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Vrata za vašo hišo
Odlična kakovost po neverjetni ceni

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

www.matjaz.si • info@matjaz.si

42 mm

42 mm

42 mm

Garažna sekcijska vrata
M-vodoravni motiv, površina 
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann 
ProMatic, montaža in 8,5 % DDV, 
v 4 akcijskih dimenzijah: 
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm. 

888 €*

vrata EPU z debelino 
lamel 42/20 mm 

za samo

925 €*

vrata LPU z debelino 
lamel 42 mm 

za samo

OBIŠČITE NAS NA SEJMU MOS, HALA D!

Septembrski dnevi bodo za-
znamovani s skrbmi in z obve-
znostmi za otroke in odrasle, 
kljub temu pa bo še vedno ve-
liko priložnosti za vesela dru-
ženja in praznovanja. Priredi-
tvam ob praznikih občin Žalec, 
Braslovče in Polzela se bodo 
pridružili številni drugi jubi-
leji. Po več letih nadgradnje 
bodo ob 50-letnici JKP Žalec 
uradno odprli centralno čistil-
no napravo v Kasazah.

Javno komunalno podjetje 
Žalec, d. o. o., je gospodarska 
družba v lasti vseh spodnjesa-
vinjskih občin in ima okoli 70 
zaposlenih. Ena od dejavnosti 
podjetja je tudi čiščenje odpa-
dnih voda (letno 1,1 milijona 
kubičnih metrov odplak). Upra-
vlja s centralno čistilno napravo 
v Kasazah in z devetimi malimi 
komunalnimi čistilnimi napra-
vami. CČN Kasaze je bila dogra-
jena v okviru projekta varovanja 
povodja Savinja, sofi nancirane-
ga z evropskim denarjem, njena 
zmogljivost pa je zdaj 60 tisoč 
populacijskih enot. Uradno 
bodo čistilno napravo odprli v 
okviru žalskega občinskega pra-
znika 12. septembra opoldne.

Slavnostna seja občinskega 
sveta ob prazniku Občine Žalec 
s podelitvijo priznanj bo na dan 
praznika 6. septembra ob 19.00 

v Domu II. slovenskega tabora 
v Žalcu, 18. septembra pa bodo 
odprli novi most v Kasazah. 
V Žalcu ponovno pripravljajo 
tudi mednarodni folklorni festi-
val Od Celja do Žalca, ki bo že 
osmi zapored, prvič bo medna-
rodni festival ukrajinske kultu-
re, v novem Razvojnem centru 
informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij Savinja Žalec bo tra-
dicionalno srečanje podjetnikov, 
ponovno pripravljajo srečanje 
Abrahamov, prav tako vabijo na 
več razstav, športnih in etnolo-
ških prireditev, praznovanje pa 
bo 5. oktobra zaključil hmeljar-
ski likof v Petrovčah. Septembra 
praznujeta tudi Mestna skupnost 
Žalec in KS Galicija.

Veliko prireditev pripravljajo 
društva. Na Gomilskem bodo 
14. septembra praznovali 110-le-
tnico PGD Gomilsko, hkrati tudi 
dan gasilca GZ Žalec, prav tako 
110-letnico bodo 21. septembra 
praznovali tudi v PGD Arja vas.

Ob prazniku Občine Braslov-
če se poleg drugih prireditev 
veselijo delnega odprtja obno-
vljenega obrambnega stolpa na 
starem gradu Žovnek. Na do-
godek ob odprtju 19. septembra 
so povabili tudi predsednika 
države, stolp pa bo novo vsebino 
dobil tudi z odprtjem fotograf-
ske razstave dr. Borisa Skalina. 

Slavnostna seja Občinskega sve-
ta Občine Braslovče pa bo 27. 
septembra.

Občina Polzela praznuje svoj 
praznik oktobra, že septembra 
pa pripravljajo številne prire-
ditve. Med drugim bodo že to 
nedeljo, 1. septembra, uradno 
odprli obnovljeno cesto na Kor-
berjevem klancu v Založah, 15. 
septembra bodo na Gori Oljki 
blagoslovili obnovljene zvonove 
cerkve sv. Križa, zadnja septem-
brska nedelja pa bo v znamenju 
odprtja novega parkirišča pri 
pokopališču v Andražu. Slav-
nostna seja občinskega sveta s 
podelitvijo priznanj bo 20. sep-
tembra na grajskem dvorišču 
Komende, dan pozneje bo tradi-
cionalni sejem dobrot s kmetij, 
pripravili pa bodo tudi več kul-
turnih in športnih prireditev.

Gasilska zveza Prebold bo za-
dnji septembrski petek v športni 
dvorani v Preboldu pripravila 
slavnostno akademijo ob 140-le-
tnici gasilstva na območju se-
danje preboldske občine. Za ta 
jubilej je zaslužno še vedno de-
lujoče Prostovoljno industrijsko 
gasilsko društvo TT Prebold, ki 
je najstarejše industrijsko dru-
štvo v Sloveniji in na Balkanu. 
Razvoj gasilstva v preboldski 
občini bodo predstavili tudi v 
posebnem zborniku.  K. R.

Letošnje poletje je postreglo 
s kar nekaj večjimi zabavnimi 
prireditvami za mlade. Poleg 
Žalske noči mladih in najbolj 
obiskane prireditve Vransko 
Summer Night junija in Rock 
žura hmeljarjev v Braslovčah 
avgusta je v letnem gledališču 
v Grižah potekal prvi Limberk 
fest (avgusta), po nekajletnem 
premoru pa je Turistično dru-

štvo Prebold v soboto organi-
ziralo tudi pred leti zelo od-
meven Žur pod Žvajgo. 

Žura pod Žvajgo ni bilo vse 
od leta 2000. Letos se je Turi-
stično društvo Prebold na pre-
dlog nekaterih svojih članov 
in od podpori Občine Prebold 
odločilo za ponovno obuditev 
prireditve, namenjene mladim 
pa tudi vsem ostalim ljubite-

ljem glasbe in druženja, je po-
vedal predsednik društva Borut 
Podlinšek.

Žur so pripravili v prebold-
skem Gaju, k sodelovanju pa 
povabili glasbene skupine 
iz domačega in bližnjih kra-
jev. Za žur so tako poskrbe-
li Rock out, Decibel virus, 
Special delivery, Stop, Ritem 
band in U živo. K. R.

Septembra bo zelo živahno

Pod Žvajgo spet žur

                          

 

Elektri ni skuterji že od 1069 Eur / na zalogi 

V Sloveniji smo »po zaslugi« Urada RS za mladino in Zavoda RS za zaposlovanje dlje časa mladi kot 
ostali Zemljani. Slednja namreč pri nas uvrščata med mlade tiste, ki so stari od 15 do 29 let, medtem 
ko Združeni narodi štejejo za mlade stare od 15 do 24 let. Ta »povišica« je potemtakem dosegla, da je 
v Sloveniji več mladih kot drugje. Hec? Karkoli je že razlog drugačnih meril, mi se lahko s temi števil-
kami poigramo po svoje. Glede na to, kako se mladi počasi osamosvajajo od svojih staršev (nekaj za-
radi slabših možnosti za mlade, nekaj tudi zaradi »razvajenosti« udobnega sveta pri starših), so mladi 
ravno tako dolgo, dokler ne uspejo oditi na svoje. Tudi povprečna starost slovenskih mamic ob rojstvu 
prvega otroka, ki je zdaj že 30 let in pol, zanimivo sovpada s temi podatki. Lahko bi rekli, da rojevajo, 
ko niso več mlade, če se držimo statističnih kriterijev. Zanimivo pa ta dvigajoča se lestvica staranja ma-
ter še ni poslabšala našega rodnostnega trenda. Število prebivalcev Slovenije se je v letu 2012 povečalo 
za približno 3.300, pri čemer je bil tudi naravni prirast pozitiven: rodilo se je skoraj 2.700 prebivalcev 
več, kot jih je umrlo. Naravni prirast je bil že sedmo zaporedno leto pozitiven.

Če pogledamo samo sprejeme naših novorojenčkov pri županih v dolini, kjer se ob tem ubadajo že 
z resno prostorsko stisko, potem to brez dvoma drži. Torej, stvari se na nekaterih področjih vendarle 
urejajo. Skrbimo za rojstvo več otrok, novih potrošnikov, davkoplačevalcev. Zdaj se moramo samo še 
domisliti, kako bomo te potrošnike bolje (in prej) pripravili na zunanji svet in jim omogočili, da bodo 
pred trošenjem še ustvarjali. Morda bodo k temu vendarle prispevali ukrepi naše države, ki so prišli v 
zadnjem času. 

In čeprav se te dni precej pritožujemo nad vse večjo krizo, ki so jo dodatno sezonsko razplamteli 
neurja, vročina in suša z zdesetkano kmetijsko bero, ob številu družabnih prireditev vseh vrst v naši 
dolini in po njihovemu obisku sodeč kriza še vedno ni dosegla dna. Najbrž bi se dalo kaj reči, koliko 
obiskovalci prireditev popijejo in pojejo, skratka porabijo denarja, iz lastnega žepa seveda, a po kvan-
titeti se ne moremo pritoževati. Ko pogledamo, katere prireditve so najbolj obiskane, potem nam je že 
bolj jasno, da so ljudje v teh časih še bolj potrebni narodno-zabavnih, športnih in drugih sproščujočih 
vsebin, kjer jim ne solijo pameti ali jim ne govorijo o problemih, skratka kjer se poveselijo in razbre-
menijo od ponorelega sveta. Kakor koli »poceni« se že to sliši … Kakšne zahtevnejše, fi nančno težje in 
prestižnejše prireditve so bile vendarle prestavljene na boljše čase in na čase realnejših materialnih 
pričakovanj njihovih glavnih nosilcev. Streznitev po objestnih časih vendarle ni tako slaba stvar.

Kljub negativnim posledicam suše, ki jo je prineslo to poletje, pa je sonce ob dopustniškem zatiš-
ju prineslo vsaj večini boljše počutje in pozitiven naboj. Deževje preteklih dni je sicer blagodejno, a 
turobna sivina oznanja, da je poletja konec. Želim si, da so naši sončni kolektorji napolnjeni tudi za 
bližajoče se jesenske dni in vse, kar prinašajo s seboj po počitnicah. Uspešno in smelo v novo šolsko leto, 
na delu in doma. Lucija Kolar

Na Žuru pod Žvajgo so prvi nastopili preboldski devetošolci Rock out, ki imajo za sabo 
že dve leti skupnega igranja

 JOMESA-POHIŠTVO • Tovarniška 8, Prebold • 03-7000-910
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