
Na Občini Žalec so potrdi-
li, da imajo zaprto finančno 
konstrukcijo za gradnjo pi-
vske fontane Zeleno zlato, po 
kateri je zanjo iz občinskega 
proračuna zagotovljenih 170 
tisoč evrov in več kot 180 tisoč 
evrov, ki so jih zbrali z dona-
cijami. Zato je župan Občine 
Žalec včeraj sklical novinarsko 

konferenco na temo predvide-
nega začetka gradnje fontane, 
ki zdaj vendarle ni več daleč. 
Z izvajalcem del Remontom, 
izbranim na javnem razpisu 
že lani, se sicer še usklajujejo, 
a zagotovo bodo z deli začeli v 
teh dneh.

Kot je znano, je vodstvo ob-
čine obljubilo, da ne bodo za-

čeli z gradnjo, preden ne bodo 
imeli zaprte celotne finančne 
konstrukcije, torej tudi dela z 
donatorskimi sredstvi. To jim 
je, kot kaže, zdaj uspelo. Poleg 
donacij podjetij in posame-
znikov bodo prejeli tudi nekaj 
tisoč evrov, saj so s projektom 
Fontana Zeleno zlato sodelo-
vali na razpisu Snovalec 2016. 
Izmed 44 prijavljenih na razpis 
in med osmimi finalisti nazi-
va Snovalec 2016 so namreč 
izbrali tri zmagovalce, med 
katere bodo razdelili 15.000 
evrov za uresničitev njihovih 
idej. Nagrajenci projekta so 
Fontana Zeleno zlato, Sladkor-
na čipka in Sredi fantastičnega 
ničesar.

Idejo Fontane Zeleno zla-
to je opisal največji založnik 
turističnih vodnikov Lonely 
Planet: »Ideja vsebuje preplet 
pristnih lokalnih zgodb iz pre-
teklosti in sedanjosti, od boga-
te hmeljarske tradicije do ne-
davnega odmevnega dobitka 
na evropski loteriji, ki je pripo-
mogel k načrtovanju gradnje 
fontane. Za inovativen način 
promocije Žalca, hmeljarske 
Savinjske doline in Slovenije 
ter zaradi uspešne združitve 
interesov raznolikih javnih in 
zasebnih partnerjev v skupen 
projekt komisija podeljuje 
Občini Žalec naziv Snovalec 
2016.«

L. K.

Fontana Zeleno zlato v teh dneh
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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.

Na pragu prazničnega dneva upora proti okupatorju, še bolj pa praznika dela, se ponovno 
sprašujem o tem, kaj praznika pomenita. Predvsem kaj je praznik dela? To, da se veseliš, ker 
sploh imaš delo? Da imaš redno zaposlitev? Da imaš celo delo, ki ti je pisano na kožo, je v skladu 
s tvojo poklicno, strokovno usmerjenostjo? Da imaš solidne pogoje dela, primerno plačilo za 
opravljeno delo? Plačane prispevke in socialno varnost? Da imaš korektnega šefa, tistega, ki 
te spodbuja in vodi, kot je treba? Ali je praznik dela to, da pri delu nisi izpostavljen mobingu 
vseh vrst, med kladivom in nakovalom, ujet v primež eksistencialne ogroženosti? Da imaš do-
bre sodelavce, s katerimi sodeluješ, v ekipi pa vsak prispeva svoj del? Da nimaš sodelavcev, ki te 
onemogočajo, ti celo škodijo na vsakem koraku? Da imaš na drugi strani korektne stranke, ki 
vedo, kaj delajo, in ne postavljajo nemogočih pogojev in zahtev? Kaj je sploh pri našem delu še 
praznik? 

Koliko od vas je zadovoljnih z vsebino, s pogoji dela in plačo? Koliko od vas opravlja svoj 
poklic ali dela na svojem strokovnem področju, ima odličnega, odločnega, delavnega in visoko 
strokovnega šefa s korektnim odnosom do podrejenih in z odličnimi sposobnostmi vodenja? 
Koliko od vas lahko korektno opravlja svoje delo, poklic, deluje strokovno na svojem področju 
dela, ne da bi se vedno našel kdo, ki je pametnejši, ki zavida, ki ima probleme sam s sabo, pa 
se znaša nad drugimi, ki deluje z argumentom moči, namesto z močjo argumenta? Na kratko, 
koliko od vas z veseljem hodi v službo in opravlja svoje delo? 

No, ko boste odgovorili na to, boste dobili odgovore ne le na vprašanja o vaši službi in delu, če 
ju imate, seveda. Dobili boste tudi odgovore na vprašanja, zakaj vas včasih grdo gledajo birokra-
ti za okenci, zakaj vas zelo bolnega kakšna medicinska sestra ali kakšen zdravnik odslovi z aspi-
rinom, zakaj imate včasih občutek, da vam kakšen trgovec v trgovini česa ne želi prodati, zakaj 
voznik v avtu za vami trobi, če ne speljete že prvo sekundo, ko posveti zelena, zakaj na kontaktni 
številki ob uradnih urah nihče ne dvigne slušalke tudi desetič, ko kličete, zakaj …

Nezadovoljstvo je huda reč in če se nalaga, če sega na vsa področja, lahko povzroča tudi psiho-
loške in druge zdravstvene težave, depresije. Te pa ne koristijo nikomur, pa še stanejo več, kot če 
bi imeli bolje in bolj konstruktivno urejen prvi del zgodbe.  

In kaj storiti? O tem, da bi morala biti bolj otpimalno urejena delovnopravna zakonodaja, so 
govorili že na prireditvi ob 40. obletnici žalske zbornice zasebnega gospodarstva. Drugič, me-
nim, da bi veliko naredili že, če bi upoštevali tisto Prešernovo, da le čevlje sodi naj kopitar, torej 
naj se vsak ukvarja in uredi tisto, za kar je postavljen, da dela, tisto, kar mora urediti, namesto da 
se ukvarja z drugimi in s področjem dela, ki ga sam niti strokovno niti po veščinah ne obvlada. 
Tretjič, zavedajmo se, da individualizem in egoizem v kolektivnem svetu soodvisnosti ne poma-
gata. Sodelovanje, medsebojna pomoč, dopolnjevanje enega dela z drugim, skupno reševanje 
težav so gotovo prava pot. In četrtič, malo manj samokritičnosti, več samozavesti in zaupanja 
vase pomaga. To omogoča, da se znamo tudi pri delu postaviti zase, se na nespametno in celo 
konfuzno okolje odzvati konstruktivneje. Petič pa, privoščimo si odmor, privoščimo si praznik, 
saj smo samo ljudje. Da se umirimo, odklopimo, si privoščimo rekreacijo, se posvetimo družini, 
prijateljem, se družimo.

In če menite, da se tale zapis nanaša na koga posebej, potem se motite. Prav vsak izmed vas se 
lahko najde v njem, to je celo zaželeno. Kot pobuda za razmislek in boljše delo v prihodnje! Če to 
ne uspe, potem nam še vedno ostane predlog Cirila Zlobca, ki je gostoval v Vrbju, o ustanovitvi 
ministrstva za pamet.

Privoščim vam torej oddih, odklop in razmislek in če vam uspe, vam za praznike posebej 
čestitam! Prave praznike vam želim!

Lucija Kolar

Praznik dela ali ministrstvo za pamet
foto: T. T.
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»Verjamem in upam, da se 
bo poslovno okolje v Sloveniji 

izboljšalo, enostavno se mora, 
ker sicer tudi elite, ki so na 

oblasti, ne bodo preživele,« je 
med drugim dejal predsednik 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice zasebnega gospodar-
stva Žalec Marko Učakar ob 
praznovanju 40. obletnice te 
žalske zbornice.

Žalska zbornica je skozi svo-
jo štiridesetletno zgodovino 
previharila mnoge viharje, naj-
večjo prelomnico pa je pred-
stavljal prehod iz obveznega 
v prostovoljno članstvo leta 
2013, ki ga je uspešno prestala. 
Tudi za to ji je na slovesnosti v 
Domu II. slovenskega tabora 
v Žalcu 13. aprila predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh predal 
najvišje slovensko zbornično 
priznanje zlati pečat. Več na 
str. 10. D. N.

Zlati pečat za desetletja dela

Marko Učakar z Zlatim pečatom in Branko Meh


