
Mladinska ekipa braslov-
ških odbojkaric si je prejšnjo 
nedeljo v domači športni dvo-
rani v Braslovčah na finalnem 
turnirju odbojkarskega mla-
dinskega državnega prven-
stva priborila naslov držav-
nih prvakinj. 

Na turnirju so nastopile šti-
ri ekipe: Swatycomet Zreče, 
Nova KBM Branik Maribor, 
Go Volly in ŽOK Braslov-
če. Braslovška ekipa je z 2 : 0 
premagala Swatycomet, Nova 
KBM Branik pa prav tako z 2 
: 0 GO Volley. V boju za tretje 
mesto je ekipa Go Volley z 2 
: 0 premagala Swatycomet, v 

boju za prvo mesto pa so Bra-
slovčanke s 3 : 0 premagale 
Novo KBM Branik in osvoji-
le naslov državnih prvakinj. 
Za ekipo državnih prvakinj 
so pod trenerskim vodstvom 
Zorana Jerončiča in Damja-
ne Mihalinec nastopile Špela 
Bednjanič, Nuša Podbregar, 
Zala Zbičajnik, Samanta Ri-
tuper, Ana Marija Vovk, Anja 
Jerman, Nika Muhovic, Katja 
Sorčan, Katja Mihalinec, Iza 
Vodlan, Anja Hribernik in 
Anja Hribernik st. Za najbolj-
šo igralko turnirja so razglasili 
braslovško odbojkarico Katjo 
Mihalinec, pokale in medalje 

pa je odbojkaricam podelil 
braslovški župan Branimir 
Strojanšek.                   T. Tavčar

Braslovčanke državne prvakinje
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"Tisti trenutek, ko otroku začneš nerazumno olajševati življenje, mu jemlješ zmožnosti, da bi se sam učil 
reševati življenjske probleme. In če si ti kot starš in ne on kot posameznik odgovoren za to, kako se bo počutil, 
kako bo zrasel in kako bo živel ... kakšnega otroka si vzgojil? Takšnega, ki je sprva prepričan, da sta njegova 
sreča in zadovoljstvo v rokah njegovih staršev. Pozneje pa bo prepričan, da je njegova usoda v rokah države, 
politike, delodajalca ali kogar koli že. S tem starši naredijo otroke popolnoma nebogljene," je pred časom v 
intervjuju za časopis Delo ugotavljal priznani slovenski psiholog, specialist klinične psihologije, predavatelj 
dr. Aleksander Zadel, ki ima bogate klinično psihološke izkušnje ter izkušnje z osebnim razvojem posame-
znikov, parov in družin. Njegovih besed sem se spomnila te dni, ko sem se sama srečala s podobno situacijo 
v svojem okolju. Gre za otroka, ki je zaradi večnega odnašanja od riti (se opravičujem, ampak ni optimalnej-
šega izraza v slovarju slovenskega jezika) popolnoma nesposoben reševanja svojih problemov. Ki celo najde 
problem tam, kjer ga ni ali ga naredi. Za svoj neuspeh ali celo samo zaradi bojazni pred neuspehom pa vedno 
najde dežurne krivce v okolju, tiste, ki so mu po njegovem mnenju v danem trenutku najbolj napoti, domne-
vam. Pogovor v živo z vrstniki mu predstavlja hud problem, saj se da vendar vse rešiti po virtualni poti, ko ni 
potrebno pogledati v oči, ali, še bolje, namesto njega to opravijo starši. Za reševanje problema torej njegovi 
starši pokličejo starše trenutnega krivca ali učitelja ali kogarkoli že in mislijo, da jim bodo lahko naložili 
breme svojega otroka. In krog se sklene v napačni smeri. Kratkoročno rešijo problem, dolgoročno pa ga samo 
poglobijo. Tako otrok nikoli ne prevzame odgovornosti za svoje dejanje, vedno pričakuje, da jo bodo drugi, 
pa smo spet tam. Otrok nikoli ne odraste in namesto da bi starši delali v njegovo dobro, mu z odstranjeva-
njem vseh ovir škodijo in ga naredijo popolnoma nebogljenega.

"Starši bi morali dovoliti, da otroci sprejemajo odločitve in sprejemajo odgovornost v skladu s svojimi 
zmožnostmi. Tako pa so pozneje v življenju nesposobni rešiti najmanjši osebni, poslovni ali družbeni pro-
blem. Ker doslej niso še nobenega rešili, ker je vse ata rešil namesto njih, ali pa mama, ali pa njihov odvetnik. 
Ta generacija ni izgubljena generacija, ker so to »zašuštrali« politiki, ampak to so, oprostite izrazu, zasrali 
njihovi starši," pravi o tem brez dlake na jeziku dr. Aleksander Zadel. In to je potem jara kača. To, kar taki 
otroci pričakujejo v fazi otroštva in mladosti od staršev, pričakujejo kasneje od partnerjev, od države, da 
bodo skratka pometali pred njimi, jim omogočali življenje, delo, delovno mesto ... Nisem popolna mama, kot 
ni nobena, se pa trudim, da učim svoje otroke odgovornosti za svoja dejanja, odgovornosti za svoje napake, 
konstruktivnega dialoga in še nečesa pomembnega – spoštovanja do ljudi, s katerimi stopajo v stik. In pono-
sna sem, da so zato večji borci, kot bi bili sicer. V tem trenutku sicer velikokrat dobijo po glavi, tudi zaradi 
na videz neenakopravne bitke, ko se proti njim borijo nebogljen vrstnik in starši vrstnika v paketu. Ampak 
takšne izkušnje so izjemno pomembne za hujše in trše bitke v nadaljnjem življenju. Brez dvoma. Zato, starši 
moji, ne delajte otrok nebogljenih, ne delajte tega svojim otrokom! Ne naredite iz njih čustvenih in socialnih 
invalidov. Naj vam bo za zgled Jasmin Korber iz Prebolda, ki se kljub svoji težki in skorajda nedojemljivi 
gibalni oviranosti, ki ga je priklenila na posteljo, bori za svoj prostor pod soncem v okviru svojih skromnih 
možnosti (preberite na str. 24). In zakaj se potem ne bi samostojno borili tisti, ki teh ovir nimajo?

Pa prijazen februar, od Prešerna do Valentina, radi se imejte, ampak naj vam ljubezen ne zaslepi razuma 
na daljši rok! Lucija Kolar

Starši, ne delajmo otrok nebogljenih!
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V nedeljo se je zaključil že 
deveti mednarodni festival 
tolkalnih skupin  BUMfest, ki 
tudi tokrat ni pozabil ponudi-
ti prijetnih presenečenj, pred-
vsem pa je presenetil v vsej 
svoji podobi in glasnosti. Obi-
skalo pa ga je okoli 1600 ljudi.

Deveta izvedba medna-
rodnega festivala je zadnji 
festivalski dan obiskovalce 
nagradila celo s praizvedbo 
Slovenske simfonete, ki jo je 
pianist Matej Meštrović napi-
sal za skupino Sudar Precussi-
on, izvedli pa so jo skupaj s tro-
bilci Glasbene šole Celje.Trije 
festivalski dnevi so prinesli šti-
ri koncerte, številne delavnice, 
predstavitve, zanimive skrite 
goste in atraktivna preseneče-
nja. Več na str. 8.

L. K. R. K., foto: T. T.

BUMfest z novimi presenečenji

Prvič je BUMfest imel tudi ambasadorja Modrijanovega Blaža Švaba (desno), 
duša in inovator festivala pa je bil ponovno Dejan Tamše (levo)

Mladinske državne prvakinje ŽOK Braslovče

V počastitev slovenskega 
kulturnega praznika se bodo 
v naslednjih dneh po dolini 
zvrstile številne kulturne pri-
reditve.

Osrednja občinska proslava 
Občine Žalec bo v Domu II. 
slovenskega tabora v Žalcu v 
petek, 6. februarja ob 19. uri. 
Na isti dan ob isti uri pa bodo 

še štiri druge osrednje občinske 
proslave, in sicer  preboldska 
v Dvorani Prebold, braslov-
ška na Gomilskem, taborska v 
Domu krajanov Tabor in vran-
ska v Kulturnem domu Vran-
sko. Le Občina Polzela bo svo-
jo osrednjo proslavo pripravila 
v soboto, 7. februarja ob 18. uri 
v Andražu pri Polzeli.        L. K.

Ob kulturnem prazniku


