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Preprosta, a tako zabavna in v vročih poletnih dneh dobrodošla je bila igrica, ki so si jo omislili v 
začetku avgusta v Sv. Lovrencu organizatorji tradicionalne tekme koscev in grabljic. Vsem članom v 
ekipi so zavezali oči. Prvi je zajel vodo iz posode na začetku kolone, jo podal tistemu za njim, ta pa 
naslednjemu. Zadnji jo je prek glave zlil v posodo za svojim hrbtom na koncu vrste. Lahko si mislimo, 
da je vmes po nesreči ali pa tudi nalašč precej vode steklo po njihovih telesih, a vse skupaj je bila zabava 
zanje in za gledalce pa tudi dobrodošla osvežitev v preteklih vročih dneh. 

Naprej. V Andražu so morali na Biergajbenlaufu med šaljivimi izzivi udeleženci ves čas prenašati 
zaboje piva in za uspešen zaključek ter ob opravljenih nalogah pivo tudi popiti. Na voljo je bila tudi ježa 
rodeo bika. Ob šaljivih kmečkih igrah in njihovih klasičnih izzivih košnje in grabljenja so metali tudi 
jajca in se preizkusili v vleki traktorja.

Vroče poletje, ki poskrbi za najbolj množična dopustovanja in različne odklope ljudi, vsaj za trenutek 
ali dva ustavi čas in resne vsakodnevne vsebine zamenja za zabavne, družabne, tudi neobičajne. 
Številne so poletne zabave in veselice s poskočnimi in kako drugače spodbujajočimi muzikanti, ko tudi 
neljubiteljem poskočnic vseh vrst zaradi plesnih maratonov kaplja znoj od trepalnic in kjer vabljiva 
glasba ni pogoj, da se vname še tako neplesna duša. Skoraj za vsakim šankom srečaš znanca izpred 
desetletja, prijatelj pa postaneš tudi z na videz nekompatibilnim sožurantom.

Tudi siceršnje poletno dogajanje s sproščujočimi vsebinami, s športom in kulturo, z drugimi 
vsebinami, ki »ne povzročajo stresa« kot vsakodnevna delovna rutina, bolj kot drugi deli leta vnaša v 
naša življenja mir in vzpostavlja ravnovesje. Večina nas vzdihne, ko se avgust počasi preveša v september, 
ko se počitnice počasi srečajo s šolskimi vrati, ko poletno vročino zamenjajo meglice in ohladitve.

Kaj kmalu se iz tistih, ki smo noreli na šaljivih igrah in veselicah, prelevimo v tiste, ki jih polivka s 
škafom na glavo ne bi več tako nasmejala. Znoj plesnih maratonov in šaljivih izzivov pa zamenja tisti 
zaradi delovnih nalog.

Velikokrat se vprašam, kako to, da ljudje tako potrebujemo odklope vseh vrst, tudi tiste najbolj nore, 
tudi tiste najbolj divje … In kako tisti »norci« z gajbami v rokah in preznojeni od norenja za realizacijo 
odpičenih družabnih nalog lahko naslednji teden opravljajo povsem resne službene naloge? Ja, ljudje 
potrebujemo igre, da funkcioniramo. No, potrebujemo tudi kruh, zato da se lahko vrnemo.

Ampak dobra novica je, da bo na jesen kontrast s poletjem manjši. Praznovali bomo še naprej, 
tudi po napornem delovnem dnevu, potem ko bo šola, bo kruha in druge hrane na pretek, hmeljska 
dediščina pa bo ob pomoči pridnih rok in navdiha Savinjčanov poskrbela za vse ostalo. Za duševno 
hrano ob številnih prireditvah, za navdih ob raznoterih drugih užitkih, za druženja ob prazniku. Naj 
bo 150 let II. slovenskega tabora in navdih, ki ga nosi njegov spomin, razlog za obisk posodobljene 
operete Hmeljska princesa in za zdravico pri fontani ali kje drugje. Pomembno je, da imamo razlog 
zanjo (zdravico) in nekoga, s katerim lahko nazdravimo ali želi nazdraviti z nami. Mi nazdravljamo z 
vsemi Spodnjesavinjčani! Uspešno v to jesen, bogata bo!                                                                   Lucija Kolar

Hladen tuš ali dobrodošla osvežitev?
foto: D. N.
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Avto-moto zveza Slovenije 
in Policija sta na novinarski 
konferenci prejšnji četrtek v 
AMZS Centru varne vožnje 
na Vranskem predstavili ak-
tivnosti, ki jih bosta izvajali 
ob začetku novega šolskega 
leta, izpostavili pa sta tudi 
pomen pravilnega prevoza 
otrok v avtobusih. V ta na-
men so organizirali tudi brez-
plačni tečaj varne vožnje.

AMZS že tretje leto v sode-
lovanju z avto-moto društvi 
po Sloveniji in s Policijo pred 
začetkom novega šolskega leta 
izvaja kampanjo Še 365 dni, s 
katero ozavešča, da se otroci 
vračajo na šolske poti, hkrati 

pa izpostavlja, da je treba za 
njihovo varnost skrbeti vse dni 
v letu. Kot je povedal Anton 
Breznik, predsednik AMZS, 
je nesreč, v katerih so udele-
ženi otroci, k sreči zelo malo. 
AMZS pa se je odločil izpo-
staviti varno vožnjo z avtobusi. 
»Osnovna pogoja za varno vo-
žnjo sta tehnična brezhibnost 
vozil in ustrezno psihofizično 
stanje voznikov,« je povedal 
mag. Jure Kostanjšek, vod-
ja področja varna mobilnost 
pri AMZS, in dodal, da je pri 
prevozih otrok z avtobusi spre-
mljevalec tisti, ki je odgovoren, 
da so otroci pripeti z varno-
stnim pasom. 

Zagotavljanje varnosti otrok 
je v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših na-
log Policije. »V bližini šol bo 
mogoče opaziti večje število 
policistov, ki bodo spremljali 
predvsem morebitne prekora-
čitve hitrosti, odnos voznikov 
do pešcev in kajenje v vozilu 
ob prisotnosti mladoletnikov, 
saj v času, ko je v vozilu mla-
doletnik, zakon prepoveduje 
uporabo tobačnih izdelkov. 
Posebno pozornost bomo 
namenili vstopanju otrok v 
šolske avtobuse in izstopanju 
iz njim,« je povedal Boštjan 
Smolej iz sektorja prometne 
policije na Generalni policijski 
upravi. Statistika na tem po-
dročju sicer ni črna, Policija pa 
vseeno beleži kar nekaj kršitev 
prometnih predpisov. Največ, 
kar 5400 kršitev je bilo denimo 
lani na področju uporabe var-
nostnih pasov, tako v osebnih 
vozilih kot v avtobusih in or-
ganiziranih prevozih s kombiji. 
34 je bilo kršitev glede odgo-
vornosti spremljevalcev in 32 
kršitev v povezavi z vozniki, ki 
so opravljali organiziran pre-
voz. Glede prepovedi kajenja 
so policisti lani izdali globe v 
466 primerih, letos (do 21. av-
gusta) pa v 279 primerih,« je 
podatke predstavil Smolej.

 T. Tavčar

Varni vseh 365 dni

Maskote Anja, Marko in Zdravko bodo z avto-moto društvi na nekaterih prehodih 
za pešce ob šolah voznike opozarjale, čez koliko dni se otroci vračajo v šolo, na prvi 
šolski dan, 3. septembra, pa bodo s sloganom »Še 365 dni« poudarili, da morajo 
biti vozniki na otroke v prometu pozorni vse leto.

V Žalcu se te dni bližajo 
vrhuncu praznovanja 150-le-
tnice drugega slovenskega 
tabora. Osrednja proslava s 
povorko na Šlandrovem trgu 
bo na dan praznika Občine 
Žalec 6. septembra v Domu 
II. slovenskega tabora, kjer bo 
na predvečer, 5. septembra, 

odmevala tudi posodobljena 
opereta Hmeljska princesa.

Potem ko je vreme prejšnji 
vikend prekrižalo načrte orga-
nizatorjem letošnje Hmeljske 
poti, bo bogat praznični pro-
gram razveseljeval še ves sep-
tember, oktober in tudi kasneje. 
Kulturna doživetja pa zaokrožu-

je tudi izpopolnjena kulinarična 
ponudba, in sicer v začetku 
septembra Teden okusov Zele-
no zlato, ki vabi s tipičnimi in z 
izvirnimi jedmi doline in seveda 
s pivom, še posebej s tistim, ki 
teče iz fontane. Žalec skratka to 
jesen posebej toplo vabi. 

Več na str. 3, 8 in 12.       L. K.

Za 150 let princesa, pivo in še veliko vmes
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