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Opažam, da se zadnje čase zgodi čedalje več stvari, ob katerih se vprašam, ali se mi sanja ali sem še pri 
zdravi pameti. In če je odgovor na prvo ne, na drugo pa da, potem se vprašam, v kakšni državi živim in kdo 
pravzaprav odloča o tem, kako moramo ravnati in zakaj pravila in red veljajo za ene, za druge pa ne. In če 
ima dobro, pošteno in odgovorno še vedno isti pomen, ki so nam ga privzgojili starši. Zakaj zakone bere 
vsak drugače in jih izbrani lahko prirejajo po svoje? Zakaj nam država namesto boljših pogojev za delo in 
življenje ponuja vedno zahtevnejše, slabše, bolj nemogoče, bolj zakomplicirane, bolj nerazumljive zakone 
in pogoje? Zakaj na koncu koncev delo ni vedno delo, avtoriteta ni vedno avtoriteta, laž ni vedno laž, zakaj 
kraja ni vedno kraja, korupcija ni vedno korupcija? Zakaj nobene stroke ne spoštujemo več, še več, zakaj se 
ne spoštujejo istovrstni strokovnjaki med sabo? Sodniki, odvetniki, zdravniki, učitelji, ravnatelji, novinarji 
in tako naprej … Nikoli ne veš, ali gre za stroko ali je kako drugo ozadje, ki nima zveze s stroko, seveda pa 
nihče ne ve, s čim sploh ima … 

Zakaj torej toliko vprašanj? Prejšnje dni se je v naši dolini mudil kmetijski minister Dejan Židan in obče-
stvu gospodarske zbornice povedal, da mu kljub raziskovanju dolgotrajnega postopka umeščanja trase avto-
ceste ni jasno, zakaj se zadeva vedno znova zatika, vrača na traso s priključkom na avtocesto v Šentrupertu, 
na katero je kmetijsko ministrstvo že večkrat podalo negativno mnenje, saj pozitivnega zaradi stališč stroke 
ne more dati. Ugotovitve medresorske skupine pa je v predal pospravilo ministrstvo za infrastrukturo. Zaradi 
kakšnih interesov, ministru ni jasno, tudi pregled lastništva zemljišč na predvideni trasi ni pokazal nič nena-
vadnega ... Zakaj in komu je interes, da se projekt ustavi ali da se spelje kakorkoli že drugače od racionalnega? 
Halo, pa kje mi živimo? Pa komu naj bo potem jasno, če ni ministru in kdo bo vedel, če ne minister? Kdo ne 
bo dvomil, če že minister dvomi? In če ne ve minister in če ministrstva med sabo niso usklajena, potem tudi 
vlada ne more funkcionirati! Pa kdo v tej ljubi državici potem še kaj ve, še kaj velja, še udari po mizi in lahko 
kaj uredi na bolje?

Ne morete seveda pričakovati, da bom na vsa ta vprašanja odgovorila jaz. Ena odgovorna urednica nekega 
lokalnega časopisa, ki ji stalno dopovedujejo, da je lokalni časopis interes ljudstva na območju te doline in bi 
bili nori, če bi ga usahnili, z vsakim dnem pa preskočimo kakšno poleno, ki kaže ravno na nasprotno. Kdaj 
bomo tole konfuzno situacijo, kjer vsi vemo, da je veliko narobe, in predavamo, da zdaj je pa res zadnji čas, 
da ukrepamo, delamo pa popolnoma nasprotno, celo onemogočamo ljudi, ki še imajo voljo kaj narediti prav, 
kdaj bomo to situacijo privedli do najbolj absurdnega vrhunca? Pa kdo smo mi, da moramo to stoično prena-
šati?! Bedaki, ki moramo spoštovati pravila in zakone, ki moramo plačevati račune in prispevke, bedaki, ki se 
nam mnogi smejijo, ker se moramo držati pravil igre, konec koncev tudi plačevati vstopnice, ki jih nekaterim 
nikoli ni treba, bedaki, ki ne dobimo sejnin, veliko pa delamo prostovoljno? In veste, kaj je najbolj neumno? 
Da se v teh vrsticah tisti, ki so najbolj krivi zanje, nikoli ne najdejo. Najdemo pa se tisti bedaki, o katerih sem 
govorila v predzadnjem stavku. Fuj! 

Ampak nekaj je v teh dneh vseeno prav ... Šole počasi korakajo v ciljno ravnino in na dosegu roke je zaklju-
ček leta. Zaključne prireditve se vrstijo. Šolarji še rešujejo, kar se rešiti da, drugi so že bolj brez skrbi, tretji se 
pripravljajo na valeto, nekatere skrbi matura. Starši se veselimo, trepetamo z njimi. Učitelji imajo najbrž naj-
bolj obremenjene trenutke leta. V zraku pa je tudi zaljubljeni maj, kot ga poznamo od nekdaj. In pred vsemi 
so počitnice in baje tokrat res dolgo, vroče poletje. Pa dopusti! Spočijte si, napolnite si baterije in razmislite, 
kakšna vprašanja boste jeseni postavili oblastem. 

Lucija Kolar
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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujeta za svoja
gospodinjstva občini Braslovče in Prebold.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva
žalske občine. Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti

v trgovinah Brglez na Vranskem
in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor in na 

sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net
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Gasilska zveza Žalec letos 
praznuje 60-letnico delovanja. 
Zveza, ki povezuje 32 prosto-
voljnih in eno prostovoljno 
industrijsko gasilsko društvo, 
skupaj pa kar 4500 članov iz 
občin Žalec, Braslovče, Polze-
la, Tabor in Vransko, pripra-
vlja pestro praznovanje tega 
jubileja.

Program praznovanja bodo 
začeli že ta petek, 29. maja, ko 
bo vodstvo Gasilske zveze Žalec 
in gasilskega poveljstva vsake 
občine obiskalo župane občin, 
iz katerih so društva, povezana 
v Gasilsko zvezo Žalec, ob 19. 
uri pa bodo v dvorani Doma 
kulture v Braslovčah pripravili 

strokovni forum z naslovom 
Gasilska zveza Žalec v sistemu 
zaščite in reševanja – z ramo ob 
rami rešujemo. V soboto, 13. 
junija bo ob 17. uri na Vran-
skem nogometna tekma med 
gasilci Gasilske zveze Žalec in 
pripadniki Slovenske vojske. 
Vrhunec praznovanja pa bo v 
petek, 26. junija, ko se bodo ob 
17. uri v središču Žalca predsta-
vile sile za zaščito in reševanje 
(gasilci, gorska reševalna služ-
ba, jamarji, nujna medicinska 
pomoč, vojska), ob 17.30 pa bo 
začetek prikaznih vaj. Ob 21.00 
bo na Šlandrovem trgu slavno-
stna akademija, ki ji bo sledil 
koncert. 

Gasilci vedno priskočijo na 
pomoč ob nesrečah, zdaj pa GZ 
Žalec z veseljem vabi, da se jim 
pridružite na praznovanju. L. K.

Gasilska zveza Žalec praznuje 60 let

Najbolj kulturna šola leto-
šnjega leta je Osnovna šola 
Petrovče. Naziv, ki ga bo no-
sila pet let, je prejela prejšnji 
četrtek na zaključni prireditvi 
projekta Kulturna šola na Lju-
bljanskem gradu v organizaci-
ji Javnega sklada RS za kultur-
ne dejavnosti (JSKD). 

Naziv kulturne šole so sicer 
namenili 54 slovenskim osnov-
nim šolam od 96, ki so se pri-
javile na razpis. Od tega so 14 
izstopajočim šolam podelili še 
priznanja v posameznih kate-
gorijah, najvišje priznanje JSKD 
Najboljša kulturna šola leta 
2015 pa je po odločitvi strokov-
ne komisije prejela OŠ  Petrov-
če. »Na to smo izredno ponosni, 
saj smo res zelo vpeti v kulturo. 
Zagotovo smo za priznanje za-
služni vsi – otroci, ki se radi lo-
tijo kulturnih izzivov, ki jim je 
kultura v veselje in so se zavoljo 
priprave na kakšen projekt pri-
pravljeni marsikdaj odpovedati 

tudi prostemu času. Mentorji in 
mentorice, ki ob hitrem tempu 
še vedno najdemo energijo, ide-
je in delamo s srcem za otroke. 
Vsi, ki nas kakor koli podpirajo, 
vodstvo šole, starši učencev, lo-
kalna skupnost, Občina Žalec, 
mediji ... « je ob tem povedala 
vodja projekta Kulturna šola 
Suzana Filipčić in dodala, da so 
komisijo prepričali na eni strani 
s širokim naborom kulturnih 
dejavnosti (ples, glasba, likovno 
in literarno ustvarjanje, radio, 
novinarstvo, gledališče, lutke, 
folklora, ohranjanje naravne 
dediščine, bralni projekti ...), ki 
jih ponujajo, na drugi strani pa 
z velikim številom otrok, ki so 
vključeni v kulturno dogajanje 
na šoli. 

»V obrazložitvi so povedali, 
da je povprečno vsak učenec 
vključen v skoraj dve dejavno-
sti. Tako je od 42 dejavnosti, 
ki so učencem na voljo, kar 36 
takšnih, ki niso del obvezne-

ga šolskega kurikula. Ni zane-
marljivo, da smo v treh letih 
skupaj s Podružnično šolo Trje 
priredili več kot 150 kultur-
nih dogodkov, v sklopu kate-
rih je vedno združilo moči več 
mentorjev, tako da se na naših 
prireditvah prepletajo kultur-
ne niti. Vsaj eno prireditev na 
leto postavimo na veliki oder 
v Dom II. slovenskega tabora v 
Žalcu. Skozi celotno šolsko leto 
mentorji spodbujamo učence 
za sodelovanje na literarnih in 
likovnih natečajih. Prav tako z 
ostalimi kulturnimi skupinami 
posegamo po najvišjih prizna-
njih na regijski, državni in celo 
mednarodni ravni (prejeli smo 
kar 24 zlatih priznanj). Ponosni 
smo tudi na kar nekaj odmev-
nih prireditev, ki smo jih v treh 
letih pripravili, z nekaterimi 
smo tudi gostovali drugod ali 
pa smo jih na ogled ponudi-
li drugim šolam, javnosti. Ob 
vsem tem nismo pozabili niti 
na humanitarno noto, saj smo 
ob večjih projektih zbirali de-
nar tudi za šolski sklad. V me-
secu kulture pa se še posebej 
spomnimo na njen pomen, saj 
organiziramo celostni tematski 
kulturni dan, v katerega vklju-
čimo prav vse učence. /.../V 
takšne posebne dni naredi za-
nimiv uvod tudi radijska ekipa, 
novinarji vse dokumentirajo, 
nato pa računalničarji objavijo 
na šolskem spletnem časopisu 
oziroma pošljemo lokalnim ča-
sopisom.«

L. K., foto: arhiv OŠ Petrovče

OŠ Petrovče najboljša kulturna šola

Priznanje je v imenu OŠ Petrovče prevzela vodja projekta Suzana Filipčić (levo, v 
družbi direktorja JSKD Igorja Teršarja).


