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Prva generacija devetošolcev

foto: T. T.

Različni smo, pa kaj?!
Šolarke in šolarji prve generacije devetletke iz Tabora skupaj z županom, ravnateljema obeh šol in učiteljicami

V sredo, 13. junija, so se
po 45-ih letih iz šole slovesno poslovili učenci devetega
razreda, ki so zadnji razred
devetletke končali v Taboru in
ne na Vranskem. Podružnična osnovna šola Tabor je del
Osnovne šole Vransko – Tabor, ki je preteklo šolsko leto
postala popolna devetletka.
Deset učencev je pripravilo
zanimiv prerez svoje zgodovine
v osnovni šoli, kjer so se »sprehajali« med matično šolo na
Vranskem in domačo podružnično šolo. Posebno zahvalo
so namenili županu Občine
Tabor Vilku Jazbinšku in vodji
Podružnične šole Tabor Branku Šketu. Župan Vilko Jazbinšek je poudaril, da je popolna
devetletka izredno pomembna
za vsak kraj in izpolnil svojo
obljubo, da bo prvim devetošolcem, ki bodo zaključili šolanje na devetletki v Taboru,
podaril zaključni izlet v Čateške
toplice. Taborski devetošolci pa
so se poslovili tudi od matič-

ne šole, in sicer na valeti, ki so
jo pripravili skupaj s sošolci z
Vranskega.
Podobne vesele dogodke smo
spremljali po vsej dolini, saj so
devetošolci zaključili s poukom

že 15. junija, ostali osnovnošolci pa 21. ali 22. junija, odvisno
kako pridno so dneve nadomeščali med letom. Najboljšim so
po dolini čestitali tudi župani.
Več na str. 8.
D. N.

Zvezdi prostovoljstva

Martin (levo), Boris in Luka

V juniju so bila podeljena
priznanja Prostovoljec leta, ki
jih na osnovi razpisa in natanč-

SINTRANI STREŠNIKI

že od

9,20
2

EUR/m

no določenih kriterijev v šestih
starostnih kategorijah podeljuje Mladinski svet Slovenije.
Bronasti priznanji sta prejela
polzelska osnovnošolca Luka
Zmrzlak in Martin Gulin.
Osnovna šola Polzela spodbuja različne oblike prostovoljstva
učencev, v letošnjem šolskem
letu pa je sodelovala tudi z ministrstvom za obrambo oziroma slovensko vojsko v projektu
družabništva. Luka in Martin
sta obiskovala invalidnega pripadnika slovenske vojske Borisa. Ministrstvo ju je predlagalo
za prostovoljca leta in prejela sta
bronasto priznanje. Devetošolcu
Luki Zmrzlaku ga je zaradi slovesa od osnovne šole že na valeti izročil polkovnik Miran Rožanec,
Martin pa ga bo prejel na dobrodelnem koncertu šole.
K. R.

V minulih dneh me je v naglici vsakodnevnih obveznosti, ki prinašajo tudi čedalje več nepotrebnega balasta človeške nestrpnosti, ustavil pogled na »normalno življenje«. Naši osnovnošolci so za sabo sproščeni zaprli šolska vrata in se podali vsak svojim počitniškim dogodivščinam
naproti. Devetošolci so nas razveselili s prisrčnimi valetami z zanimivimi, lepimi, tudi šaljivimi
spomini na leta osnovnošolskega šolanja. V Taboru so se celo veselili prve generacije devetošolcev, ki je končala polno devetletko v domačem kraju. Potem smo vdihnili veselje ob številnih
športnih in družabnih dogodkih, ki jih je ta bogata dolina po dolgem in počez pripravljala v
minulih dneh, od Žalske noči, Malteškega pozdrava poletju, izleta Pod Reško planino do razpetih jader … Nazdravljali smo uspehom ali preprosto le temu, da se srečamo, s kakovostnimi
vini savinjskih vinogradnikov in celo z novim savinjskim pivom Kukcem, se zavrteli ob zvokih
narodno-zabavne glasbe, plesali na rockovske in pop ritme … Srečevali smo se krajani, se podali
na kakšen hrib ali obkrožili svoje kraje, kolesarili po dolgem in počez, pripravljali številna srečanja kulturne, športne, zgodovinske, kmetijske in druge narave, skupaj prostovoljno zgradili
(v realnem in prenesenem pomenu) kakšen prostor za delo in druženje ali (le) most prijateljstva
in se predvsem ukvarjali z realnim življenjem.
Mnogo je bilo tudi takih, ki jim to realno življenje prinaša stisko in trpljenje, ne le radost, in
so se morali spopadati s preživetjem, z golo eksistenco, z zdravjem in drugimi hudimi življenjskimi bitkami. A vsi zgoraj omenjeni primeri in še mnogi, ki jih riše vsakodnevno življenje
stran od medijskih luči in kamer, vsi ti nimajo nobene zveze z najbolj razvpitimi podobami, za
katere vedno znova poskrbi politika. Kako tuje so delitve na barve, strani neba in vse drugo,
ko pa se na skupnih druženjih tako dobro ujamemo prav vsi. Vsi spontano zaplešemo v ritmu
balkanskih melodij trubačev Fešta benda ali ob narodnih napevih reških godcev, vmes zapojemo kakšno od Mi2, spijemo savinjsko pivo ali vodo in družno zaplapolamo. Vsi imamo težave
v vsakodnevnem življenju, eni takšne, drugi drugačne, eni resnejše, drugi malo manj, eni prej,
drugi pozneje … Vsi imamo radi druženja, eni taka, drugi drugačna … Vsi imamo mnenja, eni
taka, drugi drugačna … Pa kaj?! Ko pride fešta in ko je »ta prava štimunga«, plešemo skupaj,
nazdravljamo skupaj, skupaj pozabimo, da nas jutri čaka morda bitka za vsakdanji kruh. In
ko ta pride, se ukvarja z golimi problemi realnega življenja. Ne pa z barvnimi različicami neke
potvorjene vsakdanjosti, ki nas želi prepričati, da se na tisti fešti včeraj nismo imeli lepo in da
se nismo družili vsi.
Dragi Spodnjesavinjčani, želim vam čim več zdravega razuma ali, kot smo v pozitivnem
smislu včasih rekli, »zdrave kmečke pameti«. Naj vam poletje prinese več veselja kot žalosti, več
rešenih skrbi kot nerešenih, več tistega, kar vas pomirja in ne vznemirja. Če vas prime, da bi življenje, ki vas kar naprej nekaj preizkuša ali vam nikakor ne pokaže svoje svetlejše plati, kakor
koli okarali, se lotite morda kakšnega športa in agresivnost sprostite po tej poti. Zaletavajte se
le v igri, v vsakdanjem življenju pa ostanite svoji in prisebni. Le taki boste kos izzivom. Veliko
sreče in ljudi, ki so z vami radi v dobrem in slabem. Preprosto zaradi vas.
L. K.

Šempeter tretji
Svetovni turistični portal Lonely planet je med 12 »top« destinacij v Sloveniji na tretje mesto uvrstil Šempeter.
Na prvo mesto je uvrstil Bohinjsko jezero, na drugo Logarsko
dolino, na tretje pa kot "skoraj popolnoma ohranjeno Rimsko nekropolo" naš Šempeter . Za njim je
zanimivo uvrstil destinacije, kot so
Ptuj, Ljubljana, Predjamski grad,
Škocjanske jame in Partizansko
bolnico Franja.
L. K.

Garažna vrata leta

Odlična kakovost po neverjetni ceni

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

42 mm

Generalni uvoznik za
vrata Hörmann v Sloveniji:

vrata EPU z debelino
lamel 42/20 mm
za samo

888 €

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

www.matjaz.si • info@matjaz.si

42 mm

42 mm

vrata LPU z debelino
lamel 42 mm
za samo

950 €
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Nihče ne bo namesto nas

Slavnostni govornik je bil generalni direktor policije Janko Goršek

Ko je sonce najdaljšega dne
v tem letu zahajalo, se je pred
Dvorcem Novo Celje začel že
tradicionalni Kresnični večer.
Prijetno druženje v toplem večeru 21. junija je bilo letos poleg doživljanja skrivnosti kresne noči namenjeno predvsem
praznovanju dneva državnosti.
Na osrednji prireditve ob dnevu državnosti v žalski občini
so kot običajno in v nasprotju z
državno proslavo sodelovala vsa
tri veteranska združenja, slavnostni govornik pa je bil generalni
direktor policije Janko Goršek. V
uvodu svojega govora je povedal,
da beseda Slovenija v sebi nosi
tudi zapis o veliki želji naroda po
samostojnosti, o njegovih sanjah
o srečnem, varnem kotičku Zemlje, kjer bomo Slovenci živeli
zadovoljno, složno in mirno. V
njej je spomin na odločnost in
pogum tistih, ki so premagali
strah in negotovost ter v osamosvojitvenem procesu postavili

zgodovinski mejnik slovenske
državnosti: »Pripadnikom tedanje milice in drugim vojnim veteranom dolgujemo zahvalo za
izkazan pogum pri odporu in pri
vzpostavljanju demokratične države. Najbolj iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so v teh procesih
za našo novonastalo državo dali
tudi svoje življenje.«
V besedo Slovenija je po besedah Janka Gorška vtisnjena tudi
akcija Sever, s katero je konec
leta 1989 takratna slovenska milica preprečila tako imenovani
miting resnice: »Na ta način je
ljudem posredovala jasno sporočilo, da lahko zaupajo slovenskim
državnim organom, da bodo zaščitili človekove pravice in vzpostavljanje demokracije v naši
mladi državi. Koliko žrtvovanja,
zaslug, truda je bilo potrebnega,
da so se želje po sodobni, demokratični, pravni in evropski države uresničile. Mladi in maloštevilni, kot smo, smo doživeli celo

več, kot smo si kadarkoli upali
sanjati. Doživeli smo spoštovanje
in priznanje velikih držav z dolgo demokratično tradicijo. Kot
zgodba o uspehu smo se pridružili evropski družini, vstopili smo
v Schengenski prostor, v mednarodni skupnosti pa veljamo za
eno najvarnejših držav na svetu.
Četudi je danes, ko je Slovenija v
21. letu starosti zašla v hude gospodarske razmere, marsikomu
težko in z nostalgijo zre v stare
čase, ko nam je šlo bolje, pa se
prav zaradi vsega preteklega žrtvovanja ne smemo predati malodušju.«
Krizo doživlja vsa Evropa oziroma ves svet, in to ni le gospodarska kriza, ampak je kriza vrednot, je poudaril Janko Goršek:
»Vsaka kriza naplavi spoznanja
o krivicah, nepravilnostih, napakah, ki se nikoli ne bi smele zgoditi. A življenje so padci in vzponi in verjeti moramo, da se bomo
znova dvignili boljši in močnejši,

Praznovali v Rimski nekropoli

Dobitniki letošnjih priznanj s predsednikom Sveta KS Šempeter Silvom Udrihom

Naročnik: Lusus, d. o. o., Žalec

Krajevna skupnost Šempeter bo jutri, 30. junija, zaključila s 14-dnevnim praznovanjem krajevnega praznika.
V tem času se je zvrstilo kar
nekaj prireditev. Osrednja, s
katero so slavnostno obeležili svoj praznik in hkrati tudi
dan državnosti, pa je bila na
prvi poletni dan, v četrtek, 21.
junija, v čudovitem okolju antičnega parka.

V bogatem kulturnem programu so nastopili učenci in
učitelji osnovne šole, Mešani
pevski zbor Društva upokojencev Šempeter, prireditev pa je
vodila Katja Dvornik. Dogodka
sta se udeležila tudi predsednik
Sveta KS Šempeter Silvo Udrih
in župan Občine Žalec Janko
Kos. Izrazila sta zadovoljstvo
ob prazniku in pridobitvah,
ki bodo zagotavljale krajanom

Občina Žalec

Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova
vodovoda v Občini Žalec, del območja KS Petrovče.
Za vas gradimo in obnavljamo!

boljše pogoje bivanja, hkrati pa
poudarila, da vseh želja in hotenj ni mogoče uresničiti.
Sledila je podelitev priznanj
krajevne skupnosti, s katerimi se vsako leto zahvalijo za
dolgoletno in uspešno delo na
najrazličnejših področjih posameznim krajanom. Najvišje
priznanje, listino častnega krajana Šempetra, je tokrat prejel
Ivan Božič, ki je bil vse življenje
vpet v gasilstvo, velik pa je tudi
njegov prispevek k turističnemu
razvoju Šempetra in na drugih
področjih. Grb KS Šempeter sta
prejela Franjo Divjak in Peter
Žnidarčič, ki sta s prostovoljnim
društvenim delom vsak na svojem področju veliko prispevala
Šempetranom in Šempetru ter
njegovi prepoznavnosti. Oba to
počneta še danes: Franjo Divjak
v Svetu KS Šempeter in v okviru
Društva upokojencev Šempeter,
Peter Žnidaršič pa je dejaven pri
gasilcih, ki jim že več kot desetletja predseduje, in tudi na drugih področjih življenja.
Veliko pohvalnih besed je
bilo izrečenih tudi ob podelitvi
priznanja mladim za izjemne
uspehe, ki ga je tokrat prejela
Mojca Božič – odbojkarica, ki
je s svojo ekipo letos osvojila 3.
mesto v državi in postala članica državne članske odbojkarske
reprezentance.
D. Naraglav

kot smo bili. Vsaka kriza je priložnost, da ponovno obudimo
svoje sanje o državi, pravičnosti, enakopravnosti in varnosti.
V preteklosti smo že izkusili in
dokazali, da zmoremo odličnost. Slednjo lahko dosežemo le
s trdim delom, resnostjo, odločnostjo, predvsem pa z zvestobo
svojim načelom. V policiji se zavedamo, da imamo tu pomembno vlogo in jo z vso odgovornostjo tudi prevzemamo. K varstvu
vrednot, pravičnosti, enakopravnosti in varnosti je usmerjena
prav vsaka skrbno načrtovana
policijska akcija, vse ure, prebite
na terenu, v soncu, dežju, sredi noči, vsako tveganje lastnega
zdravja in življenja za to, da so
ljudje varni in da lahko mirno
spijo. In tako kot se v vsaki slabi
stvari skriva nekaj dobrega, verjamem, da bo tudi gospodarska
kriza, ki nas trenutno bije, iz vseh
nas izvabila več pripravljenosti
za sodelovanje, več razumevanja,
predvsem pa odgovornosti vseh,
tako slehernega posameznika
kot tudi tistih, ki opravljamo
naloge v dobro širši skupnosti.
Vse pristojne institucije moramo
prevzeti svoj del družbene odgovornosti in poskrbeti za dobrobit
naših državljank in državljanov.
Tako kot posamezniki namreč
tudi institucije dajemo vsebino
novim sporočilom, ki jih nosi
beseda Slovenija. Poskrbimo, da
bodo ta sporočila še naprej pozitivna in predvsem prijazna ljudem, ki tukaj živijo.
Naj si sposodim misli Ghandija: Pomembno je dejanje, ne sad
tega dejanja. Narediti moraš tisto,
kar je prav. Morda ne bo v tvoji

moči, morda ne bo v tvojem času,
da bo dejanje obrodilo sadove.
Toda to ne pomeni, da prenehaj
delati tisto, kar je prav. Morda
nikoli ne boš izvedel, kaj je bil
rezultat tvojega dejanja. Toda če
ne storiš ničesar, ne bo nobenega
rezultata. Vsak od nas mora najprej pogledati vase, se ozreti okoli sebe in povedati: Vidim, čutim,
slišim. Spoštujmo človeka, spoštujmo člane družine, spoštujmo
soseda, sodelavca, človeka, ki
ga srečamo na ulici. Vzemimo
si čas za soljudi. Razumimo jih,
pomagajmo jim. Šele ko bomo
šli preko teh barier, bomo lahko
naredili nekaj bistveno drugače v
smislu Gandijeve misli, da lahko
stvari spremenimo na boljše, ampak nikoli ne smemo računati, da
bodo to naredili drugi namesto
nas. Mi prvi moramo to storiti.
Zaslužimo si vsi, zasluži si naša
država, da živimo enotno v državi, ki smo si jo krvavo izborili.«
Domoljubni večer so glasbeno
obarvali kantavtor Matjaž Romih, ki je v svojih skladbah razkril tudi nekaj grenkih resnic o
Slovencih, ter The Moonlighting

Matjaž Romih

Orchestra z največjimi slovenskimi večno zelenimi uspešnicami.
Po kulturnem programu, ki ga je
povezovala Katja Dvornik, so si
številni obiskovalci v avli dvorca
ogledali razstavo skic in kostumov iz uspešne žalske postavitve
operete Grofica Marica, ki jih je
zasnovala kostumografinja Aleksandra Šepec. V čarobnem poznem večeru so se zadržali še ob
sproščenem klepetu, za kakršne
je v tem sodobnem ritmu življenja vse premalo priložnosti.
K. R. foto: T. T.

The Moonlighting Orchestra

Tržnica z novo podobo
Žalska tržnica v teh dneh
dobiva novo podobo. Posledice požara in ostanki objektov
so odstranjeni, na obnovljenem prostoru pa bodo predvidoma vsaj do jeseni postavljene začasne stojnice.
Kot je povedal vodja Urada za
gospodarske javne službe Občine Žalec Aleksander Žolnir, so
območje stare tržnice komunalno uredili, kar pomeni, da so
bili odstranjeni vsi stari objekti,
zidovi in granitne kocke z obstoječega tlaka (granitne kocke
so nato ponovno uporabili),
porušili so greznični jami in
položili vse komunalne vode,
potrebne za priključitev na tem
mestu predvidenih začasnih –
kontejnerskih objektov. Uredili
so električno napeljavo, javno
razsvetljavo in sanitarije z enim
odtokom za postavitev umivalnika. Hkrati so bili postavljeni
temelji za postavitev skladiščnega objekta. Ureditev tržnice
je ločena na dva dela, na enem
bodo postavljeni začasni objekti – zabojniki, na asfaltiranem
delu pa bodo stojnice in skladišče.
K. R.

Žalska tržnica je prejšnji teden že pokazala svojo novo podobo.

Razkrita veroučna stavba
Žalska župnija, ki jo vodita
patra Viktor Arh in Jože Rupnik, skrbi vsa leta za obnavljanje cerkvenih stavb. Te dni je
potekala temeljita obnova strehe na veroučni stavbi.
Kot je povedal župnik p. Viktor
Arh, so denar za obnovo zagoto-

 03/712 12 80

 zkst.utrip@siol.net

Razkrita veroučna stavba v Žalcu

vili iz rednih prihodkov župnije,
prav tako je župnija prispevala
les. Streho na veroučni učilnici so
obnavljali že v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, tokrat
pa gre za temeljitejšo obnovo, saj
so izdelali tudi tako imenovani
zračni most.
K. R.

OBČINA ŽALEC

Gospodarstvo v občini spodbudno
Na 16. redni seji so žalski
občinski svetniki potrdili vse
predlagane sklepe, prisluhnili
spodbudnemu poročilu o stanju gospodarstva v občini za
leto 2011, nekaj več razprave
pa ponudili le pri predlogu
premoženjskih zadev, ki rešuje
stari spor med Občino Žalec in
podjetjem Montana, d. o. o.
Med občino in Montano namreč že več let potekajo spori
glede rešitve premoženjsko-pravnih vprašanj, ki jih je uvodoma predstavil vodja Urada za
premoženjske, pravne in splošne
zadeve Jože Golič. Montana želi
namreč opustiti staro rampo pri
železniški postaji in na drugem
zemljišču zgraditi novo. To zemljišče v velikosti 900 m² je v lasti občine. Na drugi strani pa je
zemljišče v izmeri nekaj več kot
2.500 m², po katerem je občina
zgradila kolesarsko stezo proti
Migojnicam, v lasti Montane.
Zato je dozorel predlog, o katerem sta se obe strani že v preteklosti pogajali, da se zadeva reši
z menjavo zemljišč. Drugi del
zgodbe so stanovanja v Zabukovici in Grižah, ki jih je občina
leta 1991 s kupnino 15 milijonov
takratnih tolarjev odkupila od
podjetja Hmezad Grames, vendar se lastniška pravica nikoli ni
vknjižila v zemljiško knjigo, je
pa za del teh stanovanj sklenila
kupoprodajno pogodbo po stanovanjskem zakonu iz leta 1991
(kupnina 21 milijonov SIT),
na podlagi katere so stanovalci postali lastniki 26 stanovanj.
Zaradi tega, ker je zemljiškoknjižno kot lastnica teh stano-

vanj še vedno vpisana prvotna
lastnica oz. pravna naslednica
Montana, se zdaj stanovalci ne
morejo vpisati kot lastniki v
zemljiško knjigo in razpolagati
s premoženjem. Poleg tega je
med njimi še nekaj najemniških
stanovanj, v katera je občina do
sedaj vložila več sredstev, kot pa
so stanovanje vredna (presežek
je nekaj več kot 43 tisoč evrov).
Predlog, ki so ga strokovne
službe ponudile v odločanje, je
bil, da občina dopusti Montani
vstop v najemno razmerje z najemniki (z neprofitno najemnino) in prevzame tudi celovito
skrb nad vzdrževanjem teh stanovanj. Če to dovoli, potem bo
Montana končno podala tudi
zemljiškoknjižno dovolilo, da se
lahko lastniki v delu lastniških
stanovanj vknjižijo v zemljiško
knjigo kot lastniki. Za zemljišča,
na katerih bi Montana gradila
novo nakladalno rampo v lasti
občine in kjer je kolesarska steza in so v lasti Montane, pa se
sklene menjalna pogodba pod
pogojem, da bo novozgrajena
rampa javno dobro. Svetniki so
predloge potrdili s tesno večino
15 ZA in 8 PROTI, še prej pa je
bila burna razprava tistih, ki so
bili proti (Posedel, Hribar) tudi
z argumenti, da gre za izsiljevanje in neupravičeno lastništvo,
in drugih (Zagoričnik, Jelen,
Povše Krašovic, Laznik), ki so se
strinjali s kompromisno rešitvijo, saj da rešuje hudo stisko 26
lastnikov, ki že leta ne morejo
razpolagati s premoženjem, in
po drugi strani stare grehe občine, ki je zgradila kolesarsko

stezo, ne da bi uredila pravna
razmerja z lastnikom zemljišča.
Svetniki so potrdili predlog o
podelitvi priznanj za leto 2012.
Priznanja bodo podelili v okviru septembrskega občinskega
praznika. Po predstavitvi direktorice Razvojne agencije Savinja
Danice Jezovšek Korent so prejeli tudi informacijo o rezultatih
poslovanja gospodarstva v Občini Žalec v letu 2011. S stanjem
gospodarstva sicer ne moremo
biti nekritično zadovoljni, so pa
trendi rasti v času krize vendarle
spodbudni. Tako se lahko Občina Žalec pohvali na primer s
padcem števila brezposelnih po
stanju decembra 2011 v primerjavi z letom 2010 (trend upada
se nadaljuje tudi letos), s hitrejšo
rastjo prihodkov v primerjavi z
odhodki, povečalo se je skupno
število vseh gospodarskih organizacij, gospodarske družbe so
uspele ohraniti raven števila zaposlenih, samostojni podjetniki
pa so število zaposlenih v letu
2011 sicer nekoliko zmanjšali, a
so v preteklih letih hitreje zaposlovali kot gospodarske družbe,
je nekaj ugotovitev iz poročila.
Občina je z razširjeno ekipo v
zadnjem letu nadaljevala z obiski
gospodarskih subjektov, obiskala
jih je kar 19 od 1392, pri čemer
imata dva sedež zunaj občine.
Preostalih 17 predstavlja 1,2 %
vseh gospodarskih subjektov v
občini, a ob tem zaposlujejo skoraj tretjino zaposlenih in imajo
približno toliko prihodkov, torej
so najmočnejši igralci. Občina
ob obisku vselej vpraša, kaj lahko
lokalna skupnost prispeva k nji-

hovemu poslovanju, in odgovor
je vedno, da lahko pomaga pri
posegih v prostor, da odpira vrata. K temu si občina v zadnjem
času tudi prizadeva. Pomembno
pa je tudi področje spodbujanja
inovacij v občini.
Po hitrem postopku so potem
svetniki sprejeli tudi predlog
Odloka o spremembi Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih
službah, v drugi obravnavi pa
tudi predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v Občini Žalec in predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju
Spodnje Savinjske doline (po
katerem je za vodenje na celotnem območju zadolžen ZKŠT
Žalec in so ga do sedaj potrdile
že štiri občine na tem območju).
Svetniki so potrdili tudi predlog
financiranja kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec in predlog
Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o plačah
in plačilu za opravljanje funkcije
občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih organov ter o
povračilu stroškov. Pri aktualnih
informacijah je Nataša Gaber
Sivka podala informacijo o tem,
da je občina podala zahtevek za
unovčenje garancije CMC Celje
v vrednosti 544.356 evrov, saj to
podjetje, ki je nosilec gradnje OŠ
Griže, zaradi težav pri poslovanju (predlog prisilne poravnave)
ni dostavilo garancije za odpravo
napak pri tem projektu. Gradivo
občinskega svet lahko v celoti
preberete na www.zalec.si. L. K.
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Najuspešnejši OŠ
Petrovče in POŠ Trje
Na zadnji seji žalskega
občinskega sveta je vodja
Urada za gospodarske javne
službe Aleksander Žolnir
predstavil tudi poročilo o
zbiranju odpadnega papirja in baterij na osnovnih in
podružničnih šolah v preteklem šolskem letu.
Skupna količina zbranega
odpadnega papirja je 167.230
kg (v šolskem letu 2010/2011
164.810 kg), skupna količina zbranih odpadnih baterij
pa 1.330 kg (v šolskem letu
2010/2011 936 kg). Občina
Žalec je v skladu z donatorskimi pogodbami šolam za to
izplačala nekaj več kot 11 tisoč
evrov občinskih donacij. Prve
tri najuspešnejše šole pa glede
na zbrane količine na učenca
prejmejo tudi denarne nagrade
v višini 150, 100 in 50 evrov (za
papir in baterije).
Največ papirja in baterij je
zbrala OŠ Petrovče, in sicer
46.650 kg papirja in 420 kg
odpadnih baterij, sledijo I. OŠ
Žalec s 43.580 kg zbranega
papirja in 280 kg baterij, OŠ
Šempeter z 20.040 kg zbranega papirja in 230 kg baterij,
POŠ Trje z 22.020 kg papirja
in 110 kg baterij, OŠ Griže s
15.800 kg papirja in 180 kg
baterij, II. OŠ Žalec z 8.740 kg
papirja, POŠ Ponikva z 2.920
kg papirja in 70 kg baterij,
POŠ Gotovlje s 3.320 kg papirja in 40 kg baterij ter POŠ
Liboje s 4.160 kg papirja.

»Glede na skupne količine
zbranega odpadnega papirja in baterij v šolskem letu
2011/2012 smo posameznim
šolam izplačali donacije v
skladu s pogodbo o donatorstvu v enakem znesku na kg
odpadnih surovin kot v lanskem šolskem letu, in sicer za
odpadni papir donacije v višini 0,05 evra na kg zbranega
papirja in odpadne baterije
donacije v znesku 2 evra na
kg zbranih baterij,« je povedal Aleksander Žolnir. Največ
sredstev oz. donacij si je za
zbiranje prislužila OŠ Petrovče
(3.172,50 EUR), sledijo I. OŠ
Žalec (2.739 EUR), OŠ Šempeter (1.462 EUR), POŠ Trje
(1.321 EUR), OŠ Griže (1.150
EUR), II. OŠ Žalec (437 EUR),
POŠ Ponikva (286 EUR), POŠ
Gotovlje (246 EUR) in POŠ
Liboje (208 EUR).
Prve tri najuspešnejše šole v
preteklem šolskem letu so bile
glede na zbrane količine papirja
na učenca POŠ Trje, ki je zbrala 282,31 kg papirja na učenca,
II. OŠ Žalec, ki je zbrala 174,80
kg papirja na učenca, in OŠ
Petrovče, ki je zbrala 117,8 kg
papirja na učenca. V zbiranju
baterij vodi POŠ Ponikva (1,56
kg baterij na učenca), pred POŠ
Trje (1,41 kg baterij na učenca)
in OŠ Petrovče (1,06 kg baterij
na učenca). Te šole prejmejo
tudi denarne nagrade v višini
150, 100 oz. 50 evrov (za papir
in baterije).
L. K.

Odprtje Šolske ulice ob zaključku projekta

Naročnik: Lusus, d. o. o., Žalec

V Šempetru so 19. junija
svečano odprli prenovljeno
Šolsko ulico in s tem tudi formalno zaključili projekt Izgradnje sekundarne kanalizacije
in obnove vodovoda v Občini
Žalec, naselje Šempeter II.
faza.
Projekt, ki ga v večini sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, se je začel s podpisom
pogodbe lani februarja. Zaradi
smiselnih infrastrukturnih del
pred finalnim asfaltiranjem (ki
niso del evropskega projekta),
ki sta jih opravili Občina Žalec
in KS Šempeter, pa se končuje zdaj. Nova sekundarna kanalizacija omogoča odvajanje
komunalnih odpadnih voda in
njihovo čiščenje na območju,
kjer to pred tem ni bilo zagotovljeno. Prenovljen vodovod
pa pomeni izboljšano oskrbo s
pitno vodo.
Na območju KS Šempeter:

na Petelinjeku, v Soseski, na
delu Savinjske in Šolske ulice,
Na travniku in na delu Tovarniške ceste so zgradili 1.165 m
novih kanalizacijskih vodov in
obnovili 845 m vodovodnega
omrežja. Uredili so odvajanje
odpadnih voda za dodatno priključenih 82 objektov oz. 328
uporabnikov ter izboljšali oskrbo s pitno vodo za 228 uporabnikov. Celotna investicija je
znašala okrog 600 tisoč evrov
(brez DDV) in jo je v višini 85
odstotkov vseh potrjenih javnih
upravičenih izdatkov financirala Evropska unija oz. Evropski sklad za regionalni razvoj,
preostanek pa je prispevala
Občina Žalec, potem ko je Občina Žalec že leta 2012 uspešno
kandidirala na javnem razpisu
za sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi,
razvojne prioritete Razvoj regij,

Občina Žalec

Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova
vodovoda v Občini Žalec, naselje Šempeter, II. faza.
Za vas smo gradili in obnavljali!

operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007–2013 za obdobje 20102012, ki ga je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Izvajalec
izgradnje sekundarne kanalizacije in obnove vodovoda je
bilo podjetje Radok s soponudnikom podjetjem Nivo iz Celja, nadzor pa je opravil Savinja
projekt GIZ iz Žalca.
Stojan Praprotnik, odgovoren
za projekt: »Izvedena dela prispevajo k učinkovitemu odvajanju odpadnih komunalnih voda
na območju KS Šempeter, k celoviti rešitvi čiščenja odpadnih
voda, k varovanju podtalnice
in okolja ter k izboljšanju kakovosti površinskih voda. Vse
skupaj pa pomeni boljše pogoje
za trajnostni in sonaravni razvoj
na tem območju. Vesel sem, da
smo projekt uspešno pripeljali do konca v gradbenem delu
tudi ob dodatnih delih s strani
Občine Žalec in KS Šempeter.«
Občina Žalec se je skupaj s KS
Šempeter ob evropskem projektu odločila tudi za nekatera
smiselna infrastrukturna dela,
večinoma v Šolski ulici, v skupni vrednosti 220 tisoč evrov,
kjer so zgradili pločnik v dolžini
600 m, zgradili avtobusno postajo in uredili križišče pri šoli

ter razširili cesto v dvosmernem delu v dolžini 70 m. Pred
ureditvijo pločnika so opravili
še meteorno odvodnjavanje s
ponikanjem meteornih vod, ob
sofinanciranju KS Šempeter pa
so bila izvedena tudi gradbena
dela za javno razsvetljavo. Posamezni upravljavci so preuredili
tudi energetske in komunikacijske vode. Hkrati so na Šolski
ulici spremenili tudi prometni
režim tako, da je poslej enosmerna. Tako so Šempetrani
po večletnem čakanju in zahtevah po obnovi prometno precej
obremenjene Šolske ulice, potem ko so svetniki Občinskega
sveta Občine Žalec v proračunu
Občine Žalec za leti 2011 in
2012 sprejeli predlog za zagotovitev sredstev za obnovo Šolske
ulice po izgradnji kanalizacije,
prišli do prenove in izboljšanih
infrastrukturnih pogojev tudi
na tem območju.
Aleksander Žolnir, vodja
Urada za gospodarske javne
službe Občine Žalec: »Skladno
z interesom krajanov, ki jih zastopa Krajevna skupnost Šempeter, je Projektiva inženiring d.
o. o. izdelala projekt za izvedbo.
Glede na visoko projektantsko
oceno stroška izvedbe del smo
projekt razdelili v dve posamezni fazi. Na razpisu za izvedbo

Šolsko ulico so skupaj odprli Janko Kos, Franjo Divjak in Silvo Udrih

del je najugodnejši ponudnik
Emil Grobelnik s. p. ponudil
ceno, ki je glede na zagotovljena sredstva v občinskem proračunu omogočala tudi izvedbo
razpisa druge faze in s tem izvedbo na celotnem delu Šolske
ulice. Ob velikem prizadevanju
predstavnikov KS Šempeter za
pridobitev potrebnih zemljišč
lahko ugotovimo, da so bila
prizadevanja uspešna, da so lastniki zemljišč spoznali potrebo
po urejanju skupnih, javnih površin in tako omogočili ureditev
varne poti za pešce. Skupna vrednost izvedenih del, skupaj z izdelavo projektne dokumentacije, nadzorom in ostalimi stroški
je 220 tisoč evrov. Polovico stroška je bilo plačanega v lanskem
letu, druga polovica pa je zagotovljena v proračunu za leto
2012. Pri tem je pomembno, da
so se v proračunu predvidena
sredstva za eno fazo ob izvedbi

obeh prekoračila le za slabih 5
tisoč evrov, kar je zasluga tako
dobrega vodenja investicije kot
tudi nadzora, ki ga je izvajal Savinja projekt, gospod Mesarec.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pri
investiciji sodelovali, posebej pa
še vsem prizadetim lastnikom
zemljišč, ki so odstopili potrebna zemljišča. Občina Žalec bo v
nadaljevanju poskrbela tudi za
dokončno ureditev lastniškega
stanja.«
Novo pridobitev je v Šempetru na Šolski ulici predal namenu župan Janko Kos skupaj s
predsednikom KS Šempeter Silvom Udrihom in s krajanom iz
Šolske ulice Franjom Divjakom.
Oba sta na odprtju tudi spregovorila krajanom. S programom
pa so veliko pridobitev za Šempeter pospremili učenci, pevci
in plesalci, kolesarji in rolarji iz
OŠ Šempeter. Svečanost je vodila Katja Dvornik.
D. N.
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Bistveno je sodelovanje, ne velikost

Dr. Danilo Türk med učenci v šoli

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v začetku tega meseca obiskal Vransko. Ob koncu
obiska je izpostavil kar nekaj
primerov, zaradi katerih je lahko Občina Vransko za zgled
drugim slovenskih občinam.
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je prvi ponedeljek
v juniju skupaj s sodelavci najprej srečal z vodstvom Občine
Vransko in predstavniki Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko, nato pa si je v športni
dvorani ogledal kratek kulturni
program učencev Osnovne šole
Vransko - Tabor in malčkov iz
vrtca in si ogledal šolo. Predsednik je pohvalil otroke za izražanje v lepi slovenščini.

Z zanimanjem si je dr. Danilo Türk ogledal Schwentnerjevo
hišo, za katero prej ni vedel, o
Lavoslavu Schwentnerju pa je
povedal, da je bil naš veliki avtor poslovnega modela izdajanja
knjig in ga moramo ceniti tudi
danes. Prvič je bil predsednik
tudi v muzeju motociklov, nato
pa se je s celotnim spremstvom
sprehodil skozi trg in se v Inovacijskem centru za razvoj alternativnih virov energije Vransko
seznanil z dosežki na področju
razvoja in uporabe alternativnih
virov energije. Ob koncu svojega
obiska je povedal, da sodi Občina Vransko med zelo uspešne
občine in je lahko zgled ostalim,
zlasti na področju razvoja alter-

nativnih virov energije. Ta zagon
je občina omogočila z omenjenim inovacijskim centrom, ki
ga je predsednik označil kot nacionalno pomemben primer, ki
bi ga morali dobro razumeti in
njegove prednosti uporabiti tudi
drugod po Sloveniji.
Prav tako je predsednik pohvalil savinjski model koordinacije med občinami. »V Sloveniji imamo precej razprav o
tem, ali so občine prav velike ali
premajhne. Vidimo, da lahko
občine z dobro koordinacijo na
področju prostorskega planiranja, v savinjskem primeru celo
na področju finančnega urejanja
občin, skupaj naredijo veliko.
Veliko je skupnih projektov, o
čemer so mi pripovedovali že v
Preboldu, na Vranskem pa se to
potrjuje. Tudi to je nacionalnega
pomena. Če bi v naših regijah
znali razviti koordinacijo tako
kot v Spodnji Savinjski dolini
in na sploh v Savinjski regiji, bi
država napredovala kot celota.
V Sloveniji potrebujemo majhne
občine, da so blizu ljudem, potrebujemo pa dobro koordinacijo med njimi, da bi bile čim bolj
učinkovite.«
Seveda pa na Vranskem niso
govorili le o uspešnih projektih,

Nižje cene vrtca …

Klavdija Tomažič

Svetniki Občine Polzela so
na 12. redni seji občinskega
sveta obravnavali kar 19 točk
dnevnega reda. Podali so soglasje k imenovanju direktorice Zavoda za kulturo, turizem
in šport Polzela.
O tem je svetnike seznanila
predsednica sveta zavoda Bojana Kralj Kos. Na javni razpis
za to delovno mesto je prispelo
22 vlog kandidatov, postopek
pa je potekal v dveh fazah. Člani sveta zavoda so po pregledu
dokumentacije, po opravljenem
osebnem razgovoru sprejeli
sklep, da se za direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport
Polzela izbere Klavdijo Tomažič
iz Žalca. Pozitivno mnenje o
imenovanju je podala tudi komisija za mandatna vprašanja in
imenovanja in po daljši razpravi
tudi svetniki.
V nadaljevanju so se svetniki
seznanili z letnim programom
zavoda. Kot so zapisali, bodo
vzdrževali visok standard urejenosti Gradu Komenda, v poslovanju bodo varčevalno naravnani, veliko pozornosti bodo
namenjali stroškom, nadaljevali
bodo s tržnimi dejavnostmi in
skušali, kljub kriznim napove-

dim, zagotoviti visok nivo vodenih ogledov, veliko bodo postorili za večjo prepoznavnost,
tudi na zanimivi spletni strani
zavoda. Preko različnih medijev
bodo promovirali grad in občino, cilj zavoda pa je prizadevanje za čim bolj raznoliko in kakovostno kulturno, turistično in
športno dogajanje v občini, zato
bodo pripravili različne dejavnosti in prireditve v sodelovanju
s KUD Polzela, Turističnim društvom Polzela, Kulturno glasbenim društvom Cecilija Polzela,
Glasbo šolo Risto Savin Žalec in
drugimi.
Svetniki so po krajši razpravi
imenovali tudi nove člane sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in novega člana
v Svet zavoda Dom upokojencev Polzela. Novi člani sveta so:
Matjaž Hribernik, David Krk,
Uroš Klanjšek, Bogomir Batič
in Simona Tomič, nova članica
zavoda Doma upokojencev Polzela pa Marjana Šmajs. Brez pripomb so v nadaljevanju potrdili
Predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta, poslovna cona
Poligon, in dopolnitev letnega
načrta razpolaganja s premoženjem občine za letos. Po krajši

razpravi so potrdili tudi predlog
treh sklepov o prodaji nepremičnin – treh manjših parcel,
predlog sklepov o sofinanciranju projekta »cesta Tominšek«
in Dedič–Rosenstain, sistemizaciji delovnih mest Vrtec Polzela
in Andraž, o počitniški odjavi
otrok, o sofinanciraju počitniškega programa in sklep o znižanju cen programov predšolske
vzgoje v OŠ Polzela, OE Vrtec
Polzela. S 1. julijem se bo cena
dnevnega programa od 6 do 9
ur za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja s 420,77
evra znižala na 408,15 evra in
za dnevni program v oddelkih
drugega starostnega obdobja
s 339,97 evra na 322,97 evra.
Cene so znižali na podlagi štirimesečne bilance, ki je izkazala,
da so bili dejanski stroški v vrtcu
manjši od pričakovanih.
V drugem branju so svetniki
potrdili tudi Odlok o turističnem
vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline ter
sprejeli sklep, da se Košarkarskemu društvu Hopsi Polzela oprosti plačilo najemnine za njem
stanovanja v višini, 92,73 evra
mesečno in plačilo mesečnih
obratovalnih stroškov za čas od
marca do decembra letos. T. T.

Pomoč delavcem Garanta
Svetniki so se na seji dogovorili o pomoči podjetju Garant.
Izrazili so željo glede sestanka, na katerem bi se sestali člani
Odbora za gospodarstvo in lastniki podjetja. Na ta način bi
razjasnili nastalo situacijo in nadaljnjo usodo podjetja, bodisi
dokapitalizacijo bodisi morebitni stečaj. V nadaljevanju so se
nekateri svetniki odločili, da bodo polovico sejnine namenili
delavcem v Garantu. Prav tako so odločanje o plačilu stavbnega zemljišča podjetja Garant prenesli na septembrsko sejo.

ampak je župan Franc Sušnik
predsedniku predstavil tudi velike težave zaradi neodzivnosti nekaterih državnih agencij v raznih
postopkih, zlasti Agencije RS za
okolje. Po prepričanju dr. Danila
Türka bi morala ta agencija tako
kot tudi vsi drugi upravni organi
pospešiti svoje delovanje. Sedanja vlada je izvedla reorganizacijo uprave na področjih varstva
okolja, kmetijstva ter infrastrukture in iz nekaterih občin je
predsednik že prejel informacije
o začetkih pospeševanja določenih upravnih postopkov. Po
njegovih besedah bi bilo dobro,
če bi sedanji čas premagovanja
krize in reorganizacije državne
uprave izkoristili za bistveno
pospešitev upravnih postopkov.
»To je ena največjih ovir v našem
razvoju in ta problem se pozna v
vsaki občini,« je poudaril.
S predsednikom se je srečala
tudi oblikovalka čevljev Alja Viryent Novak. Med drugim ga je
seznanila z dosedanjim delom in
načrti ter problemi pri prodoru
na tuje trge. Po njenih besedah bi
lahko država pomagala izboljšati
pogoje za nastop v tujini, opozorila pa je tudi, da v Sloveniji ni
več šol, ki bi usposabljale mlade
za ročna dela, zato se srečujemo s

Dr. Danilo Türk si je v spremstvu župana Franca Sušnika prvič ogledal
Schwentnerjevo hišo

pomanjkanjem ustrezno kvalificiranih kadrov. V Sloveniji obstajajo znamke visokega cenovnega
razreda, ki se lahko po kakovosti
kosajo z najvišjimi v svetu, ven-

dar država premalo naredi za
njihovo promocijo oz. za promocijo blagovne znamke Made in
Slovenia, je prepričana tudi Alja
Viryent Novak. K. R., foto: T. T.

Predsednik in Petja Grom v muzeju motociklov

Sprejem novorojenčkov v Preboldu
V dvorani knjižnice in vrtca v Preboldu je v sredo, 6.
junija, župan Občine Prebold
Vinko Debelak sprejel najmlajše občane občine, ki so se
rodili od 1. novembra 2011
do 30. aprila 2112.
V občini letno pripravijo
dva sprejema novorojenčkov
in njihovih staršev. Zadnja leta

beležijo rekordno število rojstev, kar je posledica zlasti priseljevanja mladih družin. Lansko leto je bilo doslej rekordno,
saj se je rodilo 57 otrok. Kolikšno bo skupno število v tem
letu, za zdaj ni mogoče reči. Na
srečanju so starše otrok nagovorili župan Vinko Debelak,
podžupan Franc Škrabe, rav-

natelj OŠ Prebold Oton Račečič ter njegova namestnica in
vodja vrtca Milica Podgoršek.
Ob koncu so staršem zaželeli
čim več lepih trenutkov pri rasti in vzgoji otrok ter zdrav in
uspešen razvoj. Sledila je podelitev vrednostih bonov, nato
pa so se za kratek čas zadržali
na družabnem srečanju. D. N.

Novorojenčki s starši in predstavniki občine, šole in vrtca

Deseta taborska seja
V sredo, 20. junija, je v sejni
sobi Občine Tabor potekala 10.
redna seja Občinskega sveta
Občine Tabor.
Svetniki so se med drugim
seznanili z delovanjem nekaterih javnih zavodov v letu 2011.
Prisluhnili so predstavitvam
delovanja Medobčinske splošne
knjižnice Žalec, Osnovne šole
Vransko - Tabor in Regijskega
študijskega središča Celje. V razpravi je bila podana pobuda, da
se poskuša tudi v javnih zavodih
čim bolj varčevati, saj v občinah
primanjkuje denarja.
V nadaljevanju seje so svetniki v prvi obravnavi razpravljali
o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje

Občine Tabor. Pri tem odloku
gre za delne spremembe, ki so
v postopku pregledovanja za izdajo soglasja na pristojnem ministrstvu. Predvidoma naj bi bil
odlok sprejet v poznojesenskih
mesecih.
Na seji so svetniki soglašali s
povišanjem cen storitev Pomoč
družini na domu, ki jih izvaja
Zavod sv. Rafaela Vransko in veljajo že od 1. marca letos. V drugo pa so obravnavali in, tako kot
ostale občine, sprejeli Odlok o
turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske
doline.
Z dnevnega reda je bila zaradi
stanovanjskega kredita vlagatelja
umaknjena točka Znižanje plačila vrtca. Dejstvo je, da o teh stva-

reh zdaj odločajo centri za socialno delo in ne več občine.
V zadnjem delu seje so svetniki prisluhnili predstavitvi
dela nadzornega odbora za leto
2012. Ob tem je bilo povedano,
da bodo nadzoru nad javnimi
financami posvetili posebno pozornost.
Ob koncu so svetniki sprejeli
tudi predlog pobude za ukinitev
javnega dobra. Pri tem gre za dve
parceli, ki bosta zaradi izgradnje
kanalizacije prišli v last občine.
Civilna iniciativa je podala tudi
pobudo o ohranitvi nogometnega igrišča v Ojstriški vasi.
Zemljišče, na katerem se nahaja
igrišče, je namreč v skladu s prostorskim načrtom predvideno za
stanovanjsko gradnjo.
D. N.

OBČINE

Ob prazniku in dnevu državnosti

Letošnji dobitniki občinskih priznanj z županom Vinkom Debelakom in podžupanom Marjanom Golavškom ter odborom za
postavitev muzejske zbirke

Prejšnji petek so v Občini Prebold s slavnostno sejo
občinskega sveta, ki so se je
udeležili tudi številni občani
in gosti, zaokrožili 14-dnevno
praznovanje občinskega praznika in pripravili tudi proslavo ob dnevu državnost.
Tokratno slovesnost so prvič pripravili v Športni dvorani
Prebold. Pred začetkom je pred
dvorano igral Pihalni orkester
Prebold pod vodstvom Marka
Repnika. V kulturnem programu sta nastopila Moški pevski
zbor Svoboda Prebold in Savinjski trobilni kvartet, prireditev pa je povezovala Monika
Lobnikar. Slavnostni govornik

je bil preboldski župan Vinko
Debelak, ki je najprej pozdravil
župane sosednjih občin in ostale goste. V svojem nagovoru
je izpostavil pomen dneva državnosti, hkrati pa izrazil tudi
nezadovoljstvo nad sedanjimi
razmerami, saj smo si leta 1991
zamišljali in želeli povsem drugačno lastno državo. Izpostavil
pa je dobro sodelovanje med
sosednjimi občinami in pridobitvami v vseh letih samostojne
občine.
Skupaj s podžupanom in
predsednikom Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Marjanom Golavškom sta dobitnikom podelila

letošnja občinska priznanja.
Zlati grb občine so tokrat podelili Ivanu Lebru iz Matk, srebrnega Konradu Kosu iz Marije
Reke in Francu Grenku iz Kaplje
vasi. Bronasti grb sta prejela Tomaž Cink iz Šešč in Odbor za
postavitev zgodovinske zbirke
Prebold skozi čas. Podelili so
tudi osem občinskih priznanj, ki
so jih prejeli Ana Marija Petek
in Igor Donko iz Latkove vasi,
Antonija Podgorski iz Prebolda,
Slavka Oblak in Irena Marinc iz
Šešč, Planinsko društvo Prebold
za 40 let delovanja, PGD Latkova vas za 110 let delovanja in
Čebelarsko društvo Prebold za
60 let delovanja. D. Naraglav

Z novorojenčki in njihovimi starši
Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek in svetovalka za družbene dejavnosti
Renata Marovt sta pripravila
sprejem za novorojenčke, rojene v obdobju od 1. novembra lani do 30. aprila letos.
Zaradi velikega števila otrok
je župan najmlajše in njihove starše sprejel v prostorih

braslovške osnovne šole. Na
sprejem je bilo povabljenih 34
otrok. Župan Strojanšek je ob
tej priložnosti otrokom zaželel
vse dobro na njihovi življenjski
poti in jim podaril slikanico in
kot novim državljanom Slovenije 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,
bodo prejeli še dodatnih 30
evrov, ki jih bo otrokom ob odprtju hranilne knjižice podarila
Poštna banka Slovenije.
V braslovški občini je bilo
lani rojenih in obdarjenih 67
novorojenčkov, kar je pet več
kot leto prej.
T. T.

Braslovški novorojenčki že prvič v šoli

Čebelarji praznovali 60-letnico
Drugi junijski vikend je bil v
kraju pod Žvajgo v znamenju
praznovanja 60-letnice Čebelarskega društva Prebold.
V dvorani Aninega doma so
imeli v petek, 8. junija, slavnostno sejo ob 60-letnem jubileju.
Na njej so predstavili zbornik, ki
so ga izdali ob svojem jubileju, in
najzaslužnejšim članom društva
podelili priznanja. Naslednji so
pripravili dan odprtih vrat, v
okviru katerega je bila na ogled
čebelarska razstava, poskrbeli
pa so tudi za pokušnjo medenih

dobrot. Ob tej priložnosti so prisluhnili kulturnemu programu
in predavanju dr. Damjana Justinka, ki je govoril o apiterapiji.
Društvo ima od leta 2006 svoj
čebelnjak s štirimi panji in tako
lahko otroci iz vrtca in šole pobliže spoznavajo življenje čebel.
Že nekaj let organizirajo dan
odprtih vrat čebelarjev, darujejo
med in sodelujejo v akciji Medeni zajtrk, ki ga imajo v šoli in
vrtcu. Redno pripravljajo predavanja za čebelarje in občane, ki
na ta način bogatijo svoje znanje

in vedenje o čebelah in čebelarjenju in tudi o pomenu medu in
proizvodov za zdravo prehrano.
V društvu je 23 članov iz preboldske občine in štirje iz žalske.
Predsednik društva Branko
Valenčak je dejal, da bodo tudi
v prihodnje namenjali veliko
pozornosti izobraževanju, saj
brez pravega znanja ni uspešnega gospodarjenja oziroma
čebelarjenja. Jubilej je neka prelomnica, ki daje nov zagon in
upa, da bo tako tudi v njihovem
društvu.
D. Naraglav
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Veliko odprtih terjatev
Zadnja, 17. seja Občinskega sveta Občine Prebold pred
dopustniškim časom je imela
sicer skromen dnevni red, a z
dopolnjenimi točkami in aktualnimi pobudami, vprašanji
in odgovori ni bila nič krajša
od ostalih sej.
Veliko časa so se svetniki
zadržali pri 4. točki dnevnega reda, in sicer pri obravnavi
terjatev, ki jih imajo dolžniki
do občinskega proračuna in
javnega zavoda Osnovne šole
Prebold. O imenih sicer niso
govorili, bodo pa o njih, kot so
sprejeli tudi slep, spregovorili
na zaprti seji za ostalo javnost
nekje jeseni, ko bodo pridobili
podatke.
Občina je imela na dan 12.
junija 2012 iz naslova najemnin
za grobove 59 dolžnikov v višini več kot 1.800 evrov. Več kot
desetkrat toliko (skoraj 20.000
evrov) je terjatev iz naslova najemnin za stanovanja in obratovalnih stroškov. Dolžnikov
je deset, zapadlost terjatev pa je
v času od enega do treh mesecev v višini dobrih 3.500 evrov,
v času nad 3 meseci do enega leta pa v višini skoraj 5.000
evrov. Kar za 8800 evrov terjatev ima trajanje zapadlosti nad
12 meseci. Največjo terjatev iz
naslova prodaje ima občina do
podjetja Vegrad, d. d., in sicer
70.252 evrov. Občina je terjatev
priglasila v stečajno maso, če
bodo ta denar kdaj dobili, pa je
nemogoče napovedati. Terjatev
do javnega zavoda OŠ Prebold
in Vrtec Prebold se nanaša le na
neplačane oskrbnine v vrtcu in

znaša dobrih 16.000 evrov. Podatka, koliko je teh terjatev, na
seji ni bilo slišati, je pa bilo povedano, da bo podatek posredovan na naslednji seji. V zvezi
z vsemi izterjavami je bil sprejet
sklep, da se odgovornim delavcem naroči, naj uporabijo vse
mehanizme izterjave, o učinkih
pa bodo poročali oktobra. Župan je še dejal, da je potrebno
pri tem imeti realna merila in
predvsem socialni čut, če so
med dolžniki socialno ogroženi občani in še zlasti družine z
otroki. Zaradi spremenjenega
načina in zamujanja centrov za
socialno delo je prišlo namreč
do vrste težav pri plačilih vrtca,
zlasti je bilo to opaziti pri tistih,
ki so prvič vpisali otroka v vrtec. Svetniki so sprejeli sklep,
da starši poravnajo obveznosti
na obroke v tem obračunskem
letu, vendar obrok naj ne bi bil
manjši od 100 evrov.
Na tokratni seji so ponovno obravnavali tudi Odlok o
turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje
Savinjske doline. Odlok je občinski svet obravnaval že na

svoji 14. seji in ga posredoval
v 30-dnevno javno razpravo.
V Preboldu pripomb nanj ni
bilo. Razvojna agencija Savinja pa je upoštevala pripombe
vseh ostalih občin in jih vnesla
v odlok, vendar te ne vplivajo
na njegovo vsebino, tako da so
svetniki odlok sprejeli.
Poleg tega so na seji obravnavali in sprejeli tudi Predlog
dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Prebold. Gradivo o tem je na seji predstavil
svetnik in predsednik Odbora
za kmetijstvo in gozdarstvo
Miha Fonda. Skupni predlog
za dodelitev sredstev z razpisa,
na katerega se je prijavilo 15
zainteresiranih občanov, ki so
podali popolne vloge, zajema
sredstva v višini 38.000 evrov.
Od tega je dobrih 31.000 evrov
namenjenih za naložbe v kmetijska gospodarstva za primerno porabo, 4.000 evrov pa tudi
za dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ostalo za pomoč pri
plačilu zavarovalnih premij in
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
D. N.

Prenovljena letuška žaga
Občina Braslovče obnavlja
kozolec pri kulturnem domu
v Letušu. Ker je na tem mestu
nekdaj stala mogočna stara
žaga, objekt imenujejo kar
Letuška žaga.
Z obnovo ostrešja in okolice
so več kot 90 let staro nekdanjo

žago spremenili v večnamenski
prostor za druženje, obnovo pa
uvrstili v izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine Spodnje
Savinjske doline in s tem zagotovili nepovratna sredstva ministrstva za kmetijstvo v okviru
programa Leader.
K. R.

Pred pozitivnim mnenjem še pogoji
Braslovški svetniki so se sestali na 14. redni seji, zadnji
pred počitnicami. Obravnavali so petnajst točk dnevnega
reda, med drugimi pa sprejeli
sklepe glede postopka priprave
državnega prostorskega načrta
za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini.
Občinske svet Občine Braslovče zavzema stališča, da se
pred izdajo pozitivnega mnenja
glede Državnega prostorskega
načrta (DPN) za zagotavljanje
poplavne varnosti v Spodnji
Savinjski dolini, predmet katerega je izgradnja suhih zadrževalnikov Trnava in Kaplja vas
na območju braslovške občine,
predhodno reši: prostorska problematika občine v zvezi s prostorskim redom občine, umestitev v obravnavani DPN ureditev
suhega zadrževalnika na Trebniku na območju naselja Braslovč
in ureditev suhega zadrževalnika na območju Glinj ter dopolnitev okoljskega poročila za
vsako posamezno kmetijo v občini, ki bo prizadeta z izgradnjo
suhih zadrževalnikov Trnava in
Kaplja vas, z osnovnimi podatki
o kmetiji, s poslovnim načrtom
o vrednosti posameznih kmetij pred in po izgradnji suhih
zadrževalnikov in opisi nega-

tivnih vplivov glede prisotnosti
nedovoljenih aktivnih snovi v
kmetijskih pridelkih oziroma na
kmetijskih zemljiščih. Kot drugi
sklep pa, da Občinski svet Občine Braslovče sprejme pripombe glede stališča do pripomb in
predlogov, ki so bili s strani Občine Braslovče oziroma komisije
za dajanje pripomb in predlogov
podane v času javne razgrnitve
in na javni obravnavi osnutka
DPN in okoljskega poročila.
Pripombe s prilogo se posreduje
Ministrstvu za infrastrukturo in
prostor ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
Svetniki so potrdili tudi sklep
o cenah programov predšolske
vzgoje v VIZ OŠ Braslovče, OE
Vrtec Braslovče, in dodatnem
znižanju plačila programov vrtca med počitniško odsotnostjo.
Za neprekinjeno odsotnost 10

delovnih dni se zniža za 15 odstotkov, 15 delovnih dni za 30
odstotkov, celomesečna odsotnost za 50 in dvomesečna odsotnost za 70 odstotkov. Ker je članom občinske volilne komisije
potekel mandat, so svetniki brez
razprave na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja potrdili nove člane,
in sicer Mitja Korenta za predsednika, Natjo Šketa Miser za namestnico predsednika in člane:
Cvetko Kronovšek, Andreja Korošca, Janka Marovta, Rudija Sedovška, Ivano Erno Brinovec in
Dominika Pongračiča. Svetniki
so bili na seji seznanjeni z nakupom defibrilatorja, z obiskom
ministra za kmetijstvo in okolje
Franca Bogoviča v občini, z zakonom za uravnoteženje javnih
financ ter letnim poročilom OŠ
Braslovče.
T. Tavčar

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22, 3314 Braslovče
Tel.: 03/703 84 00
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Braslovče skladno z Odlokom o priznanjih Občine Braslovče (Ur. list RS št. 69/2000, 116/03)

razpisuje
POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV
PRIZNANJ OBČINE BRASLOVČE V LETU 2012
Celoten razpis je objavljen na spletni strani Občine Braslovče www.braslovce.si.
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Vzdrževanje je vse bolj zahtevno

Jubilej z novo gasilsko prikolico

foto: T. T.
Ob prevzemu nove opreme so poskrbeli tudi za prikaz njenega delovanja

Javno komunalno podjetje
(JKP) Žalec v imenu občin, ki
so tudi njegove ustanoviteljice,
skrbi za oskrbo s pitno vodo in
čiščenje odpadnih voda v vseh
spodnjesavinjskih
občinah.
Zadnji dan v maju je podjetje
prevzelo v uporabo novo opremo za vzdrževanje in čiščenje
kanalizacije.
V Spodnji Savinjski dolini bo
do konca letošnjega leta zgrajenih več kot 170 kilometrov javnega kanalizacijskega omrežja,
žalsko komunalno podjetje pa bo
imelo poleg tega v upravljanju 23
kanalizacijskih črpališč, 10 malih čistilnih naprav (večjih od
50 populacijskih enot) in osrednjo čistilno napravo v Kasazah. V kanalizacijskem sistemu
so s fekalnimi črpališči uvedli
tudi povsem novo tehnologijo
obratovanja in vzdrževanja sistema, zato je bilo potrebno poskrbeti tudi za ustrezno opremo
za čiščenje in obratovanje. Kot
je povedal župan Občine Žalec
Janko Kos, so se župani odločili
za nakup take opreme v okviru
projekta izgradnje primarnega
kanalizacijskega sistema. »Ta infrastruktura je vredna 20 in več
milijonov evrov in jo je potrebno primerno vzdrževati, čistiti,
odpravljati napake. To bo tudi
za občane zelo dobro, saj lahko

niveliramo posedke v ceveh, vidimo morebitne napake, lahko
očistimo cevi, da ne pride do
smradu v naselju, lahko bomo
čistili meteorno kanalizacijo
in rešetke na cestah. Nabavna
vrednost je sorazmerno visoka,
ampak verjamem, da se bo v naslednjih desetih, dvajsetih letih
poplačala. Župani kot investitorji
smo si bili enotni, da je potrebno
nabaviti to opremo preko ustreznih razpisov.«
Po besedah direktorja JKP Žalec Matjaža Zakonjška je oprema
najsodobnejša in omogoča čiščenje kanalizacij do premera 40 cm,
čiščenje in vzdrževalna dela na
kanalizacijskih črpališčih, jaških
in peskolovih ter odvoz odpadkov v Centralno čistilno napravo
Kasaze v nadaljnjo obdelavo. S
posebnimi kamerami bodo lahko
pregledali in posneli stanje kanalizacije od hišnih priključkov dimenzije 10 cm do kanalizacij premera 50 cm ter se na osnovi tega
odločali o nadaljnjih ukrepih
in morebitni sanaciji. Vrednost
nove opreme je 290 tisoč evrov z
davkom na dodano vrednost.
Ključe nove opreme je direktorju JKP Žalec Matjažu
Zakonjšku predal žalski župan
Janko Kos. Žalska občina je namreč nosilka glavnega projekta
gradnje primarne kanalizacije

in nadgradnje osrednje čistilne
naprave. Ta projekt pa kljub večkratnim podaljšanjem rokov še
vedno ni zaključen, saj sta prišla
izvajalca (Vegrad in Cestno podjetje Maribor) v stečaj, pri gradnji
kanalizacije pa so bile naknadno
ugotovljene tudi številne napake,
ki jih je potrebno odpraviti. Po
besedah koordinatorja projekta
Stojana Praprotnika z RA Savinja
Žalec je potrebno opraviti še kar
nekaj dodatnih del: »Po zakonu
o javnih naročilih se moramo
obrniti na obstoječega glavnega
in ostale izvajalce in na ta način
izvesti izbor izvajalca za dodatna
dela, da bomo lahko dokončali to zgodbo, ki se kot jara kača
vije od konca leta 2008, ko je
bila podpisana prva pogodba z
Vegradom. Mislim, da bomo letos lahko resnično dokončali ta
projekt.«
Tudi nadgradnja osrednje čistilne naprave v Kasazah ni bila
dokončana v roku. »Predvidevamo, da se bo poskusno obratovanje čistilne naprave začelo čez
tri, štiri mesece, ko bo naprava
dograjena. Razpis za izvajalca
del smo izvedli, za dokončanje je
predvideno trimesečno obdobje,
ki mu bo sledilo šestmesečno obdobje poskusnega obratovanja,«
je povedal direktor JKP Žalec
Matjaž Zakonjšek.
K. R.

Zbrali 42 ton nevarnih odpadkov

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

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na terenu, ki je potekala konec maja
po občinah, kjer opravlja javno
komunalno službo podjetje
Simbio, je zaključena. V akciji

je bilo zbranih dobrih 42 ton
nevarnih odpadkov. Tako kot že
v preteklih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov je tudi tokrat
prevladovala elektronska in električna oprema – 15,3 tone.

Sprejemamo naročila za
"CATERING"
Dnevi ameriške kuhinje
Informacije: 041 735 281, info@elizabet-club.si

Preprosto, vrhunsko, popolno!

Na drugem mestu med nevarnimi odpadki izstopajo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi (7995 kg) in na
tretjem odpadna motorna olja
(5460 kg). Na četrtem je jedilno
olje in maščobe (2870 kg). Med
nevarnimi odpadki so tudi baterije in akumulatorji (2750 kg),
embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi (1792 kg), pesticidi
(1640 kg), nerazvrščene baterije
(946 kg) in zdravila (844 kg).
Največ nevarnih odpadkov je
bilo zbranih v Občini Šentjur,
kar 10.233 kg oz. 0,55 kg/prebivalca. Sicer pa so največ nevarnih
odpadkov na prebivalca zbrali
v Dobju (0,94 kg) in na Polzeli (0,76 kg). V občinah Spodnje
Savinjske doline so največ nevarnih odpadkov zbrali v žalski
občini (9.638 kg), sledijo Prebold
(1.879), Braslovče (1.672), Polzela (1.580), Vransko (1.108) in
Tabor (698 kg).
T. Tavčar

Prostovoljno gasilsko društvo Latkova vas praznuje
letos 110-letnico delovanja.
Jubilej so prejšnjo soboto
počastili s prevzemom nove
gasilske prikolice za prevoz
opreme, prireditev pa je bila
posvečena tudi dnevu gasilcev Gasilske zveze Prebold
in dnevu državnosti.
Prireditev se je začela s
parado gasilcev in gasilskih
vozil, nadaljevala pa pri gasilskem domu v Latkovi vasi.
Zbrane, med katerimi so bili
poleg latkovskih gasilcev in
članov društev preboldske
gasilske zveze tudi predstavniki sosednjih gasilskih zvez,
je najprej nagovoril predsednik PGD Latkova vas Franci
Žilnik in se zahvalil vsem, ki
so na operativnem, tekmovalnem in organizacijskem
področju prispevali k dolgoletnemu uspešnemu delovanju društva. Latkovsko
društvo je drugo najstarejše
društvo v GZ Prebold, ustanovljeno za požarno brambo v TT Prebold (slednje je
bilo ustanovljeno pred 140
leti). Ob ustanovitvi je štelo 20 članov, že leta 1903 pa

Ob 110-letnici je PGD Latkova vas poskrbelo za novo gasilsko prikolico.

so v uniformah sodelovali
v paradi v Braslovčah. Prvi
gasilski dom so zgradili leta
1926, leto pred tem pa je del
vasi ustanovil svoje društvo –
PGD Groblja. V latkovskem
društvu je bila ustanovljena
prva ženska desetina v takratni celjski gasilski zvezi. Franci Žilnik se je zahvalili tudi
vsem sovaščanom, ki v veliki
meri zagotavljajo uspešno delovanje društva.
Jubilantom in vsem zbranim gasilcem so spregovorili
tudi predsednik GZ Prebold
Jože Veber, član UO GZS in
poveljnik savinjsko-šaleškega območja Nikolaj Vihar

Latkovski gasilci so ponosni na svojega Chevroleta iz leta 1936

ter župan Občine Prebold
Vinko Debelak. Župan je
poveljniku PGD Latkova vas
Gregorju Fondi izročil ključe
nove prikolice za prevoz gasilske opreme, poveljnik pa
jih je predal glavnemu vozniku Janku Fondi. Prikolico
je blagoslovil domači župnik
Damjan Ratajc, predsednik
društva Franci Žilnik pa se je
s posebnimi priznanji zahvalil vsem botrom za denarne
prispevke.
Ob tej priložnosti so podelili tudi odlikovanja Gasilske
zveze Slovenije. Gasilsko priznanje III. stopnje so prejeli:
Ivan Štorman, Katjuša Stepišnik in Franc Škrabe starejši, priznanje druge stopnje
Stanko Hribernik in Marjan Pušnik, plamenico II.
stopnje Gregor Fonda, priznanje I. stopnje Ernest Zupan, plamenico I. stopnje pa
Marjan Sitar in Jožef Kupec.
Zvone Romih je prejel odlikovanje za posebne zasluge
v gasilstvu, bronasto plaketo
GZS pa ob visokem jubileju
PGD Latkova vas, ki je prejelo tudi posebno priznanje
GZS Prebold.
K. R.

Tudi Karierno središče
Od 2. julija bo Urad za
delo Žalec Zavoda RS za zaposlovanje posloval na novi
lokaciji, to je v stavbi ob nogometnem stadionu na Ulici
heroja Staneta 9, in sicer v prvem nadstropje levo. V novih
prostorih bodo vzpostavili
tudi Karierno središče.
Lastnik objekta, v katerem
je imel svoje prostore Urad za
delo Žalec, bo zaradi pridobitve
novega razvojno raziskovalnega projekta v Savinjski regiji
širil svojo dejavnost, zato so
morali na Zavodu RS Slovenije
za zaposlovanje, Območni službi Celje, poiskati nove ustrezne prostore. Na novi lokaciji
bodo vsem uporabnikom lahko
omogočili sodoben način dela,
pravijo v celjski območni enoti
zavoda. Vzpostavili bodo Karierno središče, ki omogoča vrsto storitev in aktivnosti, ki jih
zavod zagotavlja brezposelnim
in drugim iskalcem zaposlitve
ter delodajalcem z namenom
spodbujanja aktivnosti na področju zaposlovanja brezposelnih in vseživljenjske karierne
orientacije.
V kariernih središčih so

strankam na voljo pripomočki
za samostojno iskanje zaposlitve in vodenje kariere brez
predhodnega naročanja, v času
uradnih ur.
V takem središču izvajajo
osebno informiranje in omogočajo dostop do informacij na
spletu, zagotavljajo pomoč pri
uporabi pripomočkov za samostojno vodenje kariere, izvajajo
osnovno karierno svetovanje,
učijo veščin vodenja kariere,
posredujejo v zaposlitev in podobno. Vse iskalce zaposlitve
vabijo, da se oglasijo v žalskem
Kariernem središču in si čim
prej poiščejo zaposlitev ter se

tako pridružijo brezposelnim
osebam (502), ki so se v prvih
petih mesecih zaposlile na območju Urada za delo Žalec.
Konec maja je bilo na Uradu
za delo Žalec prijavljenih 2.069
brezposelnih oseb. Med njimi
je polovica žensk, skoraj 13 %
je iskalcev prve zaposlitve, 11 %
je starih do 25 let, 21 % od 40.
do 49. leta starosti, 33 % starejših od 50 let, 56 % dolgotrajno
brezposelnih in skoraj 15 % invalidov. Število brezposelnih se
je v primerjavi s koncem leta
2011 zmanjšalo za 9,6 %, kar je
bistveno večje zmanjšanje kot v
celotni Celjski regiji.
K. R.

Prostori urada za delo bodo od 1. julija v stavbi pri stadionu, v prvem nadstropju levo.

PO DOLINI

Borut Pahor: »Živimo v težkem času!«

Utrinki s slovesnosti v Andražu nad Polzelo

Občina Polzela je osrednjo
proslavo ob dnevu državnosti
pripravila na predvečer praznika.
Zbrane je na športnem igrišču v Andražu nad Polzela pozdravil župan Občine Polzela
Jože Kužnik, slavnostni govornik pa je bil kandidat za predse-

dnika države in poslanec v Državnem zboru Borut Pahor, ki
je v govoru med drugim poudaril: »Živimo v težkem času! Veliki večini ljudi ni prizaneseno.
Vzdihi upanja krotijo občutke
strahu. Krizi ni videti konca. Ne
doma ne v Evropi. In vendar se
vsak zase in vsi skupaj borimo.

Od tega, koliko enotni se bomo
borili skupaj, je v največji meri
odvisna naša narodna usoda. V
tem hotenju se za nobeno ceno
ne smemo vdati. Ker bi tako
našo, komaj ustanovljeno državo in sami sebe pustili na cedilu. Svojo državo smo ustanovili
zato, da bomo sami svoj gospodar. O tem, koliko to znamo
in zmoremo, se seveda lahko
prepiramo. Vendar so dobre in
slabe odločitve plod naše volje.
Tudi ko so sestavni del skupne
evropske politike …«
Bogat kulturni program so
pripravili učenci POŠ Andraž, Pihalni orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec,
andraška mladina z recitacijami, gledališki igralec Sinjo Jezernik, pevca Maja Založnik
in Matjaž Ograjenšek ter Alfi
Nipič.
T. Tavčar

Preboldski planinci ob 40-letnici

Dušan Fric med prejemanjem zlatega znaka PZ Slovenije

Za Planinsko društvo Prebold je letošnje leto jubilejno, saj mineva 40 let od
ustanovitve društva. V tem
jubilejnem letu so že, nekaj
jih še bodo, pripravili več
prireditev. Osrednja s podelitvijo društvenih priznanj
in priznanj Planinske zveze
Slovenije je bila združena
z vsakoletnim tradicionalnim spominskim Tončevim
pohodom v Dom pod Reško
planino.
Pred planinskim domom je
bilo ta dan zelo slavnostno.
Začetek slovesnosti so naznanile fanfare treh godbenikov
Pihalnega orkestra Prebold.
Učenci OŠ Prebold so pripra-

vili bogat kulturni program, v
nadaljevanju pa so se predstavili Reški pobi in Reški slavčki, planinki Janja in Manja, ki
sta osvojili štiri vrhove za 40
let, in številni govorci. Vmes
so podelili priznanja za dolgoletno delo v društvu in planinstvu. Posebno društveno
priznanje za dolgoletno delo
so prejeli Ivo Dežnikar, Dušan Vedenik in Adi Vidmajer,
za dobro sodelovanje pa Danilo Doler, Drago Lobnikar,
Reški slavčki, Reški bend,
Osnovna šola Prebold in Občina Prebold. Planinska zveza Slovenije je preboldskim
planincem ob tej priložnosti
podelila sedemnajst priznanj.

Juteks, proizvodnja talnih oblog, d. d.,
Ložnica 53 a, 3310 Žalec, www.juteks.si

POSEBNA
PROMOCIJA
S 15 % POPUSTA
NOVE KOLEKCIJE S TEKSTILNO
PODLAGO NATURE
V PRODAJNEM SALONU V ŽALCU:
JUTEKS,
Industrijska prodajalna
Hmeljarska 3, 3310 Žalec,
Telefon: 03 71 20 757, 03 71 20 759
E-pošta: branko.ursic@juteks.si

Pohvale PZS je prejelo osem
članic in članov, bronaste častne znake je prejelo šest članov, srebrnega je prejel predsednik Janez Zagožen, zlatega
pa Dušan Fric, ki je v društvu
več kot dvajset let opravljal
tajniške in blagajniške posle,
pozneje je bilo predsednik
nadzornega odbora društva
in učitelj mlajših generacij
planincev.
Planinsko društvo Prebold
je bilo ustanovljeno v prestopnem letu 1972 na 1. občnem
zboru 10. marca v takratni
kinodvorani na pobudo iniciativnega odbora planinskih
zanesenjakov, ki jih je vodil
Adi Vidmajer. Slednji je bil
tudi prvi predsednik društva.
Društvo so vodili tudi Ivo
Dežnikar, Tone Ajdič, Milan
Sušak, Karli Satler, Dušan Vedenik in zdajšnji predsednik
Janez Zagožen. S svojo zagnanostjo in ustvarjalnostjo so
vsi dosedanji člani upravnih
ter ostalih odsekov ogromno
prispevali k razvoju društva.
Postavili so trdne temelje, na
katerih sedanje generacije
nadgrajujejo delovanje planinskega društva in stremijo
k nadaljnjemu razvoju. D. N.
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Dan državnosti na meji med občinama
Občina Tabor in Občina
Braslovče obeležita vsako leto dan državnosti na
meji med obema občinama, pri domačiji Mežnar,
do katere se udeleženci
slavnostnega dogodka odpravijo po nekdanji puntarski poti. ki so jo v času
velikega kmečkega upora
prehodili uporni kmetje,
ko so se odločili napasti
graščino Ojstrica.
Praznovanje dneva državnosti na kraju, ki mu pravijo tudi Male Trojane, tako
simbolno povezuje upornost
nekdanjih prebivalcev pred
skoraj štirimi stoletji z letom
1991, ko smo izbojevali slovensko samostojnost. Organizatorica srečanja na domačiji Mežnar ob omenjenem
prazniku je vsako leto druga
občina. Letos je bila organizacija srečanja v rokah Občine Tabor in tamkajšnjih društev, Turističnega društva
Tabor, Planinskega društva
Tabor in KD Ivan Cankar
Tabor, ki je poskrbelo tudi
za kulturni program.
Zbrane je najprej pozdravila predsednica TD Tabor
Hermina Zorenč, nato pa sta

Zbrane sta nagovorila župana Branimir Strojanšek in Vilko Jazbinšek.

jih nagovorila župana omenjenih občin Branimir Strojanšek in Vilko Jazbinšek.
Med drugim sta spregovorila
o pomenu in veličini praznika dneva državnosti in tudi

o pomenu ohranjanja tradicije srečanja občanov obeh
občin pri domačiji Mežnar,
ki vsako leto omogoči izpeljavo slovesnosti in druženje
na njihovi domačiji. D. N.

Praznovanje na Vranskem
Dan državnosti so slovesno
proslavili tudi na Vranskem.
Na sam praznik so pripravili
tradicionalni pohod in kolesarjenje na Čreto, kjer so v
cerkvi Matere Božje najprej
prisluhnili maši za domovino.
Dan prej je bilo pred trgovi-

no Brglez zabavno popoldne
z ansamblom Trijo adijo in
primorskimi specialitetami,
pri osamosvojitveni lipi so postavili tudi mlaj, zvečer pa so
prisluhnili kulturnemu programu, ki sta ga pripravila KD
Vransko in LIvRA.
T. T.

Gotovlje so praznovale pod lipami

Dobitniki priznanj, predsednik Sveta KS Gotovlje Henrik Krajnc in predsednik
komisije za priznanja Edvard Kugler

Prejšnjo soboto je bilo v
Gotovljah, v zavetju stoletnih lip, ponovno zelo svečano, saj so praznovali kar
dva praznika: praznik KS
Gotovlje in dan državnosti.
Letošnje praznovanje so
v prireditvenem odboru in
Svetu KS Gotovlje namenili
medgeneracijski solidarnosti
in aktivnemu staranju. Predsednik Sveta KS Gotovlje
Henrik Krajnc je v nagovoru sokrajanom povedal, da
se letos ne morejo pohvaliti
s kakšnimi odmevnimi pridobitvami. Poudaril pa je, da
se lahko pohvalijo z izjemno
prizadevnimi društvi in drugimi oblikami povezovanja,
kjer je dejavnih vedno več
krajanov, kar se kaže tudi
ob letošnjem praznovanju.
Zbrane je nagovoril tudi
žalski župan Jan Kos in jim
čestital za praznik. V okviru
praznovanja so pripravili več
prireditev: lovci so pripravili
že tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje, Turistično
olepševalno društvo Lipa je
obnovilo kapelico pri Plevni

in dokončalo zasaditev drevoreda, kulturniki z odmevnimi prireditvami že vse leto
razveseljujejo
Gotovljane,
pod njihovem okriljem je
potekala tudi sobotna proslava. Gasilci so, prav tako v
soboto, izvedli tekmovanje s
starodobno gasilsko tehniko
za spominski pokal Maruše
Cokan. Društvo upokojencev
je organiziralo kar dva športna dogodka. Zelo dejavni so
bili tudi najmlajši, ki so skupaj z mentoricami in krajani
dokazali, da medgeneracijska
solidarnost ni le prazna bese-

S praznovanja pod stoletnimi lipami

da, ampak resen pristop k organiziranju življenja v kraju.
Na prireditvi so najzaslužnejšim podelili priznanja
Sveta KS Gotovlje. Bronasto
plaketo KS Gotovlje so prejeli Jernej Cestnik, Vera Kelner,
Stanislav Knap in Oskar Šoster, srebrno pa Ivan Bizjak
in Janez Cokan.
Praznovanje so zaključili na
sam praznik v ponedeljek, in
sicer s pohodom po stezicah
Gotovelj. Pohod tradicionalno organizira Društvo upokojencev Gotovlje. Ob poti
so si ogledali zasajeni smrekov drevored proti graščini
Plevno in se v neposredni
bližini udeležili blagoslova
prenovljene kapelice sv. Jožefa). Delovni točki je organiziralo Turistično olepševalno
društvo Lipa. Na lovski koči
Rinka pa so za vse prisotne,
pohoda se je udeležilo okoli
200 pohodnikov, pripravili delavnice s področja prve
pomoči v družini, gašenja začetnih požarov, ogled lovske
učne poti, zabavne družabne
igre …
T. Tavčar
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Najuspešnejši učenci pri županih

Z županom Vinkom Debelakom v Preboldu

Z županom Jankom Kosom v Žalcu

Najuspešnejše učence, ki
se ponašajo z odličnim uspehom v vseh letih šolanja ali
(in) so bili uspešni na državnih in drugih tekmovanjih so
ob zaključku letošnjega leta
sprejeli župani v vseh občinah Spodnje Savinjske doline
in jim poleg čestitk za uspeh,
podarili še simbolična darila ter zaželeli, da na tej poti
vztrajajo.
Najmnožičnejši sprejem je
pripravil župan Občine Žalec
Janko Kos v dvorani Doma II.
slovenskega tabora Žalec. Ob
tem je poudaril, da so osnovne
šole v žalski občini zelo dobre
šole in dajejo takšno popotnico tudi za nadaljevanje šolanja.
Učencem je zaželel veliko uspehov, predvsem pa da »poletijo
veseli kot ptice visoko« tudi v
prihodnje. V generaciji, ki letos
v žalski občini končuje osnovno šolanje z odličnim uspehom
vsa leta šolanja, je bilo 55 učencev (lani 38), od tega na OŠ Griže 12 učencev, na OŠ Šempeter
11, na OŠ Petrovče 15, na I. OŠ
Žalec 16 in na II. OŠ Žalec ena
učenka. Vseh tistih, ki so osvojili zlata in srebrna priznanja na
državnih tekmovanjih iz logike,
matematike, fizike, kemije, zgodovine, zemljepisa, slovenščine,
tujega jezika, sladkorne bolezni, mednarodnega debatnega
turnirja in državnega tekmovanja v filmski animaciji v okolju
PowerPoint, učenci Glasbene
šole Risto Savin pa zlate ali srebrne plakete oziroma prvo ali
drugo nagrado na glasbenih
tekmovanjih, je bilo letos 93.
Kar nekaj učencev odličnjakov
se je ponašalo tudi z enim ali
več žlahtnimi priznanji z raznih
področij. Odlični učenci so
prejeli posebna priznanja in nagrado (knjigo in nalivno pero),
učenci – dobitniki državnih
priznanj pa nagrado v obliki
USB-ključa. Posebne zahvale so
bile izrečene tudi mentorjem in
ravnateljem posameznih šol za
dosežene uspehe učencev v šolskem letu 2011/2012. Sprejem
so s prijetno plesno-pevsko v
mak odeto predstavo pospremili učenci OŠ Šempeter.
Župan Občine Polzela Jože
Kužnik je z direktorico občinske uprave Alenko Kočevar
na Gradu Komenda sprejel
učence OŠ Polzela, ki se lahko
pohvalijo z odličnim uspehom
v vseh letih. Teh je letos sedemnajst. V svojem nagovoru
je Jože Kužnik poudaril, kako

pomembno je znanje za življenje, in izrazil zadovoljstvo nad
uspehi učencev ter jim zaželel,
da bi bili tudi pri nadaljnjem
šolanju tako uspešni kot do
zdaj in da bi s svojim znanjem
nekoč prispevali k razvoju domačega kraja. Zahvalil se je
tudi ravnateljici Valerija Pukl,
učiteljicam in staršem. Vsem
odličnjakom je izročil Monografijo Polzele, ravnateljici,
njeni pomočnici in učiteljicam
pa šopke cvetja.
V imenu odličnjakov so se
županu za sprejem zahvalile
ravnateljica Valerija Pukl, ki je
poudarila odlično sodelovanje
šole z občino, učiteljica Karmen Zupanc in učenka Polona
Turnšek.
V sejni sobi Občine Prebold
so se na sprejemu pri županu
Vinku Debelaku zbrali najuspešnejši učenci OŠ Prebold.
Priznanje z darilom je za to
prejelo osem učencev, med njimi se štirje lahko poleg odličnega uspeha pohvalijo tudi s
srebrnimi priznanji, osvojenimi na področnih in državnem
tekmovanju. Župan Vinko Debelak jim je čestital za uspehe,
jim zaželel, da bi bili uspešni
tudi v prihodnje, in izrazil željo, da ostanejo čim bolj povezani z domačim krajem. Odličnjakom je spregovoril tudi
ravnatelj Oton Račečič, ki se je
med drugim zahvalil županu
in občini za dobro sodelovanje
s šolo. Učencem sta čestitala za
dosežene uspehe tudi podžupanja Emilija Črnila in podžupan Franc Škrabe.
V Športni dvorani Braslovče
so pripravili osrednjo prireditev Občine Braslovče v počastitev dneva državnosti, na njej
pa so počastili tudi odličnjake.
Zbrane je pozdravila ravnateljica Andreja Zupan, osrednji govornik pa je bil župan Branimir
Strojanšek, ki je med drugim
poudaril: »Pred 21 leti se je rodila samostojna slovenska država, ki je zdaj krepko presegla
polnoletnost, medtem ko vas,
spoštovani učenci in učenke,
polnoletnost šele čaka. Od osamosvojitve smo rasli kulturno,
socialno in tudi gospodarsko.
Vendar ali smo po teh letih dosegli tisto, kar smo upravičeno
pričakovali? Veliko je bilo vzhičenih želja in optimizma, vendar nas trenutno obdobje postavlja na trdna tla. Kar je bilo
dobro storjenega, mora glasno
odmevati, kar pa se slabega

kaže, mora biti čim prej odpravljeno, da bomo lahko še bolj
ponosni na svojo državo, kulturo in predvsem jezik. Poglobiti
moramo našo narodno zavest
in našo ljubezen do slovenskega naroda …« S knjigo je nagradil enajst učencev, ki so bili
vseh devet let odlični in uspešni
tudi na drugih področjih, vsi
devetošolci pa so prejeli praktične nagrade. Bogat kulturni
program so pripravili učenci in
malčki iz vrtca.
Na prvi poletni dan je priredil sprejem učencem in dijakom odličnjakom in šolarjem,
ki so se posebej izkazali na
najrazličnejših področjih izobraževanja, župan Občine Tabor Vilko Jazbinšek. Župan je v
svojem nagovoru pohvalil vse
dosežke učencev in jim dal tudi
nekaj pomembnih napotkov
za nadaljevanje šolanja, tako v
srednjih šolah kot pozneje na
fakultetah. Učence sta nagovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko Tabor Majda Pikelj in vodja
POŠ Tabor Branko Šketa. Letos
so se v Zlato knjigo vpisali 4
devetošolci in srednješolka, ki
je bila v vseh štirih letih odlična učenka. Letos je prejela še
srebrno priznanje iz biologije
in bila uspešna članica odbojkarske reprezentance. Dobitnice raznih priznanj pa so poleg odličnih uspehov bile tudi
osnovnošolke, med katerimi še
posebno izstopa Klavdija Bastl
Enci, ki je osvojila srebrno Vegovo priznanje iz matematike
ter srebrni priznanji iz znanja
geografije in fizike.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik je pripravil prireditev v Kulturnem domu
Vransko. Priznanje župana za
dosežena najboljša mesta na
državnih in regijskih tekmovanjih iz slovenščine, angleščine,
nemščine, fizike, matematike,
zgodovine, vesele šole, na Šolskem plesnem festivalu in na
tekmovanju Mladina in gore
je prejelo devetnajst učencev,
od katerih se jih lahko deset
pohvali z odličnimi rezultati
v vseh letih šolanja. V svojem
nagovoru se je župan Franc
Sušnik še posebej zahvalil vodstvu šole in prizadevnim mentorjem, ki so otrokom vlivali
nova znanja in jih usmerjali
od tekmovanja do tekmovanja.
Prireditev je popestrila učenka
Glasbene šole Risto Savin Žalec Tajda Remic.
D. Naraglav, T. Tavčar

Z županom Jožetom Kužnikom na Polzeli

Z županom Branimirjem Strojanškom v Braslovčah

Z županom Francem Sušnikom na Vranskem

Z županom Vilkom Jazbinškom v Taboru

OSREDNJE TEME

Določiti pravila igre

foto: T. T.
V Braslovčah so hmeljarji ministru za kmetijstvo in okolje predstavili ukrepe za rešitev slovenskega hmeljarstva.

V petek, 1. junija, je bil na
celodnevnem delovnem obisku na Celjskem minister za
kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič. Najprej se je v Celju z župani občin Braslovče, Vransko, Tabor, Prebold,
Žalec in Celje pogovarjal o
izgradnji suhih zadrževalnikov za zagotovitev poplavne varnosti, popoldne pa se
je ustavil tudi v Braslovčah
in se na pobudo nekaterih
hmeljarjev seznanil s predlogi ukrepov za omilitev
hude krize v slovenskem
hmeljarstvu.
Kot smo že večkrat poročali, imajo slovenski hmeljarji
velike zaloge hmelja iz preteklih let. Točnih podatkov o
neprodanih količinah ni, po
ocenah pa je od 800 do 1.000
ton neprodanega hmelja iz let
2008, 2009, 2010 in 2011, saj

že nekaj časa prodaje sploh
ni. Zato so se mnogi odločili za podaljšane premene na
hmeljiščih in tudi v mnogih
betonskih žičnicah letos namesto hmelja rastejo koruza,
fižol in druge poljščine. Nekateri hmeljarji so hmelj samo
obrezali in obdelali toliko,
da hmeljske rastline ne bodo
propadle, niso pa napeljali
vrvic. Številni hmeljarji imajo
težave tudi zaradi kreditov, ki
so jih najeli za odkup ali obnovo nasadov in žičnic. Slovenski hmeljarji se še vedno
niso uspeli dogovoriti za vstop
vseh ali vsaj velike večine v
enotno organizacijo pridelovalcev hmelja, kar bi izboljšalo njihov pogajalski položaj
do trgovcev in tudi države.
Prav te dni naj bi se ponovno
srečali in dogovorili o tem, a
kot kaže, jih niti globoka kriza

v panogi ni poenotila, manjši
hmeljarji vidijo drugačne rešitve kot veliki, opaziti je tudi
neenotna stališča med hmeljarji z vzhodnega dela doline
in zahodnega.
Ker takšne razmere vodijo v
še hitrejše propadanje panoge,
je Vinko Drča iz Grajske vasi
skupaj z nekaterimi hmeljarji na lastno pobudo, torej ne
preko Kmetijsko-gozdarske
zbornice ali Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, povabil na sestanek kmetijskega
ministra Franca Bogoviča in
mu predstavil nujne ukrepe,
ki bi omilili hmeljarsko krizo.
Ob tem je poudaril, da je potrebno izvesti prav vse ukrepe,
ne samo nekaterih.
Po prepričanju hmeljarjev
bi bilo potrebno nadzorovano uničiti pridelek, ki je na
zalogi iz preteklih let, in to v

vseh oblikah: posušen hmelj,
brikete in ekstrakt. Obvezna
je združitev vseh hmeljarjev
Slovenije v skupno organizacijo pridelovalcev, in to brez
izjeme. Prav tako obvezno
mora biti tehtanje pridelanega hmelja, in sicer že do 15.
oktobra tekočega leta pridelave. Podatki o tem morajo biti
posredovani vsem slovenskim
hmeljarjem. O prodanem
hmelju v kilogramih po posameznih sortah za tekoče leto
pridelave bi moralo biti obvezno trimesečno poročanje.
Poleg tega bi morala biti
določena najnižja prodajna
cena zračno suhega hmelja po
posameznih sortah za tekoče leto pridelave ter obvezna
in enovita skupna promocija
slovenskega hmelja na svetovnem trgu, sofinancirana s
strani države in s pogojevanjem učinkov.
Prav tako je potrebno po
prepričanju hmeljarjev urediti
razmere na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu glede žlahtnjenja,
imenovanja starih oz. novih
sort, zaščite geografskega porekla hmelja, priprave javnega
seznama naročnikov sadilnega materiala in načrtovanja
proizvodnje sadilnega materiala na podlagi bilance potreb
posameznih tržnih sort v pivovarski industriji.
Med ukrepe so hmeljarji še
zapisali, da je potrebno opraviti analizo vseh služb, ki so
zadolžene za strateško in dolgoročno usmeritev hmeljar-

junij 2012
ske proizvodnje ter čim prej
pripraviti program koriščenja
sredstev za programsko obdobje 2013–2020 na podlagi predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Po besedah Vinka
Drče pa je potrebno pripraviti tudi program, katero kmetijsko mehanizacijo oziroma
kakšne hladilnice je potrebno
zgraditi, da se ohrani kakovost
pridelka do prodaje.
O tem, ali je minister hmeljarjem kaj obljubil v zvezi s
predlaganimi ukrepi, je Vinko Drča povedal: »Kmetijsko
ministrstvo oziroma državo
izvedba teh ukrepov nič ne
stane, tu gre predvsem za
predpise, ki morajo biti napisani tako, da so življenjski
za hmeljarje in uresničljivi s
strani države. Državni uradniki morajo pripraviti takšne
predpise, da bomo zadovoljni
tako v pridelavi kot prodaji.«
Glede na neprodane zaloge se pojavlja vprašanje, ali
je mogoče hmelj uporabiti še
v kakšni drugi panogi, ne le v
pivovarstvu. »Osnovni namen
gojenja hmelja je pridelava
piva. V zdravilstvu se uporabljajo zelo majhne količine,
opravljajo pa se tudi analize
za možnost uporabe za prehrano v živinoreji in analize
energijske vrednosti hmelja
za morebitno uporabo kot biomaso za pridobivanje toplotne energije. Vendar pa mora
po našem mnenju hmelj v

9

osnovi ostati surovina za pivo.
Na svetovnem trgu hmelja
slovenske količine zagotovo
ne predstavljajo problema: v
svetovni pivovarski industriji
znaša delež slovenskega hmelja 1,9 odstotka in prodati ta
hmelj ne bi smel biti problem
ob dobri promociji z znanimi
količinami in ustrezno sortno
sestavo. Vemo, da ne moremo
dosegati ekstremnih cen, ampak po nekih normalnih cenah bi se tudi za naše količine
našel trg.«
K. R.
Minister za kmetijstvo
in okolje Franc Bogovič je
županom glede državnega
prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti povedal, da trenutno
poteka izdelava oziroma postopek oddaje nalog za dodatno strokovno preveritev
nekaterih tehničnih rešitev,
dodatne analize in strokovne podlage s področja kmetijstva in dodatne hidrološko hidravlične analize. Na
osnovi teh preveritev bo izdelan končni predlog DPN.
Izdelava predloga DPN in
sprejem uredbe sta predvidena v letu 2013. Celovita
rešitev poplavne varnosti na
porečju Savinje bo realizirana v naslednji finančni perspektivi EU 2014–2020 kot
del operativnega programa
razvoja okoljske infrastrukture. Finančna ocena investicije je136 milijonov evrov
z DDV.

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE IN
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE SPODNJE SAVINJSKE DOLINE
vabita
v soboto 7. 7. 2012 v Braslovče
na

26. državne in 5. mednarodne kmečke igre.
Pričetek prireditve bo ob 12. uri.

Že v petek, 6. 7. 2012 ob 19. uri

Ob 14. uri se bo odvijala
demonstracija kmetijskih strojev
tovarne SIP in traktorjev
MASSEY FERGUSON,
zastopnika Agriteh d.o.o.

vas vabimo

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

na okroglo mizo:
VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
PRED POSEGI V PROSTOR.
Z nami bodo predstavniki Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, KGZS, ZSPM …

Naročnik: Društvo podeželske mladine Spodnje Savinjske doline, Braslovče

Za zabavo bo ob 19. uri poskrbel
ansambel VESELI SVATJE.

v Ekomuzej hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije v Žalcu
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PODJETNIŠTVO IN TURIZEM

junij 2012

Na bilateralni natečaj skoraj 1.000 del

foto: T. T.

Nagrajeni mladi ustvarjalci skupaj z mentorji, županom in organizatorji akcije

Na bilateralni FOtografsko-Kulinarični UStvarjalni
natečaj (FOKUS) v okviru
projekta Trajnostni razvoj
nas povezuje, ki je trajal od
konca novembra lani do 1.
aprila letos, je prispelo kar
966 del z 28 osnovnih šol (od
tega 411 del z 12 slovenskih
šol in 555 del s 16 osnovnih
šol iz Srbije). Strokovni komisiji, tako slovenska (Savinjska regija) kot srbska
(Rasinsko okrožje), sta za
najboljše v posameznih kate-

gorijah izbrali 30 del. Nagrade v slovenskem delu natečaja
so podelili konec maja v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu.
V okviru bilateralnega natečaja je bilo razpisanih pet
različnih kategorij: najlepše
fotografije, najboljši lokalni
kulinarični recept, najboljši
turistični spominek, najlepše
knjižne kazalke in foto natečaj
»KNJIGA V OBJEKTIVU«,
zaradi posebne izvirnosti pa
so znotraj posameznih ka-

tegorij podelili tudi posebne
nagrade.
Med prispelimi 411 deli z
12 slovenskih osnovnih in podružničnih šol (I. OŠ Žalec, I.
OŠ Žalec – POŠ Ponikva, OŠ
Šempeter v Savinjski dolini,
OŠ Štore, OŠ Frankolovo, OŠ
Braslovče, OŠ Braslovče –
POŠ Trnava, OŠ Petrovče, OŠ
Frana Roša Celje, OŠ Vransko
– Tabor, OŠ Polzela in OŠ Primoža Trubarja Laško), so izbrali 16 posamičnih izdelkov
in skupin izdelkov. Podelili

AKTUALNE INFORMACIJE – JULIJ, AVGUST 2012
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 regionalno razvojni sklad
Javni razpis za primarno kmetijsko pridelavo (Ur. l. RS, št. 42/12). Rok: 2. 7., 31. 7. in 30. 9. 2012. Informacije: tel. št. 01/836 19 53, info@
regionalnisklad.si.
Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 42/12).
Rok: 2. 7., 3. 9., 15. 10. 2012. Informacije: tel. št. 01/836 19 53, info@regionalnisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom – P1 TIP
2012 (Ur. l. RS, št. 43/12). Rok: 2. 7., 15. 8., 5. 9., 5. 10., 5. 11. in 5. 12. 2012 oziroma do porabe sredstev. Informacije: 02/234 12 74,
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
P1 2012 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Ur. l. RS, št. 26/12). Rok: do porabe sredstev oz. do 20. 5.,
20. 6., 10. 9., 10. 10. in 10.11. 2012. Informacije: 02/234 12 74, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Petrol, d. d., Ljubljana
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U01 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov vgradnje sprejemnikov sončne energije,
toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/12). Rok: 31. 8. 2012.
Informacije: linda.radoncic@petrol.si.
Javni razpis PETROLURE/P/2012/U02 – Nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave
(Ur. l. RS, št. 43/12). Rok: 31. 8. 2012. Informacije: linda.radoncic@petrol.si.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Sofinanciranje šolnin – izobraževanje odraslih 2007–2013 – 107. JP (Ur. l. RS, št. 6/11).
Rok: 15. 7. 2013. Informacije: tel. št. 01/434 58 82, kadrovske@sklad-kadri.si.
Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 48PO12 (Ur. l. RS, št.
24/12) Rok: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 1. 2013. Informacije: tel. št. 01/241 48 20.
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb 12SUB-OB12 (Ur. l. RS, št. 109/11). Rok: do 31. 12. 2012. Informacije: 01/241 48 20, http://www.ekosklad.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2014 – KNLB 3 (Ur. l. RS, št.
35/11). Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 5. 9. 2013. Informacije: 01/400 33 99, jani.turk@gov.si.
Zavod RS za zaposlovanje
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 na spletni strani http://www.ra-savinja.si.
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 v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Savinjska v partnerstvu z UPI – ljudsko univerzo Žalec
deluje 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 prispevale k razvoju regije, odpiranju novih delovnih
mest, dvigu kakovosti okolja, izenačevanju življenjskih, socialnih in drugih pogojev, da nam le-te 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. št. 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.

Za izjemne dosežke
so tudi štiri posebne nagrade. V kategoriji »fotografski
natečaj« so bili za nagrado
izbrani štirje izdelki (avtorji:
Anja Sadnik, Vita Peneš in
Filip Ugovšek s I. OŠ Žalec
ter Tajda Jereb Cilenšek z OŠ
Šempeter) in pri »kulinaričnih receptih« dve skupini receptov (skupine učencev od 3.
do 5. razreda POŠ Ponikva in
skupine učencev iz 6. razreda OŠ Žalec). Pri kulinaričnih receptih so podelili tudi
posebno nagrado (Klemen
Kodrun s POŠ Ponikva). Kar
štirje izdelki so po mnenju
komisije izstopali v kategoriji
»turistični spominek« (avtorice: Dajana Vignjevič in Maja
Hribernik Mlinar s I. OŠ Žalec, Estera Kos in Ana Dušak
s POŠ Ponikva, Tilen Bukšek
z OŠ Šempeter). Pri »knjižnih
kazalkah« so bile nagrajene
tri skupine učencev (skupina
učencev od 8 do 9 let z OŠ
Štore, skupina učencev od 1.
do 3. razreda z OŠ Braslovče
in skupina učencev 6. razreda
z OŠ Frankolovo). V kategoriji fotografije »Knjiga v fokusu« so nagrado prejele tri
fotografije avtorjev Kaje Škorjanc in Maše Dečman z OŠ
Primoža Trubarja Laško ter
Mihe Vengusta s I. OŠ Žalec.
Posebna nagrada pa je pripadla fotozgodbi, sestavljeni iz
dveh fotografij, avtoric Lidije
Ledinek in Lee Bukovnik z OŠ
Šempeter.
Mladim avtorjem so pomagale mentorice Biserka
Kutnjak, Ljudmila Kresovič,
Katja Bolko, Tina Seibert,
Darja Balant s I. OŠ Žalec in
POŠ Ponikva, Mojca Kučer
- Dimnik, Katja Dvornik in
Angela Pinter z OŠ Šempeter,
Damjana Lukman z OŠ Braslovče, Aleksandra Kovačič z
OŠ Štore, Marija Vešligaj z OŠ
Frankolovo, Andrej Gobec z
OŠ Primoža Trubarja Laško.
Vsa dela so bila razstavljena v
žalski knjižnici.
Med 555 deli s 16 srbskih
osnovnih šol Rasinskega
okrožja (od tega je sedem
osnovnih šol iz Kruševca, dve
iz Trstenika, po ena pa iz Čitluka, Parunovca, Medveđa,
Milutovca,
Aleksandrovca,
Padeža in Stopanja) je bilo
izbranih 18 izdelkov. Nagrajeni avtorji iz Srbije se zaradi
aktualne politične situacije
podelitve v Sloveniji niso mogli udeležiti, so jo pa opravili
sredi junija v Srbiji.
Natečaj je plod sodelovanja
med obema regijama v okviru projekta Trajnostni razvoj
nas povezuje, ki ga je podprla tudi država Slovenija. Skupna vrednost je 36.000 evrov.
90 odstotkov tega denarja oz.
dobrih 29.000 evrov prispeva
v okviru bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na
področju lokalne samouprave
in regionalnega razvoja v letih
2011 in 2012 Ministrstvo za
gospodarstvo in tehnološki
razvoj.
L. K.

V času še vedno slabih
novic iz slovenskega gospodarstva so nekatera podjetja
izjemno uspešna. Med njimi
je žalski Mikropis Holding,
ki je maja na evropski konferenci multinacionalke IBM
v Londonu prejel nagrado
»Significant
Achievement
Award 2011« za izjemne dosežke pri razvoju in uvedbi
samopostrežnih rešitev.
»To je novo veliko priznanje za Mikropis, ki sicer že
vrsto let uspešno sodeluje s to
ugledno ameriško multinacionalko,« je povedal direktor
Janez Uplaznik. Žalsko podjetje je prvo na svetu, ki mu je
IBM odprl vrata svojih laboratorijev in dostop do znanja.
Skupaj s strokovnjaki iz IBM
je integriralo svojo programsko rešitev v samopostrežne
blagajne. Bilo je prvo, ki je
omenjeno rešitev uvedlo v
majhnih državah z lastno valuto, in prvo, ki je omogočilo
plačevanje z mobilno napravo
na samopostrežni blagajni.
V Mikropisu Holdingu dodajajo, da temelji nagrada na
dolgoletnih izkušnjah in znanju o sistemih za prodajo na

drobno (samopostrežne blagajne, samopostrežni kioski
in pripadajoča programska
oprema), ki jih uporabljajo v
številnih dejavnostih, od maloprodaje, gostinstva, zdravstva, turizma, bančništva in
zavarovalništva do zabavne
industrije, prometa ipd. K
nagradi je veliko prispevala
učinkovita organizacija podpore. Uporabnikom njihovih
rešitev je namreč na voljo pomoč, ki deluje vseh sedem dni
v tednu.
Mikropis je že nekaj let
najuspešnejši poslovni partner IBM-a na področju samopostrežnih tehnologij in
redno sodeluje na njihovih
strokovnih srečanjih. Na letošnjem v Las Vegasu in tudi
na prejšnjem v Orlandu je kot
razstavljavec s svojimi rešitvami vzbudil veliko zanimanja med udeleženci. Podjetje
je prvo nagrado »Excellence
Award« prejelo že leta 2003
na svetovni poslovni konferenci IBM-a in po desetih
letih je s svojo inovativnostjo
še vedno v svetovnem vrhu,
kar dokazuje tudi najnovejša
nagrada.
K. R.

Exchange 3 zaključen
Občino Braslovče je v
okviru zaključka projekta
Exchange 3 »Ustvarjanje
pogojev za kmetijski razvoj
občine« obiskala srbska delegacija iz občine Ub z županom Darko Glišićem na
čelu. Projekt Exchange 3 je
trajal petnajst mesecev in v
tem času so potekale številne dejavnosti na področju
izobraževanja in razvoja
kmetijstva.
Obisk delegacije je tako
zadnje dejanje v okviru tega
projekta in zajema poleg de-

lavnic tudi oglede primerov
dobre prakse. Občina Braslovče je v projektu sodelovala skupaj z Razvojno agencijo
Savinja, in sicer kot partnerica iz EU. Vodja projekta
Sretina Dobrodolac je na srečanju z županom braslovške
občine Branimirjem Strojanškom na kratko povzela vsebino projekta in spregovorila
o velikem državnem uspehu.
Projekt je kot eden najboljših
projektov pohvalila tudi Stalna konferencija gradova i opština.
T. Tavčar

Priznano slovensko podjetje ZAGOŽEN, d. o. o., Cesta
na Lavo 2, 3310 Žalec, vabi v svoje vrste izkušeno,
samostojno, komunikativno, ciljno naravnano in
ambiciozno osebo za delo na delovnem mestu:

KOMERCIALIST m/ž
Zahtevani pogoji:
- poznavanje predpisov carinske zakonodaje EU,
- poznavanje zunanjetrgovinskega poslovanja podjetja,
- poznavanje postopkov uvozno-izvoznega poslovanja, tarifiranje blaga,
poznavanje zakonodaje s področja porekla blaga,
- vsaj pet let delovnih izkušenj na področju komerciale, marketinga in
zunanje trgovine,
- samostojno trženje (iskanje novih prodajnih možnosti) in promocijo
končnih izdelkov, namenjenih podzemni infrastrukturi ter
industrijskih izdelkov v Sloveniji in v tujini,
- zbiranje, pridobivanje in spremljanje podatkov o tržnih razmerah,
- organizacija, koordinacija lastnega dela,
- svetovanje strankam, priprava ponudb in pogodb.
Od vas pričakujemo:
- vsaj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomsko-komercialne smeri,
- razvite pogajalske veščine,
- podjetniško razmišljanje,
- aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
- odlično poznavanje zbirke pisarniških programov MS Office,
- izpit B-kategorije.
Nudimo delo v prijetnem kolektivu in urejenem delovnem okolju,
možnost strokovnega razvoja in stimulativen osebni dohodek.
Če ustrezate razpisanim pogojem, pošljite podrobno predstavitev z
življenjepisom in poudarkom na vaših dosedanjih delovnih izkušnjah
na e-naslov simona.plahuta@zagozen.si ali osebno dostavite
na naslov Zagožen, d. o. o., Cesta na Lavo 2 a, 3310 Žalec.
Upoštevali bomo prijave, ki jih bomo prejeli do 6. 7. 2012.
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Enakovredni v boju za konkurenčnost

foto: D. N.

Lastnik Odela s sinom in vnukom ob direktorju podjetja in predsedniku RS
Danilu Türku

Za Odelo Slovenija iz Prebolda je letošnje leto zelo
uspešno. Marca je kot edino
podjetje v Sloveniji prejelo
nagrado Total Productive
Maintenance, njegov direktor
Klaus Holeczek pa prestižno
nagrado Guest Star Award v
kategoriji ekonomija. 1. junija so uradno odprli nove,
več kot osem tisoč kvadratnih
metrov velike proizvodne in
logistične površine, priložnostne svečanosti ob odprtju pa
se je udeležil tudi predsednik
države dr. Danilo Türk.
Poleg predsednika države
so bili med gosti iz gospodarstva in lokalnega okolja tudi
predstavniki vodstva skupine
Odelo iz Nemčije in lastniki koncerna: Izet Bayraktar,
predsednik Bayraktarlar Lighting Group, Ahmet Bayraktar,
podpredsednik Bayraktarlar
Lighting Group, in direktor skupine Odelo in Fatika
Bayraktar, predstavnik tretje
generacije družine in delničar
skupine Odelo. Zbrane je najprej nagovoril direktor Odela
Klaus Holeczek in povedal, da
so po nakupu prostorov nekdanje tekstilne tovarne leta
2005 samo v štirih mesecih
začeli s proizvodnjo v 8.500
kvadratnih metrov velikih
prostorih: »To je bila naša
prva pozitivna izkušnja visoke
prilagodljivosti slovenskih delavcev. Na začetku smo imeli samo 12 zaposlenih in en
projekt. Proizvedli smo skoraj
150 tisoč delov in imeli približno 2 milijona evrov prometa. Danes, po 84 mesecih,
imamo 700 zaposlenih, več
kot 100 milijonov evrov prometa letno, 6 milijonov proizvedenih delov v 74 projektih
na 26 tisoč kvadratnih metrov
proizvodnih površin. Našo
notranjo vizijo in geslo smo
oblikovali leta 2007: Postati
eno najboljših svetovnih proizvodnih podjetij, proizvajati
najboljše zadnje in signalne
luči za najboljše avtomobile
na svetu, z najboljšimi zaposlenimi, z najboljšo organizacijo in z najboljšimi metodami, procesi in stroškovnimi
strukturami. Danes to vizijo
živimo. Smo na pravi poti, da
sledimo svetovni konkurenčnosti in to je nikoli dokončana
zgodba nenehnih izboljšav,«
je med drugim povedal Klaus Holeczek in se za uspešno
delo ter sodelovanje zahvalil
svojim nemškim kolegom,
vsem zaposlenim v Odelu in

tudi novim lastnikom, družini
Bayraktar.
V imenu celotne skupine
Odelo in Bayraktarlar Lighting Group je zbrane nagovoril podpredsednik Ahmet
Bayraktar: »2. marca 2011 sem
na naš prvi dan skupnega dela
z Odelom dejal, da bo naš skupni cilj postati dobavitelj zadnjih in signalnih luči najvišjega svetovnega razreda, zatorej
delajmo skupaj, se učimo drug
od drugega in uresničimo to
vizijo. V 15 mesecih od tistega
dne smo uspešno, v sodelovanju z našimi nemškimi, slovenskimi in turškimi kolegi dosegli veliko ciljev. In možnost
spremljati to konstruktivno
sodelovanje me zelo radosti.
Vsem našim zaposlenim bi se
rad še enkrat zahvalil za njihova prizadevanja in trdo delo.
Takoj po prvem dnevu smo se
hitro odločili za preoblikovanje celotne izvedbene zasnove, za investicijo v razširitev
našega slovenskega obrata za
skoraj 8 tisoč kvadratnih metrov. Naši zaposleni v podjetjih
Farba Turčija in Odelo Slovenija so popolnoma usklajeni
v sodelovanju uresničili to odločitev. Naš načrt je bil v enem
letu investirati skupno 20 milijonov evrov v nove stroje,
opremo in naše nove zgradbe.
Prav tako nam je v letu 2011
uspelo naš prihodek povečati
s 63 milijonov na 84 milijonov
evrov. Ocenjujemo, da bo s to
novo investicijo prihodek slovenskega obrata po letu 2014
dosegel 120 milijonov evrov.
Prav tako smo povečali število zaposlenih s 500 v letu 2011
na več kot 700 v letu 2012. Kot
skupina Bayraktarlar Lighting

Group smo za doseganje naše
vizije predani investiranju in
globalni rasti. Naš slovenski
obrat je danes eno najdragocenejših mest našega delovanja,
in to ostaja tudi v prihodnje.«
Goste in zaposlene v Odelu
je nagovoril tudi predsednik
dr. Danilo Türk in pohvalil zlasti dve vrednoti, na katerih temelji poslovanje Odela: »Prva
je odličnost, tako tehnološka
kot poslovna, druga pa globalno povezovanje. Pred nekaj tedni je bil na obisku v Sloveniji
predsednik vlade Turčije in govorila sva tudi o uspehu podjetja Odelo. Ugotovila sva, da
obseg tega sodelovanja ni tako
velik kot pri kakšnih drugih
mednarodnih poslih, je pa simbolično izredno pomemben.
Združuje namreč odličnost in
globalnost. To so pomembna
sporočila, ki predstavljajo tudi
jedro naših sedanjih zamisli o
bodočem razvoju. Razvoj bo v
prihodnje čedalje bolj odvisen
od tega, kako kakovostno se
bodo razvijale naše industrije
in kako uspešno se bomo povezovali v globalnem procesu.
Lahko rečemo, da enega ni
brez drugega. Kakovost lahko
raste v globalnem povezovanje
in globalno povezovanje je zagotovilo kakovosti. Vidim, da v
Odelu to razumejo zelo dobro
in da razumejo še nekaj bolj
temeljnega: kako pomembno
je, da so ljudje, vključeni v ta
proces, visoko motivirani in da
z največjo vnemo sodelujejo
v takem projektu. Zato bi rad
svoj nagovor sklenil s posebnim pozdravom delavkam in
delavcem v Odelu: Vaš prispevek je pomemben za celotno
Slovenijo in naše mednarodno
povezovanje,« je poudaril dr.
Danilo Türk in skupaj z direktorjem ter lastniki prerezal trak
ob odprtju novih prostorov.
Odelo Slovenija je tudi
družbeno odgovorno podjetje, ki podpira zlasti mlade,
med drugim orkester celjske srednje glasbene šole in
žensko gimnastično društvo
Zelena jama iz Ljubljane. In
prav mladi glasbeniki in telovadke so s svojim nastopom popestrili odprtje prostorov.
K. R.
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Mlekarna Družini prijazno podjetje
Mlekarna Celeia iz Arje
vasi je ob letošnjem mednarodnem dnevu družine prejela certifikat Družini prijazno
podjetje. Tako se je pridružila skupini več kot 120 slovenskih podjetij, ki uspeh
podjetja povezujejo tudi z
zadovoljstvom zaposlenih in
posvečajo posebno pozornost usklajevanju njihovega
poklicnega in družinskega
življenja.
Vodstvo Mlekarne Celeia
se je za sodelovanje v projektu certificiranja odločilo, ker
meni, da so ukrepi in izboljšave, ki jih bo podjetje izvedlo
v sklopu projekta, pomembna
dolgoročna investicija, v zadovoljstvo zaposlenih. Raziskave
namreč kažejo, da so posamezniki, ki jim je omogočeno usklajevanje družinskih
in kariernih obveznosti, bolj
motivirani za delo in izkazujejo večjo pripadnost podjetju,
v katerem delajo. Hkrati pa je

med njimi tudi manjše število
bolniških odsotnosti. Direktor
Mlekarne Celeia Marjan Jakob
je ob prejemu certifikata dejal:
»S certifikatom Družini prijazno podjetje želimo zaposlenim sporočiti, da se zavedamo
njihovega prispevka k uspehu
podjetja. Uspešno združevanje poklicnega in zasebnega
življenja v današnji družbi ni
lahka naloga. Prav zato smo
odločeni, da bomo zaposlenim
pri tem stali ob strani. Posameznik, ki ga na delovnem mestu
ne bremenijo družinske skrbi
in obveznosti, se zagotovo lažje in bolj učinkovito posveča
poklicnim izzivom.«
Mlekarna Celeia je v letošnjem letu prejela osnovni
certifikat Družini prijazno
podjetje, kar pomeni, da bo v
prihodnjih treh letih izvedla
številne ukrepe, ki bodo izboljšali upravljanje delovnih
procesov in kakovost delovnega okolja za boljše usklajeva-

nje poklicnega in družinskega
življenja. Med drugim bodo
interno klimo spremljali preko
mnenjskih raziskav, komunikacije z zaposlenimi in zunanje javnosti. Usklajevanju dela
in družinskega življenja bodo
namenili tudi različna izobraževanja, tematike poklicnega
in družinskega življenja pa
bodo vključili tudi v letne razgovore. Zaposlenim, ki bodo
imeli izredne družinske razmere, bodo zagotovili plačane
dneve odsotnosti in otroški
časovni bonus ter vpeljali sistem ponovnega vključevanja
po daljši odsotnosti. Otroke
zaposlenih bodo razveselili z
novoletnim
obdarovanjem.
Mlekarna Celeia bo v podjetju
opremila tudi poseben prostor
za sproščanje. Vse aktivnosti,
povezane z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja, bo koordinirala pooblaščenka za usklajevanje dela in
družine.
T. T.

Na skupščini potrdili vse sklepe
Na skupščini delničarjev
družbe Juteks, d. d., ki je bila
16. junija na sedežu družbe
na Ložnici pri Žalcu, so delničarji med drugim podelili
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v
letu 2011 ter z njo potrdili
njuno delo v letu 2011.
Ob tem so potrdili tudi
predlog uprave in nadzornega sveta, da celotni bilančni
dobiček družbe na dan 31.
12. 2011, ki znaša 17.642.270
evrov, ostane nerazporejen.
Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2012 so
ponovno imenovali revizorsko družbo BDO Revizija,
d. o. o., Ljubljana. Na skupščini, ki ji je predsedovala
mag. Breda Hladnik, udeležil
pa se je je tudi notar Srečko
Gabrilo iz Žalca, so bili prisotni delničarji, katerih deleži
v osnovnem kapitalu družbe
predstavljajo 53,39 %, glasovalno pravico pa je uresničilo skupaj 342.475 delnic, kar
predstavlja 57,20 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Družba Juteks, d. d., je sicer
lani ustvarila čiste prihodke
od prodaje v višini 25,564 milijona evrov oziroma za 2,54 %
več kot leta 2011. Celotni
poslovni odhodki družbe
Juteks, d. d., pa so leta 2011
znašali 26,424 milijona evrov
in so bili od odhodkov leta
2011 nižji za 15,36 %. Juteks,
d. d., je lani še vedno beležil
izgubo iz poslovanja v vrednosti 1,636 milijona evrov,
a je bila ta za 4,585 milijona
evrov nižja kot leta 2010. Poslovni izid pred davkom oziroma celotni poslovni izid je
znašal – 2,821 milijona evrov
in je bil za 5,584 milijona
evrov boljši od izida v istem
obdobju leta 2010.
Lani so v Juteksu, d. d., prodali nekaj manj kot 8,6 milijona m² talnih oblog, kar je za
22,5 % manj, kot je bilo načr-

Letos pozitivni trend
Ob sicer nižji izgubi v preteklem letu glede na leto
2010 so rezultati prvega četrtletja tega leta v Juteksu, d.
d., še spodbudnejši. Družba
Juteks, d. d., je namreč v prvih treh mesecih leta 2012
prodala skoraj 2,2 milijona
m² PVC-talnih oblog, kar
je za dobrih 16 % več kot v
istem obdobju lani. Skupina Juteks je v tem obdobju
prodala skoraj 4 milijone
m², kar je skoraj za 27 %
več kot v prvih treh mesecih leta 2011. Vrednostno
je znašala prodaja skupine
Juteks dobrih 12,7 milijona
evrov, kar je za skoraj 30 %
več kot v prvih treh mesecih
leta 2011 in za slabih 19 %
več, kot so za to obdobje
načrtovali. Skupina Juteks
tako v prvem četrtletju tega
leta že beleži dobiček v vrednosti 367 tisoč evrov.

tovano, in za 5,4 % manj kot
v letu 2010. Izpad prodaje na
tradicionalnih trgih Ruske federacije in Ukrajine je znašal
800 tisoč m². So pa zato v hčerinski družbi Juteks RU prodali dobrih 8,7 milijona m²,
kar je za 48,6 % več kot leto
prej. V Skupini Juteks so tako
leta 2011 prodali skoraj 17,3
milijona m² talnih oblog, kar
je za 15,8 % več kot leta 2010.
Skupina Juteks je lani skupaj ustvarila dobrih 53,4 milijona evrov čistih prihodkov
od prodaje in beležila izgubo
v višini skoraj 1,779 milijona
evrov.
L. K.
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Malteški pozdrav poletju

Malteški vitez Stanko Novak in župan Jože Kužnik sta si z zanimanjem ogledala
srednjeveško tržnico

Ena od tradicionalnih
prireditev na Polzeli je Malteški pozdrav poletju. Letos
jo je organiziral Zavod za
kulturo, turizem in šport
Polzela, Grad Komenda pa
se je tretjo junijsko soboto
vrnil v srednjeveški čas, za
kar so s srednjeveškimi plesi in prikazi poskrbeli člani

Kulturnega društva Vitezi
Gašperja Lambergarja z
Bleda in Zavod Bufeto iz
Ljubljane.
Malteški vitez s Polzele
Stanko Novak je na kratko
predstavil zgodovino suverenega malteškega reda in med
drugim povedal, da je bil ta
četrti najstarejši cerkveni

red ustanovljen leta 1099 v
Jeruzalemu z namenom skrbeti za romarje v Sveti deželi
ter pomagati bolnim in ubogim. Prvi podatki o malteških vitezih v Sloveniji so iz
leta 1217, na Polzelo pa so
prišli leta 1256 in v letih od
1754 do 1757 so zgradili tudi
cerkev na Gori Oljki. Danes
šteje suvereni malteški viteški red približno 12.500 članov, obramba vere in pomoč
ubogim pa je še vedno zelo
aktualno poslanstvo reda.
Župan Občine Polzela Jože
Kužnik, ki je prižgal malteški ogenj, je poudaril, da je
pomembno ohranjati dediščino tudi za naše zanamce.
Obiskovalci so nato uživali
ob srednjeveških plesih, nastopih glumačev, kupovali
so lahko na srednjeveški tržnici, kulinarična posebnost
dneva pa je bil pečeni vol.
T. Tavčar

Košnja na star način

ženja, danes pa vsak samo hiti
po svojih opravkih, drug za
drugega nimamo več časa …« je
med drugim dejal Niko Bobovnik, eden glavnih pobudnikov
za obujanje starih običajev, med
drugim tudi košnje.
Na majsko soboto se je zbralo
precej navdušencev, opremljenih s kosami, predpasniki, slamniki, in kmalu je zadišalo po

sveže pokošeni travi, ki so jo
grabljice hitele grabiti. Opravljeni košnji je sledilo prijetno druženje s harmoniko in pesmijo,
seveda pa ni manjkalo jedače in
dobre kapljice. Veselo druščino
pri Bobovnikovih-Štormanovih
je uspel ujeti v fotografski objektiv Srečko Štorman. »Prihodnje
leto se zopet vidimo!« je ob koncu dejal Niko Bobovnik. T. T.

Vandali na ribniku Vrbje
V isti noči, ko so se v Žalcu
prešerno zabavali na Žalski
noči, so ob ribniku Vrbje pa
vse do mostu v Šeščah neznani nepridipravi opravili pravi vandalski pohod.
Na tej trasi so pustili svoj
pečat pravzaprav na vsem.
Izginile so vse table Srčne
poti, izruvani pa so bili tudi
vsi nosilci, na katerih so bile
pritrjene. Našli so jih razmetane po brežini Savinje in
drugod. Poškodovanih je nekaj lesenih skulptur, uničenih
nekaj košev za smeti, eden
pa se je znašel celo v Savinji.
Predstavniki Občine Žalec in
ZKŠT-ja, ki je skrbnik ribnika
Vrbje, so si razdejanje skrbno ogledali in ga zabeležili

ter prijavili policiji. Škode še
sicer niso dokončno ocenili,
bodo pa ribniku in sicer priljubljenim potem okoli njega
vrnili staro podobo že v naslednjih dneh. Vandalom pa

Srednjeveški plesi

Poletni večeri na Komendi

Ob koncu še fotografija

Družina Štorman-Bobovnik
in Turistično društvo Vrbje so
skupaj organizirali košnjo na
star način.
»Včasih je lušno blo … Ja, res
je tako, včasih smo skupaj delali in se veselili, ko je bilo delo
opravljeno. Zaigrala je harmonika, zadonela je pesem.
Lepše je bilo, ni bilo vse tako
avtomatizirano, več je bilo dru-

Župan Jože Kužnik prižiga malteški ogenj.

le še vprašanje: ali se vam ne
zdi, da bi denar za sanacijo v
teh težkih časih lahko namenili za kaj bolj produktivnega
kot za saniranje posledic vaše
objestnosti?
L. K.

Objestneži so se spravili tudi na Varuha krajine

foto: T. T.

Zavod za kulturo, turizem in
šport Polzela je v tem mesecu
na Gradu Komenda pripravil
več poletnih večerov, med počitnicami pa pripravljajo tudi
počitniške delavnice za otroke.
Poletne večere je odprl Bluzz
koncert, na katerem so nastopili Jure Kolšek (bobni), Alen
Petek (bas kitara), Nejc Romih
(klavir), Robi Verdev (kitara)
in Blaž Košec (francoski rog).
Na drugem poletnem večeru so
nastopili polzelski tamburaši,
potem Vaški godci iz Andraža
in komičarka Lucija Ćirović.
Danes bo zadnji poletni večer v
tem mesecu, ob 20. uri bo nastopil namreč Andraški oktet.
Med počitnicami bo od 9. do
13. julija in od 20. do 24. avgu-

sta na gradu potekala poletna
šola za otroke. V prvi skupini
bodo otroci od 10. do 15. leta, v
drugi pa otroci od 6. do 10. leta.
V delavnicah bodo risali, slikali,
pripravljali strip zgodbe, spo-

znavali naš planet ... Starši bodo
za udeležbo otrok v petdnevni
delavnici, te bodo potekale od
8. do 13. ure, plačali 20 evrov, v
ceno sta vključena tudi malica
in napitek.
T. T.

Nastop Vaških godcev iz Andraža …

Petrovčevanje uspelo
Prvi junijski vikend se
je uspešno zaključila tudi
večdnevna prireditev Petrovčevanje, ki je pritegnila številne krajane Petrovč in tudi
okoličane.
V soboto, 2. junija, se je pohoda po poteh KS Petrovče v
organizaciji TD Petrovče udeležilo kar 70 pohodnikov. Začeli so v Petrovčah, kjer jih je na
pot pospremil podpredsednik
KS Petrovče Iztok Kučer, in tam
tudi končali. Letošnja gostiteljica pohodnikov Drešinja vas je
poskrbela za predstavitev vasi
in pogostitev, za katero so skrbeli tudi sokrajani ob poti. Pot
jih je izpred šole vodila skozi
center Petrovč, po cesti mimo
nekdanjega perišča do obiralnega stroja in mimo Žagarjeve
kmetije do Drešinje vasi, potem
proti Ložnici in v Arjo vas, kjer
so pri Glušičevem sadovnjaku
dobili nekaj strokovnih napotkov o sadjarstvu, se odžejali in
se po novem pločniku v Arji

vasi sprehodili do gasilskega doma, kjer so se ponovno
okrepčali in vrnili v Petrovče.
Vrhunec letošnjega petrovčevanja je bil nastop skupine
Kingston in Boštjana Konečnika v večernih urah tega dne v
nabito polnem šotoru pred OŠ
Petrovče. Zabava je trajala do
zgodnjih jutranjih ur. V nedeljo, 3. junija, je bilo v Petrovčah
slovesno obhajanje lepe nedelje, popoldan pa se je nadaljeval

s športnimi igrami za otroke.
Vrhunec dneva je bila v revijalna nogometna tekma med ekipama slovenskih duhovnikov
in dominikanskih bogoslovcev
iz Zagreba, kjer so z 2 : 1 slavili slednji. Za veselo družbo je
poskrbel ansamble Mladika iz
Dramelj, prireditev pa je povezoval Franci Podbrežnik, ki je
s svojimi izvirnimi komentarji
popestril popoldansko športno
dogajanje.
L. K.

foto: T. T.
Zdaj že tradicionalnega pohoda po poteh KS Petrovče se je udeležilo kar 70 pohodnikov.
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Skupščina stranke s predsednikom

Tretja izbira tudi z LDS

Skupščine žalskega DESUSA sta se udeležila minister Karl Erjavec in poslanka Marija Plevčak

Žalski občinski odbor
stranke LDS je na tiskovni
konferenci predstavil aktualno dogajanje na lokalni
in državni ravni. Odstopa
predsednika stranke Iztoka Podbregarja sicer niso
komentirali, je pa Gregor
Vovk Petrovski predstavil
novo povezovanje ta čas
izvenparlamentarne stranke v tako imenovano Tretjo
izbiro.
Po besedah predsednika žalskega odbora Staneta
Droljca si člani želijo, da se
stranka LDS ponovno uvrsti
na politični zemljevid Slo-

V Šempetru je 16. junija
potekala redna letna skupščina stranke DESUS, Izvršnega
odbora Žalec. Kot gosta sta se
skupščine udeležila predsednik stranke DESUS in zunanji minister Karl Erjavec ter
poslanka v Državnem zboru
Marija Plevčak.
Udeležence skupščine je najprej pozdravil predsednik IO
DESUS Žalec Ivan Jelen in podal poročilo o delu občinskega odbora stranke v letu 2011.
Med drugim je povedal, da je iz
stranke izstopila približno tretjina članov. Pa tudi, da vsako
zmanjšanje socialnega položaja
članov prinaša v vrste upokojencev nemir. Položaj upokojencev je težak, vendar pa se v
stranki trudijo krepiti politično
pripadnost stranki. Ivan Jelen

je predstavil tudi program dela
občinskega odbora za leto 2012.
Po finančnem poročilu in poročilu nadzornega odbora sta
Karl Erjavec in Ivan Jelen podelila plakete stranke DESUS, ki so
jih prejeli Ivan Jovan s Ponikve,
Slavko Jevšnik, predsednik Občinskega odbora Polzela, in Vili
Korent, predsednik Občinskega
odbora Braslovče. DeSUS-ova
priznanja pa so prejeli Lojzka
Prekoršek iz Žalca, Vlasta Dolenc iz Liboj, Olga Markovič iz
Griž, Bogdan Pečečnik s Ponikve in Rudi Štajner iz Velike
Pirešice.
Karl Erjavec je čestital občinskemu odboru za opravljeno delo v letu 2011 in pohvalil
program dela za leto 2012. Dejal
je, da je položaj upokojencev
izredno težak, zato si prizadeva

braniti interese upokojencev.
V pogajanjih je za upokojence
iztržil največ, kar je lahko. Upadu članstva v stranki in padcu
priljubljenosti pa je po njegovem prepričanju krivo to, ker se
stranka tako dolgo ni odločila,
kam bo šla. Vendar je bilo potrebno na vsak način priti v koalicijo. Strinjal se je z ugotovitvijo
članov žalskega izvršnega odbora stranke DESUS, da je potrebno več sodelovanja z Zvezo
društev upokojencev Slovenije,
saj bodo le skupaj močni. Prisotne je pozdravila tudi poslanka
Marija Plevčak, ki je povedala,
da ima poslansko pisarno v Žalcu, in sicer v Bergmannovi vili.
Srečanje, ki se ga je udeležilo več kot štirideset članov, so s
pesmijo popestrile Pevke treh
vasi.
D. N.

venije. »V Žalcu opažamo,
da imamo še dovolj privržencev, tako da nam daje to
voljo do dela, seveda pa zdaj
delujemo bolj v smeri druženja članov in da prek dveh
svetnikov v občinskem svetu
sodelujemo in razpravljamo
o lokalnih zadevah. Vemo
pa, da sveta ravno ne premikamo.«
Na državni ravni se LDS
povezuje v tako imenovano
Tretjo izbiro. Gregor Vovk
Petrovski je o tem povedal:
»Tretja izbira je strateška odločitev na podlagi ocene več
neparlamentarnih strank, da

Gregor Vovk Petrovski
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foto: T. T.

v Sloveniji volivci pravzaprav nimajo možnosti neke
tretje izbire, da bi se lahko o
problemih ukvarjali z vidika
socialne države in svobode,
se pravi z liberalnega vidika,
z vidika nevladnih organizacij, ki jih politika ne zanima,
ampak samo rešitev določenega problema, tudi z vidika
delavca in naravovarstvene
osveščenosti. V tej smeri se
močno povezujeta LDS in
TRS, temu se je pridružila
tudi sicer na terenu šibka
Stranka dela in za zdaj bolj z
besedami kot z dejanji stranka Zares. Pokazalo se je, da
je stranka TRS intelektualno
v samem centru dovolj močna in da je dober partner in
sogovornik. Mi pa dejansko
še vedno s povprečjem po
dva svetnika v občini in z
logistiko, ki jo ima stranka
v slovenskem prostoru, dobro pariramo za organizacijo kakršnih koli prireditev
kjerkoli po Sloveniji. V zadovoljstvo vseh smo prišli
do medsebojnega sodelovanja in že iščemo teme, ki so
čedalje bolj zanimive.« Med
temi sta se Liberalna akademija in TRS lotila aktualnih
ukrepov vlade na področju
varovanja narave oziroma
nižanja subvencij za obnovljive vire energije, prav tako
ekonomske
upravičenosti
določenih investicij na področju energetike, tudi v
Žalcu pa bodo aktivni zlasti na področju osveščanja
o varčevanju z energijo in
varovanju okolja. Velik problem v državi prestavljajo
tudi socialne pravice. Ko bo
usklajen program, bo verjetno prišlo tudi do skupnega
nastopa na volitvah.
Kot je še povedal Gregor
Vovk Petrovski, bo stranka
LDS na predsedniških volitvah podprla dr. Danila Türka, ki je stranko sam povprašal o podpori. Petrovski
je izrazil tudi zadovoljstvo
z delovanjem LDS v občinskem svetu.
Žalski odbor LDS je v rekreacijskem parku v Rušah v
tem mesecu organiziral tudi
piknik, na katerega je povabil nekdanje člane ZSMS.
Predsednik odbora Stane
Droljc je ob tem poudaril:
»Ne gre za obujanje starih
časov, ampak je to le eden od
poskusov, da še popravljamo
kulturo komuniciranja tudi
med različnimi političnimi
strankami.«
K. R.
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Bolezen ni smrtna obsodba

Lojze Peterle je bil eden izmed tistih, ki je delil rdeče nageljne

Društvo za promocijo in
vzgojo za zdravje Slovenije
je letos skupaj s številnimi
podporniki pripravilo že 11.
tek – hojo za življenje za preživele z rakom in zdrave.
Prireditev so že dopoldne
pričeli otroci iz vrtcev in
šol ter dijaki in študentje z
ustvarjalnimi delavnicami ter
gibalnimi in športnimi aktiv-

nostmi. V župnijski cerkvi je
bila maša za bolne, v prostorih I. OŠ so pripravili okroglo mizo z naslovom Srčni
ljudje zmoremo več, osrednji
del prireditve pa je potekal
v Športnem centru Žalec.
Zbrane so nagovorili evropski
poslanec Lojze Petrle, žalski
podžupan Marko Laznik in
predsednica društva Viktorija

Rehar. Obiskovalci in gostje
so se odpravili po stadionu,
tek oziroma hojo so ponovili
tudi pozno zvečer, ob koncu
teka oziroma hoje pa so prejeli rdeč nagelj. Ob tej priložnosti so nastopili malčki iz žalskih vrtcev, učenci osnovnih
šol Spodnje Savinjske doline,
Glasbene šole Risto Savin
Žalec, taborniki, skavti, člani
Zimzelen Žalec, Sožitje Žalec
in drugi. Bolniki z rakom so
predstavili svoje izkušnje z
boleznijo. Zagotovo bolezen
ni smrtna obsodba, je med
drugim poudaril Lojze Petrle
in dodal, da veliko k zdravju
prispeva tudi pozitiven odnos do življenja in soljudi.
Pozitivnih misli je bilo veliko,
obiskovalci pa so si lahko izmerili krvi sladkor, krvni tlak
in holesterol. Obiskovalci so
slišali tudi veliko nasvetov za
bolj zdravo življenje, na koncu pa so se lahko posladkali s
palačinkami.
T. Tavčar

S Tomosovimi motorji po Korziki

Še vedno vozim …

Člani gibanja Še vedno vozim – vendar ne hodim so pripravljeni na preizkušnjo v Centru varne vožnje

S treningom varne vožnje
se je za to šolsko leto v Centru varne vožnje na Vranskem zaključila Akademija
Še vedno vozim – vendar
ne hodim. V okviru akademije so izobrazili nove predavatelje, ki s podajanjem
svojih osebnih izkušenj
s prometnimi nesrečami
neformalno izobražujejo
mlade o pomenu strpne in
varne vožnje ter doslednega upoštevanja cestnoprometnih predpisov.
Z akademijo so vzpostavili
sistematično izobraževanje
posameznikov, ki želijo obveščati širšo javnost o vre-

dnotah gibanja Še vedno
vozim – vendar ne hodim,
spreminjati srca mladih in
uveljavljati vrednote varne
vožnje. Omogočili so jim
pridobitev specifičnih znanj,
potrebnih za kakovostno
izvajanje aktivnosti, kar je
pomembno vplivalo tudi na
njihovo osebnostno rast.
Na AMZS Centru varne
vožnje je svoje sposobnosti
preizkusilo enajst tečajnikov,
ki menijo, da je trening varne vožnje odlična obogatitev
vsebin, ki jih na predavanjih
podajajo mladostnikom. »S
tem spoznavamo programe
vaj, ki jih mora osvojiti vsak

mladostnik, ki opravi vozniški izpit,« pravi predsednik
Borut Paravanja in dodaja:
»Samostojno upravljanje z
avtomobilom je za nas zelo
pomembno, saj smo tako
bolj mobilni in samostojno
opravljamo vsakdanja opravila.«
Trening varne vožnje za
paraplegike in njihove spremljevalce so tudi tokrat
omogočili člani Rotary kluba
Žalec v sodelovanju z AMZS
Centrom varne vožnje, ki so
zbrali sredstva na svoji tradicionalni prireditvi Sekunda,
ki je ni mogoče vrniti.
T. Tavčar

Klepetulje razstavljale
V okviru Društva upokojencev Velika Pirešica - Galicija že vrsto let deluje Klepetalnica ročnih del, ki jo
vodi Ivanka Falant. V okviru
tradicionalnih Galiških dni,

ki jih zaznamujejo številne
prireditve maja in junija, so
pripravile že osmo razstavo
ročnih del.
Na razstavi je tokrat sodelovalo tudi TD Galicija, ki je razsta-

Člani odprave pred odhodom iz Vrbja

Člani Avto-moto kluba
Savinjska dolina iz Vrbja pri
Žalcu so se v začetku tega
meseca odpravili na enotedensko pot na Korziko. S starodobnimi motorji znamke
Tomos, od katerih je najstarejši star 50 let, so prevozili
otok Korziko.
Ob tej priložnosti so položili
venec v spomin umrlim v letalski nesreči na gori San Pietro,

kjer je pred več kot 31 leti umrlo vseh 180 potnikov in članov
posadke, med katerimi so bili
tudi Savinjčani.
V motoristični odpravi je
bilo 12 članic in članov: Sabina Cokan, Andraž Čehovin,
Andrej Čehovin, Robert Čoh,
Alenka Fideršek, Anton Fideršek, Urška Fideršek, Uroš Lihteneger, Leonora Meh, Dušan
Pungartnik, Bojan Žolnir in

Zlatko Žurbi.
Ekipa je motorje naložila na
posebno prikolico in jih iz Vrbja
pripeljala do začetka svoje poti
po Korziki. Spremljala pa jih
tudi ekipa z osebnim avtomobilom, ki je skrbela za hrano in
vse ostalo. Z odprave so se vrnili
polni prijetnih vtisov in doživetij, hkrati pa trdno odločeni, da
bodo kaj podobnega ponovili
tudi v prihodnje.
D. N.

Darilo MUC-u

Alojz Snedič (desno) in Sreto Zelen v VDC MUC v Preserjah

Alojz Snedič iz Malih Braslovč, nekdanji celjski rokometaš, je za svoj 70. rojstni

dan zbral sredstva v višini
400 evrov, ki so jih prispevali sorodniki in njegovi

Razstavili več kot 200 košar (na sliki predsednica TD Galicija Anica Grobelnik)

vilo več kot 200 raznih pletenih
košar, ki so se ali se še uporabljajo za najrazličnejše priložnosti.
Poleg izdelkov članic Klepetalnice ročnih del, ki so razstavljale
prave mojstrovine šivanja, vezenja, klekljanja, pletenja, pa so
bili obiskovalci navdušeni tudi
nad posebnim etnološkim kotičkom, ki je predstavljal nekdanjo kuhinjo, polepšano z izdelki
ročnih del takratnega časa. Za
dodatno obogatitev razstavnega
prostora v POŠ Trje pa je poskrbela likovna razstava likovnice
Romane Šibal s Ponikve.
Odprtje razstave so pospremili s prijetnim kulturnim
programom, ki so ga pripravili učenci POŠ Trje s svojimi
mentoricami.
D. N.

58. ribiški car Kupec
prijatelji, in jih podaril odraslim osebam s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo
Varstveno delovni center
MUC v Preserjah pri Braslovčah.
V teh kriznih časih je želel
nekomu pomagati in odločil
se je za osebe s posebnimi
potrebami. S svojo dobrosrčnostjo jim je omogočil, da
bodo lahko odšli tudi letos
na morje. Obdarjenci so se
ob srečanju zahvalili Alojzu
Snediču za njegovo velikodušno dejanje. Prepričali so se,
da še obstajajo dobri ljudje,
kot je Alojz Snedič.
T. T.

Ribiška družina Šempeter
v Savinjski dolini je na ribniku Preserje pripravila že 58.
ribiško tekmovanje za naslov
ribiškega carja. Triurnega
tekmovanja za ta laskavi naslov se je udeležilo 31 ribičev.
Najtežjo ribo in s tem naslov 58. ribiškega carja si je
prislužil Aljoša Kupec, ki je
ulovil 5.100 gramov težkega
krapa. Pokal sta prejela tudi
drugouvrščeni Franc Turnšek, ki je ulovil 3.980 gramov
težkega krapa, in tretji Roman
Ramšak, ki mu je uspelo iz
vode potegniti 3.150 gramov
težkega krapa. Podelili so tudi

pokal za najmanjšo ulovljeno
ribo, ta je merila 10 cm, na

trnek pa se je prijela Alojzu
Ramšaku.
T. Tavčar

Predsednik RD Šempeter Zdenko Mak je ribiškemu carju Aljoši Kupcu izročil
prehodni pokal
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Novo vozilo ob dnevu gasilca

Župan Občine Polzela Jože Kužnik predaja ključe novega vozila poveljniku PGD
Andraž nad Polzelo Urošu Zabukovniku

Letošnje praznovanje dneva
gasilca GZ Žalec so združili s
praznovanjem 40 let delovanja PGD Andraž nad Polzelo
in prevzemom novega vozilo
GVM 1 za prevoz moštva in
orodne prikolice. Prireditev je
potekala na športnem igrišču,
uvodoma pa je zbrane gasilce
in druge goste nagovoril predsednik PGD Andraž nad Polzelo David Krk.
V govoru je poudaril, da praznovati okroglo obletnico Prostovoljnega gasilskega društva
Andraž nad Polzelo ni samo lep
dogodek, ampak tudi obveza in
dolžnost do vseh, ki so v preteklosti ustanovili društvo in v
njem delovali. Nato pa poudaril:
»V današnjem času predstavlja
varnost eno od najpomembnejših vrednot sodobnega človeka.
Gasilci smo pomemben člen v
tej verigi, ki zagotavlja varnost
našim krajanom, našim občanom. Številne naravne nesreče,

požari in tehnične intervencije
so del vsakdanjika tudi v naši
državi, zato je še kako pomemben strokovno usposobljen in
kakovostno opremljen operativni gasilec. Tega se zavedamo
tudi v našem društvu, saj se člani društva redno udeležujemo
raznih tečajev in usposabljanj,
svoje znanje pa obnavljamo na
raznih vajah. Pomemben pečat smo andraški gasilci v slovenskem prostoru in tudi širše
pustili s številnimi uspešnimi
nastopi na raznih gasilskih
tekmovanjih. Naslov olimpijskih zmagovalk v kategoriji
mladink, še en uspešen nastop
mladink na gasilski olimpijadi,
več naslovov državnih prvakov
v različnih kategorijah, številni
uspešni nastopi na tekmovanjih
regije in gasilske zveze dokazujejo naše strokovno delo in zagnanost naših članov. Na svoji
poti je društvo premagovalo
številne ovire, ki pa članstva

niso slabile, ampak se je le-to
krepilo in vseskozi povečevalo.
Veliko truda, odrekanj in nešteto ur prostovoljnega dela in
sredstev je bilo potrebnih, da
imamo vzorno urejen gasilski
dom, primerno gasilsko tehniko, ustrezno zaščitno opremo,
strokovno usposobljeno članstvo in kar je najpomembnejše, v naše vrste je vključenih
veliko mladih. V zadnjih 13
letih ima pomembno vlogo
pri našem razvoju naša lokalna skupnost – Občina Polzela,
vseskozi pa nas s finančnimi in
materialnimi sredstvi podpirajo naši krajani. Tako je bilo
tudi ob naši zadnji pridobitvi,
nakupu GVM 1 in orodne prikolice …« Zbranim so spregovorili tudi predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, v imenu GZ
Slovenije podpoveljnik Janez
Groboljšek, polzelski župan
Jože Kužnik in v imenu Štaba
za Civilno zaščito RS Darko
But. V nadaljevanju je župan
Jože Kužnik poveljniku PGD
Andraž Urošu Zabukovniku
predal ključe novega vozila,
domači župnik Janez Furman
pa je opravil blagoslov.
Ob tej priložnosti so podelili
tudi odlikovanja in priznanja
botrom in donatorjem za nakup novega vozila in prikolice.
Odlikovanje I. stopnje so prejeli
Jože Blaznik, Janez Dušič, Leopold Hribernik, David Krk, Jožef Matko in PGD Ložnica pri
Žalcu.
T. Tavčar

Rehabilitacijski center konj Petra
Društvo za zaščito konj in
ostalih živali Velenje je pred
kratkim v Orovi vasi v Ob-

čini Polzela dobilo v najem
hlev s štirimi boksi, pripadajočimi pašniki, manežo

Predsednica društva Natalija Nedeljko s kobilama, ki se privajata na normalno
življenje v RC Petra v Orovi vasi

Lovci razvili prapor
Na lovski koči Rinka nad
Gotovljami je zadnjo majsko
soboto
Lovsko-kinološko
društvo Celje (LKD) razvilo
svoj prapor in pripravilo vsakoletno ocenjevanje lovskih
psov vseh pasem.
Prisotne je nagovoril predsednik LKD Celje Milan Udovč
in poudaril, da društvo obstaja
že 33 let in nudi strokovno pomoč 45 lovskim družinam od
Sotle do Logarske doline. Članom omogočajo šolanje psov
za lov, telesna ocenjevanja in
ostale oblike preizkušanja,
pomagajo pri vpisu na novo

poleženih psov preko Kinološke zveze Slovenije, skrbijo za
izobraževanje mladih lovcev s
kinološkim znanjem, srečanje
vodnikov psov na kinoloških
dnevih …
Prapor, na katerega so pripeli 19 trakov, ima 93 žebljičkov, ki so jih prispevali
donatorji. Ob tej priložnosti
je Kinološka zveza Slovenije
odlikovala 14 vodnikov s srebrnim odlikovanjem in enega
z zlatim znakom za zasluge na
kinološkem področju. Zlati
znak je prejel Sandi Sitar iz LD
Dramlje.
T. Tavčar

in lonžirnim izpustom, pa
tudi tri kobile in žrebičko.
Društvo je omenjene objekte
najelo, da bi bolnim in odpisanim konjem nudil prostor
za rehabilitacijo, da bi jih
ponovno naučili vzpostaviti
stik s človekom in jih pripravili za posvojitev.
Društvo je novi rehabilitacijski center, ki je prvi te vrste v Sloveniji, poimenovalo
Rehabilitacijski center konj
(RC) Petra, po dekletu, ki je
živelo tu, pa je žal ni več, bila
pa je prepoznavna predvsem
po svoji nesebični ljubezni do
teh plemenitih živali. Objekti, ki so jih dobili v najem, so
bili potrebni prenove, zato so
pripravili kar nekaj delovnih
akcij. Urediti so morali predvsem ograjo z električnimi
pastirji, počistiti in popraviti
bokse in še marsikaj drugega. Največja nagrada za vse
prostovoljce je bilo veselje
ob razigranosti treh kobil, ki
so jih po daljšem času lahko izpustili. Načrtujejo tudi
ureditev prostora za potrebe
delovanja RC Petra, zato vabijo vse, ki jim za te živali ni
vseeno, da pomagajo pri delu,
prispevajo material ali denar,
kajti čaka jih še veliko dela.
Uradno odprtje načrtujejo
septembra, je ob našem obisku dejala predsednica Natalija Nedeljko.
T. Tavčar
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Andražani državni prvaki
Na ptujskem mestnem stadionu je prvo junijsko soboto potekalo pionirsko in
mladinsko državno tekmovanje gasilcev. Med sabo se
je pomerilo kar 189 pionirskih in mladinskih gasilskih
enot, ki so na tekmovanjih
zvez in regij dosegli najboljše rezultate.
Pionirke in pionirji so se pomerili v vaji z vedrovko, štafeti
na 400 metrov z ovirami in vaji
razvrščanja, mladinke in mladinci pa v vaji z ovirami, štafeti
na 400 metrov z ovirami ter
vaji razvrščanja. Teden prej je
bilo tekmovanje za članice in
člane v Velenju, kjer je nastopilo več kot tristo enot. Tekmovali so v vaji z motorno brizgalno, štafeti na 400 metrov z
ovirami in razvrščanju.
Največji uspeh, naslov državnega prvaka, je dosegla
mladinska enota Andraža nad

Štiri enote gasilcev PGD Andraž nad Polzelo, ki so nastopile tudi na državnem
tekmovanju na Ptuju

Polzelo, druge tekmovalne
enote Gasilske zveze Žalec pa
so zasedle naslednja mesta:
36. mladinci s Polzele, 4. mladinke iz Andraža nad Polzelo,
14. mladinke z Gomilskega, 5.
pionirke iz Velike Pirešice, 12.
pionirji iz Andraža nad Polzelo in 24. pionirji iz Velike Pirešice.
V Velenju je v kategoriji sta-

rejših gasilk enota Kapla - Pondor osvojila 6. mesto, 18. mesto
Zavrh pri Galiciji, v kategoriji
starejših gasilcev 14. mesto Kasaze - Liboje, pri članicah A 16.
mesto Andraž nad Polzelo, pri
članih A 14. mesto Andraž nad
Polzelo, pri članih B 20. mesto
Dobrovlje in 27. mesto Zabukovica ter pri članicah B 23.
mesto Braslovče.
T. Tavčar

Za pokal GZ Slovenije in Občine Žalec

Ekipa starejših gasilk iz Grajske vasi, ki je zmagala na tekmovanju GZ Žalec

Gasilska zveza Žalec je v
sodelovanju s PGD Žalec
pripravila drugo od šestih
pokalnih tekmovanj GZ Slovenije in tekmovanje za prehodni pokal Občine Žalec in
GZ Žalec za starejše gasilke
in gasilce. Skupaj je nastopilo 36 ekip, ki so se pomerile

v vaji s hidrantom in raznoterosti.
Na tekmovanju GZ Žalec
je nastopilo devet ekip, pri
starejših gasilkah je bila najuspešnejša enota PGD Grajska
vas, druga Kapla - Pondor in
tretja Kasaze - Liboje, pri starejših gasilcih je zmagala eno-

ta Kasaze - Liboje, druga je
bila Ponikva in tretja Drešinja
vas. Na pokalnem tekmovanju GZ Slovenije je nastopilo
29 ekip. Pri starejših gasilkah
je zmagala ekipa PGD Žalec,
peta je bila ekipa Matke, pri
starejših gasilcih je zmagala
ekipa PGD Matke, tretja je
bila ekipa Kasaze - Liboje, četrta Sv. Lovrenc, osma Šešče,
dvajseta Drešinja vas itd. Prehodni pokal Občine Žalec je
pri starejših gasilkah osvojila
ekipa PGD Žalec, pri starejših
gasilcih pa ekipa Matk. Pokale
in medalje so gasilcem podelili župan Občine Žalec Janko Kos, poveljnik Savinjsko-Šaleške regije Nikolaj Vihar,
predstavnik Sveta veteranov
GZ Slovenije Franc Naraks
ter funkcionarji GZ Žalec in
PGD Žalec.
T. Tavčar

Letušani počastili krajevni praznik
Krajevni odbor Letuš,
POŠ Letuš, Gasilsko društvo Letuš, Športno društvo
Savinja, tamkajšnje kulturno društvo in društvo
prijateljev mladine so ob
krajevnem prazniku, ki ga
praznujejo v spomin na čas
pred 70 leti, ko so Letušani v noči z 12. na 13. junij
množično odšli v partizane,
pripravili slovesnost, ki se
je začela s športnimi igrami
letuških otrok, gasilci pa so
prikazali svoje veščine in
gasilsko vajo, v kateri so sodelovali tudi gasilci iz sosednjih vasi.
Kulturno društvo Letuš je
pripravilo kratek kulturni
program, zbrane v dvorani
pa sta nagovorila predsednik
KO Letuš Anton Travner in
v imenu Občine Braslovče
svetnik Dani Arčan. Otroci,
ki so sodelovali v športnih
igrah, so prejeli medalje, tek-

movalnemu delu pa je sledilo
družabno srečanje.
V okviru praznika so pripravili tudi srečanje občanov,
starih sedemdeset in več let,
razstavo likovnih del otrok
iz vrtca in POŠ Letuš ter nastop pevskega zbora starejših
krajanov Braslovč in učencev
POŠ Letuš. Od l02 povabljenih se je srečanja udeležila
dobra polovica.

Zbrane so uvodoma pozdravili predsednica KO Rdečega križa Letuš Cvetka Kočevar, predsednik Krajevnega
odbora Letuš Anton Travner,
braslovški podžupan Anton
Repnik in predsednik društva
upokojencev Franc Stakne.
Vsi so starejšim zaželeli prijetno druženje, obenem pa so se
jim zahvalili za njihov prispevek k razvoju kraja. T. Tavčar

Zbrane Letušane je nagovoril podžupan Anton Repnik
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ŽALSKA NOČ

Žalska noč se je ponovno prijela

Čuki so poskrbeli za glasbeno spremljavo na Šlandrovem trgu

Že od zgodnjega popoldneva je bil Šlandrov trg nabito poln

Za promocijo in točenje novega savinjskega piva Kukec je skrbela okrepljena ekipa
ZKŠT pod geslom Gremo na ... savinjsko!

Temperatura je rasla tudi v Športnem centru Žalec, kjer so se zabavali mladi

Še več mladih je zanimive izvajalce poslušalo pred prireditvenim prostorom

Prireditev Žalska noč in
dan je 16. junija obiskalo
več kot 10.000 obiskovalcev,
kar je brez dvoma dokaz,
da ta prireditev spet raste,
je povedal vodja prireditve in direktor ZKŠT Žalec
Matjaž Juteršek in dodal, da
uspeh že druge prireditve
v novi preobleki, potem ko
so jo lani ponovno obudili,
kaže na to, da si ljudje želijo zabave, zato bo postala
tradicionalna. Množičnost
Žalske noči in dneva zaokrožuje tudi okrog 1.000
udeležencev zaključne slovesnosti akcije Razpnimo
jadra, ki je potekala v dopoldanskih urah in zgodaj
popoldne.
Prireditvi je šlo tokrat na
roko zelo toplo vreme, ki je
poskrbelo za vzdušje in žejo.
Dogodek so tudi letos razdelili na del, ki je potekal na
Šlandrovem trgu (v organizaciji Občine Žalec, ZKŠT
Žalec, MS Žalec, JSKD in
gostincev), in tisti del, ki ga
je na Športnem parku Ža-

lec pripravil Študentski klub
(Žalska noč mladih).
Na Šlandrovem trgu so
razigrano množico zabavali
ansambel Čuki, Fešta bend in
Tanja Žagar s spremljevalnim
ansamblom Avantura. Prireditev je povezoval vedno razpoloženi Franci Podbrežnik.
Že v dopoldanskem času pa so
v Športnem parku Žalec pripravili zaključno slovesnost
športne akcije Razpnimo jadra (o tem več na športnih
straneh), še pred vreliščem na
odru na Šlandrovem trgu pa
sta za vroče razpoloženje poskrbela Olimpus s popularno
vadbo zumba, za najmlajše pa
Ribič Pepe.
ZKŠT je na prireditvi poskrbel tudi za promocijo savinjskega piva Kukec, ki so ga
točili na Šlandrovem trgu, za
dodatne aktivnosti in pestro
dogajanje pa so poskrbeli
tudi Turistično društvo Žalec
in gostinci. Že popoldan so
denimo pred Bistrojem Bucka pripravili že 2. golažijado.
Tisti bolj »kulturno« razpoloženi so se lahko udeležili
Poletne muzejske noči, pod
okriljem katere so si lahko
brezplačno ogledali Savinovo
hišo s spominsko sobo skladatelja Rista Savina, razstavo
del savinjskih umetnikov in
likovna dela Doreta Klemenčiča - Maja, in si ogledali
stalno razstavo v Ekomuzeju
hmeljarstva in pivovarstva
Slovenije.
Vodja prireditve in direktor
ZKŠT Žalec Matjaž Juteršek je
povedal, da so organizacijo in
miren potek sicer zelo vesele
prireditve pohvalili tudi varnostniki in policija, saj večjih
izgredov na Šlandrovem trgu
niso beležili. Nekaj dela so
imeli sicer z mladci, ki so se
zadrževali izven koncertnih
površin. »Rad pa bi posebej
poudaril, da je to prireditev,
kjer je opaziti sinergijo med
vsemi dejavnostmi našega zavoda, kako je sodelovala vsa
naša ekipa na ZKŠT Žalec,
na čelu z mojo desno roko na
prireditvi Sabino Palir in Bojano Komplet (zunanjo sodelavko), Lidijo Koceli, ki je bila
zadolžena za programski del
te zgodbe, Matejem Sitarjem,
ki je poskrbel za organizacijo
športnega dela in stik Žalske
noči s športno prireditvijo
Razpnimo jadra, s celotno
ekipo TIC-a in ekomuzeja ter
z ostalimi sodelavci ZKŠT-ja.
Vsi so sodelovali tudi na prireditvi. Čestitke prav vsem,«
je povedal Matjaž Juteršek in
dodal, da znaša strošek prireditve okrog 34 tisoč evrov, pri
čemer prispeva 18 tisoč evrov
Občina Žalec, 4.800 evrov
MS Žalec, 1.500 evrov JSKD,
15 % celotne vsote gostinci,
ostalo pa tudi ZKŠT iz tržne
dejavnosti.
Žalska noč mladih, ki je v
organizaciji Študentskega kluba Žalec potekala na območju
Športnega centra Žalec, je
tudi letos dokazala, da je naj-

bolj prepoznavna prireditev
za mlade v Savinjski dolini.
Na glavnem odru je udeležence najprej ogrel Trkaj, nadaljevali so Mi2 in Zablujena
generacija, noč pa je zaključila skupina D'kwaschen Retashy, ki je ustvarila nepozaben
žur. Na dance odru je glasbo
vrtel R.I.O. feat. U – Jean, svetovno znan glasbenik, ki je s
hitoma »Shine on« in »Turn
this club around« razvnel privržence dance glasbe.
Žalska noč mladih 2012 je
bila rekordno obiskana, saj se
je v Športnem centru Žalec
zabavalo približno 4000 ljudi.
Predsednik Študentskega kluba Žalec Jure Drobne je povedal, da je izjemno zadovoljen
s prireditvijo, ki je odlično

Na stojnici TD Žalec so za promocijo
brezplačno z ljubkimi motivi poslikali
preko 50 otroških in odraslih obrazov

uspela in tako počastila 20.
obletnico obstoja Študentskega kluba Žalec. Z mislimi so
že pri naslednjih projektih, ki
jih prirejajo pod okriljem Študentskega kluba Žalec.
L. K., K. R., foto: T. T.

Trubači Fešta benda so najbolj razgreli množico na Šlandrovem trgu, in to dvakrat

Laško pivo in savinjski Kukec sta dvigovala razpoloženje

foto: D. N.
Trio ROM POM POM je zmagal z najokusnejšim golažem na golažijadi pred
Bistrojem Bucka

Vodilna ekipa ZKŠT Žalec (z leve: Matej Sitar, Sabina Palir, Majda Potočnik,
Matjaž Juteršek in Lidija Koceli) je bogastvo junijski prireditev in promocijo
novega savinjskega piva Kukec predstavila že na novinarski konferenci konec maja

NAPOVEDNIK
Sobota, 21. julij, in nedelja, 22. julij,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

OBČINA ŽALEC
Nedelja, 1. julij, med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Od ponedeljka, 2. julija, do petka, 6. julija,
zajadrajmo v poletje: vodeni plavalni izleti
v slovenska kopališča;
odhodi ob 8. 30 izpred I. OŠ Žalec, prihodi
ob 15.30
(TIC Žalec, 710 04 34).
Torek, 3. julij, ob 16.30
razstava »Libojski knapi«;
Dom kulture Svoboda Griže
(Etnološko društvo Srečno, 051 253 015).
Torek, 3. julij, ob 17. uri
proslava »Dan slovenskih rudarjev«;
letno gledališče Limberk
(Etnološko društvo Srečno, 051 253 015).
Četrtek, 5. julij, ob 20. uri
Savinov poletni večer:
nastopa Marko Grobler (vokal, kitara);
atrij Savinove hiše v Žalcu;
vstop prost
(TIC Žalec, 03/710 04 34).
Petek, 6. julij, ob 20. uri
57. kavarniški večer, gost Marko Repnik;
razstavno-prireditveni prostor Doma
kulture Svoboda Griže
(Glasbeno-literarno društvo Aletheia,
031 659 485).
Sobota, 7. julij,
srečanje invalidov v Logarski dolini;
prijave pri poverjenikih in MDI Žalec;
odhod avtobusov po razporedu
(MDI Žalec, 041 223 962).
Od sobote, 7. julija, do nedelje, 8. julija,
pohod na Krn;
odhod s parkirišča trgovine Kili Liboje
(PD Liboje, 041 519 836).
Sobota, 7. julij, ob 7. uri
kolesarjenje v Logarsko dolino;
start pred Hotelom Žalec;
predprijave do 5. 7. 2012
(Kolesarski klub Žalec, 041 220 525).
Sobota, 7. julij, med 8. in 12. uro
kmečka tržnica s sejmom pod lipami;
Gotovlje
(TOD Lipa Gotovlje, 041 809 589).
Sobota, 7. julij, ob 10. uri
Zmorem preplavati 100 m;
Kopališče Prebold
(ZKŠT Žalec, OE Šport, 712 12 69).
Sobota, 7. julij, in nedelja, 8. julij,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice,
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 7. julij, ob 21. uri
izbor Smaragdne kraljice;
pred Domom II. slovenskega tabora Žalec
(TKD Levec, 041 460 416).
Nedelja, 8. julij, ob 6. uri
Vajnež,
start: Migojnice ob 5.45, Zabukovica ob
5.50 in AP Žalec ob 6.00
(PD Zabukovica, 031 533 412).
Od ponedeljka, 9. julija, do petka, 13. julija,
KUL počitnice v Žalcu – počitniško varstvo
otrok, vsak dan od 7.30 do 15.30,
Ribnik Vrbje, Ekomuzej
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sreda, 11. julij, ob 20. uri
SAVINOV DAN – ob obletnici
skladateljevega rojstva, nastopili bodo:
Nataša Zupan (sopran), Andreja Markun
(klavir) in Andrej Zupan (klarinet);
atrij Savinove hiše v Žalcu;
vstop prost
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 14. julij, ob 4. uri
vrhovi prijateljstva Avstrija – Polinik,
odhod izpred društvene pisarne v Žalcu ob
4.00, izpred POŠ Trje ob 4.15
(PD Galicija, 031 615 800).
Sobota, 14. julij, ob 6. uri
Deska–Lastovec–Korošica;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(PD Šempeter, 031 501 244).
Sobota, 14. julij,
teniški turnir;
Tenis igrišče Liboje
(Turistično športno društvo Liboje,
041 535 032).
Sobota, 14. julij, med 9. in 13. uro
domača tržnica v Grižah,
parkirišče KS v Migojnicah
(KS Griže, TD Griže, Društvo podeželskih
žena OŽ, 031 337 097).
Sobota, 14. julij, in nedelja, 15. julij,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Od sobote, 21. julija, do sobote, 28. julija,
29. mladinski planinski tabor Podvolovljek
2012,
(PD Žalec, 041 460 716).
Petek, 27. julij, ob 20. uri
Grizli fest, rock koncert;
letno gledališče Limberk Griže;
v primeru slabega vremena v Domu kulture
Svoboda Griže
(KS Griže, KD Svoboda Griže, 040 173 559).
Sobota, 28. julij, ob 6. uri
Kanin;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(Planinsko društvo Šempeter, 031 501 244).
Sobota, 28. julij, in nedelja, 29. julij,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Četrtek, 2. avgust, ob 20.30
koncert stare glasbe v okviru festivala
Seviqc Brežice;
nastopa Ensemble Marquise (Madžarska)
s programom Stara glasba v kostumih
(Charpentier, Händel);
Dvorec Novo Celje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Petek, 3. avgust, ob 20. uri
58. kavarniški večer: Literatura ni na
dopustu;
razstavno-prireditveni prostor Doma
kulture Svoboda Griže
(Glasbeno-literarno društvo Aletheia,
031 659 485).
Sobota, 4. avgust, ob 4. uri
ferata: Kanin;
odhod izpred društvene pisarne v Žalcu
(PD Žalec, 031 565 423).
Sobota, 4. avgust,
planinski zbor invalidov na Kopah na
Pohorju;
prijave sprejemajo poverjeniki in v pisarni
MDI Žalec
(MDI Žalec, 041 233 962).
Sobota, 4. avgust, med 8. in 12. uro
kmečka tržnica s sejmom pod lipami;
Gotovlje
(TOD Lipa Gotovlje, 041 809 589).
Sobota, 4. avgust, in nedelja, 5. avgust,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Od ponedeljka, 6. avgusta,
do petka, 10. avgusta,
KUL počitnice v Žalcu – počitniško varstvo
otrok, vsak dan od 7.30 do 15.30;
Ribnik Vrbje, Ekomuzej
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 11. avgust, ob 6. uri
Krofička;
starti: Migojnice ob 6.00, Zabukovica Sipex
ob 6.05 in AP Žalec ob 6.15
(PD Zabukovica, 041 783 836).
Sobota, 11. avgust,
Grintavec;
odhod s parkirišča trgovine Kili Liboje
(PD Liboje, 040 587 188).
Sobota, 11. avgust, med 9. in 13. uro
domača tržnica v Grižah;
parkirišče KS v Migojnicah
(KS Griže, TD Griže,
Društvo podeželskih žena OŽ, 031 337 097).
Sobota, 11. avgust, ob 17. uri
pričetek obiranja hmelja
pred Domom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 18. avgust,
praznik KS Levec:
med 9. in 11. uro tržnica
(KS Levec);
med 10. in 12. uro likovna delavnica
na zelenici nasproti Mercatorja (TKD
Levec);
ob 14. uri gasilsko ligaško tekmovanje
na letališču (PGD Levec);
ob 19. uri druženje krajanov,
igra ansambel Mladika,
nastop orientalskih plesalk (KS Levec).

Četrtek, 12. julij, ob 11. uri
Naslikajmo pravljico
(likovna sekcija KUD Svoboda Prebold);
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Sobota, 18., in nedelja, 19. avgust,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 21. julij, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).

Nedelja, 19. avgust, ob 15. uri,
obiranje hmelja na star način;
ED Hmeljarska vas
(info.: 041 924 221).

Sobota, 21. julij
Gasilska noč na vasi v Matkah;
športno igrišče Matke
PGD Matke
(Boštjan Veber, 041 624 282).

Nedelja, 19. avgust,
praznik KS Levec:
od 8. do 10 ure golažijada,
od 9. do 11. ure igre za otroke,
od 13. do 15. ure igre za krajane;
športno igrišče
(KS Levec, ŠK Levec).
Od ponedeljka, 20. avgusta,
do petka, 24. avgusta,
zajadrajmo v poletje: vodeni plavalni izleti
v slovenska kopališča;
odhodi ob 8.30 izpred I. OŠ Žalec, prihodi
ob 15.30
(TIC Žalec, 710 04 34).
Od torka, 21. avgusta, do četrtka,
30. avgusta,
ob 10. uri (učenci, dijaki) in
18. uri (odrasli)
začetek poletne slikarske šole Chiaroscuro;
Dvorec Novo Celje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Petek, 24. avgust,
praznik KS Levec:
ob 9. uri tekmovanje društev upokojencev;
športno igrišče
(DU Levec).
Petek, 24. avgust, ob 20. uri
FAG – festival akustične glasbe 2012;
letno gledališče Limberk;
v primeru slabega vremena Dom kulture
Svoboda Griže
(Glasbeno-literarno društvo Aletheia,
031 659 485).
Sobota, 25. avgust,
praznik KS Levec:
7.30 pohod krajanov,
od 8. do 10. ure ribičijada na ribniku,
ob 12. uri druženje krajanov ob ribniku
(KS Levec).
Sobota, 25. avgust, ob 8. uri
pohod po hmeljski poti;
start pred Dvorcem Novo Celje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 25. avgust, ob 9. uri
pohod po obeležjih NOB v KS Griže;
start izpred KUD Svoboda v Migojnicah,
Griže
(PD Zabukovica, 041 200 196).
Sobota, 25., in nedelja, 26. avgust,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sobota, 25. avgust, ob 20. uri
FAG – festival akustične glasbe 2012;
letno gledališče Limberk;
v primeru slabega vremena Dom kulture
Svoboda Griže
(Glasbeno-literarno društvo Aletheia,
031 659 485).
Nedelja, 26. avgust, ob 8. uri
po obronkih KS Ponikva;
odhod izpred gasilskega doma na Ponikvi
(PD Žalec, 041 829 936).
Četrtek, 30. avgust, ob 19. uri
odprtje razstave likovnih del udeležencev
poletne slikarske šole CHIAROSCURO;
Dvorec Novo Celje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Petek, 17. avgust, ob 17. in 19. uri
praznik KS Levec:
ob 17. uri pogostitev starejših krajanov,
ob 19. uri slavnostna seja KS Levec
z odprtjem razstave in razglasitvijo
najboljše fotografije Levca.
Sobota, 18. avgust, ob 4. uri
vrhovi prijateljstva Italija – Montaž;
odhod izpred društvene pisarne v Žalcu ob
4.00, izpred POŠ Trje ob 4.15
(PD Žalec, 041 460 716).

Nedelja, 15. julij, ob 15. uri
16. kmečko popoldne pod lipo;
Slomškov dom na Ponikvi
(Društvo kmečkih žena Ponikva,
031 442 317).

Sobota, 18. avgust, in nedelja,
19. avgust, ob 5. uri
Mangart in Prisojnik;
starti: Zabukovica AP Sipex ob 5.00, AP
Migojnice ob 5.05, AP Žalec ob 5.20
(PD Zabukovica, 031 344 333).

Sobota, 21. julij, ob 6. uri
Matkovo okno;
starti: Migojnice ob 6.00, Zabukovica Sipex
ob 6.05, AP Žalec ob 6.15
(PD Zabukovica, 041 740 753).

Sobota, 18. avgust, ob 6. uri
Pristovski Storžič;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(PD Šempeter, 031 501 244).

Sobota, 21. julij, med 9. in 12. uro
žalska tržnica;
Šlandrov trg
(TD Žalec, 040 609 888).

Sobota, 18. avgust, med 9. in 12. uro
žalska tržnica;
Šlandrov trg
(TD Žalec, 040 609 888).

Nedelja, 22. julij, ob 14. uri
tradicionalna lovsko strelska prireditev
na Golavi;
LD Prebold
(Miran Borišek, 041 633 027).

OBČINA PREBOLD
Sobota, 7. julij
Zmorem preplavati 100 m;
bazen Prebold
ŠZ Prebold
(Monika Brglez, 041 600 680).
Sobota, 7. julij
Krvavec - Kalški greben;
PD Prebold
( Olga Hribar, 041 922 247).

OBČINA POLZELA
Od ponedeljka, 2. julija,
do ponedeljka, 9. julija,
ogled likovne razstave »VI. Ex tempore
Polzela«;
avla Gradu Komenda
(Irena Pevnik, 041 784 905).
Petek, 6. julij, ob 8. uri
pohod na Boč;
odhod izpred društvenega prostora DU Andraž
(Franc Rebernik, 031 451 229).
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OBČINA BRASLOVČE
Nedelja, 1. julij,
pohod na Peco;
PD Dobrovlje Braslovče
(Stanko Križanec, 031 690 919).
Sobota, 7. julij, ob 14. uri
državne kmečke igre na prireditvenem
prostoru v Braslovčah in veselica z
ansamblom Veseli svatje;
Društvo podeželske mladine Spodnje
Savinjske doline
(Klemen Šalej, 041 910 959).

Sobota, 7. julij, in nedelja, 8. julij,
pohod na Ojstrico;
odhod izpred igrišča v Andražu ob 6. uri
(Vili Pižorn, 041 783 734).

Nedelja, 22. julij,
pohod na Storžek;
Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče
(Franci Kumer, 041 771 134).

Sobota, 7. julij, ob 9.30
spoznavanje zdravilnih rastlin in zelišč
z zeliščarico Faniko Burjan;
prijava: Občinska knjižnica Polzela
(Renata Novak, 703 32 04).

Sobota, 28., in nedelja, 29. julij,
spominski pohod na Drežniške ravne;
Krn s sveto mašo dr. Ivana Rojnika;
PD Dobrovlje Braslovče
(Franci Kumer, 041 771 134).

Od petka do sobote, 27. in 28. julij
Grintovec;
PD Prebold
(Olga Hribar, 041 922 247).

Od ponedeljka, 9. julija, do petka,
13. julija, od 8. do 13. ure
poletna šola za otroke – ustvarjalne delavnice;
Grad Komenda
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Sobota, 4. avgust,
strelsko tekmovanje za hmeljsko kobulo;
Lovska družina Braslovče
(Dušan Urankar, 041 634 258).

Sobota, 28. julij
gasliska prireditev v Šešcah;
PGD Šešce
(Karli Ožir, 031 800 572).

Petek, 13. julij, ob 20. uri
Podarite si notranjo harmonijo z gong terapijo;
pod platano na Gradu Komenda
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Nedelja, 29. julij
liga mešanih ekip v odbojki na mivki;
Prebold
OK Prebold
(Igor Uranjek, 041 264 221).

Sobota, 14. julij, od 8. do 12. ure
kmečka tržnica;
Tuš Polzela
(TD Polzela, 703 32 20).

Sobota, 28. julij, ob 7. uri
društvena tekma v lovu rib s plovcem;
Mali ribnik Preserje
Društvo ljubiteljev ribolova Prebold
(Milomir Radeljič, 031 531 947).

V juliju, vsak torek in sredo,
od 17. do 18. ure
in vsak četrtek, od 10. do 11. ure
Branje pod krošnjami;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Sobota, 4. avgusti, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).
Nedelja, 5. avgust, ob 15. uri
tekma koscev in grabljic;
Sv. Lovrenc,
PGD Sv. Lovrenc
(Andreja Kumer, 031 640 432).
Torek, 7. avgusti, ob 18. uri
Naslikajmo pravljico
(likovna sekcija KUD Svoboda Prebold);
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Od srede do petka, od 6. do 10. avgust
športna tekmovanja
DU Prebold;
Prebold
(DU Prebold, 572 31 10).
Četrtek, 9. avgust, ob 11. uri
Naslikajmo pravljico
(likovna sekcija KUD Svoboda Prebold);
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).
Sobota, 11. avgusti
srečanje članov DU Prebold;
Gaj Prebold
(DU Prebold, 572 31 10).
Sobota, 11. avgusti
14. memorial Draga Gajška;
gasilski dom Latkova vas,
PGD Latkova vas
(Grega Fonda, 031 214 398).
Nedelja, 12. avgusti
liga mešanih ekip v odbojki na mivki;
Prebold
OK Prebold
(Igor Uranjek, 041 264 221).

Sobota, 11., in nedelja, 12. avgust,
med 18. in 20. uro
ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).
Sreda, 15. avgust,
Trenta – Vršič;
odhod s parkirišča trgovine Kili Liboje
(PD Liboje, 031 627 923).

Nedelja, 15. julij
liga mešanih ekip v odbojki na mivki;
Prebold
OK Prebold
(Igor Uranjek, 041 264 221).
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Sreda, 15. avgusti
romanje iz Prebolda v Marijo Reko
in slovesnost ob prazniku Marijinega
vnebozetja
v Mariji Reki;
(Župnijski urad Prebold, 572 41 83).
Sobota, 18. avgust, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).

Sobota, 7. julij, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).

Sobota, 18. avgust, ob 18. uri
Tek skozi pet vasi;
športno igrišče Matke,
ŠD Matke
(Rok Golavšek, 031 477 347).

Sobota, 7. julij, ob 9. uri
državno prvenstvo v odbojki na mivki
za fante in dekleta U16;
Prebold,
OZ Slovenije, ŠD Partizan Prebold
(Goran Cestnik, 070 814 129).

Sobota, 25. avgust, ob 7. uri
ribiško tekmovanje-društvena tekma;
Mali ribnik Preserje
Društvo ljubiteljev ribolova Prebold
(Milomir Radeljič, 031 531 947).

Torek, 10. julij, ob 18. uri
Naslikajmo pravljico
(likovna sekcija KUD Svoboda Prebold);
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Nedelja, 26. avgust
liga mešanih ekip v odbojki na mivki;
Prebold
OK Prebold
(Igor Uranjek, 041 264 221).

Sreda, 11. julij, ob 19. uri
odprtje razstave likovnih del
ustvarjalcev preboldske občine,
v sodelovanju z likovno sekcijo
KUD Svoboda Prebold,
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

V avgustu, vsak torek in sredo,
od 17. do 18. ure
in vsak četrtek, od 10. do 11. ure
Branje pod krošnjami;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Sobota, 14. julij, ob 9. uri
8. gorski tek na Goro Oljko;
Start: igrišče v Andražu
(Zoran Štok, 041 754 778).
Sobota, 14. julij, ob 13.30
Malteška poroka;
Grad Komenda
(TD Polzela, 703 32 20).
Ponedeljek, 16. julij, ob 6. uri
pohod na Babji zob;
zbor: parkirišče pred občinsko stavbo
(Mirko Jegrišnik, 041 902 183).
Sobota, 21. julij, ob 5. uri
pohod na Krn;
zbor: parkirišče pred občinsko stavbo
(Zoran Štok, 041 754 778).
Sobota, 28. julij, ob 19.30
ogled komedije Dogodivščine dobrega
vojaka Švejka;
Studenec pri Domžalah;
odhod izpred igrišča v Andražu
(Vili Pižorn, 041 783 734).

Sobota, 4. avgust, ob 15. uri
tekmovanje gasilcev veteranov za hmeljsko
kobulo;
PGD Braslovče
(Daniel Pantner, 041 783 709).
Nedelja, 5. avgust, ob 11. uri
odprtje razstave »Dan hmeljarjev skozi 50
let« v avli občine;
TD Braslovče
(Pavlina Ribizel, 031 841 334).
Nedelja, 5. avgust
ribiško tekmovanje za hmeljsko kobulo;
Ribiška družina Šempeter
(Zdenko Mak, 041 402 453).
Nedelja, 5. avgust,
pohod na Gozdnik;
PD Dobrovlje Braslovče
(Joži Marovt, 041 570 151).
Petek, 10. avgust,
Rock hmeljarjev s skupino The Drinkers;
TD Braslovče
(Branko Ribizel, 031 896 938).
Sobota, 11. avgust,
turnir v odbojki na mivki za moške in
ženske za pokal hmeljske kobule;
ŽOK Braslovče, DTV Partizan
(Andrej Hribernik, 031 553 739,
Marjan Kumer, 031 358 064).
Sobota, 11. avgust, ob 17. uri
turnir trojk v košarki;
ŠD Savinja Letuš
(Dani Stakne, 040 203 320).

Nedelja, 29. julij, ob 10.30
Dobriška nedelja na Gori Oljki;
Zidanica soseske Dobrič
Franc Blagotinšek, 041 930 195,
Drago Gaberšek, 041 633 547).

Sobota, 11., in nedelja, 12. avgust,
pohod na Malo Tičarico, Zelnarico, V.
Špičje;
PD Dobrovlje Braslovče
(Franci Kumer, 041 771 134).

Petek, 3. avgust, ob 8. uri
pohod na Korošico iz Podvolovljeka;
odhod izpred društvenega prostora društva
upokojencev v Andražu
(Jožica Urbanc, 031 231 944).

Nedelja, 12. avgust,
50. dan hmeljarjev na prireditvenem prostoru
Braslovče in zabavni program z ansamblom
Štajerskih 7 in gostjo Natalijo Verboten;
TD Braslovče
(Branko Ribizel, 031 896 938).

Sobota, 11. avgust, od 8. do 12. ure
kmečka tržnica;
Tuš Polzela
(Tuš Polzela, 03/703 32 20).
Od sobote, 11. avgusta,
do nedelje, 12. avgusta,
pohod na Triglav;
odhod izpred igrišča v Andražu
(Simon Ograjenšek, 031 393 499).
Od sobote, 11. avgusta,
do nedelje, 12. avgusta,
pohod na Triglav iz Vrat;
zbor: parkirišče pred občinsko stavbo na
Polzeli ob 5. uri
(Zoran Štok, 041 754 778).
Nedelja, 12. avgust, ob 16. uri
srečanje članov Društva upokojencev
Andraž;
Igrišče Andraž
(Jože Krk, 041 669 518).
Sobota, 18. avgust, ob 18. uri
4. turnir streljanja z zračno puško;
Igrišče Andraž
(Leon Pižorn, 041 578 089).
Nedelja, 19. avgust, ob 11.30
postavitev klopotca ob modri kavčini;
župnijski vrt v Andražu
(Janez Furman, 041 773 222).
Od ponedeljka, 20. avgusta,
do petka, 24. avgusta, od 8. do 13. ure
poletna šola za otroke – ustvarjalne
delavnice;
Grad Komenda
(ZKTŠ Polzela, 03/703 32 28).
Od sobote, 25. avgusta,
do nedelje, 26. avgusta,
pohod na Hafner;
zbor: parkirišče pred občinsko stavbo na
Polzeli ob 5. uri
(Zoran Štok, 041 754 778).
Nedelja, 26. avgust, ob 14.30
29. prireditev Družina poje;
Igrišče Andraž
(Slavko Pižorn, 051 323 690).

Nedelja, 26. avgust,
pohod na Montaž;
PD Dobrovlje Braslovče
(Maja Kumer Trček, 031 340 988).

OBČINA TABOR
Sreda, 6. junij, ob 20. uri
Sobota, 30. junij, in nedelja, 1. julij,
Zajčevi dnevi na Zajčevi koči;
košnja trave pri Šnep v soboto ob 16. uri,
zajčje jedi v soboto od 13. ure dalje
(PD Tabor, Društvo žena in deklet Tabor in
LD Tabor, 572 72 14).
Sobota, 14. julij,
dan odprtih vrat Čebelarskega društva
Tabor:
- ob 9. uri ogled čebelarskega muzeja pri
gospe Miri Pepel v Ojstriški vasi;
- ob 10. uri prikaz točenja medu v
Darkovem čebelnjaku v Klovnu (Miklavž
pri Taboru);
- ob 11. uri predstavitev spremenjenega
AŽ-panja in tehnologija čebelarjenja;
vabljeni tudi čebelarji
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).
Nedelja, 29. julij, ob 8. uri
kmečka tržnica;
parkirišče župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).
Nedelja, 5 avgust, ob 9. uri
meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje
pri lovski koči
(LD Tabor, 031 524 111).
Nedelja, 26. avgust, ob 8. uri
kmečka tržnica;
parkirišče župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).
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Galičani ponosno v spomin rojaku

S prerezom traku so galerijo namenu predali dr. Stane Pejovnik, Janin in Maj
Klemenčič, predsednik KS Galicija Jože Krulec in predsednik KD Galicija Peter Vipavc.

V soboto zvečer so v Galiciji
v družbi častnega gosta dr. Staneta Pejovnika, rektorja Univerze v Ljubljani, in zunanjega
ministra Karla Erjavca Galičani slovesno odprli Galerijo
Doreta Klemenčiča - Maja.
Ideja o njej je že stara, od
lanskega spominskega večera,
posvečenega slavnemu rojaku
ob njegovi 100-letnici rojstva,
pa so krajani z naklonjenostjo
slikarjevega sina Janina začeli z
obnovo prostorov v domu kra-

janov. Mnogo prostovoljcev je
marljivo delalo s strokovnjaki,
gotovo pa je bil najbolj zavzet
predsednik tamkajšnjega kulturnega društva Peter Vipavc.
Ob strani mu je zvesto stal Uroš
Volf, del tehnične ekipe so bili
tudi člani folklorne skupine.
Predsednik Krajevne skupnosti Galicija Jože Krulec se je v
nagovoru vsem sodelujočim
prisrčno zahvalil, uvodoma
pa povedal, da je galerija plod
zaupanja, složnosti in spoštlji-

vega odnosa do znamenitega
rojaka. Galerijo je postavila in
likovnega umetnika na svečanosti predstavila umetnostna
zgodovinarka Marlen Premšak,
ponosna na delo svojih rojakov pa je za galerijo marsikaj
postorila tudi Anka Krčmar.
Častni gost dr. Pejovnik se je
v nagovoru spominjal svojega
otroštva v Galiciji, prisrčno je
nagovoril ljudi in jim čestital
za pridobitev. Minister Karl
Erjavec je zbranim zaupal, da
zelo rad pride v Galicijo, ker
so tu ljudje delovni, in jim je
tudi v prihodnje obljubil vso
podporo. Janin in Maj Klemenčič, slikarjeva sinova, pa sta po
odprtju povedala, da sta vesela
galerije, ki v očetovem rojstnem
kraju potrjuje znano resnico, da
živijo tod srčni ljudje. Zbrane je
pozdravil tudi podžupan Občine Žalec Ivan Jelen. Učenci
Podružnične osnovne šole Trje,
Folklorna skupina Galicija in
Godba Hramše pa so pripravili
kulturni program. T. Tavčar

Vokalne skupine na Komendi

Člani Andraškega okteta med prejemom vrčkov, ki jih je nastopajočim podelil Marko Slokar

Ku l t u r n o - u m e t n i š k o
društvo Polzela je v Gradu
Komenda na Polzeli pripravilo že 14. srečanje malih vokalnih skupin Polzela
2012.
Nastopilo je dvanajst sestavov, in sicer Kvintet Lastovka

s Polzele, tercet Našli smo se
iz Petrovč, Sekstet Gomilsko,
Vokalna skupina Candela iz
Petrovč, Oktet sv. Mihaela
Vransko, Ljudski pevci iz Tepanj, Andraški oktet, Vokalni
kvartet Rogatec in Mozirski
koledniki. Zbrane pevce in

poslušalce je najprej nagovoril
predsednik KUD Polzela Marko Slokar, ki je poudaril pomen manjših pevskih sestavov
za ohranjanje pevske tradicije
na Slovenskem, ljudskih pesmi
in za kakovostno rast posameznih skupin.
T. Tavčar

Sodelovalo 13 slikarjev

Udeleženci letošnjega ex-tempora s podžupanom dr. Jožetom Korberjem, predsednikom KUD Polzela Markom Slokarjem in likovno
pedagoginjo Regino Mratinkovič

V mali dvorani Kulturnega doma Polzela je bila do
15. junija odprta razstava
slikarskih del 6. ex-tempore
Polzela 2012, na katerem je
sodelovalo 13 avtorjev iz raznih krajev.
Ob odprtju je zbrane nagovoril predsednik Kulturno-umetniškega društva Polzela
Marko Slokar, o razstavljenih

slikarskih likovnih delih pa
likovna pedagoginja Regina
Mratinkovič in poudarila, da
tokratna razstava ni tematsko
pogojena, zato je zelo pestra
ter motivno in stilno bogata,
prevladujejo pa dela v oljni in
akrilni tehniki, tokrat tudi v keramiki. Vsi sodelujoči so prejeli priznanje, o organizacijskem
delu pa je zbranim spregovori-

Razstava devetih žensk
Na dvorišču in v dvorani
nekdanje Roblekove domačije v Žalcu se je 15. junija zgodil poseben kulturni
dogodek. Glavna pozornost
je bila namenjena devetim
ženskam – ustvarjalkam, ki
je vsaka zase s svojimi stvaritvami vdahnila življenje
Roblekovi dvorani in obogatila razstavo z izjemno
lepoto in neverjetno ustvarjalnostjo.
Prvotno naj bi razstavo s
svojimi stvaritvami bogatilo
sedem ustvarjalk, zato so prireditev promovirali s tremi
sedmicami: 7 žensk, 7 vetrov,
7 svetov. Prvotnim ustvarjalkam, Bredi Prislan (ustvarjalka mandal), Mileni Šelekar
(slikarka), Emi Šelekar (izdelovalka čestitk), Lini Pavlič
Zupanc (izdelovalka nakita),
Anji Perger (izdelovalka nakita), Andreji Rek (izdelovalka
čestitk) in Nini Mandelj (iz-

delovalka tort in slastnih slaščic), so se pridružile Metoda
Podkrajšek (slikarka), Polona
Nardin in Rebeka Prislan (izdelovalki nakita).
Ideja zanj se je porodila
Mileni Šelekar, ki je poznala
ustvarjalnost teh žensk in se ji
je zdelo prav, da svojo ustvarjalnost predstavijo tudi širši
javnosti. Skupaj z donatorji
jim je uspelo pričarati prijeten

V plesnem vrtincu

V dvorani Glasbene šole Risto Savin Žalec je konec prejšnjega meseca potekal skupni
letni koncert Moškega pevskega zbora Petrovče in Mešanega pevskega zbora MDI Žalec.
Vsak zbor je navduševal ob-

Pod tem naslovom je v Domu
II. slovenskega tabora Žalec v
organizaciji Javnega sklada za
kulturne dejavnosti, Območne
izpostave Žalec, minuli mesec
potekala regijska plesna revija,
na kateri se je v dopoldanskem
in popoldanskem delu koncerta
predstavilo 266 plesalk in plesalcev, skupaj v petnajstih koreografijah za otroke in petnajstih
koreografijah za mladince.
Prireditev je prikazala kakovost in zanimanje mladih za sodobne in izrazne plese, saj je bilo
za revijo povpraševanje tudi s
področja žalske izpostave JSKD.
Kot je povedal vodja JSKD Žalec
Marko Repnik, si bodo njihove
skupine lahko v naslednjem letu
pot na regijsko srečanje utrle preko območnih revij, ki jih prireja-

nastopil pod vodstvom zborovodkinje prof. Metke Berk.
Zapeli so osem pesmi z začetno
Tam na vrtni gredi, končali pa s
pesmijo Žabe.
Zadnja tretjina je bila v domeni Mešanega pevskega zbora
MDI Žalec, ki so začeli z dalmatinsko pesmijo Vela Luka,
končali pa s pesmijo Po zelenem travniku. Ob koncu sta
skupaj zapela oba zbora in se
poslovila s pesmijo Kje so moje
rožice.
D. N.

 03/712 12 80
Nastop Mešanega pevskega zbora MDI Žalec

 zkst.utrip@siol.net

kulturni in družabni dogodek,
ki so ga obogatili z glasbo, vinom, kulinariko …
Povezovalka Ana Gajič
je najprej predstavila razstavljavke, ljubiteljski slikar
Brane Rojc pa je vsaki podaril šopek iz žitnega klasja z
vrtnico. Številni obiskovalci
so se posladkali s slaščicami
Nine Mandelj in ostalimi dobrotami.
D. Naraglav

Ustvarjalke tokratne razstave so se izkazale za velike mojstrice svojih izdelkov.

Letni koncert dveh zborov
činstvo in dokazoval, da je petje nekaj najlepšega. S pesmijo
Po Koroškem po Kranjskem je
koncert pričel Mešani pevski
zbor MDI Žalec pod vodstvom
Vesne Turičnik Popovski. Moški pevski zbor Petrovče pa je

la predsednica polzelske likovne sekcije Irena Pevnik in med
drugim poudarila, da bo julija
od vsakega slikarja po eno delo
razstavljeno tudi v Gradu Komenda. Razstavo je odprl podžupan Občine Polzela dr. Jože
Korber. Odprtje 6. ex-tempora
je popestril Kvintet Lastovka
KUD Polzela, ki letos praznuje
30-letnico obstoja. T. Tavčar

jo izpostave celjske koordinacije
Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Selektorica Nataša Tovirac,

plesalka in koreografinja, je mentorjem po reviji podala tudi strokovne ocene.
T. Tavčar

Nastop plesne skupine Ostržek iz Vrtca Rimske Toplice

KULTURA

Izšla 14. knjižna revija Vpogled

Urednik mag. Zoran Pevec z novo knjižno revijo Vpogled

V atriju Savinove hiše so
predstavili 14. številko književne revije Vpogled, ki od
leta 2005 redno izhaja v tem
prostoru, je edina na Celjskem, za izdajo pa skrbi
Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec. Revija nudi
možnost objavljanja kakovostnega leposlovja savinjskim
in vsem ostalim slovenskim

avtorjem. Na predstavitvi ob
izidu je v imenu izdajatelja
zbrane nagovorila Lidija Koceli, revijo pa sta predstavila
odgovorni urednik mag. Zoran Pevec in član uredniškega
odbora Danijel Bedrač.
V 14. številki knjižne revije
objavlja 26 avtorjev, zanimiv
pa je uvodnik Danijela Bedrača z naslovom Sodobni truba-

durji, v katerem razmišlja o
kantavtorjih, močno je v reviji
zastopana poezija, ki sega od
intimnih osebnih izpovedi do
razmišljajoče, filozofsko poglobljene lirike. Poleg velikih
imen slovenske sodobne poezije, kot sta Ivan Dobnik in
Ivo Stropnik, se pojavlja vrsta
preizkušenih ustvarjalcev in
mladih, svežih peres. Proza
prinaša odlomek iz odličnega
romana Andreje Jezernik Razpoke ter dvoje kratkih zgodb
domačih avtorjev Maje Horvat in Matjaža Lesjaka. Revija
prinaša tudi prevode in eseje
(kako si knjiga utre pot do
bralcev, predstavitev mladih
celjskih literatov in izkušnjo
inštituta IRIU, ki je gostoval v
francoski Hiši slovenske kulture) ter predstavitve in recenzije
knjižnih novosti. Predstavitev
je popestrila vokalne skupina
Jazzva.
T. Tavčar

pripravljajo dijaki umetniške
gimnazije. Lidija Koceli je spregovorila o dobrem dolgoletnem
sodelovanju med Zavodom za
kulturo, šport in turizem Žalec
ter Gimnazijo Celje - Center ter
svoje misli zaključila z dobrimi
željami četrtošolcem razstavljavcem na nadaljnji študijski
in življenjski poti. Zadovoljstvo

ob sodelovanju dveh institucij
pa je v svojem nagovoru zbranim izrazil tudi prof. Igor Majerle, ravnatelj Gimnazije Celje
- Center.
Razstava, ki so jo ustvarjalci
poimenovali Prišli smo kot gosenice, odhajamo kot metulji –
pred slovesom od srednje šole,
je bila dobro obiskana.
T. T.

Utrinek z razstave

Braslovški upokojenci prepevali
V prijetnem okolju župnijskega vrta v Braslovčah se je
na svojem letnem koncertu v
soboto predstavil MePZ Društva upokojencev Braslovče.
Pevci prepevajo pod vodstvom zborovodkinje Tjaša
Ribizel.

V goste so letos povabili
Mladinski pevski zbor Šempavske iskrice, ki ga vodi Ana
Rudnik Pavlica. Večer sta
popestrili tudi instrumentalna skupina upokojenskega
pevskega zbora z igranjem na
ljudske instrumente in njiho-

Nastop MePZ braslovškega društva upokojencev
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Godbeniki navdušili

Godba Zabukovica z dirigentom Boštjanom Mesarcem

Godba Zabukovica, ki jo
od leta 2005 vodi profesor
klarineta Boštjan Mesarec,
je drugo junijsko soboto
pripravila
tradicionalni
koncert.
Načrte, da bi koncertirali
v prekrasnem ambientu le-

tnega gledališča Limberk, je
prekrižalo muhasto vreme,
zato so godbeniki zaigrali v
dvorani Doma kulture Svoboda Griže.
Navdušili so z izborom
skladb, poskrbljeno je bilo
namreč za vse glasbene oku-

se, navdušili pa so tudi njihovi gostje – Fešta band iz
Velenja. Skupaj so zaigrali zadnjo pesem in povsem ogreli
obiskovalce, ki so dobre volje
odhajali v deževno noč. Program je povezovala Jolanda
Železnik.
T. T.

Krasen cirkus na Vranskem

Iz gosenic metulji …
V Savinovem likovnem
salonu v Žalcu je bila do 25.
junija odprta razstava likovnih izdelkov dijakov zaključnega letnika Gimnazije Celje
- Center, umetniške gimnazije likovne smeri, ki so vsa
srednješolska leta likovno
ustvarjali pod mentorstvom
akademskega slikarja Ratimirja Pušelje.
Ob odprtju so v kratkem kulturnem programu predstavili
prehojeno srednješolsko pot
in se ob koncu zahvalili Lidiji Koceli z Zavoda za kulturo,
šport in turizem Žalec, ki jim
je vsa leta z veliko naklonjenostjo omogočal razstavljanje
likovnih izdelkov. Zahvalo za
dobro sodelovanje so izrekli
tudi Urošu Goveku, Neli Šuler
s I. OŠ Žalec in Bredi Bračko
z OŠ Griže, ki se z učenci redno udeležujeta razstav, ki jih
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va folklorna sekcija z dvema
slikama slovenskih plesov.
Navdušeni poslušalci so se po
kulturnem programu zadržali
ob pogovoru in se podkrepili z
dobrotami, ki so jih pripravile
pevke, in nazdravili s kozarčkom rujnega.
T. T.

Skupina Mali oder je začela
delovati v začetku leta 2009,
ko se je skupina osnovnošolcev zbrala ob mentorju Frenku Železniku zaradi ljubezni
do gledališča, igre in želje po
kreativnem preživljanju prostega časa.
Najprej so delovali v okviru Zavoda za kulturo, turizem
in šport Vransko, lani pa so se
priključili Literarnemu društvu
LIvRA. Prepričljivi so bili že s
prvo predstavo Žogica Nogica,
s katero so se uvrstili na regijsko srečanje otroških gledaliških skupin v Kulturnem centru Laško. Po ogledu predstave
Krasen cirkus lahko rečemo, da
se dobro znajdejo na odrskih
deskah, saj gledalci niso opazili treme pred nastopanjem in
negotovosti v gibih in besedah.
Uživajo na odru, kreativno raz-

Mali oder in Krasen cirkus

vijajo svojo domišljijo ter čutijo
pripadnost skupini in mentorju.
Igra govori o smešnem kralju, ki išče državnega sovražnika in ob vsaki stvari, s katero
ni zadovoljen, reče: "Krasen
cirkus!" Na koncu predstave
izvemo, da se državni sovražnik skriva pod zemljo v obliki

majhnega krta. Predstavo odlikuje domiselna scenografija, ki
sta jo je izdelala Andreja Križnik in Frenk Železnik. Slednji
se ob pomoči sestre Judite in
hčere Sabrine podpisuje tudi
pod režijo, kostumografijo,
glasbo in celotno idejno zasnovo predstave.
T. T.

Braslovški oktet po Sloveniji
Braslovški oktet, ki deluje
v okviru Kulturnega društva
Braslovče in pod umetniškim
vodstvom Jerneje Vivod Ušen,
je v dvorani Kulturnega doma
Letuš pripravil letni koncert.
Za oktet, ki deluje od leta
2010, je letošnje leto še posebej
pestro, saj so pevci slovensko
pesem ponesli široko po Sloveniji.
Najbolj so ponosni na svoj
nastop na 3. mednarodnem festivalu oktetov v Kranju in na
sodelovanje na območni pevski
reviji v Radečah. Ves ta čas so
se z veseljem odzvali povabilom
na nastope v bližnji in daljni
okolici. Člani okteta so Milan
Strojanšek, Grega Kotnik, Klemen Marovt, Urban Jager, Jernej
Završnik, Toni Ramšak, Matic
Kotnik in Aleksander Dobnik.
Z veseljem do petja razvijajo
pevsko sposobnost, obenem
pa se želijo odgovorno predstavljati strokovnim žirijam na

pevskih revijah in tekmovanjih ter popestriti dogajanje in
dogodke v lokalnem okolju in
širše. Njihov repertoar sestavljajo slovenske ljudske pesmi,
domače in tuje umetne pesmi,
poslušalce pa radi razveselijo
tudi z dalmatinskimi pesmimi.
Poleg veselja do petja člane okteta povezuje tudi iskreno prijateljstvo in prav zaradi tega so
mnoga njihova druženja polna

Braslovški oktet na odru v Letušu

vedrine in smeha.
Koncert so popestrile gostje –
pevke Ženske vokalne skupine
Fortuna, ki jo sestavljajo dekleta iz Vinske Gore, Velenja, Pake
pri Velenju in Dobrne, program
pa je povezovala Špela Kumer.
Koncert je navdušil obiskovalce, ki so do zadnjega kotička
napolnili dvorano, nastopajoče
pa nagradili z bučnim ploskanjem.
T. Tavčar
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Še en velik uspeh Šempetrank

Ekipa OK Aliansa Šempeter

Končana je najuspešnejših
sezon v zgodovini šempetrskega ženskega odbojkarskega kluba. Po osvojenem
3. mestu 1. članske ekipe in
uvrstitvi na tekmovanje za

evropski pokal, na katerem so
se v 1. krogu pomerile z nemško ekipo AURUBIS iz Hamburga, so odlično sezono zaključile tudi mlade igralke II.
ekipe OK Aliansa.

Pod vodstvom trenerja Simona Božiča so se namreč uspele
uvrstili v 2. državno ligo, kar
je bilo tudi pričakovati, saj so v
sezoni izgubile samo enkrat. Z
osvojitvijo 2. mesta v 3. državni
odbojkarski ligi so si tako priigrale novo stopničko na poti
svoje kakovostne odbojkarske
rasti in nov izziv v 2. ODL.
Vodstvo šempetrskega kluba
je lahko upravičeno zadovoljno
in veselo, saj je minula sezona
postregla z največjim uspehom,
kar je ob skromnih finančnih
sredstvih kluba še toliko večji
podvig. Trend odličnega dela
se torej nadaljuje in v šempetrskem klubu se že veselijo novih
izzivov in evropskih tekem tudi
v domači dvorani.
D. N.

Uspešni tudi v spomladanskem delu

Simon Jan s Tarsom Terjaškom, članom
državne reprezentance

Spomladanski meseci so
bili za člane Taekwondo kluba Sun Braslovče zelo delovni tako na organizacijskem
kot na tekmovalnem področju. V Braslovčah je potekalo
mednarodno odprto prvenstvo v taekwondoju YOM
CHI OPEN CHAMPIONSHIP v skupni organizaciji
treh klubov, in sicer Unior
Zreče, Skala Velenje in Sun
Braslovče.
Tekmovanja, ki je bilo tudi

eno zadnjih za preverjanje
pripravljenosti tekmovalcev
za nastop na evropskem prvenstvu 2012 prejšnji mesec v
Sofiji v Bolgariji, so se udeležili tekmovalci iz šestih držav.
V slovensko reprezentanco so
se uvrstili tudi trije člani iz
braslovškega kluba: Luka Kos,
Miha Kos in Taras Terjašek.
Luka in Miha Kos sta morala
zaradi šolskih obveznosti na
žalost odpovedati sodelovanje. Taras Terjašek, ki si je z
izjemnimi nastopi v zadnjem
letu zelo hitro prislužil sodelovanje v slovenski reprezentanci, pa se je udeležil največjega tekmovanja na stari
celini. Kljub porazu v prvem
dvoboju je upravičil zaupanje
vodstva reprezentance, saj se
je po težkem žrebu že v prvem krogu srečal s svetovnim
prvakom iz Rusije. Sabina Bec
je poleg naslova državne prvakinje v kickboxingu uspešno nastopila na evropskem
prvenstvu v taekwondoju v

Mariboru. Po zmagi v prvem
krogu je v zadnjih sekundah
izgubila, v drugem krogu pa
je proti Norvežanki osvojila
izjemno drugo mesto v ekipnih borbah.
Uspešno so v pionirskih
kategorijah nastopili tudi najmlajši člani kluba, in to na
vseh tekmovanjih, od Srbije, preko Bosne, Hrvaške in
seveda Slovenije. Dosegli so
pomembne rezultate in pridobili pomembne izkušnje.
Na tekmovanjih so to pomlad
najbolj izstopali Pia Matko,
Patrik in Anej Ravnak, Tilen
in Jan Šketa, Filip Žak Glavnik. Poleg že prej omenjenih
tekmovalcev pa tudi Andrej
Bezjak v mladinski in članski kategoriji. Kot je povedal
trener in predsednik kluba
Simon Jan, so z dosežki zelo
zadovoljni, po poletnih počitnicah z veseljem pričakujejo
novo sezono, nova znanja,
tekmovanja in nove vrhunske
rezultate.
D. N.

Tradicionalni spominski turnir
Šahovsko društvo Savinjčan
Šempeter je organiziralo hitropotezni turnir v spomin na
nekdanjega prijatelja šahista,
učitelja, likovnega in kiparskega ustvarjalca in krajana
Prebolda Ernesta Šelerja, ki je
umrl pred petnajstimi leti.
Turnirja se je v preboldskem
hotelu udeležilo 20 šahistov iz
Savinjske doline. Udeležili sta

se ga tudi žena Jožica Šeler in
hčerka Mojca. Zbranim je pred
začetkom turnirja spregovoril
tudi predsednik ŠD Savinjčan
Jože Peternel, ki je na kratko
predstavil življenje Ernesta Šelerja in se zahvalil Francu Hušu,
ki je tudi letos prispeval pokale
za najboljše šahiste turnirja.
Absolutni zmagovalec je
postal Dušan Brinovec (ŠK

Udeleženci turnirja z ženo in hčerko Ernesta Šelerja

Žalec), ki je osvojil deset
točk, na drugo mesto se je z
8,5 točke uvrstil Štefan Šincek
(ŠD Savinjčan), na tretje pa z
8 točkami Radovan Kranjc
(ŠK Griže). Takoj za njim
sta se na četrto oziroma peto
mesto z osvojenimi 7 točkami
uvrstila Tomo Studnička (ŠK
Žalec) in Ivan Lorenčak (ŠK
Griže).
D. Naraglav

Športna ladja uspešno priplula do cilja

Na teku Zmorem preteči 5 km so se pomerili tudi osnovnošolci

Z zaključno prireditvijo
športnega projekta Razpnimo
jadra, ki je potekala 16. junija, je športna ladja priplula
do cilja, najzvestejšim udeležencem pa postregla z lepimi
nagradami. Glavne nagrade,
trampolina, sta se razveselila
Miha Osolin iz Vrbja in Polona Kunstelj iz Šešč. Drugo
nagrado, nove copate Bena
Udriha z njegovim podpisom
in njegovo majico z napisom
njegovega košarkarskega v
kluba Sakramento, pa je žreb
dodelil Ani Budeš iz Žalca,
ki je prejela copate, in Jožetu
Stropniku iz Šmartnega ob
Paki, ki je dobil majico.
Tako kot na uvodni prireditvi je bilo tudi tokrat veliko
aktivnosti, a manj udeležencev.
Kljub temu pa so tisti, ki so se
udeležili zaključne prireditve,
preživeli čudovito dopoldne.
Na asfaltnem košarkarskem
igrišču je potekal turnir trojk,
poimenovan Z Benom Udrihom malo drugače, na travnati
površini nogometnega igrišča
so se predstavili karateisti Karate kluba Žalec, svoje znanje in
veščine so prikazovali člani kluba ameriškega nogometa Gold
Diggers. Otroci so uživali na
napihljivem poligonu, se preizkušali s hojo po traku, napetem

med drevesoma, uživali v družabni igri z vodnimi baloni, v
taborniškem kotičku TO Bistra
Savinja Šempeter, odbojki na
mivki in številnih drugih dejavnostih, ki so potekale v sklopu
omenjenega projekta, med drugim ste se lahko udeležili pohoda Vsi na Hom na lasten pogon
ali prireditve Zmorem preteči 5
km. Žige za udeležbo, ki so šteli

za nagrado na zaključni prireditvi, so udeleženci prejeli tudi
na nekaterih drugih športnorekreacijskih prireditvah, ki so
potekale v Žalcu in tudi drugih
krajih občine. Letošnja akcija je
končana, organizatorji so zadovoljni, z mislimi pa so vsaj malo
že v prihodnjem letu, ko bo
športna ladja ponovno razprla
jadra.
D. Naraglav

Dobitnika trampolina in copat z organizatorjema in s ponirkom

Šahovski klub Žalec je v okviru prireditve Razpnimo jadra
organiziral šahovski turnir mladih, na katerem je nastopilo
20 igralk in igralcev, starih do 15 let. Odigrali so sedem kol
po švicarskem sistemu, z igralnim časom 2 x 15 minut.
Zmagal je Nejc Amon iz Šentjurja pred Davidom Brinovcem iz
Žalca, tretja je bila Nuša Hercog iz Šentjurja, četrti Jan Kolšek iz
Nove Gorice, peti Gregor Žunič iz ŠK Komenda itd. Nad odlično
organiziranim turnirjem so bili navdušeni tako tekmovalci kot
njihovi mentorji.
T. T.

Igorjeva posebna zmaga
Teka na ribniku Vrbje v
okviru akcije Razpnimo
jadra se je udeležili tudi
sedemindvajsetletni Igor
Mesec iz Kasaz, ki ga v življenju spremlja bolezen
cerebralna paraliza.
Igor bi lahko obsedel na
invalidskem vozičku, a ga
ob močni spodbudi staršev
do življenjskih ciljev vodi
neizmerna volja in energija.
Za Igorja je bila to prva
udeležba na takšnem tekmovanju. Ob pomoči trenerja Aleksandra iz Lucifero
športa, ki skrbi za Igorjeve
redne terapije in treninge,
mu je uspelo preteči 1.700
metrov (krog okoli jezera),
kar je zanj poseben podvig.
Igor je prejel posebno medaljo in pohvalo organizatorjev, saj je njegov dosežek
nedvomno zmaga za srce in
dušo.
K. V.

Igor (v sredini) ob prejemu medalje (podeljuje Matej Sitar); levo trener Aleksander

Žalčani prvi
V Mozirju je potekalo regijsko
prvenstvo šahistov upokojencev. Zmagala je ekipa šahistov
DU Žalec, ki je med desetimi
ekipami prepričljivo osvojila 1.
mesto s tremi točkami naskoka
pred ekipo iz Šentjurja.

V ekipi DU Žalec so nastopili: Stanko Nikolič, kapetan Franc Brinovec, Tomo
Studnička in Marjan Knez.
Žalske šahiste čaka zdaj še
državno prvenstvu, ki bo v
Mariboru.
T. T.

ŠPORT

V Žalcu pravi rokometni praznik

Članski ekipi rokometašic so ob odprtju hišice še enkrat čestitali in podelili medalje za osvojeno prvo mesto v 1. B državni ligi
in za ponoven preboj v 1. A državno ligo; na sliki skupaj z športnim direktorjem, trenerjem in predsednikom kluba

V Rokometnem klubu Zelene doline so prejšnji teden v
Športnem parku Žalec predali
namenu prenovljeno klubsko
hišico Zelene doline št. 6, v kateri so na novo uredili klubske
prostore. To je nekakšna pika
na i letošnji izjemno uspešni
rokometni sezoni, v kateri se
je njihova ženska članska rokometna ekipa po enoletnem
premoru ponovno uvrstila v
1. A državno rokometno ligo,
mlajše deklice pa so si priborile prvo mesto na letvici Vzhod
in na finalnem turnirju drugo
mesto v državi. Starejše deklice so sedme v državi, čeprav
veljajo v povprečju za najmlajše v konkurenci.
Prenovljena klubska hišica Zelene doline št. 6 je plod
prostovoljnega dela številnih
staršev, prijateljev, tekmovalk
samih pa tudi številnih donatorjev. Obnavljali so jo pol
leta, opravili več kot 1.500
prostovoljnih ur in v obnovo
s pomočjo donatorjev vložili
okrog 50.000 evrov. Že lani so
s pomočjo sponzorjev in ravno tako s prostovoljnim delom
preuredili in poskrbeli za lepši
videz telovadnice in sejne sobe
v I. OŠ Žalec.
Ob odprtju klubske hišice so
še enkrat čestitali uspešnim rokometnim ekipam za letošnje
uspehe. Poleg predsednika kluba Zorana Laha so jim medalje,
priznanja in pokale podelili
župan Občine Žalec Janko Kos,
predstavnica Mlekarne Celeia
Darja Teržan in ravnateljica I.
OŠ Žalec Tatjana Žgank Meža.
Mlajše deklice so prejele medalje in pokal ob osvojenem
naslovu državnih podprvakinj
na finalnem turnirju ter pokal
za osvojeno 1. mesto na lestvici Vzhod. Kaja Leskovšek je
prejela tudi pokal za najboljšo
strelko finalnega turnirja. Starejše deklice so prejele klubska
priznanja za osvojeno 7. mesto
v državnem rokometnem prvenstvu. Rokometašice članske
ekipe pa so prejele medalje in
pokal za osvojeno 1. mesto v 1.
B državni rokometni ligi, s katerim so si ponovno priborile
mesto med najboljšimi slovenskimi rokometašicami v 1. A
državni rokometni ligi.
Kombinacija velikih športnih
uspehov, ponovnega vzpona
žalskega ženskega rokometnega
kluba in pridobitev, ki je plod

skupnega dela, so bili razlog, da
so dan odprtja klubske hišice,
na katerem se je srečala blizu
dvestoglava množica rokometašic vseh rokometnih selekcij,
trenerjev, članov upravnega odbora, staršev, navijačev, predstavnikov sponzorjev, občine,
številnih ljubiteljev rokometa,
poimenovali kar rokometni
praznik. Športni direktor kluba
Mitja Turnšek je o prenovljeni
strategiji RK Zelene doline Žalec povedal: »Ljudi, ki delujemo
v klubu, povezujeta dobra volja
in pozitivno razmišljanje. Naši
cilji so jasni in zastavljeni dolgoročno. Gradimo nov klub na
»starih« vrednotah, kot so pridnost, pošteno delo, zaupanje,
spoštovanje, vztrajnost in timsko delo. Osnovni temelj je delo
z mladimi, vključujoč rokometne šole po celotni Savinjski
dolini, pa tudi vzgoja in izobraževanje trenerjev. Zavedamo se,
da delujemo v času, ki tudi zaradi krize ni najbolj naklonjen
športu, vendar želimo dokazati,
da se tudi v takih okoliščinah
s trdo voljo in dobrim delom
da. Naša tiha želja je, da nekje
v prihodnosti zgradimo model

delovanja ženskega rokometnega kluba, ki temelji na povezovanju vseh starostnih kategorij
in bo zgled drugim.« Ob odprtju je predstavnica Mlekarne
Celeia Darja Teržan predstavila
nove drese, odete v barve sponzorja, ki jih bodo članice nosile
v prihodnji sezoni, in rokometašice obdarila tudi z nahrbtniki Zelene doline, članska ekipa
pa se je zahvalila strokovnemu
štabu in upravnemu odboru
kluba ter jih presenetila s simbolnimi darili.
Trak ob odprtju klubske hišice Zelene doline št. 6, ki ne nosi
le imena, ampak tudi podobo
Zelene doline s travnato podlago, ki jo dopolnjuje tudi podoba rokometašice, sta prerezala župan Občine Žalec Janko
Kos in predsednik kluba Zoran
Lah, pri čemer so jima pomagale najmlajši rokometašici
Zala Koprivc in Neža Herodež
ter najboljša strelka pri starejših deklicah Anika Strnad. Za
glasbeno spremljavo dogodka
je poskrbela najboljša strelka
sezone med mlajšimi deklicami
in odlična harmonikarica Saša
Golavšek.
T. T.
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Odlični Aneja in Ina
Aneja Simončič, osmošolka
z OŠ Šempeter v Savinjski dolini, ki trenira v AK Žalec, je
na šolskem državnem prvenstvu v atletiki, ki je potekalo
v Kopru, dosegla izjemen rezultat.
V teku na 300 m je z rezultatom 39,70 ugnala vso konkurenco starejših deklic in prva
prečkala ciljno črto, druga je
bila Polzelanka Ina Rojnik s
časom 40,84. Aneja je z doseženim časom postavila tudi
nov državni rekord, ki ga je po
osemindvajsetih letih dosegla
Šempetranka.
Že prej je Ina Rojnik (AD
Kladivar) s Polzele je atletsko
sezono na prostem začela z
dvema zmagama.
Najprej je na mednarodnem

S šolskega državnega prvenstva: V sredini Aneja Simončič, na drugem mestu (levo)
Ina Rojnik in na tretjem mestu Tjaša Sirc (Kranj)

atletskem mitingu na Bledu
zmagala v teku na 300 m (kategorija U16), sledila je zmaga na
mednarodnem atletskem mitingu v Kranju, in sicer v disciplini
na 400 m v kategoriji mladink.
V Kranju je s časom 57,97 po-

pravila osebni rekord za več kot
eno sekundo in že po predhodni
kategorizaciji mladinskega razreda izpolnila normo za naziv
»Atlet AZS«, ki ji bo zagotovil
dodatne priprave pod okriljem
Atletske zveze Slovenije. T. T.

Dvojni atletski zmagi učenca in učitelja
Na mednarodnem atletskem
prvenstvu veteranov v Ljubljani sta dva Preboldčana, Adi
Vidmajer in Darko Orožim,
vsak v svoji kategoriji osvojila
prvo mesto v atletskem peteroboju, ki vključuje med kladiva,
gire, krogle , kopja in diska.

Svoja mednarodna uspeha pa
sta dopolnila s prvima mestoma
minulo nedeljo tudi na državnem prvenstvu v Celju, kjer sta
osvojila več prvih mest v posameznih disciplinah. Pri tem je
zanimivo, da sedaj kot atletska
veterana tekmujeta skupaj nek-

danji učenec in učitelj. Adi je bil
namreč Darkov učitelj v osnovni šoli Prebold
V Celju pa sta bila uspešna
tudi še dva člana AK Žalec
Srečko Kavalar in Niko Pražnikar, ki sta vsak v svoji kategoriji
zmagala v metu krogle.
D.N.

Po dolini 190 kolesarjev

Kolesarji po startu v Žalcu

Prenovljeno klubsko hišico Zelene doline številka 6 sta odprla župan Janko Kos in
predsednik kluba Zoran lah

Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec je skupaj z Občino Žalec in ostalimi spodnjesavinjskimi občinami organiziral že enajsto kolesarjenje po
Spodnji Savinjski dolini.
Udeleženci, organizatorji so
jih našteli več kot 190, so se na
pot podali izpred Hotela Žalec.
Kolesarili so po krožni kolesarski poti številka 1, ki je dolga
56 km in vodi skozi vseh šest

Najuspešnejša sezona v zgodovini
Za odbojkarje SIP Šempetra
je, kljub temu da so v sezoni
2011/2012 izpadli iz prve lige,
to najuspešnejša sezona v zgodovini kluba. Mlajše selekcije
so v sezoni 2011/2012 dosegle
težko ponovljive rezultate.
V štirih selekcijah so se uvrstile na zaključne turnirje in si
priigrale tri medalje. Ekipa mini
odbojke je zasedla 2., starejši
dečki 3. in kadetska ekipa prav
tako 2. mesto v državi. Omeniti
je potrebno tudi izvrstno 4. mesto mladincev in 8. mesto v mali

odbojki. V odbojkarskem klubu
SIP Šempeter ne počivajo, saj so
že sestavili ogrodje trenerske in
igralske ekipe za prihodnjo sezono. Člansko ekipo bo v novi
sezoni vodil Gregor Račnik, ki
bo na mestu trenerja zamenjal
Sebastjana Cilenška. Ogrodje
prve ekipe bodo sestavljali sami
mladi igralci, ki so bili vzgojeni
v domačem okolju.
Mesto trenerja bo v novi sezoni zasedel bivši selektor članske reprezentance in zdajšnji
selektor kadetske reprezentance

Iztok Kšela, ki bo vodil ekipo
kadetov in mladincev. V klubu
so se odločili, da bodo v novi
sezoni zaigrali v 3. ligi, ekipo
pa bodo v glavnem sestavljali
igralci, stari med 15 in 17 let.
Septembra bodo z delom nadaljevali tudi na OŠ Griže, kjer
želijo v prihodnje ustvariti novo
generacijo igralk in igralcev.V
klubu so uspešno sodelovali s
starši, k njihovemu uspehu pa
so pripomogli tudi donatorji in
sponzorji, ki jih podpirajo v teh
težkih časih.
T. T.

občin. V vsaki od njih so jim
postregli z osvežujočimi napitki, progo pa so prekolesarili
v dobrih treh urah. Vsi, ki so
izpolnili anketo, so se udeležili

nagradnega žrebanja – glavno
nagrado, gorsko kolo, ki ga je
prispevala trgovina BL šport
Žalec, pa je dobil Jaka Jelen iz
Šempetra.
T. Tavčar

Polzelani kolesarili
Turistično društvo Občine Polzela je tudi letos prvo
junijsko nedeljo pripravilo
rekreativno kolesarjenje po
Občini Polzela, in sicer po
kolesarski progi 10. (Polzela,
Podvin, Dobrič, Andraž, Založe, Ločica ob Savinji, Breg
pri Polzeli, Polzela).
28 kilometrov dolgo pot, ki

je primerna za različne starostne skupine in je speljana po
dolinah in vzpetinah mimo
naravnih in kulturnih znamenitosti občine, so prekolesarili v dobrih dveh urah, nato
pa so se kolesarji odpočili v
enem izmed gostišč na Polzeli
in se zadržali na družabnem
srečanju.
T. T.

Del udeležencev s kolesarjenja na poti proti Podvinu
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Pisma bralcev

Pustite nam
mladost (odzivi
na tako naslovljen
uvodnik v majski
številki Utripa SD)
Iskreno povedano sem v
začetku leta pričakoval odziv
članov in volivcev stranke Desus na skrajno neprimeren ko-

mentar urednice v uvodniku,
kjer si je privoščila popljuvati
gospoda Karla Erjavca, ker se
je slednji pač odločil za pristop
k obstoječi koaliciji.
Kako si urednica to dovoli, mi
ni jasno. Jasno pa mi je, da ob
opredelitvi za določeno politično
opcijo nikakor ni profesionalna,
zato na mestu urednice časopisa,
ki je financiran s sredstvi občanov, resnično nima kaj iskati.
Tokratni uvodnik s hvalnico času socializma je prav tako
neokusen. Sentimentalnost do
komunizma in njegovih dikta-

torjev in do časa, ko ni bilo praška, kave, bencina, džinsa … in
sploh perspektive za tiste brez
rdečih izkaznic, deluje, milo rečeno, smešno. Upanje mi daje
vse večja podpora ideji, da se tak
časopis v prihodnje ne bo več
plačeval iz občinskih proračunov, če se politika uredništva ne
spremeni.
Na koncu naj citiram še sokrajana dr. Alojza Ihana: »Ampak
kako naj to razume tisti, ki ves
čas, pripet k državni službi, lagodno kruli v pomijah, kot smo
bili vsi lagodni v komunizmu,

UTRIPOV HOROSKOP
◆ OVEN Prva polovica julija bo krasna, Merkur se bo namreč neposredno še pomikal po ognjenem
znamenju. Če ne načrtujete dopustovanja, lahko sedmi mesec odlično izkoristite na poslovnem in
delovnem področju. Če se ukvarjate s trgovino, vam bo šlo dobro od rok. V drugi polovici meseca
si lahko privoščite malce več zapravljanja brez slabe vesti. Okrog 11., ko bo Mesec v vašem sončnem
znamenju tvoril zadnji krajec, ne zamudite nobene srčne priložnosti, saj julij sicer z njimi ne bo
radodaren. Saj ne, da boste preživljali ravno krizne ljubezenske dneve, lahko pa vas doleti kakšna
ljubosumna iskra.

◆ BIK Prva polovica meseca bo manj obetavna glede posla in financ. Vsekakor vas bodo planeti
spodbujali, da boste iskali dodatne vire prihodkov, ker boste tu in tam doživeli kakšen finančni zdrs.
Če ste namenjeni na počitnice, preverite načrt, saj lahko pride do kakšne spremembe, ki vam lahko
zamakne celo začetek dopusta. V ljubezni bodite previdni, ko boste kaj obljubljali. Vezani se lahko
še pred koncem meseca znajdete v zamerah, ko si boste morali resnično prizadevati, da boste držali
dano besedo. Najnevarnejši, da bi se vam kaj preveč zareklo, bodo dnevi v prvem julijskem tednu.
◆ DVOJČKA Pri delu in na področju poslovnosti ne bo šlo najbolje. Malo zato, ker vam bo nagajal

zaveznik komunikacije, ki z vami ne bo uglašen. Mars, ki bo začel ubirati pot po zračnem znamenju
že 4., vam bo občasno povzročal zmedo. Ob strani pa vam bosta stala močna pomočnika, ki spadata
med »zanesljive« planete: Jupiter in Saturn. Namigovala vam bosta, kako boste tipali za najboljšimi
zaslužki. Začutili boste, komu ne smete preveč zaupati in komu lahko. Če boste uživali na dopustu,
bo seveda vse drugače, veliko boljše. Ljubezenski odnosi ne bodo preživljali nobene krize.

◆ RAK Delavniki bodo kar naporni, če ne boste dopustovali v sedmem mesecu. A vam ne bo žal,
če se boste trudili, ker boste v znamenju do 22. gostili Sonce, ki simbolizira najmočnejši vir moči.
Po omenjenem datumu ne bo nič narobe, če si boste privoščili kakšen prost dan, če vam okoliščine
ne bodo dovoljevale pravih počitnic. Dijaki in študenti, če se vam je v preteklem ali polpreteklem
času kaj zavozlalo v hramih učenosti, boste to uspešno popravljali v avgustovskem roku. Luna se bo
potrudila prvi konec tedna in potem od 17. do 19., ko bo v Raku tvorila tudi mlaj. Zadnji štirje dnevi
bodo precej občutljivi; takrat si raje ne privoščite kakšnih razglabljanj.

◆ LEV Merkur v vašem znamenju bo vaš zaveznik, čeprav se bo po 15. začel pomikati navidezno
zadenjsko. Spodbujal vas bo, plemenitil bo tudi vaša potovanja (poslovna in zasebna). Lahko si privoščite nove delovne začetke – ali pa sanjarite, lenarite, se aktivno ukvarjate s športom. V ljubezni bo
tu in tam zaškripalo, a vas bo od 21. do 23. vzela v bran Luna, v nadaljevanju pa vas bo tako ali tako
že gostilo Sonce. Ognjevite izmenjave mnenj boste lahko hitro spremenili v sladko spravo.

◆ DEVICA Julijske temperature vas bodo najbrž precej polenile, a vam to ne bo pretirano škodilo.
Delovno bo v prvi polovici meseca, a z rezultati ne boste najbolj zadovoljni. Pri komunikaciji se bo
pogosto zatikalo. Izkoristite vsaj proste trenutke, tako da bodo čim bolj podobni dopustu. Ljubezensko vzdušje se vam bo zdelo (za vaš analitični okus) kar nekam preveč lahkotno in metuljasto. Prav
prijeten pa bo konec tretjega tedna, takrat si dajte duška.
◆ TEHTNICA Julij bi bil kar pravšnji mesec za počitnice, ker bo večina delovnih planetov z vami

manj uglašenih, zastoji pri delu bi vas spravljali v slabo voljo. Če razmišljate o nakupu nepremičnine,
poslušajte intuicijo, ki vam bo svetovala, in ne nasedajte prvemu navdušenju. Na počutje je potrebno
malo bolj paziti, še posebej če vas večkrat pestijo kakšne alergije. Veliko se posvečajte partnerju in ga
razvajajte, plemenite medsebojne odnose, saj boste imeli Venero povsem na svoji strani.

◆ ŠKORPIJON Nove delovne priložnosti ne bodo ravno pogoste. Dobro bo, če si boste julij organi-

zirali čim bolj počitniško, čeprav uradno ne boste na dopustu. O načrtih za prihodnost raje ne pripovedujte nikomur, predvsem do moškega dela prijateljev bodite zadržani, da ne boste »pridelali«
kakšne škode. Nekoliko boljše bo za tiste, ki se ukvarjate z gostinstvom in s turizmom, tudi vrhunski
športniki boste uživali podporo zvezd. Planeti, ki skrbijo za ljubezen, vam bodo po malem nagajali,
do partnerja boste izjemno kritični.

◆ STRELEC Julij bo prijeten kar v vseh pogledih. Ne bo vam primanjkovalo energije, da se boste
lahko lotili še kakšnega dodatnega dela. Po 15. se bo Merkur pomikal sicer navidezno zadenjsko
po ognjenem znamenju, a vam bo nebesni svod napore bogato poplačal. Naj vam ne bo žal kakšne
urice, ki jo boste preživeli delovno (morda celo garaško). Septembra boste ugotavljali, da je včasih
vendarle koristno, če sledite namigom horoskopa. V ljubezni bo teklo kot po maslu.

◆ KOZOROG Začenjajo se počitnice. Komaj boste čakali trenutek, ko si boste oddahnili. Res bo
sedmi mesec sila primeren za dopust, če boste le imeli možnost izbirati sami. Včasih se vam bo
zdelo, da se je nebesni svod zarotil proti vam, da se vse, česar se lotite, sesipa, da vam denar drsi
med prstih kot mivka. Ne bo tako hudo, res pa vam večina nebesnih teles ne bo naklonjenih. Zalo
spodbuden bo nebesni dogodek mesečev ščip, ki se bo zgodil v vašem sončnem znamenju 3. in še
enkrat 30.
◆ VODNAR Vaša delovna in poslovna usoda se bo izpolnjevala kar znosno, vendar boste prave in
najbogatejše sadove obirali šele septembra in oktobra. Ničesar ne boste zamudili, če si boste privoščili počitnice. Dijaki, ki boste v drugem roku popravljali kak zdrs, boste deležni Marsove pomoči (v
obliki vztrajnosti). Najboljše bo glede čustev: boginja ljubezni vas bo naravnost ujčkala. Marsikdo
se bo vsaj za nekaj dni ogrel na nenavaden način.
◆ RIBI Če se še vedno niste odločili, kako boste preživeli dopust, malce pohitite. Rojeni v Ribah, ki

se ukvarjate s turistično dejavnostjo, z gostinstvom ali ste večino delovnega časa na potovanjih, premislite, ali ne bi bilo bolje preživeti julij sproščajoče, ker vam bo avgusta Merkur v sorodnem Raku
zelo naklonjen. Če pa nimate možnosti izbirati, upoštevajte namig. Ljubezenska plat vas ne bo najbolje zadovoljevala, ker premik Venere v Dvojčkih ne bo najboljši.

NIKI VEDEŽEVANJE, s. p.,
Arja vas 66, Petrovče, 090 44 33, 090 64 35

ko smo bili lenobne dolgočasne
sive sence v svinjaku, kjer je bilo
sicer umazano, zatohlo, nečloveško ujeto, ampak smo se počutili
varno, vsak z neko službo, plačo,
pokojnino, stanovanjem, poceni
hrano in nihče svojega dela ni
mogel opraviti tako izvrstno, da
bi imel od tega kak priboljšek ali
celo svobodo, Bog ne daj!«
Spomini in občutki urednice
so primerljivi s tistimi, ki smo
jim lahko bili priča ob smrti
velikega voditelja Kim Jong Ila.
Tudi takrat so mnogi jokali.
Vprašajmo se, zakaj!
Branko Cimperman ml.,
Braslovče
Gospa Lucija od lepih besed
o pomladi v članku nehote ali
hote preide v enostavno poveličevanje ali obujanje ter pogrevanje nečesa, s čimer smo, vsaj
upam, leta 1991 prekinili.
Celo Ustavno sodišče je o tej
temi reklo svojo besedo, a gospa
Lucija sanja o štafeti, sanja o lepih časih, ki pa jih ni živela. Če
pa jih slučajno je, je bila še povsem nezmožna dojemanja realnega stanja takratnega časa.
V prvem odstavku lepo govori
o dejavnostih v maju, a nostalgično vse nameni tistemu, kar je
že davno prešlo. Želi poveličevati nekega voditelja in njegove
čase, potem ko je z odločitvijo
Ustavnega sodišča prepovedano
po njem celo poimenovati ulico.
Ona se spominja malic, kot
da jih danes ni, govori o druženju, kot da ga danes ni. Dihali so
kot eno. Bilo je super. Radi so se
imeli. Odpadal je pouk in imeli
so športne igre, proslave in piknike. Super, neverjetno.
Le kdo je tej naši današnji
mladini vse to vzel? A celo sama
ugotovi, da so bili hecni v tistih
ruticah.
Da, res, danes šele vidimo, da
smo bili takrat prav takšni, kot
so danes otroci v Severni Koreji
ali na Kubi.
Državno zastavo so vihteli s
ponosom, rodoljubje pa je bilo
samo po sebi umevno. Da, krasno. Pozabila je ali ni vedela za
skupna jedra itd. Očitno je, da
tovarišica Lucija pogreša nekaj,
in ne razumem, zakaj danes še z
mnogo večjim ponosom ne vihti
naše slovenske zastave in zakaj
danes zanjo rodoljubje ni samo
po sebi umevno?!
Boji se, da bi kdo videl v Titovem dnevu mladosti ideologijo.
Ima prav. Ves njen članek je namesto morebitne dobrohotnosti
videti popolnoma ideološki ali
pa komunističen, če že tako hoče.
Prav tako pisanje uresničuje
in jemlje tisto, o čemer piše naprej. Sproščena, vesela, ponosna
in srečna Slovenija pa res ne bo
uresničena z obujanjem in ohranjanjem diktatorskih reliktov in
praznovanj. Ne vem, kako bi bili
lahko na primer danes nemški
otroci sproščeni na Hitlerjevih
paradah?!
Luciji, vsaj kot pišoči in objavljani novinarki, bi moralo biti
jasno, da so neki časi minili, pa
naj so bili, kakršni so že bili. Če
bo pa še naprej hotela nostalgirati za Titom in njegovimi časi,
naj obišče Hudo jamo, Teharje,
Kočevje in kar je še teh od približno 600 grobišč brez sodbe
pomorjenih, in naj nato tako
srčno kot o maju napiše še kaj o
narodovem trpljenju pod njeno
nepozabno ikono.
Res pa se tudi sam strinjam s

tistim pametnim, ki ga v članku
citira: »Kdor se svoje zgodovine sramuje, prihodnosti ni vreden!«
Vendar bi dodal, da je treba
zgodovino najprej poznati, nato
pa se je lahko tudi sramuješ, če
imaš kaj srca in pietete do svojega naroda in seveda čuta za
pravičnost in poštenega odnosa
do preteklosti.
Namesto poveličevanja 25.
maja naj svojima otrokoma
predstavi zgodovino, ne tako
daljno, ko smo samo v letu in
po desetdnevni vojni postali po
mnogih stoletjih res svoboden
narod. Hrvati, Bosanci in drugi
so to plačali s petletnim prelivanjem krvi. Vsega tega pa si
slovenski narod ni priboril sam
po sebi, pač pa vsi tisti ljudje,
ki so imeli v pravem času vizijo
in jajca za vse, kar je udejanjilo
samostojno Slovenijo. Torej tudi
za njeni hčeri je veliko stvari, na
katere sta lahko ponosni.
Veseli in sproščeni, le pravo
zgodovino jima je treba predstaviti, ne pa “bluziti“ o stvareh, ki
so doživele svoj zaslužen konec.
Ki je žal prišel mnogo, mnogo
prepozno. Prepričan sem, da sta
Lucijini hčeri lahko na to ponosni in dosti bolj srečni, kot sem
bil jaz v Titovi pionirski uniformi. Lepo mi je bilo samo zato, ker
sem bil takrat mlad in neveden in
nič drugega ni primerljivo.
Vojko Rizmal, Žalec
V mesecu mladosti in ljubezni mi je polepšal dan uvodnik
v časopisu Utrip. Gospa urednica opisuje čudovito vzdušje
praznovanja dneva mladosti
v nekdanji SFRJ na tako poetičen način, da ga ni mogoče
opisati bolj doživeto.
Ob branju sem se počutil spet
mlad in se spomnil na trenutke
radosti, ki sem jih doživljal kot
Titov pionir. Vendar se z besedami ne da opisati občutkov
sreče, ponosa in ljubezni ob dvigovanju prapora, predaji štafete
in kurirčkove torbice. Srečni
in osvobojeni srednjeveškega
mračnjaštva smo pionirji in pionirke uživali v petju borbenih
pesmi in svečano obljubljali, da
se ne bomo izneverili ideji ljubljenega Voditelja. Obenem pa
smo se še družili, veselili, jedli,
pili, plesali kolo, pouk je odpadel. Dihali smo kot eno in tudi
mislili kot eno. Zdravi duh naroda je prinesel na plan vse tiste
vrednote, ki jih danes tako pogrešamo. Se sploh zavedamo, kaj
smo s tem izgubili?
Le kako je mogoče, da celo danes obstajajo ljudje, ki čudovito
harmonijo praznovanja dneva
mladosti gledajo skozi ideološka očala in hočejo v oživljanju
praznika mladih in mladosti
najti celo protiustavne elemente?! Menim, da tu ne gre zgolj
za kratkovidnost in da takšna
reakcija zahteva večjo politično
budnost. Nič nas ne sme presenetiti! Znano je, kdo stoji za
temi dejanji! Sovražna buržoazna reakcija s pomočjo domačih
hlapcev kokošje pameti omalovažuje in sramoti našo slavno
zgodovino z namenom, da bi
nas spet zasužnjila. Toda ne bo
jim uspelo. Ne bomo si dopustili vzeti naše mladosti v srcu,
ki nam bo pomagala, da bomo
ponosno korakali naprej, novim
zmagam naproti!
Blaž Podpečan, Parižlje,
Braslovče

V vašem članku na prvi strani majskega časopisa Utrip je
veliko lepih misli, pa tudi stavkov, ki so zaskrbljujoči. Res
moramo poisakti elemente, ki
nam bodo pomagali preživeti
današnje krizne čase, ki niso
naklonjeni povezovanju in nas
žal vse bolj razdružujejo.
Je res ekonomija propadla zaradi socializma? Ker smo imeli
takrat vsi ljudje svojo eksistenco,
ki res ni bila pretirano bogata,
a smo imeli vsaj hrano, mlade
družine smo si lahko ustvarile
svoje gnezdo, pa čeprav samo
z eno plačo, med otroki ni bilo
takih razlik kot danes? Ali je
propadla zaradi peščice ljudi, ki
hlepijo zgolj po denarju in materialnih dobrinah, ki bi zaradi
težnje imeti več in imeti oblast
in moč šli preko trupel in vseh
meja v svoji nemoralni izprijenosti?
Kapitalizem bo iz blata povzdignil ekonomijo in v blato
potisnil medčloveške vrednote?!
Kapitalisti s svojim nenasitnim
pohlepom spravljajo množice
ljudi ob službe, v revščino, na
dno, sami pa si ustvarjajo bogastvo. Kje ste, ljudje božji, da
vam ne prekipi?! Jaz sem že v
letih (čez 90 jih štejem) in zame
se ni bati, čeprav me je strah,
kako bom preživela, kar mi je
še ostalo. Za vas me skrbi, ki bi
v tem trenutku morali delati in
se dostojno preživljati in živeti,
za mlade, ki šele vstopajo v ta
svet, ki ne prinaša nič lepega, za
moje vnuke in pravnuke, ki še ne
vedo, kaj jih čaka.
Vsaka gospodarska kriza je
prinesla najhujše – vojno. Bila
sem rojena po prvi svetovni
vojni in že v rani mladosti sem
brala tudi Srečka Kosovela, katerega ideje so danes še kako žive.
Preberite njegovo pesem Ekstaza smrti.
Svoja najlepša leta sem preživela v čakanju na moževo vrnitev
iz vojne. Kaj vse je prestal, vam
raje ne bom pisala. Vem pa, da bi
bil zelo žalosten, če bi vedel, kako
del naše politike danes obsoja takratni čas in v nič daje zgodovino
in ljudi, ki so bili takrat pripravljeni dati svoje življenje in mnogi so ga resnično dali.
Prebrala sem, da je kapital izvirni greh vseh težav človeštva.
Ljudje imajo poleg osebnih potreb tudi skupne potrebe, zato bi
morala biti primarna vrednota
tako na osebni kot na skupni
ravni blaginja vseh ljudi (čista
pitna voda, zdrava hrana, čisti
zrak, enakopravnost pred pravosodnim sistemom, življenje
brez izkoriščanja človeka od človeka, zagotovljeno zdravstveno
varstvo ...) Da lahko uspešno
zagotavljanje skupnih in splošnih potreb družbe gradi samo
skupnost vseh ljudi (državljanov), to je država. Država ne pomeni sama po sebi niti slabega
gospodarja niti slabega lastnika.
Država smo ljudje. Zato morajo
državo voditi zaupanja vredni,
sposobni, od večine izvoljeni
predstavniki in ne ljudje, ki gnetejo razdore med ljudi, ki delajo
po načelu, da je najlažje voditi
državo, katere državljani so med
seboj sprti.
Gospa Lucija, vi ste v naslovu
napisala Pustite nam mladost,
jaz pa pravim, dragi moji, zahtevajte nazaj svojo mladost! Tudi
jaz bi jo, pa mi čas ne dopušča, vi
pa glejte, da na boste prepozni.
Marija Rojc, Griže

MLADI

Meni se rola … film

Utrinek s filmsko-literarnega-glasbenega večera

Na Osnovni šoli Polzela že
drugo leto delujejo odlične
filmske ekipe, ki snemajo izvirne kratke, večinoma 3-minutne
filme in zanje prejemajo številne nagrade. Ob koncu šolskega
leta so v dvorani kulturnega
doma pripravili filmsko-literar-

no-glasbeni večer, na katerem
so predstavili najboljše filme in
literarne prispevke tega leta.
Obiskovalci so bili navdušeni nad ustvarjalno silo mladih
osnovnošolcev. S filmi so sodelovali na filmskem natečaju Safe.
si ter prejeli 2. in 3. nagrado. 2.
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Državno srečanje mladih zgodovinarjev
nagrado sta za film Odtujenost
zaradi mobilnih telefonov prejeli Maša Krajnc in Vita Gradič, 3.
nagrado za film Sodobna pravljica pa Ina Poteko, Nastja Pungartnik, Tea Turnšek, Tim Gaberšek
in Živa Avžner. Nekaj filmov je
nastalo tudi v okviru natečaja revije Pil Plus, v katerem so morali
mladi predstaviti medgeneracijsko sodelovanje.
Karin Pungartnik in Maša
Krajnc sta prejeli nagrado za
film Moderna babica, Gal Pilko
in Max Kralj Kos pa za film Max
in njegov dedi. Prireditev v kulturnem domu je bila tudi zato
v znamenju medgeneracijskega
srečanja z babicami in dedki. Pri
delu so mlade spodbujali mentorji Mojca Cestnik, Marija Kronovšek, Karmen Zupanc in Borut
Petrič.
T. T.

Šolski zbori in Orffove skupine

Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije že
od leta 1969 poteka program
Mladi zgodovinarji. Mladim
raziskovalcem omogoča spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine v lokalnem
okolju. 43. državno srečanje
mladih zgodovinarjev je letos potekalo na OŠ Braslovče
z naslovom Plačilna sredstva
skozi čas.
Srečanja se je udeležilo več
kot 180 učencev in njihovih
mentorjev iz 47 šol iz vse Slovenije. Najprej so se učenci in njihovi mentorji odpravili predstavitev svojih raziskovalnih
nalog po razredih, v katerih je
bila navzoča tričlanska komisija, ki je ocenjevala mlade. Kosilu je sledil zaključni del dneva
s kratkim kulturnim programom učencev POŠ Gomilsko,
ki so zaigrali igrico Žovneški
gospodje, s plesom s Cipra
pa so se predstavili učenci 4.
razreda matične šole. Mlade

Mentorica Bernarda Predovnik ter mladi raziskovalki Katja Sorčan in Blažka
Juhart so prejele zlato priznanje

raziskovalce, njihove mentorje
in ostale povabljene so nagovorili predsednica Komisije
za delo zgodovinskih krožkov
pri ZPMS Judita Podgornik
Zaletelj, ravnateljica šole Andreja Zupan in župan Občine
Braslovče Branimir Strojanšek.
Sledil je težko pričakovani del
– podelitev priznanj vsem 47
raziskovalnim nalogam. Mladi
raziskovalci in njihovi mentorji
so si prislužili 28 zlatih (z naše-

ga območja so jih prejeli učenci
OŠ Braslovče, OŠ Petrovče, OŠ
Polzela in POŠ Trje), 16 srebrnih in 3 bronasta priznanja.
Vodja tekmovanja Bernarda
Predovnik in tudi ostali udeleženci so pohvalili organizacijo
srečanja. Vsi udeleženci tekmovanja in mentorji so se po
končani prireditvi odpravili na
organiziran ogled Pokrajinskega muzeja Celja in Mesta pod
mestom.
T. T.

Potovanje s pesmijo in plesom

Med nastopom ene od Orffovih skupin pod vodstvom Bojane Hrovat

Na Osnovni šoli Prebold delujejo trije zbori, ki pripravijo
vsako leto pred koncem šolskega leta zaključni koncert.
Kaj je ples?
Kaj je ples, je bilo osrednje vprašanje in tudi naslov plesne produkcije, na kateri so nastopile vse plesne
skupine, ki delujejo na OŠ Petrovče.
Nanj pa so odgovarjali plesalci kar
sami. Ne samo z besedo, ampak
tudi s plesom.
Prireditev je potekala konec maja v
Domu II. slovenskega tabora Žalec.
Na njej so se kot prvi predstavili
folkloristi obeh skupin, otroške in
mladinske, pod vodstvom gospe
Helene Turnšek. Za njimi so se
zvrstili najmlajši plesalci prve triade pod vodstvom gospe Sergeje
Dvornik. Nato pa sta na vrsto prišli
še plesni skupini 2. in 3. triade pod
vodstvom gospe Maje Bubik. Predstavile so se s programom, s katerim
so osvojile prestižna priznanja na
državnem Šolskem plesnem festivalu – med drugim tudi zlato. Prireditev so popestrili »profesionalni«
plesalci, ki obiskujejo OŠ Petrovče,
pridružil pa se jim je tudi Tibor Pernarčič. Posebno presenečenje večera je bila Tjaša Šprajc, ki je s svojim
plesalcem Rokom zaplesala tango.
Najbrž so bili vsi gledalci v dvorani
navdušenim nad »plesnim spektaklom«, ki so ga s skupnimi močmi
»zrežirali« plesni navdušenci OŠ
Petrovče z mentoricami. Po njihovem aplavzu sodeč, so bili več kot
navdušeni. Seveda pa tudi niso bili
edini. Tudi vsi plesalci smo bili navdušeni in prav tako tudi naše mentorice. Najbrž nam je bil to vsem en
lep plesni zaključek leta. No, ali pa
tudi ne?

Tudi na letošnjem koncertu, ki so ga pripravili prav
na nekdanji dan mladosti, so
nastopajoči pokazali vse, kaj
znajo in kar zmorejo, hkrati
pa so izžarevali mladost, ki je
marsikoga od njihovih staršev spomnila na čas njihove
mladosti. Posebno ganljivo je
slovo pevk in pevcev, ki končujejo šolanje na osnovni šoli,

od učiteljice in vodje zborov
Bojane Hrovat.
Ob tej priložnosti je nastopil
tudi najmlajši pevski zbor pod
vodstvom Vanje Kranjc, občinstvo pa je prisluhnilo tudi
pesmim iz grl otroškega in
mladinskega pevskega zbora,
ki ju vodi Bojana Hrovat. Pod
njenim vodstvom so nastopile
tudi Orffove skupine.
D. N.

Za varno kolesarjenje
Tudi na Osnovni šoli Prebold skrbijo za cestnoprometno vzgojo najmlajših.
Prvošolci proti koncu šolskega leta sedejo na kolo, da se
izkažejo v spretnostni vožnji
s kolesom za priznanje zlati
sonček, petošolci pa se vse
šolsko leto pripravljajo na
kolesarski izpit.
Učenci so se na kolesarski izpit pripravljali s pomočjo delovnega zvezka S kolesom v šolo in
na koncu vsake teme znanje poglabljali v računalniški učilnici.
Teorijo so kot običajno zaključili s pisanjem testa, nadaljevali

pa s spretnostno vožnjo po poligonu na šolskem igrišču. Učence pri opravljanju kolesarskega
izpita na preboldskih cestah
opazujejo učiteljice in policist.
Letos so bili pri opravljanju izpita vsi zelo uspešni.
Četrto- in petošolci so 15. junija vozili avtomobilčke na akumulatorje JUMICAR in se izpopolnjevali v spretnostni vožnji
v križiščih. Občini Prebold in
Odboru za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so na šoli
hvaležni za vsakoletno financiranje enega izmed projektov v
zvezi s prometom.
K. R.

Po tem lahko sklepamo, da na OŠ
Petrovče zagotovo vemo, kaj je to
ples. Ne le da vemo, tudi čutimo ga.
Klementina Krulec, 8. a,
OŠ Petrovče

Vsi petošolci so uspešno opravili kolesarski izpit.

Na OŠ Polzela je potekala že
tradicionalna zaključna prireditev z naslovom Potovanje s
pesmijo in plesom.
Rdeča nit pevsko-plesne
prireditve je bila potovanje z
vlakom preko različnih držav
v pesmi in plesu. V plesnem
delu so sodelovali učenci od 1.
do 9. razreda (izbirni predmeti:
starinski in družabni plesi ter
šport za sprostitev tae bo).
V pevskem delu so se predstavili pevci otroških pevskih
zborov: Polžki in Sonček ter
mladinski pevski zbor s solisti.
Pevci so za večletno zvestobo
zboru prejeli posebna priznanja, devetošolke in devetošolci pa tudi knjižno nagrado.
Prireditev sta v sodelovanju

V plesnem popotovanju so sodelovali tudi najmlajši

z ravnateljico Valerijo Pukl
pripravili zborovodkinja Mija
Novak in učiteljica športne
vzgoje Nanika Cvikl, za sceno
je poskrbela učiteljica likovne
vzgoje Regina Mratinkovič,

vezno besedilo je pripravila
učiteljica Marija Kronovšek,
vabilo pa je oblikovala knjižničarka Alja Bratuša. Prireditev je slovesno odprla ravnateljica Valerija Pukl. T. T.

Moja rodna gruda
Natečaj z zgornjim imenom
so na osnovne šole naslovile
veteranske organizacije in v
katerega se je vključilo tudi šest
šol s celjskega območja, od tega
kar štiri iz žalske občine. Prav
to je bil razlog, da so letošnji
zaključek natečaja in predstavitev napisanih del organizirali
na I. osnovni šoli Žalec.
Zaključka, prežetega s pesmijo, glasbo in predvsem z branjem tekstov, poslanih na natečaj, so se udeležili predstavniki
veteranskih organizacij, mladi
literati z mentorji, ravnatelji sodelujoč šol in župan Občine Žalec Janko Kos.
Zbrane je pozdravila ravnateljica šole Tatjana Žgank Meža,
spregovorila pa sta jim tudi župan Janko Kos in predsednik
policijskega veteranskega združenja Sever za celjsko območje
Anton Šmid. Oba sta izrazila
zadovoljstvo nad prispevki, ki
so jih napisali mladi literati, in
vsem čestitala za ustvarjalno in

tudi aktualno pisanje o domovini in domoljubju. Anton Šmid
je dejal, da so se za ta natečaj
odločili na pobudo ravnateljice
ene od ljubljanskih šol, ki je ugotavljala, da mladi in tudi mnogi
odrasli premalo spoštujemo svojo domovino. Z natečajem, ki pa
nima tekmovalnega značaja, so
tako spodbudili mlade, da razmišljajo in pišejo o domovini.
Nastali so prispevki, polni lepih
besed, ki odlikujejo našo do-

movino, in tudi kritičnih besed,
ki se nanašajo zlasti na stanje v
domovini in delitve, ki nas razdvajajo in obremenjujejo že več
desetletij. Prireditev je vodila
učiteljica Nina Janežič, s pesmijo
so dogodek popestrili člani komorne pevske skupine osnovne
šole pod vodstvom Zdenke Markovič in ob glasbeni spremljavi
Jožeta Škorjanca. Z glasbo pa
so prireditev polepšali nekateri
mladi glasbeniki. D. Naraglav

Med prebiranjem enega izmed spisov natečaja
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Timotejevo podeželsko doživetje

Timotej Dvoršak je vsak dan začel in končal v »štali«

Zveza podeželske mladine
Slovenije se je odločila približati slovenskemu prebivalstvu resnično podeželje. Na
20 kmetij po vsej Sloveniji
je povabila tiste, ki živijo v
mestih in ki kmečkega dela
doslej niso poznali. Na kmetiji Podpečan v Galiciji je štiri
dni preživel 21-letni študent
elektrotehnike na mariborski
fakulteti, doma iz Lenarta, Timotej Dvoršak.
Najboljša pot za razbijanje
stereotipov o kmetijstvu in za
pridobivanje pravih informacij o pomenu pridelave zdrave
hrane, samooskrbe s hrano ter
o življenju na kmetiji je resnično doživetje. Zato si je, podobno kot pri resničnostnih šovih,
Zveza podeželske mladine Slovenije zamislila program, ki
ga je poimenovala Podeželsko
doživetje. Objavila je razpis, na
katerega so se lahko prijavili

prebivalci mest oziroma urbanih okolij, ki so bili pripravljeni
priti na kmetijo kot delavci in
ne kot turisti ter v nekaj dneh
spoznati pravo kmečko delo.
Edini starostni pogoj je bila
polnoletnost. Odziv je bil sicer
nekoliko manjši od pričakovanega in od 12. do 15. junija so
kmetije gostile samo štiri novih
doživetij željne kandidate. Vendar pa njihove izkušnje kažejo, da je ideja zelo dobra. Tudi
pri Podpečanovih so takšnega
mnenja.
Zadnji dan svojega podeželskega doživetja je Timotej, ki
smo ga zmotili pri delu v sirarni, o razlogih za sodelovanje
povedal: »Navdušila me je prijateljica, ki je rekla, da bom doživel zelo dobro izkušnjo, zlasti
na tej kmetiji, kjer je zelo širok
spekter kmetijskih dejavnosti.
Kot kmetijo si po navadi predstavljamo predvsem hlev, tu

pa prideš še v stik s sirarstvom
in predelavo mleka ter turizmom.« Lenart je sicer mesto,
vendar pa Timotej ni bil povsem brez izkušenj s kmečkim
delom: »Pomagal sem sosedu,
ampak samo pri večjih delih,
da bi šel kdaj v hlev, pa ne. Tudi
smer mojega študija ni povezana s kmetijstvom, se pa morda
povezave najdejo pri strojih v
sirarni. Morda bom moral kdaj
izdelati kakšen tak stroj, kjer je
veliko avtomatike, saj študiram
smer avtomatika.«
Timotej je vsak dan od jutra
do večera preživel s Podpečanovimi. Delovni dan se je začel
in končal v hlevu: »Vstal sem
ob šestih, ob pol sedmih sem bil
že v »štali«. Po navadi ob sedmih zvečer smo spet šli v hlev,
potem pa odvisno, kaj je bilo
potrebno postoriti, največkrat
smo delali do devetih, desetih.
Če so prišli na kmetijo gosti, se
je vsa družina ukvarjala z njimi,
takrat je bilo zelo veliko dela in
sem bil sam v hlevu.
Sicer pa so mi vse povedali
in pokazali. Kar so oni delali,
sem moral tudi jaz, ni bilo druge. Najtežje je bilo pri živini, saj
sem imel nekaj predsodkov glede krav, kaj lahko naredijo oziroma da »bincnejo«, ampak mi
je gospodar rekel, da je živina
takšna do ljudi, kakršni so ljudje do nje. In pri Podpečanovih
so res umirjeni. Sirarstvo pa je
čisto nasprotje hlevu – vse čisto,

Po težkih, a složnih letih zlato

Zlatoporočenca Jožef in Ivana Rančigaj ter priči, vnuka Jernej in Gašper

Te dni sta praznovala zlato
poroko Ivana in Jožef Rančigaj iz Tabora. Civilna poroka je bila v prostorih Občine
Tabor. Obred sta v imenu RS
opravila Ivan Jager in matičar Henrik Krajnc, cerkvenega pa v domači župnijski cerkvi župnik Leopold Selčan.
Jože se je rodil leta 1937
kot najmlajši od štirih otrok
pri Hamotovih v Kapli. Po
končani osnovni šoli, ki jo
je obiskoval v Taboru, se je
kmalu zaposlil v Kovo Vransko, po nekaj letih se je zaposlil v Strojni Žalec, kjer je
delal vse do upokojitve. Iva-

na se je rodila leta 1944 kot
četrti otrok na domačiji Florjan v Kapli. Poročila se je pri
osemnajstih letih. Po poroki
sta živela pri Ivaninih starših.
Kmalu sta se jima rodila sin

Stopovci s Polzele

Timotej Dvoršak in Martina Podpečan zadovoljna ob koncu Podeželskega doživetja

veliko dela. Skupaj s starši smo
se zato odločili, da sprejmemo
enega kandidata na našo kmetijo.« Pri izbiri kandidata niso
imeli besede, jih je pa Timotej
navdušil: »Mi smo imeli že kar
nekaj slabih izkušenj s praktikanti, ki so delali pri nas, Timotej pa je res zelo priden in
inteligenten fant, vidi delo …«
In kaj pravi Martina Podpečan o sedanjosti in prihodnosti
kmetije? »Pri nas smo imeli kar
veliko investicijo, saj imamo
dve dopolnilni dejavnosti: turizem in predelavo mleka oziroma sirarstvo. Tisti, ki se ukvarjamo s pridelavo ali pa prirejo
surovine, to je pri nas mleko,
preživljamo težke čase, saj cene
padajo, stroški pa rastejo. Zato
je poleg kmetijstva potrebna
dodatna dejavnost. Predvsem
mlajša generacija bo morala
delati kaj dodatnega, če bo hotela preživeti in imeti zadovoljiv
življenjski standard, kot smo ga
imeli v preteklosti. Tudi na naši
kmetiji se je zgodilo podobno,

saj tudi jaz verjetno ne bi mogla
ostati doma na kmetiji, če ne
bi imeli dopolnilne dejavnosti.
Tako pa smo naredili korak naprej in seveda na koncu dobimo tudi več za liter mleka, kot
če bi namesto mlečnih izdelkov
prodajali surovo mleko. Veliko
strokovnjakov sicer govori, da
lokacija kmetije ni pomembna,
vendar je po mojem mnenju
zelo pomembna. Mi imamo
srečo, da smo od prvih večjih
naselij oddaljenih pet kilometrov, ker vemo, da se ljudje pet
deset minut še peljejo po izdelke, več pa ne. Pri nas tako vse
izdelke prodamo na kmetiji,
nimamo nobene dostave. Za
zdaj je super, samo dela je veliko, od jutra do večera, tudi ob
vikendih, ne vemo več, kdaj je
sobota in nedelja. Zdi se mi, da
moramo veliko več delati za isti
denar kot v preteklosti, veliko
več osebnega truda je potrebno
vložiti, da uspeš. Ljudi danes
vse zanima, vse jim moraš pokazati, kar je tudi prav.« K. R.

Podelili oskarja učenja 2012
Na UPI – ljudski univerzi
Žalec so v okviru Centra vseživljenjskega učenja Savinjska
(CVŽU Savinjska) že petič
podelili nagrade za posebne
dosežke na področju učenja.
Glavni nagrajenec podelitve je
bil Iv Golčer – dobitnik oskarja za učenje 2012.
Poleg oskarja za učenje so podelili tudi tri priznanja za posebne učne dosežke, ki so jih prejeli
Igor Grčar (predlagateljica Ljudska univerza Rogaška Slatina),
Peter Koštomaj (predlagateljica Ljudska univerza Celje) in
Ibrahim Parić (predlagateljica
UPI – ljudska univerza Žalec).
Nagrajence so predlagali partnerji v okviru projekta CVŽU
Savinjska. Dobitnik oskarja za

Zaigrali po 28 letih

 03/712 12 80

 zkst.utrip@siol.net

Roman in hči Sonja. Po rojstvu sina in hčere je Jože od
domačih dobil nekaj hektarjev zemlje v Taboru, zato sta
se odločila za gradnjo svoje
hiše, v kar sta vložila veliko
truda, saj sta sama zidala, izdelovala betonsko opeko …
Kot pravita, je bilo težko. Jože
je hodil v službo, Ivana pa je
skrbela za družino in delo na
kmetiji svojih bolnih staršev.
Z ljubeznijo sta premagovala vse težave. Zdaj imata tri
vnuke, Gašperja, Jerneja in
Romana, na poti pa je že prvi
pravnuk. Kljub letom sta še
čila in zdrava, z veseljem in
ponosom pa sta povedala, da
sta že več kot 50 let tudi člana
PGD Kapla - Pondor.
T. T

dezinficirano. V sirarstvu, se mi
zdi, se že kaže delček industrije,
zlasti glede pakiranja. Pa tudi
hrana je bila tu fenomenalna.
Sem pristaš domače hrane, to,
kar dobiš danes v trgovini, se
ne more niti približno primerjati s hrano na kmetiji,« je povedal Timotej in dodal, da je spal
v apartmaju, ki ga je prav tako
navdušil. Tudi wellness je čistil,
namakal v njem pa se ni.
In kakšna spoznanja mu je
prineslo to podeželsko doživetje? »Na kmetiji je ogromno garanja od jutra do noči. Kmetija
je velika obveznost, ne moreš
kar tako na dopust. Podpečanovi pa so zelo prijetni in povezani
ljudje. Prihajam iz bolj primestnega okolja, v naši družini se
bolj malo vidimo čez dan, smo
po službah in šolah, tu pa so ves
dan skupaj, skupaj živijo in delajo. Pred to izkušnjo sem imel
tudi sam predsodke do kmetov,
izraz kmet ima za mnoge slabšalni pomen. Zdaj pa se mi zdi
gospodar kmetije kot pravi modrec, na kakršnokoli vprašanje
pozna odgovor. Bi kar ponovil
takšno izkušnjo, morda na kakšni farmi z drugimi živalmi,«
je malo pred odhodom domov
povedal Timotej Dvoršak.
In kako to, da so se pri Podpečanovih odločili za sodelovanje v tem projektu? Martina
Podpečan je članica Društva
podeželske mladine Spodnje
Savinjske doline: »Projekt je
zelo zanimiv, saj gre za promocijo podeželja, da mlade osvestimo, da hrana ne pade z neba
in da je s tem povezanega zelo

Skupina STOP se je na glasbeno sceno s koncertom na
Polzeli vrnila po 28-ih letih
premora. STOPOVCI, ki so
v 80-ih preigravali takratno
rock glasbo, so se tudi 28 let
kasneje predstavili z repertoarjem, ki seže v 70. in 80. leta.
Člani skupine so Tonči Grobelšek (bobni), Robi Rauter
(klaviature, vokal), Matjaž Pur
(kitara), Marjan Pader (kitara,
vokal) in Tomaž Satler (bas kitara, vokal).
T. T.

S podelitve Oskar učenja 2012

učenje Iv Golčer, ki ga je predlagal konzorcijski partner v
projektu CVŽU Savinjska Šolski
center Slovenske Konjice - Zreče, je bil v letih 2008–2011 udeleženec izobraževanja odraslih s
posebnimi potrebami. Iv Golčer
je bil izredno marljiv, vesten in
prizadeven. Kljub številnim
zdravstvenim težavam je redno
obiskoval predavanja in konzultacije, opravil vse obveznosti
po programu ekonomski tehnik in leta 2011 uspešno opravil
poklicno maturo. Iv Golčer je
odprt za svetovanje in še naprej
SLIKOPLESKARSTVO

išče nove možnosti za poglabljanje znanja. S svojo vztrajnostjo
pri izobraževanju in željo po
novem znanju je zgled in spodbuda vsem, ki čutijo strah pred
učenjem in soočanjem s sodobno informacijsko tehnologijo.
UPI – ljudska univerza Žalec že
17. leto sodeluje v Tednu vseživljenjskega učenja. Leta 2012 je
pripravila državno prireditev
in bila tudi v vlogi območnega
koordinatorja 40 partnerskih
organizacij v Spodnji Savinjski
dolini. Skupaj so izvedli kar 99
brezplačnih prireditev.
T. T.
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

SAVINJSKE ZGODBE

V Mariji Reki peli in godli

Reški slavčki so zapeli prvi.

V Mariji Reki je tretji junijski vikend potekala že
16. prireditev Pod Reško
planino veselo živimo. V

treh dneh se je zvrstilo več
prireditev.
V petek je na igrišču ŠD Marija Reka potekalo tradicional-

no športno in družabno srečanje Športnega društva Marija
Reka s svetniki, z županom in
ostalimi predstavniki občine.
Sobota je bila v znamenju
kolesarskega vzpona do doma
pod Reško planino, ki se ga je
udeležilo več kot 40 kolesarjev. Najhitreje je progo prekolesaril Peter Zupančič iz KD
Calcit Kamnik, ki je bil s 16
leti tudi najmlajši udeleženec
tega kolesarskega vzpona. Na
drugo mesto se je zavihtel član
KD Alpe Aljaž Gorčan, tretje
mesto pa je osvojil Vasja Povše iz ŠRK Celje. Najstarejši
tekmovalec je bil 67-letni Rafael Končina iz Šešč.
Sledilo je srečanje nekdanjih učencev, ki so svoja prva
znanja pridobivali v marijereški šoli, ki je zdaj planinski

dom. Srečanja se je udeležilo
več kot 60 učencev in dve
nekdanji učiteljici, Marija
Agrež in Vida Jernejc Kranjc.
Z druženjem so nadaljevali
pod šotorom, kjer so najprej
prisluhnili Reškemu triu, tudi
nekdanjim učencem šole, za
tem pa uživali ob ogledu humorne gledališke predstave
Dobri sosedje v izvedbi domačih kulturnikov. Sledila je
prireditev ljudskih pevcev in
godcev Pojemo in godemo.
Letos so poleg Reških slavčkov nastopile tudi ljudske pevke s Ponikve, Pevke treh vasi,
ljudski pevci Prijatelji 6 Še iz
Šešč in Katarinski fantje iz
Čeč nad Hrastnikom.
Ta dan so pripravili tudi 6.
predizbor harmonikarjev za
Zlato harmoniko Ljubečne in

Družabno srečanje treh ekip
V okviru občinskega praznika je v športnem parku
Športnega društva Marija
Reka tudi letos potekalo
športno srečanje treh ekip.
Vsako leto se med sabo
pomerita ekipa ŠD Marija
Reka in ekipa svetnikov ter

delavcev Občinske uprave Občine Prebold. Tretjo
ekipo sestavljajo člani enega izmed društev v Občini
Prebold, ki praznuje obletnico svojega delovanja.
Letos je bila to ekipa Planinskega društva Prebold,

ki praznuje 40 let svojega
delovanja.
Tekmovanja so se kot navijači udeležili tudi predstavniki Čebelarskega društva
Prebold, ki praznuje letos
60-letnico.Ekipe so se tudi
tokrat pomerile v treh disci-

Sodelujoče ekipe

plinah, najprej v malem nogometu. Tudi tokrat so bili
najuspešnejši domačini, ki
so premagali obe ekipi. Svetniki z županom na čelu so
zasedli drugo mesto, planinci
pa so se morali zadovoljiti s
tretjim mestom. Enak vrstni
red je bil tudi pri dveh šaljivih igrah. V prvi so morali
tekmovalci ločevati dve vrsti
fižola, ki so ga pred tem močno pomešali. V drugi igri pa
je moral tekmovalec s samokolnico in z zavezanimi očmi
voziti slalom med ovirami,
pri čemer mu je dajal napotke sotekmovalec v samokolnici. Končni vrstni red: prvo
mesto domačini, drugo svetniki in tretje jubilanti. Tekmovanje je komentiral Viki
Stergar, za prijetno druženje
pa so poleg dobrot poskrbeli
člani Reškega tria.
D. N.

Večeri rime, globine in vsega drugega
Minuli mesec so v Medobčinski matični knjižnici v Žalcu spet pripravili
vrsto zanimivih kulturnih
dogodkov.
Na večeru rime in globine
so se v žalski knjižnici srečali pesniki iz širšega lokalnega okolja, skrbnik spletnega
pesniškega portala Pesem.si
Gregor Grešak in eden znanih celjskih pobudnikov številnih glasbenih projektov
Brane Mihajlovič Kosta.
Gostili so tudi Emilijo Pavlič, otroško kuharico v po-

koju, avtorico knjig Za otroke kuhajmo zdravo (ki je bila
po izboru Gourmand World
Cookbook uvrščena med
18 najboljših knjig o zdravi
prehrani na svetu v dveh kategorijah) in Mamica, nauči
me kuhati.
V sodelovanju z Muzejem
novejše zgodovine Celje so v
žalski knjižnici odprli razstavo Almino samotno potovanje v dokumentarnem filmu.
Ob odprtju razstave je o svetovni popotnici Almi Karlin
spregovorila direktorica Mu-

zeja novejše zgodovine Celje
Tanja Roženberger Šega.
Zanimiva je bila tudi
predstavitev izbora poezije
poljskega pesnika Adama
Zagajewskega, ki je pod naslovom Iskanje sijaja izšel v
zbirki Nova lirika. Ob tem so
v žalski knjižnici gostili doc.
dr. Nikolaja Ježa, predstojnika Oddelka za slavistiko na

Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani, ki je prevedel to
poezijo iz poljščine v slovenščino.
S patrom Karlom Gržanom pa sta se o temeljnih
vrednotah, ki naj jih starši
in vzgojitelji razvijajo pri
otrocih, pogovarjala Andrej
Steničnik in Valerija Jerman.
T. Tavčar

LETOVANJE OTROK – PUNAT 2012
Občinska zveza DPM Žalec
V LETU 2012 ORGANIZIRA LETOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V PUNATU NA OTOKU KRK NA HRVAŠKEM.
TERMINI LETOVANJA: od 19. do 26. julija, od 26. julija do 2. avgusta,
od 2. do 9. avgusta, od 9. do 16. avgusta.
Prijavnice prejmete v sprejemni pisarni Občine Žalec ali v TIC-u Žalec.
Objavljene so tudi na spletnih straneh www.zalec.si ali www.zkst-zalec.si.
Zadnji rok za oddajo prijavnice je 15 dni pred letovanje, na TIC Žalec.
Več informacij: TIC Žalec, 710 04 34.

POZIVAMO TUDI K PRIJAVI ZA DELO
ZA VZGOJITELJA/-ICO IN UČITELJA/-ICO PLAVANJA
NA LETOVANJU 2012 PUNAT KRK.

Emilja Pavlič v žalski knjižnici

Več informacij o razpisnih pogojih in prijavne obrazce dobite na
www.zalec.si ali www.zkst-zalec.si. Rok prijave je 3. julij 2012.
Prijave pošljite na: ZKŠT Žalec, OE ŠPORT, Aškerčeva 9 a, Žalec,
s pripisom: Prijava za vzgojitelja – letovanje 212, ali po e-pošti na naslov:
zkst.sport@siol.net.
Več informacij: ZKŠT Žalec - Matej Sitar, vodja programa za šport
na tel.: 712 12 67 ali TIC Žalec 710 04 34
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tekmovanje za Reškega godca.
Za oboje se je potegovalo 15
harmonikarjev. Za reškega godca je občinstvo izbralo Barbaro
Kropovšek iz Rečice ob Savinji,
ki se je še z devetimi tekmovalci
uvrstila na polfinalni nastop.
Nedelja je bila v znamenju
10. festivala domačih ansamblov. Nanj so bili povabljeni
nagrajeni ansambli preteklih

25

let. Jubilejni festival, ki pa tokrat ni imel tekmovalnega
značaja, so s svojimi nastopi
obogatili trije ansambli z Dolenjske (Zakrajšek, Šantelj in
Toplar) in Ansambel Mikola iz
Vojnika, Navdih iz Šmartnega
ob Paki, Vrh iz Prebold, Ansambel bratov Avbreht iz Velenja, Za´ka pa ne iz Tabora in
Vitezi Celjski.
D. Naraglav
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Rodoljubni založnik Schwentner

Med nagovorom Roka Glavana

V Schwentnerjevi hiši na
Vranskem je bila do 22. junija odprta razstava Rodoljubni
založnik Lavoslav Schwentner.
Na ogled so bila dela, ki jih je
založil Lavoslav Schwentner.
Razstavo sta pripravila in postavila Katarina Glavan Batagelj in Rok Glavan iz Antikvariata Glavan v Ljubljani.
Avtorja razstave sta se s tem
fenomenom ukvarjala več let,
zbrala mnogo gradiva in izdala publikacijo z naslovom
Rodoljubni založnik Lavoslav
Schwentner. Na odprtju razstave

je Rok Glavan predstavil njuno
delo in zbrane popeljal na zanimivo potovanje po Schwentnerjevem času in njegovih delih.
Povedal je, da je bil Schwentnerjev čas težek čas za knjige, ljudje
namreč niso brali slovenskih
knjig, zato je prispevek Lavoslava Schwentnerja k razvoju slovenske knjige še toliko večji. Poudaril je pomembnost Lavoslava
Schwentnerja kot prvega sodobnega slovenskega založnika, ki
je skrbel, da so bile izdaje knjig
estetske in lepe, ni mu bilo vseeno za dobro slovensko knjigo.

Mitju Mežnerju v slovo
»Kako lepo bi bilo romati vse življenje skozi zelen gozd in se
ne ustaviti … Biti kot gozdna ptica, ki ne pozna poljan. Biti
človek z dobrim srcem. Pravijo mi: To bi ne bilo življenje. A
jaz jim odvračam: Je li življenje bolest?«
S. Kosovel
Mitja pri svojih triintridesetih pomladih zagotovo ni menil, da
je življenje bolest, trpljenje, križ … Čutil, razmišljal in ravnal
je tako, da je pričeval za življenje kot dar, za življenje, ki je
velika stvar. V nenehnih iskanjih je zorel do tega spoznanja in
življenje slavil na čisto svoj način. Vselej prijazen, dobrodušen, včasih resen in zadržan, a tudi iskreno razigran in vesel
v druženju z vsemi, ki jih je imel rad. Mehka, nežna, za dobro in lepo dovzetna duša, občutljiva tudi za stisko in težave
drugih, ves čas ujeta v mrežo večnih vprašanj. Mitja si je znal
vzeti trenutke za pogovor, da prisluhne, komu priskoči na pomoč. V pretirano hitrem utripu modernega časa, ki narekuje
tekmovalnost, zahteva dosežke in le merljive rezultate, je hotel
narediti vse, da bi tekel dober tek, bojeval dober boj, bil konkurenčen in kos vsem izzivom. A tistega usodnega dne majhnega
cilja ni mogel doseči – se srečno vrniti domov. Ni mu bilo dano.
A on zagotovo ni hotel, da bi bilo tako.
Ni hotel umreti. Toliko je bilo še poti, korakov, srečanj, toliko
življenja, ničkoliko lepih sanj. Mitja ni bil človek, ki bi živel le
za naslednji majhni korak. Videl je dlje, čutil globlje, prijazno
pletel niti posebne vrste, niti prijaznosti, naklonjenosti, spoštovanja, dobrote, solidarnosti – v družini, domačem kraju, v svoji veliki vojaški družini, med prijatelji. Počasi in preudarno je
dopolnjeval svoj načrt za življenje, ob mami, očetu in bratu so
mu mirno tekli dobri časi. Omagal je v nenapovedanem boju
z usodo, kot kolesar na cesti v sosednji dolini, ob bistri Savinji.
Mitja ni hotel oditi, a je vendar zdaj že nedojemljivo daleč.
Njegovi domači se v silni žalosti tolažijo, misleč, da je odšel na
neko daljno, daljno misijo … Kot takrat, ko je bil na Kosovu,
ali kot je sedaj njegov brat, v Afganistanu. Mitja je nadvse ljubil svoj domači kraj, a živel je tudi za Slovensko vojsko, ki se
ji je pridružil leta 2007. Kot vojak je najprej deloval v 9. bataljonu zračne obrambe, po končani šoli za častnike pa je bil leta
2009 razporejen v 20. motorizirani bataljon v Celju, v minometno četo. Bil je zelo priljubljen pri svojih podrejenih in nadrejenih, zelo usposobljen in profesionalen. K zadnjemu počitku
na preboldskem pokopališču so ga poleg številnih sokrajanov,
prijateljev, sorodnikov in znancev pospremili njegovi soborci in
številni drugi predstavniki Slovenske vojske, tudi protokolarna
četa, ki je izpeljala pogrebno slovesnost z največjimi vojaškimi
častmi.
Ko se spusti na Zemljo noč, visoko nad Mitju tako ljubo Žvajgo
utripa drobcena zvezda – to je Mitjevo srce, svetloba njegove
mlade duše. Naj tiha misel nanj zažari v nas na kak spokojni
večer ob pogledu na to zvezdo. Ostal bo z nami, nežna svetloba
njegove zvezde pa bo omilila našo bolečino ob slovesu.
M. Smerke, D. Naraglav

Miting za domoljubje

Odprtja razstave se je udeležil tudi Aleš Stopar, kustos
Pokrajinskega muzeja Celje
in izrazil veselje nad tem, da
je Občina Vransko leta 2000
od dedičev odkupila Schwentnerjevo stavbo. Obenem se
je zahvalil Roku Glavanu za
darovane izvirnike Schwentnerjeve izdaje, ki bodo na
ogled tudi konec leta, ko bodo
v Schwentnerjevi hiši pripravili stalno razstavo o založniku in knjigotržcu Lavoslavu
Schwentnerju.
Ob klavirskih zvokih štiriročnih skladbic, ki so jih na klavir
zaigrali Ana in Tjaša Pečovnik,
Tim Križnik in Tilen Tehovnik,
so se lahko udeleženci odprtja
razstave za trenutek potopili v
Schwentnerjev čas.
T. T.

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Galicija je pri spomeniku padlim borcem pri
Šuperger v Zavrhu tudi letos
organizirala miting o domoljubju.
Prireditev so pripravili v
okviru Galiških dni, s svojo
prisotnostjo pa so jo počastili
številni prisotni. V kulturnem
programu so nastopili učenci
POŠ Trje, Magdica Kovačič,
Franc Cvikl, Stanko Cvikl, Počenovi pjebi, Eva, Nika in Zala
Beltram ter slavnostni govornik
Ivan Janez Domitrovič, ravnatelj III. osnovne šole v Celju.
Program je povezovala Anka
Krčmar, ki je poudarila, da je
domoljubje vrednota, ki se je
premalo zavedamo. Dejala je,

S prireditve za domoljubje

kdor ima rad domovino, ta skrbi, da ohranja tudi ponos in dostojanstvo svojega naroda.
Ob pesmi in petju so nadaljevali z druženjem na Počenovi domačiji. Po vzoru nekdanjih partizanskih mitingov, s

katerimi se je krepila narodna
zavest, je tokratno srečanje,
obogateno s kulturo, povsem
opravičilo svoj namen, hkrati
pa organizatorje spodbudilo,
da s tem nadaljujejo tudi v prihodnje.
D. N.

Spominski pohod in poklon talcem
Zloglasni zapor »Stari pisker« v Celju je zadnjo majsko nedeljo obiskalo kar nekaj pohodnikov, ki so se ob
obujanju spomina na čas II.
svetovne vojne in streljanje
talcev, odpravili na triurno pot iz Celja ob Savinji,
preko Kasaz pod Gozdnik,
kjer je potekala proslava v
spomin na deset talcev, ki so
jih Nemci 29. maja 1943 postrelili na tem mestu.
Udeležence sta v Celju nagovorila Janez - Ivan Grobelnik, eden izmed šestih
partizanov, ki so s 14. na 15.
december 1944 izpeljali drzno akcijo z osvoboditvijo
talcev iz tega zloglasnega zapora, in kustosinja muzeja.
Ob tej priložnosti je pohodnik Martin Goršek iz Griž
prebral poslovilno pismo
svojega strica, ki je bil kot
talec ustreljen v Starem piskru. Pred odhodom na pot
so si pohodniki ogledali stalno razstavo v spominski sobi
ob dvorišču, kjer so Nemci
streljali slovenske rodoljube.
Glavna organizatorja pohoda
in proslave sta bila tudi letos

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec in Krajevna
organizacija NOB Griže ob
sodelovanju z Občino Žalec
in Planinskim društvom Zabukovica. Pohoda se je udeležilo več kot 150 pohodnikov,
ki so po treh urah ponosno
prikorakali na prireditveni
prostor pred spomenikom
pod Gozdnikom, kjer je nato
potekala spominska slovesnost.
Pohodnike in ostale zbrane so pozdravili predsednik
Krajevne organizacije ZB za
vrednote NOB Griže Branko Hriberšek, predsednik
Območne organizacije ZB
za vrednote NOB Marijan
Turičnik in župan Občine
Žalec Janko Kos. V svojih nagovorih so poudarili pomen
ohranjanja spomina na NOB,
čestitali pohodnikom za prehojeno pot in se zahvalili
vsem udeležencem ter izvajalcem programa. Ob tej priložnosti so podpisali aneks
k pogodbi o medsebojnem
sodelovanju, ki so jo pred leti
podpisale vse tri veteranske
organizacije (veterani policij-

MEDOBČINSKA SPLOŠNA
KNJIŽNICA ŽALEC
PRIREDITVE
JULIJA IN AVGUSTA 2012
Torek, 3. julij 2012, ob 19. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
potopisno predavanje Gregorja Audiča: Ko regiment v Indijo gre
… Treking v dolini reke Paravati.
Sobota, 7. julij 2012, ob 10. uri na avtobusni postaji v Zabukovici
izlet z zeliščarico Faniko Burjan (nujne predhodne prijave na tel.
št. 03/712 12 52).
Torek, 31. julij 2012, ob 17. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Po pravljici diši – pravljična ura z Ireno Verbič in Keiko Vahčič
Myazaki (izdelovanje origamov).
Torek, 28. avgust 2012, ob 17. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Po pravljici diši – pravljična ura z Nino Trbovšek.
V vseh enotah vabimo k reševanju poletnih knjižnih ugank.
Pripravili pa smo tudi veliko dopustniškega branja.
VSE PRIREDITVE V KNJIŽNICI SO BREZPLAČNE.
Želimo vam sončne in srečne počitnice.

skega združenja Sever – odbor Žalec, Veterani vojne za
Slovenijo Spodnje Savinjske
doline in veterani ZB za vrednote NOB Žalec), tokrat se
je k temu sporazumu pridružilo društvo generala Rudolfa
Maistra.

Spominsko slovesnost je
vodila Danica Vončina Veligošek, v kulturnem programu pa so nastopili Godba
Zabukovica, Mešani planinski pevski zbor Žalec, učenci OŠ Griže in Olga Markovič.
D. N.

Ola
rba
farb
vas fa
SPOMINI IN PROSLAVE
So se pa izkazali. S proslavo mislim. Ni še minil niti dober
mesec, ko je super minister izdal tisto znamenito okrožnico, ki je marsikoga, tudi mene, šokirala, že je tu nova kost,
vržena med ljudi, da se spopademo zanjo z leve in desne.
Jo bo kdo, kost mislim, pograbil zase ali se bosta rivala do
dobra oklala? Se vam zdi to smiselno? Meni ne!
Zato se sprašujem, smo mar tisti, ki se pač radi spominjamo lepih dni naše mladosti, naše zgodovine moteči, morda nezaželjeni ali celo nevarni? Smo pač živeli v tistem
času, vsi mi, ki smo pač takrat hodili v šolo in smo imeli
skupne proslave z eno željo, da bomo združeni tudi v prihodnosti. In vsi smo se učili isto zgodovino in vsi smo se
učili srbohrvaški jezik, ki je danes tuji jezik in se lahko hvalimo, da znamo vsaj en tuji jezik. In za marsikoga, tudi v
parlamentu in celo v vladi, je to edini tuji jezik, ki ga zna.
To pa tudi nekaj šteje.
Res je, da nikoli več ne bo tako, kot je bilo, želim pa, da nam
bo spet lepo, da bomo skupaj ploskali tudi na državnih
proslavah. Ali se zavedate, da za ploskanje potrebujemo
obe roki, levo in desno?
Naj zaključim z odstavkom iz dramatiziranega dela »Lizika«: »/.../ Malo je prilik, da se človek spominja. Vse manj
prilik je, da se človek spominja. Je pa lepo, če se človek
spominja ... V spominih ni nič grdega. Tudi grde stvari so v
spominih lepe. Grde so lepe, ker so minile, lepe so lepe, ker
se jih spominjamo.«
Živim v upanju, da nam nihče ne bo vzel spominov, pa česarkoli se že kdo spominja. Čeprav imaš tudi take, ki se najraje ne bi spominjali tistega, kar jim pač ni po godu, tako
kot na primer moj Francl, ki mu spomin zamrzne takoj, ko
ga spomnim na kakšno njegovo obljubo.
P. S. Si lahko zamislite, da bi se, recimo čez 21 let, našel kdo,
ki bi prepovedal spominjati se današnjih dni?
Ola Mar
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ANGLEŠKI POSUŠEN PEVKA IN FR. PISEC
ROMAIN
KOMIK
IZCEDEK IGRALKA
GARY
(ROWAN) NA RANI MINNELLI (EMILE)

PLAMENICA
PREDDVERJE
SPAKA
LIKOVNIK,
AVTOR
RISB

STAR
SLOVAN
avtor
DOGOMOLEJANEZ DIVŠČINA,
DOVANJE
KORENT PRIPETLJAJ

VITA
MAVRIČ

PRVOTNA VZVIŠEN
PROSTOR
GR. MUZA ZA ZBOR
PETJA
V CERKVI

... IN
JULIJA
MESTO
V NEMČIJI
AM. FILM.
(C. SHEEN)

NAŠ DENAR

GOMILA

ZIMSKOPTIČ
SEVERNIH ŠPORTNO
MORIJ, SREDIŠČE
V ŠVICI
NJORKA
AZIJSKI
VELETOK
ARHITEKT
SAARINEN

NAPAKA,
MOTNJA
STALJENA
SNOV

OGNJENIK
NA SICILIJI

KRALJ
ŽIVALI

SL. EKONOMIST
(ALEKSANDER)

HR. PEVKA
(TEREZA)
TOALETNI
KOVČEK

GLAVNA
SESTAVINA
MAŠČOB
DALJŠE
RAZDOBJE
OSNOVNA
MERA

IDENTIČNOST
LESENO
PIHALO

GR. ČRKA
ŽENA PO
MOŽEVI
SMRTI

UVODNA
GLASBA
K ODDAJI

LIČINKA
TRAKULJE
SERIJSKI
FILM

PEVEC
VASLE

OLIVIER
MESSIAEN
ZVAREK,
PREVRETEK

URAVNOTEŽENJE
BILANCE
PLATINA

PLOČEVINAST SOD
VRANJI
SAMEC

POŠKODBA
TKIVA
SLIKAR
J. HORVAT

NIZEK
Ž. GLAS
IZLOČEK
ŽLEZ

VERA
(LJUBK.)
REŽISER
PANDUR

VRTNA
ZELENJAVA
ST. PAPEŽ.
KRONA

HRVAŠKI
FILOZOF
(PREDRAG)

KRVOSKRUNSTVO
FRANC.
FILOZOF
(HIPPOLYTE)

DESNI
PRITOK
VOLGE

ČRN MOŠKI
SUKNJIČ
OMAR
NABER

RIM. BOGINJA JEZE
IT. DIRIG.
(ALBERTO)

ČEŠKI
ŠAHIST
(RICHARD)
ŽID

TINKARA
KOVAČ
MAJHNA
ČAŠA

EDO
ŠLAJMER
TROPSKI
HRAST

BASK.

IZLOČEK PROVINCA
CIBETOVKE V SEVERNI
ŠPANIJI

PALIČASTA
BAKTERIJA
DOLGOVEZ.
NAŠTEV.

REKA V
RUSIJI
MERA ZA
ZLATO

ALBERTO
TOMBA

JEZERO NA
AVSTRIJ.
KOROŠKEM

ELVIRA
AROMAVOĆA
TIČNA
ZDRAVILNA ŽIVLJENJRASTLINA SKA RAVEN

VNETJE
KOŽE,
ERIZIPEL

MAKED.
PESNIK
ŠOPOV

IGRALKA
TIČRALIJAN
JAPONSKI
NARODNI
PARK (OSA
NAZAJ)

ZAJEDAVEC
PERUTNINE
MESTO
OB REKI
MURES V
ROMUNIJI

PODZEM.
ŽUŽKOJED

ZGORNJI
DEL
STOPALA

MREŽASTA
TKANINA
ROČNI
VOZIČEK

EDVARD
KOCBEK
ATLET
BOLDON

PISATELJICA PEROCI
POTOVALNI NAČRT

LOVSKI
PES
ELDA
VILER

ATA

GRADIVO,
MATERIAL
TISOČLETJE

PRINEM. LIDELOVALEC TERATKA
SOLATE
SEIDEL

NADA
ŽGUR
SREDIŠČE
ROMUN.
DELA MOLDAVIJE
GENETSKI
DVOJČEK
IT. LUKA,
TRIESTE

GODRNJAČ

GANLJIVA
ZGODBA
AZIJCI
(ZANIČLJ.)

AM. PISATELJICA
(ANAIS)

PRI RIMLJ. PO ZRAKU

VODITELJ
STRANKE,
LIDER
MRAČNOST

GLAVNI
ŠTEVNIK

KAVČUK
ČRNE
BARVE

NAPRAVA

PLOSKANJE

FRANCOSKI
FILMSKI
IGRALEC
(GERARD)

UTRIP

LAHKO

PESNICA OBOROŽEN
ZA
ŠKERL LEGIONAR LETENJE

MARŠALOV URAD

IGRALKA
LOLLOBRIGIDA
RADIJKA
IN TELEVIZIJKA ROŠ

GLASBENO
ODRSKO
DELO

GR. OTOK
NEKD. IT.
POLITIK
(PIETRO)

ŠPANSKA
IN JUŽNOAM. TRAV.
RAVNINA
MESTO V
NEMČIJI
NOVINAR
BABAČIĆ

AS,
ŠAMPION

IVAN
TAVČAR

ANGL.
SVETLO
PIVO

STANE
SEVER

LUKA V
ŠPANIJI

PRITOK
RENA
V ŠVICI

STENSKA
SLIKARIJA
NA ŽE OSUŠEN OMET

PERZIJEC
IZUMITELJ
THOMAS
... EDISON

PALMA ZA
POHIŠTVO
RISARSKO
ORODJE

KOZINC
ŽELJKO

GOETHEVZDEVEK
NAŠE
JEVA MATI
KOŠARK.
MESTO
MICHAELA
LEKARNAR
JORDANA OB DRAVI (AUGUST)

SPOD. DEL
POSODE
DRŽAVA V
OCEANIJI
ŠPANSKI ARGENTIN.
TENIŠKI
IGRALEC POLITIČAR(RAFAEL) KA PERON

TRAVNIŠKA
FOTOGRAF
ZDRAVILNA
HODALIČ
RASTLINA

EMIL
NAVINŠEK
KLICA,
KAL

SL. MLAD. SL. ZGOD.
(SIMON)
PISATELJ
LADJAR
(VITAN) ONASSIS

BOA
KOREOGRAF
OTRIN
ČAS BREZ
VOJN
JOŽE
UDOVIČ

JUŠ
KOZAK
KATJA
TRATNIK

AM. FILM.
IGRALEC
GABLE

IZBRIZG.
TEKOČINA
Z MOŠKIM
SEMENOM

VRSTA
APNENCA,
IKRAVEC

OVČJE
KRZNO

DRAGO
IVANUŠA
LJUBA
TADIĆ

SPODNJA
PLOSKEV
PROSTORA,
POD

Nagradna križanka
Rešitev križanke, objavljene v majski številki Utripa:
SLADOLED-BRGLEZ-ZA-VROČE-DNI-POMAGAJMO-INVALIDU-DEJANU-TORTE-VSEH-VRST-IN-OBLIK
Izžrebani nagrajenci: 1. Danijel Kovač, Prežihova 3, Žalec; 2. Anton Fonda, Kamenče 15, Braslovče; 3. Lojzka Štimulak, Podkraj 32, Velenje.
Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti s strani Brglez, d. o. o., Vransko.
Pokrovitelj križanke v tej številki je BRGLEZ, D. O. O., VRANSKO
Vrednost nagrad je 20,86 €, 12,52 € in 8,35 €. Rešitev križanke (samo gesla) pošljite izključno na dopisnicah v uredništvo Utripa, Aškerčeva 9 a, Žalec, do 15. 8. 2012.
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Predpisi ekološkega kmetijstva

Mag. Darja Kropivšek med predstavitvijo knjige

Mag. Darja Kropivšek, bolj
poznana kot velika ljubiteljica
in učiteljica zdravega življenja
in še zlasti joge, je v Ojstriški
vasi v Občini Tabor pripravila
predstavitev knjige, v kateri so
objavljeni predpisi s področja
ekološkega kmetijstva.
V knjigi so objavljeni vsi instituti s področja ekološke pridelave kmetijskih pridelkov in
živil, ki so urejeni z zakonodajo

o ekološkem kmetijstvu. Obogatena je z dvema evropskima
uredbama, Uredbo št. 834/2007
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov
ter z Uredbo št. 889, ki vsebuje
podrobna pravila za izvajanje
osnovne uredbe, ter z dvema
nacionalnima predpisoma, Pravilnikom o ekološki pridelavi
kmetijskih pridelkov oziroma
živil (Uradni list RS št. 71/2010

in 94/2010) in Pravilnikom o
določitvi območij, ki so primerna za ekološko čebelarjenje
(Uradni list št. 103/2011).
V knjigi so objavljena prečiščena besedila obeh uredb ter
obeh nacionalnih predpisov in
pojasnil. Vključena pa je tudi
dopolnitev Uredbe 889/2008
glede ekološkega vina. Velika
uporabna vrednost te knjige
oziroma pojasnil, ki jih je pripravila in napisala mag. Darja
Kropivšek, je v tem, da združujejo posamezna področja po
vsebini v desetih poglavjih. Vsi
pomembni členi, ki omogočajo
natančni pregled ureditve določenih področij, so zapisani
na začetku poglavij in podpoglavij, kar omogoča hitro pot
do pridobitve prave informacije o pridelavi, označevanju in
nadzoru ekoloških živil.
Knjigo, ki ima 342 strani,
je založila GV Založba iz Ljubljane.
D. Naraglav

Kmetje izvolili člane sveta svoje zbornice
Kot smo poročali v Utripu,
so 25. maja potekale volitve
v svet Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije in v svete območnih enot zbornice.
Vsi člani z volilno pravico
(109.811 v prvi volilni skupini fizičnih oseb in 1802 v
drugi volilni skupini pravnih
oseb) so lahko prvič glasovali
tudi po pošti.
Volilna udeležba v skupini
fizičnih oseb je bila 16,33 %
(leta 2008 je bila 11,45 %), od
tega se je skoraj 92 % volivcev, ki so glasovali, odločilo za
glasovanje po pošti. V skupini
pravnih oseb je bila udeležba
24,08 %, od tega je 91,5 % volivcev glasovalo po pošti.
Največ zanimanja je bilo za
članstvo v najvišjem organu
zbornice – v Svetu KGZS, iz
katerega se voli tudi novega
predsednika zbornice ter vse
ostale organe zbornice (podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče

in stalna arbitraža). V skupini
fizičnih oseb se je za 43 mest
potegovalo 220 kandidatov z
19-ih list. Največ mandatov
(17) je dobilo Društvo SKZ –
Slovenska kmečka zveza, s 15
mandati jim sledi Kmečka lista
– Društvo za razvoj kmetijstva
in podeželja. Po dva mandata
so dobili Forum za kmetijstvo
in podeželje SDS, Lista Franc
Režonja in Lista Janeza Slaka.
Po en mandat so dobili Kmečko društvo Nova Slovenija,
Društvo članov sindikata kmetov, Lista Miha Leskovar, Lista
govedorejskih društev Kranj
- Tržič, Zgornja Gorenjska in
Škofja Loka ter Lista Vinko
But. Iz celjske območne enote
so bili v svet zbornice v skupini
fizičnih oseb izvoljeni: Marjan
Golavšek iz Matk, Rok Sedminek iz Podloga pri Šempetru,
Vinko But iz Zgornje Kostrivnice, Peter Vrisk iz Ivence pri
Vojniku.
Člani zbornice so izvolili

Goban velikan
Po zadnjem deževju so se gobarji razveselili letošnje prve
večje gobarske sezone. Hiteli
so vsak na svoje »place«, ki so
strogo varovana skrivnost in o
njih gobarji ne govorijo.
Tudi Silvo Pavlič s Polzele

ima nekaj svojih prostorov in
ko gobe začnejo rasti, jih seveda
obišče. Nazadnje se mu je sreča
nasmehnila v obliki velikanskega gobana s premerom klobuka
47 centimetrov. Tehtal je kar 1,8
kilograma.
T. Tavčar

tudi člane posameznih svetov
trinajstih območnih enot. Svet
celjske območne enote šteje
10 članov, izvoljeni pa so bili:
Peter Hostnik iz Polja ob Sotli, Stanko Javornik iz Rakovca
pri Grobelnem, Anton Plevčak iz Gabrovca pri Podplatu,
Janko Šket iz Belega v Šmarju
pri Jelšah, Gregor Rupnik iz
Polžanske vasi pri Šmarju pri
Jelšah, Simon Tisel s Planine
pri Sevnici, Ivan Oset iz Drešinje vasi pri Petrovčah, Martin
Obrul iz Bezine pri Slovenskih
Konjicah, Ferdinand Kunst iz
Spodnjih Grušovelj pri Šempetru, Jože Kotnik iz Kraberka
pri Ločah.
V skupini pravnih oseb je
bilo v svet KGZS izvoljenih 13
članov, to je iz vsake območne
enote eden, prav toliko pa tudi
v svete območnih enot (v vsak
svet območne enote eden). V
celjski območni enoti so imeli
pravico voliti 203 volivci oziroma pravne osebe, glasovalo
pa jih je 48. Izmed treh kandidatov za svet KGZS je bil izvoljen Jožef Pribožič iz Skornega
pri Šoštanju. V svet območne
enote pa je bil kot predstavnik
fizičnih oseb izmed dveh kandidatov izvoljen Ivan Zidar iz
Šerovega v Šmarju pri Jelšah.
Konstitutivna seja novega
56-članskega Sveta KGZS, ki
bo izvolil novega predsednika in ostale organe zbornice,
je bila predvidena konec tega
meseca.
K. R.

Zlata trsna runenica in zatiranje
ameriškega škržatka
Trsna rumenica je bolezen
vinske trte, ki jo povzročajo
fitoplazme. V Evropi in pri
nas se v vinogradih najpogosteje pojavljata dva tipa trsne
rumenice, in sicer zlata trsna
rumenica, ki jo povzroča
karantenska fitoplazma Grapevine Flavescence dorée, in
rumenica počrnelosti lesa, ki
jo povzroča nekarantenska
fitoplazma Bois noir. Bolezenska znamenja obeh tipov
rumenic so si na videz zelo
podobna, zato je potrebo za
določitev tipov opraviti laboratorijsko analizo. Obe v
vinogradih povzročata gospodarsko škodo, kar vpliva
na kakovost in količino pridelka. Razlika med njima je
predvsem v hitrosti širjenja
bolezni. Zlata trsna rumenica se hitreje in bolj agresivno
širi, hitro zmanjšuje pridelek grozdja, okužene trte pa
običajno delno ali v celoti
propadejo v tretjem letu po
okužbi, medtem ko se rumenica počrnelosti lesa širi
počasneje.
Na okuženih trtah se bolezenska znamenja lahko začnejo pojavljati že po cvetenju
trte in se do jeseni stopnjujejo. Dobro vidna so predvsem
v drugi polovici avgusta in v
septembru. Trsno rumenico
spoznate po tipičnih bolezenskih znamenjih: listi se zvijajo
navznoter in pri belih sortah
rumenijo, pri rdečih pa rdečijo; kabrniki se sušijo in odpadejo; jagode sredi poletja ovenijo in se posušijo; mladike
slabo olesenijo.
Trsna rumenica se na dolge
razdalje prenaša predvsem z
okuženim sadilnim materialom, na krajše razdalje pa s
pomočjo naravnih prenašalcev – žuželk.
Glavni žuželčji prenašalec
zlate trsne rumenice v naravi
je ameriški škržatek, ki s sesanjem prenaša fitoplazmo z
okuženih na zdrave trse. Bolezni ni mogoče zdraviti, vendar
le preprečevati z odstranjevanjem obolelih rastlin in zatiranjem ameriškega škržatka.
V okviru posebnih nadzorov je Fitosanitarna služba
ugotovila, da je ameriški škržatek v Sloveniji prisoten v
vseh vinorodnih deželah in
ker njegova populacija narašča, obstaja nevarnost, da se
z njegovo pomočjo hitro širi
tudi okužba z zlato trsno rumenico v vinogradih.
Ukrepe za preprečevanje

Ameriški škržatek v najprimernejši fazi razvoja za zatiranje kot ličinka – nimfa L3

škode, ki jo povzroča zlata
trsna rumenica, določata Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
zlate trsne rumenice, ki je bil
sprejet leta 2009, in Uredba o
zatiranju ameriškega škržatka
iz leta 2011.
Med preventivne fitosanitarne ukrepe spada predvsem:
redno pregledovanje trt, pridelava neokuženega sadilnega materiala, ugotavljanje in
spremljanje navzočnosti ter
zatiranje prenašalcev in odstranjevanje samoniklih gostiteljskih rastlin.
Eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja
zlate trsne rumenice je zatiranje ameriškega škržatka z
insekticidi.
Na ogroženih območjih ter
vinogradih v žariščih in pripadajočih varnostnih območjih za zlato trsno rumenico
sta junija in julija obvezni
najmanj dve tretiranji ličink
ameriškega škržatka v rastni
dobi. Če je populacija ameriškega škržatka konec julija in
v začetku avgusta srednja ali
velika, to je, da se na rumene lepljive plošče ulovi štiri
ali več škržatkov na ploščo
na teden, opravimo še tretje
škropljenje. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa je obvezno opraviti tri
tretiranja.
Na območju vinorodnega
okoliša Šmarje–Virštanj zlata
trsna runemica še ni prisotna,
vendar smo lani z natančnim
spremljanjem populacije odraslih osebkov ameriškega
škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami potrdili njegovo
prisotnost na celotnem območju. Na večini opazovanih
lokacij je bil prag zatiranja,
4 osebki/ploščo/teden, presežen. Zato priporočamo po
končanem cvetenju vinske
trte, od sredine do konca ju-

ČEBELARSKO DRUŠTVO TABOR

VABI NA DAN ODPRTIH VRAT,
V SOBOTO, 14. JULIJA OB 9. URI

Silvo Pavlič s svojim velikanom

Program: ob 9. uri ogled čebelarskega
muzeja pri ga. Miri Pepel v Ojstriški vasi,
ob 10. uri prikaz točenja medu v
Darkovem čebelnjaku v Klovnu - Miklavž
pri Taboru, ob 11. uri predstavitev
spremenjenega AŽ panja in tehnologija
čebelarjenja.
Vabljeni

Odrasla oblika ameriškega škržatka

nija, opraviti prvo škropljene
proti ličinkam ameriškega škržatka s pripravkom Actara 25
WG v odmerku 200 g/ha. Na
voljo so tudi insekticid Decis
in pripravki na osnovi piretrina. Pri tem pazite na varstvo
čebel in poskrbite, da opravite
škropljenje v poznih večernih
ali zgodnjih jutranjih urah,
ko so čebele v panjih, in da
je pokošena cvetoča podrast.
Poleg tega je smiselno tudi pri
zatiranju drugega roda grozdnih sukačev julija uporabiti
sredstva, ki delujejo hkrati na
ameriškega škržatka. Ukrepi
zatiranja so učinkoviti, če se
sistematično izvajajo vsaj dve
leti zapored.
Imetnikom vinogradov svetujemo, da v vinograde konec
junija, ko se začnejo izlegati odrasli osebki ameriškega
škržatka, izobesite rumene
lepljive plošče in si zapisujete njihovo številčnost vsaj
vsaka dva tedna, ko ploščo
zamenjate z novo. Tako boste
dobili natančne podatke o velikosti populacije in pomenu
zatiranja.
Napovedi o optimalnih rokih in ustreznih sredstvih zatiranja, načinu izobešanja rumenih plošč so vam na voljo
v Obvestilih za vinogradnike,
ki se nahajajo na spletni strani inštituta (www.ihps.si) ali v
krajši obliki na avtomatskem
odzivniku 03/712 16 60. Prav
tako so Obvestila vinogradnikom vseh prognostičnih
centrov Slovenije dostopna na
spletni strani www.fito-info.
si. Več informacij o ukrepih
zatiranja zlate trsne rumenice
lahko preberete tudi na spletni strani Fitosanitarne uprave Republike Slovenije www.
fu.gov.si.
Alenka Ferlež Rus,
univ. dipl. inž. agr.,
Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije

INFORMACIJE
Simona KODRIN, s. p.
Rimska cesta 35
3311 ŠEMPETER
Tel.: 03/700 06 30
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Delovni čas:
pon.–pet.: 8.–18. ure
sobota: 8.–12. ure

PREGLEDI VIDA POD VODSTVOM SPECIALISTA
OKULISTA ZA OČALA IN KONTAKTNE LEČE
Naročite se lahko vsak dan od 8. do 18. ure,
ob sobotah od 8. do 12. ure na tel.: 700 06 30.
Sreda, 18. in četrtek, 19. 7.

Ro~na limfna drenaža

Info.: 031 458 220

ODPRODAJA SONČNIH OČAL

Evelina Lovrenčič, s. p.
Šlandrov trg 33 b, Žalec

Z vami že
20 let

Obiščite nas in
videli boste bolje!

MALI OGLASI
KMEČKA PUNCA, 37 LET, se preseli na kmetijo k gospodu
staremu do 61 let.
Info.: 041 959 192

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

Tel.: 03/ 570 20 70, gsm: 041 709 186

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAUPANJE, za vse starosti, po vsej državi in v tujini.
Info.: 031 836 378

– MONTAŽA, SERVIS IN MERITVE OLJNIH GORILNIKOV,
– NAČRTOVANJE IN MONTAŽA REGULACIJE OGREVANJA,
– POPRAVILA ŠTEDILNIKOV, PRALNIH, SUŠILNIH IN
POMIVALNIH STROJEV,
– POPRAVILA, MONTAŽA IN ČIŠČENJE BOJLERJEV.

FANT S POŠTENIMI NAMENI si želi družinskega življenja.
Info.: 041 240 403
PRODAM MLADE KOZLIČKE za zakol ali nadaljnjo rejo.
Info.: 041 563 725

PRAZNJENJE GREZNIC
JANEZ DOLINAR, s. p., Zabukovica 109, 3302 Griže

Tel.: 031 786 975

POTREBUJETE DODATNI ZASLUŽEK? Nujno iščemo
podjetne ljudi za delo, 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

SPLOŠNO KLEPARSTVO, KROVSTVO IN TESARSTVO

PRODAM PRAŠIČE LASTNE REJE (od 100 do 120 kg).
Možna dostava.
Info.: 041 561 893

uros.krk@triera.net

ODDAM UDOBNE IN LEPO OPREMLJENE VEČPOSTELJNE SOBE na ugodni lokaciji na Polzeli.
Info.: 041 645 555

BARVANJE NAPU[^EV
DELO IN NAJEM DVIŽNE KOŠARE
(do vi{ine 40 m)

www.sam.si

Kako?

Obišci našo internetno stran
www.sam.si, natisni kupon s
torbo, pridi v trgovino Sam in
pri nakupu v vrednosti vsaj
30,00 EUR ti podarimo super
veliko poletno torbo!

P_13_BIS_UtripZalec_138x93.indd 1

Ponudba velja
od 20.6. do 20.8.2012.

14/06/12 10.14

VABIMO VAS K IZOBRAŽEVANJU
V PROGRAMIH:
PREDŠOLSKA VZGOJA (ssi in
poklicni tečaj); EKONOMSKA
GIMNAZIJA, MATURITETNI
TEČAJ, EKONOMSKI TEHNIK (ssi),
ELEKTROTEHNIK (pti), STROJNI
TEHNIK (pti), OBLIKOVALEC
KOVIN – ORODJAR, ELEKTRIKAR,

Naročnik oglasa: UPI – ljudska univerza Žalec

GASTRONOMSKO TURISTIČNI
TEHNIK (ssi), TRGOVEC

IZJEMNO UGODEN
PREDČASNI VPIS

1. - 15. 7. 2012!

BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA
ZA ODRASLE
VISOKOŠOLSKI PROGRAMI
v študijskem središču UPI – LU Žalec

713 35 50
www.upi.si

FAKULTETA ZA UPRAVO LJUBLJANA
(redni in izredni študij)

SAM D.O.O. Domžale, Preserska cesta 1, Zg. Jarše, 1235 Radomlje
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POGREBNA SLUŽBA in CVETLICARNA

ZAHVALA
Na pot v večnost smo pospremili
našega dragega moža, atija, ata

RUDIJA TOMANA
iz Šempetra

Hvala vsem, ki ste nas bodrili v času njegove hude bolezni.
Hvala za vsako odpeto pesem, izrečeno besedo,
misel, stisk roke.
Vsem in vsakomur, ki se vas je dotaknila naša bolečina –
HVALA.
Vsi njegovi
Skromno in pošteno si živel,
le skrbi in delo si imel,
zdaj že deset let v grobu spiš,
a v naših srcih še živiš.

V SPOMIN

ALOJZU SAKELŠKU

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 tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi …
Med nami si!

V SPOMIN
16. julija bo minilo eno leto, odkar je odšel v svoj drugi dom

JOŽEF ČETINA
(po domače Flisov Jože)

(8. 6. 1944–8. 6. 2002)

Vsi njegovi
Skromno in pošteno si živel,
v življenju le skrbi in delo si imel,
vse življenje boriti si se znal,
a v tem spomladanskem jutru si zaspal.

Tvoji domači
Niti zbogom nisi rekel
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal.

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je nenadoma
zapustil dragi ati, sin, brat in stric

JANEZ BIZJAK
iz Malih Braslovč 27
(3. 4. 1955–4. 5. 2012)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem
za ustna in pisna sožalja, sveče, darovano cvetje in
vso podporo v najtežjih trenutkih.
Iskrena hvala gospodu župniku Milanu Gosaku, pevcem,
gospodu Debelaku za lep govor, pogrebni službi Morana in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovo prerano pot.

V SPOMIN
Ob boleči izgubi dragega očeta, dedija,
pradedija, brata, tasta in strica

IVANA ŠEŠKA

iz Pongraca 166, Zagrebena
(20. 5. 1927–16. 5. 2012)
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem
in stanovskim kolegom,
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in za svete maše.
Hvala JKP Žalec, pogrebni službi Ropotar, gospodu župniku
Jožetu Planincu, Godbi Liboje, govornici za poslovilne besede,
predstavnikom DU Liboje, organizaciji ZB Liboje, Društvu
vojaških in vojnih invalidov Celje, Splošni bolnišnici Celje –
oddelku EIT za vso skrb in nego, rudarskim uniformirancem za
častno slovo, sodelavcem Premogovnika Velenje in vsem tistim,
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem skupaj iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

NAG RO B N I S P O M E N I K I
Kamnoseštvo Marjan Amon

Žalujoči: vsi domači, ki ga bomo neizmerno pogrešali

iz Šmartna v Rožni dolini
vam nudi 15 % popust
na pla~ilo z gotovino.

Vse življenje svoje
boriti si se znal,
a v najlepšem mesecu maju
nemočno za vedno si zaspal.

MOŽNOST PLA^ILA
NA 3 OBROKE.

Naročila na GSM: 041 611 087

ZAHVALA

Kamnoseštvo Marjan Amon s.p., Slatina v Rožni dolini 9 A, Šmartno v Rožni dolini

V četrtek, 28. maja 2012, smo z bolečino v
srcu k zadnjemu počitku na pokopališču v
Šempetru pospremili našega dragega moža,
očeta, dedija in pradedija

NAJVEČJI SALON
RAZSTAVLJENIH SPOMENIKOV

ALOJZA RIZMALA
upokojenega splošnega zdravnika
iz Šempetra

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovano cvetje, sveče
in za svete maše. Prisrčna hvala bivšim sodelavcem ZD Žalec in ZD
Polzela ter DU Polzela. Hvala tudi gospodu župniku Mirku Škofleku
za opravljen obred, pevcem za odpete žalostinke in pogrebni službi
Ropotar ter gospe Ivanki za ganljive besede ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali bo strani.
Žalujoči: vsi njegovi

le srce nemo kliče,
zakaj tebe več med nami ni.

V SPOMIN
6. julija bo minilo leto dni,
ko nas je za vedno zapustil mož, oče, dedi

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

iz Pongraca

in ga ohranjate v lepem spominu.

se tudi solza posuši,

Aleksander Steblovnik s. p.

Iskrena hvala vsem, ki ga skupaj z nami nosite v srcu,
mu prižigate sveče in postojite ob njegovem grobu!

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu

Ko bolečina je prevelika,

Postavitev v roku 14 dni. Ugodne cene.

Info.: 031 703 663

www.nagrobniki-mipot.si

|

Tovarniška cesta 11 a, PREBOLD

Zahvale za avgustovsko številko Utripa sprejemamo
do 20. avgusta 2012 oziroma do zapolnitve strani
v uredništvu, Aškerčeva 9 a, Žalec
(Dom II. slovenskega tabora Žalec). Tel.: 03/712 12 80

TOMISLAV HRIBAR
iz Žalca
Tvoji: žena Emilija, hči Petra in sin Gvido z družino
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

V SPOMIN

VIDA KRAJNC
(1931–2002)

Minilo je že deset let, odkar si nas zapustila, draga mami,
vendar je za mnoge od nas tvoj topel nasmeh še vedno tako
živ, kot bi bilo včeraj.
Hvala vsem, ki se je spominjate.
Vsi tvoji
Vsako življenje je dar,
četudi je kratko in krhko,
vsako življenje je dar, ki bo
za vedno živelo v naših srcih.
(Elmar Simma)

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustil

MITJA MEŽNER
(29. 12. 1978–19. 5. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom,
sorodnikom in znancem, sodelavcem Avtokontrola,
transporta Draganovič, bivšim sodelavcem podjetja
Cizej, d. o. o., Ma-prof, fitnes klubu Olimpus,
pogrebni službi Ropotar,
ekipi interne intenzivne nege Splošne bolnišnice Celje,
dr. Ačkunu in gospodu Langerholcu.
Posebej se zahvaljujemo govorniku –
poveljniku 20. MOTB in gospe Ropotar,
gospodu župniku Damjanu Ratajcu in kaplanu
Aleksandru Vreku za opravljen obred,
pevcem, godbi in vsem dobrim ljudem,
ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani
in so našega Mitja tako številčno pospremili
na njegovi zadnji poti.
Hvala za izrečena sožalja in podarjene sveče ter cvetje.
Hvala vsakemu in vsem.
Posebna zahvala Slovenski vojski in enoti za protokol
ter pripadnikom Slovenske vojske
in zveze NATO-ISAF v Afganistanu.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite
ob njegovem grobu z lepo mislijo,
položenim cvetjem ali prižgano svečo.
Žalujoči njegovi:
mami, ati, brat Miha z Ditko in mama

KRONIKA

V 75. letu starosti nas je zapustil dragi
oče, dedi in pradedi

BRANKO SELČAN
iz Liboj 101 a
(1. 1. 1938–8. 6. 2012)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali
ob strani, nam izrekli sožalje in darovali sveče.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: sin Roman in hči Branka z družinama

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

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V SPOMIN
26. junija 2012 mineva dvajset let,
odkar nas je tiho zapustila naša draga

V SPOMIN
6. julija bo minilo osemnajst let žalosti,
odkar nas je zapustil naš
ljubljeni sin

ROBI KOPRIVA

JOŽEFA RANDL

iz Svetega Lovrenca 15 pri Preboldu
Dobrota tvojega srca in rok ne mine,
hvaležnost bogati spomine.
Vsi tvoji

(6. 7. 1970–6. 7. 1994)

Vsem, ki se ga še spominjate
in ga tudi obiščete ob njegovem mnogo
preranem grobu, pa iskrena hvala.
Njegovi: ati, Zlatka, Peter, Petra

"Preveč je belih rož ob cestah,
na njih zapisanih bridkosti,
namesto smeha in mladosti
spomin v tišini onemi ..."

ZAHVALA
Z neizmerno bolečino smo se poslovili od
naše ljubljene hčerke in sestre

KATJE LEBIČ
iz Latkove vasi

Bila je tako mlada, polna življenja in veselja ... Še vedno ne
moremo dojeti, da je res več ni.
Dan, ko smo se na preboldskem pokopališču za vedno poslovili,
je ujet v megleno kopreno žalosti in solza.
Zavedamo pa se, da v tistih trenutkih nismo bili sami, zato se
iskreno zahvaljujemo prav vsem, ki ste nam stali ob strani in nam
vsak po svoje pokazali, da ste jo imeli radi, prav tako tudi tistim,
ki ste poskrbeli, da je bilo zadnje slovo naše Katje lepo in ganljivo.
Za vse darove in pomoč vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni, ki jo neskončno pogrešamo
Bolezen te je objela, poslednjo moč ti vzela,
odšel si tja, kjer ni gorja in ne solza.
Zdaj med nami več te ni, a v naših srcih
boš ostal do konca dni …

ZAHVALA
V 61. letu starosti nas je zapustil dragi
oče in dedi

STANKO MARCEN
(14. 8. 1951–19. 5. 2012)
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POGREBNE STORITVE

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
zdaj obstaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA

junij 2012

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo …
(J. Medvešek)

ZAHVALA
23. maja smo se poslovili od naše
drage mame, babice in prababice

MARJETE JEZERNIK
s Ponikve pri Žalcu 19

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili k
zadnjemu počitku, darovali cvetje, sveče in za svete maše.
Hvala vsem, ki ste nam na kakršen koli način nudili
svojo pomoč in nam stali ob strani v času njene bolezni,
še posebej družini Lah za njihovo nesebično pomoč v
najtežjih trenutkih njenega življenja.
Žalujoči: vsi njeni
Odšel si tja, kjer ni gorja in ne solza.
Med nami več te ni,
a v naših srcih boš do konca dni.

ZAHVALA
Žalostno smo se poslovili od dragega
moža, brata in botra

RUDIJA VODOVNIKA
s Polzele
(6. 4. 1932–11. 6. 2012)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem
za vso pomoč in spremstvo na zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi dekanu Jožetu Kovačecu za opravljen
obred in svete maše ter vsem, ki so sodelovali.
Tvoji najbližji

ZAHVALA
V 86. letu je mirno zaspala draga
mama, tašča, oma, prababica,
sestra in teta

ZINKA ZUPANC
iz Latkove vasi, Prebold

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, cvetje,
sveče in za svete maše. Hvala osebju domov za ostarele
Velenje in Polzela, posebej hvala gospe Mojci Kos, gospodu
župniku Damjanu Ratajcu za opravljen obred, pogrebni
službi Ropotar, pevcem, gospe Ivanki in citrarki.
Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno v srcu ostal.

FRANČIŠEK KRALJ
(3. 8. 1914–22. 6. 2000)
Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas.

PAVLA KRALJ
(21. 6. 1924–4. 2. 2012)

Hvala vsem, ki postojite ob njunem
grobu, prižigate sveče in se ju
spominjate.
Branko in Olga z družino
Mati, sam bom vso pot prehodil.
Ne skrbi.
A vseeno – pridi tedaj,
kadar bo kdo moje srce pohodil.
Dvigni ga, toplo besedo mu daj.
(Kajetan Kovič)

ZAHVALA
V maju je odšla v večnost naša ljuba mami

ZOFIJA KAPITLER
iz Gotovelj
(1931–2012)

Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih zadnjih let stali
ob strani. Posebej hvala sestri Idi, ki je s prijaznostjo in
toplino lajšala njeno nemoč.
Hvala gospodu župniku za lepe besede ob slovesu in hvala
vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.
V življenju je pustila dobre sledi.
Vsi njeni
Skozi vse življenje svoje boriti si se znal,
a v tihem majskem jutru nemočen
za vedno si zaspal.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža, očeta,
starega očeta in brata

IVANA KOSTANJŠKA
iz Podloga
(24. 7. 1942–11. 5. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče.
Zahvala pogrebni službi Morana
in patru Vanču za opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga skupaj z nami pospremili
na njegovi zadnji poti.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Hvala duhovniku gospodu Škofleku za lepo opravljen cerkveni
obred, pogrebni službi Ropotar za organizacijo pogreba,
pevcem moškega pevskega zbora in vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Slavica, hčerki Klavdija in Gordana z družino

Žalujoči: vsi njegovi
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Utrip na novem papirju

Mešanica znanosti in gladiatorstva

foto: T. T.

Še toplo prenovljeno izdajo časopisa si je kritično ogledalo celotno uredništvo, pa tudi direktor izdajatelja ZKŠT Žalec Matjaž
Juteršek. Z izdelkom smo bili zadovoljni.

Najbrž ste opazili, da je že
majska številka našega časopisa
izšla na drugačnem papirju kot
prejšnje. Gre za časopisni papir,
na katerem je natisnjena tudi
večina nacionalnih časopisov.
Prvo izdajo si je, ko je še topla
prihajala iz tiskarskega stroja
tiskarne SET Vevče v Ljubljani,
ogledalo naše uredništvo.

V tiskarni so nas popeljali skozi ves postopek, ki ga
opravijo, potem ko postavljeni časopis prejmejo iz
našega uredništva, hkrati pa
predstavili tudi prednosti tiska na časopisni papir. Gre
za modernejši papir, ki hkrati
pomeni tudi nekoliko nižje
stroške tiska in distribucije, ki

ob visoko kakovostni tehniki
tiska ne izgublja na kakovosti
izgleda. Mnogi med vami ob
prvi izdaji tega niste zaznali,
drugi ste opazili, da je nekoliko prijaznejši otip, tretji pa
malo za šalo ugotovili, da bo
z Utripom po tem, ko ga preberete, končno možno tudi
podkuriti …
L. K.

Minuli vikend je bil Športni
park Žalec prizorišče športnega dogodka, ki ni ravno pogost. Polna tribuna poznavalcev, še več pa radovednežev,
je namreč spremljala finalno
tekmo slovenskega prvenstva
v ameriškem nogometu ali, če
se izrazimo v pravi terminologiji tega športa, spremljali so
tretji Slo bowl. Branilci naslova Ljubljana Silverhawks so se
pomerili z Maribor Generals
in že tretjič zmagali (rezultat
23 : 10).
Eden od pionirjev ameriškega nogometa v Sloveniji Janez
Počkaj je dejal, da je ameriški
nogomet mešanica znanosti in
gladiatorskih bojev. »Football«,
kot ga imenujejo Američani, ki
za običajni nogomet uporabljajo besedo »soccer«, ni ragbi, se
je pa v drugi polovici 19. stoletja v Ameriki razvil iz ragbija.
Smisel obeh je osvajanje na-

Žalska predstavnika ameriškega nogometa Žan Ferant in Kristjan Zimaj

sprotnikovega ozemlja in polaganje žoge v tekmečevo končno
cono, a način, kako to storiti, je
drugačen, prav tako oprema in
igrišče. Čeprav se zdi ta šport
zaradi opreme in vsega zelo
pretepaški, je veliko več kot le
pretep na igrišču, kot včasih rečejo tisti, ki tega športa sploh ne
poznajo. Kakorkoli že, tekma, v
kateri sta za mariborsko ekipo

zaigrala tudi Žalčana Kristjan
Zimaj in Žan Ferant, je bila
atrakcija prijetnega poletnega
dne, vsekakor pa dobrodošel
adrenalinski ventil za sproščanje odvečne energije. Tisti, ki so
ameriški nogomet premierno
»pripeljali« v Žalec, obetajo, da
bi bile od zdaj te tekme lahko v
Žalcu tudi stalnica. Ali pa vsaj
treningi …
L. K., foto: T. T.

Preboldski bazen že odprt

Gladiatorske bitke v Žalskem športnem centru

Moda malo drugače

Ohladitev v bazenu je te dni še kako dobrodošla

Preboldski bazen začenja letos kopalno sezono s kar nekaj
novimi pridobitvami v vrednosti okrog 70.000 evrov. Največ,
od tega kar 50.000, gre na račun nove PVC-obloge bazenskih školjk, približno 20.000
evrov pa je vrednost del.
Uredili so vhod na bazen,
novo sobo za reševalce, nove
sanitarije, zamenjali streho
nad pokritimi objekti in opravili druga potrebna gradbena
dela. Sredstva za obnovo bazena je zagotovila Fundacija
za šport.

Z bazenom, ki so ga prenovljenega predali namenu ob
občinskem prazniku minuli petek, bo tudi v prihodnje
upravljala občina s pomočjo
dijakov in študentov, ki so se
prijavili na razpis za opravljanje počitniškega dela.
Podobno kot v preteklih letih
bo kopanje za otroke in mladino
do 18 let iz preboldske občine
brezplačno, ostali pa bodo morali letos odšteti 1 evro. Celodnevna karta za starejše uporabnike preboldskega bazena stane
tri evre, polovico te vsote bodo

plačali upokojenci, popoldanska
karta pa dva evra. Najugodneje
je imeti letno karto, ki znaša 30
evrov oziroma za študente in
upokojence 20 evrov.
D. N.
Prejšnjo soboto so vendarle
odprli tudi Kopališče Pingo
v Orli vasi. Lastnik in upravljavec je namreč odpravil
napako, ki mu je onemogočala obratovanje.
Kopališče Pingo bo obratovalo vsak dan od 9. do 20.
ure.

Pevsko in glasbeno popoldne

Mlade pevke ob svoji mentorici Alyi in vodji C3 Centra Saši Korun

V Žalcu je potekal letošnji
zaključni koncert C3-centra
iz Gotovelj. Čeprav je bilo
vreme precej aprilsko, je pesem mladih pevk klicala po
soncu in dobri volji.
Prireditev je bila vesela,
glasna, razigrana in v pričakovanju poletja in počitnic.
Nastopajoči so zaigrali in
zapeli veliko zabavnih pop
skladb, seveda pa ni manjkalo domače narodno-zabavne
glasbe.
D. N.

Ljubitelji mode, lepote
in vsega, kar je povezano s
tem, so prišli na svoj račun.
Spring Superstylsih je bila raznolika in nenavadna modna
revija, ki je združevala tako
šport, avtomobile, modo za
prosti čas, večerno toaleto in
dodatke. Za piko na i pa še
nekaj drznih frizerskih mojstrovin.
V dobro uro trajajočem modnem dogodku v Žalcu so se
predstavile številne znane blagovne znamke, modni butiki,
optika, kolesarski center in ponudnik avtomobilov ter seveda
salon lepote in frizerski salon.
Za klubsko vzdušje na prireditvi sta poskrbela DJ Dean Deen
in plesalka Samira.
T. T.

Modna revija v Žalcu

Domiselno vabilo podeželske mladine

foto: T. T.
Kdo se ne bi odzval takim vabilom na kmečke igre v organizaciji Zveze slovenske podeželske mladine in Društva podeželske
mladine Spodnje Savinjske doline, ki jih te dni srečujemo na več krajih po dolini?

