
V Žalcu se mrzlično prir-
pavljajo na odprtje Fontane 
Zeleno zlato, največje atrak-
cije ne le lokalno, celo ne v 
državi, ampak tudi preko 
meja. Obeležila bo prazno-
vanje tokratnega žalskega 
občinskega praznika 6. sep-
tembra. Razvojna agencija 
Savinja pa je prejšnjo sredo 
v Ekomuzeju hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije v Žalcu 
pripravila usposabljanje za 
lokalne turistične vodnike, ki 
bodo promovirali hmeljarsko 
dediščino, zgodbo piva in pi-
vovarstva ter bodo turistom 
predstavljali tudi fontano Ze-
leno zlato. Usposabljanja se je 
udeležilo 35 kandidatov. 

Dr. Hana Šuster Erjavec, 
vodja projekta Fontana Ze-
leno zlato in organizatorka 
usposabljanja turističnih vo-
dnikov je med drugim pouda-
rila, da še tako dobra zgodba, 
kot je Fontana Zeleno zlato, 
potrebuje nekoga, ki jo bo 
znal turistu dobro predstaviti. 
V nadaljevanju so na uspo-
sabljanju spoznavali različne 
tehnike vodenja turistov, se 
naučili, kje poiskati zanimive 
zgodbice o znanih žalskih ve-
ljakih, urili so svoje retorične 
sposobnosti in izkusili, kako 
pomembna je interpretacija 
pri vodenju turistov. Seveda 
nista manjkala mitologija in 
zgodba o pivovarstvu, spreho-

dili pa so se tudi do Fontane 
Zeleno zlato, ki bo domačim 
in turistom z vsega sveta na 
ogled po 6. septembru. 

Med predavanji so udele-
ženci postavljali vprašanja in 
predstavljali svoje izkušnje, 
ki so jih nekateri že pridobili 
z vodenjem po drugih kra-
jih. Vsi obvladajo tuje jezike, 
nekateri celo po tri ali štiri, 
prihajajo pa ne le iz Spodnje 
Savinjske doline, ampak tudi 
iz Laškega, Velenja in drugih 
bližnjih krajev. 

Udeleženci so bili s preda-
vanji in predavatelji zadovolj-
ni, so povedali, prav danes 
(31. avgusta) pa jih čaka še 
preizkus znanja. Organizator-
ji usposabljanja upajo, da bo 
čim več kandidatov uspešno 
opravilo preizkus, saj si želi-
jo veliko dobrih turističnih 
vodnikov, ki bodo z navduše-
njem prikazali hmeljarsko in 
pivovarsko dediščino doma-
čim in tujim turistom. 

 L. K., T. T.

Novi lokalni turistični vodniki
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Jutri začnemo znova. Začetek novega šolskega leta je poseben izziv ne le za neposredno vključene otroke, 
starše in skrbnike ter učitelje in ostalo osebje v šolah. Začetek šolskega leta pravzaprav strese in aktivira ve-
lik del življa in dejavnosti: zdravstvo in ostale ustanove, komunalna podjetja, policijo, predvsem prometno, 
številne druge javne uslužbence in zasebni sektor, denimo papirnice in prodajalne učbenikov, športne trgo-
vine in trgovine z oblačili … da ne naštevam naprej. Začetek šolskega leta je pravzaprav tržno skoraj tako 
zanimiv kot novo leto in božič. Pravzaprav je še bolj zanimiv tudi v času krize, ker sodi v t. i. nujne zadeve, 
ki to potrošnjo popeljejo na seznam nujno potrebnih dobrin. 

Tržna zanimivost, ki jo vse bolj izkoriščajo različni ponudniki blaga in storitev, pa gotovo povzroča vsako 
leto več težav vzgojno-izobraževalnim ciljem šolanja. Če ji podležemo starši, stari starši in učitelji, potem 
ne vem, zakaj se jezimo, da ji podležejo tudi otroci. Zgledi pač pri vzgoji najbolj vlečejo. Teoretično lahko 
napišemo, povemo, celo narišemo otrokom, kaj je prav, kaj se ne sme in še kaj vmes, toda če v praksi deluje-
mo drugače, potem je vse zaman. To že vemo, boste rekli. Se strinjam. Toda zakaj potem vseskozi ponavlja-
mo napake ali jih celo množimo?

Zakaj otrokom rečemo, naj spoštujejo odrasle, potem pa nahrulimo prodajalko pri blagajni ali usluž-
benko pri okencu, ker nam gre na živce nekoliko daljša vrsta, ki je ni povzročila ona.  Zakaj postavljamo 
zakone, ki imajo luknje? Zakaj popravljamo ceste in postavljamo cestne zapore v času, ko je na njih največja 
gneča? Zakaj nervozno hupamo šoferju, ki pred nami vozi po omejitvah hitrosti ali pa pozabi speljati v 
isti sekundi, ko se na semaforju prižge zelena luč? Zakaj starš pred otrokom nadere drugega starša zaradi 
banalnosti, o kateri se ne strinjata, namesto konstruktivnega pogovora, ki bi prinesel modri kompromis 
in zgled spoštovanja otroku? In še bi lahko postavili ogledalo številnim situacijam, ki jih doživljamo na 
vsakem koraku. Vprašanje pred zadnjo povedjo je pravzaprav prineslo odgovor: konstruktiven pogovor, 
kompromis, spoštovanje sočloveka in inštitucij, spoštovanje državljanov ter institucionalna in osebna od-
govornost v okviru vlog, ki jih opravljamo. Pa je težava rešena. 

Spoštovanje in odgovornost sta bolj pomembna od tega, da imamo nekaj radi oziroma nekaj radi počne-
mo, kajti v nobeni vlogi nismo sami, niti v službi, ne v družbi, na cesti, doma … Če nekaj radi počnemo ali 
imamo radi, pa ob tem ne spoštujemo drugih, ne ravnamo odgovorno, ampak egoistično, da bi zadostili zgolj 
svojim potrebam, svojim željam … Vse lepo in prav, tudi svoje želje moramo spoštovati in negovati, a v sku-
pnosti, kakršni koli, žal to vedno ne gre. In tudi ne gre, če se trudijo samo eni, drugi pa ne. Zgledi pa vlečejo. 

Zato, starši, preden rečemo otrokom, naj se učijo, delajo naloge in spoštujejo vaša navodila ter odrasle,  
najprej sami naredimo svoje naloge, spoštujmo svoje otroke, partnerje in ostale družinske člane, učitelje in 
druge, ki prihajajo z nami v stik. Bodimo odgovorni do vsega, kar počnemo, in se s tem najprej naučimo biti 
verodostojni v svoji vlogi starša in v drugih vlogah. Le tako nam bodo otroci »verjeli« in nam vračali tisto, 
kar bomo želeli. In da se razumemo, učenje verodostojnosti velja tudi za druge odrasle osebe in za inštitu-
cije, a starši smo na začetku šolskega najbolj izpostavljeni. Vsem želim verodostojen začetek šolskega  leta 
ali česa drugega, da bi bili odgovorni in bi spoštovali, a hkrati, da bi bili spoštovani in bi čutili odgovornosti 
tudi na drugi strani. Če nam to uspe, potem bomo z veseljem nazdravili tudi z vrčkom piva iz najnovejše 
žalske pridobitve Fontane Zeleno Zlato, ki bo odprla svoje pipe za žalski občinski praznik. Na zdravje in 
uživajte v plodnem septembru, ki bo prinesel številne prijetne prireditve tudi v naši dolini.      

 Lucija Kolar

Predvsem zgledi vlečejo …
foto: T. T.

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ŽALEC

POPOLNA ZAPORA ŠLANDROVEGA TRGA

OD TORKA, 6. 9. 2016, DO SOBOTE, 10. 9. 2016,
dnevno med 11:00 in 03:00 naslednjega dne.

Hvala za razumevanje. 
OBČINA ŽALEC

Bodoči turistični vodniki so iz prve roke izvedeli, kako bo delovala fontana, dr. Hana Šuster Erjavec pa jim je simulirala tudi 
točenje piva, čeprav v času obiska fontana še ni bila končana.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

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

Avtomatska vrata LPU 
z debelino lamel 42 mm

za samo

899 €*

Vrata za varen, topel in urejen dom

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za 
vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o.  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si

Vrhunska garažna 
sekcijska vrata

M-vodoravni motiv, površina 
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann 
ProMatic 3, montaža in 9,5 % DDV, 
v 4 akcijskih dimenzijah: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 

* Priporočene cene za akcijske velikosti, vključno z montažo, 
 gratis oddajnikom HSE 2 in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh 
 pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2015.

akcijska prednost: drugi 
ročni oddajnik brezplačno
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