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»Kol'ko je tu do fontane piva, čuj?« To vprašanje s simpatičnim štajerskim zvenom smo ujeli prejšnje 
dni, kasneje pa izvedeli, da je avtor član Akademske folklorne skupine Študent iz Maribora, ki se je prejšnji 
vikend mudila v Žalcu na reviji folklornih skupin. Štajerski fantje so bili eni izmed mnogih obiskovalcev 
zadnjih dveh mesecev, ki so obletavali fontano od blizu in daleč in so prišli pogledat (in poskusit) to najbolj 
poznano turistično atrakcijo našega okolja tudi po načelu »ko smo že ravno šli z obiska v Ljubljani, pa smo 
se mimogrede ustavili še na žalski fontani«, kot nam je zaupal mladenič. Moram povedati, da nas je obisk 
presenetil tudi zaradi tega, ker je v Žalec privabil mlado, staro, motoriste, avtodomarje, tiste z avtobusi in 
individualce, na petek, svetek, na navaden delovni dan, ko so se temperature spustile nevarno k ničli ali ob 
nalivu. Ni zime za Eskime! In ni mane, ki bi preprečila obisk fontane! 

Najbrž je še prezgodaj, da bi izmerili ne le neposredno prodajo vrčkov za pivo pri fontani, ampak tudi, 
kaj je povečan obisk prinesel okolju, ali drugače, kako so ga znali izkoristiti različni ponudniki. Kakor koli, 
upam, da je to okolje resnično začutilo priložnost in jo bo izkoristilo. Ne le za privoščljive komentarje, ko 
se je kdaj kaj malega zalomilo ob zagonu fontane, ali za vse vrste »fovšij«, ki si jih dovolijo tradicionalni 
spodnjesavinjski malomožganski veleposestniki, ki raje, kot da bi se veselili uspeha fontane in vseh, ki 
so ali bodo začutili in izkoristili ta izziv, pljuvajo in privoščijo neuspeh ter si tako ali drugače morda celo 
prizadevajo, da bi vrgli kako poleno pod noge. Želim, da bi jih več začutilo priložnost, kot so jo organizatorji 
prvega Savinjskega Oktoberfesta. Upam, da uspeh prvega ne bo sprožil le skomine tistih, ki se niso spomnili 
te ideje, ampak tudi pozitivno spodbudo okolju, da ga drugo leto še nadgradijo …

Kakorkoli, fontana se od svoje prve sezone poslavlja, zadnjič si bomo lahko natočili pivo na noč čarovnic. 
Kot Oktoberfest smo tudi noč čarovnic uvozili iz tujine. A nič slabega, samo ne pozabimo ohraniti tudi 
tiste izvirnosti, ki smo jo dobili s fontano. Stari Kelti so verjeli, da ob polni luni, najpogosteje noč pred 
dnevom mrtvih, 31. oktobra, mrtvi vstajajo iz svojih grobov in tako ponovno pridejo na zemljo in obiščejo 
svoje domove. Zaradi tega so se ljudje, prestrašeni, da bi srečali mrtve, skrivali za različnimi maskami in 
ustvarjali velik hrup. No, upamo, da bodo fontani celo čarovnice naklonjene kot večina obiskovalcev in da 
je ne bodo pozabile pomladanske vile, ki jo bodo pospremile v novo sezono. Želim si, da bilo dvomljivcev, 
ki se skrivajo za različnimi maskami, in hinavcev, ki si za lastne potrebe privoščijo enkrat eno, drugič drugo 
masko, ciljni skupini pa priredijo tudi izjave, čim manj. S tem imam v mislih vse, ne le tiste fontanine, tiste, 
ki veliko kritizirajo tisto, kar naredijo drugi, ali jim celo zavidajo, sami pa nikoli ali redko naredijo kaj za 
to, da bi kaj dobrega prinesli okolju, v katerem živijo, ali da bi izkoristili priložnosti z lastno akcijo. Naj 
vas bo sram vse večne dvomljivce, kritizerje in hinavce, živeli pozitivci in ljudje akcije, z vsemi napakami, 
ki jih prinese delo. Pravijo, da kdor dela, greši. Raje imam grehe iz dela kot lenuhe, ki vedno le pikolovsko 
kritizirajo grehe tistih, ki delajo. Amen. Razmislite o tem na pragu pomenljivih prazničnih dni, recimo o eni 
od zahtev protestantskega gibanja proti prodaji odpustkov za denar, ki je takrat cvetela. Ali pa o minljivosti 
življenja ob dnevu mrtvih, ki bi nas morala spodbuditi, da bi živeli v bolj pozitivnem sožitju z ljudmi in 
okoljem. Nismo večni, lahko pa smo v svojem času srečni! 

 Lucija Kolar

Dobimo se pri fontani sreče
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Civilne iniciative Braslov-
če, Polzela in Šmartno ob 
Paki so v soboto v Parižljah 
pri Braslovčah skupaj z Vaško 
skupnostjo Podgora pripra-
vile velik protestni shod pro-
ti predlogu trase F2-2 hitre 
ceste na severnem odseku 3. 
razvojne osi od Koroške do 
štajerske avtoceste. Na sho-
du se je zbral okoli 300 pod-
pornikov civilnih iniciativ in 
drugih prebivalcev Spodnje 
Savinjske doline.   

Združene civilne iniciative so 
ponovno poudarile, da predla-
gana trasa F2-2 med Velenjem 
in Šentrupertom ne povezuje 
Celja in Velenja, zaradi česar 
se prometna učinkovitost med 
omenjenima središčema ne bo 
izboljšala. Prav tako je od dru-
gih predlaganih poti dražja za 

približno 188 milijonov evrov, 
kar pa oddaljuje gradnjo ceste 
do Koroške. Predvidena trasa 
ruši 43 stanovanjskih objek-
tov, uničuje pa tudi najboljša 
kmetijska zemljišča v Spodnji 
Savinjski dolini, in sicer 46 ha 
več kot druge trase. 

Od leta 2007 so predstavniki 
civilnih iniciativ že 18-krat po-
dali pripombe na vrednotenje 
tras, ker so v primerjalni štu-
diji kmetijske površine prešteli 
napačno, v prometni študiji pa 
so izdelovalci uporabili napač-
no, za polovico manjše število 
delovnih mest v Celju, kar je 
zmanjšalo pomen povezave od 
Velenja do Celja oziroma do 
avtocestnega priključka v Arji 
vasi, je med drugim povedal 
svetovalec civilnih iniciativ 
Urban Jeriha.

Ker je leta 2011 takratna 
vlada ovrgla traso F2-2 prav 
zaradi negativnega mnenja 
kmetijskega ministrstva, ci-
vilnim iniciativam ni jasno, 
zakaj sedanja vlada vztraja pri 
njej (v nadaljnji postopek jo je 
vrnila vlada Alenke Bratušek) 
in zakaj predlaga novo cesto 
tam, kjer po njihovem mnenju 
sedanje ceste zadostujejo. Pro-
met med Celjem in Velenjem 
bi ostal na stari državni cesti 
tudi po gradnji trase F2-2, kar 
vlada posredno potrjuje v stra-
tegiji razvoja prometa, v kateri 
čez nekaj let predvideva gra-
dnjo štiripasovnice na trasi se-
danje državne ceste med tema 
regijskima središčema. 

Nadaljevanje na str. 6
K. R.

Ponovno protestirali proti F2-2

Z najnovejšega CIB
foto: T. T.
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NOVA VRATA? Z VESELJEM SKUPAJ Z VAMI POIŠČEMO PRAVA

V naši dolini imamo tudi 
letos gazelo in z nacionalnimi 
nagradami nagrajene inova-
torje in inovativna podjetja.

V finale letošnjega regijskega 
izbora gazel se je uvrstilo tudi 

podjetje Petre iz Železnega 
pri Žalcu (s poslovnimi pro-
stori in skladišči v Čepljah pri 
Vranskem). Srebrna nacional-
na priznanja za inovativnost 
pa so si prislužili podjetja Silco 

iz Šentruperta, Tehnos iz Žalca 
in skupina inovatorjev podje-
tja Novem car interior design 
iz Ložnice pri Žalcu.
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Gazela in inovatorji v dolini


