na katerem so folkloristi plesali zahodnoštajerske plese.
Zadnji prizor pa je bil namenjen njihovi 50-letnici, ki so
jo obeležili tudi s pesmijo Večernica.
Na koncert se je v FS Grifon pripravljala od pomladi;
takrat sta se namreč predsednica Marija Zagoričnik
in folklorist Branko Fuchs
odpravila na teren in zbrala
podatke o obiranju hmelja nekoč ter tako zasnovala okvirni
scenarij prireditve. V koncertnem programu je sodelovalo
več kot 40 nastopajočih, poleg
plesalk in plesalcev tudi godci
in igralci.
Ob tej priložnosti jim je
čestital župan Občine Žalec
Janko Kos in folkloristom
podelil Maroltove značke za
5, 10 in 15 let delovanja v folklorni skupini. Značke podeljuje Javni sklad za kulturne

dejavnosti Slovenije. Podelili
so tudi priznanja KUD Grifon
za najstarejše člane folklorne
skupine, in sicer Ivici Grobelnik za 25 let, Marjanu Rizmalu za 28 let, Mariji Zagoričnik
za 28 let, Milici Rizmal za 32
let, Alojzu Zagoričniku za 36
let in Marjanu Zagoričniku za
38 let. Priznanja je plesalcem
Folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Grifon iz Šempetra je bila ustanovljena leta 1962 v okviru
DPD Svoboda Šempeter, ki
je v tistem času in že nekaj
let prej ponujalo pester kulturni utrip krajanom. Igre,
koncerti, filmske predstave,
zabavni večeri, ki so jih prirejali, so odmevali po vsej
dolini in še dlje. Šempetrska
dvorana je veljala tiste čase
za najmodernejšo v Savinjski dolini. Da bi v društvo
privabili tudi mlade, so na
upravnem odboru predlagali
ustanovitev folklorne sekcije.
In res se je kar kmalu zbralo deset do dvanajst parov ,
starih od 15 do 17 let, ki so
z navdušenjem začeli vaditi
ljudske plese. Tako je folklorna skupina v šempetrskem
kulturno-umetniškem društvu dobila svoj prostor in ga
trdno ohranila vse do danes.
Seveda so bili vzponi in padci, kar je povsem razumljivo.
Plesalci in godci so odhajali
in prihajali so novi. V 50 letih se jih je tako zvrstilo več
kot 200, ki so svoje srce za
krajši ali daljši čas – nekateri
pa tudi za vedno – zapisali folklornemu izročilu. Za
uspešno delovanje folklorne
skupine nosi veliko odgovornost strokovni vodja. Prvi je

podelil Franci Laznik, eden
od ustanovnih članov skupine, v kateri je sodeloval kar
48 let. Ob tej priložnosti mu
je Zveza kulturnih društev
za Spodnjo Savinjsko dolino
podelila zahvalo in priznanje,
za njegovo dolgoletno delo pa
so se mu zahvalili tudi njegovi
soplesalci.
D. Naraglav
skupino vodil Štefan Pečnik,
nato Štefka Slejko, pa Bruno Ravnikar, Edo Gaberšek,
Janez Diacci, Zvone Artnik,
Franci Laznik (častni predsednik in njihov duhovni vodja v najtežjih časih), Bogdan
Kumperger (skupino je vodil
20 let in jo popeljal do prepoznavnosti doma in tudi v
tujini), zadnji dve leti pa skupino vodi Maša Kumperger.
Tudi danes so člani skupine
amaterji, ki jih kljub različni starosti vežeta dobra volja in ljubezen do ljudskega
izročila. Plešejo plese vseh
slovenskih pokrajin, za kar
imajo tudi primerne folklorne kostume. Plese spremljajo
harmonika, violina, klarinet in bas. Radi nastopajo,
kamorkoli jih povabijo. S
svojim nastopom prinesejo
ljudem veselje in sprostitev,
njihovo ploskanje pa je najboljša spodbuda in nagrada
za njihovo delo. Po vključitvi v mednarodno folklorno
organizacijo CIOF se jim je
ponudila priložnost za gostovanja na mednarodnih festivalih, tako da so gostovali že
skoraj v vseh evropskih državah. So soorganizatorji mednarodnega folklornega festivala »Od Celja do Žalca«, ki
poteka v začetku septembra v
Žalcu in Celju.
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Niso vsega krivi slabi zakoni
Občina Žalec je ena tistih, ki
svojim občankam in občanom
zagotavljajo brezplačno pravno pomoč, za kar ima sklenjeno pogodbo s pravnico Polono
Levar Krajnc. Za obisk se je potrebno naročiti po telefonu 713
63 20. In kdo je sploh upravičen
do brezplačne pravne pomoči?
O tem v pogovoru s Polono Levar Krajnc.
Kdo lahko pride po brezplačno pravno pomoč? Ali je ljudi,
ki prihajajo k vam, vedno več?
»Občina Žalec se je odločila,
da svojim občankam in občanom ponudi brezplačno pravno
pomoč. Župan ima velik posluh
za potrebe svojih občanov in
dosledno spremlja sam potek
pravnega svetovanja, ki se izvaja
v prostorih občine, in sicer vsako drugo sredo v mesecu v dogovorjenih terminih. Občan, ki
želi brezplačen pravni nasvet, se
mora na svetovanje naročiti. Edini kriterij za svetovanje je ta, da
je občan Občine Žalec. Povpraševanje je veliko, tako da je včasih čakalna doba tudi do meseca
dni. Nujne primere pa seveda

sprejmemo takoj. Povpraševanja
za tovrstno pomoč je vedno več.
Tudi na tem področju se pozna
vedno večja socialna kriza in
marsikdo resnično nima denarja, da bi te storitve plačal.«
Kakšne so najpogostejše težave, s katerimi prihajajo k vam
občanke in občani?
»Ljudje iščejo nasvete z različnih pravnih področij. Veliko
je delovne zakonodaje, sledijo
vprašanja iz družinskega, dednega, izvršilnega in stvarnega
prava. A kot sem že povedala,
vprašanj je toliko različnih, kot
so različni ljudje, ki iščejo odgovore.«
Ali prihajajo tudi s pritožbami na konkretne ljudi v občinski upravi, v zdravstvu, na
centru za socialno delo? Kaj jim
svetujete?
»Seveda, tudi s tem se srečujem. Ljudem svetujem, kako naj
se težave lotijo, seznanim jih z
njihovimi pravicami in, če je potrebno, jih napotim na ustrezne
institucije, kjer poskusijo rešiti
problem. Veliko ljudi se pride
zahvalit, ko problem rešijo, in

resnično sem vesela, da lahko
ljudem pomagam na takšen način in da so zadovoljni. Včasih
je potrebno le malo za odpravo
težave, zgodi pa se tudi, da težave
ne moremo rešiti.«
Kaj bi bilo po vašem mnenju
nujno čim prej spremeniti v
zvezi z zakonodajo v Sloveniji,
da bi imeli ljudje manj težav
oziroma da bi jih lahko reševali
sami?
»V Sloveniji imamo dobre zakone, vsaj večina je dobrih. Problemi nastanejo pri nedoslednem
izvrševanju teh zakonov. Preveč
je birokracije, roki do realizacij v
upravnih in sodnih postopkih so
absolutno predolgi in velikokrat
so ljudje na določenih položajih
preveč »nečloveški«. Ljudi se po
nepotrebnem pošilja od vrat do
vrat, kakor jaz temu rada rečem.
Velikokrat je preveč nepotrebnega »kompliciranja«. A takšna je
žal naša sedanjost. Vsem občankam in občanom Občine Žalec
želim veliko dobrega v letu 2013,
v želji zavedanja, da lahko že lepa
misel ali beseda polepša dan.
Srečno!«
K. R.

Lučka upanja za pomoči potrebne

Lučko upanja so v petrovški cerkvi prižgali šolarji

Osnovna šola Petrovče je minuli četrtek v petrovški baziliki
organizirala dobrodelni božično-novoletni koncert. Krajani
so se množično odzvali vabilu.
Občinstvo so razveseljevali
otroški pevski zbor, mladinski
pevski zbor, cici zbor in njihovi
zborovodkinji Anita Žolnir in
Valentina Ašenberger. Koncert
so s svojimi nastopi bogatili na
klavirju Jan Grobelnik, s flavtami
Janja Teržan, Maja Lobnikar in
Naja Podbrežnik, kitarist Dejan

Mesarič, bas kitarist Janez Žolnir,
trobentač Andrej Perger in violinistka Anja Juhart. Na orffovih
instrumentih je glasbo izvajala
skupina, ki jo sestavljajo Ana
Gril, Jona Gržinič, Maja Lobnikar, Klara Ribič, Janja Teržan,
Matevž Žolnir in Sara Koprivec.
Dogodek pa so popestrili tudi
recitatorji pod vodstvom Sonje
Rebernik in Svetlane Đokič, ki je
organizirala koncert.
Koncert so začeli s pesmijo
Zvon zvoni, končali pa z angle-

ško ljudsko We wish, zapeli so
tudi pesem o upanju. O upanju
in o pomenu božiča ter praznikov je spregovoril tudi pater Ivan
Arzenšek.
Petrovška bazilika je bila naslednji dan v znamenju koncerta
za ureditev vaškega jedra, ki ga je
organizirala župnija, povezoval
pa Marjan Bunič. Na koncertu
so nastopili MePZ Collegium
vocale Celje, VS Gloria Ljubljana,
cerkveni MePZ Petrovče in VS
Candela.
D. N., T. T.
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Želimo vam vesel božic,
v novem letu pa
obilo priložnosti za
uresnicevanje vaših sanj.

Srecno 2013!
vaša
UPI - ljudska univerza Žalec

… in plesom

Denar, ki bi ga porabili za vošcilnice, smo namenili v dobrodelne namene.
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Danes in jutri o proračunih
Svetniki Občine Braslovče
se bodo danes sestali na 18. redni seji občinskega sveta. Med
drugim naj bi v drugi obravnavi
sprejeli odlok proračuna za prihodnje leto. Med javno razpravo,
ki je potekala v odborih, delovnih
telesih in krajevnih odborih, je
bilo podanih nekaj pripomb, načrtovalci proračuna so jih nekaj
upoštevali, a se tako prihodki kot
odhodki niso spremenili.
Tako naj bi prihodki za leto
2013 znašali 7.495.526 evrov, odhodki pa 7.710.440. Poleg tega
bodo svetniki razpravljali in sklepali o pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles, občinskega
odbora, nadzornega odbora in
članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih
teles ter o povračilu stroškov, o
določitvi vrednosti točke NUSZ
…
Polzelski svetniki se bodo jutri, 20. decembra, sestali na 15.
redni seji. Med drugim bodo
obravnavali predlog odloka o
proračunu za prihodnje leto. Prihodki naj bi v prihodnjem letu
znašali 4.367.720 evrov, odhodki pa 4.565.720 evrov. Predlog

proračunu bo v razpravi do naslednje seje, ki bo predvidoma
v drugi polovici januarja. Poleg
tega bodo svetniki v prvi in drugi
obravnavi obravnavali predloge
odlokov o javnem redu in miru,
o občinskih taksah, o spremembi
odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Polzela, o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec …
Občinski svet Občine Prebold se na zadnji letošnji seji
sestal jutri. Predvidoma bodo
občinski svetniki v drugi obravnavi potrdili predloga odlokov o
proračunih za leti 2013 in 2014
z načrtom razvojnih programov
Občine Prebold.
Predloga proračunov za prihodnji dve leti ponovno postopno
zmanjšujeta prihodke in odhodke. Prihodnje leto pričakujejo v
preboldskem proračunu dobrih
4,3 milijona evrov prihodkov, v
letu 2014 pa približno 3,7 milijona evrov. Za leto 2014 ni znanega
še prav nobenega razpisanega državnega ali evropskega vira za investicije, prav tako tudi v občini
še ni pripravljenih projektov, ki
bi bili lahko konkurenčni na razpisih. V letošnjem letu so skupni

odhodki proračuna znašali nekaj manj kot 5,3 milijona evrov,
prihodnje leto naj bi dobrih 4,8
milijona, v letu 2014 pa le malo
manj kot 3,7 milijona evrov. Poleg predlogov proračunov za prihodnji dve leti bosta na dnevnem
redu seje odlok o spremembi in
dopolnitvi odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Risto Savin Žalec
in predlog sistematizacije delovnih mest v vrtcih za šolsko leto
2012/2013.
Na nocojšnji, 12. seji Občinskega sveta Občine Tabor bodo
obravnavali rebalans proračuna
Občine Tabor za leto 2012 pa
tudi proračuna Občine Tabor za
leti 2013 in 2014.Občinski svet
bo seznanjen tudi s sklepom o
začasnem financiranju v letu
2013. Poleg tega bodo na seji odločali o imenovanju predstavnika
Občine Tabor v Svet zavoda II.
OŠ Žalec. Pod 9. točko bodo ob
obravnavi in razveljavitvi usklajevali višine cen za programe Vrtca Tabor z rastjo življenjskih stroškov. Seznanili pa se bodo tudi z
okvirnim programom rednih sej
Občinskega sveta Občine Tabor
za leto 2013. T. T., K. R., D. N.

Za boljše sodelovanje

Predsedniki društev, župan Jože Kužnik in direktorica ZKTŠ Polzela Klavdija Tomažič

Zavod za kulturo, turizem
in šport Polzela je letos prvič
organiziral prednovoletno
srečanje s predsedniki vseh
devetintridesetih društev v
občini. Najprej so prisluhnili uvodnemu nagovoru
direktorice zavoda Klavdije Tomažič in županovim

spodbudnim besedam za delovanje in sodelovanje tudi v
prihodnje.
Rdeča nit prednovoletnega srečanja je bila medsebojno sodelovanje med društvi,
zavodom in občino. Da bi se
med sabo čim bolj povezali,
da bi se bolje spoznali in na-

vezali trdnejši stik, so jim na
zavodu pripravili »team building«, ki so se ga udeležili prav
vsi vabljeni. Po urici aktivnega
druženja so se ob kulinaričnih
dobrotah Malteškega hrama
na neformalnem srečanju vezi
med društvi in zavodom še
okrepile.
T. T.

Župan z novorojenčki in s starši

Končali s sanacijo mostu

Obnovljen most in urejanje brežine

Dotrajani in od poplav iz
leta 2007 dodatno uničeni

most v Rakovljah so obnovili. Z asfaltno preplastitvi-

jo in ureditvijo vozišča so
končali z gradbenimi deli
na mostu čez potok Trebnik
v Rakovljah.
Vrednost gradbenih del,
ki jih je izvedlo podjetje
NIVO EKO, d. o. o., je bila
60.000 evrov. 44.561 evrov
je prispevalo ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, razliko
pa občina iz proračunskih
sredstev. Most so popravili in
zadovoljuje prepustnost pretoka za izračunane 100-letne
vode. V nadaljevanju načrtujejo tudi čiščenje in ureditev
brežine.
T. T.

Gradnja plinovoda
Že nekaj časa poteka gradnja
prenosnega plinovoda M 2/1
Rogaška Slatina – Trojane v Spodnji Savinjski dolini. Investitor
so Plinovodi d. o. o., zanj konzorcij izvajalcev, kateriht vodilni
partner je družba IMP d. d.
V teh dneh, kljub zimi in mrazu
dela potekajo nemoteno po parcelah na območju Občine Žalec
in Polzela, nadaljevale pa se bodo
po zemljiščih Občine Braslovče in
Vransko. Gradnja bo potekalo do
marca prihodnjega leta.
T. T.

Gradnja plinovoda v občini Polzela

Božično drevo se vzpenja pod nebo,
proti nebu zažari tisoče luči,
tam želja tli, da v letu 2013 se izpolni.
Vesele božične in novoletne praznike
Vam želi župan in občinska uprava Občine Tabor.
Namesto stroškov za poslovna darila in voščilnice namenjamo sredstva za obdaritev otrok
ob dnevih dobrih decemberskih mož (Miklavž, Božiček).

Novorojenčki s starši in z županom Branimirjem Strojanškom

Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek in svetovalka za družbene dejavnosti
Renata Marovt sta pripravila
sprejem za novorojenčke, in sicer za nove občane braslovške
občine, rojene v obdobju od 1.
maja do 31. oktobra letos.
Zaradi velikega števila otrok
so bili prostori občine ponovno

premajhni, zato je župan najmlajše in njihove starše sprejel
v prostorih braslovške osnovne
šole. Na sprejem je bilo povabljenih devetindvajset otrok s
starši. Župan Branimir Strojanšek je ob tej priložnosti otrokom
zaželel vse dobro na njihovi življenjski poti in jim podaril pravljične pesmice za zimski božič-

ni čas, kot novim državljanom
pa tudi državno zastavo. Starši
otrok so prejeli enkratno denarno pomoč v višini 126 evrov.
Tisti starši, ki se bodo odločili
za Hrčkovo varčevanje pri PBS,
pa bodo prejeli še dodatnih 30
evrov, ki jim jih bo ob odprtju
hranilne knjižice podarila Poštna banka Slovenije. T. Tavčar

Del ceste v Letušu na novo asfaltirali
Še pred letošnjim prvim
snegom so končali z gradbenimi deli na cestnem odseku
v Letušu (Škruba–Arlič). Odsek v dolžini 400 metrov so
na novo asfaltirali in uredili. Dela je izvajalo gradbeno
podjetje PUP iz Velenja.
Cesto so urejali po fazah, in
to več let. Najprej so lastniki
zemljišč odstopili zemljišče za
novo cesto, potem so utrdili
makadamsko traso in letos zaključili z asfaltno prevleko. Vrednost letos izvedenih del je bila
23.000 evrov, ki jih je prispevala
Občina Braslovče.
T. T.

Del na novo asfaltirane ceste

OBČINA BRASLOVČE
So dnevi in trenutki, polni sreče,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo, da ne mine.
Taki dnevi v novem letu naj preženejo trpljenje!
Naj smeh, ljubezen, mir srce prevzamejo in lepše bo življenje.
Vsem občankam in občanom želimo vesele božične in novoletne praznike,
vse lepo v letu 2013 in čestitamo ob dnevu samostojnosti.
Župan s sodelavci občinske uprave Občine Braslovče in svetniki občinskega sveta

OBČINE

Piškoti, kuhanček in teta Zima
ka« in s tem kroženja rabljenih stvari sta organizatorki,
Pika Pilko in Bina Plaznik,
poskrbeli za praznična presenečenja.
Del presenečenja so bile
umetniške stojnice s čudovitimi darili za praznični čas, ki
jih izdelujejo srčni ustvarjalci. Tu se je našlo vse, od mošnjičkov, obraznih pilingov
do ročno izdelanih voščilnic.
Drugi del je sestavljal pester
spremljevalni program, v katerem so sodelovali za otroško veselje Barbara Mlakar
s peko okrasnih prazničnih
piškotkov ter Vesna Dobrišek
in Barbara Romih z izdelovanjem prazničnih okraskov.
Za praznični stik s sabo s telovadbo in mini predavanje je
poskrbela Savina Vybihal, Polonca Kladnik pa je razstavila
svoje doma zašite mojstrovine
iz ostankov blaga. Kako kreativne ideje vrtijo svet, nam
je z okrasitvijo najlepšega
božičnega drevesca v deželi
prikazala Andreja Jesenek,
notranja oblikovalka iz Aja
Dizajna.
Na »Coknpok kupčiji« so
se predstavili tudi člani društva Cok 'n' pok iz Celja ter
ustvarjalci, ki so pripravili
praznična darilca in poskrbeli
za drobne pozornosti. Zavod
za kulturo, turizem in šport
Polzela je vse obiskovalce presenetil z brezplačnim kuhančkom in čajem, ki ga je obiskovalcem postregla Teta Zima
– Jasmina Lajlar. Praznična
glasba, čudovit sončen dan,
praznično okolje ter vzdušje
bodo ostali v srcih vseh obiskovalcev do naslednje, četrte »Coknpok kupčije«, ki se
obeta spomladi. Nova presenečenja in nove kupčije že
nestrpno čakajo.
T. Tavčar

Piškoti so nepogrešljivi v času praznikov

Najlepši so doma narejeni okraski

Pestra ponudba novoletnih izdelkov

V nedeljo, 9. decembra, se
je v okviru »Coknpok kupčije« na Gradu Komenda
zbrala pisana druščina »co-

knpokovcev«. Decembrska
je bila, kot se spodobi, pražnje oblečena. Poleg prodaje
posameznih kosov »coknpo-

Citre z vokalom
Na tretjem koncertu citrarskega abonmaja, ki ga je že
drugo leto zapored organizira ZKŠT Žalec, sta na Gradu
Komenda na Polzeli nastopili
citrarka Janja Brlec in sopranistka Mojca Bedenik.
Poslušalci so prisluhnili zanimivi kombinaciji citer in
soprana. Glasbenici sta izvaja-

li slovenske in tuje zimzelene
skladbe, odlomke iz oper in
presenetili s slovenskimi in tujimi ljudskimi pesmimi.
Na zadnjem koncertu v sklopu citrarskega abonmaja 3. februarja bo na Gradu Komenda
nastopila Neli Kos Zidar s Ponikve pri Žalcu, študentka citer v Münchnu.
T. T.
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Prešernova nagrajenka Kaja Blagotinšek
Univerza v Ljubljani je podelila univerzitetne Prešernove nagrade študentom za
izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem delu.
To svečano nagrado je letos
prejela tudi Kaja Blagotinšek iz Andraža nad Polzelo,
rojena leta 1989 v Celju. I.
gimnazijo v Celju je uspešno
zaključila leta 2008 in se vpisala na veterinarsko fakulteto, kjer je trenutno študentka
5. letnika.
Raziskovalno delo z naslovom Funkcionalni pomen območja v tretji znotrajcelični
zanki za specifičnost delovanja
dolge oblike dopaminskega receptorja tipa 2 (D2L-R) je plod
triletnega preučevanja dolge
oblike dopaminskega recep-

torja tipa 2, ki je bistveno bolj
zadržana znotraj celic kot njegova kratka oblika. Raziskovala je vzroke za zadržanost
receptorja znotraj celic in tudi
njihov vpliv na njegovo delovanje. Motnje v delovanju tega
receptorja so namreč povezane
s patofiziologijo številnih bolezenskih stanj pri živalih, kot so
parkinsonova bolezen, shizofrenija, manična depresija idr.
Pridobljene rezultate je Kaja
že predstavila na dveh mednarodnih konferencah in v članku, objavljenem v znanstveni
reviji. Naloga ima tudi potencialno uporabno vrednost, saj
poglobljeno poznavanje delovanja teh receptorjev ponuja
dragocene nove priložnosti za
aplikativne raziskave in pove-

Vranski svetniki so se sestali na 13. redni seji in med
drugim v drugem branju
obravnavali odlok proračunov Občine Vransko za leti
2013 in 2014.
Kot je povedal župan Franc
Sušnik, sta bila predloga proračuna v javni obravnavi do
16. novembra. Med javno
obravnavo ni na predlagana
proračuna
prispela nobena pripomba. Je pa občinska
uprava skupaj s strokovnimi
službami podala predloge
sprememb in dopolnitev na
posameznih področjih porabe za proračunski leti in
spremembo na prihodkovni
strani za leto 2013. Spremembe in dopolnitve so nastale
predvsem zaradi vključitve že
sprejetih obveznosti na področju občin Spodnje Savinjske doline za skupne aktivno-

nedeljo. S predstavo želijo
razveseliti domače občin-

Z ene od zadnjih vaj

Spoštovane občanke in občani!
Tako lep in čaroben je božič, da nas vsako leto
zapelje s svojim sporočilom in podobo.
Prepustimo se mu in ga praznujmo z mirom v mislih
in s pričakovanjem v srcu.
Prihajajo novo leto, nov čas, nove priložnosti in izzivi.
Vstopimo pogumno naprej in ustvarimo prihodnost, ki nas čaka.
Vsem skupaj želim veliko sreče, zdravja in uspehov
pa tudi veliko odločnosti, srčnosti, poguma in zagnanosti.
Jože Kužnik, župan

Prešernova nagrajenka Kaja
Blagotinšek

zovanje s farmacevtsko industrijo.
T. Tavčar

Sprejeta proračuna za 2013 in 2014
sti in projekte. Svetniki so po
krajši razpravi sprejeli predlagana proračuna. Načrtovani
prihodki proračuna za leto
2013 bodo znašali 2.959.347
evrov in odhodki 2.754.885
evrov, za leto 2014 pa prihodki 2.306.223 evrov in odhodki
2.144.259 evrov.
V nadaljevanju seje so svetniki po krajših razpravah
sprejeli več sklepov. Vrednosti
točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za prihodnje
leto ostaja enaka kot letos
in znaša 0,005054 evra na
kvadratni meter. Povprečna
gradbenacena in povprečni
stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča na območju občine prav tako ostajajo
enaki in znašajo 812,95 evra
na kvadratni meter. Svetniki

Razvalina življenja na Polzeli
Polzelski gledališčniki, ki
delujejo pod okriljem Kulturno-umetniškega društva
Polzela, se že dalj časa pripravljajo na uprizoritev igre Frana Šaleškega Finžgarja z naslovom Razvalina življenja.
Predstavo režira Matjaž
Jeršič, v njej pa bodo zaigrali Vlado Marjetič, Andreja
Lesjak, Vlasta Pšaker, Igor
Pungartnik, Dani Pfeifer in
Jaka Jeršič, ki skrbi tudi za
sceno in kostume, za glasbo
pa Zmago Štih. Premiera bo
v soboto, 12. januarja, ponovitev pa naslednji dan, v
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stvo, nameravajo pa tudi
gostovati.
T. Tavčar

so se seznanili z nadgradnjo
organiziranega turizma v Občini Vransko in v Spodnji Savinjski dolini ter sprejeli sklep,
da Občina Vransko vstopi v
družbo z omejeno odgovornostjo Zeleno zlato, d. o. o.,
kot družabnik z deležem 5,49
odstotka, kar znese 412 evrov.
Svetniki so sprejeli tudi sklep
o enkratni denarni pomoči za
novorojenčke v Občini Vransko za leto 2013, ta bo znašala
za prvorojenčka v družini 132
evrov, za drugega otroka 221,
za tretjega 309 in za vsakega naslednjega 353 evrov, in
sklep o sofinanciranju obnove
kulturnega in sakralnega spomenika – župnijske cerkve sv.
Mihaela na Vranskem v vrednosti 12.000 evrov letno za
obdobje petih let. Poleg teh
sklepov so sprejeli še sklep o
pripravi sprememb in dopolnitev OPN Občine Vransko in
odlok OPPN za del območja
naselja Čeplje.
Ob koncu seje so bili svetniki seznanjeni z oceno škode
po novembrskih poplavah z
neurjem v občini, ki skupaj s
škodo na vodotokih (prijavitelj škode je bila Agencija RS
za okolje) znaša 932.439,85
evra; od tega 668.87,90 evra
na vodotokih, 252.373,63 evra
je škode na javni infrastrukturi, 10.268,05 evra v kmetijstvu
ter 919,27 evra na stanovanjskih objektih. Občinski svet je
potrdil vrstni red sanacije treh
novonastalih plazov ter okvirni stroškovnik za izvedbo razširjenih geoloških raziskav
in predlogov sanacije v višini
8.000 evrov.
T. Tavčar

Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi,
naj praznični december odžene vse skrbi!
Vse, kar je dobro, naj za vedno ostane,
naj v miru in zdravju vsak človek zaživi!

OBČINA PREBOLD

Vsem občankam in občanom
želimo vesele božične in novoletne praznike, vse lepo v letu 2013.
Čestitamo tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Župan in občinska uprava
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O posledicah razmišljati prej
Rdeči križ Slovenije je
največja humanitarna organizacija v Sloveniji, ki je še
posebej v tej krizi nepogrešljiva pri nudenju pomoči
ljudem v materialni stiski.
Ta čas pa se očitno v nekakšni krizi nahaja tudi Območno združenje RK Žalec,
o čemer so se na zadnji seji
sosveta pogovarjali župani
spodnjesavinjskih občin.
Na koordinaciji županov
je bila prisotna predstavnica Rdečega križa Slovenije,
po razpravi pa so župani
sprejeli sklep, da do nadaljnjega ustavijo financiranje
območnega združenja oziroma izplačevanje mesečnih
dotacij, dokler se ne uredijo
kadrovske razmere na območnem združenju. Župani
so izpostavili neustrezno sodelovanje območnega združenja s krajevnimi odbori,
od katerih je KO Vransko
aprila prenehal uradno delovati. Ker lahko imajo edino
prostovoljci oziroma aktivisti RK ustrezen pregled nad
razmerami na določenem
območju, se je Občina Vransko zavezala, da bo pomagala vzpostaviti ponovno delovanje krajevnega odbora RK.
Sekretarka, ki je edina zaposlena na območnem združenju RK, se je s 1. julijem
upokojila, vendar je upravni
odbor OZ RK Žalec šele 14.
decembra objavil razpis za
zaposlitev nove sekretarke,
zato svoje delo še do konca
tega leta opravlja za polovičen delovni čas.
Generalni sekretar RK
Slovenije dr. Danijel Starman je na naše vprašanje o
tem odgovoril: »Z omenjenimi težavami smo bili seznanjeni na posvetu županov
Spodnje Savinjske doline.
Problematiko obravnavamo
zelo resno, zato bomo zadevo glede na pristojnosti
obravnavali tudi na upravnem odboru in po potrebi
na drugih organih. Vsekakor
se bomo zavzeli za ustrezno
kadrovsko rešitev, ki bo problematiko razreševala v prid
ljudem na tem območju, zaradi katerih Rdeči križ tudi
obstaja.«
Ob vsem tem pa preseneča, da pred omenjenim sestankom županov nihče – ne
občine ne glavni odbor RK –
za pojasnila ni vprašal predsednice OZ RK Žalec Darje
Fišer, ki je tako šele prejšnjo
sredo s podpredsednikom

Janezom Megličem o razmerah v žalskem območnem
združenju seznanila žalskega
župana Janka Kosa, pred tem
pa, kljub temu da uradno ni
bila obveščena o ničemer,
poslala županom dopis s pojasnili. Po sestanku je župan
povedal, da se bo zavzel za
izplačilo decembrske dotacije, jasno pa je, da bo prihodnje leto RK zaradi splošnega varčevanja dobil manj
denarja kot doslej.
Kaj je torej botrovalo takšnim nesporazumom v
žalskem območnem združenju RK? Darja Fišer, ki
je predsedovanje združenju
prevzela po odstopu takratne predsednice pred dvema letoma oziroma sredi
mandata (sama je bila podpredsednica), pravi, da so
se prva večja nezadovoljstva
začela z novim načinom delovanja oziroma odnosa med
območnim združenjem in
krajevnimi odbori. Do leta
2006 so bili krajevni odbori
RK samostojne pravne osebe, nato pa so bili v skladu
z navodili glavnega odbora RKS ukinjeni kot pravne osebe. Pravne osebe so
samo območna združenja,
za vsak krajevni odbor pa je
na njegovem računu poseben konto. Po besedah Darje
Fišer je to pri predsednikih
krajevnih odborov ustvarilo
vtis, da so krajevnim odborom vzeli denar, kar pa ni
res. V žalskem območnem
združenju trenutno deluje
15 krajevnih odborov. »Formalno krajevne organizacije
na Vranskem od letošnjega
aprila ni, to pa ne pomeni,
da RK tam ne deluje več, ker
smo vse naloge prevzeli v
območnem združenju, razen
postaj RK (merjenje krvnega
tlaka, holesterola in sladkorja) in obiskov na domu ob
rojstnodnevnih jubilejih. Za
vse ostalo skrbimo v območnem združenju, tako kot v
ostalih krajevnih odborih, to
je za delitev hrane oziroma
socialno pomoč in krvodajalske akcije.«
Prav delitev hrane je verjetno drugo jabolko spora,
okrog katerega se kopiči nezadovoljstvo: »Od lani imamo spremenjen način delitve
hrane. Do predlani, ko smo
dobili silne količine hrane iz
zalog EU, nismo imeli ustreznih prostorov zanjo. Zato
smo morali vsem krajevnim
odborom v enem dnevu raz-

Dve akciji januarja
Zadnji dve letošnji krvodajalski akciji v Spodnji Savinjski dolini sta bili v Preboldu, kjer je kri darovalo
69 krvodajalcev, in v Žalcu,
kjer je na odvzem prišlo 113
krvodajalcev.
Do konca novembra je po
besedah strokovne delavke

Območne organizacije RK
Žalec Majde Pilih kri darovalo 1824 krvodajalcev, koliko
pa skupaj v letu 2012, pa bo
znano prve dni januarja. V
letu 2013 bo deset krvodajalskih akcij, prvi dve že januarja
in sicer 17. na Vranskem in
21. na Polzeli.
T. T.

deliti vso to hrano, predsednikom smo jo pripeljali kar
domov. Takrat je bilo veliko
pripomb in nejevolje zaradi
tega, ker so jo morali potem
sami tudi razvažati naprej.
Potem smo od žalske občine
dobili prostore za skladišče,
jih preuredili in zdaj zadostujejo sanitarnim predpisom, tako da lahko hrano
uskladiščimo. Ko pride pošiljka, povabimo vse KO, vse
ljudi iz posamezne KO, da
pridejo iskat hrano. Imamo
sezname in če kdo ne more
priti k nam, mu mi pripeljemo hrano. Če bi imeli težave
s prevozi, imamo dogovorjeno z občino, da nam pri tem
pomaga. Sezname vodimo
zelo natančno in moram
povedati, da so ljudje celo
veseli, da zdaj prihajajo po
pomoč v Žalec in da v svojih
okoljih niso več tako izpostavljeni. Tudi s tem predsedniki KO niso bili najbolj
zadovoljni, vendar večinoma
dobro sodelujemo. Še vedno
nam posredujejo sezname,
ki jih skupaj pred vsako delitvijo prečistimo. Ljudje, ki
so v stiski, lahko pridejo neposredno na območno združenje, lahko tudi preko KO,
a vse se zdaj razdeli v skladišču OZ. To je vsa razlika,
in to smo poskusili razložiti
tudi županom že pred tem
zadnjim sosvetom,« je povedala Darja Fišer in dodala,
da se s predsedniki krajevnih odborov sestajajo štirikrat na leto in govorijo tudi
o teh spremembah, da večina krajevnih odborov tudi
sedaj deluje dobro. Prav tako
je povedala, da je KO Polzela
pred časom izrazil željo po
preoblikovanju v samostojno območno združenje.
Župani so izpostavili kadrovsko neustreznost v žalskem območnem združenju. Sedanja predsednica je
v žalskem območnem združenju začela delati kot javna
delavka pred več kot 20 leti,
nato pa je postala prostovoljka. Dva mandata je bila
članica izvršnega odbora,
v zadnjem mandatu podpredsednica, zaradi odstopa
predsednice pa je po funkciji
prevzela vodenje območnega
združenja. Na skupščini prihodnje leto bodo volili novo
vodstvo in zaradi pomanjkanja časa ne bo kandidirala
za predsednico, je povedala
Darja Fišer. Razpis za novega sekretarja območnega
združenja se je res zavlekel,
v razpisni komisiji pa sta poleg nje podpredsednik Janez
Meglič in predsednik Nadzornega sveta OZ RK Marjan
Golob.
V prvih januarskih dneh
bodo predvidoma izbrali
novega sekretarja ali sekretarko in jo zaposlili s poskusno dobo, januarja pa bo na
osnovi pogodbe verjetno še
pomagala prejšnja sekretarka Majda Pilih. Ob odhodu

ji bo združenje ravno zato,
ker je pristala na delo za polovičen čas do konca tega
leta, lahko izplačalo zakonsko določeno odpravnino
ob upokojitvi – tri povprečne plače, je povedala Darja
Fišer in opozorila, da ima
sekretarka neizkoriščen še
ves letošnji dopust, da je bilo
kljub zaposlitvi za polovičen
delovni čas opravljeno vse
delo in da je bila vedno na
razpolago ljudem. Vendar pa
denar za odpravnino ne gre
iz programskih sredstev ne iz
pomoči, prav tako se župani
niso strinjali, da bi pomagali
zagotoviti ta znesek.
Glede enote prve pomoči
v okviru civilne zaščite pa
Darja Fišer pravi, da je ekipa
oblikovana, ni pa ustrezno
opremljena zaradi pomanjkanja sredstev. Bo pa prav
žalsko območno združenje v
letu 2013 organizator regijskega tekmovanja ekip prve
pomoči.
Leto 2012 je res izjemno
težko. »Letošnje leto je bilo
res grozno, in to predvsem
zaradi zelo velike stiske ljudi.
Delo v območnem združenju
nemoteno teče, ne glede na
to, da smo v prehodnem obdobju, ko sekretarka odhaja
v pokoj in iščemo novega
sekretarja. Tudi ta prehodni
čas se je verjetno odražal v
naših odnosih, ne pa v delu
združenja kot takem. Zares velika težava pa je ta, da
imamo za zdaj dovolj hrane,
obleke, materialnih dobrin,
kot so na primer drva, problem pa je, ker ljudje potrebujejo denar za plačilo položnic, zato so stiske ljudi in
pritisk na našo organizacijo
še toliko večji.«
K. R.

Rekli so … leta 2012
»Po kakovosti je vinska kapljica letos spet
zelo dobra, a zaradi suše in
količinsko manjšega pridelka
bomo morali »šparati« in do
naslednje letine piti vino v
manjših kozarčkih,« je med
drugim dejal predsednik savinjskih vinogradnikov Silvo
Marič na letošnjem martinovanju pri žalskem Keudru.
»Igranje in petje za
dušo sta dokaz, da
ima umetnost več pojavnih
oblik, v kateri dostikrat sodelujejo ene in iste osebe. Ali
drugače povedano, umetniška duša mora skozi te pojavne oblike iztisniti iz sebe svoj
umetniški navdih.« (z ene od
razstav v Grižah)
»Kakor raste drevo,
tudi mi z njim poganjamo korenine globoko v
zavedanje. Naše misli rastejo
v nebo, se širijo v krošnjo, na
katere veje bodo sedle ptice
radovednosti, od koder bodo
odletele in povedale drugje, kar so slišale. Če bomo
ustvarili košato in močno
drevo, bomo kljubovali vetru
in vsem viharjem, ki jih prinaša sodobni čas …« (besede
Jolande Železnik, izrečene v
preboldski knjižnici)
»Tako se zakopljem v
branje Utripa in ostalih časopisov, da pozabim,
koliko je ura. Največkrat
tudi lačna nisem, saj je branje neke vrste moja hrana.
Hvala bogu, da imam še vse

pospravljeno po dilah …«
(izjava najstarejše vremenarke na Slovenskem, 90-letne
Marije Šmit)
»Realnost ni tisto, kar
se vidi skozi očala
vrha političnih strank. Zato
so ukrepi, ki jih vrhovi izvajajo, tako čudaški. Nimajo
zveze z resničnostjo. Zato vsi
poskusi, da bi stvari postavili
v moderne okvire, propadejo. Kopirajo različne trende
in pojave zahoda, ki so izraz
krize. Neprežvečene jih ponujajo naprej, kot da rešujejo naše probleme. Pa jih ne.
Mislim, da nismo v stiku z
resničnostjo.« (dr. France
Bučar na prvem Maistrovem
večeru v Žalcu)
»Spomini
bledijo,
obujamo pa jih za
nove rodove, da ne bi pozabili, kako velika dragocenost
sta mir in svoboda in kako
drago smo ju morali plačati. Ne z zlatom in denarjem,
pač pa s krvjo in trpljenjem
tisočih partizanskih borcev,
aktivistov OF, zapornikov,
taboriščnikov, talcev, izgnancev, beguncev pa tudi
drugih skupin zlasti nemočnega civilnega prebivalstva.
In spominjamo se zato, ker
smo ponosni, da smo se tako
rekoč golih rok uprli okupatorjem, ki so se namenili uničiti slovenski narod.« (Jure
Matko, predsednik KO ZB
za vrednote NOB Tabor, ob
odkritju spominske plošče v
Ojstriški vasi) Utripi 2013

Veselo srečanje starejših Galičanov
Krajevna organizacija RK
Galicija je minulo soboto popoldan skupaj s KS Galicija
organizirala tradicionalno
srečanje krajanov starih 70
in več let. Prijeten in pester
program, so pripravili učenci
POŠ Trje pod vodstvom Nade
Jelen in plesna skupina Tip
Top iz Celja, ki je zaplesala zanimiv orientalski ples.
Srečanje, ki je bilo tudi tokrat v Gasilskem domu Pernovo, je bilo tako popestreno
s pesmimi, glasbo, deklamacijami in plesom. Svoje sta k

vzdušju prispevala tudi predsednica KO RK Galicija Dragica Tratnik in predsednik KS
Galicija Jože Krulec, ki sta nagovorila starejše in jim zaželela
prijetno preživetje sobotnega
popoldneva. Tega sta še dodatno popestrila Andrej Križan
in Marjan Tkavc, ki sta s klarinetom, harmoniko in petjem
dodobra ogrela udeležence in
jih pripravila, da so peli z njima, nekateri pa tudi zaplesali. Za okusno kosilo, pijače in
sladke dobrote so poskrbele
aktivistke Rdečega križa.

Mlade orientalske plesalke iz Celja so popestrile srečanje starejših

Predsednica KO RK Galicija
Dragica Tratnik nam je povedala, da je v njihovi KS Galicija trenutno 172 ljudi starih 70
in več let, dve krajanki pa sta
stari tudi čez devetdeset, a sta
v Domu starejših v Laškem.
Srečanja se je udeležila približno polovica vseh vabljenih.
Najstarejši med njimi pa je bil
87–letni Ivan Hrustelj. Tiste, ki
se srečanja niso mogli udeležiti
pa bodo aktivistke RK, tako kot
običajno, obiskale pred novim
letom na njihovem domu ali v
domovih starejših.
D. N.
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Dušan Pungarnik, poveljnik
CZ Občine Žalec

Vsaka občina ima izdelane načrte zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah. Ti načrti
temeljijo na ocenah ogroženosti, in sicer za vsako vrsto
nesreč posebej. Temeljijo pa
tudi na prostovoljcih, ki so
del tako imenovanih sil zaščite in reševanja.
Da so in bodo poplave v
naši dolini ena najpogostejših
naravnih nesreč, je še enkrat
potrdilo leto 2012. Poveljnik
Civilne zaščite Občine Žalec
Dušan Pungartnik ob tem
poudarja, da bodo to dejstvo
morali sprejeti in se navaditi na samozaščitno ravnanje
tudi občanke in občani.
Kakšno je bilo leto 2012
z vidika zaščite in reševanja ter kaj lahko ljudje sami
naredijo, da bi bili varnejši
predvsem pred poplavami?
»Leto 2012 z vidika zaščite
in reševanja ni bilo najboljše,
predvsem zaradi novembrske
poplave, pa tudi poletje je
bilo dolgo in vroče, kar prav
tako ni bilo najugodnejše za
naravo. Če se osredotočim na
poplave: občanke in občani
bodo morali začeti razmišljati o samozaščiti, predvsem tisti, ki imajo svoje domove na
poplavno nevarnih območjih
in jih tako imenovane »stoletne vode« prizadenejo vsako
drugo, tretje leto. Gasilci in
drugi pripadniki civilne zaščite namreč ne bodo imeli
vedno časa, da bodo zanje
polnili, prevažali in zlagali
protipoplavne vreče. Danes
je mogoče kupiti raznovrstna
zaščitna protipoplavna sredstva, ki so tudi učinkovitejša
od protipoplavnih vreč. Kot
ugotavljamo, ob vsaki poplavi polnimo in vozimo vreče
enim in istim ljudem. Kaj se
s temi vrečami dogaja po poplavi, je vprašanje. Vemo, da
so vreče biorazgradljive, ker
morajo biti, pesek gre … Občani se bodo morali dejansko
obnašati bolj samozaščitno.
Pri tem pa ne mislim le na
protipoplavno varovanje, ampak tudi na zavarovanje za
škodo zaradi poplav. Najhuje
je, da ljudje svojih objektov in
premoženja nimajo zavarovanega, ker so premije visoke in
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so prepričani, da bodo s tem
nekaj privarčevali. Toda to je
draga naložba, če nimaš zavarovano in pride do poplav.
Danes je na voljo zelo veliko
različnih ponudb zavarovalnic, občani bodo morali najti
kakšno njim ustrezno in zavarovati svoje premoženje.«
Rekli ste, da gasilci ne
bodo imeli več časa vedno
pomagati občanom med poplavami. Kako to mislite?
»Poplave so vse bolj obsežne in nevarne, ob tem pa
gasilci ne pomagajo samo
občanom neposredno, ampak morajo varovati pred
poplavami tudi javne objekte.
Tokrat smo imeli srečo, da
voda ni prišla do Žalca, kjer
so lekarna, zdravstveni dom,
šola, vrtci, knjižnica … Javne objekte morajo s protipoplavnimi vrečami zavarovati
pripadniki civilne zaščite in
gasilci. Poleg tega pa so gasilci veliko preveč strokovno
usposobljeni, da bi v času poplav polnili vreče s peskom.
To res lahko počne marsikdo,
za reševanje s čolnom s poplavljenih območij, da ne govorim o čem še hujšem, pa ni
usposobljen vsakdo. In fante
bomo seveda uporabili v takih primerih.«
Kako ste gasilci zadovoljni
s svojim položajem v družbi?
»Gasilci sami najbolj cenijo svoj položaj in svoje delo,
na žalost. Država, ki bi jih
morala najbolj ceniti, se še
vedno precej mačehovsko
obnaša do prostovoljcev, do
ljudi, ki izpostavljajo svoja življenja, zdravje pa tudi svoje
premoženje. Gasilci namreč
velikokrat pozabijo, da imajo lahko prav tako poplavo
doma. Pomagajo drugim, ko
pridejo domov pa, namesto
da bi se spočili, začnejo reševati svoje premoženje. Status prostovoljstva še vedno
ni urejen. Bojim se, da bodo
tudi prostovoljci v prihodnje
začeli na svoje prostovoljno
delo gledati malo drugače, pa
bodo rekli, najprej moramo
poskrbeti zase, če bo ostalo še
kaj časa, pa bomo pomagali
drugim. Zdaj o tem še ne moremo govoriti, fantje so zmeraj pripravljeni pomagati.«
Gre za denar?
»Ne gre samo za denar, denar je postranskega pomena.
Nihče od fantov, ki so sodelovali pri reševanju v poplavah, ne pričakuje niti enega
evra. Pričakujejo pa, da ne
bodo imeli zaradi svojega
prostovoljnega dela težav pri
delodajalcu. Vemo, da ima
delodajalec delavca zaposlenega zato, da mu ustvarja
dohodek, dobiček. Prostovoljec, ki ga ni na delu, pomeni
delodajalcu breme. Delavec
prostovoljec občuti to na
svoji koži. Ne gre ravno za
šikaniranje, se pa delodajalci
nekoliko izogibajo zaposlovanju prostovoljcev. Kar veliko
fantov poznam, ki so bili na

razgovorih za službo, kjer so
jim med drugim zastavili tudi
vprašanje, ali so gasilci oziroma prostovoljci v takšnem
ali drugačnem pomenu. Država bi morala delodajalce
stimulirati, da bi zaposlovali
prostovoljce. Če ima podjetje zaposlene gasilce, bi moralo imeti neke olajšave pri
protipožarnem zavarovanju
objektov, saj je jasno, da je
nevarnost toliko manjša. Glede olajšav za prostovoljce pa
poznamo primere iz drugih
držav, kjer so v določenem
odstotku oproščeni plačila
davka na dohodke oziroma
pri dohodnini. Tega pri nas
na žalost še ni. Mi lahko samo
dotiramo 0,5 % dohodnine
neki humanitarni organizaciji, tudi prostovoljnim gasilskim društvom. In gasilci
zato, da lahko delamo, financiramo sami sebe. Svoj denar
namenjamo prostovoljnim
gasilskim društvom, da lahko
potem s tem denarjem pomagamo drugim. Zato bi se rad
ob koncu še enkrat zahvalil
vsem gasilcem in vsem prostovoljcem, ki so v naši občini pomagali občanom pri odpravljanju posledic poplav, pa
tudi na sploh vsem, ki imajo
v sebi čut, da morajo pomagati pomoči potrebnim. Zahvala je edino, kar jim lahko
damo.«
K. R.
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Za preživetje tudi kraja hrane
Zaradi vse večjih stisk in
revščine ljudi je vedno več
nasilja, pritrjuje policija. Kaj
kažejo podatki, s kakšnimi
primeri se srečujejo policisti? O tem komandir Policijske postaje Žalec Gorazd
Trbovšek.
Kako pogosto policisti posredujete zaradi primerov
nasilja?
»Policisti Policijske postaje
Žalec smo morali zaradi prijave nasilja v kakršnikoli obliki
(psihično ali fizično nasilje)
letos posredovati 317-krat in v
preteklem letu 363-krat. Pravzaprav ni dneva, ko policisti
ne posredujemo zaradi nasilnih dejanj ali prekrškov.
Na področju nasilja v družini smo v letu 2012 obravnavali 32 kaznivih dejanj in 74
prekrškov zakona o varstvu
javnega reda in miru, ki so bili
storjeni zoper bližnje v družini. Ugotavljamo, da je število
teh dejanj in kršitev približno
na isti ravni, saj je bilo takšnih
kaznivih dejanj v letu 2011 32,
prekrškov pa 70. Kar nas mora
skrbeti, je to, da so storilci in
kršitelji čedalje bolj predrzni,
saj smo nekajkrat (mislim, da
je bilo 5 takšnih primerov)
morali posredovati tudi na
Centru za socialno delo, kjer
so stranke verbalno in celo fizično napadle uslužbenke, ki
so zgolj opravljale svoje delo.

Rekli so ...
Stanislav Veniger, generalni direktor policije (ob
nastopu nove funkcije):
"Ni mi vseeno, kaj se dogaja s slovensko policijo,
saj sem bil skoraj vso svojo
poklicno kariero policist in
vem, kako pomembna je vloga te institucije za našo družbo kot celoto. Policija je, tako
kot številne druge institucije, trenutno v razburkanem
obdobju, ko smo soočeni z
vsesplošnim varčevanjem,
krčenjem, iskanjem še zadnjih skritih rezerv. Veliko
modrosti, občutljivosti, motiviranja zaposlenih bo potrebno, da ne bo oškodovana
kakovost policijskega dela, na
katerega smo sicer lahko ponosni. Znotraj razpoložljivih
razmer bomo zato iskali najboljše rešitve in izšli tudi iz te
težke situacije. Drugega nam
tudi ne preostane.
Ne smemo pa pozabiti, da
se prava moč policije skriva v
ljudeh. Še vedno imamo veliko policistk in policistov, ki
svoje delo opravljajo s srcem.
Ti časa, ko so v modri uniformi, ne jemljejo kot službo,
pač pa kot poslanstvo. Sposobni se čutijo pomagati drugim in vsaka zahvala, uspeh
je spodbuda za nadaljnje
delo. To ni osemurno delo, to
je enostavno način življenja.
In prav taki posamezniki nas
rešujejo kot sistem in dobese-
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Stanislav Veniger

dno. Oni dvigujejo naše povprečje.
Prioritete našega policijskega dela zaznamujejo trenuten čas in razmere, v katerih živimo. Ključna prioriteta
dela bosta zato učinkovit boj
zoper finančni in gospodarski kriminal ter zagotavljanje
visokega standarda varnosti v
naši državi.
Z novo predlagano policijsko zakonodajo, ki je trenutno v parlamentarni proceduri, dobivajo tudi policijske
uprave in policijske postaje
več samostojnosti, kar jim
obenem nalaga tudi večjo
odgovornost. To je prvi korak v smeri nove vizije dela
v lokalni skupnosti, katere
ključni prednosti bosta večja
odzivnost in prilagajanje aktualni lokalni problematiki.
Veliko pozornosti pa bomo
v policiji posvetili tudi odnosom v instituciji ter integriteti
policijskega dela."
K. R.

Iluzorno je pričakovati, da
se bo glede na ekonomsko
krizo, ki nas trenutno tare,
varnostna situacija izboljšala. Kljub temu pa lahko vsak
izmed nas veliko pripomore
k temu, da se preprečijo nasilne »eskalacije«. Včasih je
dovolj že odprt pogovor med
dvema sprtima. Pri tem igra
pomembno vlogo uživanje alkoholnih pijač, zato apeliram
na vse, ki vedo, da so v opitem
stanju še bolj agresivni, da se
skušajo upreti takšni razvadi.
Zlasti če so v takšnem okolju
prisotni otroci, saj jim s tem
uničujete otroštvo in v tem
trenutku tudi čar prihajajočih
praznikov.«
Kaj poglabljanje revščine
pomeni za splošno varnost
ljudi?
»Policisti opažamo, da se
revščina med ljudmi poglablja, saj obravnavamo kar nekaj primerov, ko storilci odtujijo prehrambne izdelke iz
trgovine ali ozimnice iz privatnih objektov. Opozoril bi, da
smo se policisti, kljub temu
da gre za dejanja, ki jih storilci storijo večinoma iz obupa,
dolžni odzvati in v skladu z
zakonom tudi obravnavati takšne storilce.«
V zadnjih tednih v večjih
mestih po državi potekajo
protestni shodi državljanov.
»Ljudje svoja nestrinjanja
izražamo na različne načine,
Ustava Republike Slovenije pa
nam daje pravico do mirnih
zborovanj, na katerih lahko
izrazimo svoja mnenja. Če se
boste udeležili takšnih zborovanj, policisti svetujemo, da
v njih sodelujete mirno in ne
nasedate provokacijam nasilnežev.«
December je pregovorno
vesel mesec, zaznamovan pa
tudi s pirotehničnimi sredstvi in z alkoholom. Kaj bi
svetovali občankam in občanom?
»Ker smo že v veselem prazničnem decembru, bi občanom z namenom, da bi prazniki ostali veseli, svetoval,
naj ne vozijo, kadar zaužijejo
alkoholne pijače. Staršem

Gorazd Trbovšek

svetujem, naj bodo pozorni
na svoje otroke, saj se bodo
na tržišču kmalu pojavile vse
oblike pirotehničnih izdelkov,
nekateri med njimi so tudi
zelo nevarni, zato bodo pogovori in nasveti našim otrokom
zelo dobrodošli. Tudi policisti
bomo v šolah nudili preventivne nasvete na to tematiko.«
Kaj bi želeli še posebej povedati občankam in občanom v tem zadnjem mesecu
leta 2012?
»Poklic policista je posebno
poslanstvo, zato nam je država, med drugimi nalogami policije, na prvo mesto postavila
nalogo varovanje življenja,
osebne varnosti in premoženja ljudi. Občanom sporočam,
da smo tudi policisti ljudje,
zato velja strpnost, predvsem
pa trezna razsodnost, kadar
se znajdete v postopkih policistov, saj je ta postopek v prvi
vrsti nastal zaradi vaše varnosti ali varnosti drugih oseb, pa
naj bo to v cestnem prometu,
na javnih shodih, v primeru
nasilja v družini ali nekje na
ulici.
Vsem občanom Savinjske
doline želim vesele in predvsem varne praznike!« K. R.
V novembru so policisti sodelovali v humanitarni akciji Anina zvezdica. Zbirali
so hrano z daljšim rokom
uporabe in jo v začetku tega
meseca izročili pobudnici
akcije Ani Lukner. Skupaj
z vojaki in tudi s pomočjo
občanov so zbrali več kot
deset ton hrane. Hrano so
zbirali tudi v žalski policijski postaji.

O kitajski medicini
V Medobčinski splošni
knjižnici Žalec so pripravili predavanje o tradicionalni kitajski medicini, katere
razvoj traja že več kot 4000
let in združuje bistvo kitajske filozofije, kulture in
znanosti.
Tradicionalna kitajska medicina je edinstven sistem
zdravljenja, ki vključuje nauk
o diagnostiki, vzrokih, nastanku in poteku bolezni ter
metodah zdravljenja. Najpogostejši in najbolj znani metodi zdravljenja sta akupunktura in akupresura – kitajska
medicinska masaža (tuina)
ter zdravljenje s kitajskimi
zdravili. Vsem metodam je

skupno naslednje načelo:
zdravljenje po naravni poti, s
katerim se vzpodbudi pravilno delovanje organizma. Po
pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice
Žalec Jolande Železnik je dr.
Han Zaoxiang, zdravnik tradicionalne kitajske medicine, ob pomoči Mihe Viranta,
univ. dipl. sociologa kulture
in sinologa, slikovito predstavil omenjeno medicino. Andreja Ročnik, Zvonka Frank
in Jelka Pere, ki so prav tako
sodelovale pri predstavitvi, pa
so predstavile svoje izkušnje.
Dr. Han Zaoxiang je ob koncu
odgovarjal tudi na vprašanja
udeležencev predavanja. T. T.
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OSREDNJE TEME / SOCIALNE STISKE IN POMOČ

Stiske in revščina se širijo med ljudmi

Helena Bezjak Burjak, direktorica
Centra za socialno delo Žalec

Leto 2012 je bilo v vseh letih samostojne Slovenije verjetno najbolj neprijazno za
ljudi v socialni stiski. Zaradi
varčevanja javnih sredstev
in preprečevanja zlorab je
država naenkrat in korenito
zarezala v prav vse socialne
pravice oziroma pomoči ter
tako ustvarila velik sloj posameznikov in družin, ki ne
zmorejo več osnovnih stroškov za dostojno življenje.
Ne, ker ne bi želeli delati ali se
odpovedati kakšnim priboljškom, ampak ker je življenje
postalo tako drago, delo (še
zlasti plačano) pa za toliko
ljudi nedosegljivo. Mnoge so
poleg tega udarile še kakšne
napačne osebne odločitve.
In vse preveč jih je, ki jim
celo centri za socialno delo
ne morejo pomagati. Na vse
to so posamezniki opozarjali
že pred pričetkom veljavnosti
Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev in bili deležni hudih kritik, med njimi
besed, da podpirajo lenuhe.
Prvo leto izvajanja zakona
je pokazalo, da je realnost še
bolj črna od napovedi. Res je
bilo odkritih precej zlorab, a
še več ljudi je zakon pahnil v
resnično revščino.
Kaj se je v tem letu dogajalo
na žalskem centru za socialno
delo, smo vprašali direktorico Centra za socialno delo
Žalec Heleno Bezjak Burjak.
Leto 2012 si boste zaposleni v centrih za socialno delo
najbrž dobro zapomnili. Koliko vlog ste obravnavali?
»S 1. 1. 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, ki govori o
štirih pravicah in devetih subvencijah. Vloge po tem novem
zakonu smo začeli sprejemati
že 1. decembra 2011, tako da je
bil že to zelo hud mesec. Ljudje
so prihajali z novimi vlogami,
bilo je ogromno nejasnosti,
računalniška podpora še ni
delovala. Seveda se je v začetku dogajalo, da tudi sami strokovni delavci ljudem niso znali
dati jasnih navodil v zvezi v
vlogami, tako da smo pozneje,
ko smo izdajali odločbe, ljudi
ponovno pozivali in prosili za
kakšne dopolnitve in spremembe. Po novem letu smo
namreč že začeli dobivati nekoliko bolj dodelana navodila v
zvezi z izvajanjem tega zakona.
Nezadovoljstva uporabnikov je
bilo zelo veliko, kar je bilo tudi
nam razumljivo. Kar nekaj mesecev so namreč ostajali brez
sredstev za osnovno preživlja-

nje ali zagotavljanje nekih dodatnih možnosti za otroke, če
govorimo o otroškem dodatku
ali denarni socialni pomoči. V
prvih mesecih letošnjega leta
smo prednostno reševali vloge
iz naslova denarna socialna pomoč oziroma izredna denarna
socialna pomoč, ker so bila za
veliko družin to res osnovna
sredstva za preživljanje. Šele
po tem prvem valu smo začeli
z reševanjem vlog za znižanje
plačila vrtca. Tudi tu je bilo
ogromno nezadovoljstva staršev, ker so dobivali pavšalne
mesečne zneske na položnicah,
s tem pa so se jim nabirali dolgovi ali preplačila. Šele potem
smo začeli reševati vloge iz naslova varstveni dodatek in vse
ostale vloge, se pravi subvencije za malice in kosila pa tudi
za prevoze, katerih reševanje je
bilo v naši pristojnosti do julija,
potem pa je prešlo pod drugo
ministrstvo oziroma v pristojnost šol. Meseci do septembra
so bili tako zelo naporni, naporni za strokovne delavce in
seveda težki za uporabnike. Z
novembrom smo prišli, kot rečemo, na tekoče, kar pomeni,
da smo ponovno uspeli odločati v roku 30 dni od prejema
popolne vloge, kot smo bili vajeni prej.Vse do novembra smo
delali z velikim zaostankom.
Ljudje so čakali na izplačilo
otroškega dodatka tudi do pet,
šest mesecev. Seveda je bilo na
nek način dobro, ko so družine
končno prejele izplačan večji
znesek, ampak tudi v vmesnem
času so morale živeti.
Zaradi vsega tega smo imeli na centru ogromno nasilja,
predvsem verbalnega, žal pa
tudi fizičnega. Devet mesecev
smo imeli zagotovljeno varovanje, potem ne več. A že zdaj,
decembra, ko prihajajo nove
vloge, ugotavljamo, da ljudje
nimajo več ničesar izgubiti,
izgubili so še zadnjo trohico
dostojanstva. K nam pridejo
pravzaprav čisto obupani in
jim je popolnoma vseeno, s kakšnimi sredstvi bodo prišli do
pomoči. Takrat so tudi fizično
nasilni. Še vedno pravim, da je
to nedopustno, ker so ogroženi
strokovni delavci pa tudi sami
uporabniki. Skušamo jim pomagati po najboljših močeh,
ampak ljudje so res obupani.
Včasih jih je težko umiriti, če
se jih ne da, moramo poklicati
pomoč Policijske postaje Žalec.
Vlog v decembru 2011 je
bilo ogromno, toda samo število vlog nam ne pove ničesar,
saj se z eno vlogo uveljavlja toliko pravic in subvencij, da so
bili to res kupi pošte in odločb.
Koliko denarja je bilo skupno namenjenega za izplačilo
uporabnikom, težko rečem,
dejstvo pa je, da je ogromno
ljudi izgubilo določene pravice
oziroma možnost uveljavljanja
subvencij. Ogromno ljudi je
izgubilo pravico do varstvenega dodatka. Prav tako je manj
družin upravičenih do otroškega dodatka, ker sta bila z
zakonom o uravnoteženju jav-

nih financ ukinjena dva najvišja razreda in so družine spet
izgubile ali so se jim zmanjšale
pravice. Zelo so se znižali minimalni pogoji, da je družina
upravičena do subvencije plačila malice in kosila šolarjev.
Povsod se je zelo zaostrilo.
Še posebej težko je bilo v začetku leta, ko so ljudje začeli
prejemati prve odločbe, predvsem negativne za pravico do
denarne socialne pomoči ter
kritja razlike do osnovnega in
dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Stiske ljudi so bile
grozne.«
Ali ugotavljate, da se je povečalo število brezdomcev, da
je več deložacij? Kam gredo ti
ljudje?
»To število se je zelo povečalo. Kam gredo ti ljudje, ne
vemo. Na center dobivamo
samo v vednost obvestila o deložacijah, nismo pa vpleteni v
te postopke. Ljudje izgubljajo
stalna bivališča in če so bili kadarkoli upravičeni do denarne
socialne pomoči na centru za
socialno delo, potem lahko na
centru pridobijo fiktivni stalni
naslov. Tu beležimo izjemen
porast. Vidimo tudi ogromno
ljudi na ulici, brezdomcev.
Ljudje, družine nimajo več
kam iti. Letos se je resnično
zelo poslabšalo stanje družin,
posameznikov, ki izgubljajo
domove ali možnosti bivanja v
podnajemniških stanovanjih,
ker so izgubili sredstva za preživljanje in ne morejo plačevati
najemnin. Zaradi najrazličnejših dolgov so deložirani iz stanovanj, v katerih so imeli možnost uveljavljanja subvencije
najemnine. To so zelo tragične
zgodbe.«
Kaj je potrebno nujno spremeniti, zakonsko urediti?
»Ljudem je nujno treba dati
možnost, da nekje bivajo. V
Žalcu sicer imamo zavetišče za
brezdomce, ampak za največ
12 ljudi. To je premalo. Človek,
ki je bil 35 let zaposlen in nikoli ni potrebovali denarne socialne pomoči, zaradi takšnega
ali drugačnega razloga izgubi
svoj dom, ostane na cesti. Ima
pokojnino, ker ima pokojnino,
nikoli ni živel na račun države,
zato je ostal na cesti. Nekdo,
ki je bil upravičen do denarne
socialne pomoči, lahko prijavi svoje bivališče na centru
za socialno delo, lahko gre v
zavetišče. To bi bila zagotovo
ena prvih stvari: urediti način
pomoči ljudem, ki so zaradi
takšnega ali drugačnega razloga izgubili dom. Lahko bi
kdo rekel, da se je zapil in naj
bo tam, kjer je. Toda vseeno je
potrebno pomagati tudi tem
ljudem, pa naj gre za ljudi s
težavami v duševnem zdravju,
za odvisnike ali za upokojence,
ki dejansko ne morejo preživeti s svojimi pokojninami. S to
revščino, ki se je pojavila letos,
in s stiskami, ki tej revščini sledijo, se pojavlja velika vrzel na
področju socialnega varstva.«
Veliko je v medijih opozoril o zelo velikem številu

otrok, ki jim starši ne morejo
plačati malice in kosila, pa
vendar niso upravičeni do
subvencionirane prehrane v
šoli. Imate na centru kakšne
podatke o tem?
»Podatke o tem, kaj se dogaja na šolah, centri nimamo.
Imamo pa podatek, da je zelo
malo izdanih pozitivnih odločb s pravico do subvencije
plačila malice in kosila. Posledično lahko ocenimo, da so
družine, ki niso dobile subvencije, v zelo hudi stiski. Iščemo
vse možnosti, kako tem družinam pomagati, jih napotimo
tudi na razne humanitarne organizacije.«
Ampak tudi humanitarna
pomoč se šteje v prihodek
družine in je torej obdavčena?
»Ko družini neka humanitarna organizacija pomaga
finančno, bi morala biti ta pomoč neobdavčena. V tistem
trenutku sicer res ni obdavčena, je pa naslednje leto, ko je
prikazana kot dohodek družine. Družine naslednje leto ne
bi smele biti prikrajšane zaradi
take pomoči, to bi bilo potrebno nujno spremeniti.«
So se uresničile napovedi,
da se bo povečalo nasilje nad
starejšimi?
»Že ob uveljavitvi zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev smo opozarjali, da se
bo pojavila stiska tudi pri starejših, predvsem s prenosom
pristojnosti odločanja o varstvenem dodatku na centre za
socialno delo ter z znižanjem
cenzusov za upravičenost do
dodatka. Naši strahovi so se
letos potrdili. Ljudje so se v
veliki večini odpovedovali tej
pravici, da ne bi obremenili
svojega premoženja in s tem
premoženja, ki ga prenašajo na
svoje otroke, ali pa so odrasli
otroci pritiskali na svoje starše, naj se odpovejo varstvenemu dodatku. S tem so seveda
takoj izgubili nek dohodek za
preživljanje. To se pozna tudi
v institucionalnem varstvu, v
domovih za starejše, ljudje so
celo jemali svoje starše iz domov. Mnogi starejši so na svojem domu v zelo slabi oskrbi,
dogaja se marsikaj, nasilje nad
starejšimi se je povečalo. Vedno pogostejša so opozorila,
da bodimo pozorni, kaj se dogaja za sosedovimi vrati in da
smo dolžni obvestiti center za
socialno delo, če opazimo kaj
takega. Ko dobimo anonimno
prijavo o nasilju nad starejšim
človekom ali o zanemarjanju,
gremo na teren in preverimo.
Če ugotovimo, da gre za nasilje
ali zanemarjanje, ukrepamo v
skladu z našimi pristojnostmi
in človeku pomagamo. Odzovemo se na vsako prijavo in
prijav je kar nekaj. Pri tem pa
poudarjam, da ne gre samo
za nasilje, ampak tudi za zelo
slabo oskrbo starejših. Mnogi,
ki živijo sami ali v paru, so se
enostavno zaprli v svoje domove. Životarijo in jim je zelo
težko, ne upajo ali ne morejo

pa prositi za pomoč. Naša naloga je, da jim ustrezno pomagamo.«
Zakaj smo Slovenci večinoma tako obsedeni s tem, da
otrokom zapuščamo premoženje, tudi na račun svojega
življenja?
»Marsikateremu starejšemu
smo rekli, da mora poskrbi
zase, da bo dostojno živel in
da ne bo lačen. Ampak ljudje
so se zaradi različnih razlogov
odpovedovali
varstvenemu
dodatku, ker so bili ustrahovani oziroma so bili deležni pritiska svojih odraslih otrok (žal
je to realnost), na drugi strani
pa iz nekega osebnega strahu,
da bodo zdaj izgubili tisto, kar
so si pridelali skozi življenje.
Mi smo jih res opozarjali na
to, da morajo tudi leta starosti
preživeti dostojno, potem ko
so garali vse življenje.«
Spet je december. Katere
vloge za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev je potrebno
oddati decembra?
»Vsi starši, ki imajo otroka
v vrtcu, morajo decembra oddati vlogo za znižano plačilo
vrtca, pa tudi vsi tisti starši,
ki jim odločba za otroški dodatek preteče 31. decembra.
Poleg njih pa vsi tisti, katerih
odločbe za denarno socialno
pomoč, varstveni dodatek ali
katerokoli drugo pravico veljajo do 31. decembra.«
Bo odslej manj vlog?
»Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev naj bi
omogočal poenotene vloge in
s tem ne ponavljajočih se vlog,
kar se žal ni zgodilo. Vsaka
sprememba v družini (rojstvo
otroka, sprememba naslova,
zaposlitev, sprememba zaposlitve, ločitev, preživnina) vpliva
na vse pravice. Vsako spremembo je potrebno prijaviti
in potem se ponovno odloča o
vsem. Bo pa letošnji december
zagotovo manj obremenjen kot
lani, ko smo morali naenkrat
odločati o vsem. Sistem tudi v
večini že zelo dobro deluje, čeprav so še vedno pomanjkljivosti, občasno informacijski sistem ne dela, vendar strokovni
delavci lahko opravljajo svoje
delo. Velika pridobitev v letošnjem letu je, da smo v okviru
evropskega socialnega sklada
uspešno kandidirali in pridobili informatorja, ki je zaposlen
na CSD Žalec in je uporabnikom na razpolago v času uradnih ur. Informator sprejema
vloge, daje informacije v zvezi
z izdanimi odločbami, tako da
je delo nekoliko bolj tekoče.«
Velikokrat je slišati očitke,
da na odločanje o pravicah
in subvencijah vpliva osebna
presoja strokovnih delavcev.
»Kar se tiče področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, so vsi strokovni delavci
dolžni odločbe izdajati v skladu z zakonodajo. Ko uporabnik
dobi odločbo v roke, je vedno
prepričan, da je tisti, ki je podpisan pod odločbo, odgovoren
za to, ali je odločba pozitivna
ali negativna. Ljudje zelo težko
razumejo, da je informacijski
sistem narejen tako, da nobenih podatkov ne vnašamo več
ročno, vse naredi sistem sam.

Lastne presoje strokovnega delavca je pravzaprav samo glede
upravnega postopka, ki omogoča neko zelo zakonsko določeno presojo. Vedno rečem, da
je prav, da se uporabnik pritoži,
če ni zadovoljen z odločbo, saj
ima to pravico, in bomo videli, ali lahko kaj popravimo.
Ampak popravimo lahko to,
kar omogoča sistem, ne ker bi
si strokovni delavec premislil.
Sploh te prve odločbe so bile
dostikrat nepravilne, ker so bili
podatki iz Gursa nepravilno
preneseni, tudi iz davčne uprave, potem so se pojavile napake
pri naslovih, družinskih članih,
bančnih podatkih, ampak to se
ni zgodilo zato, ker strokovni
delavec ne bi korektno opravil svojega dela, ampak ker je
samo upošteval tisto, kar mu
je sistem prenesel. In mi moramo temu verjeti. Uporabniki
pa so potem prepričani, da je
bil strokovni delavec tisti, ki
ni česa prav naredil ali se je po
svoje odločil, ker morda koga
osebno ne mara. Tega osebnega
konteksta ne more biti. Kot direktorica vedno ob pritožbah,
če gre za ta osebni nivo, s sodelavci opravim razgovore, da
dobim povratne informacije.
Sodelavci so tudi prisotni, ko
pride uporabnik na pogovor,
tako da lahko potem stvar raziščemo in naredimo zaključke.
Gre pa za upravne postopke, v
katere osebna nota ne more biti
vpletena.«
Kaj bo še zaznamovalo letošnji december?
»Najprej bi še poudarila, da
so bili ljudje v prvi polovici
leta, ko so čakali na odločbe,
kljub vsemu v veliki meri zelo
razumevajoči. Za razumevanje
smo jim bili zelo hvaležni. Mislim, da se Center za socialno
delo Žalec vseeno zelo odpira
ljudem s svojimi pisarnami v
ostalih petih občinah pa tudi
z novimi zaposlitvami preko
evropskega socialnega sklada,
poleg informatorja smo zaposlili tudi pripravnike, tako
da smo se kadrovsko okrepili.
Prav tako smo kandidirali na
razpisu za javna dela in pridobili šest javnih delavcev. Nekako se mi zdi, da gremo naproti
uporabnikom, da se to vidi
tudi v njihovih odzivih, da pa
je tega negativnega dela vedno
dovolj. Treba je poudariti, da
dela center dobro in strokovno, razumemo pa nezadovoljstvo ljudi, ker izhajajo iz svoje
stiske in to pri njih pretehta.
Decembra sodelujemo tudi v
nekaj humanitarnih akcijah.
Zunanje ministrstvo zbira
darila za otroke iz ogroženih
družin in izbralo je Center za
socialno delo Žalec, da jih prevzame in razdeli med otroke.
18. decembra je bila v Dvorcu
Novo Celje velika prireditev
za 180 otrok iz socialno ogroženih družin, kjer smo skupaj
z inštitutom Utrip humanosti
prav tako obdarili otroke in
pripravili prijetno druženje.
Mislim, da se zelo zavedamo
stisk ljudi, da poskušamo narediti tisto, kar lahko v skladu s
svojimi pristojnostmi pa tudi v
sodelovanju s humanitarnimi
organizacijami.«
K. R.

OSREDNJE TEME / SOCIALNE STISKE IN POMOČ

»Kar dajemo, je za srečo!«
Novinarji pogosto slišimo,
da pretiravamo z zgodbami
o revščini ljudi. Koliko so
te zgodbe resnične, najbolje
vedo prostovoljci v humanitarnih organizacijah in društvih. Za kratek pogovor smo
prosili dve v javnosti najbolj
izpostavljeni
zagovornici
najšibkejših – otrok ter brezpravnih in od stisk ter nasilja
izmučenih ljudi. Anita Ogulin je predsednica komisije
za socialna vprašanja in humanitarne zadeve pri Zvezi
prijateljev mladine Slovenije,
Vlasta Nussdorfer pa predsednica društva Beli obroč. Težko ju je dobiti po telefonu, saj
telefonske linije komaj zmorejo naval ljudi, ki potrebujejo pomoč. A imata predane
sodelavke in sodelavce, vedno
pa tudi voljo in energijo, da
opozarjata na ljudi v stiski.

Število žrtev
nasilja narašča
Beli obroč Slovenije je društvo
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Tudi v tem društvu deluje
četica predanih prostovoljk in
prostovoljcev, a je njegov najbolj prepoznaven obraz predsednica Vlasta Nussdorfer.

Vlasta Nussdorfer

Ali število tistih, ki iščejo pomoč pri vas, narašča?
V. Nussdorfer: »Z leti se število močno veča. Naše društvo je
bilo ustanovljeno na miklavževo 2003. V prvih letih je bilo
prošenj za različne vrste pomoči tisoč do dva tisoč letno,
nato se je število dvignilo na
3.000 in lani na 5.000, letos pa
beležimo že več kot 7.000 raznovrstnih prošenj.«
Kakšne zgodbe slišite najpogosteje?
V. Nussdorfer: »Gre za težke
in zapletene družinske odnose.
Običajno se je nasilje dogajalo
že v družinah staršev prosilcev
in, kot bi se »podedovalo«, se
dogaja tudi danes. Žrtve težko izstopijo iz nasilnih odnosov. Veliko je fizičnega pa tudi
psihičnega nasilja. V zadnjem
času se jima je pridružilo ekonomsko nasilje, seveda pa so
otroci na žalost deležni tudi
spolnega nasilja. Zelo pogost
in nadvse pereč problem pa
so razveze oziroma razhodi
staršev in boji za otroke. Boji
za zaupanje v vzgojo, varstvo
in oskrbo pa tudi za realizacijo stikov. Tu mnogi obetajo
odhod na Evropsko sodišče za
človekove pravice že na začet-

ku, če doma ne bi »zmagali«.
Dobiš občutek, da jim je pomembnejša pravda kot otroci.
Nikoli ne veš, kaj je tista prava
resnica, kajti vsaka stran ima
svojo. Zgodi se celo, da nam
pišeta oba starša, ne da bi vedela drug za drugega, in tako
spoznaš dve plati iste zgodbe.
Sprašuješ se, kako sploh pomagati in kaj narediti, saj enemu
izmed staršev rešitev, ki jo bo
prineslo sodišče, ne glede na
to, kdaj in na kateri stopnji, ne
bo všeč. In takrat bo trdil, da je
vse podkupljeno, da pravice ni,
da je zmagala krivica, da ima
rad otroka, pa ne ve, ne kod ne
kam.«
Slišite tudi pritožbe na konkretne ljudi v občinskih upravah, na centrih za socialno
delo, policiji, v zdravstvu?
V. Nussdorfer: »Seveda, veliko
je pritožb, pri čemer jih še največ »leti« na delavce na centrih
za socialno delo, občasno tudi
na policijo, nad zdravstvom se
ne pritožujejo prav pogosto,
seveda pa je največ vroče krvi
zaradi dolgih postopkov na sodiščih, pa čeprav jih pogosto
generirajo kar sami. S številnimi pritožbami zoper odločitve,
nad katerimi so razočarani, z
odsotnostjo z glavnih obravnav
... Ljudi, ki pridejo po pomoč
na center za socialno delo ali
na policijo, moti predvsem to,
da njihovi uslužbenci kritizirajo različne odločitve, izražajo
svoja mnenja in zatrjujejo, da
nikoli ne bo bolje, se obnašajo
precej uradniško, pri policiji pa
predvsem to, da ob intervenciji
kaznujejo tudi žrtev – s plačilnim nalogom. Če ga dobi le
storilec, običajno takoj po odhodu policije vprašajo, kdo bo
račun plačal, in zgodi se, da je
to stara mama s pokojnino ali
otrok s štipendijo. Naslednjič
pa neradi pokličejo policijo.
Seveda se stanje izboljšuje in
je takih primerov čedalje manj.
Policija je med vsemi izredno
usposobljena, tudi na centrih
se je marsikaj premaknilo na
bolje, zdravstvo se močno prebuja in je osveščeno, saj prijavlja kazniva dejanja, občine pa
pomagajo tako, da spodbujajo
tudi nevladni sektor, ki žrtvam
na različne načine nudi oporo,
pomoč, nasvete ...«
Kaj svetujete vsakemu, ki se
znajde posredno ali neposredno v vlogi žrtve oziroma
kako si lahko pomaga sam,
da ne zapade v vedno večje
stiske?
V. Nussdorfer: »Odzvati se
je potrebno zgodaj, ko ni poškodb, ko odnosi niso popolnoma uničeni, ko ni »vroče
krvi«. Če se takoj postaviš
nasilniku po robu, je manj
možnosti, da boš njegova velika žrtev. Takrat ima tudi sam
priložnost, da se spremeni, da
odide na učenje nenasilne komunikacije, da se sporazumno
razideta, da ... Seveda pa mora
žrtev vedeti, da ji institucije ne
morejo pomagati tako, da bi
vse storile, saj mora biti pri tem
žrtev aktivna, se resno upreti

nasilniku, stopiti na težko in
dolgo pot reševanja odnosov
in izpustiti »paro iz ekonomlonca«, v katerem se dalj časa
kuha, sicer ta eksplodira. Če je
izrečena prepoved približevanja, mora žrtev vedeti, da je
tudi sama ne sme kršiti, da ne
sme storilcu vedno znova nasedati in ga spustiti v svoj dom,
ne sme se ji smiliti, prav tako
je pomembno, da ne kaznuje
otrok zaradi nasilnega odnosa, ki ga ima s partnerjem, saj
otroci potrebujejo oba starša,
seveda pa morata biti za starševsko vlogo primerna. Prav
tako mora žrtev vedeti, da ji
veliko institucij lahko pomaga,
le na pot se je treba odpraviti.
Nekatere žrtve obidejo vse, se
dobro znajdejo, druge ne iščejo
pomoči in ostajajo same. Pa ne
le same, tudi z otroki, ki zaradi
tega trpijo.«
Imate zaradi krize težave tudi
s financiranjem delovanja
društva?
V. Nussdorfer: »To je najboljše
vprašanje, ki ste mi ga zastavili. Še nikoli ni bilo tako hudo,
razen prvega leta, ko nismo
imeli ničesar, ne denarja ne
velikega števila članov in tistih, ki bi pomagali, seveda pa
tudi ne takega števila prošenj.
Teh je iz dneva v dan več, zato
bi potrebovali več denarja.
Dobimo ga izredno malo. Do
lani je še nekako šlo. Donacije
so prihajale, letos pa so skoraj
usahnile. Prav tako smo lani
prvič redno zaposlili (za pol
leta) svetovalko psihosocialne
pomoči, saj smo dobili denar
od ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ko smo
ponovno kandidirali januarja
2012 in je bila sodelavka redno
zaposlena, smo seveda pričakovali denar. Naša napaka je
bila, da smo zahtevali ravno
toliko, kot bi zanjo v enem letu
porabili, torej njeno bruto plačo z vsemi dodatki. Nič več in
nič manj. A bilo je preveč, kajti
ministrstvo daje bistveno nižji
znesek za enega zaposlenega.
In tako nismo dobili ničesar.
30. junija smo jo morali takoj
odpustiti. Žal, saj je mnogo
žrtev ostalo brez prepotrebne
pomoči. Sedaj si pomagamo s
prostovoljstvom, a to ni enako.
Potrebovali bi več redno zaposlenih ljudi. Vsak, ki nam da
denar, želi in mi tudi, zaradi
transparentnosti, da bi bil ta
namenjen žrtvam neposredno.
A potrebujemo tudi denar za
osnovno preživetje, torej za vse
stroške, ki so povezani z našim
delom, za vsaj eno, čeprav je
to premalo, tajniško pomoč,
pravno pomoč, ki je draga,
za psihosocialno pomoč. Če
ljudje dajo denar za finančno
pomoč žrtvam, jim ga tudi izročimo. A sprašujem se, kako
preživeti. Sama sicer res delam
prostovoljno in brezplačno in
nekaj je še takih, vendar od teh
ne moreš pričakovati čudežev,
še zlasti, če imajo svojo zaposlitev, da bi prišli kadarkoli jih
potrebuješ, da bi delali osem
do deset ur dnevno ... Meseč-

no bi, če bi želeli žrtvam, ki se
obrnejo na nas, dati vsaj 100
evrov, kar je minimalni znesek, potrebovali vsaj 15.000
evrov. Prav tako imamo enoto
v Velenju, kjer so prostori last
Mestne občine Velenje, tako
kot v Ljubljani, in nam jih nudi
brezplačno. Tam dela izredno
prizadevna sodelavka – vsaj
osem ur dnevno in od maja
letošnjega leta še ni dobila niti
evra za svoje delo. Morali bi jo
zaposliti, saj je mlada, sposobna, pridna in bojim se, da bo
odšla. Za zdaj še vztraja.
Zato smo se prijavili tudi na
FIH-o in pričakujemo denar
za eno, raje bi rekla vsaj dve
zaposlitvi. Tako torej sedaj
skoraj vse temelji na prostovoljstvu. Tudi to se pri ljudeh
nekega dne lahko neha. Takega
urnika, kot ga imam sama, ne
morem pričakovati od drugih,
delam vsaj 150 ur mesečno, in
to prostovoljno, poleg službe,
ki jo moram vestno opravljati,
tega ne bi bil pripravljen storiti
nihče. Dnevno moram odgovarjati ljudem, da donacij skoraj ni, da so usahnile, da jim
bomo pomagali, ko bo denar.
Potrebovali bi denar tudi za
pravno zastopanje na sodiščih.
Nenehne prošnje, da bi kdo zastopal stranke brezplačno, so
izjemno težke. Nikoli ne veš,
koliko časa bo trajal postopek,
ne nazadnje niso samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji.
Tudi s tem porabim ogromno
časa, da kličem, prosim, se
sama srečujem z žrtvami, jim
svetujem, a na sodišče bi z njimi moral odvetnik.
Torej, če bi želeli normalno
delovati, bi morali zaradi doniranja pomoči žrtvam mesečno
dobiti 15.000 evrov in za zaposlitev treh oseb, kar bi bilo
najmanj, vsaj še 5.000 evrov,
torej skupaj 20.000 mesečno
in letno 240.000 evrov. Kljub
temu bi ostalo še veliko dela za
prostovoljce.
V zadnjem letu nudimo ob pomanjkanju denarja tudi veliko
materialne pomoči (obleko,
hrano, higienske pripomočke,
šolske potrebščine ...). Tako
nudenje pomoči zahteva veliko prostora, potrebovali bi celo
skladišče, a ga nimamo. Potem
gre za pakiranje, pošiljanje ...
Skratka, od nevladnega sektorja ne moreš pričakovati čudežev, če za delo ni denarja. Vse
se začne in konča žal tudi pri
njem. Od kogarkoli zelo težko zahtevam, da bi delal vse
vikende, praznike, dopuste,
tako kot delam sama. Ljudje so
mladi, imajo družine, starejši
so bolni ... Ko jih najbolj potrebuješ, te lahko nekega dne
pustijo.«

Pomagajo
otrokom in
družinam
Zveza prijateljev mladine
Slovenije je že dolga leta zagovornik otrok in njihovih pravic. Izvaja mnoge programe v
zvezi z otrokovimi pravicami,
pod njenim okriljem deluje
TOM-telefon, organizira otro-
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Anita Ogulin

ški parlament, akcijo mladi
raziskovalec, bralno značko,
letovanje za otroke iz socialno
šibkih družin. V zadnjem času
pa je najbolj izpostavljena njena humanitarna dejavnost oziroma pomoč družinam, ki so v
hudi stiski.
Anita Ogulin, število ljudi, ki
iščejo pomoč pri vas, narašča,
za kaj najpogosteje prosijo?
A. Ogulin: »Družine prosijo za hrano, denar za plačilo
položnic (stanarina, voda, elektrika, druge komunalne storitve), plačilo zdravstvenega
zavarovanja, za nakup oblačil,
obutve, zdravil, šolskih potrebščin, prevozov, invalidskih
pripomočkov, sanitetnega materiala, pohištva … Preprosto
za vse, kar človek potrebuje za
življenje.«
Slišite tudi pritožbe na konkretne ljudi v občinskih upravah, na centrih za socialno
delo, policiji, v zdravstvu?
A. Ogulin: »Ne morete si
predstavljati, kako so obubožani ljudje razočarani, jezni –
na vse, čisto vse, kar ste našteli!
Ob tem pa samodestruktivni,
prestrašeni, žalostni, obupani
…«
Kaj svetujete ljudem, ki se
znajdejo v stiski, oziroma kaj
je mogoče svetovati ljudem,
kdaj ukrepati, kam se obrniti
po pomoč, da ne zapadejo v
najhujšo stisko?
A. Ogulin: »Vse bolj sem glasna v pozivih, da ljudje niso
krivi za pogrom revščine. Niso
krivi, da ne zmorejo preživeti
sebe in otrok, da morajo odpreti čisto vsa vrata. Pravim
jim, da za temi vrati čakamo
ljudje, ki nam je mar, ki želimo spreminjati njihova življenja na bolje, ki pomagamo, ki
zmoremo in znamo. Samo ne
se osamiti, ne obupati … Ne se
opremljati z nevrednostjo, ne
sme jih biti sram …«

9

Ste velika zagovornica otrok
in družin, ves čas opozarjate
državo, da mora spremeniti
zakonsko ureditev področja
socialne varnosti otrok in
družin. Lahko na kratko povzamete svoje predloge, ki bi
bili nujni za zmanjšanje števila ljudi v hudih stiskah?
A. Ogulin: »Takoj, ampak res
takoj je potrebno urediti šolsko
prehrano otrokom in dijakom,
pomeni zvišati cenzus socialnih prejemnikov. Upoštevati
zadolženost ljudi, kategorizirati lastnino – neuporabno ne
šteti v prihodek. Takoj izvzeti
iz prihodkov humanitarne pomoči ljudem, botrstvo otrokom, pa tisto malo prihranka,
ki si ga ljudje odtrgajo od ust,
da bi imeli »zlato, minimalno
rezervo« za krepitev zdravja.
Subvencionirati plačilo dijaških domov, vrniti štipendijo
revnim dijakom. Minimalizirati plačilo komunalnih storitev v subvencioniranih stanovanjih … O, še bi lahko naštevala, da bi ljudje s socialnega
dna zmogli zgolj preživeti.«
Kako se Slovenci odzivajo na
pozive po darovanju, pomoči
ljudem v stiski?
A. Ogulin: »Zelo se odzivajo.
Toda vedeti morate, da jih je
vse manj, ki so sposobni pomagati. Ki tudi sami komaj
preživijo, pa še delijo med tiste, ki nimajo … Res, iskrena
hvala vsem in vsakomur! Še
kako je res: Kar prejmemo, je
za življenje, kar dajemo, je pa
za srečo!«
K. R.
Državni zbor je 6. decembra sprejel proračun za prihodnji dve leti. Soglasno je
bilo potrjeno tudi dopolnilo, po katerem se bo za prehrano študentov, dijakov
in učencev v vsakem od
prihodnjih dveh let zagotovljenih po 23,7 milijona
evrov. S tem se bodo sredstva na tej postavki vrnila
na raven pred uveljavitvijo
zakona o uravnoteženju
javnih financ, ki je vsem
šolarjem odvzel subvencijo
v višini dveh tretjin cene
obroka, vendar pa so sindikati vložili zahtevo za referendum o izvajanju odloka
o proračunih, kar je ustavilo izvajanje proračunov.

KD GODBA LIBOJE
vabi na

BOŽI∞NI KONCERT
25. DECEMBRA 2012 OB 18. URI
V DOMU SVOBODE LIBOJE
(Prodaja vstopnic 1 uro pred koncertom.)

in na

NOVOLETNI KONCERT
5. JANUARJA 2013 OB 19.30
V DOMU II. SLOVENSKEGA TABORA ŽALEC
(Predprodaja vstopnic: TIC Žalec, 710 04 34.)
Gost obeh koncertov:
UROŠ PERI∞ alias RAY CHARLES
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Lep dan s cvetjem

Središče naravnega sloga življenja

Veselje ob odprtju nove cvetličarne

Središče naravnega sloga življenja

Aleksandra – Saša Podbregar je v Mercator centru
v Žalcu prvo decembrsko
soboto odprla cvetličarnico. Preden je družina Pod-

bregar prerezala trak ob
odprtju, je številne zbrane
nagovorila Aleksandra –
Saša Podbregar in dejala:
»Kdor sanja, najde vizi-

jo. Kdor najde vizijo, poišče
pot. Kdor poišče pot, doseže
cilj. Življenje nam ponuja tisoč možnosti za tisoč odločitev. In čeprav se zdi pot do
cilja zelo težka, čustveno in
fizično, se splača. Vsakomur,
ki je pred težko odločitvijo,
polagam na srce: Ustavite
se, se odpočijte, potem pa
korajžno naprej po poti do
cilja. Prav je, da sanjamo, a
še bolj prav je, da sanjamo z
odprtimi očmi svoje sanje.«
Dogodek je popestrila glasbena zasedba The Moonlighting Orchestra. T. Tavčar

Nacionalno
neprofitno
gibanje Lifestyle Natural in
Fundacija Utrip humanosti
preko svoje aktivnosti, dobrodelnosti, akcij, dogodkov in spletnega mreženja
povezujeta in spodbujata
naraven slog življenja. Svoje poslanstvo »podjetju koristno, človeku dostojno in
okolju prijazno« sta v realnem svetu umestila tudi
v Dvorec Mega v Novem
Celju, ki je tako po dolgem
času oživel.
V naravnem in zgodovinskem okolju dvorec Mega od
decembra dalje ponuja različne interaktivne in produktivne delavnice, izobraževanja, seminarje, predavanja s
področij osebne rasti, zdravega in aktivnega življenj-

skega sloga, ustvarjalnosti,
poslovne odličnosti in kariernega razvoja, kulinarične
barvitosti, zdravja, ekologije,
zelenih tehnologij in drugih
sorodnih tem, dogajanje pa
bogatijo dobrodelne aktivnosti in druge prireditve.
Vanj se lahko vključijo podjetja, ustvarjalci, društva, organizacije, izobraževalci in

drugi posamezniki.
V prenovljenih prostorih
dvorca so na voljo tudi izgradnja in nadgradnja poslovnih programov, prostorov in
projektov, najem poslovnih
kapacitet, izvajanje poslovnih srečanj in dogodkov ter
uporaba izobraževalno-profesionalnega
kuhinjskega
obrata.
T. T.

Fundacija Utrip humanosti je skupaj s podporniki, prostovoljci, sponzorji in donatorji letos pripravila kar sedem
dobrodelnih dogodkov, s katerimi je za mladostnike, ki se
borijo z rakom, zbrala 15.417,74 evra. Zdaj pa so se odločili,
da omogočijo praznično obdarovanje 200 otrokom, ki jim
ga starši ne morejo. V sodelovanju z žalsko enoto Centra za
socialno delo so izbrali najmlajše, ki jih je 18. decembra v
dvorcu Mega obiskal dobri mož. Dogovarjajo se s podjetji,
zbirajo nalivnike, torbe, igrače, knjige, skratka vse, s čimer
bi lahko razveselili otroke.

AKTUALNE INFORMACIJE – DECEMBER 2012, JANUAR 2013
JAVNI RAZPISI V TEKU
Razvojna agencija Savinja in Odbor za razvoj obrti in podjetništva Žalec
Razpis 26. natečaja za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva na območju občin Braslovče in Žalec. Rok za
oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo je do vključno 15. vsak mesec od aprila 2012 dalje do porabe sredstev. Razpis je objavljen
na spletni strani RA Savinja http://www.ra-savinja.si/razpisi/index.html. Informacije: člani odbora ali na tel. št. 713 68 60 (Danica
Jezovšek Korent).
Slovenski podjetniški sklad
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1
TIP 2012) (UL RS, št. 43/12). Rok: 31. 12. 2013. Informacije: 02/234 12 74, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013 (142. javni
razpis) (UL RS, št. 67/12). Rok: 29. 3. 2013. Informacije: 01/434 58 82, kadrovske@sklad-kadri.si.
Sofinanciranje šolnin za izobraževanje odraslih 2007–2013 (107. JP) (UL RS, št. 6/11).
Rok: 15. 7. 2013. Informacije: 01/434 58 82, kadrovske@sklad-kadri.si.
Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
učinkovitosti večstanovanjskih stavb (UL RS, št. 109/11, 69/12). Rok: do objave zaključka javnega poziva v UL RS, vendar
najkasneje do 31. 12. 2012. Informacije: 01/241 48 20.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 48PO12 (UL
RS, št. 24/12). Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2013. Informacije: 01/241 48 20.
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 47OB12 (UL RS, št. 24/12). Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do
31. 1. 2013. Informacije: 01/241 48 20.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Javni poziv za raziskovalni vavčer (UL RS, št. 73/12) Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 3. 2013. Informacije: 01/400
52 00 (Luka Živić) ali luka.zivic@gov.si.
Zavod RS za zaposlovanje
Prvi izziv – subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med
brezposelnimi za najmanj 15 mesecev (spletna stran ZRSZ). Rok: od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev,
najdlje do 1. 6. 2013. Informacije: strokovni sodelavci na območnih službah.
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči 2012 (spletna stran ZRSZ). Rok: od objave javnega povabila
do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2012. Informacije: strokovni sodelavci na območnih službah.
Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3
mesece prijavljeni pri zavodu (spletna stran ZRSZ). Rok: od objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do
1. 6. 2013. Informacije: strokovni sodelavci na območnih službah.
Več razpisov je objavljenih na spletni strani http://www.ra-savinja.si.
Ostale informacije:
RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA, vstopna točka VEM
Navedene aktivnosti so sofinancirane s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in ministrstva za gospodarstvo.
V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev za podjetnike vam RA Savinja, vstopna točka VEM, nudi mnoge brezplačne storitve.
Več na www.ra-savinja.si.
Center vseživljenjskega učenja Savinjska – CVŽU Savinjska
Dejavnost CVŽU Savinjska sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Izvaja
se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.
Na Razvojni agenciji Savinja deluje v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Savinjska v partnerstvu z UPI – ljudsko univerzo
Žalec Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU).
V okviru CVŽU Savinjska so prebivalcem brezplačno na voljo tudi mnoge dejavnosti; več na www.upi.si in www.ra-savinja.si.
IMAŠ IDEJO/PROJEKT?
Vabimo vse, ki imate projektne ideje, razvojno-investicijske načrte, zamisli, ki bodo prispevali k razvoju regije, odpiranju novih
delovnih mest, dvigu kakovosti okolja, izenačevanju življenjskih, socialnih in drugih pogojev, da nam jih zaupate in vgradili jih bomo
v skupne razvojne dokumente naše doline in Savinjske regije.
Dodatne informacije na Razvojni agenciji Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec,
tel.: 03/713 68 60, faks: 03/713 68 70, e-pošta: ra.savinja@ra-savinja.si ali na spletni strani http://www.ra-savinja.si.

Kariera v najboljši luči
Smo vodilni proizvajalec in sistemski dobavitelj zadnjih ter tretjih zavornih luči za
najprestižnejše avtomobilske znamke, kot so BMW, Mercedes Benz, Audi, Volkswagen, Porsche,
Opel in druge. Vse to nas vedno znova postavlja pred številne izzive, za katere potrebujemo
nove sodelavce, strokovnjake s področja elektrotehnike, elektronike, strojništva in drugih
sorodnih smeri. Svojim zaposlenim nudimo inovativno, timsko naravnano delovno okolje z
možnostjo osebnega in strokovnega razvoja.

Iščemo:
· Strokovnjake s področja kakovosti

Strokovnjaka za planiranje kakovosti na novih projektih · QS tehnologa – merilnica
· QS tehnologa – laboratorij · QS tehnologa – delo s kupci · QS tehnologa – razvoj dobaviteljev

· Strokovnjake s področja tehnologije - IE

Tehnologa za preračun toleranc od polizdelka do končnega kosa (poznavanje tehnologije
brizganja plastike, konstrukcija, CATIA 5)

· Strokovnjake s področja vodenja projektov
Zaželjene izkušnje v avtomobilski industriji

· Strokovnjake s področja brizganja plastike
Tehnologe, nastavljalce, orodjarje

· Kalkulanta

Poznavanje obračuna proizvodnje, obračuna lastne cene, stroškovni in projektni kontroling

· Kandidata za delo v lean promotion office (vitka proizvodnja)

Poznavanje principov vitke proizvodnje, razvijanje koncepta novih izboljšav,
izobraževanje in motiviranje zaposlenih

· Več študentov elektrotehnike, elektronike, strojništva ipd.

iz zaključnih letnikov ali absolvente, za pomoč na različnih oddelkih z možnostjo razvoja kariere

Na vseh področjih, razen pri študentih, pričakujemo strokovnjake z izkušnjami iz avtomobilske
industrije, tehnologije ali brizganja plastike. Za večino delovnih mest je potrebno tudi aktivno
znanje nemškega ali angleškega jezika.
Svoje vloge pošljite na elektronski naslov zaposlitev@odelo.si ali po pošti na odelo Slovenija
d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold.

Dodatne informacije:
Tel. 03 703 4 512, 03 703 4 510, 041 400 615
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Novoletni sprejem za upokojene

Do zdaj za Garant en kupec

Predsednica uprave Karmen Dvorjak med nagovorom

Del podjetja Garant Polzela

Ob 85-letnici polzelske tovarne nogavic je uprava Polzele
na novoletni sprejem povabila
svoje upokojence. Zavedajo se
namreč, da vrednote podjetja
Polzela ne štejejo let, so univerzalne in medgeneracijske.

V svojem pozdravnem nagovoru je predsednica uprave
Karmen Dvorjak med drugim
dejala: »Prav takšna sta zame
tudi znanje in energija, ki so
ju ob obisku vnesli upokojeni
zaposleni Polzele. Leta so si-

Dan odprtih vrat
Podjetje Šotori Petre, ki
se ponaša že s četrtstoletno
tradicijo, je konec novembra
pripravilo tradicionalen dan
odprtih vrat, kjer so predstavili novosti v ponudbi.
Poslovnim partnerjem so
predstavili dvonadstropno pagodo s premerom 6 m, dvonadstropni šotor 10 x 20 m,
ki zadostuje za 400 gostov, pa

tudi veliko nove opreme. Ponudbo na dnevu odprtih vrat
si je ogledalo več kot 100 poslovnih partnerjev. Šotore Petre lahko vidite na pomembnih
dogodkih, kot so smučarski
poleti v Planici, svetovni pokal
v smučarskih tekih na Rogli,
protokolarni dogodki na Brdu,
diplomatska regati v Izoli in
drugi.
T. T.

nonim za izkušnje in tudi Polzela jih je pridobivala skrbno
in postopno. Delo upokojenih
generacij je za Polzelo še danes
neprecenljivo in za njihov prispevek smo jim izredno hvaležni. Temelji, ki so jih postavile
prejšnje generacije, še danes
predstavljajo trdno osnovo za
prenovo in razvoj tovarne nogavic Polzela.«
Nekdanji zaposleni v tovarni so v petek s predsednico uprave Karmen Dvorjak
in zaposlenimi delili vtise iz
preteklosti in jih primerjali s
sodobnostjo. Časi in gospodarske razmere so dandanes
drugačni in Polzela se jim
mora prilagajati. Neprecenljiva pa ostaja častitljiva 85-letna tradicija ustvarjanja kakovostnih nogavic.
T. Tavčar

odelo v najboljši luči
Ob koncu leta čestitamo vsem zaposlenim za
izjemen uspeh,
prejem nagrade TPM podjetje leta
v mednarodni kategoriji.
Nagrada je veliko priznanje za naše podjetje
in hkrati izziv za prihodnje leto.
Hvala Vam, ker nam zaupate in pomagate
ustvarjati našo zgodbo!
Želimo vam vesele božične praznike
in zdravo ter uspešno leto 2013.
odelo Slovenija

Garant Polzela je od avgusta v stečaju. Kot kaže poročilo stečajnega upravitelja
Tomaža Kosa, obstaja samo
en potencialni kupec, ki ima
sicer veliko načrtov, manj pa
denarja.
Upravitelj Kos pojasnjuje
pristojnemu sodišču svoje pogovore s potencialnim kupcem, Mariborčanom Zvonkom Bogatajem. Ta bi namreč
prostore Garanta spremenil v
profesionalni snemalni studio, znova začel proizvajati
pohištvo in zgradil vrhunski
medijski center, ki naj bi bil
edinstvena tržna niša v premeru 300 kilometrov. Menda
bi lahko zaposlil 200 ljudi.
Problem je denar. In tu se je
očitno zapletlo med upraviteljem Kosom in Bogatajem.
Kos priznava, da je Bogataj
pripravil zelo obsežno dokumentacijo in predlagal so-

delovanje. »Predlog sem podrobno pregledal in na nekaj
mestih opazil, da ni zadovoljivo finančno podprt in tehnično dodelan,« navaja Kos, ki je
Bogataju svetoval dopolnitev.
Bogataja je opozoril, da lahko
Garantove kapacitete najame
za največ leto, pri čemer mora
seveda plačevati najemnino
in stroške. »Glede na to, da
nimamo nobenega najemnika, smo seveda zainteresirani
za najem kapacitet,« trdi Kos
in še enkrat opozarja, da je
treba spoštovati stečajno zakonodajo.
Kos zaključuje, da lahko
Bogataj januarja, po pravnomočnosti sklepov, sodeluje
pri nakupu celote ali posameznih delov Garanta. »Vesel
bom vsakega namiga in ideje,
kako čim uspešneje unovčiti
stečajno maso in poplačati
upnike, seveda ob upošte-
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vanju veljavne zakonodaje,«
pravi Kos. Ker je mariborski
podjetnik prepričan, da ga
pri izvedbi njegovih načrtov
upravitelj Kos samo ovira, je
Bogataj o tem obvestil tudi
pristojno sodišče. Prepričan
je, da dvom ni utemeljen in da
se lahko na dvorišču Garanta
aktivirata dve novi vsebinsko
uspešni gospodarski panogi,
za kar potrebuje odlog plačila kupnine. Predsednika
sodišča z obsežno dokumentacijo poziva in prepričuje,
naj zmore širši pogled izven
stečajne zakonodaje. Bogataj
trdi, da bi lahko dejavnost
aktiviral poleti prihodnje leto
in da razprodaja na dvorišču
Garanta ni smiselna. Kot trdi,
ima finančno konstrukcijo za
proizvodnjo pohištva in snemalni studio zaprto, težava je
samo v tem, da nima gradbene parcele.
T. Tavčar
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Ponovno turistično društvo

Novi predsednik društva Borut Podlinšek med podajanjem programa dela

V četrtek, 29. novembra, je
v Občini Prebold ponovno zaživelo Turistično društvo Prebold, ki je bilo iz registra društev izbrisano pred kakšnimi
tremi leti. A v vsem tem času se
je kljub temu zvrstilo kar nekaj
dejavnosti, povezanih z delovanjem omenjenega društva.
Za to so zaslužni ostala društva v občini, občinska uprava z
županom na čelu, ki podpirajo
in spodbujajo delovanje društev
in njihove prireditve, med katere sodi tudi vsakoletna akcija
Turistične zveze Slovenije Moja
dežela lepa in urejena, ki jo v
okviru občine vodi posebna komisija. Da bi turizmu dali še večji pomen, so podali pobudo za
ponovno ustanovitev in oživitev
turističnega društva.
Prebold ima globoke korenine na področju turizma in delovanja turističnega društva, saj
je imel kraj hotel in turistične

kapacitete z bazenom že pred
II. svetovno vojno. Po vojni pa
je začelo delovati tudi turistično
društvo, ki je uredilo tudi enega prvih turističnih kampov v
Sloveniji, organiziralo prvi prireditvi Dneva hmeljarjev, takrat
imenovani Hmeljarski likof. Da
turistov, predvsem tujih, v Preboldu ni manjkalo, sta skrbela
in še skrbita zasebna turistična
kampa v občini: Kamp Dolina
v Dolenji vasi, ki ima že več kot
40-letno tradicijo, in Kamp Savinja v Latkovi vasi.
Na ustanovnem občnem zboru, ki se ga je udeležilo veliko
občanov, je zbrane najprej nagovoril župan Vinko Debelak in
podal razloge, ki so pripeljali do
ponovne ustanovitve TD Prebold. Udeleženci so si nato ogledali zanimiv film o občini, ko
je še delovala Tekstilna tovarna
Prebold. Film so posneli v promocijske namene in predstavlja

vse tisto, kar je bilo ali je še povezano s turizmom in z življenjem
v občini.
Po ogledu filma so predstavili
cilje in naloge društva. Obravnavali so temeljni akt društva
in nato potrdili ustanovitev. V
nadaljevanju so izvolili organe
društva ter obravnavali program
dela in finančni načrt za prvo
leto delovanja društva.
Med drugim bo društvo vodilo in organiziralo prireditve na
tržnici, izpeljalo akcijo Naš kraj,
lep in urejen, organiziralo razne
sejme, pripravljalo in izdajalo
turistične materiale, pripravljalo razne zabavne prireditve, kot
so Žur pod Žvajgo, večeri ob
bazenu in na Režajevem dvorišču. Društvo bo sodelovalo v
regijskem projektu RDO Dežela
Celjska, z ostalimi turističnimi
društvi v Spodnji Savinjski dolini in po Sloveniji, z ZKŠT Žalec,
Turistično zvezo Slovenije …
Turistično društvo bo vodil
Borut Podlinšek, v upravni odbor pa so bili izvoljeni Primož
Lesjak, Urška Kalšek, Tomaž
Cink, Živa Orožim, Klaudija
Kač in Marjana Uršič, predsednica komisije v akciji Naš
kraj, lep in urejen. Blagajniške posle bo opravljala Tadeja
Herman, nadzorni odbor bodo
vodili Franc Škrabe, Niko Vihar in Mojca Jezernik, člani disciplinske komisije pa so Luka
Lancner, Janez Laznik in Darko
Orožim.
D. Naraglav

Šempeter letos krasijo Petrovi ključi
postavil posebno novoletno jelko
iz pločevink piva. Letos pa so se
skupaj z ostalimi člani društva in
pod strokovnim vodstvom Štefanije Kos Zidar odločili izdelati
ključe svetega Petra.
D. N.

Praznik lučk v Žalcu

Z železniške postaje v Petrovčah so se z lučkami odpravili proti Žalcu

Ena od številnih akcij Turističnega društva Žalec je
tudi zimski pohod z lučkami, poimenovan kar praznik
lučk. Člani in podmladek
turistov žalskega vrtca so se
z Železniške postaje Žalec z
vlakom, polni navdušenja, še
posebej najmlajši, odpeljali v
Petrovče.
S tamkajšnje železniške postaje so se s prižganimi »ekolučkami«, ki so jih izdelali sami
ali s starši ali jih kar kupili, podali na pot. V prijetni družbi
in klepetu se je dan hitro prevesil v večer in kolona pohodnikov z lučkami je postajala
vedno bolj vidna in pravljična.
Po dobri uri so prispeli v Žalec, se mimo občine podali do
Šlandrovega trga, kjer so jim v
atriju Savinove hiše postregli s
toplim čajem in bonboni.

Že prvo decembrsko soboto pa se je TD Žalec s petimi
stojnicami in svojima glasbenikoma predstavilo na žalski
tržnici.
Člani so na predstavitvi, ki
so jo poimenovali Miklavževa
tržnica, pokazali, da znajo iz-

delovati nakit, mozaike, mandale, voščilnice, slike servietne
tehnike, prav tako kuhati vročo čokolado, kakav in peči pekovsko pecivo. Ponovno se bo
društvo predstavilo to soboto,
22. decembra, na božični tržnici.
T. T.

Z Miklavževe tržnice v Žalcu

Priznanja za urejenost v KS Petrovče

ZKŠT Zavod za kulturo, šport
in turizem Žalec
objavlja

javni poziv
za sodelovanje
pri izvedbi
KULINARIČNIH
VEČEROV,

Petrove ključe, ki krasijo Šempeter, so izdelali na delavnici, ki jo je vodila Štefanija
Kos Zidar

Na pobudo podmladka TD
Šempeter je tamkajšnja krajevna skupnost letos praznično podobo Šempetra polepšala s ključi svojega farnega

patrona sv. Petra, po katerem
se imenuje župnijska cerkev
pa tudi sam kraj.
Spomnimo, lani je podmladek
turističnega društva sredi trga

ki bosta v ponedeljek,
22. 4. 2013 in v sredo,
4. 12. 2013 v Ekomuzeju
hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije v Žalcu.
Rok prijave: 20. 1. 2013.
Več na: www.zkst-zalec.si

Petrovškim nagrajencem sta priznanja podelila predsednik Zveze turističnih društev Občine Žalec Matjaž Omladič in
predsednik KS Petrovče Marjan Volpe

Turistično društvo Petrovče je v okviru projekta

Najlepša hiša 2012 zadnjo
novembrsko soboto že osmo
leto zapored podelilo priznanja za najlepše urejene
hiše in kmetijo v svoji krajevni skupnosti.
Kot je povedala predsednica TD Petrovče Marjeta Grobler, želi društvo z ocenjevanjem izraziti javno priznanje
posameznikom, ki z urejenim okoljem in zasaditvami
prispevajo k urejenosti kraja.
Komisija je na osnovi ogledov, ki jih je opravila v obdobju od junija do septembra,
pripravila predlog priznanj za
hiše in kmetijo, na zaključni
slovesnosti konec novembra

v OŠ Petrovče pa je najboljšim podelila priznanja.
Priznanje za urejeno okolje hiš za leto 2012 so prejeli Mira in Miran Nareks iz
Drešinje vasi, Helena in Jože
Brežnik iz Arje vasi, Barbara
in Bojan Sušin ter Meta Polutnik iz Petrovč, za najlepše
urejeno kmetijo pa si je priznanje prislužila družina Stepišnik - Leskošek iz Zaloške
Gorice.
Dobro obiskano prireditev,
ki je sledila občnemu zboru
Turističnega društva Petrovče, sta z glasbo pospremila
mlada sokrajana Matevž Gobec in Luka Pajk.
T. T.

IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA

Še več glasov Pahorju
V nedeljo, 2. decembra, smo
v drugem krogu predsedniških volitev za predsednika
države za petletno mandatno
obdobje izvolili Boruta Pahorja. Prejel je skoraj 67,4 %
vseh glasov, medtem ko je dosedanji predsednik dr. Danilo
Türk zbral le dobrih 32,6 %
glasov. Še nekoliko izdatneje smo zmagovalca podprli
Spodnjesavinjčani, saj je zanj
v obeh naših okrajih glasovalo nad 70 % glasov (Žalec I –
73,09 % in Žalec II – 71,34 %).
Za dr. Danila Türka je v
spodnjesavinjskih okrajih gla-

sovalo manj volivcev kot na
državnem nivoju, v VO Žalec
I 26,91 %, v VO Žalec II pa
28,66 % volivcev.
Tokratne volitve si bomo
zapomnili po rekordno nizki
volilni udeležbi v primerjavi
z dosedanjimi predsedniškimi volitvami. Na državnem
nivoju je bila volilna udeležba
42,41-odstotna, to pomeni, da
je glasovalo skoraj 725.800 volivcev od skoraj 1.117.500 volilnih upravičencev.
Drugega kroga volitev se je v
obeh spodnjesavinjskih okrajih udeležilo 15.784 volivcev

od skupaj 36.210, ki so imeli na
dan volitev volilno pravico. To
je v obeh okrajih nekaj manj
kot 44-odstotna udeležba (Žalec I – 43,45 %, Žalec II – 43,75
%). Kljub temu da je udeležba
za okrog dober odstotek višja
kot v državi, pa se je na volitve
v Spodnji Savinjski dolini v 2.
krogu odpravilo 2.641 volivcev
manj kot v 1. krogu, ko je bila
volilna udeležba skoraj 51-odstotna.
Novi predsednik bo nastopil
mandat 22. decembra, ko bo
prisegel pred državnim zborom.
L. K.

Ola
vas farb a
»ŠLOGANJE«
Sem vam že povedala, ne, da sem res univerzalna?! Kaj vse znam! Tudi »šlogat«. Sem zaupala Frančeku, kaj nameravam delati, pa je že bil pameten, češ da so moje ideje potrata časa
in brez »haska«. Ko pa sem mu povedala, da bi s tem tudi kaj zaslužila, je postal malo bolj
pozoren, a je že v naslednjem trenutku rekel: »Komu boš pa ti šlogala, ko to dela že vsaj polovica Slovencev?« Sem rekla: »No vidiš in jaz spadam v to polovico. Moja prva stranka boš
pa ti.« Ga je skoraj kap zadela in je rekel: »Ne lomi ga. Mene je sram, da bi me kdo spoznal.«
»Kdo te bo pa spoznal, saj te ne bo nobeden videl niti slišal. To bova delala kot kaka pisma
bralcev. Ti boš napisal vprašanja, jaz pa bom v časopisu nanje odgovarjala.«
Pa se je strinjal. Sem mu še povedala, da »šloganje« stane okoli 50 EUR, pa je rekel: »Kaj si
nora?! Mene bo kap trofla!« Sem imela odgovor že pripravljen: »Ja, seveda, zdajle te bo kap
trofla, ko pa po gostilnah mečeš denar ven, si pa kar zdrav.« Je še rekel Franček: »Se mi zdi,
da bi bilo boljše, če bi kar nehala s temi tvojimi bedarijami, da se ne bova na starega leta
skregala.«
Z mojim Frančekom ni bilo »kšefta«. Sem pa na voljo vam, drage bralke in cenjeni bralci. Če
vas zanima usoda, mi lahko pišete. Z veseljem vam bom pogledala v karte. Sicer zagotovila
za napovedano ne morem dati, pa saj ni pomembno, važno je, da vas razveselim in vam
dam upanje in lepo besedo. Ne morem pa mimo tega, da ne bi vsaj malo omenila novonastalega slovenskega tria. Ne, ne mislim na Miklavža, Božička in dedka Mraza, te tri dobre
može poznamo že dolgo, ampak na one tri, saj veste, ki pripravljajo Festival slovenske domoljubne pesmi. Nisem prepričana, da bodo poželi kak velik uspeh. Jim pa lahko dam vsaj
idejo, mogoče bi zapeli tisto Še je čas, da izvem, kaj je bolje, naj ostanem ali grem ...
Vse odhaja ... Leta odhajajo ... Tudi leto 2012 odhaja in z njim naj odidejo vse skrbi in tegobe.
Novo leto pa naj bo vsem prijazno in srečno! In tudi bo srečno, to vidim v kartah.
Torej veliko lepega in zvrhan koš sreče vam s Frančekom vred želim
Ola Mar

Juteks, d. d.
Ložnica 53 a
3310 Žalec

december 2012

Boæiœkova prazniœna
»æehta«:
Ni pomembna
barva, samo
da ni
umazano!
Spodnja Savinjska dolina se
lahko pohvali, da ima vedno
vsaj enega, če ne dva poslanca v
državnem zboru, četudi gre za nadomestnega
poslanca. Enega od njih sicer zelo redko vidimo, še posebej ko postane minister. Resnici
na ljubo res kdaj pa kdaj pride v svojo volilno
bazo demokratičnih upokojencev, drugače
pa od njegovih predvolilnih obljub še ni nič
konkretnega. Ker gradnji doma upokojencev
v Žalcu kaže čedalje slabše, se je letos v vlogi
zunanjega ministra odločil pomagati otrokom iz socialno šibkih družin. No, naj mu
bo … Ampak če računa na dokazano kratek
spomin volivcev, tokrat Savinjčani njegovih
obljub ne bodo dobrohotno pozabili ... še
posebej ne tisti, ki ga zagotovo niso volili …
Verjamemo, da je tole politikom težko razumeti.
V naši dolini se očitno kalijo
prihodnji najvišji policisti v državi. Osnovne šole očitno delajo dobro, vsaj upamo, da bo tako tudi ostalo.
Sedanjemu najvišjemu policistu vsekakor dajemo velik plus za dejstvo, da se tudi v novi
funkciji še zna ustaviti v dolini zelenega zlata.
Ja, težko je razumeti župane,
da ne razumejo vlade: če ni denarja v državnem proračunu, je
pač najelegantnejša rešitev znižati sredstva za
občine in nanje prenesti več nalog. A je lahko
še kaj bolj logičnega? Za vlado, seveda …
Tudi za našo dolino velja, da
se o mnogih stvareh kar veliko
govori naokoli, samo neposredno obračanje na tiste, ki jih stvar zadeva,
ljudem ne gre prav dobro. Morda pa je problem v tem, da je kar tja v en dan kritizirati
lahko, argumentov za utemeljitev kritike pa
ni kaj dosti.
V Žalcu so izvedli družbeni
eksperiment v živo. Spremenili
so prometni režim in opazova-

li, koliko voznikov je opazilo nove prometne
znake in označbe. Rezultati eksperimenta so
bili v prvih dneh porazni, tudi brez telefonov
rokah in alkohola v krvi voznikov.
Medtem ko se nekateri svetniki po dolini iskreno trudijo in
se odrekajo svojim sejninam
za dobrodelne namene in v dobrobit svojim
sokrajanom, pa se drugi odrečejo le minimumu, ki ga veleva zakon. Pa da bi vsaj tisti
denar pristal tam, kjer ga potrebujejo. Pri denarju se pa na žalost res vse konča.
Pozdravljamo povezovanje
naše doline na različnih področjih življenja in dela, samo bojimo se, da je včasih bolj v besedah, dejanja
pa kažejo na razdvajanje. Povezovanje je še
en popularen in za ulico všečen izraz, ki ga
odgovorni hitro pozabijo, ko gre za kakšne
druge interese.
Slovenija je pred velikim etičnim čiščenjem. Tako smo vsaj
upali državljani. Pa še vedno
poslušamo tudi občinske svetnike, da jim
zakon dopušča to in ono, varčevanju in pomanjkanju denarja navkljub. Kaj je legalno
in kaj legitimno se očitno zavedamo samo še
»navadni« državljani. Ampak v nasprotju s
politiki mnogi ne morejo doseči niti tistega,
kar je legalno in v zakonih zapisano. Mimogrede: moralne norme (legitimno) so nad zakoni (legalno).
Za vas je nekaj opral,
nekaj pa le požulil Božiček.

P. S.: Pri pranju je uporabljena navadna
»žajfa«, nobenega mehčalca ali drugega
umetnega »rahljlalca« za boljši videz perila.
Lep videz je rezultat poštenega dela in iskrenih namenov: priti do vsaj nekaj čistega
perila, nič manj in nič več.

Juteks Trgovina
Hmeljarska 1
3310 Žalec
Tel.: 03 712 07 57
Sam d.o.o. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje

Vstopite v leto 2013 s prenovljenimi JUTEKS talnimi oblogami.
Obiščite nas v našem prodajnem salonu v Žalcu,
kjer vam do konca decembra ponujamo ugodne novoletne
popuste na vse talne obloge iz zaloge.

OB NAKUPU NAD 50 € VAS
ČAKA PRAKTIČNO DARILO.

ŽELIMO VAM
SREČEN BOŽIČ
IN ZDRAVJA POLNO
NOVO LETO 2013.
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V letu 2013 vam želimo polno topline, upanja in prijetnih trenutkov v
vašem domu.
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Državni prvaki v kvizu in orientaciji Zdrave jedi iz krušne peči

Ekipi s pokali in z županom na slovesnem sprejemu

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla - Pondor iz gasilskega poveljstva Občine
Tabor je najuspešnejše gasilsko društvo v gasilskem
kvizu in gasilski orientaciji
v Sloveniji med pripravniki.
Ta uspeh na državnem gasilskem kvizu je z drugim mestom obogatila njihova ekipa
mladincev.
Župan Občine Tabor Vilko
Jazbinšek je ob tem velikem
dosežku gasilske mladine ekipi prisrčno sprejel. Sprejema
pa so se poleg tekmovalcev in

mentorjev udeležili tudi poveljnik občinskega poveljstva
Občine Tabor Ivan Derča, poveljnik PGD Kapla - Pondor
Milan Pustoslemšek in predsednik društva Ivan Hrastnik.
Državnega tekmovanja 24.
novembra v Cerknici so se pod
vodstvom mentorja Simona
Stiplovška kot ekipa pripravnikov udeležili Urban Remic,
Matej Štrajhar in Luka Stiplovšek in osvojili prvo mesto v
državi. Ekipo mladincev, ki je
osvojila drugo mesto v kvizu,
pa so pod mentorskim vod-

stvom Martine Pustoslemšek
sestavljali Kevin Marn, Klavdija Bastl Enci in Tea Pustoslemšek. Državno tekmovanje
v orientaciji je letos septembra
potekalo v Žalcu, kjer je prav
tako zmagala ekipa pripravnikov iz njihovega društva.
Za te uspehe se je župan zahvalil tekmovalcem in mentorjem ter funkcionarjem društva
izrekel vse priznanje in izrazil
veliko zadovoljstvo, da je župan
v takšni občini, ki ima kljub
majhnosti v svojem okolju tako
uspešne občane.
D. N.

Pet parov zlatoporočencev

Domači župnik Jože Kovačec med nagovorom zlatoporočencem

V polzelski župniji že vrsto
let ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvenega petja, glasbe,
zborovodij in organistov, proslavljajo tudi okrogle obletnice zakonskih zvez. Na letošnji
slovesnosti se je v župnijski
cerkvi zbralo 52 parov, med

njimi je bilo tudi pet parov zlatoporočencev.
50 let zakona so praznovali
Jože in Marija Majhen, Alojz in
Erna Satler, Branko in Marija
Tamše, Alojz in Angela Vasle ter
Jožica in Matej Zmrzlak, 55 let
skupnega življenja pa sta prosla-

vila Marija in Janez Starc. Slavje
so začeli s sveto mašo, med katero so zakonci obnovili svojo
zakonsko zaobljubo in poleg
blagoslova prejeli vrtnico in voščilo. Na slovesnosti so sodelovali vsi polzelski cerkveni pevski
zbori in skupine, ki so s tem počastili sv. Cecilijo, svojo zavetnico, ki goduje 22. novembra. Domači župnik Jože Kovačec se je
vsem pevcem zahvalil za njihov
trud in vztrajnost, zborovodjem
in organistom pa je izročil knjižna darila. Posebno zahvalo je
izrekel moškemu zboru, ki letos
praznuje 60-letnico delovanja.
Stanko Novak in Avgust Vasle
pa sta ob tej priložnosti prejela
priznanje celjskega škofa dr. Stanislava Lipovška za 60 let prepevanja v moškem cerkvenem
zboru.
T. Tavčar

Deluje kar devet sekcij
Društvo upokojencev Petrovče je pripravilo zaključek
sezone za vseh devet sekcij, ki
delujejo v okviru društva. Na
srečanju sta bili podeljeni tudi

Udeleženci zaključnega srečanja

dve priznanji v obliki plaket.
Prejela sta jih Heda Dobovičnik za dosežke na tekmovanjih v
streljanju in Dani Zagoričnik za
dolgoletno sodelovanje v športu.

Najuspešnejša po aktivnosti pa
je bila sekcija za izlete v kombinaciji s pohodništvom, ki je
pripravila sedem izletov in pohodov.
T. T.

Etnološko društvo Hmeljarska vas je v Lokah nad
Jamo Pekel, na domačiji pri
Smrečnikovih – Jelenovih,
organiziralo razne delavnice z naslovom Zdrave jedi
iz krušne peči. Na tokratni
delavnici predzadnji petek v
preteklem mesecu pa so spekli pet vrst kruha in nekaj pekovskega peciva.
V kuhinji prijetne stare hiše v
Lokah, kjer je tudi sedež Etnološkega društva Hmeljarska
vas, se je tokrat zbralo dvanajst
žensk, ki so se najprej dogovorile, kaj in kakšne vrste kruha
bodo pekle, nato pa so umesile

Del udeleženk ob pečenem kruhu in pekovskem pecivu

testo in zakurile v peč, kar je
zelo zahtevno opravilo, saj je od
prave temperature odvisna peka
kruha. Po dobrih treh urah je
bil pogled na mizo njihovih iz-

Med izdelovanjem pletenih makovk

delkov zelo prijeten, svoje pa je
seveda dodal vonj po pravkar
pečenem kruhu.
Tokrat so spekle čebulni kruh,
ajdov kruh z orehi, rženi kruh,
polnozrnati z dodatki različnih
semen in sadni kruh. Poleg tega
so napekle veliko drobnega pekovskega peciva, med drugim
žemljice in pletene makovke, ki
so marsikateri udeleženki povzročale preglavice. Poskrbele so
tudi za dobro vinsko kapljico,
tako da je bil zaključek še toliko
prijetnejši.
V petek, 21. decembra, bo
društvo pripravilo še eno delavnico, na kateri bodo pekli
potice in drobno pekovsko pecivo.
D. Naraglav

Razstava in srečanje starejših
Ob prazniku KS Vrbje so v
dvorani tamkajšnjega doma
krajanov odprli razstavo
ročnih del Društva upokojencev Vrbje ter pripravili
srečanje krajanov, starih 65
in več let. Od 130 povabljenih se jih je srečanja udeležila slaba polovica.
Zbrane je nagovoril predsednik Sveta KS Vrbje Jože Meh.
O razstavi je govorila vodja
sekcije ročnih del Milka Selišnik in poudarila, da sedem
članic tokrat razstavlja okoli 50
različnih ročno izdelanih del.
V krajšem kulturnem pro-

gramu so nastopili člani Tria
DU Vrbje s pevko Ančko Flere

in plesalka Tamara Tavčar iz
Petrovč.
T. T.

Z razstave ročnih del

Sveti Barbari v čast
Društvo upokojencev Andraž nad Polzelo in poseben
odbor za praznovanje dne, ko
goduje sv. Barbara, sta 1. decembra pripravila praznovanje
v čast zavetnici rudarjev, sveto
Barbaro pa častijo tudi vojaki,
minerji, ranjenci, skratka mnogi, ki se pogosto soočajo z nesrečami in s smrtjo.
Rudarji so se v svečanih uni-

formah zbrali pred cerkvijo, kjer
je kurat celjske bolnišnice Andrej
Urbancl blagoslovil kip sv. Barbare, rudarje, rudniške svetilke
in prapora, nato pa so se ob spremljavi velenjskih godbenikov
odpravili v župnijsko cerkev sv.
Andreja in prižgali sveče. Andrej
Urbancl je v svoji pridigi poudaril zaupanje rudarjev v svojo zavetnico in pomen rudarskega po-

klica. Na družabnem srečanju v
dvorani kulturnega doma so jim
postregli s knapovsko malico. V
imenu gostitelja jih je pozdravil
predsednik Društva upokojencev
Andraž nad Polzelo upokojeni
rudar Jože Krk, v imenu Rudnika Velenje je zbranim spregovoril pomočnik direktorja Ludvik
Golob in v imenu Občine Polzela
podžupan dr. Jožef Korber. T. T.

Rudarji in drugi so se po blagoslovu kipa sv. Barbare, rudarjev, praporov in svetilk odpravili v župnijsko cerkev, kjer so
prisluhnili sveti maši
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Prvi kulinarični večer

Ena izmed jedi – zapečeni šampinjoni s
pivom in z žafranovo bučkino rižoto

V Ekomuzeju hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije v
Žalcu se začenjajo kulinarični večeri, povezani s hmeljem in pivom.
Prvi večer so morali organizatorji ZKŠT Žalec v sodelovanju z Gregorjem Vovkom
Petrovskim zaradi tehničnih
težav v ekomuzeju organizirati v Hotelu Žalec. Na prvem
kulinaričnem večeru v torek,
4. decembra, so udeležen-

ce razvajali priznani kuhar
Jure Kapelar, šef kuhinje v
restavraciji Leka z bogatimi
izkušnjami, saj je kuhal v prestižnih hotelih doma in po
svetu, osebje Hotela Žalec in
Hiša piva iz Celja. Pripravili
so šest različnih jedi in šest
različnih vrst piva. K prvi
jedi, divjačinska zloženka s
pivovim korenčkovim namazom, so dodali kozarec belgijskega piva – pivo trapistov.
Drugi jedi, zapečenim šampinjonom s pivom in žafranovo
bučkino rižoto, pa so dodali
kozarec nemškega pšeničnega piva. Novo savinjsko pivo
Kukec pa se je zelo dobro prileglo pivovi juhi s kruhovim
cmočkom.
Izbrane jedi in piva so udeležencem najprej predstavili
in nato postregli. Uvodoma
so zbrane nagovorili direktor ZKŠT Matjaž Juteršek,
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Ambroževa maša v Preboldu
Gregor Vovk Petrovski, ki je
predstavil posamezno jed, in
predstavnica Hiše piva, ki je
govorila o posebnostih in zanimivostih piva, ki so ga postregli posamezni jedi.
Matjaž Juteršek in Gregor
Vovk Petrovski sta še povedala, da so ta in tudi prihodnji
večeri namenjeni promociji ene najstarejših kulturnih
rastlin – hmelju. Udeleženci,
ki bodo sami financirali svojo udeležbo na večeru, bodo
izvedeli, v katerih svetovno
znanih pivih je hmelj in s tem
tudi, da je pivo zelo plemenita pijača, ki so jo začeli prvi
proizvajati samostanski bratje, predvsem znani so trapisti v Belgiji.
Z dvema od teh piv so postregli tudi na tokratnem večeru, kjer so pripravili jedi,
značilne predvsem za domače okolje.
D. Naraglav

Čebelarsko društvo Prebold
je v sodelovanju s Čebelarsko
zvezo Spodnje Savinjske doline, Žalec, v čast sv. Ambroža,
zavetnika čebelarjev, v župnijski cerkvi sv. Pavla v Preboldu
pripravilo sveto mašo, ki so se
je udeležili številni čebelarji iz
Spodnje Savinjske doline s prapori svojih društev in tudi drugi.
Preboldski čebelarji so del oltarja v župnijski cerkvi uredili
po čebelarsko. Mašo je daroval
domači župnik Damjan Ratajc,
ki je v pridigi predstavil zavetnika čebelarjev, berilo, odlomek iz

Čebelarji pri sveti maši v preboldski župnijski cerkvi

sv. pisma, pa je prebral čebelarski
mojster Janez Koprivšek. Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril

predsednik Zveze čebelarskih
družin Spodnje Savinjske doline
Mile Gržina.
T. T.

V čast zavetnici kapelica

Rudarji med sveto mašo

Na Ponikvi pri Žalcu že vrsto let poskrbijo za srečanje
rudarjev s sveto mašo v čast
sv. Barbari, zavetnici rudarjev,
vojakov, minerjev, ranjencev
… vseh, ki se pogosteje srečujejo z nesrečami. Tokratno
praznovanje je bilo še posebej
slovesno, saj so v kletnih prostorih župnišča uredili kape-

Srečanje starejših v Gotovljah
Na izletniški kmetiji pri
Mlinarju so se drugo decembrsko nedeljo srečali krajani
KS Gotovlje, stari sedemdeset in več let. Tradicionalno
srečanje so organizirali KS
Gotovlje, Krajevna organizacija Rdečega križa Gotovlje
in tamkajšnje društvo upokojencev.
Srečanja se je udeležila več
kot polovica povabljenih.
Kulturni program, ki so ga
pripravili ob tej priložnosti,
je izkazoval trajno generacijsko sodelovanje Gotovljanov.
Zbrane je najprej nagovoril
predsednik Sveta KS Gotovlje
Henrik Krajnc, ki je po orisu
delovanja kraja v preteklem

Henrik Krajnc med nagovorom

letu in načrtih za prihodnje
posebej poudaril, da so prisotni krajani v svojem življenju
prestali že veliko kriz, stabilizacij, varčevanja, zato bodo
skupaj zmogli prebroditi tudi
trenutne težave naše mlade države. Bogastvo je in bo vedno
v bogastvu ljudi, v njihovem
znanju, delavnosti in pripravljenosti deliti srečo z drugimi
ljudmi. To je trden porok za
lepše življenje v prihodnje. Da
te preproste resnice res držijo,
so Gotovljani dokazali z bogatim kulturnim programom, v
katerem so sodelovali harmonikar Igor Radić, moški pevski
zbor Kulturnega društva Gotovlje in učenci Podružnične

šole Gotovlje. Prav otroci so
skupaj s svojimi mentoricami
Anjo Krajnc Zakonjšek, Zdenko Virant in Mojco Uranjek
pričarali pravo praznično razpoloženje, vsem udeležencem
srečanja pa so razdelili priložnostna darila, ki so jih izdelali
v okviru pouka.
Želje po zdravju in sodelovanju v kraju so letošnje srečanje
prevesile v pozno popoldne in
ljudem prinesle žarek sonca v
srca, izgradila pa tudi prepričanje, da je mogoče s sodelovanjem v kraju rešiti na videz
nemogoče stvari, je ob koncu
srečanja še ugotovil predsednik Sveta KS Gotovlje Henrik
Krajnc.
T. Tavčar

kojeni rudar, zdaj podžupan
Občine Žalec Ivan Jelen, prisluhnili pa so tudi ubranemu
petju Moškega pevskega zbora
Ponikva. Po maši so se rudarji
zbrali pri kapelici, kjer so zapeli svojo rudarsko himno, z
druženjem pa so nadaljevali
ob rudarski malici v prostorih
Slomškovega doma.
D. N.

Miklavž obiskal tudi najstarejše
V Krajevni skupnosti Šempeter živi trenutno 426 krajanov,
starih 70 in več let. Vsako leto
so najstarejši krajani povabljeni
na srečanje, kamor jih v sodelovanju s krajevno skupnostjo in
društvom upokojencem povabi
KO RK Šempeter.
Tokratnega druženja se je
udeležila dobra tretjina vseh,
starih nad 70 let. Najstarejši med njimi je bil tudi tokrat
92-letni Franc Štorman iz Podloga. Predsednica KO RK Šempeter Pavla Artnik mu je ob tej
priložnosti podelila šopek rož.
Sicer pa živi v kraju šest krajanov, starih 90 in več let.
Pred začetkom srečanja so v
župnijski cerkvi sv. Petra prisluhnili sveti maši, ki jo je daroval domači župnik Mirko
Škoflek. V gostišču pa so srečanje s prijetnim kulturnim programom obogatili učenci OŠ
Šempeter, ki so s simboličnimi
darili razveselili vse prisotne. V
drugem delu so srečanje s svojim
petjem polepšali ljudski pevci
Prijatelji 6 Še iz Šešč, z glasbo pa
Gašper Jelen. Poleg predsednice
Pavle Artnik, ki je povezovala
dogajanje, so zbrane pozdravili in jim zaželeli vse dobro tudi
predstavnik krajevne skupnosti
Franjo Divjak, predsednica DU
Šempeter Mira Vidrih in pod-

predsednik Območne organizacije RK Janez Meglič. Starejše
krajane je na srečanju v organi-

zaciji podmladka TD Šempeter
obiskal tudi Miklavž s svojim
spremstvom.
D. Naraglav

Šopek rož za 92-letnega Franca Štormana

Jejte kakovostno in zdravo tudi v prihajajočem letu!
Srečno in okusno leto 2013!

V petek, 21. decembra ob 19. uri
vas vabimo na druženje ob prazničnem vzdušju
in dobri hrani z glasbeno skupino Prestige.
Informacije: 041 735 281, info@elizabet-club.si

Preprosto, vrhunsko, popolno!

Naročnik: Kulinarika Podpečan, priprava jedi, Jernej Podpečan, s. p., Kasaze 70 b, 3301 Petrovče

Ekipa, ki je ustvarjala na prvem kulinaričnem večeru (šef Jure Kapelar tretji z leve)

lico s sv. Barbaro, ki jo obdaja
jamsko leseno podporje.
Rudarji so se v uniformah
najprej zbrali pred Slomškovim
domom, nato pa v sprevodu
odšli v cerkev k sveti maši, ki
so jo darovali domača župnika
Tone Krašovec in Janko Krašovec ter diakon Andrej Vrabič.
Med mašo je spregovoril upo-
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Miklavž obdaroval po dolini

Melita Osojnik v lutkovni predstavi Pravljica o zlati roži v Žalcu

Veseli december je čas daril
in obdarovanj. Za prva obdarovanja poskrbi Miklavž, ki je v
sredo, 5., in v četrtek, 6. decembra, razveselil številne otroke
tudi po Savinjski dolini.
Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec je na Miklavžev
večer v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec za otroke
Občine Žalec pripravil predstavo z naslovom Pravljica o zlati
roži v izvedbi glasbenega gledališča Milite Osojnik iz Ljubljane. Predstava je bila namenjena

vrtčevskim otrokom in otrokom
prve triade osnovne šole. Dvorana, ki sprejme štiristo obiskovalcev, je bila skoraj premajhna. Po
predstavi je Miklavž otrokom
razdelil simbolična darila. Miklavž se je s svojim spremstvom
odpravil tudi na tradicionalni
obhod po KS Levec in v Vrbje.
Na Polzeli je Miklavž obdaril
kar štiristo otrok, miklavževanje
v župnijski cerkvi na predvečer
praznika pa je pripravila župnijska Karitas s sodelavci. Najprej
jih je nagovoril domači župnik

Jože Kovačec, nato pa so prisluhnili krajšemu kulturnemu
program, v katerem sta nastopila
otroški pevski zbor Cekinčki in
Vokalno-instrumentalna skupina Marpole. Obiskal jih je tudi
sveti Miklavž s spremstvom, ki
je ob pomoči angelov obdaril
vse otroke.
S pridnostjo in z glasnim klicanjem so Miklavža s spremstvom v domačo cerkev Marije vnebovzete priklicali tudi
braslovški otroci. K temu jih je
spodbudil Luka, ki jim je povedal, da sv. Miklavža ni mogoče
priklicati po telefonu, ampak
samo s pridnostjo in z glasnim
klicanjem. Župnijska Karitas je
v Občini Braslovče v pomoč
Miklavžu pripravila kar 200
daril. Letos so bile to lesene
pručke, ki so jih v svoji mizarski delavnici izdelali varovanci
VDC Maksi Žalec. Miklavž, ki
je otrokom povedal nekaj poučnih misli, je bil s pripravljenimi
darili zelo zadovoljen, saj so bila
zelo izvirna.
V Občini Prebold je sv. Miklavž z angeli in parklji obiskal
otroke med sveto mašo v farni

Najizvirnejša darila je prinesel Miklavž otrokom v Braslovčah, prinesel jim je pručke

Veseli december v domu
S pripravami na veseli december so v Domu upokojencev Polzela začeli že oktobra.
Stanovalke so pridno kvačkale
zvezdice in snežinke, ki krasijo
tokrat malo drugače okrašeno jelko v avli doma. Ob njej
so postavili jaslice, narejene iz
slanega testa, ki so jih skupaj s
stanovalci ustvarili na kreativnih delavnicah. Letos so naredili tudi prav posebne adventne
venčke, ki krasijo okolico doma.
Obiskal jih je sveti Miklavž
v spremstvu parklja in angelov in stanovalce tudi obdaril.
Za to praznično veselje vsako
leto poskrbi Karitas Polzela. V
prihodnjih dneh bo varovance
doma obiskal Božiček, lahko se
bodo udeležili božične maše,
ki jo bo vodil domski župnik
Janez Bračun ob spremljavi
domskega pevskega zbora Šeneški glas. Pripravljajo pa tudi
silvestrovanje s tradicionalno
novoletno tombolo. Ob koncu
leta bodo stanovalce obiskali
tudi koledniki.
T. Tavčar

cerkvi sv. Pavla v Preboldu. Tudi
tokrat je obdaril okrog tristo
otrok, nastopajoče in župnijske
ministrante. Sredstva za nakup
daril so poleg staršev prispevali
Občina Prebold, župnijska Karitas in Župnija sv. Pavel Prebold. Organizacija obdarovanja,
vključno s pripravo daril, je bila
že dvanajsto leto v rokah kulturne sekcije Prostovoljnega gasilskega društva Sv. Lovrenc, ki jo
vodi Andreja Kumer, in domačega župnika Damjana Ratajca,
ki je na ta Miklavžev večer daroval sveto mašo.
V Občini Tabor vsako leto
popestrijo prihod Miklavža s
kakšno gledališko predstavo
za otroke. Letos so v goste povabili gledališko skupino KD
Svobode Prebold, ki je zaigrala
igrico o Vilinčku, avtorja Bena
Minolia in v priredbi Maje Borin. Preboldski gledališčniki so z
Vilinčkom zelo navdušili otroke
ter njihove starše, ki so napolnili
dvorano Doma krajanov Tabor.
Glavni organizator dogodka je
bilo letos ob sodelovanju občine
Društvo žena in deklet Tabor,
ki je poskrbelo tudi za sladke
dobrote. Po predstavi, v kateri
nekje v pravljični deželi z lune
pade Vilinček in se znajde med
pisano druščino vrstnikov, ki
se pripravljajo na praznovanje
ob obiranju zlatih hrušk, je prišel v dvorano Miklavž s svojim
spremstvom in obdaril otroke.
Miklavž je na Vranskem obiskal najstarejše in najmlajše.V
dneh pred božičem so prostovoljci Župnijske Karitas Vransko
pripravili dobrodelno delavnico,
na kateri so izdelovali adventne
venčke, ki so jih nato prodali.
Z zbranimi sredstvi in skupaj s
svetim Miklavžem ter njegovim
spremstvom so obiskali in obdarili 89 oskrbovancev Doma
sv. Rafaela na Vranskem. Sveti
Miklavž se je nato odpravil v župnijsko cerkev sv. Mihaela, kjer
je razveselil tudi najmlajše. Letos
je obdaril 130 otrok, med njimi
je bilo tudi sedem otrok iz Srbije,
ki ravno v tem času gostujejo na
Vranskem.
D. N., T. T.

Miklavž v polzelski župnijski cerkvi

Miklavž je prišel s svojim spremstvom tudi v Tabor in otrokom razdelil darila

Parklji so bili tudi tokrat prizanesljivi do obdarovancev v Preboldu

Med obdaritvijo najmlajših v župnijski cerkvi sv. Rafaela na Vranskem

Ustvarjali adventne venčke
V prostorih PGD Loke v
Občini Tabor so konec novembra organizirali delavnico za izdelavo adventnih
venčkov, ki jo je vodila Brigita Cizej.
Delavnica je bila uvod v naj-

lepši čas, poln pričakovanja in
želja, obdarovanj in izrekanj
lepih besed. Vsak je lahko izdelal adventni venček po svoji
zamisli in ustvarjalnem navdihu. Pri tem pa so s pridom
upoštevali navodila in sveto-

Miklavž obiskal starostnike v domu na Polzeli ...

... tudi tiste, ki ne morejo v skupne prostore

Po končanem ustvarjanju še slika za spomin

vanje svoje mentorice, ki je
prava mojstrica aranžiranja.
Izdelovanje venčkov je bilo
zelo zanimivo, ob tem pa ni
manjkalo prijetnih pogovorov, s katerimi so popestrili
svoje druženje.
D. N.

NAPOVEDNIK
Nedelja, 30. december, ob 17. uri
Veseli december za najmlajše:
Troglavi zmaj in princeske, igrano-lutkovna
predstava;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).

OBČINA ŽALEC
Četrtek, 20. december, ob 17. uri
6. dobrodelni koncert Zvezde zvezdicam;
telovadnica OŠ Griže
(OŠ Griže, 620 92 40).
Petek, 21. december, ob 16.30
likovna delavnica in okrasitev zelenice z
obiskom Božička;
zelenica nasproti trgovskega centra v Levcu
(TKD Levec, 041 504 981).
Sobota, 22. december, med 9. in 12. uro
božična tržnica;
Tržnica Žalec
(TD Žalec, 040 609 888).
Sobota, 22. december, ob 17. uri
lutkovna predstava Zvezdica Zaspanka;
dvorana Gasilskega doma Levec
(TKD Levec, 041 504 981).
Sobota, 22. december, ob 19.30
božični koncert – božične pesmi iz
muzikalov, odlomki iz opere La Boheme in
baleta Hrestač;
Orkester Hiše kulture Celje, projektni
pevski zbor in solisti – pevci ter plesalci;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Nedelja, 23. december,
advent v Dvorcu Novo Celje;
med 10. in 16. uro adventni sejem,
ob 18. uri adventni koncert: Vokalna
skupina ZaPet
(TIC Žalec, 710 04 34).
Nedelja, 23. december, ob 18. uri
Svečano odprtje jaslic naravne velikosti;
ogledi možni tudi: 24. 12. med 18. in 24.
uro, 25. 12., 26. 12., 30. 12. med 18. in 22.
uro ter 5. 1., 6. 1. med 18. in 22. uro;
Sv. Jedert
(Mladi iz zaselka Sv. Jedert, 041 895 247).
Ponedeljek, 24. december,
jaslice na prostem;
ogledi možni do 2. 2. 2013;
pri gasilskem domu v Zavrhu
(TD Galicija, 041 745 558).
Ponedeljek, 24. december, ob 22.30
pohod z baklami k polnočnici v cerkev v
Galiciji;
zbirno mesto pri gasilskem domu v Zavrhu
(TD Galicija, 041 745 558).
Torek, 25. december, med 15. in 18. uro
Božična skrivnost v Jami Pekel;
žive jaslice in glasba v jami, zabavni
program pred njo
zadnji vstop v jamo ob 17.30
(TD Šempeter, 700 20 56).
Torek, 25. december, ob 16. uri
pravljica Skrivnostna skrinja avtorice in
režiserke Tanje Kastelic;
po pravljici obisk Božička;
Dom kulture Svoboda Griže
(TD Griže, 031 337 097).
Sreda, 26. december , ob 7. uri
pohod preko vrhov ob dnevu
samostojnosti;
s parkirišča za Domom kulture Svoboda
Griže
(PD Zabukovica, 041 688 055).
Sreda, 26. december, ob 9. uri
pohod v neznano;
odhod izpred trgovine Kili Liboje
(PD Liboje, 041 250 325).
Sreda, 26. december, ob 10. uri
blagoslov konj;
cerkev v Galiciji
(TD Galicija, 041 444 993).
Sreda, 26. december, med 15. in 18. uro
Božična skrivnost v Jami Pekel;
žive jaslice in glasba v jami, zabavni
program pred njo,
zadnji vstop v jamo ob 17.30
(TD Šempeter, 700 20 56).
Sreda, 26. december, ob 18. uri
božični koncert;
cerkev Sv. Pankracija na Ponikvi
(KD Ponikva, 031 709 405).
Sreda, 26. december, ob 19.30
Slovenska muska od A do Ž, komedija z
Ladom Bizovičarjem;
Špas teater;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 0434).
Četrtek, 27. december, ob 17. uri
Veseli december za najmlajše:
otroški program Mance Špik;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).
Petek, 28. december, ob 17. uri
Veseli december za najmlajše:
Žužkerada, igrana predstava;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 29. december, ob 17. uri
Veseli december za najmlajše:
Čarobna smrečica, glasbena predstava;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).

Ponedeljek, 31. december, ob 11. uri
silvestrovanje za najmlajše z Alenko
Kolman;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Ponedeljek, 31. december, od 20. ure dalje
silvestrovanje na prostem z ognjemetom;
bistro v Migojnicah
(TD Griže, 031 337 097).
Ponedeljek, 31. december, ob 21.30
silvestrska predstava Tadej Toš v živo;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Ponedeljek, 31. december, ob 23. uri
silvestrovanje na prostem s skupino
Vagabundi;
Avtobusna postaja Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Torek, 1. januar, ob 00.30
pohod: Bukovica po polnoči;
zbor pred pisarno PD Žalec
(PD Žalec, 031 320 242).
Petek, 4. januar, ob 20. uri
63. kavarniški večer z gostjo Majo Horvat;
Dom kulture Svoboda Griže
(GLD Aletheia, 031 659 485).
Sobota, 5. januar, med 8. in 12. uro
kmečka tržnica s sejmom pod lipami ter
delavnica Vse o kletarjenju;
Gotovlje
(TOD Lipa Gotovlje, 040 790 342).
Sobota, 5. januar, med 18. in 22. uro
razstava jaslic naravne velikosti;
Sv. Jedert
(Mladi iz zaselka Sv. Jedert, 041 895 247).
Sobota, 5. januar, ob 19.30
novoletni koncert Godbe Liboje z gostom
Urošem Peričem;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Nedelja, 6. januar, ob 9. uri
15. novoletni pohod: Savinjski most
Kasaze–Planinski dom Brnica;
zborno mesto na Savinjskem mostu Kasaze
(PD Liboje, 031 627 923).
Nedelja, 6. januar, ob 17. uri
Leta nič, en dan potem, gledališka
predstava Zorka Simčiča;
Hmeljarski dom Petrovče
(KD Petrovče, 041 369 362).
Nedelja, 6. januar, med 18. in 22. uro
razstava jaslic naravne velikosti;
Sv. Jedert
(Mladi iz zaselka Sv. Jedert, 041 895 247).
Ponedeljek, 7. januar, ob 17. uri
pravljične minute in ustvarjalnica;
prostori OŠ Petrovče.
Sreda, 9. januar 2013, ob 18.30
6. javna produkcija,;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Četrtek, 10. januar, ob 20. uri
Ansambel Saša Avsenika in Gadi, gostja
Eva Boto;
koncert za narodno-zabavni abonma in
izven;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 12. januar, ob 6.30
pohod: Osankarica–po poteh Pohorskega
bataljona;
zborno mesto pred trgovino Kili Liboje
(PD Liboje, 031 627 923).
Sobota, 12. januar, ob 6.30
pohod: Osankarica;
starti: ob 6.30 AP Zabukovica, 6.35 AP
Migojnice, 6.45 AP Žalec in ob 7.05
parkirišče Lidl Nova vas Celje
(PD Zabukovica, 041 740 753).
Sobota, 12, januar, med 9. in 12. uro
domača tržnica v Grižah;
parkirišče KS v Migojnicah
(KS Griže, TD Griže, Društvo podeželskih
žena OŽ, 031 337 097).
Nedelja, 13. januar, ob 7.30
pohod na Reško planino;
zborno mesto pred trgovino Kili Liboje
(PD Liboje, 031 627 923).
Sreda, 16. januar, ob 17. uri
predavanje o sodobni likovni
umetnosti mag. Alenke Domjan iz cikla
PRELOMNICA: Pot k moderni slovenski
umetnosti;
Savinova hiša;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).
Četrtek, 17. januar, ob 18. uri
predavanje: Himalaja;
OŠ Šempeter
(PD Šempeter, 031 501 244).
Petek, 18. januar 2013, od 9. do 18. ure
klavirski seminar;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
plačilo kotizacije
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Petek, 18. januar, ob 10. uri
BUMfest, 7. mednarodni festival tolkalnih
skupin: matineja – slovenski tolkalni
projekt;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Petek, 18. januar, ob 18. uri
BUMfest, 7. mednarodni festival tolkalnih
skupin: skupina Playmobeat, Nemčija;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Petek, 18. januar 2013, ob 19. uri
koncert dijakov/študentov prof. Rubena
Dalibaltayana;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Sobota, 19. januar, ob 9. uri
snežni pohod na Mrzlico;
odhod: smer Zabukovica, konec asfaltirane
ceste
(TD Žalec, 040 609 888).
Sobota , 19. januar 2013, od 9. do 18. ure
klavirski seminar;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
plačilo kotizacije
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Sobota, 19. januar, ob 18. uri
BUMfest, 7. mednarodni festival tolkalnih
skupin: skupina Strokes show group,
Madžarska;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 19. januar, ob 18. uri
TV Griže 9, komedija v režiji Olge
Markovič;
Dom kulture Svoboda Griže
(KUD Svoboda Griže, 041 663 202).
Sobota, 19. januar, ob 19. uri
Leteči Holandec, romantična opera v treh
dejanjih za potujoči abonma in izven;
Cankarjev dom Ljubljana;
odhod s parkirišča pri Domu II.
slovenskega tabora Žalec ob 17.30
(TIC Žalec, 03/710 04 34).
Sobota , 19. januar 2013, ob 19. uri
koncert prof. Julije Gubaidulline in prof.
Rubena Dalibaltayana;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstopnice po 10 € (odrasli) in 5 € (otroci)
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Nedelja, 20. januar 2013, od 9. do 13. ure
klavirski seminar;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
plačilo kotizacije
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Nedelja, 20. januar 2013, ob 13.30
zaključni koncert udeležencev seminarja;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Nedelja, 20. januar, ob 18. uri
BUMfest, 7. mednarodni festival tolkalnih
skupin: skupini Francesca, Claudio &
Rhythm Factory, Italija, in tolkalna skupina
GŠ Velenje;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Ponedeljek, 21. januar, ob 20.30
Slovenska muska od A do Ž, komedija z
Ladom Bizovičarjem;
Špas teater;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
nadomestna za odpovedano predstavo 26.
11. 2012
(TIC Žalec, 710 04 34).
Torek, 22. januar 2013, ob 17. uri
klavirski recital Jureta Jordana Kozjaka;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Torek, 22. januar, ob 20.30
Slovenska muska od A do Ž, komedija z
Ladom Bizovičarjem;
Špas teater;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Četrtek, 24. januar, ob 17.30
Gospa Pehtra, igrano-lutkovna predstava;
Gledališče iz desnega žepka;
za cici abonma in izven;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Četrtek, 24. januar, ob 20.00
Trianglov zimski večer: Simon Donovan
(VB) in Tanja Ravljen ob spremljavi
lokalnih glasbenikov pod vodstvom
Simona Dvoršaka;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 26. januar, ob 7. uri
pohod: Kokoš–Pesek–Glinščica;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(PD Šempeter, 031 501 244).
Sobota, 26. januar, ob 19.30
Dunajski dečki;
koncert za potujoči abonma in izven;
KD Vatroslav Lisinski Zagreb;
odhod s parkirišča pri Domu II.
slovenskega tabora Žalec ob 16.30
(TIC Žalec, 710 04 34).
Nedelja, 27. januar, ob 15. uri
Veselo popoldne z Godbo Hramše;
Dom krajanov Galicija
(KD Galicija, 031 674 799).

Sreda, 30. januar, ob 17. uri
predavanje o sodobni likovni
umetnosti mag. Alenke Domjan iz cikla
PRELOMNICA: Pot k moderni slovenski
umetnosti;
Savinova hiša;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sreda, 30. januar 2013, ob 19. uri
nastop tekmovalcev klavirja;
dvorana Glasbene šole »Risto Savin« Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
Sreda, 30. januar, ob 19.30
Vitez čudes, komedija;
Mestno gledališče Ljubljansko;
za gledališki abonma ponedeljek in izven;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 03 710 04 34).
Četrtek, 31. januar, ob 12. uri
odprtje razstave likovnih del dijakov
Gimnazije Celje – Center,
umetniške gimnazije likovne smeri;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
razstava bo na ogled do 20. februarja
(TIC Žalec, 03/710 04 34).
Četrtek, 31. januar, ob 16. uri
okrogla miza z naslovom: Turizem v Občini
Žalec: Včeraj, danes in jutri;
Gasilski dom Žalec
(TD Žalec, 040 609 888).
Četrtek, 31. januar, ob 19.30
Vitez čudes, komedija;
Mestno gledališče Ljubljansko;
za gledališki abonma torek in izven;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

OBČINA PREBOLD
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Sobota, 19. januar, ob 18. uri
Z ljudsko pesmijo in glasbo v novo leto;
Dvorana Prebold;
Društvo ljudskih pevcev Prijatelji 6 še
(Zvonko Babič, 031 631 781).

Nedelja, 20. januar, ob 15. uri
Razvalina življenja, gostovanje;
gledališka sekcija KUD Polzela;
Dom krajanov Andraž
(David Zabukovnik , 041 783 737).

Nedelja, 20. januar, ob 17. uri
Pajek Polde, otroški abonma;
Dvorana Prebold;
DPD Svoboda Prebold
(Manja Holobar, 041 794 452).

Nedelja, 27. januar, ob 14. uri
igre na snegu Ovčja jama v Šeneku
(Alenka Žnidar, 031 795 685).

Torek, 22. januar, ob 18. uri
pravljična ura za najmlajše;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Nedelja, 27. januar, ob 10. uri
Pavlova nedelja – 710 let od prve
pisne omembe cerkve sv. Pavla v Preboldu
(Župnijski urad Prebold, 572 41 83).
Torek, 29. januar,
turnir v namiznem tenisu;
ŠD Kaplja vas
(Dušan Kuserbanj, 041 783 048).

Vsak petek v decembru ob 18. uri
pravljične ure z mini ustvarjalnico;
Občinska knjižnica Polzela;
Grad Komenda
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28,
Občinska knjižnica Polzela, 703 32 04).
Sreda, 19. december, 16. uri
prireditve ob dedku Mrazu;
Dom krajanov Andraž
(Martina Ograjenšek, 041 278 328).

Ponedeljek, 24. december,
k polnočnicam k sv. Janezu in Pavlu;
Planinsko društvo Braslovče
(Franci Kumer, 041 771 134).

Sreda, 19. december, ob 18. uri
pregledna likovna razstava članov KUD
Polzela v l. 2012;
Grad Komenda
(Irena Plevnik, 041 784 905).

Sobota, 5. januar,
novoletni pohod na Dobrovlje;
Planinsko društvo Braslovče
(Jože Marovt, 041 570 151).

Ponedeljek, 24. december,
pohod z baklami do Doma pod Reško
planino;
zbor na športnem igrišču v Mariji Reki med
19. in 20. uro;
PD Prebold in ŠD Marija Reka
(Olga Hribar, 041 922 247).

Sobota, 22. december, od 9. do 12. ure
božični sejem;
parkirišče pred občinsko stavbo na Polzeli
(Alenka Žnidar, 031 795 685).

Torek, 25. december, ob 18. uri
božično-novoletni koncert;
cerkev sv. Marjete na Polzeli
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).
Nedelja, 30. december, ob 8. uri
božično-novoletni pohod – koledniki;
zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Mirko Jegrišnik, 041 902 183).

Sreda, 26. december, ob 18. uri
božično-novoletni koncert;
dvorana PGD Šešče;
PGD Šešče
(Zvone Babič, 031 631 781).

Nedelja, 6. januar, ob 16. uri
trikraljevski koncert;
cerkev sv Marjete na Polzeli
(Marko Slokar, 041 381 472).

Torek, 1. januar,
zimski pohod na Mrzlico;
ŠD Marija Reka
(Tonči Cestnik, 041 691 290).
Sobota, 5. januar, ob 8. uri
kmečka tržnica;
NOVA LOKACIJA –
Režajeva domačija, Dolenja vas 49, Prebold
(TD Prebold, 703 64 00).
Torek, 8. januar, ob 18. uri
znamenja ob Slomškovi romarski poti;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Sobota, 12. januar, ob 19. uri
3. koncert z namenom – Nazdravimo
novemu letu;
Anin dom
(Župnijski urad Prebold, 572 41 83).
Nedelja, 13. januar, ob 8. uri
35. zimski pohod Prebold–Marija Reka;
PD Prebold
(Olga Hribar, 041 922 247).
Petek, 18. januar, ob 18. uri
Ljudska pesem v Preboldu;
Občinska knjižnica Prebold;
Društvo ljudskih pevcev Prijatelji 6 še
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Sobota, 19. januar, ob 8. uri
kmečka tržnica;
NOVA LOKACIJA –
Režajeva domačija, Dolenja vas 49, Prebold
(TD Prebold, 703 64 00).

Nedelja, 13. januar,
pohod do doma nad Reško planino;
Planinsko društvo Braslovče
(Franci Kumer, 041 771 134).
Sobota, 19. januar,
pohod Zdravju na proti na Goro Oljko;
Planinsko društvo Braslovče
(Maja Kumer Trček, 031 340 988).

Nedelja, 23. december, ob 15. uri
koncert Kvinteta Lastovka ob 30. obletnici;
Dom krajanov Andraž
(Vili Pižorn, 041 783 734).

Sreda, 26. december, ob 8. uri
zimski pohod na vrh Golave;
športna sekcija PGD Šešče
(Marjan Siter, 031 663 947).

Ponedeljek, 31. december,
srečanje planincev na Golavi;
PD Prebold
(Olga Hribar, 041 922 247).

Sobota, 22. december, ob 19. uri
Božično-novoletni koncert;
Kulturni dom Letuš;
Kulturno društvo Letuš
(Vanja Kretič, 040 363 955).

Nedelja, 23. december, ob 16. uri
Božično-novoletni koncert z
ANSAMBLOM POGUM,
ANSAMBLOM ROBIJA ZUPANA,
MePZ PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR
IN MLADIMI HARMONIKARJI IZ
BRASLOVČ;
športna dvorana Braslovče;
ZKŠT Žalec
(Občina Braslovče, 703 84 12).

OBČINA POLZELA

Petek, 21. december, ob 17. uri
Nezvesti soprog, komedija v izvedbi
KD Andraž;
Dom krajanov Andraž
(David Zabukovnik , 041 783 737).

Petek, 28. december, ob 19. uri
veseli december v Mariji Reki;
Dom pod Reško Planino;
KD Marija Reka
(Monika Lobnikar, 041 241 203).

OBČINA BRASLOVČE

Sobota, 22. december, ob 18. uri
Božično-novoletni koncert MoPZ Karla
Viranta in skupine Candela;
Dom krajanov Gomilsko;
Kulturno društvo Gomilsko
(Andrej Šram, 040 731 805).

Sobota, 22. december, ob 16. uri
božična tržnica;
NOVA LOKACIJA –
Režajeva domačija, Dolenja vas 49, Prebold
(Občina Prebold, 703 64 00).

Torek, 25. december, ob 18. uri
božično-novoletni koncert Pihalnega
orkestra Prebold;
Športna dvorana Prebold
(Branko Verk, 041 783 207).
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Četrtek, 10. januar, ob 17. uri
medgeneracijsko srečanje;
mala dvorana Kulturnega doma Polzela
(Občina Polzela, 703 32 00).
Sobota, 12. januar, ob 7. uri
35. pohod po poteh Pohorskega bataljona;
zbor pred občinsko stavbo na Polzeli
(Zoran Štok, 041 754 778).
Sobota, 12. januar, od 8. do 12. ure
kmečka tržnica;
Tuš Polzela
(Alenka Žnidar, 031 795 685).
Sobota, 12. januar, ob 19. uri
Razvalina življenja, premiera;
gledališka sekcija KUD Polzela;
Kulturni dom Polzela
(Matjaž Jeršič, 051 671 541).
Nedelja, 13. januar, ob 17. uri
Razvalina življenja, ponovitev za
gledališko-glasbeni abonma in izven;
gledališka sekcija KUD Polzela;
Kulturni dom Polzela;
vstopnina 8 €
(Matjaž Jeršič, 051 671 541).
Sreda, 16. januar, ob 18. uri
odprtje razstave likovnih del Petre Pižmoht;
Grad Komenda
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).
Sobota, 19. januar, ob 8.30
31. pohod Zdravju na proti na Goro Oljko;
zbor pred železniško postajo na Polzeli
(Zoran Štok, 041 754 778).
Sobota, 19. januar, ob 8.30
pohod Zdravju na proti;
zbor pri igrišču v Andražu
(Martina Ograjenšek, 041 278 328).
Sobota, 19. januar, ob 10. uri
Čarovnik iz Oza, lutkovna predstava
za otroški abonma in izven;
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije – VIT Polzela;
Grad Komenda;
vstopnice za izven 5 €
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

OBČINA TABOR
Petek, 21. december,
obisk Božička za vse otroke:
Vrtec Tabor ob 9.30 (telovadnica),
POŠ Tabor ob 10.30 (jedilnica);
vabljeni tudi straši in otroci, ki ne
obiskujejo vrtca
(Občina Tabor, 03/705 70 80).
Sobota, 22. december, ob 19. uri
praznični koncert;
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585).
Ponedeljek, 24. december,
pogostitev po polnočnici;
okolica cerkve
(Društvo podeželske mladine Tabor v
sodelovanju z Društvom žena in deklet
Tabor, 031 437 715).
Torek, 25. december, ob 16. uri
božični nočni pohod na Krvavico in
Zajčevo kočo;
zbor ob 16. uri:
- v Ojstrici: preko Krvavice do koče,
- pred šolo v Lokah: po cesti do koče
(Planinsko društvo Tabor, 03/572 72 14).
Nedelja, 30. december, od 8. ure dalje
kmečka tržnica;
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).
Torek, 8. januar 2013, ob 19.00
predavanje Majde Temnik: Pomen žit v
prehrani;
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990).
Torek, 15. januar 2013, ob 19. uri
predavanje Toma Brumca: Duhovno
partnerstvo;
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990).
Sobota, 19. januar 2013, ob 19. uri
komedija: Nezvesti soprog;
KD Andraž, gledališka sekcija Andraž;
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991).
Sobota, 26. januar 2013, ob 10. uri
predavanje Mete Vrhunc: Štiridelnost
narave in človeka;
Dom krajanov Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990).
Nedelja, 27. januar 2013, od 8. ure dalje
kmečka tržnica;
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).
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Žitja Ervina Fritza

Ervin Fric in Marija Končina med predstavitvijo njegove najnovejše pesniške
zbirke Žitja

Medobčinska
splošna
knjižnica Žalec je 3. decembra, na »ta veseli dan kulture«, gostila rojaka, pesnika,
prevajalca in dramatika Ervina Fritza. S profesorico
Marijo Končina sta spregovorila o njegovi najnovejši
pesniški zbirki Žitja.
Knjiga je nastala večinoma
sredi leta 2011, po njegovem
sedemdesetem letu. Pesnik
pravi, da so Žitja nekakšni

življenjepisi, zgodbe o različnih usodah, malce posebnih,
presenetljivih, celo pretresljivih – kot jih je doživljal sam,
kot so jih doživljali ljudje, s
katerimi je živel ali o katerih
je slišal. Pravi, da so zgodbe
iz nekaterih pesmi tako resnične, da bi lahko prestale
preverjanje pred sodiščem,
a resničnost in dokumentarnost seveda nista njihov
namen. Kot za vso literaturo

Glasbene želje za šolski sklad
velja tudi zanje, da so izmišljene, torej take, da bi se lahko zgodile, in niso dokument,
ampak samo poezija, literatura. Čeprav so literatura, pa
jih je večina napisana v obliki
dokumentarne zgodbe. Nekaj
pa jih je vendarle rimanih in
v pravilnih verzih.
Pesnik je izbral za to knjigo
zgodbe, ki jih zvijačna in nepredvidljiva logika življenja
že same po sebi napravi za
nekakšne skulpture, ki ne potrebujejo ali celo ne prenesejo
kakšnih posebnih oblikovalskih posegov. Pri izbiranju
pa ga je vodila zlasti želja, da
bi prispeval k osvetlitvi zgodovine, časa okrog obeh svetovnih vojn in nenavadnega
življenja navadnih ljudi v tem
času.
Mojster rime, ki reče bobu
bob, je tudi tokrat navdušil
precej obiskovalcev, med katerimi so bili tudi njegovi prijatelji iz »Šempavla«.
T. T.

Martinovanje skozi igro in ples
V petek, 23. novembra,
je bila dvorana zadružnega
doma na Ponikvi pri Žalcu
v znamenju vinogradništva, martinovanja in folklornih plesov. Pripravili
so namreč 7. letni koncert
Folklorne skupine Ponikva,

ki deluje pod vodstvom Suzane Gračner.
Glavni organizator prireditve je bilo Kulturno
društvo Ponikva, v okviru
katerega deluje tudi folklorna skupina. Društvo je za
letošnji letni koncert izbra-

Med nastopom folklorne skupine s Ponikve

lo tematiko, ki se nanaša na
vinogradništvo in vinarstvo.
Na prireditvi so predstavili različna opravila pri
pridelavi vina, od kopanja
v vinogradu, rezanja trte,
škropljenja, trganja grozdja, stiskanja do krsta mošta
v vino, ki ga je opravil sveti
Martin. Dogajanje na odru
so med posameznimi prikazi opravil obogatili s plesi
folklorne skupine s Ponikve,
otroške folklorne skupine
in plesalci folklorne skupine iz Šmartnega ob Paki. Za
glasbo so poskrbeli Okajeni
muzikantje, zbrane pa sta
nagovorila žalski župan Janko Kos in podžupan Občine
Žalec Ivan Jelen, ki je bil več
kot dvajset let tudi predsednik KS Ponikva.
D. N.

Mlada po stažu, zrela po izrazu
Na Gradu Komenda je
bila do 13. decembra odprta
razstava likovnih del Tanje
Vovk Petrovski.
O avtorici in razstavi je ob
odprtju govorila direktorica
ZKŠT Polzela Klavdija Tomažič. Tanja Vovk Petrovski
je leta 2009 postala članica
likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Žalec,

Tanja Volk Petrovski in Klavdija Tomažič

ki deluje in ustvarja pod mentorstvom akademskega slikarja Đemala Đokovića. Takrat
se ji je uresničila tudi želja po
ustvarjanju. Z letošnjim letom
je postala tudi predsednica
omenjenega društva. Je redna
udeleženka Španzlove slikarske šole Chiaroscuro. Sodelovala je že na šestih skupinskih
razstavah likovne sekcije KUD

Žalec, organizirala je skupno
razstavo s prijateljico – ilustratorko Urško Stropnik
Šonc v Žalcu in pripravila dve
samostojni likovni razstavi
v Grižah ter v Šoštanju. Čeprav po stažu mlada likovna
ustvarjalka, se slikarskih tem
loteva z vso resnostjo. Naslikala je več ciklov. Tokrat je
na ogled postavila nekatera
svoja tihožitja, na katerih je
upodobljena živa, predvsem
pa mrtva narava, ki spominja na minljivost tuzemskega
življenja. Na razstavi je tudi
nekaj njenih študijskih risb
človeškega telesa in njen prvi
ženski akt na platnu. Razstavo je odprl podžupan Občine Polzela dr. Jožef Korber,
odprtje pa so popestrili njeni
otroci, Val s kitaro, Brin je pel
in hčerka Lava na klavirju, vsi
tudi učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec.
T. Tavčar

Med govorom ravnatelja mag. Gorazda Kozmusa, ki ga je z udarnim Muppet Showom odprla tolkalna skupina glasbene šole

Glasbena šola Risto Savin
Žalec je v Domu II. slovenskega tabora Žalec pripravila
prvi dobrodelni koncert z naslovom Glasbene želje v korist
šolskega sklada. Izkupiček
koncerta je bil torej namenjen
šolskemu skladu za pomoč
otrokom iz socialno ogroženih družin, ki bi radi šolali
svoje otroke v glasbeni šoli, pa
tega zaradi slabega finančnega
stanja družine žal ne zmorejo.
Takšno prireditev je glasbena
šola organizirala prvič, po besedah ravnatelja mag. Gorazda
Kozmusa pa bo postala tradicionalna. Ravnatelj šole je z izkupičkom prireditve zadovoljen,

saj bodo uspeli pomagati kar
nekaj njihovim učencem. Vsi,
ki so kakorkoli sodelovali pri
prireditvi, so to počeli brezplačno. Ravnatelj je pojasnil, da so
pri pripravi in izvedbi koncerta
sodelovali prav vsi učitelji glasbene šole, vsak na svoj način.
Nastopilo je tudi veliko otrok,
med njimi tudi otroci oddelka
baleta, ki se je v drugem letu,
odkar deluje, že krepko povečal.
Koncert sta duhovito in iskrivo
povezovala učitelj tolkal Dejan
Tamše in zunanja gostja Tina
Gorenjak. Poleg slednje sta
kot zunanja glasbena gosta na
koncertu nastopila tudi 6 Pack
Čukur in Emanuela Brečko. Za

ozvočenje pa je poskrbel njihov
nekdanji učitelj Jože Škorjanc.
Ravnatelj glasbene šole mag.
Gorazd Kozmus se je v uvodnem govoru zahvalil kolektivu šole za izvrstno sodelovanje
pri pripravi prireditve, vsem,
ki so kakorkoli pripomogli pri
izvedbi in nastanku prireditve,
vsem, ki so kupili vstopnice,
in zunanjim gostom. Brez njih,
kot je dejal, tega koncerta ne bi
bilo. Glede na odlično izvedbo koncerta lahko z veseljem
pričakujemo že drugi božični
koncert učiteljev in učencev, ki
ga glasbena šola pripravlja jutri,
20. decembra, v cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu.
T. T.

Prijetno glasbeno prireditev sta dinamično in hudomušno povezovala Tina Gorenjak in Dejan Tamše

Podobe moje duše
Z razstavo z naslovom Podobe moje duše se je v preboldski
knjižnici v letu, ki se izteka,
svojim znancem, sorodnikom
in širši javnosti predstavila Gabrijela Kapitler iz Gotovelj. To
je bila tudi njena prva samostojna razstava, zagotovo pa ne
zadnja, saj jo želja po slikanju
žene k ustvarjanju novih slikarskih del.
Ob odprtju razstave je Gabrijela ali, kot ji pravijo, Jelka spregovorila o sebi in razlogih, ki so
jo pripeljali v svet likovne umetnosti. Svoj talent za risanje je
kazala že v osnovni šoli. Ko ji je
pred več leti zbolela mama, je začela likovno pot kot samoukinja.
Ko je šla njena hči od doma in je
ostala sama z mamo, si je rekla:
»Naredi nekaj zase. Ustvarjaj!«
Ob večerih so začele nastajati
njene prve risbe. Sprva lahkotne,
ki pa so sčasoma postajale vedno
zahtevnejše in boljše. To so prepoznali tudi drugi. »Ves čas me
je spodbujala moja sestra Vojka.

Za odločitev, da svoja dela tudi
javno predstavim, pa gre zasluga
zlasti moji prijateljici Sonji Povše
iz Kaplje vasi, ki me je prepričala,
da velja to, kar počnem, pokazati tudi širši javnosti. Danes sem
srečna in vesela, da sem to storila, hkrati pa je to izziv za nove in
nove stvaritve, saj je to delo postalo moja velika ljubezen.« Jelka
Kapitler ustvarja z akvarelnimi in
akrilnimi barvami, občasno pa
posega tudi po oljnih barvah, s

Jelka Kapitler s svojima izdelkoma

katerimi ustvarja na slikarskem
platnu. Loteva se najrazličnejših
motivov, od portretov, tihožitij
do podob narave, plesa in življenja ljudi. Vse to črpa iz globine
svoje duše. Motivi za nove stvaritve pa se ji, kot pravi, porajajo
tudi v sanjah.
V kulturnem programu so
prisluhnili citram iz Glasbene
šole Risto Savin Žalec, na harmoniko pa je zaigral Gabrijelin zet.
D. Naraglav

KULTURA

Deveta oddaja TV Griže v živo

Devetošolci s svojo učiteljico

V petek, 30. novembra, so v
dvorani Doma kulture Svoboda Griže odigrali 9. epizodo
komedije TV Griže v živo. Kot
je povedala tekstopiska, scenaristka in režiserka Olga Markovič, je to zadnja epizoda, saj
so njeni »otroci« končali deveti
razred. Najbrž pa se bo kaj podobnega še znašlo na njihovem
odru v Grižah, saj jim idej in
izzivov ne manjka.

Tudi ta epizoda je imela pester
televizijski program. Po obveznem avizu je bila na programu
šola, kjer so devetošolci znova
marsikaj ušpičili. V nadaljevanju
se je zvrstilo še nekaj aktualnih
oddaj, na primer Skupaj prebiramo časopise, Na terapiji, Minute
za duhovnost, kjer so se grešniki
javno izpovedovali duhovniku
za svoje grehe, prisluhnili smo
tudi novi slovenski himni, na

električnem stolu se je znašla
politika … Ob koncu pa je zapel
mešani pevski zbor TV Griže, v
katerem prepevajo pevci, ki "radi
pojejo, nekaj pa je tudi takih, ki
znajo peti."
Celoten igralski ansambel je
tokrat sestavljalo sedem žensk
in osem moških, ki so večinoma
nastopili že v vseh prejšnjih oddajah. Ženski del so poleg Olge
Markovič sestavljale Cita Pospeh, Trezi Žuža, Tanja Turnšek,
Tanja Kastelic, Vanja Vovk in
Urška Zakošek. V moških vlogah pa so zaigrali Božo Trnovšek, Mito Kot, Marko Lorenčak,
Tinči Goršek, Danilo Basle, Igor
Kastelic, Rihard Virant in David
Sopotnik. Izdelava scene je bila v
rokah Aca Markoviča, tehnični
mojster in lučkar pa je bil Adriano Trnovšek.
Premierni uprizoritvi bodo
sledila gostovanja, še enkrat pa
bodo nastopili tudi v domači
dvorani.
D. N.

Prvenec pri 91-ih letih
Pesniški prvenec pri 91-ih
je zagotovo redkost in zasluži
poseben poklon. Marica Vozlič
- Ostreuch iz Migojnic pri Žalcu si je leta in leta tiho želela,
da bi bili njeni verzi objavljeni
v samostojni pesniški zbirki.
Skoraj je že misel na lastno pesniško zbirko opustila, ko jo je
našel Mitja Gobec, sin Radovana Gobca. Ponudil ji je pomoč
in naredil izbor pesmi, ki jih
je nato uredil in poskrbel za
lektorja, Medobčinska splošna
knjižnica Žalec pa je zbirko iz-

dala. Zbirko sta sofinancirala
Občina Žalec in JSKD, OI Žalec.
Pesniško zbirko Moje pesmi
so na pot pospremili v torek, 11.
decembra. Pesmi so prebirali
Marko Repnik, učenka OŠ Griže
Nika Švencbir, Jolanda Železnik
in Mitja Gobec, ki je pesnico in
njene pesmi tudi predstavil. Na
harfo je zaigrala Jerneja Bombek,
pesnico pa sta pozdravila župan
Občine Žalec Janko Kos in ravnatelj Osnovne šole Griže Franci
Žagar, saj je pesnica nekdaj obi-

S predstavitve v žalski knjižnici

Cantemus v novi zasedbi
Na prav poseben dan, 12. 12.
2012 ob 20.12, je bil v dvorani
Doma II. slovenskega tabora
Žalec koncert Vokalne skupine
Cantemus, ki letos praznuje
12-letnico svojega obstoja.
Tokratni koncert je bil poleg
dvanajstic nekaj posebnega tudi

zato, ker je skupina nastopila
skoraj v povsem novi zasedbi.
Poleg strokovnega vodje Matjaža Kača in njegove žene Vesne v
skupini prepevajo Vanja Dizdarević, Anja Šribar, Damjan Žvipelj, Ana Golavšek, Matija Del
Negro in Janja Turnšek. D. N.

Z novimi obrazi, a tudi tokrat z izjemnim nastopom

skovala tamkajšnjo osnovno šolo,
njen učitelj pa je bil Radovan Gobec, ki je uglasbil kar nekaj njenih pesmi. Ganjena je pripovedovala, kako je bila ponosna, ko so
peli njeno Pozdravno pesem na
vsakoletnem pevskem taboru v
Šentvidu na Dolenjskem. Spominja se, kako je mogočno zadonela
iz šest tisoč grl.
Od malega je svoje misli zlagala v verze. Iz njenih pesmi, prek
200 jih je nastalo, vejejo duhovitost, igrivost, tudi ljubezen in
žalost. So nagajive in hudomušne
pa tudi rahlo otožne. So domovinske in domoljubne ... So preproste, vendar življenjske. Nekatere so že bile objavljene v raznih
revijah, časopisih, tudi v Utripu
Savinjske doline, mnoge pa so
bile javnosti odmaknjene. Tudi
zato, ker je Marica s svojo preprostostjo in skromnostjo ostala
z njimi v svojem svetu. Odslej se
bo njen pesniški glas širil in odmeval. Marica Vozlič - Ostreuch
v uvodu zbirke vabi: »Kar napišem – preberite!«
T. Tavčar
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Urica ljudskih melodij

Vaški godci z voditeljico prireditve Petro Meh

Urica ljudskih melodij in napevov, ki ste ji lahko prisluhnili drugo decembrsko nedeljo
v dvorani Doma krajanov
Andraž nad Polzelo, je zopet
dokazala, da je tamkaj doma
ljudska pesem. Že štirinajsto
leto je ta tradicionalna prireditev v organizaciji Kulturnega društva Andraž in Vaških
godcev, ki delujejo v okviru
kulturnega društva, v Andraž
privabila številne obiskovalce.
Vaški godci, ki delujejo od leta
1998, javnost večkrat razveselju-

jejo s svojo glasbo tako doma
kot tudi v tujini. V času njihovega delovanja se je zamenjalo kar
nekaj članov, trenutno pa v sestavu godejo Jože Pavlič, Franc
Dobnik, Zora Živkovič, Stanko
Jezernik, Milan Ožir, Milan
Grabner, Franc Borovnik in njihov vodja Milan Zabukovnik. O
sebi pravijo takole: »Kljub našim
spremembam v sestavu in kljub
našim zrelim letom se še vedno
radi učimo novih prijemov, da
pokažemo ljudem, kako zveni
glasba v ljudskem tonu.«

V več kot dveh urah ljudskih melodij se je predstavilo
kar šestnajst pevskih sestavov
s Celjskega, Koroškega in iz
drugih slovenskih krajev, kjer
gojijo ljudsko pesem, številni
obiskovalci, ki so napolnili
dvorano, pa so izvajalce nagrajevali z bučnim ploskanjem. Ob koncu prireditve
se je nastopajočim in obiskovalcem zahvalil vodja Vaških
godcev Milan Zabukovnik,
prireditev pa je vodila Petra
Meh.
T. Tavčar

Francijevi utrinki narave
V Roblekovi dvorani v
Žalcu je konec prejšnjega
meseca svoja likovna dela
postavil na ogled tudi samorastniški likovni ustvarjalec
Franci Kadivnik iz Žalca.
Za predstavitev svojih likovnih del širši javnosti se
je avtor odločil na pobudo
Turističnega društva Žalec,
katerega aktivni član je tudi
sam. O njem in njegovem likovnem ustvarjanju je zbranim spregovorila članica TD
Žalec
Karmen Vodovnik.
Odprtje razstave sta v lepo
okrašenem prostoru (delo
Line Zupanc Pavlič) popestrila glasbenika Jan Vodovnik (vokal) in Rok Krajšek
(kitara).
Franci Kadivnik, rojen
leta 1948, je že v zgodnjem
otroštvu pokazal talent za
risanje. Doma so vedno shra-

Franci Kadivnik ob eni izmed svojih slik

njevali papirnate vrečke, na
katere je mali Franci risal s
svinčnikom vse, kar je videl
okoli sebe. Najraje naravo
in krave, saj so stanovali blizu kravje farme v Vrbju. V
žalski osnovni šoli je njegov
talent opazil učitelj risanja
Edmund Salezin. Tako sta s
sošolcem popoldneve preži-

Petje sestavni del bogoslužja
Župnija Šempeter je letos
gostila pevske zbore, saj je
bila organizatorka pevske revije cerkvenih zborov žalske
dekanije, ki združuje sedem
župnij. Zbrane je uvodoma
nagovoril Janko Cigala, župnik iz Galicije in referent za
liturgijo in cerkveno glasbo
v žalski dekaniji. Celjski škof
dr. Stanislav Lipovšek pa se
je pevcem, zborovodjem in
organistom zahvalil za trud
in čas, ki ga namenjajo cerkvenemu petju. Zahvalil se je
tudi številnim poslušalcem,
ki so napolnili šempetrsko
župnijsko cerkev.
Na letošnji reviji so nastopili mešani pevski zbori župnij
Galicija, Petrovče, Polzela,
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Žalec, Šempeter, Gotovlje,
Mešani pevski zbor Oljka Polzela, moška zbora župnij Polzela in Šempeter ter mladinski zbor Skala Šempeter. Vsak
zbor je zapel po dve pesmi,

ob koncu pa vsi zbori skupaj
pesem Zazvonite zdaj zvonovi, pevcem je dirigiral domači
župnik in dekan Mirko Škoflek. Revijo je vodila Alenka
Vrenko.
T. Tavčar

Med nastopom MPZ Župnije Šempeter, ki ga vodi Mirko Škoflek, na orglah jih je
spremljala Nives Halužan.

vljala ob risanju velikih panojev za učenje angleščine.
Po končani osnovni šoli se je
vpisal na šolo za oblikovanje
v Ljubljani, a je žal ni mogel obiskovati, saj starši niso
zmogli visokih stroškov šolanja, štipendij in drugih oblik
pomoči pa takrat ni bilo. Leta
1980 je sodeloval na srečanju
»samorastnikov« slikanja v
Švici, kjer je spoznal veliko
novega. Do zdaj je imel nekaj samostojnih razstav, med
drugim v Celju in Kranju, sodeloval je tudi na razstavah v
sklopu likovne sekcije KUD
Žalec, katere član je. Letos se
je udeležil tudi slikarske šole
Rudolfa Španzla.
Na tokratni razstavi, ki jo je
poimenoval Utrinki narave,
je na ogled postavil dela, ki so
nastajala od leta 1970 do danes. Predstavljajo predvsem
slovenske gore in naravo, nekaj slik pa tudi kraje v svoji
okolici. Njegovo slikanje je
realistično, ustvarja pa v različnih tehnikah. Kot pravi, so
gore in slikanje njegov svet,
njegovo zatočišče, kjer se najde in izlije dušo.
Za postavitev razstave in
njegovo ustvarjalnost je Franciju čestitala tudi predsednica
TD Žalec Maja Prislan. D. N.
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En dan, dve dirki in tri zmage

Marko na najvišji stopnički in skupni zmagovalec tudi v slovenskem prvenstvu

Atraktivna in drzna vožnja je Marka postavila na dirkaški tron

Marko Jager iz Prebolda je
tudi ob koncu sezone v Sloveniji in Italiji dokazal, da je
najboljši dirkač s štirikolesniki
v Evropi. V enem dnevu se je
udeležil domačega in evropskega prvenstva in prevladoval
na obeh dirkah ter že osvojenemu naslovu nemškega prvaka
dodal še slovensko krono.
V istem dnevu je zmagal na
domačem prvenstvu v Dragonji
in kasneje še v severni Italiji na
finalni dirki nemškega, avstrijskega in italijanskega prvenstva.
Na obeh dirkah, tako v Sloveniji kot Italiji, je bil med ATV-ji pravzaprav brez konkurence.
Marko je tako na najboljši način
odlično končal letošnjo sezono. In kakšni so njegovi cilji v
prihodnje? »Z mislimi sem že v
zimski sezoni, ko bom štirikolesnik zamenjal za motorne sani.
Nameravam se udeležiti nekaj dirk v snežni različici cross
countrija in predvsem dirk v
hillclimbingu. Lani sem bil avstrijski podprvak, letos pa bom
poskušal biti še boljši. Sicer pa
mi želja in izzivov ne manjka,«
nam je zaupal Marko.
D. N.

Rad igram nogomet
Ekipa Nogometnega društva Polzela se je tudi letos
udeležila
tradicionalnih
turnirjev Rad igram nogo-

met pod okriljem Nogometne Zveze Slovenije. Tudi
letos so želeli organizirati
turnir v športni dvorani na

Polzeli, vendar ta žal v želenem terminu ni bila na
voljo.
Zato so organizacijo turnirja za selekcijo U 10 izvedli v sodelovanju z Nogometnim klubom Vransko,
in sicer v Športni dvorani
Vrana na Vranskem. Na
tekmovanju je nastopilo pet
ekip, zmagala je ekipa Šoštanja, ekipa Vranskega je bila
tretja, ND Polzela pa četrta.
V Senovem je pa je potekalo tekmovanje v kategoriji U
8, na katerem so Polzelani
osvojili tretje mesto in s tem
tudi prvi pokal, zmagala pa
je ekipa Krškega.
T. T.

Največ medalj za KK Nestor Griže
V dvorani I. OŠ Žalec je
prvo decembrsko soboto potekalo mladinsko državno
prvenstvo v karateju, in sicer
v katah in borbah za posameznike. Na tekmovanju, ki ga
je organizirala Karate zveza
Slovenije v sodelovanju s KK
Nestor Griže, je nastopilo kar
418 tekmovalk in tekmovalcev
iz 54 klubov pa tudi karateistke in karateisti iz KK Nestor
Griže, KK Žalec in KK Polzela.
Tekmovalci iz KK Nestor so
osvojili kar 6 naslovov državnih prvakov: Kiti Smiljan (st.
deklice +55 kg), Neja Rom Zupanc (borbe kadetinje –54 kg),
Lina Pušnik (borbe ml. članice
+60 kg), Tilen Kajtna (borbe
st. dečki –55 kg), Jernej Blatnik (borbe mladinci –68 kg)
in Matic Potočnik (borbe ml.
člani –68 kg); druga mesta so
osvojili: Ema Gračner Kovačec
(borbe st. deklice –50 kg), Gal
Dvorjak (borbe st. dečki –40
kg), Matjaž Metelko (borbe ml.
člani +78 kg); tretje mesto pa
sta osvojila: Kiti Smiljan (kate
st. deklice) in Mihael Uplaznik
(borbe ml. dečki +45 kg).
Iz KK Žalec sta naslov državnih prvakov osvojila Neža
Četina (borbe ml. deklice +40
kg) in Iris Hočevar (borbe st.
deklice –45 kg), Lea Krajnc pa
je osvojila tretje mesto (borbe
st. deklice –45 kg).
Iz KK Polzela je naslov državnega prvaka osvojil Juš Jagarinec (borbe kadeti –57 kg)
druga sta bila Luka Deberšek
(borbe mladinci +76 kg) in Jan
Mogu (borbe st. dečki –55 kg).
KK Nestor Griže je v skupnem
seštevku po osvojenih medaljah osvojil prvo mesto. T. T.

 03/712 12 80
 zkst.utrip@siol.net

Šahovski turnir
Ekipa U 8 Nogometnega društva Polzela (Luka Urankar, Vid Travner, Lan Sonjak,
Lovro Račnik, Krištof Svatina in Anže Lesjak)

Braslovčanke v finalu
Odbojkarice iz Braslovč so
dosegle nov velik uspeh. Na
povratni tekmi so z rezultatom 3 : 1 premagale prvoligaško ekipo Formisa in se tako
uvrstile na finalni turnir pokala Slovenije.
Braslovčanke so bile boljše
že na prvi tekmi. V domači
dvorani so svoje nasprotnice
premagale z rezultatom 3 : 1,
kar je bil lep obet pred povratno tekmo v Hočah. Na veliko
veselje vseh ljubiteljev odbojke Braslovčanke niso klonile
pod bremenom morebitnega

uspeha ter gostujočega igrišča
in so z borbeno, zbrano ter
učinkovito igro dokazale, da se
lahko kljub svoji mladosti kosajo tudi z najboljšimi ekipami
v Sloveniji.
Finalni turnir, na katerega so
se poleg Braslovčank uvrstile
še ekipe Aliansa, Nova KBM in
Calcit Volleyball, bo potekal v
petek, 21., in soboto, 22. decembra. Para v četrtfinalu 21.
decembra pa sta Nova KBM
in Braslovče ter ekipa Calcit
Volleyball, ki se bo pomerila z
Alianso.
T. T.

Šahovsko društvo Savinjčan iz Šempetra v Savinjski
dolini je prejšnji konec tedna
v društvenih prostorih pripravilo šesti memorialni hitropotezni šahovski turnir v
spomin na svoja odlična šahista, Stanka Skoka in Martina
Štormana.
Na turnirju je nastopilo 16

S šestega memorialnega turnirja

šahistov s širšega celjskega
območja, igrali pa so po švicarskem sistemu enajstih kol.
Zmagal je Dušan Brinovec iz
Žalca, drugi je bil Štefan Šincek
iz Šempetra, oba sta zbrala po
12 točk, tretji Tomo Studnička
iz Žalca, ki je zbral 11 točk, četrti David Brinovec, prav tako
iz Žalca, pa 10 točk. T. Tavčar

Kiti Smiljan in njen trener Matjaž Šuster

Mladinke v finalu
V Braslovčah je potekal
polfinalni turnir državnega
prvenstva v odbojki za mladinke. V finale pa se je uvrstila prav domača ekipa.
Braslovčanke so na prvi tekmi v Braslovčah premagale ekipo Hit Nova Gorica z rezultatom 2 : 0 v setih, na drugi tekmi
pa prav tako z 2 : 0 ekipo Vital.
Na finalni turnir se je kljub porazu z ekipo Braslovč uvrstila
tudi ekipa Hit Nova Gorica, ki
je v nadaljevanju z 2 : 0 prema-

Ekipa braslovških mladink s trenerjema

gala ekipo Vital in Prevalje.
Iz druge polfinalne skupine,
ki je srečanja odigrala v telovadnici OŠ Šempeter, sta se na
finalni – zaključni turnir 13.
januarja, ki bo odločal o slovenskem prvaku, uvrstili ekipi Nove KBM in Luke Koper.
Ekipa Spodnje Savinjske doline je na turnirju v Šempetru
izgubila obe srečanji, in sicer
najprej z ekipo Luke Koper in
nato še z ekipo Mladi Jesenice
(2 : 1 v setih).
T. Tavčar

ŠPORT

Za Sabino bron na članskem SP

Udeleženci tekmovanja z bronasto Sabino na svetovnem prvenstvu na Dunaju

Zadnji novembrski dan
je na Dunaju potekalo svetovno prvenstvo v ju jitsu
za člane. V okviru slovenske državne reprezentance
se je tekmovanja udeležilo
tudi pet članov KBV Fudoshin Šempeter, in sicer štirje tekmovalci in trener Rok
Šuster.

Najuspešnejša je bila Sabina Predovnik, ki je osvojila
bronasto medaljo v kategoriji +70 kg. Uspešni sta bili
tudi Barbara Stiplošek, ki je
v kategoriji –62 kg osvojila 5.
mesto in Anja Laznik, ki je v
kategoriji –70 kg osvojila 7.
mesto. Vse po željah pa se tokrat ni izšlo Primožu Muho-

vicu, ki si je že v prvem kolu
izpahnil ramo in je moral
kljub prednosti v točkah predati borbo.
Še pred svetovnim prvenstvom na Dunaju je v Kočevju
potekalo državno prvenstvo
v prikazu duo sistema. Tekmovanja se je udeležilo pet
slovenskih klubov, med njimi tudi klub borilnih veščin
Fudoshin iz Šempetra. Šempetrski klub so zastopali trije pari, ki so dosegli odlične
rezultate. V kategoriji do 8 let
sta Timotej Pokrajac in Julijan
Zakonjšek osvojila naslov državnih prvakov, Lin Šuster in
Timotej Pokrajac pa sta postala podprvaka. V isti kategoriji
sta si peto mesto priborila Nik
Mejak in Timotej Pokrajac,
Marina Cokan in Iva Posedel
pa sta v kategoriji 11 in 12 let
zasedli 7. mesto.
D. N.
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Trdno vodijo na lestvici I. DOL
Odbojkarice ŽOK Aliansa
so v tekmi 11. kroga 1. DOL
Radenska Naturelle prejšnji
petek v gosteh z rezultatom
3 : 2 premagale odbojkarice Luke Koper in po devetih
zmagah in enem porazu še
utrdile vodstvo na lestvici 1.
DOL.
Pred tem so 1. decembra v
tekmi 9. kroga 1. DOL v Ljubljani premagale tudi ekipo
Vitala (rezultat 3 : 2). Tekma
10. kroga z ekipo HIT Nova

Gorica pa je bila zaradi izrednih vremenskih razmer na
Primorskem prestavljena.
Odbojkarice Alianse so posta-

le tudi prve polfinalistke pokala
Slovenije, potem ko so z rezultatom 3 : 1 še drugič premagale
ekipo Luke Koper.
L. K.

Drakšič heroj juda
Judoist Rok Drakšič je nastopil na prvem turnirju Heroji
juda v ruskem Tjumenu.
V konkurenci najboljših osmih judoistov na svetu v kategoriji do 66 kilogramov je Grižan zmagal in dobil 30 tisoč evrov.
Turnir je organizirala Evropska judo zveza.
T. T.

Po prvem delu sezone tretje v I. ADRL

Strelci začeli odlično

Katja Vodeb

Oktobra se je začela nova
sezona slovenske 1. strelske
lige ter mladinskega pokala
Slovenije. Strelci SD Liboje,
ki nastopajo v 1. B slovenski strelski ligi, so začeli
odlično. Prva strelska ekipa
SD Liboje, v kateri nastopa-

jo Katja Vodeb, Marko Polajžar in Roman Toplak, je
po dveh tekmovanjih med
12 ekipami na 7. mestu.
Katja Vodeb nastopa v
mladinski ligi, kjer je na
dveh tekmovanjih dvakrat
osvojila 1. mesto med mla-

dinkami (pištola) in je v skupnem seštevku na 1. mestu.
V letošnji sezoni lovi normo
tudi za nastop na evropskem
prvenstvu, ki bo v Odensi
na Danskem. Ta ji je zaradi
operacije in izgube treningov, kot je povedal predsednik SD Liboje Emil Toplak,
nekoliko težje dosegljiva,
vendar pa ob kakovostnih
treningih ne nedosegljiva.
Katjo sicer čaka še nekaj večjih mednarodnih turnirjev
doma in v tujini.
Libojske strelce pa v regijski ligi odlično zastopajo
tudi najmlajši strelci. Anže
Zapušek je na skupnem 2.
mestu med pionirji. Neža
Vodeb je med najmlajšimi
deklicami na 1. mestu, Nadja Ogris pa je na 2. mestu
med cicibankami (z naslonom).
L. K.

Prodaja novih in rabljenih vozil z garancijo
Za vsa vozila uredimo ugoden kredit in leasing
Možnost menjave staro za novo in staro za staro
Gotovinski odkup vozil
Izposoja osebnih vozil in kombijev
Olimobile, d. o. o. , Cesta na Vrbje 7 , 3310 Žalec
041 776 776 www.olimobile.com

Matke 41, 3312 Prebold
P. E. Latkova vas, Latkova vas 223, 3312 Prebold
tel.: 03/703 12 60, 041 664 448, faks: 03/703 12 66
www.veltrag.si

• prodaja stanovanj
Na novinah v Latkovi vasi
• elektroinštalacije
• meritve
• strelovodi
• delo na višini (avto dvigalo)
• javna, zunanja razsvetljava
• prodaja elektromateriala

Vsem svojim strankam, gostom in poslovnim partnerjem želimo
prijetne božične praznike in srečno ter uspešno novo leto 2013.

Najmlajše rokometašice RK Zelene Doline Žalec so pomagale pri pridobivanju sredstev za klub tudi s prodajo ročno izdelanih
voščilnic na sobotni žalski tržnici

Prejšnjo nedeljo so rokometašice RK Zelene Doline
Žalec v tekmi 12. kroga 1. A
državne rokometne lige ponovno slavile. Z izidom 20 :
35 (10 : 17) so premagale ekipo RK Adria Transport Logatec in se še močneje zasidrale
na 3. mesto lestvice.
Prvi del 1. A državne rokometne lige za ženske se je sicer
končal že po 11. krogu, naslov
jesenskih prvakinj pa so osvojile igralke GEN-I Zagorja,
ki so bile v velikem derbiju v
Stožicah boljše od Krima Mercatorja. To je prvič po več kot
desetletju, da je ekipa rokometašic Krima Mercatorja ostala
brez prvega mesta po prvem
delu sezone. Rokometašice RK

Zelene Doline Žalec pa se po
letošnji vrnitvi v 1. A državno rokometno ligo po prvem
delu ponašajo s 3. mestom in 8
zmagami na 10 tekmah. Po 12.
krogu bodo imele rokometašice do 19. januarja premor.
Potem ko so tekmo 11. kro-

ga 9. decembra v telovadnici I.
OŠ Žalec proti italijanski ekipi
EF Futura Roma zaradi snežnih
razmer prestavili, pa se bodo
nocoj ob 18. uri Žalčanke v domači dvorani v tekmi osmine
finala za pokal Slovenije pomerile z RK Krim Mercator. L. K.

Z odličnimi rezultati nadaljujejo tudi vse mlajše selekcije
RK Zelene Doline. Po jesenskem delu tekmovanja zasedata
prvi mesti na lestvici skupine Vzhod ekipi starejših deklic in
mlajših deklic A. Najuspešnejše so mlajše deklice A (l. 2000 in
mlajše), ki so na prvem mestu brez poraza in so do sedaj zabeležile 7 zmag. Starejše deklice (l. 1998 in mlajše) so odigrale 9
tekem in zabeležile le en poraz. Najmlajše rokometašice, mlajše deklice B (l. 2001, 2002) zasedajo trenutno drugo mesto v
svoji skupini in so zabeležile 5 zmag in en poraz. Kadetska
ekipa dekleta (l. 1996 in mlajše) pa s 4 zmagami in 5 porazi v
letošnji sezoni trenutno zaseda 4. mesto na lestvici.

Kuhar ponovno s Hopsi
Košarkarji KK Hopsi s Polzele so prejšnjo soboto v lokalnem derbiju izgubili z ekipo
Elektra Šoštanj 77 : 66 (20 : 17,
24 : 14, 17 : 12, 16 : 23) in zabeležili že osmi zaporedni poraz.
Hopsi so po devetih tekmah
zdaj na dnu lestvice lige Telemach. Pred derbijem je vlogo
trenerja Hopsov zaradi slabih
rezultatov po treh sezonah ponovno prevzel Boštjan Kuhar.
Spomnimo, da je Boštjan Kuhar
vrsto let igral na Polzeli, potem
pa sodeloval s Hopsi kot trener,
kot mlad strokovnjak je bil tudi
osebni trener Bena Udriha.
"Glede na to, da sem ekipo
prevzel šele v petek, lahko rečem, da so se fantje držali dogo-

vorov v obrambi, kjer smo med
samo tekmo še popravljali neke
detajle. To je bil zame glavni
problem ekipe Hopsov. V napadu pa fantje ne igrajo nič. V
prihodnje bomo delali tudi na
pridobivanju novega organizatorja igre, za ostale spremembe

pa bomo videli tekom sezone.
Mislim, da se lahko za obstanek
v ligi Telemach borimo in da
bomo s tako igro ter z zavzetostjo napredovali skozi preostanek sezone," je po sobotni tekmi povedal Boštjan kuhar (Vir:
www.hopsi.si).
L. K.

ZADNJE ŠPORTNE VESTI
Zadnji ligaški rezultati:
II. DOL moški 9. krog: SIP Šempeter : TAB Mežica 3 : 1;
II. DOL ženske – vzhod 9. krog: Braslovče : Aliansa II 3 : 0;
III. DOL moški – zahod 11. krog: Prigo Brezovica : SIP Šempeter
II 3 : 0;
III. DOL ženske – vzhod 12. krog: Braslovče II : Prevalje II 1 : 3;
III. SKL 8. krog: Vrani Vransko : Komenda Hram Gorjan 71 : 60.
Zbrala: L. K.
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UTRIPOV HOROSKOP ZA LETO 2013
◆ OVEN Zaradi vpliva Urana v svojem sončnem znamenju boste imeli izvirne ideje, inovativne pristope in tudi drznosti vam
ne bo primanjkovalo. Vendar pozor! Ne pretiravajte! Upoštevati je potrebno tudi mnenje ljudi, s katerimi boste v poslovnih
odnosih. Velikokrat bo za uspeh pogoj tudi timsko delo. To za
vas, ki slovite kot individualist, ne bo vedno najlažje. Spomladi
boste izjemno prodorni in uspešni, saj vas bo podpiralo večje
število planetov, zato lahko še pred začetkom poletja zelo uspešno zajadrate v nove podvige. 
Na čustvenem področju bo pomlad zelo burna in če boste delali
spremembe, se bo oktobra izkazalo, ali so bile vaše odločitve
pravilne. Ohranite zmeren ton v trenutkih, ko lahko vaše razmerje zaide v krizo, sicer sporom ne bo videti ne konca ne kraja.

◆ BIK Mogočni Saturn, ki slovi tudi kot planet poslovnosti, bo

vse leto nasprotoval s svojim potovanjem po znamenju Škorpijona, vašem sončnem znamenju. To boste občutili kot pritisk
in izziv, da se dokažete pri zastavljanju svojih ciljev. Ob začetku
leta boste veliko opravili z dokončevanjem že začetih projektov,
pomladanski čas pa prinaša nov, svež veter in sveže ideje. Mrka
aprila in maja lahko testirata trdnost vaših odločitev, zato ste
lahko nekoliko negotovi. Vse, kar se bo dogajalo v teh dveh mesecih, bo dobilo neke vrste epilog v zadnjih dveh mesecih leta. Z
vztrajnostjo, ki je vaša velika vrlina, vam bodo uspevali še tako
zahtevni projekti.
Ljubezen vam veliko pomeni in zelo cenite zvestobo in lojalnost. Tudi v letu 2013 bosta to najpomembnejši postavki v vašem čustvenem življenju.

◆ DVOJČKA Jupiter, planet obilja in blagostanja, potuje po
vašem znaku vse do konca prve polovice leta. Izjemno dober
položaj, da pridobite nova ali dodatna znanja, za učenje tujih
jezikov, računalniško izobraževanje in intenzivnejše povezave s
tujino. Izrednega pomena je, da se dela lotevate sistematično in
vsak posamezen projekt pripeljete do konca, le tako boste zadovoljni. V nasprotnem primeru se lahko energija precej razprši
in boste na koncu ugotavljali, da ste veliko delali, pokazati pa
nimate česa. Izredno pomembno je tudi, da v času retrogradnega gibanja svojega glavnega planeta Merkurja (od konca februarja do polovice marca, od zadnjih dni junija do zadnje tretjine
julija ter od zadnjih dni oktobra do polovice novembra) ne začenjate ničesar na novo, ne sprejemate pomembnih odločitev
in podpisujete pomembnih dokumentov. To je odličen čas, da
opravite s starimi, nerešenimi zadevami.
Samski Dvojčki lahko najdete novo ljubezen že v prvi polovici
leta, vezani pa jo boste zelo uspešno odeli v novo preobleko.

◆ RAK Zelo premišljeno in odgovorno se boste svojih delovnih
obveznosti lotili že ob začetku leta. Energija bo sicer na nizki ravni, zato boste na trenutke menili, da vaši rezultati niso
skladni s prizadevanji. Takšno razmišljanje bo odveč, saj boste
lepo nizali uspehe. Timsko delo bo bistvenega pomena, zato se
povezujte s podobno mislečimi ljudmi in poskrbite za nadgradnjo v medosebnih odnosih. Ob polovici leta vstopa v vaš znak
Jupiter, ki slovi kot planet ekspanzije in blagostanja. Kar leto dni
ga boste gostili, kar je več kot odlična novica. Mnogi med vami
se lahko odločite za spremembo dela, za pridobitev novih ali
dodatnih znanj, imeli boste podporo planetov.
Čustvena varnost je za vas izrednega pomena, zato boste tudi v
letu 2013 vlagali veliko energije v svoja razmerja. Obdobja, ko
se boste počutili odlično, in takšna, ko boste polni dvomov, se
bodo izmenjavala. V najlepšem spominu vam bodo ostali junij,
julij in avgust, ko se vam bodo zvezde še posebej prijazno nasmihale.

◆ LEV Izjemne organizacijske sposobnosti, ki jih premorete, ◆ STRELEC V prvi polovici leta potuje vaš planet vladar Jupiter
vam bodo v odlično pomoč pri zastavljanju vaših ciljev. Ambicioznost bo v porastu in željni boste dokazov svoje uspešnosti.
Ne bodite prehitri pri sprejemanju poslovnih odločite takoj ob
začetku leta, kajti pomlad je tista, ki vam prinaša najuspešnejše
obdobje. V prvi polovici julija boste lahko uspešno zaključili
enega od svojih projektov. Izredno dinamično bo ob začetku jeseni, ko boste imeli ogromno energije in borbenega duha. Mnogim boste navdih in vzor s svojim pozitivnim delovanjem. Ob
koncu leta boste ugotavljali, da je bilo naporno, vendar vredno
boriti se za svoje cilje in ideale.

po znaku, ki se nahaja nasproti vašega. Zaradi tega je izjemno
pomembno, da namenite veliko pozornost selekciji svojih načrtov, določite prednosti in začeto vedno končate. V nasprotnem
primeru lahko veliko delate, ne boste pa imeli česa pokazati.
Umirjena komunikacija vam bo odprla še tako težko zapahnjena vrata, dobro je, da se tega zavedate v trenutkih, ko ne bo šlo
vse gladko. V tem smislu se izpostavlja čas ob koncu maja, ko
bo potekal mrk na vaši osi. Jesenski čas bo čas žetve dobrega
delovanja v preteklih mesecih.

Vezani Levi boste v svoja razmerja vlagali veliko energije. Občasno vam bo partner težko sledil, zato se je potrebno zavedati
tudi njegovih potreb, želja in se prilagajati. Poletje bo za samske
idealno, da najdete svojo sorodno dušo dvojčico. Tudi jesen bo
še kako vroča in zaljubljena.

Dojemanje vašega čustvenega življenja in odnosa do partnerja se bo spreminjalo. Hoteli boste dodati neko novo kakovost,
zato ste lahko občasno zelo zahtevni. Vse dobro in prav, če boste partnerju pripravljeni priznati tudi svoje napake. Previdnost
velja konec maja in v začetku junija! Oktober je prekrasen mesec za vse zaljubljene in tiste, ki se še boste zaljubili.

◆ DEVICA V novo leto 2013 boste vstopili z velikimi pričakovanji in dobro izdelanim načrtom. Vedno ne bo šlo vse gladko,
pripravite se tudi na kakšno zamudo in zastoj. To velja zlasti za
čas t. i. retrogradnega gibanja vašega glavnega planeta Merkurja
v marcu, juliju in novembru. Takrat tudi ne sprejemajte nobenih večjih odločitev, ne podpisujte pomembnejših dokumentov.
V trenutkih, ko ne bo lahko, ste lahko sami sebi uničujoč kritik.
Zato ohranite pozitiven pristop in ne trošite energije, ki jo boste
še kako potrebovali za svoje delovanje. Pridnost, delavnost in
sistematičnost pri delu se vam bodo obrestovale in z rezultati
svojih prizadevanj boste lahko ob koncu leta zadovoljni.

◆ KOZOROG Vaš vladar planet Saturn potuje po znamenju
Škorpijona, kar je za vas dobra novica. To bo močno zaznamovalo tudi vašo poslovno pot. Več energičnosti, odločnosti
in intuicije vam prinaša, kar boste lahko s pridom izkoristili
pri svojem delovanju. Zavedajte se, da se nič ne bo zgodilo čez
noč, Saturn slovi po svojem počasnem, vendar zelo zanesljivem
delovanju. Pluton, ki ga gostite v svojem znaku, že prinaša potrebo po spremembah in transformaciji. Boriti se proti temu je
nesmisel. Aktivno se vključite v vse tokove in delujte po svojih
najboljših močeh. Sprememb se lahko samo veselite, bojazen,
da se ne boste dobro znašli v novih okoliščinah, je odveč.

Stabilnost v partnerskem odnosu vam ogromno pomeni, zanjo ste
se pripravljeni tudi potruditi. Če boste partnerju večkrat odprli tudi
svoje srce, boste naleteli na zelo lep odziv, ki vaju bo še bolj povezal.

◆ TEHTNICA V letu 2013 boste, oboroženi z novo pridobljeno
modrostjo in zrelostjo, ki vam jo je prineslo dolgotrajno bivanje
Saturna v vašem znaku, delovali bistveno bolj organizirano in
sproščeno. Strah pred morebitnimi napakami, ki vas je v preteklosti večkrat omejeval, bo stopil v ozadje in veliko bolj samozavestno in suvereno se boste borili za uresničitev svojih ambicij.
Poletni meseci in začetek jeseni bodo izjemno uspešni. Svarilo
velja za čas oktobra ob luninem mrku, tedaj se ne odločajte prav
o nobeni stvari! Ob koncu leta boste ugotavljali, da je za vami
pestro, vendar uspešno leto.
Harmonični odnosi v medsebojnih razmerjih so za vas izjemno
pomembni. Včasih celo do takšne mere, da v spornih časih ne
morete dobro delovati na drugih področjih. Takšnih trenutkov
v letu 2013 ne bo veliko, če boste le malo upoštevali zvezdne
namige. Marca in aprila se ne ukvarjajte s starimi zamerami,
saj vas to nikamor ne bo vodilo. Kritičen je tudi sredinski čas
oktobra, zato previdno.

◆ ŠKORPIJON Mogočni Saturn, gospodar časa in usode, bo vse

leto 2013 potoval po vašem znaku. Najprej boste njegov vpliv občutili rojeni v prvi dekadi, kasneje ostali. Saturn vas bo primoral,
da se osredotočite na bistvene zadeve in da opravite z vsem preživetim, ki ne služi več ničemur. Spremembe so nujnost, zato ne čakajte, da vas okoliščine prisilijo vanje. Bodite sami svoj gospodar
in vzemite vajeti v svoje roke, tako boste vi kreirali svoje življenje.
V to vas usmerja tudi vaš glavni planet Pluton, ki potuje po znaku
Kozoroga. Včasih ne bo enostavno, še zlasti ne konec aprila, ob
začetku maja in ob začetku novembra, ko boste zelo intenzivno
doživljali vpliv mrkov na vaši osi. Vaš napredek bo morebiti res
bolj počasen, a zato toliko bolj zanesljiv!
Ljubezensko življenje bo izjemnega pomena. Tudi na tem področju ne boste polovičar, hoteli boste vse ali nič. Saturn vam
lahko tudi na čustvenem področju pokaže svoj vpliv. Zveze,
sklenjene na novo, so lahko zelo trajne in trdne.

Že ob začetku leta imate zelo ugodno obdobje na čustvenem
področju. Za tiste, ki ste še sami, je lahko to celo čas spoznavanja novih ljudi, morebiti celo nove ljubezni. Pomlad in poletje
bosta zanimiva, zadnji dnevi leta pa prinašajo nepredvidljive
okoliščine.

◆ VODNAR Prodornosti, energičnosti in želje po uspehu vam

tudi v letu 2013 ne bo primanjkovalo. Za svoj uspeh se boste
pripravljeni potruditi, kar velja za vse leto. Uran, novodobni
planet, ki potuje po vašem znaku, je znanilec večjih nihanj ter
nepričakovanih sprememb v vašem poslovnem življenju. Marsikdo med vami lahko spremeni svojo poslovno pot in se odloči
za popolno nasprotje dosedanjega dela. Pomembno je, da imate
cilje čim bolj natančno določene in da ne odstopate od njih, kajti energija bo nihala, z njo vred vaše razmišljanje ter odločitve.
S pomembnejšimi odločitvami pohitite v prvi polovici leta, ki je
bolj harmonična v primerjavi z drugo. V zadnjem delu leta velja
previdnost pri financah.
Že ob začetku leta se vam ljubezen kar najbolj prijazno nasmiha. V partnerskem odnosu pokažite partnerju več čustev takrat,
ko ne bo pričakoval, in prijetno boste nagrajeni z odzivom.

◆ RIBI Neptun, vaš planet vladar, potuje vse leto prav po va-

šem znaku. Pohitite z vsemi pomembnejšimi poslovnimi dogodki v prvi polovici leta, ko bo potoval direktno. Kasneje bo
upočasnjeval svoj hod, zato bo vse potekalo z zmanjšanim tempom. Neptun bo močno vplival na intuicijo in kreativnost, kar
je odlično za delovanje. Umetniška žilica bo v poklicih, kjer je
ta potrebna, prišla do nadpovprečnega izraza. To kar najbolje
izkoristite. Po drugi strani se varujte pretiranega optimizma,
ohranite zmernost v razmišljanju, da vas bujna domišljija ne bo
predaleč odnesla.
Leto 2013 bo čustveno obarvano in ljubezen bo igrala veliko
vlogo. Vaše romantično razpoloženje lahko zelo obogati medsebojni odnos. V manj skladnih trenutkih ste lahko preobčutljivi,
dobro je, da se tega vsaj zavedate. Marec bo čudovit mesec, prav
tako poletje, jeseni pa naj vas raje vodi razum, ne srce.

NIKI VEDEŽEVANJE, s. p.,
Arja vas 66, Petrovče, 090 44 33, 090 64 35
Živim, torej sem
Vse se začne z rojstvom nebogljenega
deteta. S prvim otroškim jokom, ki se
ga najbolj razveselijo starši. Že ob rojstvu želijo svojemu otroku ponuditi
najbolje in največ, kar lahko. Tako je
bilo tudi 10. marca, leta 1998, ko sem
na svet prišla jaz, očetova in mamina
prvorojenka. Za njiju je bil to nov, povsem drugačen korak v življenju, zame
pa začetek dolge in naporne, a hkrati
tudi čudovite poti skozi življenje.
Po krstu pri dveh mesecih sem se z
devetimi meseci prvič postavila na
lastne noge in pogumno zakorakala
novim dogodivščinam naproti. Starši
so mi vsa štiri leta nudili vso svojo

pozornost, dokler nisem dobila svoje
prve sestre. Takrat se mi je življenje
povsem spremenilo. Lucija je bila
deležna veliko večje pozornosti, a se
še danes zavedam, da sem šele takrat
lahko postala samostojna in zahtevna
sama do sebe, kakršno me ljudje poznajo še danes. S sestro sva živeli brezskrbno otroštvo, obkroženi s starši,
starimi starši in z ostalimi sorodniki,
ki so naju ves čas vzgajali z ljubeznijo,
in to še vedno počnejo.
1. septembra leta 2004 sem prvikrat
prestopila prag v svet učenosti na
Osnovni šoli Polzela. Spoznala sem
kopico novih ljudi, med katere danes
štejem tudi svoje najbolj iskrene prijatelje. Njihovo število sicer ni veliko,

a kljub temu vem, da so to osebe, ki
moje življenje napolnjujejo z energijo
in me spodbujajo k temu, da lahko v
njihovi družbi pokažem svoj pravi
»jaz«. Prva leta šolanja so s sabo prinesla mnogo novosti, kot so: prve domače naloge, prve ocene, prvi poskusi
v novinarstvu in tudi prve zaljubljenosti. Danes se z veseljem spominjam
prav vsakega novega podviga, čeprav
mi takrat številni niso bili pogodu.
V drugem razredu sem prvič sedla za
veliko, običajno črno reč, ki ji pravimo klavir. Črne in bele tipke so prav
kmalu postale moje »najzvestejše prijateljice«, v družbi katerih se še danes
počutim odlično in z njimi prav rada
preživim kakšno glasbeno popoldne.

Le mesec dni pred rojstvom svoje
druge sestre sem izgubila babico, ki
je bila moja velika zaupnica, hkrati pa
tudi oseba, ki me je pred starši vselej
odločno zagovarjala. Z njo sem doživela mnogo zanimivih reči, ki se jih
še sedaj z veseljem in solznimi očmi
rada spominjam. Učila me je peči
kruh, zlagati oblačila, naučila me je
tudi dosti molitev, novih besed, pranja mojih dolgih las in mi vselej rada
posredovala svoje življenjske izkušnje.
Globoko v sebi jo nosim v nadvse lepem spominu, ki bo za vedno pustil
pečat v mojem življenju.
Po prihodu sestre Katarine v moje
življenje pa sem morala sprejeti še
eno pomembno vlogo, vlogo starejše

sestre ali, kot mami dostikrat v šali
pravi, »vlogo Katarinine druge mamice«. Z njo sem preživela ogromno
časa, dostikrat je še danes, kljub temu
da je osem leta mlajša, prav ona tista,
ki posluša moje izpovedi. Upam, da
bo nekoč, ko bo starejša, moja dejanja
vsaj nekoliko cenila in se jih z veseljem spominjala.
Moja pot me je že skoraj pripeljala do
velike življenjske prelomnice, saj sem
letošnjega septembra vstopila v deveti,
torej zadnji razred osnovne šole. Vsak
dan se trudim kar se da dobro izpolniti, v družbi prijateljev in sošolcev,
s katerimi se srečujemo zadnje leto.
Zavedam se, da so med njimi osebe, s
katerimi sem doživela že mnogo lepih

in tudi manj lepih trenutkov. Različna
izkazovanja ljubezni, prijateljstva pa
tudi izbruhe jeze in nezadovoljstva.
V sebi nosim številne trenutke, ki mi
bodo vselej ostali v spominu.
Za mano je že dolga pot, a hkrati je
pred menoj še svetla in neodkrita
prihodnost. Upam, da se bom nekoč
iz najstnice spremenila v razumno in
odločno odraslo žensko, ki bo sama
krojila svoje življenje. Kljub številnim
»polenom«, ki mi jih splet okoliščin
dostikrat postavlja na pot, se bom
trudila, da me nikoli, zares nikoli ne
bodo speljala s pravih poti. Živim,
torej sem.
Monika Rakun, 9. a,
OŠ Polzela

MLADI

Podarimo, da nekoga razveselimo

Akcija zbiranje oblačil, igrač …

Decembra so na I. OŠ Žalec v
okviru podaljšanega bivanja
organizirali Miklavževo dobrodelno prireditev Podarimo, da
nekoga razveselimo. Cilj akcije

je bil s skupnimi močmi polepšati prihajajoče praznične dni
otrokom, ki glede na splošno
družbeno situacijo, v kateri živimo, nimajo te sreče, da bi se jim

izpolnile še tako drobne, skrite
želje. Tako so zadnji teden v novembru zbirali rabljene igrače,
knjige, šolske potrebščine ter
otroška oblačila in obutev.
Odziv je bil izjemen! Starši in
učenci od 1. do 5. razreda so veliko prispevali in darovali ter s tem
skupaj dokazali, da nosijo v sebi
vrednote, ki imajo prizvok solidarnosti in sočutja in da znajo
pomagati ljudem v stiski. S skupnimi močmi so zagotovo prižgali mnogo iskric v nekaterih,
sicer žalostnih otroških očeh.
Dogodek so s kulturnim
programom zaključili v telovadnici šole, kjer so se skupaj
veselili nad uspehom zbiralne
akcije.
T. Tavčar

V Šempetru natrosili srečo

Koncert so tokrat organizirali pred šolo

Tako so na OŠ Šempeter
poimenovali tradicionalni in
dobrodelni božično-novoletni koncert, ki so ga pripravili 10. decembra pred šolo.
Med občinstvo so srečo trosili učenci z gosti.
Kljub mrazu so se pred prizoriščem zbrali številni obiskovalci, predstavniki žalske
občine, ravnatelji okoliških
šol, krajani, starši, učitelji,
sedanji in nekdanji učenci.
Čarobno pravljično vzdušje
so popestrile stojnice s sveže
pečenim domačim pecivom,
ki so ga spekli delavci šole,
ter toplim čajem, zimsko pokrajino pa so osvetlile drobne
lučke.
Najprej sta zapela moški
pevski zbor Savinjski zvon ter
vokalna skupina učiteljic in
staršev učencev OŠ Šempeter
s pesmijo Angeli. Enourno
Zima je lepa
Zima je polna snega. Zelo je lepo.
Toplo se moraš obleči, da ne boš
zmrznila, mi vedno pravi mama.
Seveda so to oblačila:pajac,
rokavice, šal, kapa ter udobni in
topli zimski čevlji.
Zelo rada se igram na snegu.
Najraje se smučam. Sankanje
prihranim za mlajšega bratca
Aljaža. Poznam še druge zimske
igre kot so: drsanje, različne
skulpture iz snega in v snegu
delati angelčke. Veseli me tudi
izdelava snežaka, ki ga naredimo
z družino.
Zima mi je všeč, zato ker je polna
lepih trenutkov.
Natalija Jelen, 4 .c,
POŠ Tabor

glasbeno razgiban ter praznično obarvan program sta
povezovala devetošolca Maša
Smajila in Tadej Završnik, ki
sta ljudem trosila srečo – »čudežni prah, ki ga narava iz
svojih rok stresa v naše naročje, da ga čuvamo in negujemo z medsebojno toplino in
razumevanjem, s prijateljsko
iskrenostjo in pomočjo«. Srečo, radost in toplino so v pesmih delili tudi ostali nastopajoči: pevski zbor predšolskih
otrok ter prvošolci pod vodstvom Irene Lesjak in Andreje
Plut, otroški pevski zbor pod
mentorstvom Teje Perme,
mladinski pevski zbor z zborovodkinjo Katjo Florjančič in

umetniški vodja, mentorica in
zborovodkinja vokalne skupine učiteljic in staršev učencev, moškega pevskega zbora
Savinjski zvon in učencev
– izvajalcev umetniških točk
Metka Jagodič Pogačar. Za
klavirsko glasbeno spremljavo
je poskrbel Georg Krajnc.
Zbrane je nagovorila ravnateljica mag. Petra Stepišnik in
med drugim dejala, da lahko s
človeško bližino, ki jo vse bolj
pogrešamo, premikamo meje
nemogočega z majhnimi koraki in čisto preprostimi besedami ter govorico glasbe, ki jih
je treba le začutiti in ujeti, kdaj
tudi poiskati, načrtovati, predvideti, si jih ustvariti.
D. N.

V projektu EU v šoli
V nacionalnem projektu
Inovativno poučevanje za
kontinuirano učenje o evropski integraciji je letos s svojimi učenci sodelovala tudi OŠ
Šempeter.
Mentor, učitelj geografije
Bojan Lenart, je o tem povedal: »Z učenci tretje tirade smo
izvedli eno izmed inovativnih
metod poučevanja: kviz o EU,
ki je bil izveden z namenom
ugotavljanja predznanja in
motiviranja učencev, usvajanja
snovi in utrjevanja usvojenega
znanja o EU. Pri sami izvedbi so bili aktivni vsi učenci,
saj smo uporabili glasovalne
naprave in druge interaktivne pripomočke. Razvila se je
tudi debata. Izvedbo kviza v

sedmem razredu je spremljala
tudi koordinatorka projekta
doc. dr. Ana Bojinović Fenko,
ki je učencem povedala, da je
bila pred leti tudi sama učenka
OŠ Šempeter.«
S projektom so zaključili
konec oktobra z zaključno prireditvijo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kamor
so se skupaj z mentorjem Bojanom Lenartom odpravili tudi
učenci OŠ Šempeter: Jaka Jelen, Nace Pogačar, Jure Jordan
Kozjak in Blaž Šoba. Vsi so
sodelovali pri izvedbi zaključnega kviza, ki so ga pripravili
univerzitetni učitelji, obisk
Ljubljane pa so končali z obiskom predstavništva Evropske
komisije.
D. N.
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Skupaj gradijo Žarek upanja
Na Osnovni šoli Vransko
- Tabor so tudi letos pripravili dobrodelno prireditev
Žarek upanja. Zbrana sredstva so namenili šolskemu
skladu, ki skrbi za pomoč
socialno šibkim učencem.
Letošnja prireditev je bila
nekaj posebnega, saj je
ravno v teh dneh potekala mednarodna izmenjava
pevskih zborov OŠ Dragomir Marković iz Kruševca
in OŠ Vransko - Tabor.
V bogatem prazničnem
programu so jih razveseljevali pevski zbori obeh vrtcev
ter centralne in podružnične
šole, plesne skupine, igralci,
glasbeniki in prostovoljci.
Prepletale so se niti projektov Pridruži se, Beremo in
Niti prostovoljstva. Prostovoljski krožek uspešno deluje že več let, spodbujanje
branja pa je na šoli ena najpomembnejših prednostnih
nalog. Gostje prireditve so
bili učenci in učitelji iz Srbije, ki so prav tako navdušili s
svojim nastopom.
Za vso pomoč, ki so jo
prejeli že med šolskim letom, so se zahvalili številnim
donatorjem in sponzorjem
ter podžupanu Aleksandru Reberšku. Samo na dan
prireditve pa so s prodajo
vstopnic in s prostovoljnimi
prispevki zbrali 1.727 evrov.
Tako so ponovno dokazali,
da lahko mnogo dlani veliko
stori in da so povezani močnejši.
T. Tavčar
Kralj Matjaž
Pod goro Peco, v dolini Koroški
stoječo,
spi kralj Matjaž,
z dolgo brado sivih las.
Z vojaki stotimi čaka dan,
ko bodo prišli na plan.
So popotniki veseli, če jamo
najdejo,
potem si lahko nekaj zlata
vzamejo.
Vendar pozor:
»IZBRAN MORAŠ BITI, DA
SMEŠ VSTOPITI!«
Na starega leta dan,
ko se zvečeri, zberite se vsi, ki vas
strah ni.
Če imela bi časovni stroj,
skočila bi v srednjeveški, plemiški
sloj.
Rujno vince, fešta prava,
tam se ni nikoli končala zabava.
Srečni so bili vsi,
ki pod vplivom kralja Matjaža
so bili.
Zato se potrudimo in kralja
prebudimo!
Skupaj recept napišimo in rast
brade pospešimo.
Jajca, mleko in kakav,
pa še mleko od domačih krav.
Dodaj še kurje noge in oči
stonoge.
Dajmo še vse v lonec in recepta je
že konec.
Vse samo še zmešamo in dobro
sprešamo.
To kralju na brado namažemo in
čakamo …
Čez kakih petdeset let
kralj bo med nami spet.
Vse se bo veselilo in na zlobo
pozabilo.
Lara Sonjak, 7. b,
OŠ Polzela

Med nagovorom ravnateljice OŠ Vransko - Tabor Majde Pikl

Izginula pamet
V Butalah se je zgodilo nekaj res groznega, obupnega; izginila je pamet.
Butalci, ki so jo seveda potrebovali,
so se spraševali, kaj naj naredijo. Pa je
v vas prišel Cefizelj in jim rekel, naj si
najamejo privatnega detektiva. Butalci so si ga res. Za njega so bili pripravljeni dati vse svoje pridelke in denar.
Detektiv je bil vse prej kot pameten, ker je bil iz Butal. Začel je iskati
pamet. Iskal jo je, iskal in iskal. Po
njivah, v shrambah, kleteh in celo na
mestnem trgu. Ni je našel.
Domislil se je skrivalnic. To je igra,
s katero bi našel pamet, saj se mu
mogoče pamet skriva in se želi igrati
skrivalnice. Na vse grlo je zavpil, da
se gre igrat skrivalnice s pametjo. Štel
je do deset, ker dalje ni znal. Začel je
iskati, iskati in ko se je plazil okoli
vogalov, je videl Cefizlja in ga zgrabil.
Mislil je, da je pamet, saj je imel oblečene črne hlače in črno majico. Kot
bi žaloval za Butalci.
Pripeljal ga je v Butale in razglasil,
da je našel pamet. Butalci so bili veseli. ''Pamet'' so zaprli in je nikoli več
niso izpustili iz zapora.
Od takrat so bili Butalci pametni.
To se je seveda izvedelo tudi v Tepanjah. Tepanjčani so zavidali Butalcem. Sklenili so, da jim ukradejo
pamet, da bodo še bolj pametni.
Ponoči, ko so vsi v Butalah spali,
so se splazili do butalskega zapora
in varnostniku, ki je pazil ''pamet'',
ukradli ključ. ''Pamet'' so odklenili,
jo zvezali in odpeljali v tepanjski zapor. Cefizelj, ki je bil že čisto sestradan, je v tepanjskem zaporu umrl.
Naslednje jutro so Butalci hoteli pogledati ''pamet'', a je ni bilo. Varnostnik ''pameti'' je bil obtožen, da jo
je izpustil.
Tepanjčani pa so ''pamet'' zažgali,
saj jim ni več koristila. Butalci so se
odločili, da bodo z iskanjem pameti
nadaljevali naslednje leto.
Maša Kovač, 6. b

Kralj Matjaž
Včeraj sem tam mimo Rečice hodila in ena lepa jama me je pritegnila.
Odprla so se mi vrata in iz jame je
prihajalo smrčanje. Ja, saj priznam,
da me je bilo malo strah, a svoje radovednosti nisem mogla zavrniti,
zato sem vseeno stopila v jamo. Hodila sem za zvokom in kmalu prišla
do velike dvorane. Hmm …
V dvorani je bilo veliko ljudi in
za okroglo mizo je spal on … Tisti
kralj Matjaž, a veste, on, o katerem
beremo v šoli. In ne boste verjeli,
ampak brada je bila okoli mize ovita
sedemkrat. Torej še malo, pa bodo
nazaj prišli boljši časi.
Malo sem si ogledala dvorano in
slike, ki so bile obešene po stenah,
ter se spraševala, koliko so slike
sploh stare. A kaj ko mi na to vprašanje ne more odgovoriti nihče drug
kot sam Matjaž. Hmm …
Če ne bi imela naloge za slovenščino, bi rade volje ostala v jami toliko
časa, dokler se kralj ne bi zbudil. Kar
naenkrat pa se je za Matjažem odprla slika in me potegnila v mojo sobo
pred pisalno mizo in pred mano je
stal zvezek za slovenščino in pisalo …
Aja, pa še nekaj! Če boste kdaj
videli Matjaža, mu povejte, da imam
nekaj vprašanj zanj in da me naj obišče. Pa ne pozabite!
Katja Ločan, 7. b

Ninina zgodba
Nekega dne se je deklica Nina
vračala iz šole. Hodila je po gozdni
potki in naenkrat zagledala modre
kapljice. Bila je zelo radovedna, zato
jim je sledila v temen in strašljiv
gozd.
Hodila je in hodila, dokler ni prišla do konca poti, kjer je stala stara
hiša, prekrita z mahovjem. Nina je
potrkala na vrata, pred vrati pa je
zagledala majhno gospo z veliko in
dolgo kito. Povprašala jo je, če ve,
kaj pomenijo vse te kapljice, kje je
in kdo je ona. Gospa ji je povedala,
da je starodavna čarovnica. Povedala ji je tudi veliko zgodb, a Nini je
bila najbolj všeč pripovedka o kralju
Matjažu in njegovi bradi. Nina se je
zahvalila gospe ter tiho in skrivnostno odšla.
Po poti si je Nina zadala nalogo, da bo poiskala goro, v kateri
spi kralj Matjaž, ter mu v usta dala
cmokasto brozgo, ki pospešuje rast
njegove brade. Tako se bo Matjaž
zbudil in jo nagradil. Nina je bila
zelo ponosna nase.
Hitro je stekla domov. Tam je na
mizo postavila velik črn lonec za
juho in začela. V lonec je dala: vodo,
kremo, peteršilj, polževo sluz, malo
gorčice, mleka, jutranje kave in pet
plesnivih kolačev. Ta napoj oz. juho
je nalila v steklenico, jo položila v
nahrbtnik in odšla.
Hodila je ure in ure in ure, pa
nič. Nato je zagledala modre kapljice, ki so pele. Sledila jim je in prišla
do velike koničaste gore. Gora se je
nenadoma odprla in Nina je zlezla
vanjo. Malo si jo je razgledala, nato
pa zagledala kralja Matjaža, mu
hitro zlila napoj v usta, se skrila in
opazovala. Kralj Matjaž se je spačil
ter nenadoma odprl oči. Nato pa je
tudi Nina odprla oči in se zbudila iz
prelepih sanj.
No, pa smo spet na začetku.
Staša ČOKLC, 7. b

Slabovidni oča
Že davno tega, niti najstarejši ljudje ne pomnijo kje, je v mali hiši na
koncu vasi, na koncu doline živel
star mož.
Ni imel žene, ni imel otrok, družbo mu je delalo le kup živali. Na
drevesih ob hiši je bilo veliko ptic,
zatočišče v drevesih pa so našle tudi
veverice, pred vrati hiše so vedno
dremale tri mačke. Mož je bil res že
zelo star, daleč najstarejši v vasi in
vsi so ga klicali oča (star mož). Bil je
srečen, življenje je imel rad, a vendar
ga je ena stvar hudo motila. Ker je
bil star, je zelo slabo videl, zato je
velikokrat prevrnil kakšno stvar ali
stopil mački na rep. Čudilo pa ga
je, zakaj skozi okno, v katerega je
bilo nameščeno precej krivo steklo,
vidi zelo dobro, pravzaprav odlično.
Skozi okno je lahko na drevesu videl
vsako, še tako majhno ptico.
In se je nekega dne domislil rešitve. Vzel je ostro rezilo, iz okna izrezal dva okrogla dela, ju povezal z
žico in nataknil na nos. Od takrat je
videl vse, vse mu je bilo jasno in pogled na življenje je bil lepši. Poskakoval je okrog in pel la la la.
Zato so ljudje njegov izum poimenovali OČA-LA.
Živa Robavs, 7. b,
vse OŠ Polzela
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Ciril Hočevar oživlja podobe rudarjev

Ciril med oblikovanjem lutke rudarja

V ateljeju kiparja Cirila Hočevarja v Kaplji vasi pri Preboldu se znova »rojevajo« podobe ljudi, ki so nekoč delali v
premogovniških rovih Šaleške
doline. Kar nekaj let so podobe kot oblečene lutke v naravni
velikosti bogatile rudarski muzej Rudnika Velenje v Škalah.
4. januarja letos pa je požar v
muzeju pod zemljo uničil vseh
devetnajst podob nekdanjih
rudarjev, tudi podobo pesnika
Antona Aškerca ter fantiča in
konja.

Dela za muzej najmanj za
leto dni

V Rudniku Velenje so se po
katastrofi odločili, da bodo ponovno uredili muzej pod ze-

mljo. Rove, ki jih je zajel požar,
so zaprli, muzej pa bodo uredili
na drugem odkopnem nivoju.
Za izdelavo lutk so se obrnili na
ustvarjalca prvotnih lutk in sklenili pogodbo za izdelavo vseh
uničenih podob rudarjev. Štiri
lutke je že naredil, med njimi
tudi podobo Antona Aškerca, do
konec leta pa naj bi izdelal še dve.
»Izdelava ene lutke traja nekje
tri do štiri tedne. Sceno v novem
muzeju pod zemljo že postavljajo. Ko bo vse pripravljeno in posamezna lutka izdelana, jo bomo
postavili v avtentično okolje. Požar je povzročil res veliko škode.
Lutke bomo lahko nadomestili,
bistveno težje pa bo najti originalna oblačila, obutev, opremo
in še kaj, saj je zgorelo vse, kar

je bilo unikatno, med drugim
tudi uniforma nadzornika Čeha
Jaroslava Špičke,« pravi Ciril Hočevar in nam na vprašanje, kako
poteka izdelava lutke, odgovori: »Lutko najprej modeliram
po sliki rudarja, ki jo dobim in
je lahko stara tudi 80 in več let.
Glavo zmodeliram kot portret,
jo odlijem v poliester, namestim
oči, opremim, pobarvam in naredim trup. Pri izdelavi moram
misliti na to, da je potrebno lutko
obleči, sleči in jo razstaviti. Zelo
premišljeno je sestavljena, od rok
pa vse do bokov, okončine pa se
lahko razstavijo.«

Ustvarjalnosti in izzivov
Cirilu ne manjka

Ciril Hočevar se je rodil leta
1949 v Ljubljani. Študiral je gradbeništvo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo na Univerzi v
Ljubljani in diplomiral leta 1975.
Vzporedno je leta 1973 na Akademiji za likovno umetnost pri
profesorju Zdenku Kalinu vpisal študij, ki ga je po diplomi na
FGG prekinil in se leto pozneje
zaposlil kot statik. Po letu 1992,
ko je pridobil status samostojnega kulturnega delavca, pa je
začel z izdelavo muzejskih lutk.
Do zdaj jih je naredil že okrog
petdeset in so na ogled v Tehni-

škem muzeju Slovenije v Bistri,
Poštnem muzeju Škofja Loka,
pokrajinskih muzejih v Murski
Soboti, Trbovljah in Kočevju, v
Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, v Vojaškem muzeju Novo
mesto in v spominki sobi Ladka
Korošca v Zagorju. Sodeluje tudi
z gledališči pri izdelavi scene in
se s svojo malo plastiko v glini in
bronu predstavlja na samostojnih
in skupinskih razstavah. Prvič je
razstavljal leta 1986 v Dolinah
pri Trstu, kjer je na ogled postavil
otroške portrete v glini. Izdeluje
tudi maskote za reklamne spote,
sodeluje pri opremi večjih potniških ladij tujih naročnikov, je
tudi oblikovalec priznanj za različne priložnosti, med drugim
priznanja za svetovno prvenstvo
v podvodni fotografiji, priznanja
sova za visokošolske profesorje
ljubljanske univerze, priznanja
kovač, ki ga podeljuje Obrtna
zbornica Slovenije, ter priznanja
časopisa Finance za najboljšo
družbo na borzi Slovenije. Po
letu 1999 pa v svoji vrtni galeriji
GAJ v Kaplji vasi pri Preboldu
organizira poletne razstave svojih
del in ostalih slovenskih kiparjev.
Pod pokroviteljstvom Lions cluba Žalec je dve leti zaporedoma
organiziral tudi razstavi, ki sta
bili prilagojeni za slepe in slabo-

Avtor ob portretih iz gline in brona

vidne. Ob tej priložnosti je Ciril
Hočevar razstavljal svojo malo
plastiko, ki je, kot so zapisali kritiki, odsev dolgoletnega ukvarjanja s kiparskim materialom, kar
se seveda pozna tudi v razstavljenih delih. Njegove plastike v glini
in bronu so kot sinteza pomanjšanih Brancusijevih in Moorovih
stvaritev.

Tudi za kiparje in slikarje
težki časi

Cirilu Hočevarju so male plastike še posebej pri srcu. »Mala
plastika me je začela zanimati
pred približno dvajsetimi leti in
takrat je nastal ciklus teh mladih plesalk, plesnih gibov, ki jih
lahko upodabljaš v neskončnost.
Življenje je najbrž prekratko, da
bi jih bilo mogoče vse upodobiti. Enako velja za portret ali akt.
Večje plastike sem delal bolj po

naročilu, in to za razne gledališke
prestave, za ljubljansko Dramo,
Cankarjev dom, lutkovno gledališče in druge, ki so šle na realizacijo v Francijo, nekatere pa so
ostale pri meni na dvorišču, saj so
bili naročniki neresni oz. projekti
brez financ. Primer tega je roka,
ki bi morala biti razstavljena v
Unesco centru v Parizu. Odlita
v bron je tri mesece čakala v delavnici pri livarju. Vse je že bilo
dogovorjeno z SCT-jem, da jo
bodo odpeljali in namestili, saj je
imela roka že rezerviran svoj prostor v tamkajšnjem parku, a se je
izkazalo, da je naročnik precenil
svoje menedžerske sposobnosti
in ni pridobil potrebnega sponzorskega denarja. Tole delo za
muzej je prišlo povsem nepričakovano. Resnici na ljubo je zdaj
za kiparje, slikarje, livarje … dela
manj, saj tudi nam recesija ni prizanesla.
D. N.

Življenje z zemljo, gasilstvom in s hmeljarstvom
Zakonca Jožica in Milan
Lesjak iz Ojstriške vasi pri
Taboru v Savinjski dolini sta
prejšnjo soboto praznovala petdeset let skupnega življenja. Zlati jubilej sta pred
matičarko Darjo Felicijan in
taborskim županom Vilijem
Jazbinškom ponovno potrdila v sejni sobi Občine Tabor,
cerkveni obred pa je v župnijski cerkvi sv. Jurija opravil
dekan braslovške dekanije
in duhovnik v Šmartnem ob
Paki Ivan Napret.
Skupaj s svojima pričama,
hčerko Martino in sinom Milanom, ter ostalimi svati sta
se zakonca po opravljenem
cerkvenem poročnem obredu
in maši odpeljala do gostišča, kjer so nazdravili jubileju.
Njun jubilej so počastili tudi
hmeljarske starešine in gasilci
PGD Ojstriška vas, ki so zakonca med vožnjo skozi vas
presenetili z gasilskim vodo-

metnim špalirjem.
Milan se je rodil 29. septembra 1937 kot zadnji otrok materi Mariji in očetu Mihaelu na
srednje veliki kmetiji v Ojstriški vasi. Med 2. svetovno vojno
je izgubil trinajstletnega brata
Ivana in očeta Mihaela. Sestre
so z leti odrasle in se poročile. Na kmetiji sta ostala sama
z mamo. Po končani osnovni
šoli je želel šolanje nadaljevati na gimnaziji, vendar ga je
klicalo delo na kmetiji, zato je
dokončal kmetijsko šolo. Z vso
vnemo se je posvetil hmeljarstvu in živinoreji. Leta 1961 je
prevzel kmetijo. Ob druženju z
mladimi zadružniki in obisku
kina v Šempetru je spoznal Pogačarjevo Jožico. Zaljubljenost
je prerasla v ljubezen in 24. novembra 1962 sta se poročila.
Jožica se je rodila 28. januarja 1941 materi Mariji in očetu
Ferdinandu na srednje veliki
Kramarjevi kmetiji sredi Šem-

petra. Otroštvo je preživljala v
družbi dveh sester in treh bratov. Po osnovni šoli se je udeleževala raznih kuharskih in
šiviljskih izobraževanj in postala izvrstna gospodinja. Zelo
rada kuha in peče, pri tem pa ji
z veseljem pomaga tudi snaha
Tinka.
Po poroki sta zakonca zagospodarila na moževi, po
domače Žilnikovi kmetiji.
V službo nista hodila, saj je
kmetija zahtevala pridne roke
obeh, večkrat pa tudi pomoč
sosedov. Sicer pa je bilo dovolj
dela tudi pri gospodinjstvu in
vzgoji štirih otrok: Mojce, Milana, Martine in Jožeta, ki so
jima do zdaj podarili že sedem
vnukinj in vnukov.
Ob obilnem delu doma
sta zakonca našla čas tudi za
društvene in družbene dejavnosti. Sta člana PGD Ojstriška vas, Milan pa je bil dolga
leta predsednik, tajnik in tudi

Pravo presenečenje so zakoncema pripravili hmeljarske starešine z nekdanjo in aktualno hmeljsko princeso.

poveljnik društva. Kot kmet
hmeljar je leta 2003 postal tudi
hmeljarski starešina, kasneje je
bil soustanovitelj in prvi predsednik Društva hmeljarjev,
hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Zeleno zlato – ta
grenka roža ju je spremljala vse
življenje. Jožica je aktivno sodelovala v društvu podeželskih
žena in Občinski organizaciji
Rdečega križa Tabor, sta tudi
dolgoletna krvodajalca, Milan
je kri daroval kar 85-krat. Sta
tudi člana Društva upokojencev Tabor in se rada udeležujeta njihovih srečanj in izletov.
Milan je kot priznanje za svoje
delo v lokalni skupnosti pred
tremi leti postal tudi častni občan Občine Tabor.
Trdo delo na kmetiji, skromno življenje in skrb za družino ju je povezovalo. Marsikateri
stvari sta se odrekla, da sta lahko dogradila hlev, kupovala novejše kmetijske stroje, tudi nekaj zemlje. Bila sta med prvimi
hmeljarji v Savinjski dolini, ki
so kupili obiralni stroj za strojno obiranje hmelja, ki je nadomestil ročno obiranje. Veselita
se, da jima je uspelo, da so se
pred štirinajstimi leti preselili
v novo hišo in da sta otrokom
lahko omogočila šolanje.
Danes sta upokojena in živita
s sinovo družino. Rada se udeležujeta različnih prireditev, veselita se dopusta v Izoli, kamor
rada zahajata zdaj, ko ni več
treba skrbeti za kmetijo. Zelo
vesela pa sta druženja v krogu
družine, svojih otrok, vnukinj
in vnukov.
D. Naraglav

Cirilov Anton Aškerc v rudarskem muzeju

Veš, kaj je tvoj namen?
To vprašanje so mladi umetniki, ki so se v nedeljo, 18.
novembra, združili na prvem kreativnem festivalu BIT-JE v organizaciji društva MUC
– mladinskega umetniškega
centra iz Žalca, zastavljali obiskovalcem.
Šlo je za skupno ustvarjanje mladih umetnikov, ki so ves
dan namenili ustvarjanju z naslovom Ljubeznivi novi svet. Namen
dogodka je bil preko sproščene
spontane obrednosti popeljati
vse prisotne v dimenzijo ljubezni
in zavestnega bivanja v sedanjosti
– tukaj in zdaj. In ta je bil popolnoma izpolnjen. Ustvarjalci so

Po nastopu še skupna malica na odru

združili zvok, video, gib, elemente dramske igre in slikanje ter
ustvarili interaktivno predstavo z
naslovom BIT-JE UŽIVA. Trajala
je eno uro in pet minut, na odru
pa so v živo uporabili zvoke svojih glasov, didžiridujev, opreklja,
piščali, klavirja, afriških bobnov,
planetarnega gonga in jih združili v utrgano plesno-gibalno in zabavno predstavo. Za popestritev
scene so uporabili sliki, ki so ju
naslikali kar čez dan in ju poimenovali Svetlobni bojevnik in Vortex realis. Umetniki so po predstavi obiskovalce povabili tudi na
oder, kar je bila za nekatere prav
posebna izkušnja.
D. N.
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Želimo si leto, ki ne bo podobno letošnjemu
Izteka se leto 2012, ki je
bilo tudi prestopno leto. In
zanj pravijo, da običajno ne
prinaša nič dobrega. Po vsem
tem, kar se je dogajalo in se še
dogaja, bi najbrž temu lahko
pritrdili. Februarja nas je pestil hud mraz, poleti smo bili
deležni visokih temperatur
in suše, klestila je tudi toča.
Za nameček smo novembra
doživeli katastrofalne poplave, kar je ob vseh težavah
v gospodarstvu, veliki brezposelnosti in tudi revščini še
poslabšalo življenje številnim
družinam. Zgodila se je ulica,
saj je ljudem dovolj politike
in politikov, ki se obnašajo
neodgovorno in izkoriščajo
svojo oblast za lastne interese. V teh razgretih in težkih
časih smo dobili tudi novega
predsednika. Po čem pa si
bodo to leto zapomnili Savinjčani in kaj si želijo v letu
2013?
Vlado Rojnik: »Leto 2012
si bomo Slovenci nedvomno
zapomnili
po marsičem,
predvsem
po protestih proti
nekaterim
županom,
vladi, politikom …, kar je odraz težkega časa, težke ekonomske krize, brezposelnosti
in težkega življenja mnogih
ljudi. Ljudje so izgubili zaupanje v politiko in politike,
izgubili so zaupanje v pravno
državo, marsikdo pa tudi optimizem, da bo morda kmalu
znova lepše. Ob vsem tem se je
zmanjšalo zanimanje ljudi za
skupno prizadevanje za izhod
iz krize. Ulica tega ne bo rešila,
vsaj nasilje ne, ki mu odločno
nasprotujem, saj povzročamo
škodo sami sebi. Mislim, da bi
morali biti v tej krizi Slovenci
še bolj složni in, kot je v navadi
v raznih društvih, narediti čim
več za skupno dobro. Upam in
želim si, da nam bo prihodnje
leto prineslo več optimizma
in da bomo tisto, kar moramo
storiti za lepše življenje, tudi
skupaj uresničevali.«
Klara Četina: »Letošnje leto
si bom najbolj zapomnila po
zadnjem
mesecu,
ko smo se
Slovenci
opogumili
in stopili
skupaj ter
n a s t opi l i
s protesti proti vladi in nekaterim političnim veljakom, ki
pozabljajo na ljudstvo in skrbijo za svoje lastne interese. Sicer
pa se je letos dogajalo še marsikaj, kar nam bo ostalo v lepem,
a tudi manj lepem, če ne kar
žalostnem spominu. Slednje
zagotovo velja za katastrofalne
poplave, ki so mnogim uničile
domove in drugo imetje ter jih
s tem postavile med že tako veliko množico ljudi, ki se vsako-

dnevno ubada z vprašanjem,
kako preživeti. V letu, v katerega bomo kmalu vstopili, si
želim, da bi imeli državo, ki bo
nam v prid, da bomo srečni in
da bomo imeli tudi mladi prihodnost ter normalne pogoje
za življenje. Predpogoj za to pa
je vsekakor čim hitrejši izhod
iz krize, kar naj bi dalo tudi
boljše možnosti za zaposlovanje, saj je absurdno, da mladi
toliko časa študiramo, zaposlitve pa ne dobimo.«
Vili Čremožnik: »Iztekajoče
se leto si bom kot kmetovalec
najbolj zapomnil po
vremenu
in
slabi
letini, saj
nas je pestila suša,
padala je
toča, nazadnje pa so Slovenijo
zajele še močne poplave, ki so
marsikateremu kmetu izničile
ves njegov trud. Kmetje smo
odvisni od vremena in če to
ni takšno, kot bi moralo biti,
je tudi letina slabša. Žal ali
na srečo vremena ne moremo krojiti po svoji meri, bi pa
lahko imeli pametnejšo politiko in pametnejše politike, da
bi bilo naše življenje lepše in
vredno človeka. Čas bi bil, da
bi imeli državo, za katero smo
se tako množično izrekli na
referendumu o samostojnosti
pred 22 leti, in to dokazovali
in potrjevali v osamosvojitveni vojni. Sanje so se razblinile,
politiki in tajkuni pa so nas
osiromašili in nas postavili v
položaj, iz katerega se bomo
težko izvlekli. Takšne države
si nismo želeli, to nedvomno
dokazujejo tudi sedanji številni protesti, ki so posledica nezadovoljstva ljudskih množic
in razočaranj. Upam in želim,
da nam bo v letu 2013 posijala
vsaj luč na koncu tunela.«
Tea Vovk: »To leto, ki se izteka, si bom najbolj zapomnila
po krizi,
po
protestih, po
razočaranju ljudi
nad vlado
in politiki
ter po poplavah, ki so močno prizadele
Slovenijo. Leta krize, ki je sicer
zajela velik del sveta, pri nas
pa jo še posebej občutimo, so
razvrednotila prizadevanja in
želje ljudi, da bi živeli v prijetni
skupnosti, v državi, v kateri bi
se počutili koristni in spoštovani. Propadanje podjetij, ki so
jim v marsikaterem primeru
botrovale osebne koristi skupin ali posameznikov, je prineslo tudi veliko brezposelnost.
Mladi, ki smo se šolali v veri in
upanju, da bomo imeli službo,
denar in si ustvarjali lastno življenje, pa zdaj ostajamo doma
in na plečih svojih staršev in
starih staršev. Redkim se nasmehne sreča, da dobijo redno
službo, če pa jo že imajo, je ta

velikokrat le za določen čas ali
le priložnostna. Ob vsem tem
je tudi žalostno, da zaradi nezmožnosti zaposlitve v Sloveniji mnogi mladi, ki so doštudirali na slovenskih fakultetah,
svoje znanje unovčijo v tujini,
čeprav bi raje delali doma.
Mladi si želimo delati in dobivati priložnosti, a to je očitno
le glas vpijočega v puščavi.«
Jože Lešnik: »To leto si bom
najbolj zapomnil po poglabljanju
krize, ki
pesti našo
državo in
tudi velik
del sveta. Kriza
in še bolj
politika, ki je izgubila kompas za rešitev iz težav ali pa
je celo delovala sebi v prid in
v interesu posameznikov, pa
sta tudi v Sloveniji povzročili
val protestov in žal tudi nasilne demonstracije, kakršnih
doslej skorajda nismo poznali
niti pričakovali. V ljudeh se je
zadnja leta nabiralo nezadovoljstvo in letos tudi dokončno
izbruhnilo. Upam in želim, da
se bodo politiki in politika ob
tem streznili in začeli delovati
tako, kot od njih pričakujemo.
Ob vseh težavah, ki so posledica krize, pa so nas v tem letu
pestile tudi naravne katastrofe, ki so mnogim življenje še
otežile. Sicer pa življenje v samostojni državi ni takšno, kot
smo si ga želeli. Grabežljivost,
korupcija, propad podjetij …
Vse to nas je pahnilo v položaj,
iz katerega se bomo težko izvlekli. Potreben bo velikanski
zasuk. Če se bo to začelo dogajati že prihodnje leto, potem je
še upanje, da se bo kaj spremenilo na bolje.«
Romana Goršek: »V letu, ki
ga bo kmalu konec, se je zgodilo več
slabega
kot dobrega. Vsekakor si ga
bom zapomnila kot
leto, ki so
ga zaznamovale razne naravne katastrofe, ki so marsikomu še poslabšale življenje ali
pa ga pripeljale celo do roba
obupa. Suša, toča in poplave
so ob krizi, ki smo ji priča že
nekaj časa, marsikoga pahnile
v nezavidljiv položaj. Razmere
na političnem parketu, razne
goljufije, velika brezposelnost
… pa so ljudi pognale na ulice
zahtevat boljše življenje in vladanje ter kaznovanje tistih, ki
so pripeljali državo in ljudstvo
v takšno situacijo. Sama sem
lahko še srečna, saj imava z
možem službo, da lahko omogočava svojima otrokoma in
sebi še dokaj normalno življenje. Hudo pa mi je, ko vidim,
da mnogi nimajo več niti za
osnovno preživetje. Opredeljujemo se za socialno in demokratično državo, a to je vse bolj

le še na papirju, v dejanskem
življenju je vse drugače. Kam
nas to pelje, že čutimo. Upam,
da nam bo prihodnje leto prineslo vsaj več upanja, če že ne
izboljšanja.«
Ludvik Onuk: »Veliko stvari
se je zgodilo letos, nedvomno
pa si bom
to leto, kot
tudi mnogi drugi
Slovenci,
najbolj zapomnil po
zadnjem
mesecu, ko je val protestov nezadovoljnega naroda zajel vso
Slovenijo, in po predsedniških
volitvah, saj smo dobili novega predsednika države Boruta Pahorja. Veterani vojne za
Slovenijo, ki smo pomagali
soustvarjati novo državo in
smo bili aktivni akterji v osamosvojitveni vojni, pa si bomo
to leto zapomnili tudi kot leto
razočaranja, saj so vrednote,
zaradi katerih smo si Slovenci
želeli lastno državo, skorajda
povsem izničene, da ne rečem
poteptane. Ob vsem tem nam
je država odvzela tudi pravice,
ki smo jih imeli kot veterani
po 50. letu, kar je edinstven
primer v svetu. Moje želje in
pričakovanja za leto, ki prihaja,
so, da bi ta naš voz, ki je globoko zabredel v blato, le potegnili iz njega. Je pa dejstvo, da
nimamo prave perspektive, če
ne bo dviga gospodarske rasti,
zmanjševanja brezposelnosti
in pametne politike vladanja.
Pas bomo morali še bolj zategovati, a mnogim že zmanjkuje
lukenj.«
Irena Solar: »Tega leta se
bom najbolj spominjala po
tem, kar se
je dogajalo
na političnem prizorišču, in
po vsem,
kar je povezano z
besedo politika, saj smo vsi
bolj ali manj razočarani nad
tem, kar se dogaja v naši državi. V spominu bodo ostale tudi
katastrofalne poplave, ki so
bile hujše kot tiste izpred petih
let in v letih 1990 in 1998, saj
so tokrat pravzaprav zajele vso
Slovenijo in povzročile ogromno škode. Zapomnili pa si ga
bomo tudi po krizi in stiskah
ljudi, ki tako ali drugače živijo
od danes do jutri in sploh ne
vedo, kaj jih še čaka. Ne nazadnje pa je najbolj žalostno,
da želi država vso kakovost,
ki smo jo toliko let gradili v
vrtcih, izničiti. Glede na to,
da sem šla skozi sistem predšolske vzgoje v nekdanji Jugoslaviji, oba vzgojna programa,
ki sta se spreminjala, kurikularno prenovo, pri kateri sem
tudi sama sodelovala, dobro
vem, kako pomembno je tudi
strokovno delo in ne le nega
dojenčkov, zato se ne morem
strinjati s temi ukrepi. Če se

bo to uresničilo, bo to povzročilo veliko škode za veliko let
naprej. Moja želja je, da bi naši
politiki razumno dojeli to nemogočo situacijo in ohranili
sedanji sistem zlasti v dobro
otrok.«
Anja Perger: »Odkrito rečeno se tega leta ne bom spominjala z ne
vem kakšnim veseljem, razen morda
osebnostno, nikakor pa
ne na nivoju države, ki postaja vse bolj mačeha in ne mati
svojim državljanom. Kriza se
stopnjuje, namesto da bi pojemala, nezadovoljstvo ljudi pa
ob tem seveda narašča. Mnogi
smo izgubili zaupanje v pravno državo, saj ne moremo razumeti, da so krivde oproščeni
ljudje, ki so s svojimi dejanji in
z mastnim služenjem denarja
pri trgovanju z drogami, oproščeni vsakršne krivde, drugi
pa za manjše kaznivo dejanje,
ki so ga morda naredili zaradi vsakdanje stiske, dobijo
celo pretirano visoke kazni.
Življenje v Sloveniji, ki so ji
ob rojstvu samostojne države
napovedovali lepo prihodnost
in jo primerjali z drugo Švico, je zdaj vedno težje in daleč
od nekdanjih pričakovanj. Do
tega so nas pripeljali politiki in
tajkuni, ki so delali v svojo korist. Upam, da bosta politika in
vlada v prihodnje znali pametneje krmariti in da se bomo
izvleki iz te krize, drugače ne
vem, kako bo z nami, mano in
tudi mojim še nerojenim otrokom, ki bo najlepše darilo v
letu 2013.«
Boštjan Herodež: »Priznati
moram, da se letošnjega leta
ne bom
spominjal
z
veseljem, saj
smo bili
ukleščeni
v kremplje
recesije, ki
je tudi v našem podjetju pustila velike posledice. Propadanje
podjetij, za katere smo delali,
in posledično neplačevanje
naših storitev je tudi nas postavilo na rob prepada. Kako
se bo vse skupaj nadaljevalo,
si je kar težko prestavljati, če

se gospodarska situacija ne
bo izboljšala. Sicer pa se bom,
tako kot tudi ostali Slovenci,
najbolj v živo spominjal vala
protestov nezadovoljstva, ki je
zajel naše ulice in trge, kar je
seveda posledica krize, velike
brezposelnosti, skorumpiranosti nekaterih politikov, ki
imajo na grbi veliko masla in
grehov. Ne nazadnje tudi našega sodstva in izgube zaupanja
v pravno državo, saj kljub številnim dokazom doslej še niso
obsodili skoraj nobenega politika ali tajkuna, ki je obogatel na račun ljudstva. Kot oče
dveh otrok pa sem jezen tudi
na zakon v vrtcih, ki bo zagotovo poslabšal kakovost vzgoje
in razvoja otrok, čemur smo
posvečali veliko pozornost že
vrsto let, s tem zakonom pa se
vračamo dve ali več desetletij
nazaj.«
Marija Završnik: »Pri mojih 94 letih znova doživljam
čase,
ki
smo jim
bili priča v času
velike gospodarske
krize pred
dobrimi
80 leti, ki je zajela praktično ves svet, pa tudi čase med
drugo svetovno vojno in prva
leta po njej, ko je bilo življenje
sicer težko, a z veliko vero v
lepši jutri. Ta je prišel, živeli smo lepo, tako v Jugoslaviji
kot minuli dve desetletji, ko
smo se odločili imeti svojo
državo. A žal, kot kažejo sedanje razmere, jo bodo naši
politiki in veljaki, ki so pozabili na širše ljudske množice,
zapravili. Redn ospremljam,
kaj se dogaja doma in po svetu, zato me vse skupaj še toliko bolj jezi in boli, ko vidim,
koliko ljudi doma in po svetu
trpi pomanjkanje. Tega nam
ob vsem bogastvu, ki ga ima
svet, ne bi bilo treba. Ob tem
se spomnim nase in na svoje
življenje, še posebej na tisto
med II. svetovno vojno, ko si
je okupatorjev škorenj s Hitlerjem na čelu hotel podjarmiti ves svet. Vojna je največje
zlo, zato se je moramo bati, saj
je lahko posledica predhodne
velike gospodarske krize, ki bi
jo lahko kdo, kot nekoč Hitler,
izkoristil in podredil svojim
ciljem.«
D. Naraglav
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Schwentnerjeva spominska soba

S slovesnosti ob odprtju

 

3303 Šentrupert 7
tel.: 03/5726-017
fax: 03/5726-355

Vsem našim strankam in
poslovnim sodelavcem želimo
prijetne božične praznike in
srečno novo leto 2013.
Zahvaljujemo se
za dosedanje zaupanje in
se priporočamo tudi
v prihajajočem letu.





Zgodovino obujajo tudi najmlajši

tznani ljubljanski založnik in knjigotržec, predstavlja v slovenskem prostoru pomembno osebnost
konec 19. in prve polovice
20. stoletja. Brez njega se
Ivan Cankar in drugi modernisti prav gotovo ne
bi mogli tako uveljaviti.
Schwentner je izdajal tudi
knjige za otroke in zanje
pridobival najboljše književnike in ilustratorje tistega časa.
V njegov spomin in počastitev njegovega dela bo
služila spominska soba Lavoslava Schwentnerja, ki je
svoje mesto našla v njegovi
rojstni hiši na Vranskem.
Spominsko sobo so odprli
v petek. Dogodek je povezovala Katja Završnik, ki je
vse udeležene z umetelno,
starinsko oblikovano govorico popeljala v čas življenja
Lavoslava Schwentnerja. Pod
njenim vodstvom so učenci
OŠ Vransko - Tabor odigrali igro, v kateri so upodobili
Poldeta, zaigrali pa so tudi
na klavir in citre. Zbranim
so ob tej priložnosti spregovorili direktor Pokrajinskega
muzeja Celje Stane Rozman,
kustos Pokrajinskega muzeja
Celje Aleš Stopar, ki je tudi
avtor razstave, vodja Antikvariata Glavan Rok Glavan
in župan Občine Vransko
Franc Sušnik. Sledil je ogled
spominske sobe Lavoslava
Schwentnerja, v kateri je prikaz njegovega življenja, dela
in pomena za slovensko založništvo. Razstavo so obogatili s številnimi izdajami
njegovih knjig.
Odprtje spominske sobe
Lavoslava Schwentnerja je
plod sodelovanja med Občino
Vransko, ki je lastnik Schwentnerjeve rojstne hiše, Pokrajinskim muzejem Celje, ki je
razstavil zbirko Schwentnerjevih del, ter Antikvariatom
Glavan iz Ljubljane, ki je v ta
namen podaril štirideset izvirnih izdaj Schwentnerjevih
del. Za ureditev spominske
sobe Lavoslava Schwentnerja
in postavitev razstave je Občina Vransko namenila približno deset tisoč evrov.
T. T.
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Praznovali tri jubileje

Med nastopom MePZ, ki ga vodi Marko Slokar

KUD Polzela je prejšnjo nedeljo praznovalo tri jubileje
svojih sekcij in v ta namen v
kulturnem domu na Polzeli
pripravilo slavnostno prireditev. Letos mineva 60 let od
prvega predvajanja filma na
Polzeli, 35 let prepevanja MePZ
Polzela in 10 let igranja ansambla Jack Band.
Uvodoma se je s filmsko montažo, v kateri je bil tudi odlomek
prvo predvajanega filma Na svoji
zemlji, predstavila kino sekcija,
ki je bila ustanovljena leta 1952
na pobudo Antona Povšeta. Prvi
kinoprojektor je kupila Tovarna
nogavic, Polzela, prva predvajalca filmov pa sta bila Vinko Jeršič
in Marjan Lanišnik. Sledili so
jima Franci Rojnik, Rudi Korber,
Jože Pesko, Maks Pesko in Jože
Novak. V bogati zgodovini kino
sekcije je potrebno izpostaviti
leto 1977, ko so na Polzeli premierno uprizorili film Idealist in v
okviru odmevnega slovenskega
projekta Teden domačega filma
v Celju predstavili igralce. Ob
tej priložnosti so v takratnem
Domu Svobode na Polzeli v živo
predvajali televizijsko oddajo, ki

jo je vodil Tomaž Terček.
Sledil je nastop Mešanega
pevskega zbora Polzela, ki ima
svoje začetke v letu 1977, ko je
zborovodja Vinko Rizmal zbral
okrog sebe 27 pevcev. Prvič so se
predstavili na proslavi na Polzeli
in kmalu postali eden številčnejših zborov. Že naslednje leto je
zbor sodeloval na republiškem
srečanju upokojenskih pevskih
zborov in ta srečanja po različnih slovenskih krajih so postala
njegova stalnica. Zbor so kasneje
vodili tudi Cvetko Jagrič, Ciril
Jagrič, Cita Galič in Mija Novak,
danes pa ga vodi zborovodja
Marko Slokar. Repertoar zbora
ves čas v veliki večini sestavljajo
slovenske ljudske in umetne pesmi, včasih pa se v notni mapi
znajde še kakšna spevna in predvsem poskočna pesem tujega avtorja. Trenutno v zboru prepeva
dvajset pevk in pevcev.
Najmlajši jubilanti, člani ansambla Jack Band, so nastopili tretji in o sebi povedali, da je
namen njihovega delovanja druženje in igranje. Začeli so leta
2002. Odločili so se, da bo njihov
repertoar primeren za igranja na

Tržnica in muzej na novi lokaciji
Prejšnjo soboto so preboldsko kmečko tržnico, ki je do
zdaj delovala najmanj vsako
prvo in tretjo soboto v mesecu, odprli na novi lokaciji v
Dolenji vasi, na dvorišču nekdanje Režajeve domačije.
Hkrati z odprtjem tržnice na
novi lokaciji so si lahko obiskovalci ogledali tudi muzej
– zgodovinsko zbirko Prebold
skozi čas, ki so jo morali zaradi
denacionalizacije preboldske
graščine preseliti v hišo in gospodarsko poslopje Režajeve

domačije, ki jo je občina odkupila prav za te namene. Poleti
je v teh prostorih začel delovati
turistično informativni center,
poslej pa bo na ogled tudi muzejska zbirka, ki se razprostira
v dveh etažah.
Odprtje tržnice in dan odprtih vrat muzeja so v sodelovanju pripravili Občina Prebold,
krajani Dolenje vasi, Turistično društvo Prebold in Zgodovinsko društvo Prebold, ki
ima tudi največ zaslug za ureditev in postavitev zgodovin-

 zkst.utrip@siol.net

• prodaja peletov - smrekovi peleti, BELI PELETI s certifikatom
• prodaja lesnih briketov • prodaja drv • prodaja trsk
•

•

Kontakt: 040 80 44 33
info@kurimoceneje.si
www.kurimoceneje.si
PAKO, Denis Kocjančič s.p.
Skladišče: Gotovljah 72 b, 3310 Žalec

plesih in zabavah, zato se lotevajo pesmi vseh glasbenih zvrsti,
še posebej zabavnih, narodno-zabavnih in zimzelenih melodij.
Udeležujejo se raznih glasbenih
dogodkov in festivalov. Člani ansamblov, tudi Jack Banda, so bili
in so še člani kulturno-umetniškega društva ter poleg igranja
drugje aktivno sodelujejo pri
ostalih prireditvah, ki jih pripravlja društvo. Instrumentalna dejavnost, znotraj katere deluje ansambel Jack Band, ima na Polzeli
več kot 50-letno tradicijo. Oblikovalo jo je enajst ansamblov,
med njimi tudi znani Ansambel
Slovenija. Jack Band je deseti po
vrsti, ustanovljen tudi nekoliko
zaradi potreb drugih sekcij, ki so
pri svojih projektih potrebovale
glasbenike.
Ob koncu prireditve sta vodja
jubilantov, Matjaž Jeršič za kino
sekcijo in ansambel Jack Band ter
Marko Slokar za MePZ, prejela
spominski darili s čestitkami in
lepimi željami za nadaljnje delo.
Prireditev se je končala s skupnim nastopom MePZ in ansambla Jack Band ter z druženjem v
avli kulturnega doma. T. Tavčar

V muzeju so razstavni predmeti nekdanje Tekstilne tovarne Prebold

ske zbirke. Novo pridobitev pa
je na pot pospremil tudi Pihalni orkester Prebold.
Tržnica bo v soboto, 22. decembra, v znamenju božiča,
dogajanje pa bodo popestrili
s kulturnim programom in
prihodom Božička ter drobno pozornostjo za najmlajše
in pokušnjami za starejše.
V soboto, 29. decembra, pa
bodo pripravili novoletno
tržnico in silvestrovanje za
najmlajše z majhnim presenečenjem.
D. Naraglav
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Brglez d.o.o.
Pekarna - slaščičarna - trgovina Vransko 17, 3305 Vransko

Želimo vam lepe praznične dni ter srečno,
zdravo in uspešno leto 2013 .
kolektiv prijaznih ljudi Brglez

Nagradna križanka

Rešitev križanke, objavljene v novembrski številki Utripa Savinjske doline: Z-NAMI-DO-LEPŠEGA-VIDEZA-IN-ZDRAVJA.
Izžrebani nagrajenci: 1. Tatjana Ekart, Na zelenici 3, Prebold; 2. Zlatko Kronovšek, Parižlje 65, Braslovče; 3. Ivan Fik, Zabukovica 18 b, Griže.
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti s strani Kozmetični salon ARIANA, Aleksandra Naraglav, s. p, Prebold.
Pokrovitelj križanke v tej številki je BRGLEZ, d. o. o., Vransko 17, Vransko.
Vrednost nagrad je 20,86 €, 12,52 € in 8,35 €. Rešitve križanke (samo gesla) pošljite izključno na dopisnicah, v uredništvo Utripa, Aškerčeva 9 a, Žalec, do 21. 1. 2013.
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Predavanja za kmetovalce

Tretje letno srečanje hmeljarjev

Društvo hmeljarjev in
princes Slovenije je prvi decembrski petek v Hmeljarskem domu Petrovče organiziralo tretje letno srečanje
hmeljarjev Slovenije, ki jih
je seveda največ v Spodnji
Savinjski dolini, kjer je zasajenega tudi največ hmelja.
K temu so poleg tržnih viškov hmelja svoje prispevali
tudi osebni interesi hmeljarjev, neorganizirano nastopanje do trgovcev, nelojalna
konkurenca, medsebojni odnosi … pa tudi svetovna reZ dodatnim izobraževanjem do novih znanj pri kmetovanju
cesija in še kaj. Prav takšna
Letos je kmetijska svetoval- za krmo živali in hrano ljudem. mljišč,« pravi Cokanova in še letna srečanja naj bi prispena služba na našem območju Maja Cokan o tem pravi: »Na- dodaja: »Navdušujoče je bilo vala k boljšim medsebojnim
pohitela s predavanji ter raz- čin kmetovanja se intenzivira predavanje o bakru in obuja- odnosom med hmeljarji in
širila nabor znanj, namenje- že celo preteklo stoletje, ne nju spomina na kuhanje žganja večjemu povezovanju, kakrnih kmetovalcem. Predava- ozirajoč se na varovanje narave. v bakreni posodi, na uporabo šno je nekoč že bilo, kot je na
nja so potekla med drugim Zdravje ljudi, živali in rastlin te- bakrenega nakita, bakrene ko- srečanju poudaril predsednik
tudi v sejni sobi Energetike melji na zdravilih, še posebej se peli, bakra za ozemljitev, bakra Društva hmeljarjev, hmeljarpozna eksponencialno večanje za gonge in spoznanje Viktorja skih starešin in princes Slona Vranskem.
Maja Klemen Cokan, mode- porabe pesticidov v rastlinski Schaubergerja pri kmetovanju. venije Anton Rožič. K temu
ratorka za novejše pristope v pridelavi. Prav zato poskušamo Če bi uporabljali bakrene nože je še dodal: »Vsak od nas v
kmetovanju, je za ta dan izbra- kmetovalcem približati poti ob- za trganje paradižnika, rezanje hmeljarjenje vlaga vso pola prav posebne teme. Tomislav delovanja kmetijskih zemljišč zelenjave, obrezovanje sadnega trebno energijo in ljubezen,
Gjerkeš je predstavil perma- za namene pridelovanja hrane drevja, bi bakrov material de- ki nam je bila položena že v
kulturo, Bernard Sadek temelje tako, da bi ta hrana imela ne loval na rano kot naravno raz- zibko. Naši starši so nas vzgamno- jali v duhu sloge, prijateljstva
ekološkega kmetovanja, Robi le fizične prehranske lastnosti, kužilo in bi bilo celjenje
NOVO
TRŽNICAspoštovain KMEČKA
medsebojnega
Struna in Tomaž Kvasnik pa temveč tudi lastnosti hrane za go hitrejše in učinkovitejše,«MALA
V
Savinjski
in
Šaleški
nja,
kar
je
vdolini!
sedanjih časih
izzive za uporabo bakrenega dušo in duha. Prehod iz kon- je poudarila sogovornica in
Vsak tretji
dan vinvašem
kraju. izjemnekrize
negotovosti
orodja. Predavanja so temeljila vencionalnega kmetovanja v zaključila z besedami: »Škona odnosu kmeta do žive nara- naravi prijazno kmetovanje je da, da se dobrim stvarem ne ga pomena. Gotovo poznave, ki jo predstavljajo rastline in možen tudi z uporabo bakrene- verjame. Res, da je bakreno te rek, da imajo slovenske
živali ter mikro- in makroorga- ga orodja, uporabo mikrobiolo- orodje dražje od železnega, je kmetije korenine do pekla
nizmi v tleh. Za zdravje člove- ških spodbujevalcev (PRP, EM pa to tek na daljše proge in pot in da jih ne more nič omaka so zelo pomembna zdrava ...) ter energetsko varčnejšim v enostavno, klasično, trajno jati. In prav to nam pomaga,
D. N. da kljub težkim časom, ko se
tla, saj iz njih izhajajo rastline obdelovanjem kmetijskih ze- kmetovanje.«
pravzaprav borimo za preživetje naših kmetij, vztrajamo
in obdelujemo naša hmeljišča
še z večjo pozornostjo. Včasih pa le pozabimo nase in
na naše medsebojne odnose.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za infrastrukturo s tem
Kriza nas še odtujuje, kar se
je pokazalo v zadnjem letu.
JAVNIM NAZNANILOM
Vsi se moramo zavedati, da
bomo lahko uspešni le, če
bomo nastopali skupaj, pa naj
obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom izvedljive

Predsednik društva Anton Rožič, aktualna hmeljarska princesa Monika Jelen,
hmeljarski starešina Slavko Šalej in Janez Oset med svojim nagovorom

Vse navzoče sta nagovorila in pozdravila tudi aktualni
hmeljarski starešina Slavko
Šalej in hmeljarska princesa
Monika Jelen, ki bosta svojo vlogo opravljala do sredine avgusta 2013, ko bodo
hmeljarji na tradicionalnem
51. dnevu hmeljarjev izvolili novega starešino in princeso. Hmeljarski starešina
Janez Oset pa je postregel z
zanimivim razmišljanjem o
hmeljarstvu in njegovi perspektivi.
D. Naraglav

bo to v pogajanjih z državo ali
s trgovci. Prav zaradi povezovanja smo se odločili, da ob
koncu leta pripravimo zaključek, ki naj bi prispeval k večji
složnosti vseh nas hmeljarjev.
Tokrat smo medse povabili
tudi hmeljarske princese iz
obdobja 50-ih let in ugotavljamo, da so se kar v lepem
številu odzvale vabilu,« je še
dejal Rožič in vsem zaželel
lepe praznike, v prihajajočem
letu pa miru, zdravja, dobre
letine in še boljšo prodajo.

NOVO MALA KMEČKA TRŽNICA

MALA KMEČKA TRŽNICA
V Savinjski in Šaleški dolini!

Od 17. decembra naprej!

Vsak tretji dan v vašem kraju.

Vsak tretji dan v vašem kraju.

MALA KMEČKA TRŽNICA je tržnica na štirih kolesih, ki se v takšni obliki pojavlja prvič v
Sloveniji. Gre za vozilo s prodajalno, s katero se želimo pridelovalci in proizvajalci zdrave hrane
povezati s kupci in s tem vzpodbujati čim večjo samooskrbo Slovenije s pridelki in izdelki.
Poleg svežega kruha iz Devete vasi,so na voljo še ostale dobrote pridelane na slovenskih kmetijah:
domači sadni sokovi, vina, olja, domači kisi, suhomesnati izdelki, jajca, sveža zelenjava in sadje,
izdelki iz sadja, kompoti, žitarice, mlečni izdelki, marmelade, zelišča, čaji, med, peciva...
Izdelki so domači tradicionalni, slovenskega izvora, deklarirani, certificirani,
naravi prijazno pridelani in tako, dobri, okusni in zdravi za potrošnika.

0 8:0 0- 0 9:0 0
0 9:2 0 - 10 :20
1 0:4 0 - 11 :40
1 2:0 0 - 13 :00
1 3:2 0 - 14 :20

Ponede ljek in Če trte k
Polze la ce nte r, kulturni dom
Šem peter, parkiriš če M ercator
Žalec, parkirišče Žana
Petrovče, Ba la
Celje , Nova va s - pošta

www.DOBROTESLOVENIJE.si

Torek in Petek
Naz arje, pa rkiriš če pošta
Mozirje , ce nte r m es ta
Šošta nj, s tari trg, m es tni center
Pe sje, av tobusna postaja
Velenje, z dravs tve ni dom , Ša le k, Gorica

Vita Activus d.o.o., Podvin pri Polzel

Vita Activus d.o.o., Podvin pri Polzeli 11a, 3313 Polzela

Ob prvem nakupu Vas
čaka presenečenje!

rešitve za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj–Koper in mejo
z Republiko Avstrijo ter okoljskega poročila

I.
Kontakt in informacije:
Javna razgrnitev bo potekala od 3. januarja 2013 do 4. februarja 2013:
041- na
630Ministrstvu
661 Aljoša
za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19 a, Ljubljana,
info.devetavas@gmail.com
- na spletnih staneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor na naslovu:
- http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/
www.devetavas.si
javne_razgrnitve_in_seznanitve/,
- v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
- v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, Polzela in
- v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

IHPS

II.
Javne obravnave bodo potekale:
- 24. 1. 2013 s pričetkom ob 16.00 v veliki sejni dvorani uprave Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje,
- 29. 1. 2013 s pričetkom ob 16.00 v Kulturnem domu Polzela, Polzela in
- 29. 1. 2013 s pričetkom ob 18.30 v Domu II. slovenskega tabora Žalec, Žalec.
IV.
Javnost ima v času javne razgrnitve do 4. februarja 2013 možnost dajati pripombe in predloge na
razgrnjeno gradivo, in sicer:
- pisno na mestih javne razgrnitve,
- po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4,
Ljubljana, s pripisom »ŠV F3b«,
- elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si s pripisom »ŠV F3b«.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani ministrstva za
infrastrukturo in prostor.

Mag. Tanja BOGATAJ,
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Boštjan RIGLER,
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA INFRASTRUKTURO

INŠTITUT ZA HMELJARSTVO
IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE
CESTA ŽALSKEGA TABORA 2
3310 ŽALEC

VSEM PRIDELOVALCEM HMELJA
IN POSLOVNIM PARTNERJEM
ŽELIMO VESEL BOŽIČ,
V NOVEM LETU PA ZDRAVJA,
SREČE IN VELIKO POSLOVNIH USPEHOV.
Namesto posameznih čestitk smo denar
namenili v humanitarne namene.
Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge in do njih
zavzelo stališče, ki bo objavljeno na spletni strani tukajšnjega ministrstva ter posredovano udeleženim
občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb
in predlogov to posebej navesti.

Savinjska cesta, Žalec

Naročnik: ALC d.o.o., Bevkova ulica 12, Žalec
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Cenjenim strankam
se zahvaljujemo za zaupanje
in voščimo prijetne božične
praznike ter zdravo,
zadovoljno in uspešno
leto 2013.

STILM D.O.O., Šlandrov trg 26, Žalec

INFORMACIJE
Podjetje ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2, 3310 Žalec
je priznano slovensko podjetje, na trgu prisotno že 35 let.
Spadajo med vodilne proizvajalce in prodajalce materialov
za zunanji vodovod in kanalizacijo.
Za dosego svojih zastavljenih ciljev v svoje vrste vabijo
izkušeno in natančno osebo, za delo na delovnem mestu:

Vsem, tudi tistim,
ki se izogibate našega lokala,
srečen božič in veselo 2013.
Kolektiv Still Caffe

december 2012
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Vesel božič in srečno novo leto 2013

VOZNIK - SKLADIŠČNIK m/ž
Odgovorni boste za:
- razvažanje materiala do strank,
- dovažanje vhodnih materialov ali proizvodov - razkladanje
(v skladišču in izven).
Od vas pričakujemo:
- vsaj IV. stopnja strokovne izobrazbe,
- vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju skladiščenja in prevozov,
- izpit »C« in »E« kategorije,
- izpit za viličarja,
- samostojnost pri delu, delovno vztrajnost, organizacijske in koordinacijske
sposobnosti, iznajdljivost.













Srečno 2013!



Ponujamo vam:
- zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja oziroma sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas,
- delo v mladem, dinamičnem, urejenem in sproščenem delovnem okolju,
- redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo,
- možnost osebnega in strokovnega razvoja ter napredovanja.





Varno in srečno vožnjo
ter lepe in prijetne
božično-novoletne praznike!







Ulica Florjana Pohlina 5, 3310 Žalec
tel.: 03/571 70 00, 710 22 00
mob.: 031 608 349
e-naslov: matjaz.dosedla@siol.net

Če ste pripravljeni sprejeti izziv in imate resne namene, se prijavite oziroma zahtevajte dodatne informacije. Vašo podrobno predstavitev z življenjepisom in poudarkom na Vaših dosedanjih delovnih izkušnjah pošljite na e-naslov: zaposlitev@
trgotur.si. Kot naslov (zadevo) maila navedite " za voznika-skladiščnika").
Brezplačno prijavo na prosto delovno mesto lahko oddate tudi na spletni strani
www.trgotur.si

www.promotor.si

Simona KODRIN, s. p.
Rimska cesta 35
3311 ŠEMPETER
Tel.: 03/700 06 30

Delovni čas:
pon. - pet.: 8. - 18. ure
sobota: 8. - 12. ure

Vse lepo v letu 2013,
predvsem pa dober vid
vam želi
Optika Simona

Vaše prijave bodo obravnavane zaupno.
Upoštevali bomo prijave, ki jih bomo prejeli do 04.01.2013.

“Da bi v letu, ki prihaja,
mir imeli,
srečo doživeli,
da vam zdravje bi služilo
in razumevanje ne zapustilo.”

SPLOŠNO KLEPARSTVO, KROVSTVO IN TESARSTVO

Lepe božično-novoletne praznike
vam želi
kolektiv Žalskih lekarn.

uros.krk@triera.net
BARVANJE NAPU[^EV
DELO IN NAJEM DVIŽNE KOŠARE
(do vi{ine 40 m)
Hvala za izkazano zaupanje.
Miren božič in srečno novo leto!

SLIKOPLESKARSTVO

Beljenje notranjih povr{in in fasad
Dekorativni opleski
Izdelava izolacijskih fasad

DELO NA VIŠINI Z DVIŽNO KOŠARO

SLIKOPLESKARSTVO ANDREJ TERGLAV, s. p.
Andraž 96 b, 3313 POLZELA, 03 572 06 73, GSM: 041 216 214, www.terglav.si

Vsem strankam se zahvaljujem za dosedanje zaupanje
in jim želim mirne in prijazne praznike ter uspe{no leto 2013!
MA-PROF, d. o. o., Petrov trg 7, 3311 ŠEMPETER, tel.: 03/700 03 88, faks: 03/700 03 89

Vsem našim gostom in poslovnim partnerjem
želimo SREČNO IN ZDRAVO 2013!

Kdor pri nas kupuje, dobro načrtuje!

NOVO! AKTUALNO!
GORILNIKI NA PELETNO BIOMASO
• enostaven priklop na obstoječe kotle (drva, olje, drva/olje)
• elektronski krmilni sistem
• transporter za pelete

MONTAŽA SERVIS IN MERITVE OLJNIH GORILNIKOV
NAČRTOVANJE IN MONTAŽA REGULACIJE OGREVANJA
ODPIRALNI ČAS:
PONEDELJEK–PETEK: 7.00–18.00
SOBOTA: 7.00–12.00
V naši trgovini lahko najdete pestro izbiro:
vodovodnega materiala, instalacijskega materiala za ogrevanje,
VL JUDNO
VABLmateriala,
JENI ! kmetijskega
!!
sanitarne keramike,
gradbenega
repromateriala, vijakov in okovja, barv in lakov, kovinskih profilov,
gospodinjskih in tehničnih plinov.

DANILO PIKL, s. p.
Starovaška ulica 1, 3311 Šempeter

T: 03 570 20 70, M: 041 709 186, E: danilo.pikl@triera.net

V novem letu vam želim od dobrega najboljše
in od lepega najlepše.
Delovni čas:
Pon.–pet.: 800–1200 ter 1400–1700
Sob.: 800–1300
Nedelja in prazniki: ZAPRTO

Hvala za zaupanje!

Želimo vam lep božič
in srečno novo leto 2013.

Tatjana Metličar, s. p.

Graščinska 16, Prebold, GSM: 041 588 082 (Aleš)

PE Migojnice 6 a, Griže
Pridemo po vaš avto, vam ga očistimo in pripeljemo nazaj.

ŽELIMO VAM PRIJETEN BOŽIČ
TER SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2013.

 03/712 12 80

 zkst.utrip@siol.net

Vsem strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje
in želimo miren božič ter srečno novo leto.
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december 2012

KRONIKA / INFORMACIJE
POGREBNE STORITVE

Praznične
zgodbe

ROPOTAR Ivan, s. p.
Na voljo
smo vam ob
katerikoli uri

Starovaška 12, 3311 Šempeter
Tel.: 03/700 14 85, GSM: 041 613 269, 041 748 904
in PE CVETLIČARNA FLORA

IN DARILNI BUTIK

Rimska c. 77, Šempeter, tel.: 03 700 16 93

IZDELAVA ŽALNIH IN SVEČANIH ARANŽMAJEV
PRODAJA REZANEGA CVETJA IN LONČNIC
DARILNI PROGRAM ZA VSE PRILOŽNOSTI
VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ in
OSKRBA GROBOV

Iskrena hvala za izkazano zaupanje.

Najlepši utrinki
muzikala, opere,
operete in baleta

NAG RO B N I S P O M E N I K I
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartna v Rožni dolini

Hrestač / Netopir / La Boheme /
My fair Lady /
The Phantom of the Opera …

vam nudi 15 % popust
na pla~ilo z gotovino.
MOŽNOST PLA^ILA

Dom kulture Velenje,
21. december 2012 ob 19.30
Dom II. slovenskega
tabora Žalec,
22. december 2012 ob 19.30

NA 3 OBROKE.

PRIREDITVE V JANUARJU 2012
Četrtek, 3. 1. 2013, ob 16. uri v Domu starejših občanov Prebold
srečanje študijskega krožka Beremo z Manco Košir.
Torek, 8. 1. 2012, ob 18. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
potopisno predavanje Francija Horvata Lepote slovenskih gora.
Torek, 15. 1. 2013, ob 18. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
predstavitev knjige Branka Zupanca Še so tiste poti.
Torek, 22. 1. 2013, ob 18. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Vasilij Vasko Polič – literarni nastop.
Torek, 29. 1. 2013, ob 17. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Po pravljici diši – pravljična ura z Nino.

»Sonœna ura dobro ve, šteti temnih ur ne sme,
kaj zato, œe temno danes je vse nebo,
jutri zlato sonce bo.« (F. M. Ježek)
Sonca od nas do vas in prek vseh poti
vam kolektiv Medobœinske splošne knjižnice Žalec želi.
Utrip Savinjske doline izdaja ZKŠT Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec. Naslov uredništva: Aškerčeva 9 a, 3310
Žalec (v Domu II. slovenskega tabora); telefon: 03/712 12 80,
elektronski naslov: zkst.utrip@siol.net.
Odgovorna urednica: Lucija Kolar; uredništvo: Darko
Naraglav, Ksenija Rozman, Tone Tavčar; tajnica uredništva:
Karmen Vodovnik; lektorica: Nina Markovič Korent; oblikovanje
in prelom: Multiprojekt, d. o. o., Maribor; tisk: SET, d. o. o.,
Ljubljana-Polje. Naklada: 13.600 izvodov, cena časopisa je 1,46
EUR z 8,5 % DDV. Nenaročenih tekstov in fotografij ne vračamo.
Poslovni čas uredništva je od ponedeljka do četrtka od
8. do 11. ure in od 13. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 11.
ure. Informacije in rezervacije tudi na tel. št.: 712 12 80,
zkst.utrip@siol.net, www.zkst-zalec.si/utrip.

ZAHVALA
Ob bridki izgubi mame in stare mame

OLGE PRUNGL
roj. ZUPANC

iz Studenc, Ponikva pri Žalcu
Lepa hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam na kakršen
koli način pomagali, darovali sveče, cvetje in za svete maše …
Posebna zahvala tudi duhovniku za opravljeno sveto mašo, obred
in vsem, ki ste pri tem sodelovali. Hvala pevcem, govornici,
praporščakoma, pogrebnikom in pogrebni službi.
Vsem še enkrat hvala.
Sin Milan z družino

Naročila na GSM: 041 611 087
Kamnoseštvo Marjan Amon s.p., Slatina v Rožni dolini 9 A, Šmartno v Rožni dolini

IZ POLICIJSKE BELEŽNICE
Samozaščitna ravnanja

MEDOBČINSKA SPLOŠNA
KNJIŽNICA ŽALEC

Ljubi življenje, dokler lahko,
saj ko mine, vsem je težko …

Na območju Policijske postaje Žalec in tudi na območju
bližnjih policijskih postaj beležimo porast kaznivih dejanj,
predvsem vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte. Policija ne more vedno sama uspešno reševati kaznivih dejanj,
zaradi česar pričakujemo sodelovanje z lokalno skupnostjo.
Še bolje pa bi bilo, da do kaznivih dejanj sploh ne bi prišlo, kar lahko skupaj preprečimo s preventivnimi dejavnostmi. Torej, kaj storiti za zmanjšanje možnosti, da bi bili sami
oškodovanci kaznivega dejanja ali morda naš sosed ali drugi
občani?
Nekaj osnovnih navodil in nasvetov:
• zaklepanje stanovanjskih prostorov, vozil in drugih objektov (ključev ne puščamo na običajnem mestu – pod rožo ...);
• v primeru daljše odsotnosti od doma prosite sosede, naj
bodo pozorni na dogajanje pri vas;
• hranite večje količine denarja na banki in vrednejše predmete v trezorjih;
• o premoženju, ki ga imate doma, ne razglašajte naokoli;
• torbice, denarnice ali drugih vrednejših predmetov ne puščajte na vidnem mestu v parkiranem vozilu;
• dobro premislite, preden spustite v stanovanje nepoznano
osebo (prodajalca, osebo, ki opravlja ankete ...).
V vašem kraju smo z vami tudi mi, policisti, ki se trudimo,
da ne bi prihajalo do kriminala in ostalih deviantnih pojavov,
zato se brez bojazni obrnite na policista in mu zaupajte o kakšnem neobičajnem pojavu v vašem kraju. Ko bo policist preveril informacijo, bo lahko z ukrepanjem preprečil kriminal
ali raziskal kaznivo dejanje.
Če veste, da je nekdo storil kaznivo dejanje, osebo prijavite
policiji, saj ste pri naslednji storitvi kaznivega dejanja lahko
sami žrtev storilca (takšna oseba namreč nadaljuje s kaznivimi dejanji).
S skupnimi močmi stopimo kriminalu na prste in popazimo
na svoje in sosedovo premoženje.
Telefonska številka Policijske postaje Žalec: 03/713 47 00.
MALI OGLASI
ODDAM UDOBNE IN LEPO OPREMLJENE VEČPOSTELJNE SOBE na ugodni lokaciji na Polzeli.
Info.: 041 645 555
NUDIM INŠTRUKCIJE ZA ANGLEŠČINO, za osnovne in
srednje šole, v okolici Polzele.
Info.: 031 490 824 (Ana)
POTREBUJETE DODATNI ZASLUŽEK? Za delo nujno
iščemo podjetne ljudi, ki bi se nam pridružili.
Info.: 031 706 281
PODIRANJE IN OBŽAGANJE VEČJIH DREVES na težje
dostopnih mestih in tudi v strnjenih naseljih – odvoz.
Info.: 031 786 975
43 letni, delaven, uspešen MOŠKI, si želi skrene, trajne
LJUBEZNI.
Info.: 041 240 403
Želim spoznati ZVESTO PUNCO za TRAJNO, POŠTENO,
ISKRENO razmerje.
Info.: 041 859 096.

Prazen dom je in dvorišče,
naše, moje oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina te zbudila ni,
ostala je le praznina, ki hudo boli.

ZAHVALA
Zapustil nas je dragi oče, brat in stric

IVAN BRENKO
iz Migojnic
(6. 8. 1930–1. 12. 2012)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem, za izrečena sožalja,
podarjene sveče, cvetje in za svete maše.
Posebna zahvala pogrebni službi Ropotar, pevcem, godbi,
gospodu župniku in sodelavcem Tehnosa.
Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: vsi njegovi
Že leto dni v grobu spiš,
a v naših srcih še živiš.
Ni ure, ne dneva ne noči,
povsod si v srcu z nami ti.

V SPOMIN
2. decembra je minilo leto,
odkar si nas zapustil

RAFKO OCVIRK
Latkova vas 148

Iskrena hvala vsem,
ki postojite ob njegovem grobu.
Vsi njegovi
Vsa toplina njenega srca in vsa njena ljubezen
ostajata za vedno z nami …

V SPOMIN
17. januarja bo minilo osem let,
odkar nas je za vedno zapustila
naša ljubljena mama in stara mama

TEREZIJA VENGUST
iz Hramš

Kogar imaš rad, nikoli ne pozabiš. Spomini so tisti, s katerimi se
tolažijo naša srca. Hvala vsem, ki ste jo skupaj z nami ohranili v
najlepšem spominu, obiskujete njen grobek in prižigate svečke.
Sin Zoran z ženo Jožico, vnuka Marjan in Martin z družino

KRONIKA
Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči …

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta in dedija

VILIJA BABIČA
iz Prebolda
(27. 3. 1942–27. 11. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, pomoč,
cvetje in sveče, za svete maše ter preprost stisk roke. Posebna
zahvala Pihalnemu orkestru Prebold in njegovim članom, ki so
se tako številčno in ganljivo poslovili od njega. Hvala gospodu
župniku Damjanu Ratajcu za lepo opravljen obred, gospe Ivanki
za poslovilni govor, trobentaču za odigrano Tišino, gasilcem,
Cvetličarni Jerman in pogrebni službi Ropotar. Hvala tudi osebju
Doma upokojencev Polzela. Bolečine, ki je prisotna, ni mogoče
opisati z besedami, a ko spoznaš, da v takšnih težkih trenutkih
ne ostaneš sam, ti opora in sočustvovanje pomenita vse na svetu.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči: žena Erika, sin Boštjan in hči Vesna z družinama

Kje so moje rožice, pisane in bele,
moj'ga srca ljubice, žlahtno so cvetele.
Ah, pomlad je šla od nas, vzela jih je zima, mraz
...

ZAHVALA
Zapustila si nas, mama ANI

POGREBNA SLUŽBA in CVETLICARNA

MORANA
Parižlje 11/c, Braslov~e

Šlandrov trg 42, Žalec

Tel.: 03/700 06 40
Tel.: 03/571 73 00
Mbt.: 041/672 115 in 041/536 408
www.pogreb-morana.si
Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v nebo.

ZAHVALA

iz Pongraca
(23. 6. 1937–27. 11. 2012)
Od nje smo se poslovili 1. decembra na pokopališču v Grižah.
Najlepša hvala vsem, ki ste ji pomagali, se z njo srečevali, nam pa
v težkih trenutkih stali ob strani. Zahvaljujemo se vsem za izraze
sožalja, darovano cvetje, sveče, za sv. maše in toplo besedo.
Žalujoči: mož Vlado, sin Vili, snaha Loti, vnuka Miha in Žiga

ANICI GRM
roj. KLINC
Z bolečino v srcu se ti zahvaljujem za vso dobroto in ljubezen,
ki si jo delila z mano v mojem težkem otroštvu …
Hvala ti tudi za poznejša srečanja pri tebi in tvoji družini,
hvala za vse nauke in tople besede, ki so me božale in tolažile,
ko mi je bilo hudo v tuji deželi.
Naj ti bo lahka domača zemlja.
Za vedno boš ostala v mojem srcu.
Globoko žalujoča Marjana Stocker Hrastnik z družino iz Švice

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
brata in dedka

MIROSLAVA
PETROVCA

iz Zabukovice
(27. 2. 1931–11. 11. 2012)
se zahvaljujemo gospe Ivanki za nesebično pomoč, dr. Alenki Kobal,
patronažni sestri in osebju ZD Žalec. Hvala tudi vsem za izraze
sožalja in izkazano spoštovanje, za darovane sveče, cvetje in za
svete maše ter dobrodelne darove za Karitas. Še posebej hvala vsem
sorodnikom in prijateljem. Zahvaljujemo se tudi PD Zabukovica,
društvu borcev NOV in vsem, ki ste se poslovili od njega.
Hvala gospodu župniku Jožetu Planincu za opravljen obred in
pogrebni službi Ropotar za sočuten in spoštljiv odnos.
Vsi njegovi

V SPOMIN
Mineva leto žalosti in praznine
brez naše drage mame, babice,
prababice in tašče

FANI TEVŽIČ
iz Ločice ob Savinji
(17. 12. 1924–2. 12. 2011)

Vsem, ki ste jo imeli radi in z lepo mislijo
postojite ob njenem grobu, iskrena hvala.
Vsi njeni

ob boleči izgubi dragega partnerja, očeta, dedija,
pradedija, brata, strica, svaka in soseda

STANISLAVA VOLFA
iz Latkove vasi

Skromno in pošteno si živel,
v življenju le skrbi in delo si imel,
vse življenje boriti si se znal,
a v tem poznem jesenskem dnevu si zaspal.

(1. 6. 1929–14. 11. 2012)

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in

V 57. letu nas je nepričakovano zapustil
sin, brat, oče in dedi

osebju Doma starejših občanov Prebold za izrečena sožalja. Zahvala tudi
sosedom za tolažljive besede in pomoč. Hvala pogrebni službi Ropotar in
gospe za nagovor, pevcem za odpete žalostinke ter gospodu župniku za

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

Nekoč pa vse mine …
Odideš v večnost,
več te ni.
Ostanejo pa spomini
in pesem za teboj ihti.

ZAHVALA
V objemu najdražjih je zaspal
dragi mož, ati, tast in dedi

IVAN JEVNIŠEK
ZAHVALA
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Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni,
ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

Aleksander Steblovnik s. p.

opravljen cerkveni obred.

ANA GRM
roj. KLINC

december 2012

IVAN BURJAN
Črni Vrh nad Taborom 27
(19. 5. 1956–17. 11. 2012)

Ob tem trenutku se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
prijateljem, znancem in ostalim za izrečena sožalja, darovano
cvetje, sveče ter vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala gospodu Zlatku Špacapanu, iskrena hvala gospodu
Andreju Natku za vse dobro, govornici gospe Magdi Šalamon,
pogrebni službi Ropotar ter hvala za lepo odigrano Tišino. Hvala
gospodu Viktorju Arhu za lepo opravljen obred in za sveto mašo.
Žalujoči: vsi tvoji, ki smo te imeli radi
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …

(26. 11. 1945–29. 11. 2012)

Naša globoka zahvala gre vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti ali se ga kako drugače spomnili.
Posebna zahvala pogrebni službi Ropotar, govornici,
pevcem, gospodu Robiju Zupanu, patru Jožetu,
družini Štorman iz Šempetra, gasilcem
ter vsem za izrečena sožalja in podporo.
Počivaj v miru.
Žalujoči: vsi njegovi

Vsi, ki jih radi imamo,
nikoli ne umrejo,
le v nas se preselijo
in skupaj z nami naprej živijo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
tasta, starega ata, pradedka …

FRANCA KRULCA
iz Galicije 43, Žalec
(3. 12. 1925–21. 11. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, da ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani in nam
pomagali, izrazili ustna in pisna sožalja in darovali sveče, cvetje ter
za potrebe domače cerkve. Hvala osebju ZD Žalec in patronažni
sestri Milici za nego med boleznijo. Hvala župnikoma, gospodu
Cigali in gospodu Reher, za opravljen obred, pevcem mešanega
cerkvenega pevskega zbora, vaški godbi Hramše in trobentačema.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste s svojim delom sodelovali pri
organizaciji pogrebne slovesnosti. Hvaležni smo vsem, ki ste ga
skupaj z nami tako množično pospremili na njegovo zadnjo pot.
Žalujoči: žena Antonija, otroci Danica, Cvetko in Joži z družinami ter ostalo sorodstvo

Zahvale za januarsko številko Utripa sprejemamo
do 18. januarja 2012 oziroma do zapolnitve strani
v uredništvu, Aškerčeva 9 a, Žalec
(Dom II. slovenskega tabora Žalec). Tel.: 03/712 12 80

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je za vedno
zapustila naša draga mama

NEŽA POVŠE
iz Založ, Polzela
(16. 1. 1937–24. 10. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala
gospodu župniku Jožetu Kovačecu, pevcem, pogrebni službi
Ropotar in gospe Ivanki za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni
Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je ...

V SPOMIN
25. decembra mineva leto dni,
odkar si nas za vedno zapustil

JANKO LUKANC
steklar iz Grajske vasi
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Vsi njegovi najdražji
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ZANIMIVOSTI

december 2012

Adventno vzdušje v graščini

Razstava jaslic Savinjske doline
Člani PGD Drešinja vas, vaščani Drešinje vasi in Turističnega društva Petrovče so v dvorani gasilskega doma v Drešinji
vasi pripravili deveto razstavo
jaslic Savinjske doline.
Številni obiskovalci so si najprej ogledali računalniško animacijo, kako je nastal zaščitni
znak razstave jaslic Savinjske
doline. Zbrane je nagovorila

predsednica Turističnega društva Petrovče Marjeta Grobler,
o razstavi pa je podrobneje spregovoril Jože Stepišnik.
Poudaril je, da na letošnji,
deveti razstavi sodeluje 37 razstavljavcev od blizu in daleč, ki
so pokazali svojo izvirnost. Za
oblikovaje jaslic so uporabili
različne materiale. Razstavo sta
blagoslovila petrovški župnik

in duhovnik pater Ivan Arzenšek in Jože Brilej, prireditev pa
so popestrile Ljudske pevke s
Ponikve in recitatorka Romana
Žagar, ki jo je na kitari spremljal
Aljaž Stepišnik.
Razstava bo odprta tudi 23.,
25., 26., in 30. decembra med 9.
in 19. uro, med tednom tudi po
dogovoru na telefonski številki
031 230 021.
T. Tavčar

Z adventnega sejma, kjer ponujajo tudi domače dobrote

Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec je v Dvorcu
Novo Celje tudi letos pripravil
tradicionalni adventni sejem.
Letos je 32 različnih ustvarjalcev ponujalo svoje izdelke
na adventnem sejmu vse štiri
adventne nedelje. Bogata adventa dekoracija ter razne bo-

žične in novoletne voščilnice,
vizitke, nakit, kruh, med, siri,
suho sadje, bučno olje, suhomesni izdelki in druge božične
dobrote so na sejem privabili
veliko število obiskovalcev.
Ob koncu vsake nedelje pa so
lahko prisluhnili tudi glasbenikom.

Na prvem koncertu sta nastopila Doroteja Dolšak (citre) in
Jože Grobler (tenor), sledili so
nastopi mešanega pevskega zbora
A Cappella Kulturnega društva
Petrovče in Mešanega pevskega
zbora Žalec: Na zadnjo adventno
nedeljo se bo predstavila Vokalna
skupina ZaPet.
T. T.

Ustvarjanje novoletnih voščilnic

Z devete razstave jaslic Savinjske doline v Drešinji vasi

Pravljični december na Komendi
Zavod za kulturo, šport in
turizem Polzela je v sodelovanju z Občinsko knjižnico
Polzela v predbožičnem času
pripravil cikel pravljičnih
uric za otroke.
Pod smrekico so s pravlji-

čarko Ksenijo Šporn spoznavali dogodivščine navihančka našega prijatelja
Pikija Jakoba, s čarobno zimsko pripovedjo Snežna kraljica so Gerdi pomagali pri
iskanju Kaja, se naučili, da

Ob humanitarnem poslanstvu so si udeleženke v Andražu pripravile tudi prijeten družabni večer

Župnijska Karitas Andraž
si že nekaj let prizadeva, da
bi ob koncu leta, pa čeprav
za trenutek polepšala vsakdan svojim sokrajanom, ki
so bolni oziroma ostareli.
»Obiščemo jih in jim na-

menimo nekaj uric za druženje, razveselimo pa jih
tudi s kakšno malenkostjo.
Prav v ta namen smo se letos
odločili, da bomo denar poskusili zbrati tudi z izdelavo
voščilnic,« je povedala Simo-

na Čretnik. Tako so izdelali
veliko voščilnic in pravijo,
da so šle za med. »Želimo si,
da bo ta dogodek postal tradicija in da bomo na ta način
osrečili še večje število ostarelih.«
L. K.

V deželi dobrih škratov
Slomškov dom na Ponikvi
pri Žalcu je prejšnjo nedeljo
obiskalo polno dobrih škratov.
Rdeča nit njihovega pričakovanja je bila pesmica Ta moja

Dobri škrati ob Neži Maurer

lučka, svetla lučka, mi vedno
kaže pravo pot. Dobri škratje so
s pesmijo in z lučkami pričarali praznično vzdušje, občinstvo
pa je lahko kasneje izbiralo med

prazničnimi izdelki na Škratjem bazarju. Za lepoto dveurne prireditve je poskrbela tudi
gostja večera Neža Maurer, ki
se je spremenila v starko zimo,
škratom povedala zgodbico in
jih obdarila z lizikami. Projekt
Ponikva – dežela dobrih škratov, ki ga je vodila Tina Saibert,
je na POŠ Ponikva potekal več
tednov. Poleg tega, da so na popoldanskih delavnicah skupaj s
starši izdelovali unikatne izdelke
za Škratov bazar, so zbirali tudi
igrače za otroke doma in po svetu, ki živijo v težkih razmerah.
Na prireditvi so nastopili vsi
učenci POŠ Ponikva v sodelovanju s folklorno skupino in otroci
iz vrtca.
D. N.

S petkove pravljične urice s pravljičarko Ksenijo Šporn

Utripajte
z nami ...
... tudi v letu
2013!

prijateljstvo in skrb za druge
premagata vse ovire, in izvedeli, kako je Lara s pomočjo
svoje zvezdice našla Božička. Srečanja so popestrili z
ustvarjanjem in s sladkimi
presenečenji.
T. T.

