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Dan boja proti okupator-
ju, 27. april, in praznik dela, 
1. maj, sta državna praznika 
in še vedno tudi dela prosta 
dneva (prav tako 2. maj). 
Tudi po Spodnji Savinjski 
dolini se bo zvrstilo več pro-

slav, kresovanj, tradicional-
ni prvomajski shod pa bo 
pri Šmiglovi zidanici. 

Osrednja proslava ob dne-
vu boja proti okupatorju v 
Spodnji Savinjski dolini bo 
jutri, 26. aprila, ob 20. uri v 

Domu II. Slovenskega tabo-
ra v Žalcu, pri organizaciji 
pa sodelujejo vsa savinjska 
veteranska združenja in dru-
štva. Slavnostni govornik 
bo dr. Matjaž Kmecl, v kul-
turnem programu pa bodo 
nastopili MePZ Šmartno ob 
Paki, Jožica Ocvirk, Miro 
Podjed in Lovro Korošec, 
pred domom pa bo igrala 
Godba Zabukovica.

Prireditve ob dnevu upora 
posebej pripravljajo tudi ne-
kateri krajevni odbori Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB. Nocoj (25. 4.) bo ob 
18. uri v preboldski knjižni-
ci Večer spomina na NOB v 
Preboldu in okolici, v Ojstri-
ški vasi pa na praznični dan 
dopoldne pod Cukalovim 
kozolcem tovariško srečanje. 

Tradicionalni prvomajski 
shod sindikat SKEI in PGD 
Grajska vas pripravljata v 
torek, 1. maja ob 11. uri pri 
Šmiglovi zidanici, delavsko 
tradicijo boja za pravice, ki 
znova postaja vedno bolj 
aktualna, pa bodo že na-
vsezgodaj obudile budnice 
spodnjesavinjskih godb. Na 
Gori Oljki bo prav tako pr-
vomajski shod z mašo ob pol 
enajstih. K. R.

Zaradi stavke javnega sek-
torja so bile v sredo, 18. apri-
la, zaprte vse osnovne šole v 
Savinjski dolini in vrtci, ki 
spadajo pod osnovne šole. 

V občinskih upravah spo-
dnjesavinjskih občin niso stav-

kali, čeprav so člani sindikatov 
podprli stavkovne zahteve. 
Prav tako so stavkali ali pod-
prli stavko v drugih ustano-
vah javnega sektorja po dolini. 
Varčevalni ukrepi so nujni, se 
večina strinja, zelo različna pa 

so mnenja o tem, kje varčevati. 
Več na str. 6 in 7. L. K.

V tem Utripu predstavlja-
mo rezultate ankete o branosti 
našega časopisa in kaj sploh 
menite o našem delu in vsebi-
nah, ki jih pripravljamo. Veseli 
smo, da ste v velikem številu 
Utrip pohvalili. 

Na stališče do vsebin v časopi-
su gotovo precej vplivajo gospo-
darska kriza, socialne stiske in 
splošno varčevanje. Varčujemo 

torej tudi mi, ki se tokrat prvič 
predstavljamo na ekonomičnej-
šem papirju. Ker je vaše dobro 
mnenje iz ankete za nas hkrati 
velika odgovornost, pa ne bomo 
varčevali pri kakovosti vsebine. 
Že sedaj smo z uvedbo novih 
rubrik upoštevali nekaj vaših 
želja, za dobro informiranost, 
zanimive vsebine pa si bomo 
prizadevali tudi naprej. L. K.

Veliko prireditev ob praznikih

Za varčevanje, a zaradi vsebine stavka

Utrip na novi podlagi

Naš časopis bralci radi in precej natančno prebirajo .............................str. 8
Vrt mora biti učilnica življenja.................................................................... str. 28
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na Šlandrovem trgu v Žalcu

VEDNO NEKAJ DOBREGA

foto: T. T.S sobotnega postavljanja mlaja na Zaloški Gorici (KS Petrovče)

Te dni sem se precej ukvarjala z vprašanjem, kaj se mora zgoditi  v glavi najstnika, da se odloči za 
dejanje nasilja nad svojim vrstnikom, sošolcem, še sploh v primeru, ko med sabo nista imela konkre-
tnega omembe vrednega konfl ikta. Čeprav opravičila za nasilje v nobenem primeru ni, ne glede na to, 
ali gre za verbalno, fi zično ali kakšno drugo obliko nasilja. Sploh pa ne vem, če se najstnik »odloči« za 
nasilje, njegova dejanja so, sem prepričana, nekako spontana, vrh ledene gore, ki raste v njem zaradi 
različnih vrst nezadovoljstva, negotovosti, prepuščenosti, hude stiske ... tiste, za katero so v izvoru 
odgovorni drugi. 

Težavo vidim že v tem, da ničelna toleranca do vseh vrst nasilja v naši družbi obstaja le na papirju in 
se, če se omejim le na naše otroke in mladostnike, začenja že pri veliko »močnejših« izrazih v vsakda-
njem komuniciranju, kot smo jih uporabljali v našem otroštvu. Ubil te bom, razbil, ti si debel, debela, 
imaš debelo rit, si »joškasta«, ti »špeh« visi, si retardiran, prizadet, si prasica, kurba (če mi oprostite 
rabo vulgarnih izrazov) so izrazi, ki se pojavljajo z veliko mero nekritične rabe že v navidezno nedol-
žnih pogovorih, da ne rečem v »facebook« in drugi elektronski komunikaciji. Materialnost tega časa, 
ko je vrednota med mulčki le še, če imaš Apple, ipad ali telefon, katero blagovno znamko česa imaš, in 
si, če nimaš originala, že »luzer« ali pa imaš »fejk robo«, naredi marsikoga med našimi najstniki že 
brez hude ekonomske stiske v družini »reveža« v očeh obtožujočih sovrstnikov.  Če pa ima še težave pri 
učnem uspehu, doma pa se sooča z nerazumevanjem, nenavadnimi vedenjskimi vzorci, z različnimi 
stiskami sodobne realnosti, z odsotnostjo postavljanja mej in napačnim zgledom, potem je velika ver-
jetnost, da mu »nekje« udari ven. 

Toda zakaj se to zgodi v nasilju do sošolca, kjer ni nobenega konkretnega povoda, ki mu je celo po-
sojal zvezke, morda kdaj celo pomagal, vsekakor pa »ga je pustil« pri miru, je že zgodba, s katero bi se 
neprimerno več morale ukvarjati pristojne socialne in druge službe. Ugotovitev v primeru, na katerega 
se navezujemo, je za nekoga morda malo smešna, namreč da se je na sošolca najprej z verbalnim, po-
tem pa s fi zičnim nasiljem spravil, ker je potreboval nek »ventil« za svoje nakopičene težave (mešanico 
lastnega neuspeha, nezadovoljstva in težav doma) in kdo bi bil najboljši poligon za izživljanje, če ne 
sošolec, ki ga moti, ker je uspešen, ker v njegovih očeh »mu vse gre«. Da se razumemo, mladostnik, 
ki tako odreagira, ni vreden le individualnega obsojanja, zamisliti se morajo prav vsi v tej zgodbi, ki 
so odgovorni za vzgojo otroka v hudi stiski, najprej pa družina. Nemalo je tistih, ki so v tem primeru 
»ugotovili«, da bi bilo potrebno iti takoj na policijo. Toda  ali ni to le najlažja pot sodobnega instant 
reševanja problemov, ki ne zagotavlja rešitve, ampak iz otroka počasi izgrajuje prestopnika? Namesto 
da bi pogledali družino pristojni (ne le prizadevna razredničarka) in morda že prej? 

Zato se v dneh, ko so med drugimi stavkali tudi učitelji, ki lahko sicer brez staršev, družine naredijo 
malo, a so v življenju otrok takoj za družino gotovo najpomembnejši akterji njihove socializacije, spra-
šujem, zakaj ne bi tisti učitelji, ki se trudijo ne le za kakovostne učne standarde, ampak tudi za bogat 
odnos z otroki, za vzgojo otrok o odnosih, vrednotah, zakaj si ne bi bili takšni učitelji tudi »ovrednoteni 
bolje«. Čeprav jim tega ni mogoče poplačati dovolj, smo jim pa neizmerno hvaležni. Prepričana sem, 
da si zaslužijo, kot si nekateri ne! Ampak to je že druga zgodba in velja univerzalno! Zato varčujmo, a 
lepo prosim, ne pri kakovosti odnosov!  Lucija Kolar

Varčujmo, a ne pri odnosih!

Garažna vrata leta
Odlična kakovost po neverjetni ceni

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni uvoznik 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

888 €

vrata EPU z debelino 
lamel 42/20 mm 

za samo

950 €

vrata LPU z debelino 
lamel 42 mm 

za samo

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.  

Oglas UTRIP 2012 April - vizitka 
 90x50 mm 
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Štirje mlaji za praznik dela
V KS Petrovče so tudi letos zvesti tradiciji postavljanja 
mlajev v počastitev praznika dela. Prvega med štirimi 
so postavili na Zaloški Gorici pri Obrezovem kozolcu 
prejšnjo soboto (glej fotografi jo zgoraj).
Na Zaloški Gorici so mlaj (smreko je prispeval Ivan Turn-
šek) s skupnimi močmi postavili fantje treh vasi. Prilo-
žnost pa so krajani izkoristili tudi za prijetno druženje ob 
pijači in jedači. Že jutri, na predvečer dneva upora proti 
okupatorju, pa bodo »zrasli« tudi mlaji v Arji vasi, Dreši-
nji vasi in Dobriši vasi.  L. K.

Vsem 
Spodnjesavinjčanom 

čestitamo ob 
dnevu upora proti 

okupatorju in 
prazniku dela!
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Zveza turističnih društev 
Občine Žalec je na letošnji 
volilni skupščini, ki je bila 
11. aprila v Eko muzeju hme-
ljarstva in pivovarstva Slove-
nije, dobila novo vodstvo. 
Predsednik je postal Matjaž 
Omladič.

Delo zveze je bilo tudi lani 
uspešno in raznoliko. Doteda-
nja predsednica Breda Vizovi-
šek je v poročilu o delu v letu 
2011 nanizala projekte in prire-
ditve, ki jih je v sodelovanju z 
društvi, ZKŠT oziroma Občino 
Žalec pripravila zveza v dese-

tem letu svojega delovanja. Vsa 
turistična društva, združena v 
zvezo, so izvedla čistilne akcije, 
cvetlične tržnice ter tekmova-
nja za najbolj urejene objekte 
in naselja v okviru projekta 
TZS Moja dežela – lepa in go-
stoljubna. Z organizacijo etno-
loških in zabavnih prireditev 
so društva popestrila življenje 
svojim prebivalcem in obisko-
valcem od drugod. Najbolj pre-
poznavni projekti oziroma pri-
reditve so bili tudi lani pustni 
karneval v Žalcu, Za vsako hi-
ško ena rož'ca, kolesarjenje po 
Spodnji Savinjski dolini (230 
kolesarjev), pohod po Hmelj-
ski poti (200 pohodnikov), tu-
ristična tržnica (v okviru Eko-
festa v Galiciji) in Najlepši kraj, 
hiša, kmetija 2011 (32 prijav).

Zveza turističnih društev 
Občine Žalec se je lani pred-
stavila tudi na Festivalu prosto-
voljstva v Ljubljani, posame-
zna društva pa so na povabilo 
ZKŠT sodelovala na sejmu Tu-
rizem in prosti čas v Ljubljani, 
na Primorskem sejmu v Kopru 
in na MOS v Celju. Izvedli so 
strokovno ekskurzijo, poskr-
beli za novoletne čestitke in 
skromno obdarili predsednike 
društev.

Turistična društva in zveza 
so denar za delovanje prido-

bila predvsem iz občinskega 
proračuna, in sicer na osnovi 
Pravilnika o sofi nanciranju 
programov in projektov na po-
dročju turizma v Občini Žalec. 
Uresničenega je bilo več kot 
80 % celotnega programa vseh 
društev. Zveza je svoj program 
izvedla v celoti (njen proračun 
je znašal dobrih 4 tisoč evrov). 

ZTD Občine Žalec od zdaj 
šteje 15 članov, saj se jim je v 
soglasju s skupščino pridruži-
lo Savinjsko društvo gojiteljev 
malih živali. Vsi predsedniki 
včlanjenih društev so tudi člani 
upravnega odbora, kar naj bi 
izboljšalo medsebojno infor-
miranje in koordiniranje. 

Skupščina je razrešila staro 
vodstvo in imenovala nove-
ga. Novi predsednik je Matjaž 
Omladič z Ložnice, direktor 
podjetja Novem Car Interior 
Design, ki je napovedal nekaj 
sprememb v delovanju zveze, 
predvsem pa mora biti po nje-
govih besedah cilj, da turistič-
na dejavnost v žalski občini ne 
ostane samo na ravni prosto-
voljstva in prireditev za doma-
čine, ampak da se z večjim obi-
skom turistov od drugod (tudi 
iz tujine) poveča prihodek v 
turistični dejavnosti. Pri tem so 
ga v razpravi podprli predstav-
niki društev, direktor ZKŠT 
Matjaž Juteršek in v imenu ob-
čine župan Janko Kos. Slednja 
sta se za dobro delo zahvalila 
dosedanji predsednici in iz-
razila prepričanje, da bo pod 
novim vodstvom zveza prav 
tako oziroma še bolj uspešna. 
Zahvalila sta se tudi društvom 
in vsem njihovim članom, ki 
skrbijo za živahnejši utrip kra-
jev in občine.

Direktorica občinske upra-
ve Tanja Razboršek Rehar je 
predvsem v vlogi v. d. vodje 
Urada za prostor in gospodar-
stvo napovedala spremembe 
v Pravilniku o sofi nanciranju 
programov in projektov na po-
dročju turizma, zaradi česar pa 
se društvom ne bo potrebno še 
enkrat prijaviti na razpis, ki je 
bil izveden konec lanskega leta. 

Po končani volilni skupšči-
ni je novi predsednik Matjaž 
Omladič pojasnil večkrat ome-
njeno misel, da je bila letošnja 
skupščina prelomna v delova-
nju zveze: »Prelomna je pred-
vsem v tem, da bomo zdaj še 
bolj povezali društva med sabo 
v smislu operativnega dela, od-
ločanja o tem, kdo bo kaj po-
čel v okviru občine, ne vsi vse, 
ampak kdo bi lahko bil na ka-
terem področju boljši od dru-
gega, prelomna pa tudi glede 
bolj aktivnega usmerjanja dela 
v okviru ZKŠT in Občine Ža-
lec. To pomeni, da mora zveza 
postati aktiven člen v kreiranju 
politike ZKŠT in Občine Žalec 
na področju turizma. Po drugi 
strani pa moramo tem inšti-
tucijam dati na znanje, kje so 
naše meje, kar se tiče strokov-
nosti, da ne bi od nas zahtevali 
preveč oziroma nam dajali na-
loge, ki pravzaprav niso tiste, ki 
bi jih lahko mi kot amaterji v 
turizmu izvajali.«  K. R.

Turizem mora dajati tudi zaslužek

Novi predsednik ZTD Občine Žalec Matjaž Omladič je po izvolitvi predstavil načrt 
dela zveze za leto 2012 in napovedal nekaj sprememb

Člani Zveze TD Občine Ža-
lec so: Turistično društvo 
Petrovče, Turistično kul-
turno društvo Levec, Etno-
loško društvo Hmeljarska 
vas, Etnološko društvo 
Srečno, Turistično društvo 
Griže, Turistično društvo 
Šempeter, Turistično dru-
štvo Galicija, Turistično 
športno društvo Liboje, 
Društvo kmečkih žena Po-
nikva, Turistično društvo 
Žalec, TOD Lipa Gotovlje, 
Turistično društvo Poni-
kva, Turistično društvo 
Vrba Vrbje, Društvo sa-
vinjskih vinogradnikov in 
Savinjsko društvo gojiteljev 
malih živali.

foto: T. T.

Občina Žalec, Gasilska zve-
za Žalec in 15 prostovoljnih 
gasilskih društev v Občini 
Žalec so v Gotovljah podpisa-
li pogodbo o opravljanju jav-
ne gasilske službe za letos. S 
pogodbo podpisniki določijo 
vsebino, obseg, način opra-
vljanja službe, fi nanciranje 
in druge pogoje za delovanje 

javne gasilske službe. 
Tako so se v četrtek, 5. aprila, 

ob podpisu pogodbe zbrali vsi, 
ki so v žalski občini odgovorni 
za učinkovito izvajanje gasilske 
službe, poleg predsednikov in 
poveljnikov društev ter Gasil-
ske zveze Žalec tudi predstav-
niki občine, civilne zaščite in 
požarnega sklada. Zavedajo 

se, da so pogoj za učinkovito 
gasilsko službo dobro usposo-
bljeni in opremljeni gasilci, ki 
so se vedno pripravljeni od-
zvati klicu na pomoč.

Župan Janko Kos se je vsem 
zahvalil za pomoč v preteklem 
letu in poudaril, da  je Občina 
Žalec v letošnjem občinskem 
proračunu kljub kriznim ča-
som za gasilstvo namenila enak 
znesek kot v prejšnjem letu, in 
sicer dobrih 330 tisoč evrov. Ta 
sredstva so namenjena za delo-
vanje društev, nabavo opreme, 
obnovo gasilskih domov in 
pripravo različnih prireditev ob 
društvenih jubilejih. 

Za dobro sodelovanje in 
delo pa sta se ob podpisu po-
godbe vsem gasilcem in obči-
ni zahvalila tudi predsednik 
Gasilske zveze Žalec Edvard 
Kugler in poveljnik Franc Ran-
čigaj. T. T.

Komisija za natečaj akcije 
Mladi raziskovalec 2012 pri 
Občini Žalec je v sodelova-
nju s I. osnovno šolo Žalec na 
okroglih mizah po učilnicah 
šole predstavila zaključno pri-
reditev letošnjih raziskovalnih 
nalog. Zaradi velikega števila 
nalog so jih predstavili v dveh 
delih, in sicer v enem delu za 
učence in mentorje od 1. do 5. 
razreda osnovnih šol in vrtca, 
v drugem pa za učence in men-
torje od 6. do 9. razreda. 

Letos je bilo razpisanih šest 
tem, največ od skupno 47 raz-
iskovalnih nalog jih je bilo na 
temi Zdrava prehrana in Kako 
doživljamo pravljico, in sicer 
po dvanajst, sedem na temo 
Kako skrbimo za naš planet, 
šest Denar kot plačilno sred-
stvo in po pet na temi Uporab-

ni predmeti nekoč in danes ter 
Medkulturni dialogi.

Največ raziskovanih nalog, 
šestnajst, je na tečaj poslala I. 
OŠ Žalec, deset OŠ Šempeter v 
Savinjski dolini, osem OŠ Griže, 
po šest OŠ Petrovče in JZ Vrtci 
Občine Žalec in eno II. OŠ Žalec.

Naloge so strokovno pre-
gledali recenzenti Inštituta za 
ekološke raziskave Slovenije 
ERICo iz Velenja. Moderator-
ji foruma so bili učitelji I. OŠ 
Žalec, organizatorice letošnje 
zaključne prireditve, ki jo je 
vodila Nina Janežič.   T. T.

Na Občini Žalec so v okvi-
ru ukrepov racionalizacije 
že pred časom obljubili, da 
bodo za vse porabnike jav-
nih občinskih sredstev za 
storitve in nabave, pri kate-
rih je to mogoče, pripravili 
skupne javne razpise in tako 
privarčevali. Na zadnji seji 
občinskega sveta je direkto-
rica občinske uprave Tanja 
Razboršek Rehar povedala, 
da jim je viden prihranek 
uspel na področju zavarova-
nja vsega občinskega premo-
ženja in premoženja javnih 
zavodov.

Potem ko je kar nekaj časa 
trajalo, da so zbrali vse zava-
rovalne pogodbe, ki jih po-
samično sklepajo občina in 
javni zavodi, ter ob tem ugo-
tovili celo nekatera podvaja-
nja, so pripravili javni razpis 
za zavarovanje vseh skupaj.  
Z najugodnejšim ponudni-
kom zavarovalnih storitev s 
tega razpisa (Zavarovalni-

co Triglav) so tako že v tem 
tednu podpisali pogodbo 
v vrednosti okrog 34 tisoč 
evrov, ki je skoraj enkrat 
nižja od seštevka vseh zava-

rovanj občine in javnih zavo-
dov prej, ko je vrednost vseh 
zavarovanj znašala okrog 62 
tisoč evrov. Skupni prihranek 
je torej precejšen. L. K.

Letos toliko denarja kot lani

47 raziskovalnih nalog

S skupnim razpisom cenejše zavarovanje

Župan Janko Kos med nagovorom

Z okrogle mize učencev POŠ Ponikva z mentorico Katjo Bolko in OŠ Šempeter z 
mentorico Polono Rezar 

Občina Žalec

Občina Žalec, Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje 
Savinjske doline, Veteransko društvo Sever - Odbor Žalec  

in Društvo izgnancev Slovenije - Območni odbor

vabijo

na osrednjo proslavo Občine Žalec ob dnevu upora proti 
okupatorju, ki bo v četrtek, 26. aprila 2012, ob 20. uri  

v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu.

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08) in 91. člena Statuta Občine Žalec (Uradni 
list RS št. 37/99, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06), 24. 
člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 81/2011) Občina Žalec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA 
IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA 

PODROČJU ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
ODRASLIH NA OBMOČJU OBČINE ŽALEC.

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za zobozdravstveno dejavnost 
na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Žalec. 
Koncesija se bo začela izvajati s 1. 9. 2012. Koncesijsko razmerje se bo skle-
nilo za nedoločen čas.
Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge je najkasneje do  9. maja 2012 
do 12. ure na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. 

Več o zakonsko predpisanih in drugih pogojih, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj, ter o kriterijih in merilih za vrednotenje vlog pa lahko preberete v celoti 
objavljenem razpisu na spletni strani Občine  Žalec www.zalec.si, kjer je na 
voljo tudi razpisna dokumentacija. Vlagatelji lahko prejmejo razpisno do-
kumentacijo tudi vsak delavnik od 7. do 13. ure na sedežu Občine Žalec, 
in sicer v sprejemni pisarni. Dodatne informacije lahko vlagatelji zahtevajo 
tudi po pošti ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@zalec.si. 

Številka zadeve:141-03-0002/2012-1 Župan Občine Žalec
V Žalcu, dne 17. 4. 2012 Janko Kos
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»Odprtje nove OŠ Griže bo 
6. septembra, ko v Občini Žalec 
praznujemo občinski praznik,« 
je na zadnji seji občinskega 
sveta povedala vodja Urada za 
negospodarske javne službe 
Nataša Gaber Sivka. Težko pri-
čakovana nova šola bo torej oži-
vela z novim šolskim letom.

Sicer pa je nova šola že konec 
marca dobila uporabno dovo-
ljenje. V prejšnjih dneh so že 
prevzeli opremo za kuhinjo in 

telovadnico skupaj z drobnim 
inventarjem. V naslednjih dneh 
pa sledi tudi odpiranje ponudb, 
ki so prispele na javni razpis za 
računalniško in didaktično opre-
mo. Ekipi griške šole na čelu z 
ravnateljem Francijem Žagarjem 
se torej obetajo vsaj delno delov-
ne počitnice, in sicer za selitev »iz 
začasnega prebivališča« v Žalcu 
nazaj v Griže. A kot je povedal 
ravnatelj, se vsi tega že zelo vese-
lijo. L. K.

Občina Žalec je 19. aprila v 
sodelovanju z Delavsko hra-
nilnico odprla občinsko bla-
gajno, kjer lahko občanke in 
občani (za zdaj samo žalske 
občine) brez provizije plaču-
jejo večino položnic oziroma 
univerzalnih plačilnih nalo-
gov. V osrednji upravni stavbi 
so strankam odslej na voljo 
tudi vse bančne storitve, pri 
vhodu tudi bankomat.

Občina se je pri projektu ure-
ditve občinske blagajne odločila 
za sodelovanje z Delavsko hra-
nilnico, ki je v pritličju občinske 
stavbe v 22. letu svojega delova-
nja odprla 19. poslovno enoto. 
Ob odprtju je župan Janko Kos 
povedal: »Delavska hranilnica 
je želela razširiti svojo mrežo v 
Savinjsko dolino in ko smo se 
pogovarjali z bankami oziroma 

s hranilnicami o odprtju ob-
činske blagajne, smo ugotovili, 
da imamo mi ustrezne prosto-
re v občinski stavbi, iščemo pa 
rešitve za plačevanje položnic 
brez provizije. Presenečen sem 
bil nad odzivnostjo, hitrostjo 
in fleksibilnostjo Delavske hra-
nilnice, saj je projekt občinske 
blagajne nastal v mescu in pol. 
Slišim, da je to dobra hranilnica, 
zato naj ima priložnost, da se iz-
kaže. Jaz ji želim najboljše. Sem 
pa seveda tudi vesel, da v občin-
ski stavbi nimamo praznih pro-
storov, ampak da lahko dobimo 
najemnino in ljudem ponudimo 
dobre projekte. Eno je brezplač-
no plačevanje položnic, drugo 
pa tudi ustrezni krediti za po-
slovne subjekte in fizične osebe. 
Lahko samo rečem: Dobrodošla 
Delavska hranilnica.«

Zbrane ob odprtju je nago-
voril tudi predsednik uprave 
Delavske hranilnice Jože Stegne 
in med drugim poudaril, da je 
občinska blagajna zanje prvi ta-
kšen projekt. Delavska hranilni-
ca je manjša finančna ustanova, 
ki pa je kriza ni prizadela, saj ves 
čas širi svojo poslovno mrežo, 
povečuje pa tudi dobiček in sti-
mulativno nagrajuje zaposlene 
(v žalski enoti so trije zaposle-
ni). Banke ne bremenijo tajkun-
ski in gradbeni krediti, kar 70 
odstotkov pa predstavljajo na-
ložbe v prebivalstvo. Delavska 
hranilnica se tako lahko pohvali 
celo s prostimi likvidnostnimi 
sredstvi. Po besedah Jožeta Ste-
gneta je tudi najcenejša banka.

Plačilo na žalski občinski bla-
gajni brez provizije za občane 
zaenkrat omogočajo: SIMBIO 
Celje, Elektro oziroma EC EN 
Celje, Mestni plinovodi Koper, 
Javno komunalno podjetje Ža-
lec, SIPRO Žalec, Zavod PET-
KA Žalec, Glasbena šola Risto 
Savin Žalec. Vrtci Občine Žalec, 
I. OŠ Žalec, OŠ Petrovče, OŠ 
Griže, OŠ Šempeter in Občina 
Žalec (nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, komunal-
ni prispevek …). Dogovori še 
potekajo s Telekomom. 

Sam projekt plačila uni-
verzalnih plačilnih nalogov 
(UPN) brez provizije po oce-

nah občinskemu proračunu ne 
bo povzročal stroškov, če bodo 
občani v enem mesecu skupaj 
poravnali več kot 10 tisoč pla-
čilnih nalogov. Na osnovi po-
godbe o poslovnem sodelova-
nju občina za vsako položnico 
občana plača Delavski hranil-
nici 35 centov provizije do sku-
pno 10 tisoč položnic mesečno, 
ko bo to število v mesecu pre-
seženo, bo provizija znašala 25 
centov za UPN. Če bo prek ob-
činske blagajne vsaj 30 % vseh 
gospodinjstev plačalo povpreč-
no pet UPN, bo mesečno do-
sežena številka 10 tisoč. Ker se 
je občini z dobavitelji storitev 
uspelo dogovoriti za povračilo 
v razponu od 25 do 39 centov 
(javni zavodi, katerih ustano-
viteljica je Občina Žalec, prvo 
leto povračila ne bodo plačeva-
li), bo obremenitev proračuna 
minimalna ali je sploh ne bo, 
saj naj bi strošek za občinski 
proračun pokrili prihodki od 
najemnine za poslovne prosto-
re, ki jo občina zaračunava De-
lavski hranilnici. Na letni ravni 
pa naj bi vsako gospodinjstvo 
na račun provizij prihranilo od 
60 do 150 evrov in celo več. 

Kaj pa občani iz ostalih spo-
dnjesavinjskih občin? »To je 
stvar nadaljnjih dogovorov, po-
govori pa že tečejo z JKP Žalec, 
da bi lahko tudi občani iz dru-
gih občin plačevali položnice 
brez provizij v naši občinski 
blagajni,« je povedal župan Jan-
ko Kos. K. R.

Občinski svet Občine Žalec 
je na svoji maratonski 13. redni 
seji prejšnji četrtek obravnaval 
kar 17 točk dnevnega reda in 
med drugim potrdil zaključni 
račun proračuna za leto 2011, 
sprejel dva pravilnika, predlog 
letnega programa športa in kar 
4 odloke v prvi obravnavi poslal 
v javno obravnavo. Svetniki so 
prisluhnili 13 poslovnim poro-
čilom javnih zavodov. Začetek 
tokratne seje je pospremilo od-
prtje enote Delavske hranilni-
ce z brezplačnim plačevanjem 
položnic za žalske občane. Med 
sejo so se svetniki seznanili z 
rabo tabličnih računalnikov, ki 
jih bodo uporabljali namesto 
tiskanega gradiva večine svetni-
kov, po seji pa so »premierno« 
poskusili savinjsko pivo Kukec, 
ki se je prileglo po kar več kot 
šesturnem zasedanju. 

Žalski svetniki so med drugim 
na tajnem glasovanju potrdili 
skupno listo kandidatov 32 občin 
Celjske regije za volitve predstav-
nikov v Razvojni svet Savinjske 

regije. O listi smo v Utripu že 
pisali, na njej so z našega obmo-
čja župana Janko Kos in Franc 
Sušnik (predstavniki občin) in 
direktor Energetike Vransko 
Marko Krajnc (predstavniki ne-
vladnih organizacij). Žalski ob-
činski svetniki so potrdili tudi 
Damjano Medved Arbeiter iz 
Žalca za predstavnico ustanovi-
telja v Svet zavoda I. OŠ Žalec, 
sprejeli pa so tudi odstop svetni-
ka Roberta Smodeja z mesta čla-
na Komisije za pripravo statuta in 
poslovnika občinskega sveta ter z 
mesta člana odborov za mladino 
in za stanovanjske zadeve. Za 
člane na izpraznjenih mestih so 
po Smodejevem predlogu potr-
dili Gregorja Vovka Petrovske-
ga (statutarna komisija), Mateja 
Fabianija (Odbor za mladino) in 
Sebastijana Cilenška (Odbor za 
stanovanjske zadeve).

Potrdili so tudi predlog spre-
memb in dopolnitev Letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2012. Gre 
za odpis neizterljivih terjatev v 

vrednosti nekaj več kot 3.500 
evrov od najemnine in za od-
prodajo dveh stavbnih zemljišč 
in štirih kmetijskih zemljišč, ki 
jih občina ne potrebuje ali so že 
bila načrtovana za menjavo. Iz-
hodiščne cene so med 73 in 200 
evrov, postavljene pa so bile, kot 
je v svoji predstavitvi povedal 
vodja Urada za premoženjske, 
pravne in splošne zadeve Jože 
Golič, na osnovi javnega vredno-
tenja, ki ga je opravila Geodetska 
uprava RS. Na pomisleke svetni-
ka Gvida Hribarja o primerni vi-
šini in metodologiji vrednotenja 
so svetniki potrdili tudi sklep, 
da se v prihodnje za vrednotenje 
uporabi izkustvena metoda.

Žalski svetniki so prejeli tudi 
sklep o soglasju k določitvi cene 
storitve Pomoči družini na domu 
za leto 2012, ki jo izvaja Dom 
Nine Pokorn Grmovje. Storitev 
dela na domu bo, kot je predsta-
vila na seji Nataša Gaber Sivka, s 
1. majem za uporabnika znašala 
5,02  oz. 6,01 (nedelje, prazniki) 
evra na uro, kar je za 4,4 oz. 3,1 
% manj kot do zdaj. Proračun bo 
za te potrebe zato moral nameni-
ti 7.500 evrov več (celotni stroški 
storitev so 18,08 oz. 20,06 evra, 
ki jih mora v vrednosti najmanj 
50 % subvencionirati občina, 
to pa je 10,61 oz. 11, 60 evra). 
A pomembno je, da bo za nižjo 
ceno uporabnikom omogočen 
enak obseg storitev kot do zdaj, 
je povedal direktor doma Tomaž 
Lenart. Takšno storitev že zdaj 
koristi 130 uporabnikov, od tega 
75 iz žalske občine. 

V nadaljevanju so svetniki po-

trdili zaključni račun proračuna 
za leto 2011, ki ga je predstavi-
la vodja Urada za javne finance 
Vlasta Simonič, in v prvi obrav-
navi potrdili 4 predloge odlokov. 
Predlog odloka o občinskih ce-
stah in cestnoprometni ureditvi 
v Občini Žalec (gre za uskladi-
tve z zakonom, pojasnila je na 
seji podal Aleksander Žolnir) in 
predlog Odloka o turističnem 
vodenju na turističnem območju 
Spodnje Savinjske doline – ob-
močju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
(podoben odlok je občina pred 
kratkim že sprejela, na željo dru-
gih občin SSD pa so to področje 
razširili na vse občine po dolini, 
kot izhodišče pa vzeli žalski od-
lok, je pojasnila Nataša Gaber 
Sivka) so posredovali v 30-dnev-
no javno obravnavo, ki se izteče 
19. maja. Predlog Odloka o pro-
gramu opremljanja in določitvi 
komunalnega prispevka v OPPN 
Šempeter – sever  in predlog 
Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje 
OPPN stanovanjska soseska Pe-
trovče – vzhod (prva obravnava) 
pa so posredovali v 15-dnevno 
javno obravnavo, ki se izteče 4. 
maja. Za obe področji iz zadnjih 
dveh odlokov sta že bila sprejeta 
odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu. Severni del 
naselja Šempeter zajema celotni 
del naselja Šempeter, ki leži se-
verno od regionalne ceste Loči-
ca–Šempeter–Žalec, razen proi-
zvodnega območja SIP Šempeter 
in skrajnega severovzhodnega 
dela naselja. Ureditveno območje 
meri približno 17,3 ha. 

Pri drugem obravnavanem-
programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka pa gre 
za vzhodni del naselja Petrovče, 
južno od javne poti Petrovče–
Drešinja vas v skupni izmeri 1,39 
ha. Svetniki so potrdili tudi pre-
dlog dveh pravilnikov, Pravilnika 
o sofinanciranju programov, pro-
jektov in prireditev na področju 
turizma v Občini Žalec (predsta-
vila Tanja Razboršek Rehar) in 
Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov s področja varstva okolja 
in ohranjanja narave (predstavil 
Aleksander Žolnir).

Potrdili so tudi letni program 
športa v Občini Žalec. Športu je 
v občini za tekoče leto namenje-
nih nekaj več kot 318 tisoč evrov, 
od tega za investicije nekaj manj 
kot 71 tisoč, dobrih 247 tisoč pa 
za športne programe društev, vrt-
cev, šol in drugih. Poudarek je na 
športni vzgoji otrok in mladine, 
program pa je na svoji januarski 
seji potrdil že Strokovni svet za 
šport pri ZKŠT Žalec.

O opravljenih nadzorih v letu 
2011 je kratko poročilo podal 
predsednik Nadzornega od-
bora Občine Žalec Rok Žagar. 
Opravili so 8 nadzorov, od tega 
5 manj zahtevnih (OŠ Petrovče, 
OŠ Griže in OŠ Šempeter ter I. in 
II. OŠ), 2 zahtevna (Vrtci Žalec, 
ZKŠT Žalec) in 2 zelo zahtevna 
(Občina Žalec in Žalske lekarne).

Svoja letna poročila je v nada-
ljevanju svetnikom predstavilo 13 
ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica 
je Občina Žalec (I. OŠ Žalec, OŠ 
Šempeter, OŠ Griže, OŠ Petrovče, 
Vrtci Občine Žalec, ZKŠT Žalec, 
Žalske lekarne Žalec) ali pa je 
soustanoviteljica (Glasbena šola 
Risto Savin Žalec, UPI – ljudska 
univerza, Zdravstveni dom dr. 
Jožeta Potrate Žalec, Medobčin-

ska splošna knjižnica Žalec, II. 
OŠ Žalec, Regijsko visokošolsko 
središče Celje).

Pri aktualnih informacijah so 
se svetniki seznanili z informaci-
jami o nedavno izvedeni čistilni 
akciji in o sofinanciranju okolj-
skih nevladnih organizacij v letu 
2011 (občina je lani sofinancirala 
7 takšnih zadev v skupni vredno-
sti nekaj več kot 5 tisoč evrov), ki 
jih je podal Aleksander Žolnir. 
O odprtju Delavske hranilnice 
in o ugodnostih za občane, o 
izvedenem razpisu za skupno za-
varovanje (glej prispevka na str. 
2 in 3) ter o intenziviranju reše-
vanja problema Želve Eureke pa 
je spregovorila Tanja Razboršek 
Rehar. Stavbo v žalskem me-
stnem parku bo namreč občina 
že v naslednjih mesecih porušila. 
Ocenili so namreč, da je rešitev 
gospodarnejša, saj so stroški ru-
šenja (predračun je v vrednosti 
12.800 evrov) nižji od ocenjenih 
del za obnovo v vrednosti 102 
tisoč evrov, saj gre za zelo dotra-
jan objekt. Svetnik Jože Krulec je 
sicer pripomnil, da je ocenjena 
vrednost objekta še vedno 40 ti-
soč evrov, torej je strošek skupaj 
z rušenjem skoraj 53 tisoč evrov, 
a to je še vedno le polovica stro-
škov obnove.

Projekt urejanja žalske tržnice 
(zaradi varčevanja se bo urejala v 
dveh sklopih, najprej nujna dela 
in zamenjava inštalacij ter 2 za-
časna objekta, kasneje  stojnice) 
in ureditev žalskega mestnega 
jedra (projekt, ki ga je zasno-
val Savinja projekt je bil sprejet, 
čaka pa na zeleno luč SVRL za 
pridobivanje evropskih sredstev) 
je zelo obširno predstavil Borut 
Sitar. O obeh bomo v našem  
časopisu še poročali. L. K.

V novo šolo jeseni Brez provizij velik prihranek

Dolga in plodna seja

Na tokratni seji so nekateri svetniki že uporabljali tablične računalnike

Sodobno zasnovana nova šola v Grižah, ki  je skupaj z zunanjo okolico prijetno 
spremenila in zaokrožila kraj, že čaka na novo šolsko letoTrak sta prerezala predsednik uprave Jože Stegne in župan Občine Žalec Janko 

Kos, skrajno levo vodja enote Ana Cilenšek

foto: T. T.

Poročilo medobčinskega inšpektorata sta žalskim svetnikom na za-
dnji seji predstavila inšpektorica Simona Bolarič in vodja redarstva 
Matej Založnik. Na našem področju je bilo obravnavanih 113 uprav-
nih zadev (na področju varstva in vzdrževanja občinskih cest, odva-
janja odpadnih cest, ravnanja s komunalnimi odpadki …), med nji-
mi so odredili 98 ukrepov, 85 je bilo rešenih, 13 jih je še v postopku, 
ostale so posredovali v reševanje drugim. Redarstvo pa je v občini 
skupaj reševalo 1280 prekrškov, od tega 955 prekrškov napačnega 
parkiranja, 176 prekoračitev hitrosti (od tega 60 prekoračitev med 
10 in 20 km na uro in 3 prekoračitve nad 20 km v naselju) in 147 
predlogov za izterjavo na DURS.

foto: D. N.
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Zveza športnih društev 
Občine Polzela in Zavod za 
kulturo, turizem in šport Pol-
zela sta na Gradu Komenda 
pripravila kulturno-športno 
prireditev, na kateri so špor-
tnicam in športnikom po-
delili priznanja in plakete za 
vidne uspehe na  državnih in 
evropskih tekmovanjih v pre-
teklem letu. 

Zbrane je uvodoma poz-
dravil župan Jože Kužnik, ki 
se je športnikom in športnim 
delavcem zahvalil za trud in 
promocijo Občine Polzela na 
številnih tekmovanjih. Gost 
prireditve je bil legenda jugo-
slovanske in slovenske košar-
ke Ivo Daneu, ki je skupaj z 
županom Jožetom Kužnikom, 
predsednikom zveze Simonom 
Ograjenškom in v. d. direktori-
ce ZKTŠ Polzela Jernejo Svet-

ko podelil plakete.
Bronasto plaketo so preje-

li: Juš Jagrinec (2. mesto na 
državnem prvenstvu v kate-
goriji borbe kadeti do 52 kg), 
Benjamin Žgank (2. mesto na 
državnem prvenstvu v katego-
riji borbe do 75 kg), Jan Mogu 
(3. mesto na mladinskem dr-
žavnem prvenstvu v kategoriji 
borbe st. dečki do 45 kg), eki-
pa osnovnošolcev Planinskega 
društva Polzela (1. mesto na 
državnem prvenstvu v planin-
ski orientaciji), članska ekipa 
Planinskega društva Polzela (1. 
mesto na državnem prvenstvu 
v planinski orientaciji), dru-
žina Sadnik (2. mesto na dr-
žavnem prvenstvu v planinski 
orientaciji), Zlatko Hribernik 
(ZŠAM Savinjske doline za 1. 
na državnem prvenstvu voz-
nikov nad 5 ton), Žarko Sera-

žin (ZŠAM Savinjska dolina 1. 
mesto na državnem prvenstvu 
voznikov do 5 ton), Max Kralj 
Kos (za 1. mesto na državnem 
mladinskem prvenstvu v de-
skanju), Ina Rojnik AD Kla-
divar (1. mesto na državnem 
prvenstvu v kategoriji U 16 na 
300 m); srebrno plaketo je pre-
jel Luka Deberšek za 1. mesto 
na mladinskem državnem pr-
venstvu v kategoriji borbe mla-
dinci nad 76 kg; zlato plaketo 
sta prejela Vesna Bezgovšek (5. 
mesto na evropskem prven-
stvu v kategoriji borbe članice 
do 55 kg) in Marko Božiček (2. 
mesto na evropskih atletskih 
igrah med veterani v kategori-
ji 400 m z ovirami nad 45 let). 
Posebno plaketo za vrhunski 
mednarodni dosežek S kole-
som okoli sveta pa so podelili 
Dejanu Glavniku. T. Tavčar

Braslovški svetniki so na 
13. redni seji občinskega 
sveta največ razprave name-
nili potrditvi cene vodarine 
in omrežnine za dejavnost 
oskrbe s pitno vodo  in nove-
laciji razvojnega programa 
izgradnje kanalizacijskega 
omrežja v braslovški občini.

O ceni vodarine in omre-
žnine je naprej govoril župan 
Branimir Strojanšek, v nada-
ljevanju pa je o tem podrob-
neje spregovoril tehnični di-
rektor JKP Žalec Igor Glušič. 
Cena kubičnega metra vode 
bo 0,4243 evra, kar pome-
ni, da bi se za štiričlansko 
družino, ki porabi na mesec 
16 kubičnih metrov vode, 
vodarina  povečala za 1,33 
evra, omrežnina pa za 1,3158 
evra. O tem, kdaj bodo zače-
le veljati nove cene, bo, kot 
je povedal, odločala država, 
predvidoma pa bo to avgusta. 
O novelaciji razvojnega pro-
grama kanalizacijskega siste-
ma v Občini Braslovče pa je 
uvodoma poudaril, da je bilo 
predvidenih v operativnem 
programu odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih 
voda za obdobje 2005–2015 
več manjših čistilnih naprav 
za naselje Poljče, Spodnje 
Gorče, Kamenče, Gomilsko 

in Grajska vas. Glede na zdaj 
že zgrajene primarne kana-
le in dograjeno centralno 
čistilno napravo v Kasazah 
novi program – novelacija 
obsega izvedbo fekalnih čr-
pališč in tlačnih vodov. Če bi 
gradili male čistilne naprave, 
bi znašal osnovni program 1 
milijon 300 tisoč evrov, po 
novelaciji programa 2012 pa 
bo 751 tisoč evrov. Svetniki 
so bili mnenja, da je odlo-
čitev pravilna, in so takšno 
spremembo tudi podprli.

V nadaljevanju seje je župan 
Branko Strojanšek obrazložil 
predlog odloka o turističnem 
vodenju na območju Spodnje 
Savinjske doline na območju 
občin Braslovče, Polzela, Pre-
bold, Tabor, Vransko in Žalec. 
Pred tem so predlog odloka, 
ki ga je pripravila Razvojna 
agencija Savinja, obravnavali 
župani spodnjesavinjskih ob-
čin in sprejeli nekaj pripomb. 
Ker je bil predlog odloka v pr-
vem branju, so ga posredovali 
v 30-dnevno javno obravna-
vo. Tudi osnutek Statuta Ob-
čine Braslovče, ki ga je obra-
zložila Verica Kamin, so dali 
v 30-dnevno javno obravna-
vo, zaključni račun proračuna 
Občine Braslovče za lani pa 
so potrdili brez pripomb. 

V nadaljevanju so svetniki 
potrdili še sklepa o ukinitvi ze-
mljišča v splošni rabi v katastr-
skih občinah Trnava in Male 
Braslovče ter soglašali s ceno 
ure socialnovarstvene storitve 
pomoči družini na domu za 
letos, ki jo v občini izvaja Dom 
Nine Pokorn Grmovje. Po no-
vem bo tako ena ura socialno-
varstvene pomoči na domu v 
višini 17,65 evra oziroma v vi-
šini 19,63 za delo ob nedeljah 
in praznikih od 1. aprila dalje, 
subvencija občine bo v viši-
ni 55 odstotkov, porabniki pa 
bodo na uro plačali 5,82 evra. 
Lani je bilo v to obliko pomoči 
vključenih 15 občanov, za ka-
tere je bilo opravljenih 145 ur 
neposredne socialne oskrbe 
mesečno.  T. T.

Polzelski svetniki so se se-
stali na 10. redni seji občin-
skega sveta, na kateri so med 
drugim potrdili zaključni ra-
čun, nove, višje cene vode in 
omrežnine ter nižje cene za 
storitve pomoči družini na 
domu. 

Uvodoma so prisluhnili po-
ročilu občinske volilne komi-
sije o izidu nadomestnih voli-
tev za župana 11. marca, ki ga 
je podal predsednik komisije 
Slavko Resnik. 

Poudaril je, da je od skupaj 
4.766 volivcev glasovalo 2.419 
volivcev ali 50,76 odstotka. 
Od tega je bilo 18 neveljavnih 
glasovnic. Tako so kandidatka 
in kandidati za župana prejeli 
naslednje število glasov: Jože 
Kužnik 1454 (60,56 %), Mar-
ko Slokar 617 (25 %), Nevenka 
Ribič 181 (7,54 %) in Andrej 
Potočnik 149 (6,20 %). Za 
župana je bil z večino glasov 
izvoljen Jože Kužnik. Svetni-
ki so ta sklep potrdili, župan 
Kužnik pa se je zahvalil za za-
upanje in obljubil, da bo delo 
župana opravljal vestno in do 
konca mandata neprofesional-
no. Seja je bila nato prekinjena, 
občinska volilna komisija pa je 
obravnavala postopek za na-
domestnega člana občinskega 

sveta. Glede na to, da je šest-
mesečno obdobje od potrdi-
tve mandata članu občinskega 
sveta Jožetu Kužniku že prete-
klo, je bilo potrebno imenovati 
kandidata z liste SDS, ki bi bil 
izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
član občinskega sveta, ki mu 
je prenehal mandat. Za novega 
člana je bil z liste SDS predla-
gan Franc Žagar, ki so ga sve-
tniki brez pripomb potrdili.

V nadaljevanju seje so spre-
jeli zaključni račun proračuna 
Občine Polzela za lani. Dalj 
časa pa so se svetniki zadržali 
pri predlogu sklepa o imeno-
vanju nadomestnega člana v 
Svet JZ ZKTŠ Polzela. Predla-
gan in imenovan je bil Niko 
Kač. Na predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
Ureditvenega načrta center 
Polzela, ki je bil v drugi obrav-
navi, pred tem pa v 30-dnev-
ni javni obravnavi, ni bilo 
pripomb, zato so ga svetniki 
potrdili. Direktor JKP Žalec 
Matjaž Zakonjšek je obrazložil 
predlog za novo ceno vode in 
omrežnine. Poudaril je, da so 
novo ceno pitne vode, ki zna-
ša za kubični meter 0,4143, in 
omrežnine, ki znaša 2,5216 
evra, potrdile že štiri spodnje-
savinjske občine. Najverjetneje 

bo nova cena začela veljati ko-
nec letošnjega avgusta.

Svetniki so brez pripomb 
potrdili novo, nižjo ceno sto-
ritve pomoči družini na domu. 
Ta znaša 18,97 evra med te-
dnom, ob nedeljah, državnih 
praznikih ali dela prostih dni 
pa 20,95 evra na uro, za upo-
rabnike znaša cena, ki je začela 
veljati s 1. aprilom, 6,04 evra 
oziroma 7,03 evra. Svetniki so 
sprejeli tudi sklep o subven-
ciji cene storitve pomoči na 
daljavo – SOS-gumb in SOS-
-mobilnik v višini 55 % stro-
škov za neposredno socialno 
oskrbo uporabnika mesečno 
in 55 % stroškov cene priklju-
čitve SOS-doma za vse občane, 
starejše od 70 let, ter vse slabo 
gibljive osebe. 

V nadaljevanju so svetniki 
potrdili letni program špor-
ta v Občini Polzela za letos 
ter način fi nanciranja pro-
gramov športa v tem letu. 
Skupaj je za to dejavnost iz 
proračuna namenjenih 28 ti-
soč evrov. Ker je na dnevnem 
redu do konca seje ostalo 
še nekaj točk, je župan Jože 
Kužnik zaradi prireditve ob 
podelitvi športnih priznanj 
Občine Polzela za leto 2011 
sejo prekinil.  T. Tavčar

Plakete in priznanja za športnike

Zaradi centralne čistilne naprave 
cenejša kanalizacija

Potrdili župana, novega svetnika 
in zaključni račun 

Dobitniki plaket in priznanj, gost Ivo Daneu, župan Jože Kužnik in predsednik zveze Simon Ograjenšek

Na OŠ Polzela je potekalo 
48. področno tekmovanje iz 
matematike za srebrno Ve-
govo priznanje. 

Tekmovanja se je udeležilo 
79 tekmovalcev iz osnovnih 
šol: Petrovče, Griže, Prebold, 
Šempeter v Savinjski dolini, 
Vransko, Tabor, Žalec, Bra-
slovče in Polzela. Srebrno Ve-
govo priznanje je prejelo 55 
tekmovalcev. 13 najuspešnej-
ših med njimi se bo udeležilo 
državnega tekmovanja za zla-
to Vegovo priznanje, ki bo v 
Slovenskih Konjicah. T. T.

Področno iz matematike

Pred začetkom tekmovanja je bil krajši kulturni progam, zbrane pa je nagovorila 
tudi ravnateljica OŠ Polzela Valerija Pukl

Ob regionalni cesti Šen-
trupert–Logarska dolina v 
teh dneh izvajalec del Mapri, 
zaključuje z deli pri ureditvi 
počivališča v Topovljah. 

Uredili so priključek pri 
izvozu s počivališča, parkir-

na mesta, postavili ustrezno 
prometno signalizacijo in 
prometno opremo ter klopi, 
mize in uredili prostor za sa-
nitarije. Urejeno počivališče, 
prej divje parkirišče, bo slu-
žilo za počitek in sprostitev 

voznikov in bo pripomoglo 
k celostni urejenosti okolice. 
Kot so sporočili iz Službe za 
odnose z javnostmi Direkcije 
za ceste RS, znaša skupna vre-
dnost del nekaj več kot 119 ti-
soč evrov. T. Tavčar

Počivališče v Topovljah kmalu gotovo

Pri urejanju počivališča v Topovljah

Po zelo konkurenčnih cenah nudimo izdelavo in montažo lesenih 
ostrešij, nadstreškov, dobavo in montažo žlebov, 

žlot, obrob, snegobranov …
Nudimo tudi pokrivanje vseh vrst strešnih kritin,

 ugodno dobavo in montažo dimnikov ter
sanacijo dimnikov z vstavitvijo nerjaveče pločevine.

Za vsa dela vam uredimo ugoden kredit.
Za dodatne informacije pokličite: 041 652 186.
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Vranski svetniki so na 9. re-
dni seji med drugim v prvem 
branju razpravljali o odlo-
ku o turističnem vodenju na 
območju Spodnje Savinjske 
doline, nato pa potrdili sklep 
o ceni socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč družini na domu 
v višini 15,95 evra na uro od 
1. marca letos. 

Subvencija občine k ceni 
storitve znaša 8,45 evra na uro, 
prispevek uporabnika je 7,50 
evra na uro. Svetniki so brez 
pripomb potrdili tudi poročilo 
o izvajanju socialnovarstve-
ne storitve Pomoč družini na 
domu za lani v obliki in vse-
bini, kot ga je pripravil konce-
sionar, to je Zavod sv. Rafaela 
Vransko.

V nadaljevanju seje je pred-
sednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja  
in priznanja Janez Lencl podal 
predlog sklepa o podelitvi leto-
šnjih priznanj Občine Vransko. 
Svetniki na predlog niso imeli 
pripomb. Tako bosta ob leto-

šnjem občinskem prazniku na 
slavnostni seji občinskega sve-
ta 11. maja grb občine prejela 
Franc in Iva Poznič za življenj-
sko delo na področju gospo-
darstva, plaketo občine bodo 
prejeli Karl Farčnik za dolgole-
tno uspešno delo na področju 
prostovoljstva, Andrej Blatnik 
za dolgoletno delo na področju 
gasilstva, Anton Jošt za dolgo-
letno častno nošenje državne 
zastave, Franc Lesjak za uspe-
šno delovanje na področju kul-
ture in športa, priznanje občine 
bosta prejela ekipa Planinske-
ga društva Vransko v sestavi 
Nina Dolar, Tjaša Pikel, David 
Paulič, Žan Dolar in mentori-
ca Zlatka Bukovec za osvojeno 
prvo mesto na državnem tek-
movanju Mladine in gore in 
mladinski odsek Planinskega 
društva Vransko v sestavi Nika 

Verdelj, Nejc Ropas, Luka Sla-
pnik in mentor Martin Reber-
šek za osvojeno prvo mesto na 
10. državnem kvizu gasilske 
mladine Slovenije. 

S tajnim glasovanjem so se 
svetniki strinjali z odprodajo 
prostorov zobne ambulante 
v Zdravstveni postaji Vran-
sko. Župan Franc Sušnik je 
izpostavil tudi neizkoriščene 
prostore v njej, ki bi jih bilo 
smotrno prodati ali dati v 
najem. Svetniki so prav tako 
potrdili člane v Razvojni 
svet Savinjske regije, saj je 
bil sklep izglasovan. V nada-
ljevanju je župan predstavil 
predlog načrta razpolaganja 
in upravljanja s premože-
njem Občine Vransko za leto 
2012. Izpostavil je nekaj ze-
mljišč, ki jih občina namera-
va prodati. T. Tavčar

Konec marca in vse do 
prejšnje nedelje, ko je bil or-
ganiziran Šentjurski sejem, 
so v Občini Tabor obeležili 
občinski praznik. Praznično 
vzdušje se bo nadaljevalo vse 
do 1. maja, ko se bodo poda-
li na prvomajski pohod na 
Čemšeniško planino in Zaj-
čevo kočo.

V tem času se je zvrstilo 
vrsto športnih, kulturnih, iz-
obraževalnih in drugih prire-
ditev. Najbolj pestro je bilo na 
Šentjurskem sejmu v nedeljo. 
Ta letos zaokrožuje 20. jubilej. 

Na slavnostni seji občinskega 
sveta pa so podelili letošnja 
občinska priznanja.

Prireditev se je začela s ko-
račnico in himno Savinjskih 
rogistov ter prihodom zelene-
ga Jurija in praporščakov na 
oder dvorane doma krajanov. 
Zbrane je nagovoril župan 
Vilko Jazbinšek in še posebej 
pozdravil dobitnike letošnjih 
občinskih priznanj in župane 
ter podžupane sosednjih ob-
čin, člane občinskega sveta in 
ostale, ki sooblikujejo podobo 
Občine Tabor ter podal kratko 

poročilo o delovanju občine. 
Prireditev so popestrili pev-
ci Mešanega pevskega zbora  
Pevskega društva Tabor.

Letošnja priznanja Občine 
Tabor so prejeli Branko Lesjak 
za življenjsko delo na področju 
kulturnih dejavnosti, Drago 
Eberlinc za požrtvovalno delo 
na področju prostovoljnega 
gasilstva v PGD Loke in Silva 
Pavlinc za požrtvovalno delo 
v Društvu upokojencev Tabor. 
Zlato plaketo Občine Tabor sta 
prejela Romana Strnišnik za 
požrtvovalno delo na področju 
prostovoljnega gasilstva v PGD 
Kaplja - Pondor ter družini 
Pintar in Mežnar iz Miklavža 
za prizadevno vsakoletno so-
organizacijo medobčinskega 
praznovanja dneva državnosti.  
Srebrno plaketo Občine Tabor 
je za požrtvovalno delo na po-
dročju kulturne dejavnosti v 
pevskem društvu prejela Na-
taša Bergant. Priznanje župana 
pa so tokrat podelili Društvu 
žena in deklet Občine Tabor, 
ki letos praznuje tudi 10-letni-
co svojega delovanja. D. N.

Na zadnji seji Občinske-
ga sveta Občine Prebold so 
obravnavali in tudi sprejeli 
zaključni račun Občine Pre-
bold za leto 2011. Poleg tega 
so svetniki na tej seji  obrav-
navali tudi poročilo o poslo-
vanju javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica ali soustano-
viteljica je Občina Prebold.

Po skrajšanem postopku so 
sprejeli tudi predlog Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkci-
onarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov 
drugih občinskih organov Ob-
čine Prebold. Prav tako so po 
skrajšanem postopku sprejeli 
tudi Pravilnik o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Prebold za program-
sko obdobje 2012–2013. Poleg 
tega so se svetniki seznanili 
tudi s poročilom podjetja Si-
pro Žalec oziroma pregledom 
dolžnikov najemniških sta-
novanj in z ukrepi, ki so jih 
glede dolgov sprejeli za posa-
meznega najemnika. Odbor 
za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti 
je predlagal, občinski svet pa 
tudi sprejel, odpis dolga v vi-
šini dobrih deset tisočakov, ki 
jih je dolgovala zdaj že pokoj-

na najemnica Terezija Gorza. 
Ostali dolžniki bodo  mora-
li dolg poplačati, nekaterim 
grozi izselitev, drugi se bodo 
morali preseliti v manjše sta-
novanje, tretje bo podjetje še 
tožilo … Iz zaključnega raču-
na je  razvidno, da je imel ob-
činski proračun lani 4.425.596 
evrov skupnih prihodkov in 
4.577.498 skupnih odhodkov. 
Proračunski primanjkljaj iz te-
kočega poslovanja v letu 2011 
znaša 151.902 evrov. Manjka-
joča sredstva so se pokrila s 
presežki iz preteklih let ozi-
roma iz letošnjega proračuna. 
Lani občina ni dajala posojil 
in tudi ni povečevala kapital-
skih deležev, se je pa na novo 
zadolžila v višini 400.000,00 
evrov. Sredstva so bila name-
njena dokončanju projekta  
Rekonstrukcija in dozidava 
vrtca in knjižnice Prebold. 
Odplačevati pa je morala še 
tri druge kredite, najete v pre-
teklih letih. Poročilo o poslo-
vanju javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica ali soustano-
viteljica je Občina Prebold, je 
predstavil predsednik Odbora 
za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti 
Franc Škrabe. Poročilo zajema 
poslovanje Osnovne šole Pre-
bold, II. osnovne šole Žalec, 
UPI – ljudske univerze Žalec, 

Medobčinske matične knjižni-
ce Žalec, Glasbene šole Risto 
Savin Žalec in Zdravstveni 
dom dr. Jožeta Potrate Žalec. 
O poslovanju osnovne šole in 
vrtca je spregovoril ravnatelj 
Oton Račečič, ki je povedal, 
da je razlika med prihodki in 
odhodki v letu 2011 pozitiv-
na in znaša 16.873 evrov. To 
pa je rezultat vzdržnosti pri 
poslovanju, racionalizacije 
pri kadrih ob povečanem šte-
vilu otrok v vrtcu in splošne 
varčnosti pri porabi sredstev. 
V šolski sklad je bilo do kon-
ca leta zbranih tudi 5.337 
evrov, v vrtčevskem skladu 
pa je bilo konec prejšnjega 
leta 1.528 evrov.  K temu je še 
dejal, da se zavedajo, da bodo 
morda privarčevana sredstva 
še kako potrebovali, saj se v 
tej krizi nikomur ne obetajo 
rožnati časi.

Ob koncu seje so svetniki 
opravili volitve predlaganih 
članov v Razvojni svet  Sa-
vinjske regije. Predlagani 
kandidati in hkrati svetniki 
Občinskega sveta Občine Pre-
bold (Marjan Golavšek, Franc 
Škrabe, Emilija Črnila, Karel 
Lobnikar in mag. Matjaž De-
belak) so bili tudi izvoljeni in 
bodo v Razvojnem svetu Sa-
vinjske regije zastopali Obči-
no Prebold. D. Naraglav

Prejšnja nedelja je bila v 
Občini Tabor v znamenju 
Šentjurskega sejma, ki je tudi 
najmnožičnejša in najbolj 
pestra prireditev v okviru 
tamkajšnjega praznovanja 
občinskega praznika. Tokra-
tni sejem je bil še nekaj po-
sebnega, saj je obeleževal tudi 
20-letnico delovanja. 

V okviru sejma, na katerem 
je bila najbolj pestra ponudba 
tekstila, obutve, manj pa tiste 
prave domače obrti, se je zvr-
stilo več spremljevalnih dejav-
nosti. Med drugim prodajna 
razstava dobrot društva žena 
in deklet, ki praznujejo letos 
10-letnico svojega delovanja, 
razstava radijsko vodenih mo-

delov, ročnih del, razne obrti, 
razstava malih živali in likovne 
sekcije Mavrica.

Uvod v sejemsko dogajanje 
je bila sveta maša v tamkaj-
šnji župnijski cerkvi sv. Jurija. 
Sledila je parada, na kateri so 
se občinstvu predstavili konje-
niki KD Mustang Gomilsko z 
Žovneško konjenico, Pihal-
ni orkester Godbe Prebold, 
hmeljske starešine s hmeljsko 
princeso in mlečno kraljico, 
posamezna društva Občine 
Tabor in ljubitelji starodobnih 
vozil. Sledila je uradna slove-
snost odprtja sejma, na kate-
ri je zbrane nagovoril župan 
Vilko Jazbinšek. Pod šotorom 
je za glasbeni uvod poskrbel 

domači ansambel Za ka pa 
ne´. Pod njihovim vodstvom 
so se predstavili mladi talenti 
Občine Tabor. Nastopilo je kar 
nekaj posameznikov, duetov in 
skupin, ki so peli, igrali ali ple-
sali in dokazovali, da imajo v 
Taboru res veliko talentov.

Dogajanje pod šotorom so 
popestrili folkloristi z Vran-
skega, prava zabava pa se je za-
čela po 14. uri, ko so se na odru 
najprej predstavili ansambli Za 
ka pa ne, Navihani muzikantje 
in Savinjski kvintet. Njihovim 
nastopom je sledila veselica z 
Modrijani in povezovalcem 
Markom Semprimožnikom, ki 
je vodil tudi uradni del sejem-
skega dogajanja. D. Naraglav

Znani dobitniki priznanj

Taborska občina praznovala

Sprejeli zaključni račun

Jubilejni šentjurski sejem 

Župan Vilko Jazbinšek in dobitniki letošnjih občinskih priznanj

Na sejmu tudi starodobni traktorji (na sliki Branko Lesjak, tudi nagrajenec letošnjega občinskega priznanja za življenjsko delo 
na področju kulture)

Zdravstvena postaja 
Vransko je bila zgrajena 
pred več kot  30 leti, ves ta 
čas pa ni imela pakirnih 
prostorov, rezerviranih za 
invalide.

 Za to težavo direktor ZD 
Žalec Marjan Golob ni ve-
del, ko pa so ga na to opo-
zorili, je zadevo takoj rešil. 
Zdaj sta dve parkirni mesti 
namenjeni samo invalidom.

 T. Tavčar

Invalidi imajo parkirišče

Parkirna mesta tudi za invalide

OBČINA PREBOLD 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Prebold 
skladno z Odlokom o priznanjih Občine Prebold (Uradni list RS št. 
37/00 in 27/04) 

razpisuje
POGOJE IN ROK ZA DAJANJE POBUD 

ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE PREBOLD V LETU 2012.

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani www.prebold.com. 
Pobude oddate v pisni in elektronski obliki najkasneje 

do petka, 11. maja 2012, do 12. ure.

TURISTIČNO DRUŠTVO OBČINE POLZELA IN 
MALTEŠKA KONJENICA POLZELA

RAZPISUJETA 

MALTEŠKO POROKO,
ki bo v soboto, 9. 6. 2012, na Gradu Komenda.

 Več informacij na www.td-polzela.si, 
www.malteska-konjenica.com in www.polzela.si.
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Športna sekcija Združenja 
šoferjev in avtomehanikov 
Celjsko-Zasavske regije je v 
Ločici ob Savinji v prostorih 
in na avtopoligonu ZŠAM Sa-
vinjska dolina pripravila re-
gijsko delovno tekmovanje v 
hitrostnem reševanju testov o 
cestnoprometnih predpisih, 
spretnostni vožnji tovornja-
kov in spretnostni vožnji av-
tobusov.

Tekmovanj se je udeležilo 44 
posameznikov iz petih zdru-
ženj šoferjev in avtomehanikov 
Celjsko-zasavske regije, največ 
uspeha pa so imeli vozniki iz 
ZŠAM Laško. Pri hitrem testi-
ranju v cestnoprometnih pred-
pisih je zmagal Rado Jeromel, 
drugi je bil Peter Kavšek (oba 
ZŠAM Velenje), tretji pa Tomaž 
Jesih (ZŠAM Laško); v spretno-

stni vožnji z avtobusom je zma-
gal Hudo Ocvirk, na drugem 
mestu je pristal Martin Pušnik, 
na tretjem pa Marko Jesih (vsi 
ZŠAM Laško); v vožnji s tovor-
njakom je zmago slavil Franci 
Gunzek (ZŠAM Laško), drugo 
mesto je osvojil Slavko Oštir 

(ZŠAM Velenje), tretje pa Zlat-
ko Hribernik (ZŠAM Savinjske 
doline). 

Ekipno je slavilo zmago 
ZŠAM Laško, drugo mesto 
je zasedlo ZŠAM Velenje, 
tretje pa ZŠAM Savinjska 
dolina.  T. Tavčar

Območna organizacija Rde-
čega križa Žalec je v prostorih 
OŠ Šempeter pripravila leto-
šnjo četrto od desetih krvoda-
jalskih akcij. Izvedli so jo za 
Splošno bolnišnico Celje, in 

sicer za transfuzijski oddelek, 
akcije pa se je udeležilo 57 kr-
vodajalcev, kar je sedem manj 
kot lani. Čas odvzema krvi je 
zdaj krajši, le tri ure, to je od 7. 
do 10. ure, zato je bilo po mne-

nju organizatorja nekaj manj 
krvodajalcev. 

Naslednja, to je peta, bo 16. ju-
nija v Preboldu, in sicer v prosto-
rih gasilskega doma, trajala pa bo 
prav tako od 7. do 10. ure. T. T.

Društvo za promocijo in 
vzgojo za zdravje Slovenije 
je ob dnevu zdravja pripra-
vilo okroglo mizo in jo po-
svetilo osrednji temi dneva 
– kakovostnemu staranju. 
Vseživljenjska aktivnost in 
povezovanje generacij zago-
tavljata lepšo jesen življenja.

Na okrogli mizi z naslovom 
Skupaj za kakovost življenja in 
zdravja so bili poleg predse-
dnice društva Viktorije Rehar 
osrednji govorniki prof. dr. 
Gordana Pavleković iz »Škole 
narodnog zdravlja« Medicin-
ske fakultete iz Zagreba, prof. 

dr. Herman Berčič s Fakulte-
te za šport, zdravnik splošne 
medicine iz Vojnika Igor Pra-
znik, vodja patronažne službe 
ZD Celje Magda Berložnik in 
ravnateljica I. OŠ Žalec Tatja-
na Žgank Meža, tri dijakinje 
Srednje zdravstvene šole Celje 
pa so predstavile svojo razisko-
valno nalogo o medgeneracij-
skem sodelovanju na področju 
računalništva.

Vsi govorniki so izpostavili 
dejstvo, da se populacija ljudi 
tudi v Sloveniji stara in da se 
bo temu morala prilagoditi ce-
lotna družba. Telesna in umska 

aktivnost od mladih let do po-
zne starosti podaljšuje življe-
nje, je med drugim poudaril 
prof. Berčič in dodal, da je te-
lesna aktivnost priporočljiva in 
možna tudi v primeru kakšnih 
zdravstvenih težav, običajno je 
težava le v motivaciji. Prof. dr. 
Pavlekovićeva je poleg gibanja 
in medgeneracijskega povezo-
vanja poudarila izredno velik 
pomen smeha. Smejanje je na-
mreč joging na mestu (mimo-
grede: ženske se po raziskavah 
dvakrat pogosteje smejimo 
moškim kot moški ženskam) 
in vedno na voljo vsem. Starost 
ni vedno lepa, je med drugim 
povedala, vendar pa ni bole-
zen. In kdaj smo sploh stari? 
Ena od hudomušnih definicij 
pravi: »Star je tisti, ki ima 15 
let več kot jaz.«

Po okrogli mizi je v avli I. OŠ 
Žalec potekala predstavitev ak-
tivnosti za krepitev zdravja in 
sožitja med generacijami. Otroci 
so zaplesali in se zabavali z ded-
ki in babicami, ob tej priložnosti 
pa je I. OŠ Žalec stanovalcem 
Doma Nine Pokorn Grmovje 
podarila več knjig. K. R.

Zaradi stavke javnega sek-
torja so bile v sredo, 18. apri-
la, zaprte vse osnovne šole v 
Savinjski dolini. Razen v Ob-
čini Žalec, kjer so vrtci zdru-
ženi v samostojen zavod, 
so vrtci v drugih občinah 
organizacijske enote osnov-
nošolskih zavodov, zato so 
bili zaradi stavke prav tako 
zaprti. Vendar pa so povsod 
poskrbeli za otroke, ki jim 
starši niso mogli zagotoviti 
varstva.

V JZ Vrtci Občine Žalec, 
kjer je 163 zaposlenih, de-
lujeta dva sindikata: VIR (v 
okviru ZSSS) in SVIZ. Čeprav 
so zaposleni stavko podprli, 
pa se niso odločili za zaprtje 
vrtcev. Predsednica sindi-
kata VIR Mojca Gorišek je 
povedala: »Odločili smo se, 
da stavko oziroma stavkovne 
zahteve podpiramo, vendar 
pa imamo za sabo otroke in 
starše. Starši nam zelo zaupajo 
in če bi stavkali, bi se to zau-
panje porušilo. Staršev nismo 
posebej obveščali, da bodo 
vrtci kljub stavki odprti, smo 
jim pa svetovali, naj se sami 
odločijo, ali bodo ta dan pri-
peljali otroke v vrtec. Otrok 
je bilo kljub temu v vrtcu pre-

cej manj, kar razumemo kot 
podporo staršev našim pri-
zadevanjem. Vodstvo našega 
sindikata je ocenilo stavko kot 
uspešno. Ugotovilo je, da nas 
starši podpirajo, pogajanja pa 
se bodo še nadaljevala.«

V OŠ Šempeter, OŠ Petrov-
če, I. OŠ Žalec, OŠ Griže in 
II. OŠ Žalec na dan stavke ni 
bilo nobenega učenca, ki bi 
potreboval varstvo v šoli. V 
OŠ Braslovče, ki ima na vseh 
svojih lokacijah 417 učencev 
in 213 otrok v vrtcih, na dan 
stavke ni prišel noben učenec 
v šolo, od napovedanih sedem 
vrtčevskih otrok pa so poskr-
beli za varstvo štirih. Polzel-
ska šola je imela na dan stav-
ke napovedano varstvo za 13 
vrtčevskih otrok, starši so jih 
nato pripeljali le 8, varstvo pa 
so organizirali tudi za devet 
osnovnošolcev. V Taboru in 
na Vranskem ni bilo otrok ne 
v šoli ne vrtcu, v Preboldu pa 
so v vrtcu poskrbeli za bratca 
in sestrico.

In kaj zaposleni v vrtcih in 
šolah najbolj očitajo napo-
vedanim vladnim ukrepom? 
Predvsem razgradnjo socialne 
države in slabšanje pogojev za 
delovanje javnih vrtcev in šol. 
V vladnih ukrepih so za vrtce 
predlagani ukinitev norma-
tiva za heterogene oddelke, 
zmanjšanje skupne prisotno-
sti vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice v oddelku, po-
večana obremenitev vzgoji-
teljic in dvig normativov za 
oddelke prvega in drugega 
starostnega obdobja, pa tudi 
za kuhinjsko, tehnično, admi-
nistrativno in računovodsko 
osebje. Vse to pomeni manj 
kakovostno izvajanje dejav-
nosti, nekaj sto zaposlenih v 

vrtcih bo izgubilo službo, pla-
če se bodo znižale, obveznosti 
pa povečale. Ob predlaganih 
posegih ni mogoče, da bi vrtci 
ostali enako kakovostni, pra-
vijo zaposleni, zato predlaga-
ne ukrepe zavračajo.

V zvezi s stavko so neka-
tere osnovne šole pojasnilo 
staršem objavile na svojih 
spletnih straneh. Kot pravi-
jo, odločitev za stavko nika-
kor ni bila preprosta, a je to 
edino sredstvo, ki jim je še 
ostalo, da bi zavarovali do-
sežene standarde in splošno 
dostopnost javnega izobraže-
vanja za vse otroke. Ukrepi, 
ki jih vlada namerava vpeljati 
na področju osnovnih šol, so 
med drugimi: povečanje šte-
vila otrok v oddelkih, višanje 
normativov za knjižničarje in 
svetovalne delavce, izvajanje 
podaljšanega bivanja samo 
do 15.30 (nato zgolj varstvo), 
uvajanje enotnih šolskih oko-
lišev (to pomeni zapolnje-
vanje šol z učenci, ne glede 
na izbiro staršev, medtem 
ko bodo druge šole posle-
dično zapirali), višanje učne 
obveznosti za učiteljice in 
učitelje ter dvig normativov 
za kuharice, tehnično, admi-
nistrativno in računovodsko 
osebje. Tudi v osnovnih šolah 
to pomeni izgubo zaposlitve 
za mnoge učitelje, nižanje 
plač in povečevanje obve-
znosti. To ne bi prizadelo le 
zaposlenih, temveč zlasti in 
najbolj učence oziroma naše 
prihodnje generacije, saj  ob 
predlaganih globokih pose-
gih ne bi bilo mogoče, da bi 
šole ostale enako dobre, kot 
so zdaj, pravijo tudi zaposleni 
v šolstvu in zavračajo predla-
gane ukrepe. K. R.

Javni uslužbenci so tudi za-
posleni na občinah, v uprav-
nih enotah, drugih državnih 
službah, zdravstvenih do-
movih, lekarnah in seveda 
na policiji. Vendar pa na dan 
stavke Savinjčani večjih težav 
nismo imeli.

V občinskih upravah spo-
dnjesavinjskih občin niso stav-
kali, čeprav so člani sindikatov 
podprli stavkovne zahteve. V 
Preboldu so imeli ta dan vsi 
zaposleni dopust, v žalski ob-
činski upravi pa sta se samo 
dve delavki odločili za stavko 
na delovnem mestu.

Izvršilni odbor sindikata 
Upravne enote Žalec stav-
ke ni izglasoval, zato je žalska 

upravna enota na dan stavke 
delala kot običajno. Zjutraj je 
bilo obiskov manj, ko pa se je 
razvedelo, da na žalski uprav-
ni enoti ne stavkajo, se je obisk 
povečal in začele so prihajati 
tudi stranke od drugod, saj 
upravne enote nimajo krajevne 
pristojnosti.

V Zdravstvenem domu 
Žalec so se pridružili stavki, 
razen sindikata zdravnikov, 
vendar pa je večina ambulant 
že koncesijskih, zato niso stav-
kali. Sicer pa paciente na pre-
glede naročajo, zato so jih na 
stavkovno sredo naročili manj, 
poskrbeli pa so tudi za nujno 
zdravniško pomoč.

Tudi v Žalskih lekarnah so 

se pridružili stavki, vendar je 
bila lekarna za paciente odpr-
ta, izdajali pa so samo zdravi-
la na recepte in brez receptov, 
tako da so zagotovili osnovno 
oskrbo z zdravili, niso pa pro-
dajali ostalih izdelkov.

Zaposleni na Policijski po-
staji Žalec so člani obeh poli-
cijskih sindikatov. Pridružili so 
se stavki, ki se nadaljuje do iz-
polnitve svojih zahtev. Vendar 
pa policisti stavkajo v skladu 
s 84. členom Zakona o polici-
ji, ki jim nalaga, katere naloge 
morajo kljub stavki opravljati. 
Po oceni komandirja Gregorja 
Trbovška zato občanke in ob-
čani stavke pravzaprav ne ob-
čutijo tako zelo. K. R.

Samo v treh slovenskih kra-
jih, Škofji Loki, Gorišnici in v 
Preboldu, so prejšnjo soboto 
pripravili vseslovensko akci-
jo Dan za spremembe. Gre za 
prostovoljsko akcijo Svet skozi 
splet, ki poteka v Sloveniji pod 
okriljem  Slovenske filantro-
pije že tretjo leto. Z njo želijo 
prostovoljci pomagati starej-
šim pri premagovanju osa-
mljenosti in tudi vsem drugim, 
ki želijo spoznati, za kaj vse je 
koristno biti povezan s svetov-
nim spletom, kako z njim pre-
magujemo razdalje, potujemo, 
raziskujemo, beremo, se igra-
mo in navezujemo stike.

V Preboldu je prostovoljska 
akcija v knjižnici potekala pod 
vodstvom Vlaste  Knapič. Z de-
lovanjem spleta so se med dru-
gim seznanili člani društva upo-

kojencev, oskrbovanci doma 
starejših in drugi občani. Svoje 
izkušnje z aktivno uporabo ra-
čunalnika v vsakdanjem življe-
nju in prostočasnih aktivnostih   
so predstavili tudi gostje – seni-
orji Mara in Vili Petek ter Mar-
ta Praprotnik. Prostovoljci, ki 

dnevno uporabljajo medmrežje 
pri svojem delu in prostočasnih 
aktivnostih, pa so ta dan predali 
v uporabo nove spletne stra-
ni Občinski knjižnici Prebold, 
Društvu podeželskih žena Ob-
čine Prebold in Društvu upoko-
jencev Prebold. D. Naraglav

Šoferji za regijske naslove

V Šempetru 57 krvodajalcev
Aktivni in zdravi tudi v starosti

Šole zaprte, žalski vrtci ne Popolne stavke ni bilo

Dan za spremembe – Svet skozi splet 

S tekmovanja v praktični vožnji s tovornjakom – bočno parkiranje               

Z okrogle mize (od leve proti desni): prof. dr. Gordana Pavleković, Igor Praznik, 
prof. dr. Herman Berčič, Tatjana Žgank Meža, Magda Berložnik in Viktorija Rehar

Mojca Gorišek

foto: T. T.

Vlasta Knapič (prva z leve) v pogovoru z gosti, Viljemom in Maro Petek ter Marto 
Praprotnik, ki so predstavili tudi svoje izkušnje
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Prejšnjo sredo je bila vse-
splošna stavka javnega sek-
torja, do katere so pripeljali 
načrtovani varčevalni ukrepi 
vlade. Vlada je 23. marca le-
tos predstavila paket nekaj 
več kot 40 načrtovanih var-
čevalnih ukrepov, s katerimi 
naj bi se Slovenija izognila 
nadaljnjemu povečanju pro-
računskega primanjkljaja in 
letos privarčevala več kot 800 
milijonov evrov. Varčevalni 
ukrepi so nujni, se strinjajo 
v vladi in sindikatih, vendar 
slednji opozarjajo na slaba 
izhodišča in sorazmerja. 

Eden od ključnih očitkov 
je, da 20 ukrepov posega na 
področje interesov otrok in 
mladostnikov, niti eden pa ne-
posredno niti simbolično ne 
zadane desetine najbogatejših 
prebivalcev.  Vlada želi med 
drugim znižati plačila poro-
dniških dopustov, odpravila bi 
subvencionirano študentsko 
prehrano med počitnicami, 
znižala nadomestila za brez-
poselnost in otroške dodatke 
v 5. in 6. plačnem razredu, v 
7. in 8. razredu bi jih ukini-
la. Odpravila bi tudi bolniško 
nadomestilo v času brezpo-
selnosti, v javnem sektorju za 
15 % znižala plače, odpravila 
dodatek za rekreacijo vsem 
tistim upokojencem, ki preje-
majo nad 622 evrov pokojnine, 
ukinila bi subvencije za mla-
de družine pri prvem reševa-
nju stanovanjskega vprašanja, 
brezplačni vrtec za drugega 
otroka in še marsikaj. Kako na 
vse te ukrepe gledajo Savinj-
čani, smo poskušali izvedeti v 
tokratni anketi. 

Tomi Masnec: »Varčevalne 
ukrepe več ali manj poznam. 
Da je tre-
ba var-
čevati, se 
vs ekakor 
str injam, 
vendar pa 
mislim, da 
bi morali 
začeti varčevati najprej pri ti-
stih, ki zaslužijo največ. Dej-
stvo je, da bodo ti varčevalni 
ukrepi najbolj prizadeli ljudi, 
ki že sedaj težko preživljajo 
sebe in svoje družine. Sem za 
radikalno znižanje plač tistim, 
ki zaslužijo po nekaj tisočakov 
na mesec, nekateri celo toliko, 
kot ne dobijo delavci s po 500 
do 600 evrov na mesec niti v 
dveh letih. Mislim, da bi mo-
rala biti vlada razumnejša in 
pravičnejša, predvsem pa ne 
bi smela zmanjševati pravic, 

ki se dotikajo otrok. Zmanj-
ševanje porodniškega dopusta 
in nadomestila je sprto z našo 
usmeritvijo dviga rodnosti. Če 
smo bili morda do zdaj preveč 
socialna država, kar so neka-
teri tudi izkoriščali, bomo po 
teh ukrepih, če bodo stopili v 
veljavo, zelo nazadovali.«

Milan Brvar: »Kriza me je 
in tudi mnoge druge prizade-
la že dosti 
prej, ko so 
šla podje-
tja v steča-
je in smo 
ostali na 
cesti. Jaz 
imam na 
srečo doma kmetijo in sem 
vse svoje moči usmeril v to, da 
sem bil polno zaposlen doma, 
čeprav tega ne morem primer-
jati z zaslužkom, ki bi ga vsak 
mesec prejel za delo v podjetju, 
kjer sem delal. Ukrepi varčeva-
nja so po mojem prepričanju 
potrebni, če želimo potegniti 
voz iz krize. Mislim pa, da se 
je vlada, kolikor spremljam 
zadeve po televiziji, podala po 
poti, ki najbrž ne bo pripeljala 
do potrebnih rešitev.  Občutek 
imam, da so tisti, ki imajo naj-
več, najbolj izvzeti iz teh var-
čevalnih ukrepov, »šparala« pa 
naj bi pri najširših množicah 
državljanov, ki že zdaj živijo 
bolj na tanko, mnogi celo na 
meji revščine. Stavki javnega 
sektorja pa sem bolj kot ne ne-
naklonjen, saj jih ima večina 
dobre plače.«

Vesna Šmid: »Ukrepi, s ka-
terimi je na dan prišla vlada, so 
mi pozna-
ni, vendar  
se mi jih 
vsaj po-
lovica ne 
zdi pravih. 
Z avedam 
se krize in 
da je potrebno varčevati, nika-
kor pa to ne bi smelo prizadeti 
tistih, ki že zdaj težko živijo. 
Sem proti zmanjševanju nado-
mestil za otroke, mladostnike, 
upokojence z nizkimi pokojni-
nami … Mislim, da bi morali 
bolj korenito začeti varčevati 
na vrhu. Ukiniti službene te-
lefone, raznorazna potovanja, 
nakupovanje novih avtomobi-
lov, rož in vrsto drugih izdat-
kov. Govorijo sicer o zniževa-
nju, a če imaš na razpolago še 
vedno 1000 evrov za službeni 
telefon, kakšno varčevanje  je 
to? Vsekakor bi morali zmanj-
šati administracijo, ki je raz-
bohotena in močno zajeda v 

državni proračun. Vzeti bi mo-
rali tam, kjer lahko, kjer je še 
dovolj denarja. Pri tem bi mo-
rala imeti vlada pravi občutek 
in ne uveljavljati varčevanja 
vsepovprek.« 

Valerija Fužir: » Človek ob 
vsem tem, kar se dogaja, ostaja 
nemočen. 
Vlada se je 
odločila za 
varčevalne 
u k r e p e , 
ki so sicer 
nujni, a 
na žalost 
preveč posegajo v  življenje 
malega človeka, ki že zdaj tež-
ko živi. Menim, da bi morali 
»ščipat« denar pri tistih, ki ga 
imajo dovolj. Poznamo taj-
kunske zgodbe, veliko je tudi 
bogatašev, ki so malo prikriti 
ali celo povezani s politiko, ki 
jim tudi zato ne more ali noče 
do živega. Mnogi od teh so 
do denarja prišli na nepošten 
ali nepravičen način in tem 
bi lahko brez greha vsaj nekaj 
vzeli in s tem zmanjšali pro-
računski primanjkljaj državne 
blagajne. Upajmo, da bo čim 
manj zniževanja standardov 
v zdravstvu, šolstvu in še kje, 
vsekakor pa si želim, da bi se 
naši otroci lahko tudi v priho-
dnje igrali in vzgajali v vrtcih 
in živeli življenje, ki si ga vsi 
želimo. Ali nam bo to uspelo 
ali ne, pa ni mogoče napove-
dati.«

Jožef Petre: »Vlada je pre-
dlagala paket varčevalnih 
u k re p ov, 
n e k a t e r i 
so dobri,  
n e k a t e r i 
pre o s t r i . 
N a č e l o -
ma se vsi 
z a v e d a -
mo pomembnosti varčevanja, 
vendar si nihče ne želi, da bi 
se to zgodilo prav na njegovih 
ramenih, kar je razvidno tudi 
iz organiziranja raznih stavk. 
Vlada je doslej poslala v jav-
nost različne predloge, ki bi 
uravnotežili proračun, vendar 
prav z nobenim ni vzbudila 
odobravanja, kar je do neke 
mere razumljivo, saj predlogi 
niso del celovite predstavitve 
javnofinančne in gospodarske 
strategije. Prav se mi zdi, da 
se je vlada lotila zmanjševanja 
porabe v javnem sektorju, se-
veda pa bi morala paziti, da z 
ukrepi ne bi ogrozila tistih, ki 
so že sedaj socialno ogroženi. 
Sem pa proti zmanjševanju  
bonitet za otroke, nosečnice, 
mlade družine in tudi upoko-
jence z nizkimi pokojninami.«

Anton Brčič: »Od predlaga-
nih ukrepov me najbolj moti-
jo tisti, zaradi katerih se bo 
še poslabšal položaj tistih, ki 
so že doslej težko živeli. Prav 
tako sem proti temu, da bi zni-
žali ali morda celo ukinili ne-
katere pridobljene ugodnosti 
za mlade mamice. Zavedam 
pa se, da je varčevanje nujno 
in da se bomo morali prilago-

diti težjim 
p o g o j e m 
življenja, 
č e p r a v 
je vedno 
težko iti z 
b o l j š e g a 
na slab-
še. Sam sem invalidski upo-
kojenec in imam dobrih 180 
evrov pokojnine, če ne bi bilo 
varstvenega dodatka in nekaj 
denarja, ki sem si ga privarče-
val kot nekdanji profesionalni 
nogometaš, ne vem, kako bi 
živel. Vlada bi morala  najprej 
»šparati« pri sebi in šele nato 
navzdol. Pri siromakih ne 
more veliko dobiti, ampak jih 
bo naredila še siromašnejše. 
Dejstvo je, da vrana vrani ne 
izkljuje oči in tako tudi vlada 
ne bo sama sebi in bogatašem 
pljuvala v skledo. Vsekakor pa 
sem za pošteno varčevanje in 
sorazmerno porazdelitev bre-
mena.«

Bojan Vasle: »Če ni ali je 
malo denarja, moraš varčevati 
in si manj 
privošči-
ti. To je 
p r e p r o -
sto dej-
stvo. Če 
ni dovolj 
d e n a r j a 
za velik državni aparat, za vsa 
ministrstva, državno upravo 
in javni sektor, če je primanj-
kljaj v državnem proračunu, 
pa se vlada odloči, da bo to 
luknjo zmanjšala z ukinitvijo 
ali zmanjšanjem raznih soci-
alnih pravic in drugimi ukrepi. 
Do neke mere razumem to si-
tuacijo in tudi podpiram tiste 
ukrepe, ki so smiselni in bodo 
učinkoviti. Mislim pa, da bi 
morali, bolj kot predvidevajo 
s temi ukrepi, priškrniti vrata 
odtekanja denarja v svojih vr-
stah in ne iskati rešitev med 
tistimi državljani, ki že tako 
težko prenašajo gospodarsko 
krizo. Sam sem zaposlen in de-
lam v poklicu, za katerega sem 
se izučil. Ni mi pa vseeno, ko 
vidim, koliko ljudi je brez dela 
in da jih bo ob teh ukrepih za-
gotovo še več.«  

Boris Palir: »Ukrepe dobro 
poznam iz medijev in čeprav 
sem upo-
k o j e n e c , 
jih ve-
č i n o m a 
p o d p i -
ram, saj 
nas v na-
sprotnem 
primeru čaka še kaj hujšega 
kot predvideni ukrepi, ki se 
mi ne zdijo tako drastični, 
kot jih mogoče želijo prika-
zati. Pot je prava v smislu, da 
se je vlada odločila za notra-
nje varčevanje. Največje pri-
hranke in največ odpora je po 
pričakovanju pri ukrepih za 
varčevanje v državni upravi 
in javnem sektorju, ki v pri-
merjavi z realnim sektorjem 
še ni bil sorazmerno prizadet 
in s tem soočen s posledica-
mi krize. Mislim, da je stavka 
neupravičena, saj so ti v manj-
šini v primerjavi s tisto arma-
do zaposlenih v realnem sek-

torju, ki prejemajo bistveno 
nižje plače od njih. Ukrepi so 
nujni, sem pa proti temu, da 
bi se zmanjšalo nadomestilo 
za mlade mamice med poro-
dniškim dopustom, mislim, 
da je prav, da ostane vrtec za 
drugega otroka brezplačen in 
da tudi sofinanciranje otrok v 
šoli ostane tako, kot je.«

Ksenija Baloh Štrajhar: 
»Od ukrepov, ki jih želi uve-
sti vlada, 
se mi ne 
zdi prav 
z m a n j -
š e v a n j e 
plač in 
pokojnin, 
če izvza-
mem tiste z visokimi plačami 
in pokojninami, še manj pa 
sem za zmanjševanje social-
nih transferjev. Zavedam se, 

da je nekaj potrebno ukreniti 
in da je potrebno varčevati, 
vendar bi morali rezati tam, 
kjer ni tako boleče, oziroma 
pri tistih, ki zaslužijo največ, 
od predsednika vlade nav-
zdol, pri direktorjih javnih 
uprav in zavodov do tistih, ki 
imajo visoke plače na drugih 
področjih. Nikakor se ne stri-
njam, da so zmanjšali otroške 
dodatke, da so vzeli štipendi-
je, da hočejo zmanjšati poro-
dniški dopust, nadomestilo za 
čas bolniške odsotnosti, uki-
niti brezplačen vrtec za dru-
gega otroka … Skratka vse, 
kar prizadene mlade družine, 
bolne in tudi upokojence,  ki 
naj bi ostali tudi brez dodat-
ka za rekreativno dejavnost, 
ki mnogim veliko pomeni za 
premagovanje finančne sti-
ske.« D. N.

Za varčevanje vsi, toda ...
Anketa

Sveži, sočni in zdravi  
domači šparglji

Juhe, sladice in ostale jedi iz zelenih  
špargljev za sladokusce!

Informacije: 041 735 281, info@elizabet-club.si

Preprosto, vrhunsko, popolno!

Sveži, sočni in zdravi  
domači šparglji

Juhe, sladice in ostale jedi iz zelenih  
špargljev za sladokusce!

Informacije: 041 735 281, info@elizabet-club.si

Preprosto, vrhunsko, popolno!
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Generalni direktor poli-
cije Janko Goršek je za svo-
jega namestnika imenoval 
Žalčana, dosedanjega di-
rektorja PU Celje mag. Ka-
rola Turka.

Mag. Karol Turk je svojo 
poklicno pot v policiji začel 
leta 1986 kot vodja varno-
stnega okoliša na Policijski 
postaji Žalec, pozneje je bil 
komandir Policijskega od-
delka Ljubno ob Savinji in 
komandir PP Mozirje, od 
leta 1991 do 1993 pa koman-
dir PP Žalec. Nato je postal 
komandir PP Celje in pozne-
je prevzel vodenje Referata 
za operativne zadeve na te-
danjem Inšpektoratu policije 
na PU Celje. Leta 2000 je za 
nekaj mesecev vodil Skupino 
za javni red v celjskem ura-
du uniformirane policije, še 
istega leta pa bil imenovan 
za vodjo Oddelka za splo-
šno kriminaliteto. Leta 2005 
je napredoval v vodjo sek-
torja uniformirane policije 

na PU Celje, leta 2007 je bil 
imenovan za direktorja PU 
Maribor, leta 2009 je postal 
direktor PU Celje, 16. aprila 
letos pa drugi namestnik ge-
neralnega direktorja. 

Policijsko upravo Celje zdaj 
vodi Jože Senica (prej vodja 
Sektorja kriminalistične poli-
cije PU Celje), dolžnosti vod-
je Sektorja kriminalistične 
policije PU Celje pa je prevzel 
Damjan Turk, ki je do zdaj 
vodil Oddelek za gospodar-
sko kriminaliteto. K. R.

Turk v vrhu 

Mag. Karol Turk

Andraž 96 b, 3313 POLZELA, 03 572 06 73, GSM: 041 216 214, www.terglav.si

SLIKOPLESKARSTVO ANDREJ TERGLAV, s. p.

SLIKOPLESKARSTVO Beljenje notranjih povr{in in fasad
Dekorativni opleski

Izdelava izolacijskih fasad

DELO NA VIŠINI Z DVIŽNO KOŠARO

DANILO PIKL, s. p. 
Starovaška ulica 1, 3311 Šempeter

Tel.: 03/ 570 20 70, gsm: 041 709 186

– MONTAŽA, SERVIS IN MERITVE OLJNIH GORILNIKOV,
– NAČRTOVANJE IN MONTAŽA REGULACIJE OGREVANJA,

– POPRAVILA ŠTEDILNIKOV, PRALNIH, SUŠILNIH IN 
POMIVALNIH STROJEV,

– POPRAVILA, MONTAŽA IN ČIŠČENJE BOJLERJEV.



8 april 2012

OSREDNJE TEME

Kar 93 odstotkov bralcev 
časopis Utrip Savinjske doli-
ne prebere vedno ali pogosto, 
95 odstotkov jih prebere vsaj 
polovico njegove vsebine, kar 
45 pa vse ali večino vsebine. 
96 odstotkov bralcev meni, da 
so vse objavljene informacije 
v našem časopisu pomembne, 
verodostojne in zanimive. 47 
odstotkov bralcev v časopisu 
ne pogreša nič, 30 odstotkom 
pa je všeč pravzaprav vse. 
Najbolj prebirajo prispevke 
o dogajanju po dolini (83 %), 
najmanj pa jih zanima po-
litika in prispevki o delova-
nju političnih strank (15 %). 
Kar 97 odstotkom bralcev iz 
vseh občin Spodnje Savinjske 
doline se zdi prav, da Utrip 
Savinjske doline brezplačno 
zagotavljajo občine. To so ne-
katere ugotovitve iz ankete, 
ki smo jo konec oktobra in 
novembra pripravili v našem 
časopisu.

Na anketo, ki smo jo obja-
vili v oktobrski številki našega 
časopisa in na spletni strani 
www.zkst-zalec.si/utrip, smo 
prejeli 250 odgovorov, med 
njimi je bilo 235 pravilno iz-
polnjenih anket, ki smo jih 
upoštevali pri analizi odgovo-
rov. Večina bralcev, ki je odgo-
vorila na anketo, se je odločila 
za elektronski obrazec, obja-
vljen na naši spletni strani, le 
20 odgovorjenih vprašalnikov 
je prišlo po pošti. Odgovarjali 
so bralci iz vseh občin Spodnje 
Savinjske doline v približnih 
deležih, kot je razdeljena tudi 
distribucija časopisa, največ 
torej iz Občine Žalec (61 od-
stotkov), iz Občine Polzela 
(11), Prebold (10), Braslovče 
(8), Tabor (4), Vransko (3) in 
od drugod (3 naročniki, drugi 
kraji izven SSD).

Iz ankete je razvidno, da je 
kar 53 odstotkov bralcev Utri-
pa starih med 30 in 50 let (27 % 
nad 30 do 40 let in 26 % nad 40 
do 50 let), sledijo s 16 odstotki 
bralci nad 50 do 60 let starosti. 
Bralci nad 20 do 30 let in tisti 
nad 60 let si delijo enak delež, 
in sicer po 14 %. Najmanjši, 
3-odstotni delež pa imajo bral-
ci pod 20. letom starosti.

Kar 80 odstotkov bralcev ve-
dno prebere Utrip, 13 odstot-
kov pogosto in 7 včasih, nihče 
pa ni odgovoril, da nikoli ne 
prebere časopisa. Takih, ki ga 
preberejo takoj, ko ga dobijo, 
je 53 odstotkov bralcev, 37 %  
jih časopis prebere v nekaj 
dneh po izidu, 12 odstotkov 
pa ga prebira ves mesec. Prav 

vse ali večino vsebine Utripa 
Savinjske doline prebere 45 % 
bralcev, polovica bralcev pa 
polovico vsebine. Samo dolo-
čene vsebine, ki jih zanimajo, 
prebere 6 odstotkov bralcev.

Največ dogajanja po 
dolini, najmanj politiko

Pri odgovorih na vprašanje, 
kaj najraje berejo, je bilo mo-
žnih več odgovorov oz. več 
vsebin, ki so jih lahko anketi-
rani bralci izbrali, zelo dobra 
branost pa je pravzaprav pri 
vseh vsebinah, saj razen pri 
poročilih s področja politike 
ni nižja od 22 odstotkov. Naj-
več, kar 83 % bralcev prebere 
prispevke o dogajanju po doli-
ni, med najbolj branimi sledijo 
kulturni dogodki (69 %), špor-
tni dogodki in vsebine (64 %), 
dogodki in novice s področja 
turizma (57 %) ter savinjske 
zgodbe z reportažami in član-
ki (57 %). Malo manj kot po-
lovica bralcev prebere članke 
iz naše zgodovinske dediščine 
(47 %), zanimivosti (47 %), 
obsežnejše članke z osrednjimi 
temami (46 %) in gospodarske 
teme (46 %). Sledita prebiranje 
uvodnika (41 %) in reševanje 
križanke (40 %). Enak odsto-
tek (39 %) branosti sta dosegli 
rubriki poročila iz občin, ob-
činskih svetov, o infrastruktur-
nih pridobitvah in kronika z 
zahvalami. Veliko bralcev pre-
bira tudi oglase in razpise (37 
%) in literarne vsebine mladih 
(36 %). Najmanj je bralcev 
kmetijskih vsebin (22 %), prav 
pri repu pa so poročila o delo-
vanju in aktivnostih političnih 
strank s 15 odstotki.

Občine naj zagotavljajo 
brezplačen Utrip

O tem, da občine zagota-
vljajo nakup Utripa Savinjske 
doline, se strinjajo skoraj vsi 
oz. 97 odstotkov anketiranih 
bralcev, če pa ga občine ne bi 
zagotavljale, bi si ga več kot 
polovica (52 %) bralcev kupila 
sama. Kot razloge, zakaj bi ga 
imeli (kupili), če ga ne bi pre-
jeli brezplačno, je dve tretjini 
anketirancev navedlo celovi-
to seznanjenost z dogajanjem 
po Spodnji Savinjski dolini, 
pomembnost lokalnih novic, 
seznanjenost z dogajanjem v 
sosednjih občinah (podobnih 
odgovorov je bilo 66 %) in sko-
raj petina (18 %) jih meni, da 
je to še edini lokalni medij, ča-
sopis za to območje. 15 % an-
ketiranih bralcev je kot razloge 

za nakup časopisa navedlo, da 
jim je všeč, da je časopis pester 
in zanimiv za vso družino.

Med 46 % bralcev, ki Utripa 
ne bi kupili sami, jih je kar 34 
odstotkov navedlo razloge, ki 
so povezani s pomanjkanjem 
denarja in slabo ekonomsko 
situacijo. Da si ga lahko sposo-
dijo ali preberejo drugje, upo-
rabijo druge vire, kot je deni-
mo internet, pa je odgovorilo 
40 odstotkov tistih, ki si ga ne 
bi kupili. Med tistimi, ki si ga 
ne bi kupili sami, jih je kar 30 
odstotkov, ki so navedli prepri-
čanje, da je prav, da ga zagota-
vljajo občine. Ob individual-
nih odgovorih pa so navedli 
pojasnila, kot so: vsaj nekaj pa 
je lahko brezplačno za občane, 
če je v proračunu za vse denar, 
naj bo še za Utrip, občina lah-
ko privošči vsaj en evro in pol 
na družino v občini na mesec, 
na bralca pa še manj, to je še 

najmanj ob mnogih drugih 

porabljenih sredstvih …

Informacije 
verodostojne, zanimive

Da so objavljene informacije 
v Utripu Savinjske doline po-
membne, verodostojne in za-
nimive, meni kar 96 odstotkov 
anketiranih, le 2 odstotka jih 
meni, da niso, odgovor »dru-
go« pa je označilo prav tako 2 
odstotka anketiranih. 

Pri sklopih vprašanj, kaj v 
časopisu pogrešajo in kaj jim 
je všeč, so lahko anketirancih 
prosto navajali vsebine, zato 
je pri tistih, kjer se je pojavilo 
več enakih ali podobnih od-
govorov, vrednost odgovorov 
toliko večja. Da ne pogrešajo 
ničesar, je odgovorilo 47 od-
stotkov anketirancev, ostali pa 
so med tistimi vsebinami, ki si 
jih še želijo, največkrat navedli 
humor, horoskop in razvedrilo 
(9 %), sledijo socialne teme, 
predstavitve uspešnih pod-
jetnikov, gospodarstvenikov  
(3 %), drugih uspešnih ljudi  
(3 %), manj politike (3 %).

30 % anketiranih je nave-
dlo, da jim je v Utripu všeč 
vse. Med odgovori, kaj jim je 
najbolj všeč, pa jih je največ 
odgovorilo, da so jim všeč 
celovite informacije o dolini 
(23 %), napovednik dogod-

kov, prireditev (7 %), aktualni, 
kritični in pronicljiv uvodnik  
(5 %), zapisi o malih ljudeh s 
pomembno vsebino (5 %), fo-
tografije (5 %). 

Vsebine, ki jih 
pogrešate, že uvajamo

Med prostimi odgovori v 
anketi se je večkrat pojavil od-
govor, da si želite čim več po-
zitivnih vsebin in dogodkov, 
kar je gotovo odraz časa, ki 
tudi na straneh medijev poro-
ča o manj svetlih trenutkih na-
šega vsakdana. Vsekakor pa si 
bomo v Utripu prizadevali, da 
bomo kljub negotovim časom 
poiskali takšne vsebine, pred-
vsem pa, da bomo opravičili 
visoko zaupanje, ki veje tudi 
iz rezultatov te ankete. Nekaj 
vaših želja, ki ste jih izrazili v 
njej, smo v zadnjih številkah 
že izpolnili. Dodali smo hu-
morno rubriko Ola vas farba 
in horoskop, socialne teme pa 
se na naše strani tako ali tako 
uvrščajo že zaradi situacije. 
Hvala torej za vaša mnenja, 
pobude in spodbudne besede, 
upamo, da si jih bomo v pri-
hodnje še bolj zaslužili.

Lucija Kolar

POSEBNA AKCIJSKA 
PONUDBA NAŠIH 
TALNIH OBLOG
OD 23. 4. DO 31. 5. 2012
V PRODAJNEM SALONU V ŽALCU:
JUTEKS,
Industrijska prodajalna
Hmeljarska 3, 3310 Žalec,
Telefon: 03 71 20 757, 03 71 20 759
E-pošta: branko.ursic@juteks.si

Juteks, proizvodnja talnih oblog, d. d.,
Ložnica 53 a, 3310 Žalec, www.juteks.si

uros.krk@triera.net

BARVANJE NAPU[^EV
DELO IN NAJEM DVIŽNE KOŠARE

(do vi{ine 40 m)

SPLOŠNO KLEPARSTVO, KROVSTVO IN TESARSTVO

Naš časopis bralci radi in precej natančno prebirajo

Kdaj preberem Utrip? (v %) 

takoj, ko ga dobim = 51

v nekaj dneh po izidu = 37

berem ga ves mesec = 12

Obseg prebranega (v %)

prav vse ali večino vsebine = 45

približno polovico vsebine = 50

samo določene vsebine = 6

Kaj v časopisu pogrešam? (v %)

ničesar. = 47

humor, horoskop, razvedr. = 9

socialne teme = 3

uspešni podjetniki, gospod. = 3

intervjuji z uspešnimi = 3

manj politike = 3

razni odgovori (pod 2 %) = 32

Verodostojnost objavljenih informacij (v %)

pomembne, verodostojne  
in zanimive = 96

nepomembne,  
neverodostojne = 2

drugo (različno) = 2

Starostna struktura bralcev (v %)

pod 20 let = 3

20 do 30 let = 14

nad 30 do 40 let = 27

nad 40 do 50 let = 26

nad 50 do 60 let = 16

nad 60 let = 14

Pogostost branja (v %)

vedno = 80

pogosto = 13

včasih = 7

Kaj najraje berem?
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OSREDNJE TEME

V času, ko smo odprli svojo 19 poslovno enoto, tokrat v prostorih Občine Ža-
lec, praznujemo 22 let uspešnega poslovanja. Tokrat smo v dogovoru z Obči-
no Žalec pripravili novo ponudbo za občane, ki vam bo v teh težkih in kriznih 
časih najbrž pomenila veliko, saj vam za večino mesečnih položnic ne bo tre-
ba plačati nobene provizije.

Kot majhna bančna institucija dokazujemo, da je tudi v razmerah finančne in 
gospodarske krize in ponovne recesije mogoče uspešno poslovati, saj je bilo 
leto 2011 v zgodovini hranilnice najuspešnejše poslovno leto. V tem pogledu 
hranilnica celo odstopa od poslovanja bančnega okolja, predvsem od bank v 
državni lasti, pa tudi po velikosti njej primerljivih bank. Prav krizne razmere so 
dokaz, kako pomembne za bančno okolje so majhne banke. Izhajamo iz dej-
stva, da Delavska hranilnica po svoji organizacijski ureditvi in ponudbi bančnih 
in drugih finančnih storitev deluje kot majhna banka, ki je sposobna konku-
renčnega boja na bančnem trgu, je izjemno prilagodljiva in odzivna na krizne 
razmere ter na potrebe prebivalstva in gospodarstva. Hranilnica nima nasedlih 
nepremičninskih naložb, nima naložb, povezanih s prevzemi podjetij, in nima 
negativnih zgodb na kapitalskih trgih. Hranilnica je v vsej svoji zgodovini odvi-
sna od domačih virov, to so sredstva prebivalstva, javnega sektorja in gospodar-
stva. Od tujih virov je hranilnica udeležena samo pri sredstvih ECB, do državnih 
depozitov pa do zdaj ni imela dostopa. 

Hranilnica tudi v pogledu likvidnosti odstopa od bančnega okolja, saj se sooča z 
izjemno presežno likvidnostjo. Hranilnica ne pozna kreditnega krča, zato zadnja 
leta s svojim poslovnim načrtom presega zastavljene poslovne cilje kreditiranja 
gospodarstva in prebivalstva. 

Seveda pa hranilnica ni imuna na probleme kreditojemalcev, ki so izgubili delo. 
Dnevno se sooča z reprogramiranjem, predvsem dolgoročnih kreditov, v vsebi-
ni kratkoročnih odlogov odplačevanja, zmanjšanja mesečnih anuitet in podalj-
šanja ročnosti kreditov. 

Na področju drobnega gospodarstva in podjetništva, poleg normalnega prido-
bivanja novih komitentov, hranilnica mnogokrat rešuje podjetnike, ki jim je bila 
v poslovnih bankah finančna pomoč zavrnjena. Ni redkost, da rešujemo podje-
tnike, ki imajo dobršen del svojega premoženja zastavljenega, ki težko dosežejo 
reprogramiranje kreditov kratkoročnih v dolgoročne kredite oz. ne morejo priti 
do novih kreditov za nov gospodarski zagon. V takih razmerah imajo podjetniki 
lahko tudi eno samo pot, to je pot v stečaj. Povrhu vsega pa podjetništvo deluje 
še vedno v razmerah totalne finančne nediscipline v obliki zamujanja plačil, po-
gosto pa ostanejo brez plačila. Če k temu dodamo še neurejeno pravno varnost 
podjetnikov v verigi podizvajalcev, brez zavezujočih pogodb, ki bi zagotavljale 
neposredna plačila podizvajalcev, je slika stanja razmer, še posebej v storitve-
nih dejavnostih, res porazna.

Hranilnica se nemalokrat sooča z dilemo, kako v danih situacijah reševati proble-
me in se vključevati v razvoj drobnega gospodarstva. Kar naenkrat podjetniku, ki 
ga je več let podpiralo celo več bank, ostane kot rešilna bilka samo še Delavska 
hranilnica. V takih primerih rešujemo tiste podjetnike in gospodarske subjekte, za 
katere ugotovimo, da imajo razvojne možnosti, ustrezno tehnologijo, kadrovske 
resurse, trg za svoje proizvode in storitve ter realno načrtovan denarni tok na 
podlagi sklenjenih pogodb s poslovnimi partnerji. In na koncu ostane še dogovor 
najvišjega kreditnega zavarovanja po Baselu 3. Vedno se zavarovanje konča s hi-
potekarnim zavarovanjem preostalega poslovnega premoženja in vsega osebne-
ga premoženja kreditojemalca in z različnimi oblikami poroštev. 

V teh razmerah hranilnica uspešno obvladuje vsa bančna tveganja. Posebno 
pozornost hranilnica posveča kreditnemu tveganju. Produkt kriznih razmer, zla-
sti problemov brezposelnosti in nelikvidnosti v gospodarstvu, so bančne osla-
bitve, ki znižujejo tekoči dobiček hranilnice. V upravljanje bančnih tveganj so 
dnevno vključeni uprava hranilnice, sektor za upravljanje z naložbami, odbor za 
tveganja, služba za upravljanje s tveganji in celotna poslovna mreža hranilnice. 
Samo v tako široko zastavljenem konceptu je mogoče v teh kriznih razmerah 
uspešno obvladovati kreditno tveganje v hranilnici. Na ta način smo v prete-
klem letu oblikovali nove dodatne oslabitve, na srečo pa manj od načrtovanih, 
še vedno pa v znesku 441 tisoč evrov.

Preteklo, četrto krizno leto je bilo za hranilnico leto spodbudne rasti obsega po-
slovanja, saj je hranilnica bilančno vsoto povečala z 255,92 na 280,50 milijonov 
evrov oz. za 9,6 %. Zanimivo, da je prve tri mesece letos hranilnica že povečala 
bilančno vsoto za 7,6 %.

Hranilnica je dosegla največji dobiček prav v enaindvajsetem letu poslovanja, 
saj je dosegla 1 milijon in 113 tisoč evrov bruto dobička oziroma 845 tisoč evrov 
neto dobička. Dobiček je hranilnica, primerljivo z letom 2010, povečala za 6 
%. Kaže, da bo letošnje leto še uspešnejše, saj je hranilnica že dosegla 42 % 
načrtovanega dobička.

Hranilnica beleži za preteklo leto 8,52 % donos na kapital pred obdavčitvijo in 
6,71 % donos na kapital po obdavčitvi. Podobne donose je hranilnica dosegala 
vsa pretekla leta, zato je bila delničarjem hranilnice vedno omogočena delitev 
dividend v višini 5 evrov na delnico. Za hranilnico je značilna stabilna dividen-
dna politika. Vse kaže, da se bo letošnja donosnost gibala med 10 in 13 %.

V letu 2011 je hranilnica obseg kratkoročnih kreditov povečala za 5 %, dolgo-
ročnih pa za 18 %. Plan obsega odobrenih kreditov fizičnim osebam je bil do-
sežen v višini 92 %, plan obsega odobrenih kreditov pravnim osebam pa je bil 
presežen za 162 %. V strukturi kreditov imajo še vedno krediti fizičnih oseb 
76,8 % delež, gospodarstvo 6,7 % delež in samostojni podjetniki 4,4 % delež. 
Letošnje leto beležimo nove rasti kreditov na področju prebivalstva, in sicer za 
4 %, v gospodarstvu za 13 % in pri samostojnih podjetnikih za 17 %.

Leta 2011 so se znova močno povečale vloge fizičnih oseb, in sicer za 14 %. 
Najvišja rast je opažena pri dolgoročnih oblikah varčevanja. V prvih treh mese-
cih letošnjega leta so se vloge prebivalstva že povečale, in sicer za 4 %, in vloge 
pravih oseb za 6 %.

Kapital hranilnice znaša 17 milijonov evrov, kapitalska ustreznost pa je 10,62 
%. Večinski, 66 % lastniki hranilnice so sindikati, prebivalstvo ima 22 % delež, 
v preostalem deležu pa so zastopani gospodarstvo, podjetniki in javni sektor.

Hranilnica je v preteklem letu beležila 34 % rast osebnih računov in 32 % rast 
poslovnih računov. V povezavi s transakcijskimi računi smo lani beležili 19 % 
rast uporabnikov spletne banke DH-Plus za fizične osebe in 14 % rast uporab-
nikov spletne banke DH-Net za pravne osebe. Letos že ugotavljamo 7 % rast 
osebnih računov in 13 % rast poslovnih računov.

V 18 poslovalnicah hranilnice je bilo leta 2011 zaradi najnižje obračunanih pro-
vizij obdelanih 4,3 mio. položnic.

Uspešno poslovanje Delavske hranilnice je grajeno na večletni cenovno naj-
ugodnejši ponudbi bančnih in finančnih storitev in konkurenčni obrestni po-
litiki.

NOVOST ZA OBČANE OBČINE ŽALEC – ZA VEČINO POLOŽNIC 
V DELAVSKI HRANILNICI NE PLAČUJETE PROVIZIJE 

• strošek provizije položnic v sodelovanju z Delavsko hranilnico krije Občina 
Žalec. 

OSEBNI RAČUN VAM PRINAŠA NAJVEČ UGODNOSTI 
• zaposleni in upokojenci 12 mesecev brez mesečnega stroška vodenja,
• po enem letu znaša mesečni strošek vodenja računa za zaposlene samo 

1,25 EUR in za upokojence samo 0,80 EUR,
• kartica MasterCard z odloženim plačilom je za prvo leto brezplačna,
• prijazno in varno elektronsko bančništvo Dh-Plus,
• najcenejša elektronska plačila plačilnih nalogov,
• najcenejša plačila plačilnih nalogov preko trajnika,
• ohranjamo najcenejše plačevanje drugih položnic, samo 0,39 EUR, 
• brezplačni dvigi gotovine na bankomatih v Sloveniji in evropski    

monetarni uniji,
• za prilive na osebni račun vam ne zaračunavamo nobenih provizij,
• sredstva na računu obrestujemo z obrestno mero 0,20 %,
• redni in izredni limit obrestujemo z obrestno mero samo 7,50 %, za   

upokojence pa samo 6,50 %,
• varčevalna knjižica nad 31 dni prinaša 1,70 % obrestno mero.

PRIMERLJIVI STROŠKOVNI PODATKI Z DRUGIMI BANČNIMI 
INSTITUCIJAMI ZA OBČANE

Vir: pregled tarif za poslovanje preko transakcijskega računa – Banka Slovenije 

*Obrazložitev: V Delavski hranilnici ne plačujete provizije za večino položnic v Občini 
Žalec.

POTROŠNIŠKI KREDITI SO PO VAŠEM OKUSU 
DO 120 MESECEV

Do 60 mesecev vam omogočamo kredit  
s 50 % nižjimi stroški odobritve in obrestno mero:

6M Euribor + 3,40 %
Informativni izračun za 60-mesečni kredit:

Efektivna obrestna mera je obračunana na dan 1. 4. 2012 in se zaradi interkalar-
nih obresti spreminja, odvisno od dneva najema kredita. Obrestna mera velja 
za imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine.

UGODNI STANOVANJSKI KREDITI ZA VAŠ NOVI DOM
Omogočamo:
• stanovanjske kredite od 120 mesecev do 360 mesecev
 z obrestno mero od 6M Euribor + 2,5 %

VARČEVALCEV NIKOLI NE RAZOČARAMO,
OBRAVNAVAMO JIH INDIVIDUALNO

Izberite, da bo najbolj donosno:

SAMO DELAVSKA HRANILNICA VSEM ZAPOSLENIM NUDI 
POKOJNINSKO VARČEVANJE ZA DODATNO POKOJNINO  

S FIKSNO OBRESTNO MERO 5,50 % 
Informativni izračuni Vam povedo, kolikšna je renta pri 5-, 10-, 15-, 20-, 25-, 
30-, 35- in 40-letnem varčevanju ob različnih mesečnih pologih.

PONUDBA ZA KMETE
Delavska hranilnica je poskrbela za vas z:
• brezplačnim vodenjem osebnega računa 12 mesecev, 
• brezplačnim elektronskim bančništvom Dh-Plus,
• brezplačno MasterCard za prvo leto brez letnega nadomestila,
• brezplačnimi dvigi na bankomatih v Sloveniji in monetarni EU, 
• dolgoročnimi krediti za:

  - pospeševanje vsakršne kmetijske dejavnosti,
  - izgradnjo gospodarskih in stanovanjskih objektov,
  - nakup mehanizacije in živine,
  - setve, vzrejo goved,
  - vse dopolnilne dejavnosti  

  (kmečki turizem, sončne elektrarne …);
• ugodnimi krediti za 10 let z obrestno mero od 6M euribor + 3,00 %,
• izjemnimi krediti do 20 let z obrestno mero od 6M euribor + 3,20 %,
• zanimivimi krediti do 30 let z obrestno mero od 6M euribor + 3,70 %,
• nižjimi stroški odobritve kredita za 50 %.

VEDNO VEČ PRAVNIH OSEB ODPIRA  
POSLOVNI RAČUN V DELAVSKI HRANILNICI 

ZAKAJ?
Novim komitentom je že pet let na voljo paket konkurenčnih prednosti:
• brezplačna poslovna kartica Maestro za lažje in varno poslovanje,
• brezplačno vodenje transakcijskega računa 12 mesecev,
• kreditna kartica MasterCard brez letnega nadomestila za prvo leto,
• elektronska banka DH-Net brez stroškov za prvo leto,
• odobritev limita na poslovnem računu.
Vsem komitentom omogočamo:
• izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski provizij,
• možnost najetja POS-terminalov,
• pologe denarja brez prilivnih provizij,
• zanimive kredite do 5 let z obrestno mero od 6M euribor + 4,30 %,
• ugodne kredite do 10 let z obrestno mero od 6M euribor + 4,70 %,
• dolgoročne kredite do 15 let z obrestno mero od 6M euribor + 4,90 %,
• 50 % nižje stroške odobritve kredita od veljavne tarife. 

PRAVNIM OSEBAM NUDIMO TUDI STORITEV 
RAČUNOVODSKEGA SERVISIRANJA

Hčerinska družba Delavske hranilnice DH-STORITVE, d. o. o., že vrsto let opra-
vlja tudi dejavnost računovodskega servisiranja. To dejavnost lahko za Vas pre-
vzamemo kadarkoli. Storitve naše družbe zajemajo obdelavo vseh poslovnih 
dogodkov.
V kriznih časih si ne smete privoščiti napak v poslovanju podjetja, še posebej 
ne napak, ki jih zagreši nestrokoven in površen računovodski servis.
Zakaj izbrati DH-storitve?
• Imamo zelo konkurenčne in fiksne cene storitev,
• zagotavljamo urejeno in ažurno računovodstvo,
• strogo varujemo vaše poslovne skrivnosti,
• svetujemo pravočasno in strokovno,
• prevzemamo odgovornost za svoje delo,
• sodelujemo in svetujemo pri davčnih nadzorih,
• poskrbimo tudi za osebno predajo dokumentacije v vseh naših 
 poslovnih enotah Delavske hranilnice,
• vsa potrebna poročila vam lahko posredujemo preko elektronske pošte, 
• 50 % nižji strošek odobritve kredita od veljavne tarife. 

V računovodskem servisu DH-STORITVE se zavzemamo za svoje stranke!
Obrazec, ki je namenjen izdelavi informativnega izračuna, lahko prejmete v eni 
izmed šestnajstih poslovalnic hranilnice, na spletni strani www.delavska.si ali  
na elektronskem naslovu dh-storitve@delavska-hranilnica.si. Za morebitne 
dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 300 02 09.
Hranilnica posluje z dovoljenjem Banke Slovenije, se po vsebini svojih pro-
duktov v ničemer ne razlikuje od drugih poslovnih bank in je vključena v 
jamstveno shemo bank in hranilnic.

Delavska hranilnica je varna bančna institucija.

Pričakujemo Vas v novih poslovnih prostorih v Občini Žalec, Ulica Savinjske 
čete 5, Žalec, tel.: 03 620 94 75, vsak delovni dan od 8.30 do 17.00.
Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si
E-pošta: žalec@delavska-hranilnica.si

DELAVSKA HRANILNICA POSLEJ TUDI V ŽALCU

ČAS 
VARČE-
VANJA

MESEČNA 
VLOGA

ENKRATNO 
IZPLAČILO ŠTEVILO RENT

ZNESEK  
MESEČNE 

RENTE
ŠTEVILO RENT

ZNESEK  
MESEČNE 

RENTE
5 let   200 € 13.839,31 EUR 240 mesecev 95,20 EUR 360 mesecev 78,58 EUR

10 let 160 € 25.638,19 EUR 240 mesecev 176,36 EUR 360 mesecev 145,57 EUR
10 let 170 € 27.240,57 EUR 240 mesecev 187,38 EUR 360 mesecev 154,67 EUR
10 let 180 € 28.842,96 EUR 240 mesecev 198,41 EUR 360 mesecev 163,77 EUR
10 let 200 € 32.047,73 EUR 240 mesecev 220,45 EUR 360 mesecev 181,96 EUR
15 let 160 € 44.803,70 EUR 240 mesecev 308,20 EUR 360 mesecev 254,39 EUR
15 let 170 € 47.603,93 EUR 240 mesecev 327,46 EUR 360 mesecev 270,29 EUR
15 let 180 € 50.404,16 EUR 240 mesecev 346,72 EUR 360 mesecev 286,19 EUR
15 let 200 € 56.004,63 EUR 240 mesecev 385,25 EUR 360 mesecev 317,99 EUR
20 let 160 € 70.019,84 EUR 240 mesecev 481,66 EUR 360 mesecev 397,56 EUR
20 let 170 € 74.396,08 EUR 240 mesecev 511,76 EUR 360 mesecev 422,41 EUR
20 let 180 € 78.772,32 EUR 240 mesecev 541,86 EUR 360 mesecev 447,26 EUR
20 let 200 € 87.524,80 EUR 240 mesecev 602,07 EUR 360 mesecev 496,96 EUR
25 let 160 € 103.196,82 EUR 240 mesecev 709,88 EUR 360 mesecev 585,94 EUR
25 let 170 € 109.646,62 EUR 240 mesecev 754,25 EUR 360 mesecev 622,56 EUR
25 let 180 € 116.096,42 EUR 240 mesecev 798,61 EUR 360 mesecev 659,18 EUR
25 let 200 € 128.996,02 EUR 240 mesecev 887,35 EUR 360 mesecev 732,43 EUR
30 let 100 € 91.779,93 EUR 240 mesecev 631,34 EUR 360 mesecev 521,12 EUR
30 let 150 € 137.669,89 EUR 240 mesecev 947,01 EUR 360 mesecev 781,67 EUR
30 let 170 € 156.025,88 EUR 240 mesecev 1.073,28 EUR 360 mesecev 885,90 EUR
30 let 180 € 165.203,87 EUR 240 mesecev 1.136,42 EUR 360 mesecev 938,01 EUR
30 let 200 € 183.559,86 EUR 240 mesecev 1.262,68 EUR 360 mesecev 1.042,23 EUR
35 let 70 € 89.372,40 EUR 240 mesecev 614,78 EUR 360 mesecev 507,45 EUR
35 let 100 € 127.674,85 EUR 240 mesecev 878,26 EUR 360 mesecev 724,92 EUR
35 let 150 € 191.512,28 EUR 240 mesecev 1.317,39 EUR 360 mesecev 1.087,39 EUR
35 let 170 € 217.047,25 EUR 240 mesecev 1.493,04 EUR 360 mesecev 1.232,37 EUR
35 let 180 € 229.814,73 EUR 240 mesecev 1.580,87 EUR 360 mesecev 1.304,86 EUR
35 let 200 € 255.349,70 EUR 240 mesecev 1.756,52 EUR 360 mesecev 1.449,85 EUR
40 let 60 € 104.941,16 EUR 240 mesecev 721,88 EUR 360 mesecev 595,84 EUR
40 let 70 € 122.431,35 EUR 240 mesecev 842,19 EUR 360 mesecev 695,15 EUR
40 let 80 € 139.921,55 EUR 240 mesecev 962,50 EUR 360 mesecev 794,46 EUR
40 let 90 € 157.411,74 EUR 240 mesecev 1.082,82 EUR 360 mesecev 893,77 EUR
40 let 100 € 174.901,93 EUR 240 mesecev 1.203,13 EUR 360 mesecev 993,07 EUR
40 let 150 € 262.352,90 EUR 240 mesecev 1.804,69 EUR 360 mesecev 1.489,61 EUR
40 let 170 € 297.333,29 EUR 240 mesecev 2.045,32 EUR 360 mesecev 1.688,23 EUR
40 let 180 € 314.823,48 EUR 240 mesecev 2.165,63 EUR 360 mesecev 1.787,53 EUR
40 let 200 € 349.803,87 EUR 240 mesecev 2.406,26 EUR 360 mesecev 1.986,15 EUR

Znesek Anuiteta Zavarovanje Drugi stroški Vodenje EOM

5.000,00 EUR 95,14 EUR 22,75 EUR 194,09 EUR 1,50 EUR 7,36 %

10.000,00 EUR 188,78 EUR 45,50 EUR 385,11 EUR 1,50 EUR 7,00 %

15.000,00 EUR 282,41 EUR 68,25 EUR 576,12 EUR 1,50 EUR 6,88 %

20.000,00 EUR 376,05 EUR 91,00 EUR 767,14 EUR 1,50 EUR 6,82 %

Rok vezave Obrestna mera  
za EUR

od 15 do 30 dni 0,50 %

od 31 do 90 dni 1,60 %

od 91 do 180 dni 2,35 %

od 181 do 270 dni 3,15 %

od 271 do 365 dni 3,35 %

Rok vezave Obrestna mera  
za EUR

nad 1 leto 3,80 %

nad 2 leti 4,40 %

nad 3 leta 4,60 %

nad 5 let 4,80 %

PRODUKTI: DELAVSKA 
HRANILNICA

BANKE 
V ŽALCU

MESEČNI 
PRIHRANEK LETNI PRIHRANEK

Osebni račun
vodenje

nadomestilo za dvig 
gotovine na bankomatih 
sprememba višine limita

1,25 €
(prvo leto brez)

0 €

0€

1,85 €

0,47 €

4,36 €

1,85 €

4,70 €
(za 10 dvigov)

0,36 €

22,20 €

56,40 €

4,36 €
Elektronsko bančništvo
pristopnina
mesečno nadomestilo 
uporabe

0 €
0,42 €

20,00 €
0,45 €

1,67 €
0,03 €

20,00 €
0,36 €

Plačilni promet
nakazilo z UPN-obrazcem na 
bančnem okencu
direktna obremenitev

0 € *

0,12 €

0,98 €

0,20 €

4,90 €
(za 5 plačil)

0,40 €
(za 5 plačil)

58,80 €

4,80 €

MasterCard kartica 
letno nadomestilo za  
uporabo kartice

12,50 € 14,61 € 0,18 € 2,11 €

PRIHRANEK 14,09 € 169,08 €
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AKTUALNE INFORMACIJE – MAJ 2012
JAVNI RAZPISI V TEKU

Razvojna agencija Savinja in Odbor za razvoj obrti in podjetništva Žalec
Razpis 26. natečaja za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva na območju občin Braslovče in Žalec. Rok za 
oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo je do vključno 15. vsak mesec od aprila 2012 dalje, in sicer do porabe sredstev. Razpis je 
objavljen na spletni strani RA Savinja http://www.ra-savinja.si/razpisi/index.html. Informacije: člani odbora ali na tel. št.: 713 68 
60 (Danica Jezovšek Korent).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ukrep 132 – Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane (Ul. RS št. 43/11). Rok: do porabe sredstev oz. 
preklica objave na spletni strani. Informacije: ARSKTRP,  tel. št.: 01/580 77 92, e-naslov: aktrp@gov.si. 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Sofi nanciranje šolnin – izobraževanje odraslih 2007–2013 (107. JP; Ul. RS št. 6/11).
Rok: 15. 7. 2013. Informacije: 01/434 58 82, kadrovske@sklad-kadri.si.

Ekosklad, Slovenski okoljski javni sklad
Javni poziv za nepovratne fi nančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb 12SUB-OB12 (Ul. RS št. 109/11). Rok: do 31. 12. 2012. Informacije: 01/241 48 20, http://
www.ekosklad.si/.

Ministrstvo za gospodarstvo
Javni razpis za sofi nanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2014 (KNLB 3; 
Ul. RS št. 35/11). Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 5. 9. 2013. Informacije: 01/400 33 99, jani.turk@gov.si. 
Javni razpis za sofi nanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje od 2011 do 2015 (DOLB 3; Ul. RS št. 
53/11). Rok: do porabe sredstev oz. najkasneje do 5. 9. 2013. Informacije: 01/400 33 99, jani.turk@gov.si. 

Slovenski podjetniški sklad
Javni razpis za subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja (Ul. RS št. 27/12). Rok: do porabe sredstev 
oz. najkasneje do 7. 5. 2012. Informacije: 02/234 12 53, bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Več razpisov je na spletni strani http://www.ra-savinja.si.

NAPOVED DOGODKOV IN POVABILO V MAJU 2012
1. Podelitev priznanj in nagrad  »INOVATOR LETA 2011« četrtek, 26. 4. 2012, ob 11. uri, E-Trust. 
2. Razvojna agencija Savinja tudi v letu 2012 sodeluje v projektu Teden vseživljenjskega učenja TVU – podroben program 
prireditev najdete na spletni strani www.ra-savinja.si. 
Dogodki v okviru TVU 2012:
- dan odprtih vrat podjetniškega razvojno-podpornega okolja, Razvojna agencija Savinja, sreda, 16. 5. 2012, od 9.00 do 

16.00, RA Savinja;
- dan odprtih vrat, Razvojna agencija Savinja kot upravljavec Lokalne akcijske
skupine za razvoj podeželja Spodnje Savinjske doline (LAS SSD), sreda, 30. 5. 2012,     od 9.00 do 16.00, RA Savinja.
3. Mednarodna delavnica – torek, 8. 5. 2012, od 9.30 dalje, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva.
V sklopu projekta SURF Nature (INTERREG IVC) bo znotraj partnerstva Razvojna agencija Savinja organizirala in izvedla že 
sedmo mednarodno delavnico, in sicer 8. 5. 2012 v prostorih Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Rdeča 
nit je fi nanciranje projektov, ki se nanašajo na okolje, varujejo naravo in biotsko pestrost. V ta namen bodo prisotni predavatelji, 
partnerji iz EU, ministrstev, predstavljeni bodo posamezni fi nančni mehanizmi in tudi primeri dobrih praks.
Udeleženci se bodo lahko ob koncu dogodka podali na voden ogleda po ekomuzeju, ki je bil v letih 2007–2009 prav tako 
sofi nanciran s pomočjo sredstev ESRR.
Naslednji dan bomo za partnerje projekta organizirali terenski ogled dveh dobrih praks, Regijskega parka Škocjanske jame in 
Krajinskega parka Sečoveljske soline, ki sta bila fi nančno podprta s strani sredstev ESRR.
Vabilo in prijavnica sta na voljo na http://www.ra-savinja.si/surf/dogodki.html.
Že sedaj prisrčno vabljeni!
4. Bilateralno srečanje konec maja
Med 28. 5. in 1. 6. 2012 pripravljamo srečanje v sklopu projekta »Trajnostni razvoj nas povezuje«, bilateralnega sodelovanja 
med Slovenijo in Srbijo, podprtega s strani Vlade RS. V sodelovanju s partnerji bomo organizirali ogled območja Obsoteljskega, 
Kozjanskega, Osrednje Celjskega in Centralne čistilne naprave Kasaze. Rdeča nit dogodka bo strokovno srečanje na temo 
ekologije, predvsem o celovitem ravnanju z odpadki in skrbi za čiste vode.  Zadnji dan druženja, to je 31. 5. 2012, pa v 
Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu pripravljamo slavnostni dogodek, v sklopu katerega bo podpisan 
sporazum o sodelovanju med Rasinskim okrožjem (Srbija) in Savinjsko regijo. Dogodek bomo izkoristili tudi za razglasitev 
zmagovalcev osnovnošolskega bilateralnega natečaja in druženje.

Ostale informacije
RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA, vstopna točka VEM
Navedene aktivnosti so sofi nancirane s strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo
V okviru izvajanja celovitih podpornih storitev za podjetnike vam RA Savinja, vstopna točka VEM, nudi mnoge brezplačne 
storitve. Več na www.ra-savinja.si. 

Center vseživljenjskega učenja Savinjska – CVŽU Savinjska 
Dejavnost CVŽU Savinjska sofi nancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 
Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja«.
Na Razvojni agenciji Savinja v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Savinjska v partnerstvu z UPI – ljudsko univerzo 
Žalec deluje Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU). 
V okviru CVŽU Savinjska so prebivalcem brezplačno na voljo tudi mnoge dejavnosti. Več na www.upi.si in www.ra-savinja.si.

IMAŠ IDEJO/ PROJEKT?
Vabimo vse, ki imate projektne ideje, razvojno-investicijske načrte, zamisli, ki bodo prispevale k razvoju regije, odpiranju novih 
delovnih mest, dvigu kakovosti okolja, izenačevanju življenjskih, socialnih in drugih pogojev, da nam le-te zaupate in vgradili jih 
bomo v skupne razvojne dokumente naše doline in Savinjske regije. 

Dodatne informacije na Razvojni agenciji Savinja, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec,
tel.: 03/713 68 60, faks: 03/713 68 70, e-pošta:ra.savinja@ra-savinja.si, ali na spletni strani http://www.ra-savinja.si.

Uprava družbe Juteks, 
d. d., je v začetku aprila do-
volila skrbni pregled družbe 
ponudnikom, ki so na podla-
gi vabila konzorcija lastnikov 
k dajanju nezavezujočih pi-
snih ponudb za nakup delnic 
Juteksa, d. d., konec lanskega 
leta oddali svojo nezavezu-
jočo ponudbo in podpisali 
dogovor o varovanju zaupnih 
informacij. Skrbni pregled, ki 
bo zaključen do sredine maja, 
bo odločilno vplival na nada-
ljevanje aktivnosti v zvezi s 
prodajo več kot polovičnega 
deleža Juteksa.

Kot je znano, je ob koncu 
lanskega leta skupina lastnikov 
družbe Juteks, d. d., ki ima sku-
paj v lasti 52 % Juteksa (Modra 
zavarovalnica, d. d., Probanka 
upravljanje premoženja, d. o. 
o., Probanka, d. d., KD Skladi, 
d. o. o., Triglav skladi, d. o. o., 
in Banka Celje, d. d.), ustano-
vila konzorcij prodajalcev in  
podpisala sporazum o skupni 
prodaji delnic Juteksa, d. d. 
Ponudbo za t. i. paketno pro-
dajo celotnega 52-odstotnega 
deleža so poslali neposredno 
izbranim potencialnim kup-
cem iz panoge, katere del je 

tudi Juteks, ki so že poslali ne-
zavezujoče ponudbe za odkup 
Juteksa. 

Po opravljenem skrbnem 
pregledu se bodo ponudni-
ki, ki so oddali nezavezujoče 
ponudbe, odločili, ali bodo 
podali tudi zavezujoče ponud-
be za odkup več kot polovice 
Juteksa. Na tej podlagi bodo 
prodajalci odločali o prodaji. 
Če se bo to zgodilo in ker gre 
za 52-odstotni delež, bo obve-
zna tudi prevzemna ponudba 
izbranega kupca, ves postopek 
bo potem končan predvidoma 
do konca junija.  L. K.

V tem mesecu praznuje 
20 let svojega delovanja 
in podjetništva Simona  
Kodrin. V svojem lokalu 
Optika Simona v Šempe-
tru ponuja tako rekoč vse 
za dober vid in prijetno 
počutje ob nošenju očal ali 
kontaktnih leč. V zadnjem 
tednu jubilejnega meseca 
vam ponujajo 20 % popust 
na vsa sončna in 10 % po-
pust na korekcijska očala. 
Testni par kontaktnih leč 
pa je brezplačen. 

Za visoko strokovnost in 
zaupanje strank v njihove 
storitve že od vsega začetka 
skrbi tudi specialist okulist 
dr. Arsen Janjič, ki v lokalu 
opravlja okulistične pregle-
de, in sicer dvakrat na me-
sec. Poleg dr. Janjiča pa so 
v Optiki Simona zaposleni 
strokovno usposobljeni op-
tiki, ki so strankam v pomoč 
pri izbiri korekcijskih in sonč-
nih očal in tudi pri poučeva-
nju in vstavljanju kontaktnih 
leč. Kot nam je ob obisku po-
vedala Simona Kodrin, pa se 
je zaradi velikega zanimanja 

za pregled pri dr. Janjiču po-
trebno predhodno naročiti, 
pripomnila je tudi, da čakal-
na doba ni dolga.

V Optiki Simona se člo-
vek prijetno počuti. V lepo 
urejenem lokalu, ki izžareva 
kar nekakšno nevidno ener-
gijo, je vsak deležen prijazne 
besede, gostoljubnosti in 
strokovne pomoči. Ponašajo 
se z veliko ponudbo najra-
zličnejših korekcijskih očal 
in kontaktnih leč. Zdaj, ko 
je pomlad in je sonce vedno 
močnejše, je tudi pravi čas 
za nakup sončnih očal. Po-
nudba je pestra in različnih 

cenovnih razredov, na pri-
mer Dior, Gucci, Police, Em-
porio Armani, Ray Ban …

Povedati še velja, da je v 
Optiki Simona na voljo tudi 
fotokamera, ki omogoča 
lažjo izbiro korekcijskih in 
sončnih očal. Izbira pravega 
okvirja ali sončnih očal je 
tako lahko za stranko bistve-
no lažja.

V Optiki Simona so pogod-
beni dobavitelji z Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, tako da lahko kori-
stite vse možnosti pri dobavi 
očal, ki jih omogoča zakon. 
Pri njih redno sprejemajo 
naročilnice oziroma recepte 
za očala. Opozarjajo pa, da 
strankam, mlajšim od 63 let, 
ne pripada odbitek na očala 
za bližino in so zato v celoti 
samoplačniki.

Povejmo še to, da so 
pregledi vida pri dr. Janji-
ću v naslednjem mesecu 
v sredo, 9., in v sredo, 23. 
maja. Za pregled se lahko 
naročite vsak dan od 8. do 
18. ure. 

DN - Promocijsko besedilo                                                                                                                  

Juteks strateškemu lastniku?

Dvajset let Optike Simona

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC
Hmeljarska ulica 3, 3310 ŽALEC
Telefon: 03/571 68 16, 03/710 06 13

Medobčinsko društvo invalidov Žalec
razpisuje

dobrodelno akcijo za dodelitev izjemnih pomoči šestim invalidom,
Branku, Danici, Marjanu, Marjani, Petru in Tonetu, za pridobitev primernega invalidskega vozička, 

za ureditev dvigala in bivalnih razmer.

Prostovoljne prispevke pričakujemo od gospodarskih družb, ustanov in obrtnikov 
ter od posameznikov – dobrih ljudi. Priporočamo sklenitev donacijskih pogodb in nakazila 

na TRR pri Banki Celje 06000-0920631082.

Že vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo.
 Predsednik
 Janez Meglič
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Mlekarna Celeia je na slav-
nostnem dogodku v Wellnes 
Parku Laško razglasila zma-
govalko izbora za mlečno 
kraljico Zelene doline Slove-
nije za leto 2012. 

21-letna Eva Keržič iz Vodic 
si je krono prislužila s svojim 
znanjem s področja kmetijstva 
in mlekarstva. Na slovesnosti, 
ki sta jo povezovala televizij-
ska voditelja Jasna Kuljaj in 
Boštjan Romih, so med dru-
gim že 30. leto zapored pode-
lili tudi priznanja največjim 
proizvajalcem mleka. 

 »Ljudje bi morali bolj paziti 
na to, da uživamo kakovostno 
in varno mleko ter mlečne iz-
delke. Prav Mlekarna Celeia 
je pred kratkim storila korak 

naprej, saj je prva v Sloveniji, 
ki je pridobila certifi kat Brez 
GSO. Tako bo svojim potro-
šnikom tudi v prihodnje nu-
dila le najboljše iz narave in 
veseli me, da sem lahko del 
te zgodbe,« je svoje razmišlja-
nje povzela aktualna mlečna 
kraljica Eva Keržič. Na slav-
nostnem dogodku je Marjan 
Jakob, direktor Mlekarne Ce-
leia, poudaril pomen poslan-
stva mlečne kraljice: »Priza-
devamo si, da mlečna kraljica 
Zelene doline Slovenije ne bi 
postala le še ena v nizu lepo-
tnih kraljic. Njena vloga je na-
mreč pomembnejša, saj je nje-
no poslanstvo ozaveščati ljudi 
o pomenu uživanja visoko ka-
kovostnih mlečnih izdelkov.« 

Obenem pa so ob tej prilo-
žnosti podelili tudi priznanja 
zvestim proizvajalcem mle-
ka. Največji proizvajalec med 
kmetijskimi zadrugami je 
koroška Kmetijsko-gozdar-
ska zadruga, ki je v preteklem 
letu za Mlekarno Celeia pro-
izvedla kar 25.466.654 litrov 
mleka. Na drugem mestu je 
Kmetijska zadruga Šmarje z 
11.639.954 litri, na tretjem 
pa Kmetijska zadruga Šale-
ška dolina z 10.112.773 litri 
mleka. Med posameznimi 
proizvajalci pa je vodilni He-
rald Konečnik iz Šentjanža z 
927.188 litri mleka, sledi mu 
Marko Močilnik iz Prevalj s 
519.564 litri mleka, na tretjem 
mestu po količini proizvede-
nega mleka pa je Frančišek 
Rotnik iz Šoštanja s 506.811 
litri mleka.

Med zadrugami v Spodnji 
Savinjski dolini je največ mle-
ka oddala Mlekarska zadruga 
Arja vas 2.741.006, sledijo KZ 
Polzela 2.603.029, Hmezad 
KZ Gotovlje 2.466.476, KZ 
Šempeter 1.911.743, Hmezad 
KZ Braslovče 1.678.119, Hme-
zad KZ Petrovče 1.542.485 in 
KZ Savinjska dolina 1.291.018 
litrov. Med posameznimi pri-
delovalci pa so največ mle-
ka v Spodnji Savinjski dolini 
oddali Primož Cizej s Polzele 
425.213 litrov, Franc Brišnik z 
Vranskega 396.372, Franc Sa-
tler s Polzele 327.168, Andrej 
Bizjak s Polzele 285.138, Kri-
stina Šuper iz Žalca 264.230 
litrov itd.

Prireditev so popestrili pri-
znani glasbeni izvajalci, in 
sicer Čuki, pevka Manuela 
Brečko, kantavtor Adi Smolar 
in drugi.  T. Tavčar

V prostorih podjetja 
Etrust v poslovni coni Ar-
novski gozd bo Občina Ža-
lec jutri podelila priznanja 
Inovator leta 2011. Za na-
grade je komisija tokrat 
izbrala 6 inovacij, pri ka-
terih je sodelovalo 8 ino-
vatorjev.

Na lanski razpis je bilo 
prijavljenih 8 inovacij (leto 

poprej 7), od tega tri sku-
pinske. Pri razvoju prijavlje-
nih inovacij pa je skupaj so-
delovalo kar 11 inovatorjev. 
Med njimi je eden izmed 
inovatorjev sodeloval kar 
pri 4 prijavljenih inovacijah. 

Med nagrajenimi inova-
torji za leto 2011 so torej 
Iztok Medved, Sebastijan 
Prislan, Franjo Pustoslem-

šek, Janez Uplaznik, Mar-
jan Volpe, Damijan Ružič, 
Sebastijan Bogataj in Stane 
Novak. 6 njihovih inovacij, 
ki jih bomo predstavili v 
naslednji številki našega ča-
sopisa, se je tako pridružilo 
32 inovacijam, kolikor jih je 
Občina Žalec nagradila od 
leta 2004, ko pripravlja ta 
izbor.  L. K.

Skupina Bisol Group je pre-
jela prestižno nagrado za naj 
podjetje leta 2011, ki so jo po-
delili ob odprtju sejma Kapital 
2012 v Ljubljani. 

Po izboru slovenskih gospo-
darskih novinarjev in mene-
džerjev je skupina Bisol Group 
najboljše podjetje v lanskem 
letu. Nagrado je ob odprtju sej-
ma Kapital 2012 v Ljubljani pre-

jel predsednik uprave dr. Uroš 
Merc, ki je ob tem povedal: »V 
skupini Bisol Group imamo do-
delano poslovno strategijo in 
proizvajamo izključno visoko-
kakovostne proizvode. Neneh-
no strmimo k izboljšavam in 
imamo primeren tako pred- kot 
poprodajni odnos do strank. 
Samo v prvi četrtini letošnjega 
leta smo povečali prodajo za pri-

bližno 80 odstotkov v primerjavi 
z enakim obdobjem lani, prav 
tako ima proizvodnja stoodsto-
tno zasedenost zmogljivosti štiri 
mesece prej kot lansko leto." 

Skupina Bisol Group sicer le-
tos načrtuje povečanje proizvo-
dnih kapacitet in podvojitiev 
števila izdelanih fotonapetostnih 
modulov v primerjavi z lanskim 
letom. T. T.

V polzelskem Garantu se 
že dalj časa soočajo s teža-
vami, s katerimi se ubada-
jo tudi v drugih podjetjih. 
Imajo namreč naročila, ni-
majo pa denarja za nakup 
potrebnih surovin. Zato so 
v petek, 13. aprila, delavci 
na zboru delavcev terjali 
jasne odgovore, kakšna bo 
usoda podjetja. 

Dogajanje v podjetju je 
delavcem podrobneje pred-
stavila direktorica Simona 
Potočnik. »Zaposlenim smo 
razložili položaj in tudi pri-
zadevanja, da skupaj preb-
rodimo krizo,« je povedala 
Potočnikova. »Še vedno ver-

jamem, da ima podjetje mo-
žnost, da obstane. Na zboru 
smo objavili sklic skupščine, 
na kateri bodo maja delni-
čarji odločali o dokapitaliza-
ciji. V tem trenutku bi Garant 
potreboval 3 milijone evrov 
za normalen zagon. Glede 
na pogovore z lastniki raču-
nam, da bo dokapitalizacija 
uspešna, seveda pa bomo po-
trebovali tudi pomoč bank. 
Verjamem v podjetje, poleg 
tega pa res ne vem, kakšna bo 
prihodnost, če bodo vsa pod-
jetja v gospodarstvu obupala. 
Tudi v Garantu zdaj o stečaju 
ne razmišljamo.«

Največji lastnik Garanta so 
celjski Nivo in družbi Alfa 
holding ter P 33. Že v začet-
ku leta je imel Garant za več 
kot dva milijona evrov naro-
čil, vendar pa jih niso mo-
gli v celoti izpolniti. Lansko 
poslovno leto so zaključili s 
približno milijonom evrov 
izgube, ki jo je Potočnikova 
pripisala predvsem na račun 
čiščenja zalog. V Garantu 
je trenutno 138 zaposlenih, 
nekateri so občasno tudi na 
čakanju, vsi pa v teh dneh 
pričakujejo tudi preostalo 
petino marčevske plače, ki je 
še niso dobili. T. T.                                                         

Ne le še ena v nizu lepotnih kraljic Jutri priznanja inovatorjem

Skupina Bisol Grup naj podjetje 2011

V Garantu o stečaju ne razmišljajo

Direktor mlekarne Marjan Jakob podeljuje priznanje pridelovalcu mleka Primožu 
Cizeju iz Podvina, ki je lani oddal med posameznimi pridelovalci največ mleka v 
Spodnji Savinjski dolini (425.213 litrov).

V Garantu si želijo, da bi načrtovana dokapitalizacija uspela

Marjan Jakob: »Lani je z 
mlekarno sodelovalo 1221 
kmetov, ki so oddali 91 mi-
lijonov litrov mleka, ki po 
mikroorganizmih izstopa 
iz povprečja, obenem so 
se vsi zavezali, da v svojem 
proizvodnem procesu ne 
uporabljajo gensko spreme-
njenih organizmov.«

ne čakajte na maj, kupite ugodno zdaj!  

Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec 

t | 03 713 1441      
gsm | 031 694 588
e| zagozen@siol.net
www.zagozen.si

Prodajalec:
Zaščitite podtalnico – 
ulovite onesnaževalce

LoviLCi oLj in maščob aquaPLast

velikosti
zbiralnikov:
• 2.000 l
• 3.500 l
• 5.500 l
• 7.500 l
• 10.000 l 

in več

ZbiRaLniKi Za oDPaDno 
voDo in DEŽEvniCo

Kanalizacijski jaški, peskolovi, 
cevi za vodovod in kanalizacijo, 
litoželezni in plastični pokrovi, 

možnost brezplačne dostave

vsE Za uREDitEv oKoLiCE

možnost brezplačne dostave

izkoristite akcijske cene do 15.5.2012.

Pekarna in trgovina Vransko,  703 30 30; trgovina Žalec  713 30 82; 
slaščičarna Žalec  713 30 83; trgovina Griže  713 30 80; slaščičarna Petrovče 
 713 30 84; trgovina Ostrožno  428 20 60; trgovina Vrbje  713 30 86; 
bar Vrbje  713 30 87; slaščičarna Šempeter  703 30 46; slaščičarna Polzela 
 703 30 48; trgovina Zagorje ob Savi  566 02 80, trgovina Kamnik  
(01) 830 82 70; trgovina Laze  (01) 834 70 12; trgovina Tabor ( 703 43 70).

Naj bodo vaša praznovanja še lepša in slajša 
s tortami iz Slaščičarne Brglez.

V našem podjetju se trudimo prisluhniti vašim željam 
in vam pripraviti torto po vaši želji. 

Torte lahko naročite v vseh naših poslovalnicah ali pokličite 
na tel. št. 03/703 30 38 – Slaščičarna Vransko. 

Ponudbo si lahko ogledate tudi na naši spletni strani 
www.vransko-brglez.si.

Vabimo vas tudi na sladoled v vse naše slaščičarne.

Kolektiv prijaznih ljudi BRGLEZ

Roman Brglez 
Pekarna-slaščičarna-trgovina
Vransko 17, 3305 Vransko

Kronanje mlečne kraljice 2012 Eve Keržič

Simona Potočnik
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Turistično društvo Šempe-
ter je v sodelovanju z vrtcem, 
osnovno šolo in KS Šempeter 
pred Rimsko nekropolo, ki 
letos obeležuje 60 let odkri-
tja spomenikov, organiziralo 

prireditev Dan Zemlje naj bo 
vsakdan.

Tudi tokrat so ob prazniku 
Zemlje posadili drevo, otroci 
iz vrtca in šole pa so pripravili 
kulturni program. Prireditev je 

povezovala Nina Zagoričnik, ki 
je dejala, da je drevo vez med 
včeraj in jutri. Da bo vez močna, 
pokončna, plemenita in plodna, 
so to drevo posadili častni člani 
turističnega društva, najstarejši 
91-letni Franc Štorman, Peter 
Sedminek, Martin Štorman in 
Boltežar Vasle. TD Šempeter je 
ob tej priložnosti vsakemu ude-
ležencu podarilo čebulico gladi-
ole – rože Rimljanov, ki simboli-
zira moč in moralno integriteto 
in tudi zaljubljenost, saj s svojim 
vonjem prejemniku s strastjo 
prebode srce. Udeleženci so si 
lahko v razstavnem paviljonu 
TD Šempeter ogledali tudi raz-
stavo otrok iz vrtca, ki je nastala 
v okviru projekta Z igro do pr-
vih turističnih korakov. D. N.

Dan Zemlje naj bo vsak dan

Pred cvetno nedeljo so na 
Polzeli in v Braslovčah pripra-
vili pomladanski oziroma veli-
konočni sejem.

Turistično društvo Občine 
Polzela je tradicionalni veliko-
nočni sejem na Polzeli tokrat 
preselilo v prekrasno okolje zno-
traj obzidja Gradu Komenda. Za 
ljubitelje dobre hrane so poskr-
bele kmetije z lokalnega obmo-
čja, ki so ponujale potice, doma-
če mesne izdelke, kruh, pecivo, 
med in druge dobrote, ki sodijo 
na velikonočno mizo. Otroci pa 
so lahko pod mentorstvom uči-
teljic OŠ Polzela in vrtca ustvar-
jali velikonočno dekoracijo in 
izbirali med lepimi butarami, ki 
so jih izdelali prostovoljci v žu-
pnijski Karitas Polzela. 

V Braslovčah so stojnice z 
velikonočnimi dobrotami pred 
občinsko stavbo postavile čla-
nice Društva podeželskih žena 
Braslovče. Kot je povedala pred-
sednica društva Amalija Bri-
novšek, se pozna, da so domači 
izdelki vedno bolj priljubljeni in 
cenjeni. T. Tavčar

Aprila so pod okriljem Tu-
ristične zveze Slovenije po 
nekaterih slovenskih mestih 
potekale predstavitve idej 
podmladka na turističnih tr-
žnicah. Tako tudi v Celju, kjer 
se je 26. regijskega tekmovanja 
Turizmu pomaga lastna gla-
va udeležilo 14 osnovnih šol, 
med njimi tudi ekipi OŠ Bra-
slovče in OŠ Polzela. Šoli sta 
prejeli srebrno priznanje. 

Letošnja tema razpisa TZS je 
bila Všeč mi je. Podmladek OŠ 
Braslovče je na to temo izdelal 
raziskovalno nalogo z naslovom 
Braslovško jezero … pravljič-
na pot. Na dan predstavitve so 
učenci turističnega podmladka 
pripravili bogato turistično po-
nudbo za obiskovalce, ki so jih 
povabili, naj obiščejo pravljič-
no pot ob Braslovškem jezeru. 
Ponudili so jim zgibanko, le-
sen spominek, obesek, pripon-
ko, razglednico in vse skupaj 
povezali s ponudbo Gozdne 
učne poti, ki poteka ob jezeru. 
Podžupan Občine Braslovče 
Anton Repnik in predsednik 
braslovškega turističnega dru-
štva Branko Ribizel sta bila nad 
predstavitvijo navdušena, pred-
sednik pa jim je obljubil pomoč, 

da bodo predstavljene ideje 
pomagali udejanjiti in tako 
obogatiti turistično ponudbo 
Braslovškega jezera v čudoviti 
neokrnjeni naravi pod dobro-
veljsko planoto. Nalogo, razsta-
vo in predstavitev so pripravili 
učenci turističnega podmladka 
na OŠ Braslovče z mentoricami: 
Bernardo Predovnik, Jolando 
Petek Tomazin in Ireno Kumer.

Mladi turistični delavci s 
polzelske osnovne šole pa so 
se predstavili z nalogo Všeč mi 
je – Gora Oljka! Stran od štirih 
sten! Svojim vrstnikom so po-
nudili tridnevni športno-adre-
nalinski tabor na Gori Oljki s 
številnimi dejavnostmi, katerih 

glavna cilja sta aktivno preži-
vljanje prostega časa v naravi in 
druženje. Tabor bi organizirali 
med poletnimi počitnicami, vse 
dejavnosti pa temeljijo na dobri 
telesni pripravljenosti mladih 
udeležencev, zato je to tipična 
oblika alternativnega turizma, 
ki mu vsak ne more biti kos. 
Poudarek bi bil na osnovnih ve-
ščinah taborništva, orientacije, 
kolesarjenja, pa tudi romantič-
nih večerov ob tabornem ognju 
ne bi manjkalo. »Vsekakor bo 
moral vsak udeleženec priti s 
polnimi baterijami energije in 
adrenalina,« so zapisali polzel-
ski osnovnošolci v svoji turistič-
ni nalogi. T. T., K. R.

Turistično društvo Braslovče 
je v sodelovanju z Društvom 
podeželskih žena Braslovče, 
Lovsko družino Braslovče in 
Občino Braslovče letos orga-
niziralo že 16. območno oce-
njevanje salam. Dogodek so 
pripravili v lovskem domu LD 
Braslovče, prireditev z razgla-
sitvijo rezultatov in zabavno 
kulturnim programom pa dan 
kasneje v dvorani Kulturnega 
doma Letuš. Letos so ocenje-
vali 37 salam iz raznih koncev 
Savinjske doline in od drugod. 

Komisijo za ocenjevanje sa-
lam je sestavljalo šest članov, kar 
narekuje Pravilnik o ocenjeva-

nju domačih salam Zveze sala-
marjev Slovenije, vodil pa jo je 
predsednik Janez Šumak. Oce-
njevali so  zunanji videz, vonj,  
prerez in okus.

Največ točk je dobila salama 
izdelovalca Antona Brunška iz 
Andraža nad Polzelo, druga je 
bila slama Milana Pečnika iz 
Gotovelj, tretja salama Bernar-
da Kamenika iz Šoštanja, četrta 
salama Ivana Mogla iz Letuša 
in peta salama Antona Jelena z 

Gomilskega. Priznanja in nagra-
de so izdelovalcem salam po-
delili predsednik TD Braslovče 
Branko Ribizel, vodja salamija-
de Branko Šporn in predsednik 
ocenjevalne komisije Janez Šu-
mak. Obiskovalci so lahko tudi 
letos ocenjevali težo 1,9 m dolge 
salame. Pravilno težo so ugotovi-
li trije. Za družabni del priredi-
tve so poskrbeli Komorni pevski 
zbor Glas srca in člani Ansambla 
bratov Dobrovnik.   T. Tavčar

Aprila so na kmečkih tr-
žnicah v žalski občini in dru-
god po dolini poleg rednih 
sejemskih dni organizirali 
tudi cvetlične tržnice, saj je 
zdaj čas, ko zasajamo cvetje 
in urejamo okolico svojih 
domov.

V žalski občini so turi-
stična društva organizirala 
kmečke in cvetlične tržnice v 
Gotovljah, Grižah, pod Ob-
rezovim kozolcem v Zalo-
ški Gorici, Galiciji, Vrbju in  
Žalcu. To soboto in nedeljo 
(28. in 29. aprila) bodo cve-

tlično tržnico pripravili tudi 
v Grižah.

Prejšnjo soboto so kmečko 
in cvetlično tržnico pripravili 
tudi v Občini Prebold, kjer je 
tudi letos vsako gospodinjstvo 
na dom prejelo bon za nakup 
ene rožice.  D. N.

Velikonočna sejma Podmladku pomagala lastna glava

16. salamijada v Braslovčah

Sejmi in cvetlične tržnice

S sejma na Polzeli

Na tržnici v Vrbju so za prijetno vzdušje poskrbeli tudi harmonikarji

Ob jubileju je TD Šempeter udeležencem podelilo tudi čebulice gladiole – rože 
Rimljanov

Učenci turističnega podmladka OŠ Braslovče                   

(z desne proti levi): Anton Brunšek, Milan Pečnik, Bernard Kamenik in Ivan Mogu 
bodo nastopili na 16. fi nalu slovenskih salamijad 19. maja v Sevnici

Utrinek s sejma v Braslovčah

TURISTIČNA AGENICJA 
BEMI Žalec, D. O. O.
710 17 70 ali 041 638 384
bemi.travel@siol.net

2 IZLETA V 1!
Sv. Višarje in dišeče narcise – 12. in 13. maj 2012
cena: 38 €
(Trbiž - Monte Lussari, Sv. Višarje, 
Belopeška jezera, zelenci-izvir Save Dolinke, 
Javorniški rovt – dišeče narcise)

AKCIJE KRIŽARJENJ – MSC
PO SREDOZEMLJU
cena: že od 399 €

ADRENALINSKI IZLET!
BIHAČ & RAFTING NA REKI UNI 
1.–3. junij 2012, 3 dni
cena: 165 € - zagotovljeno

AKCIJA POLETJA!
BIOGRAD NA MORU – julij in avgust,
hotel 3*, HB, 7 dni
cena: samo 259 €

NEUM – julij in avgust,
hotel 4*, HB, 7 dni
cena: samo 252 €

TURISTIÈNO 
INFORMACIJSKI CENTER
Šlandrov  trg  25, 3310 Žalec

Tel.: 03 710 04 34
E-pošta: zkst.tic@siol.net
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Lepo je v naši domovini biti mlad ...
Kar nekaj nas je še, ki se spomnimo te pesmi in ki lahko upravičeno 
trdimo, da je v naši domovini nekoč res bilo lepo biti mlad. Pa ne le 
zato, ker smo bili takrat mi mladi, ampak zato, ker je bilo takrat lepo 
biti tudi star. Upam si trditi, saj sem bila zraven, da v tistih časih niti 
pomislili nismo, da so starejši breme. Toda to je bilo nekoč, to je bilo 
v »gnilem« socializmu.

Pomlad je tu in dve tretjini praznikov, ki jih imamo, je skoraj že za 
nami. Pust. Še sreča, da ni dela prost dan, bi si pa nekateri zasluži-
li, da bi bili ta dan doma. Mogoče bo nova, vsemogočna vlada to 
prihodnje leto celo uzakonila. Bi se lahko ta dan gledala v ogledalo, 
mislim novo pozicijo, mogoče bi lahko posamezniki videli, da so pre-
hitro sneli predvolilne maske.

Pa valentinovo. To naj ostane delovni dan in v Ustavo naj se zapiše 
zlato pravilo, da bi se vsaj ta dan imeli radi ali nas imeli radi.

Dan žena in materinski dan. Ta dva praznika pa sta že praznika pri-
vilegirancev, saj si večina ne more več privoščiti, da bi kupili vsaj en 
cvet, kaj šele kakšno večerjo ob svečah. Sicer pa za pravo spoštovanje 
niso potrebne materialne dobrine. Še sreča. Srčnost je zastonj.

Velika noč. Dva dni prosto. Tudi tega ni bilo v »gnilem« socializmu, 
čeprav so se že takrat najbolj nažirali prav tisti na vrhu, na položajih, 
res na skrivaj, danes pa je to ne le dovoljeno, pač pa zelo zaželjeno, 
tudi v naši novi Sloveniji. 

27. april, dan upora proti okupatorju. Škoda, da sindikati stavke niso 
predvideli na ta dan ...

In pred vrati je že prvi maj. Dva prosta dneva. Sicer se zna zgoditi, da 
nam bodo zaradi recesije trgali en dan. Mimogrede, za velikonočne 
praznike, zgleda, recesije ni. No, se pa vsaj pri prvem maju nadaljuje 
tradicija delitve brezplačnega golaža, in to vsako leto (upam, da tudi 
letos), ne le vsaka štiri leta, kar velja za nov, poseben praznik, to je 
praznik volitev, ko raznorazni kandidati delijo oziroma menjajo golaž 
za glas. Moje osebno mnenje je, če ga lahko izrazim, da bi se po teh 
dobrotnikih lahko zgledovali organizatorji velikonočnih praznikov in 
skuhali kako enolončnico, da bi se raja najedla tudi mesa, ne le besed.

Ampak zdaj je potrebno zategovati pasove in rešiti domovino, da 
bodo naši otroci in vnuki spet lahko peli »Lepo je v naši domovini biti 
mlad.« Vse lepo in prav. Edino, kar me skrbi, so luknje v tem pasu in 
mi suhi bomo pri zategovanju prišli skoraj do zadnje.

Pa kaj! Nekega avgusta bo tako ali tako Marijino vnebovzetje ...

Lepe praznike vam želim.

Ola Mar

   Ola  
vas farba
   Ola  
vas farba

Konec prejšnjega meseca je 
v prostorih Občine Prebold 
potekala volilna konferenca 
Občinskega odbora SD Pre-
bold. Na seji so izvolili novo 
vodstvo odbora, spregovorili 

pa so tudi o pripravah na kon-
gres stranke SD, ki bo letos, in 
o aktualnih razmerah na nivo-
ju občine in države.

Sestanek je začel predsednik 
odbora Matjaž Debelak in po-

dal poročilo o dosedanjem delu 
odbora, ob koncu pa povedal, 
da je z veseljem opravljal svo-
je delo, da pa je prav, da zaradi 
njegove službe delo predsedni-
ka odbora SD prevzame nekdo 
drug. Podal je tudi svoj predlog, 
da bi v prihodnje delo občinske-
ga odbora vodil Boštjan Hero-
dež, ki je bil že do zdaj dejavno 
vključen v dogajanje na nivoju 
Območnega odbora SD Žalec 
in centralnega v Ljubljani. 

Člani so soglasno potrdili 
njegov predlog in tudi predlog 
za podpredsednico odbora. To 
nalogo bo opravljala Ana Pra-
protnik, ki je nekdaj vodila Ra-
čunsko sodišče in je tudi svetni-
ca v Občinskem svetu Občine 
Prebold.  D. N.

Ob materinskem dnevu so 
na dobrodelnem koncertu, ki 
sta ga je pripravila Občinski 
odbor NSI Braslovče in PGD 
Braslovče zbrali 5.500 evrov, 
nekaj so premaknili tudi spon-
zorji, Občinski odbor NSI, 
svetniki občini Braslovče so 
se odpovedali eni sejnini ter z 
zbranim kupili tri defibrilator-
je, naprave, ki so izredno učin-
kovite pri oživljanju v primeru 
srčnega zastoja. 

V torek, 17. aprila, pa so v ga-
silskem domu PGD Braslovče 
pripravili slovesnost, na kateri 
je minister za obrambo in član 
IO NSI Aleš Hojs PGD Braslov-
če in Gomilsko ter OŠ Braslov-
če podelil to napravo. Minister 
Aleš Hojs je ob tem poudaril, 

da je to lepa gesta, pa ni važno 
katera politična stranka je to 
pripravila, nato si je ogledal tudi 
eno najstarejših ročnih brizgaln 
v Sloveniji, najmlajši pa so pri-
kazali eno od gasilskih vaj. Tudi 

župan Branimir Strojanšek je 
bil nad tako uspešno izpeljano 
akcijo navdušen in dejal: »Vesel 
bi bil, da nam naprave ne bi bilo 
potrebno nikoli uporabiti, če pa 
že, pa naj bo učinkovita«. T. T.

V Braslovčah so v okviru 
priprav na kongres Social-
demokratske stranke (SD) 
Slovenije, ki bo 2. junija, pri-
pravili zbor članov OO SD 

Braslovče, na katerem so za 
novega predsednika sogla-
sno izvolili Boštjana Kragla. 

Po dolgoletnem uspešnem 
delu je predsedniško kariero 

sklenil Bogomir Andoljšek.
Boštjan Kragl prinaša svež 

veter idejam in ustvarjanju 
na občinskem nivoju, in to v 
sožitju z izkušnjami iz pre-
teklosti. Poleg večletnega 
prizadevanja na družbeno-

političnem področju v obči-
ni (kot nekdanji predsednik 
turističnega društva, aktiven 
član Kulturnozgodovinskega 
društva Žovnek ...) se je izka-
zal predvsem kot vodja zelo 
uspešne volilne kampanje na 
lokalnih volitvah 2010 pri iz-
volitvi Branimirja Strojanška 
za župana in povečanju števi-
la svetnikov SD v občinskem 
svetu za 200 odstotkov. T. T.

V Preboldu zamenjava v vodstvu Defibrilatorji za gasilce in šolo

Braslovčani z novim vodstvom  

Matjaž Debelak (v sredini) z novim predsednikom Boštjanom Herodežem in 
podpredsednico Občinskega odbora SD Ano Praprotnik

S slovesnosti ob podelitvi defibrilatorjev                    

Skupina članov SD na zboru (četrti z desne proti levi novi predsednik Boštjan Kragl)

Boštjan Kragl       
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Pod tem sloganom je konec 
preteklega meseca v Domu 
krajanov Tabor potekal do-
brodelni koncert, ki ga je 
organiziral kolektiv Vrtca Ta-
bor na pobudo in ob pomoči 
sveta staršev ter ob pomoči 
občine, donatorjev in vseh 
nastopajočih, ki so ustvarili 
prijetno prireditev. 

Program so sooblikovali 
otroci iz vrtca, vzgojiteljice in 
pomočnice, nekateri starši in 
gostje: Ansambel Robija Zupa-
na, Zaka pa ne, Navihani mu-
zikantje in glasbenik Marjan 
Novak, ki je poleg ozvočenja 

poskrbel za izjemno glasbeno 
točko z zvonci, s katerimi je 
zaigral tri skladbe.

Zelo prisrčni so bili nastopi 
skupin otrok, od najmlajših 
do šestletnikov, ki bodo jese-
ni prestopili prag šole. Ti so 
peli in plesali. Poseben plesni 
nastop je pripravila skupina 
otrok plesne šole ProStyle, ob-
činstvu pa je zapel tudi vrtče-
vski pevski zbor pod vodstvom 
vzgojiteljice Doris Lukman, 
tudi pevke Ansambla Robija 
Zupana. Svoje so k prireditvi 
prispevali tudi predstavniki 
šole, vrtca in občine. Zbranim 

je najprej spregovorila ravnate-
ljica OŠ Vransko - Tabor Majda 
Pikl, ki je izrekla vso pohvalo 
in zahvalo organizatorjem in  
poudarila pomen dobrodelno-
sti. Zelo vesel in navdušen nad 
prireditvijo je bil  tudi župan 
Vilko Jazbinšek, ki je pouda-
ril, da so v preteklosti sprejeli 
dobre odločitve in z izgradnjo 
stanovanj v občino privabili 
lepo število mladih družin, ki 
so poskrbele za nataliteto in 
tako napolnile vrtec in šolo. 

Ob koncu je občinstvo in na-
stopajoče nagovorila vodja Vrt-
ca Tabor Manca Obreza in se 
vsem, ki so kakorkoli pomagali 
izpeljati ta dobrodelni koncert,  
iskreno zahvalila. Posebno 
zahvalo je namenila nastopa-
jočim in donatorjem in pove-
dala, da so z vstopnino zbrali 
skoraj 1200 evrov. Z zbranimi 
sredstvi bodo kupili igrala in s 
tem omogočili otrokom še več 
izzivov na prostem. Obrezova 
je še dejala, da so s tokratnim 
koncertom vsi skupaj dokazali, 
da lahko z medgeneracijsko po-
vezanostjo in dobrodelnostjo 
storimo zelo veliko. D. N.

Kulturno društvo Godba 
Liboje, Kulturno društvo 
Svoboda Liboje in Krajev-
na skupnost Liboje so v 
sredo, 28. marca, organizi-
rali prireditev, posvečeno 
dnevu žena in materinske-
mu dnevu.

Prireditev je povezovala 
Jolanda Železnik, s svoji-
mi nastopi pa so občinstvo 
razveseljevali otroci Vrtca 
Liboje in POŠ Liboje. Kot 
gostje so nastopile  Ljudske 
pevke treh vasi. Drugi del 
prireditve so s programom 
zapolnili godbeniki Godbe 
Liboje pod vodstvom An-
dreja Žganka in recitatorska 
skupina, ki je nastopila s 
poezijo Toneta Pavčka.

Organizatorji si ob tako 
prijetnih dogodkih želijo, da 
bi bila dvorana veliko bolj, 
če ne povsem polna. D. N.

V Centru varne vožnje 
AMZS na Vranskem so pri-
pravili posebno srečanje za 
zveste članice AMZS. Do-
godek se je začel z brezal-
koholnim »koktejl« spreje-
mom, nadaljeval z modno 
revijo in seveda vožnjo.

Na začetku je vse zbrane na 
varnost spomnila Breda Flor-
jančič, namestnica sekretarja 
Avto-moto zveze Slovenije, 
ki je vse navzoče pozvala k 
skupni zavezi za vožnjo brez 
prekoračitve omejitev hitro-
sti, brez alkohola in brez te-
lefonov v roki, ko sedejo za 
volan. 

Udeleženke so se preiz-

kusile v vožnji. »Plezati« so 
morale po spolzkem klancu, 
se izogibati oviram, lovile so 
zadek avtomobila, ko ga je 
odneslo čez posebno ploščad, 
ki posnema nenadno izgubo 
stabilnosti avtomobila. Do-
živele so tudi adrenalinske 
občutke pri prevračanju v 
posebni »prevračalni kletki« 
in nenazadnje okusile hitrost 
na stezi za karting. 

Inštruktor Brane Legan je 
ob koncu dejal: »Nobenega 
razloga ni, da ženske ne bi 
vozile dobro. In prav tak do-
godek je odlična priložnost, 
da družbo spomnimo na to. 
Ženske, ki so zbrale voljo in 

pogum, da se udeležijo do-
godka, so zagotovo bogatejše 
za pozitivno izkušnjo in so 
pridobile še več vozniškega 
znanja.« T. Tavčar

Društvo podeželske mla-
dine Spodnje Savinjske do-
line je v dvorani Kmetijske 
zadruge Petrovče pripravilo 
letno skupščino in društveni 
kviz Mladi in kmetijstvo, na 
katerem se je pomerilo šest 
tričlanskih ekip. 

Na letni skupščini je predse-
dnik društva Klemen Šalej po-
vedal, da združuje društvo vse 
mlade s podeželja šestih občin 
Spodnje Savinjske doline, tako 
tiste iz kmečkih družin kot ti-
ste, ki se šolajo in zaposlujejo 
izven kmetijstva. Sodelujejo v 
družbi in so ponosni, da živijo 
na podeželju in jih ni sram pri-
znati, da so kmetje. Trenutno 
je v društvo včlanjenih 257 čla-
nov. Lani so bili zelo delovni. 
Začeli so z obdelavo in oskrbo 
predstavitvenih hmeljskih na-
sadov v Braslovčah, Žalcu in 
Levcu. Odpravili so se na dve 
strokovni ekskurziji, in sicer v 
Prekmurje in Avstrijo, se ude-
ležili regijskega kviza Mladi 
in kmetijstvo, sodelovali na 
kmečkih igrah itd. 

Letos bodo nadaljevali z 
zastavljenim delom, največ 
pozornosti pa bodo namenili 
včlanitvi čim več mladih s po-
deželja v društvo in jih sezna-
niti z delom in z njimi sodelo-

vati na prireditvah, na katerih 
bodo predstavljali delo društva 
in podeželje Spodnje Savinjske 
doline. Med pomembne prire-
ditve vsekakor sodijo državne 
kmečke igre, ki jih bodo 7. ju-
lija pripravili na prireditvenem 
prostoru v Braslovčah, dan 
prej bo v Ekomuzeju hmeljar-
stva in pivovarstva Slovenije v 
Žalcu okrogla miza.

V sodelovanju s Kmetijsko-
-gozdarskim zavodom Celje se 
je v kvizu pomerilo šest ekip, 
ki so odgovarjale na vpraša-
nja z raznih področij, in sicer 
Zadružništvo v slovenskem in 
evropskem prostoru, Konje-
nikov priročnik in Varna hra-
na – shema sadja in zelenja-
ve. Največ znanja je pokazala 

druga ekipa s Polzele (Branko 
Ograjenšek, Anže Terčak in 
Grega Likeb), ki bo nastopila 
na regijskem kvizu, druga je 
bila ekipa iz Gotovelj in tretja 
druga ekipa Braslovč. T. T.

Za nasmeh otrok

Tudi v Libojah praznovali

Varna vožnja in moda z roko v roki

Podeželska mladina – več kot 250 članov

Najmlajši za nasmeh

Udeleženke srečanja

Zmagovalna ekipa – druga ekipa Polzele

Klemen Šalej: »S pripravami na 
državne kmečke igre, ki bodo v 
Braslovčah, smo že začeli.«                                                                     

Kolektiv Osnovne šole Griže 
je v tem šolskem letu, do odpr-
tja nove šole, pripravil pester 
program raznih dejavnosti, ki 
vzpostavljajo vez med šolo in 
krajevno skupnostjo oziroma 
krajani. Predvsem gre za pri-

reditve, obogatene s kulturo in 
spominom na nekdanje čase. 

V ta sklop sodi tudi srečanje 
upokojenih učiteljic in krajank, 
ki so in še pomagajo pri raznih 
dejavnostih učencev na šoli in 
ob drugih priložnostih, poveza-

nih s šolo in krajem. Prireditev, 
ki sta jo organizacijsko izpeljali 
učiteljici  Valerija Zorko in Vla-
sta Polenik, je potekala v mali 
dvorani Doma kulture Svoboda  
Griže. Poleg  upokojenih  uči-
teljic in krajank, ki sodelujejo 
s šolo, sta se dogodka udeležila 
tudi ravnatelj OŠ Griže Franci 
Žagar in predsednik KS Griže 
Marjan Vodeb in se zahvalila 
učiteljicam in ostalim krajan-
kam za pomoč in sodelovanje.

Srečanje so v nadaljevanju 
obogatili učenci z bogatim in 
zanimivim kulturnim progra-
mom, ki je marsikatero učite-
ljico spomnil na nekdanje čase. 
Prijetno pa je bilo tudi druženje 
ob pomenkih in dobrotah, ki so 
jih organizatorji pripravili za to 
priložnost. D. Naraglav

Srečanje upokojenih učiteljic in krajank  

S prireditve

Med nastopom učencev POŠ Liboje

Stara furmanska gostilna Privošnik vabi na okusno domačo hrano, ocvrtega 
piščanca, domače narezke, štruklje, pridite tudi na vrček posebno ohlajenega piva.
Sprejemamo naročila za zaključene družbe do 30 oseb. Praznujte svojo obletnico, 

rojstni dan, krst, poslovno zabavo in še marsikaj drugega pri nas.
tel.: 03 700 18 03, franci.privosnik@gmail.com, www.gostilna-privosnik.si

EDINA GOSTILNA NA SAVINJSKEM 
Z BLAGOVNO ZNAMKO
GOSTILNA SLOVENIJA

EDINA GOSTILNA NA SAVINJSKEM 
Z BLAGOVNO ZNAMKO
GOSTILNA SLOVENIJA
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V preboldskem domu sta-
rejših so v velikonočnem času 
pripravili dve delavnici: na eni 
so barvali jajca in izdelovali 
velikonočne okraske, na dru-
gi pa pekli potice, s katerimi 
so sodelovali na preboldskem 
festivalu potic.   

Pri izdelavi in peki potic so 
bile glavne tri stanovalke doma, 
pomagale pa so jim tri mlada de-
kleta. Eno potico sta naredili in 
spekli Karolina Kranjc in 8-letna 
Tajda Jager, drugo potica, ki je 
prejela tudi bronasto priznanje, 
sta spekli 91-letna Marija Hvala 
in 10-letna Marjetka Pirnat Somi, 
tretja pa je bila delo Terezije Šo-

ster in 15-letne Mojce Brinar.
Njihovo delo so spremljali 

študentke socialnega dela in sta-

novalci doma, ki so tako podoži-
vljali velikonočni čas z nostalgijo 
na preteklost. D. N.

Vsak dan ob 7.30, in to v 
vseh letnih časih, v bližini 
bivanja posameznika, zunaj 
na prostem, stoje in po svo-
jih zmožnostih v mnogih 
krajih po Sloveniji in tudi 
po Evropi poteka jutranja 
telovadba, imenovana 1000 
gibov. V tridesetih minu-
tah udeleženci razgibajo vse 
dele telesa, vse sklepe in se 
okrepijo za dnevne napore 
in boljše počutje. 

Že nekaj časa je v takšno 
življenje vpeto tudi okrog 40 
upokojencev žalskega upo-
kojenskega društva, ki vadijo 
pod vodstvom Milana Šusterja 
na igrišču žalskega športnega 
centra. Sicer pa se lahko jutra-
nje telovadbe, tako kot povsod 
drugod po Sloveniji, udeleži 
kdorkoli – turisti, mimoidoči, 
naključni obiskovalci, saj je 
skupno razgibavanje povsem 
brezplačno.  

Kot je povedal Milan Šuster, 
je sedež društva Šola zdravja 
v Domžalah, skupine pa delu-
jejo po raznih krajih in vadijo 
na javnih površinah ob morju, 
rekah, na športnih igriščih, v 
parkih … Telovadbo, ki ji sle-
dijo sprehodi ali pohodi, ki še 
dodatno obogatijo življenje in 
zdravje udeležencev, vodijo 
usposobljeni prostovoljci, v 

vsaki skupini pa izobražujejo 
tri do štiri prostovoljce na tri-
urnih praktičnih seminarjih.   

Žalska skupina se srečuje vsa-
ko sredo, po telovadbi pa se po-
dajo bodisi na Hom, Šmohor, 
Kunigundo, Rinko … ali le na 
krajši sprehod. Bistveno je, da 
so v naravi in si polepšajo dan 
ter tako krepijo telo in zdravje, 
pravi Milan Šuster.    D. N. 

Pod tem imenom je Lions 
klub Žalec v soboto v dvorani 
Doma II. slovenskega tabora 
Žalec pripravil dobrodelno pri-
reditev. Ob tej priložnosti so v 
preddverju razstavljale študent-
ke magistrskega študijskega 
programa inkluzivna pedago-
gika Pedagoške fakultete Koper 
pod vodstvom dr. Aksinije Ker-
mauner.  

Na razstavi so si obiskovalci 
dobrodelne prireditve, na kateri 
je nastopil stand up komik Ma-
tjaž Javšnik, lahko ogledali in se 
spoznali s specialno prilagojeni-
mi pripomočki  in z igračami za 
slepe in slabovidne otroke. 

Zbrane je nagovoril predse-
dnik Lions kluba Marko Repnik, 
tudi tokrat z razmišljanjem o do-
brodelnosti v rimi. Med drugim 
je dejal: »Človek je v principu 
zlat. Če reven je ali bogat in rado 
prav se nam zgodi, da vse zlato v 
nas zbledi. Zanese nas na krivo 
pot, življenje je pač polno zmot. 
In ko ne najdeš pravih vrat, še ve-

dno si v principu zlat. Boriš trdno 
se iz dneva v dan. Tiho upaš, da 
ne bo zaman. V ljudeh pomem-
ben vsak je hip, predvsem da zlat 
imaš princip. Ko knjigo življenja 
počasi zapreš, po dolgi poti na-
zaj se ozreš. Kmalu pač več nisi 
mlad, a vedno si v principu zlat,« 
je svojo pesnitev zaključil Marko 
Repnik in dodal: »Dobrodelnost 
ni kar nekaj, ni sama po sebi 
umevna … Iz svojega zornega 
kota je precej zahtevna in slo-

venski Lionsi stavimo na to, da je 
včasih vrednejša kot zlato.«

Ob koncu se je v imenu Lions 
kluba Žalec zahvalil obiskoval-
cem, ki so s svojim obiskom pri-
pomogli k dobrodelnosti in črno 
barvo pomagali mešati s svetlo. 
Sredstva od prodanih vstopnic 
bo Lions klub Žalec namenil za 
nakup naprave Acrobat LCD, ki 
slabovidnim otrokom omogoča 
kakovostnejše spremljanje šol-
skega pouka.  D. Naraglav

Upokojenci Društva upo-
kojencev Petrovče so prejšnji 
teden pripravili vsakoletno 
delovno akcijo čiščenja in 

urejanja Rekreacijskega cen-
tra Ruše. 

Kot je povedal predse-
dnik društvaIvan Glušič, so 

želeli urediti in pripraviti 
prostor za to sezono. De-
lovne akcije se je udeležilo 
25 upokojencev. T. T.

Najbolj znana oblika tekmo-
vanja vlečnih psov je tekmova-
nje s sanmi, zato si kot vlečne 
pse predstavljamo sibirskega 
haskija, malamuta, grenlan-
dskega psa in samojeda. Ven-
dar pa je tekmovanje v Ločici 
ob Savinji v začetku aprila 
porušilo vse stereotipe, saj so 
tekmovale tudi druge pasme. 

Glede na mile zime v Sre-
dnji in Južni Evropi vleka psov 
brez snega oziroma »dry land« 
postaja vedno bolj popular-
na. Tovrstna tekmovanja izven 
zimske sezone so se razvila iz 
treningov zimskih disciplin. 

Sani so tako zamenjali vozički, 
kolesa in tek. Še posebno sta 
priljubljeni slednji, saj potrebu-
je tekmovalec samo enega psa, 
ne potrebuje pa neke posebne 
opreme. V višino bokov si na-
dene poseben pas in psu vlečno 
oprsnico, ki vlečno silo ena-
komerno porazdeli po pasjem 
telesu. Med lastnikom in psom 
je vrv, ki je na enem delu ela-
stična, če pride do sunkovitih 
potegov. Pri kolesarjenju je vrv 
privezana na kolo. 

Tekmovanje v »dry landu« je 
v Ločici ob Savinji obsegalo tri 
različne kategorije in dve različ-

ni dolžini proge – 5,3 kilometra 
za odrasle tekmovalce in 2,5 ki-
lometra za otroke. Tekmovanje 
so začeli s kategorijo z vozički, v 
katere so bili vpreženi štirje psi. 
Tekmovalca sta bila le dva, in si-
cer Avstrijec in Italijan. Konku-
renca je bila veliko hujša v osta-
lih dveh kategorijah – s kolesi 
in tekom. Glavna pobudnika 
tekmovanja sta bila Šempetran 
Gregor Satler s svojo partnerko 
Špelo, ki se aktivno ukvarjata 
s tem športom, tekmovanje pa 
je organiziral Slovenski klub 
vodnikov vlečnih psov v sode-
lovanju s Kinološkim društvom 
Celeia.

V kategoriji vozičkov je med 
dvema tekmovalcema prvo me-
sto zasedel Arnold Fichtinger iz 
Avstrije s sibirskim haskijem. V 
kategoriji s kolesi je med moški-
mi zmagal Edvard Schumet z 
greysterjem. Najboljši Slovenec 
je bil Žan Zupanič, ki je prav 
tako tekmoval z greysterjem. 
Med ženskami je v kategoriji s 
kolesi zmagala Nika Staniša z 
madžarskim kratkodlakim pti-
čarjem. V teku je med moškimi 
slavil Damjan Žepič z greystre-
jem in med ženskami Nuša 
Gros z nemškim kratkodlakim 
ptičarjem. V otroški kategoriji 
je zmago slavil Žan Žepič, prav 
tako z nemškim kratkodlakim 
ptičarjem. T. Tavčar

S tem sloganom pesmi To-
neta Pavčka je konec marca 
v Športni dvorani Prebold 
potekala tradicionalna pri-
reditev, namenjena družini, 
staršem, starim staršem in 

ostalim občanom.  
S to prireditvijo vzgojitelji-

ce skupaj z nastopi otrok vseh 
oddelkov vrtca  obeležijo dru-
žinski praznik in tudi prihod 
pomladi, ki je letos kar pohi-

tela.  Povsem polna dvorana je 
dobro uro uživala ob nastopih 
otrok, ki so plesali, peli in se 
skozi posamezne nastope pre-
levili v žabice, sončke, roži-
ce, metulje …, predstavili pa 
so tudi življenje v vrtcu, od 
malčkov, ki še lezejo po vseh 
štirih, do trenutka, ko vstopijo 
v 1. razred osnovne šole.

Pomočnica ravnatelja 
OŠ Prebold in vodja vrtca 
Emilija Podgoršek je poda-
la nekaj misli o družinskem 
prazniku in o življenju v vrt-
cu, ki je od lani bogatejši za 
štiri nove oddelke in večna-
menski prostor. Z nadaljnjo 
obnovo, ki je predvidena za 
letos, pa se bodo pogoji dela 
še izboljšali. D. N.

Potice pekle tudi stanovalke doma  

Jutranja telovadba Šole zdravja

Tudi v temi je luč 

Delovna akcija upokojencev

Tekmovanje vlečnih psov 

Dober dan, življenje

Stanovalke doma starejših skupaj s svojimi mladimi pomočnicami in tistimi, ki so 
spremljali njihovo delo

Med izvajanjem vaj na žalskem igrišču (prvi z leve Milan Šuster)   

Z dobrodelne razstave

Udeleženci akcije                      

V kategoriji z vozički so vpreženi štirje psi, v ostalih pa samo eden

Med nastopom ene od mlajših skupin
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V Aninem domu v Pre-
boldu je v začetku aprila 
potekal Festival potic, ki 
ga s sodelovanjem občine 
in Kmetijsko-gozdarskim 
zavodom Celje – Izposta-
vo Žalec že deveto leto za-
porec organizira Društvo 
podeželskih žena Občine 
Prebold na čelu z Danico 
Uplaznik. Tokrat so ocenje-
vali 62 potic in kolačev, ki 
so jih po enodnevni razsta-
vi tudi tokrat  podarili do-
movom za starejše v Savinj-
ski dolini.

Festival, ki je obogaten 
tudi s tradicionalno kmeč-
ko tržnico z velikonočno 
ponudbo, se začenja z oce-
njevanjem potic strokovne 

komisije, zvečer je slovesna 
kulturna prireditev z odpr-
tjem razstave in blagoslovom 
potic ter podelitvijo pri-
znanj. Desetčlansko komisi-
jo so letos sestavljali priznani 
strokovnjaki, kot so Cecilija 
Božnik, Jože Fideršek, Jožica 
Pravst, Franc Levstik in An-
drej Voh, ki so bili ali so še 
zaposleni v šolah za gostin-
stvo in turizem. Ocenjevali 
so zunanji videz izdelka, bar-
vo skorje in sredice ter okus 
skorje in sredice. Na osnovi 
zbranih točk je komisija po-
delila 21 zlatih priznanj. Šest 
je bilo podeljenih za klasične 
orehove potice, pet za oreho-
ve kolače in deset za smeta-
nove potice z dodatki. S kar 

tremi zlatimi priznanji sta se 
lahko letos pohvalili Marija 
Vozlič iz Prebolda  in Urška 
Šoštar z Vranskega, z dvema 
pa Marica Vodovnik in Loti 
Grm, slednja s poticama za 
diabetike, kar je bila novost 
letošnjega festivala. Med 
dobitniki zlatih priznanj so 
bili tudi trije dijaki Srednje 
šole za gostinstvo in turizem 
Celje:  Dejan Povalej, Žan 
Gaber in Dejan Vozlič. Tudi 
tokrat so za trikratno osvo-
jeno zlato priznanje na do-
sedanjih festivalih izdeloval-
cem podelili znak kakovosti. 
Za orehovo potico so ta znak 
letos prejele Jana Prapro-
tnik, Danica Turnšek, Anica  
Golavšek in Anica Zupančič, 
za pehtranovo potico pa Ma-
rija Vozlič.

Kulturni del prireditve so 
tokrat v svoje roke prevzeli 
pevke in pevci Vokalne sku-
pine Glas srca. Dogodek pa 
so popestrili tudi Moški pev-
ski zbor DPD Svoboda Pre-
bold, Mešani pevski zbor KD 
Šešče, Mladinski zbor župni-
je  Iskrice in kot gostje ljud-
ski pevci iz Tepanja. Potice 
je blagoslovil domači župnik 
Damjan Ratajc, zbrane pa je 
pozdravil tudi preboldski žu-
pan Vinko Debelak.  D. N.

Navdušeni izdelovalci butar 
tudi letos niso razočarali, saj 
so se na cvetno nedeljo izkaza-
li z neštetimi živopisanimi in 
zimzelenimi butaricami. Med 
njimi so bile tudi letos butare 
velikanke. Leskove palice, pu-
špan, dren, božji les – bodika, 
vresje, okrasna tisa, lovor in več 
vrst rož in cvetočih grmovnic 
so bili spleteni v ogromne buta-
re v Kaplji vasi, Drešinji vasi, v 
Šempetru, pa najbrž še kje.

V Kaplji vasi so letos izdelali 
že deseto veliko butaro, imeno-
vano bandera, in so jo ponesli 
k blagoslovu k cerkvi sv. Pavla, 
kjer je krasila prostor pred cer-
kvijo vse praznične dni. Letošnja 
butara bandera je merila 19 m, z 
obema krakoma pa kar 37 me-
trov. Iz vasi, ki je od cerkve od-
daljena dober kilometer in pol, 
jo je k blagoslovu poneslo 22 
moških, pri izdelavi pa je sodelo-
valo še najmanj toliko vaščanov, 
ki so butaro tudi pospremili do 
cerkve.  

Člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Drešinja vas in 
Turističnega društva Petrovče 
so letos izdelali veliko butaro, 
ki je merila nekaj manj kot 18 
metrov, izdelovali so jo dva dni, 
na cvetno nedeljsko jutro pa so 

jo fantje odnesli k blagoslovu v 
petrovško baziliko.    

Šempeter pa je butaro veli-
kanko dobil po zaslugi pod-
mladka TD Šempeter, ki deluje 

pod vodstvom Klare Četina. 
Butara je krasila prostor pred 
farno cerkvijo sv. Petra, kamor 
so jo izdelovalci prinesli k bla-
goslovu. D. N., T. T.

Potice za domove starejših Pušpan in cvetje v butarah velikankah

Z leve: Anica Golavšek, Danica Turnšek, Anica Župančič, Marija Vozlič in Jana 
Praprotnik s priznanji za kakovost in predsednico društva podeželskih žena 
Danico Uplaznik

Osemnajstmetrska butara iz Drešinje vasi

Podmladek TD Šempeter je poskrbel še za »cvetočo« akcijo

V Kaplji vasi so letos butaro velikanko spletli že desetič

Na veliko soboto, veli-
ko noč in na velikonočni 
ponedeljek ste si lahko v 
dvorani gasilskega doma v 
Drešinji vasi ogledali raz-
stavo velikonočnih jedi z 
naslovom Ko zacveti dren 
in zadišijo potice. Razsta-
vo sta pripravili Prosto-
voljno gasilsko društvo 
Drešinja vas in Turistično 
društvo Petrovče. 

Ob odprtju je Jože Stepišnik, 
ki ima največ zaslug za to za-
nimivo razstavo, med drugim 
povedal, da so želeli tokrat 
predstaviti velikonočno kuli-
nariko in običaje naših predni-
kov. Na 40 mizah je razstavlja-
lo 35 razstavljavcev s širšega 
celjskega območja. Ob butari 
velikanki so se tako na razstavi 
znašle ljubenske potice, dreve-
sne gobe, križci, postne jedi, pa 

seveda tradicionalni slovenski 
žegen, potice in druge veli-
konočne jedi, pirhi ter seveda 
izdelki, ki so nastali v ustvar-
jalnih delavnicah malčkov.

Razstavo je v soboto, na dan 
odprtja, blagoslovil petrovški 
župnik pater Ivan Arzenšek. V 
treh dneh si jo je ogledalo veli-
ko ljudi, saj je po svoji vsebini 
nekaj posebnega v Savinjski 
dolini.   T. Tavčar

Med zunanje simbole veli-
ke noči sodi tudi velikonočni 
ogenj, ki ga prižgejo in blago-

slovijo na veliko soboto zgo-
daj zjutraj. 

Verniki, predvsem mlajši, 

prižigajo lesne gobe, ki pri tle-
nju oddajo prijeten vonj. Tleče 
gobe ponesejo v stanovanja in 
druge prostore. Blagoslovljeni 
ogenj dajo najprej gospodinji, 
da z njim, seveda simbolič-
no, zaneti ogenj na domačem 
ognjišču, da bi bila tako hiša 
obvarovana pred požarom.

V starih časih pri nobeni hiši 
niso zanetili ognja na ognjišču, 
dokler niso prinesli blagoslo-
vljenega, zakaj jedi, ki so jih 
pozneje ponesli h blagoslovu, 
so se po tedanjih šegah smele 
kuhati samo na blagoslovlje-
nem ognju. Fantje, ki so nosili 
ogenj, pa so kar tekmovali, kdo 
bo prinesel ogenj prvi in k več 
hišam. Kdor je prvi prinesel 
blagoslovljen ogenj k hiši, je 
namreč smel priti na veliko noč 
po pirhe. Danes je to povsem 
drugače. Kdor prinese ogenj k 
hiši, dobi evro ali dva. T. T.

Razstavili velikonočne dobrote 

Ogenj velike noči

Med blagoslovom razstave in jedi
Potem ko je župnik Jože Kovačec na Polzeli blagoslovil ogenj, so številni prižgali 
lesne gobe in jih ponesli na svoje domove

V okviru Borze znanja so 
tudi na UPI – ljudski univerzi 
Žalec v začetku aprila pripra-
vili brezplačno delavnico Kra-
šenje velikonočnih pirhov.

Udeležilo se je je 21 udeležen-
cev, ki so se seznanili z različ-
nimi tehnikami krašenja, z vo-
skanjem, strganjem, poslikavo 
pirhov in krašenjem z različni-
mi motivi iz serviet. Delavnico 
je vodila Severina Trošt Šprogar, 
ki je svoje bogato znanje prena-
šala tako na starejše kot tudi na 
najmlajše udeležence.  L. K.

Pirhi na Borzi znanja

Udeleženci pobarvali veliko pirhov
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OBČINA ŽALEC
Ponedeljek, 30. april, ob 18. uri
KRES DO NEBES z Ansamblom Golte;
Gasilski dom Žalec; v primeru dežja v 
garaži
(PGD Žalec, ŠK Žalec).

Torek, 1. maj, ob 5.30
budnice;
Ložnica, Žalec, Liboje
(Godba Liboje, 041 200 196).

Torek, 1. maj, ob 6. uri
budnice;
Zabukovica, Pongrac, Griže, Migojnice, 
Bezovnik, Zahom, Pongrac, Griže
(Godba Zabukovica, 041 314 377). 

Torek, 1. maj, od 10. ure naprej
prvomajsko srečanje na Brnici;
(Planinsko društvo Liboje, 031 627 923).

Četrtek, 3. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 5. maj, ob 6. uri
Idrijsko-Cerkniška planinska pot: Črni vrh;
odhod izpred POŠ Trje ob 6.00, izpred 
društvene pisarne v Žalcu ob 6.15
(Planinsko društvo Žalec, 040 278 825).
 
Sobota, 5. maj, med 8. in 12. uro
kmečka tržnica s sejmom pod lipami;
Gotovlje
(Turistično olepševalno društvo Lipa 
Gotovlje, 041 809 589).

Sobota, 5. maj, ob 15. uri
XVIII: Gališki dnevi: golažijada;
bistro Brunarica.

Sobota, 5. maj, ob 20. uri
55. kavarniški večer z Nino Novak Oiseau;
razstavno-prireditveni prostor Doma 
kulture Svoboda Griže
(GLD Aletheia, 031 659 485).

Nedelja, 6. maj, ob 8. uri
Razpnimo jadra: pohod na Mrzlico;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(Planinsko društvo Šempeter, 031 501 244).

Nedelja, 6. maj, ob 9. uri
XVIII: Gališki dnevi: Maj open – tenis 
turnir;
Trje
(TK »Trje 2000«, 041 725 079).

Ponedeljek, 7. maj, ob 17. uri
pravljične minute in ustvarjalnica;
sejna soba KS Petrovče.

Sreda, 9. maj, ob 9. uri
ustvarjalni natečaj Komisije za 
preprečevanje korupcije, razstava 
(I. OŠ Žalec in II. OŠ Žalec);
avla Doma II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

Sreda, 9. maj, od 15.30
dan odprtih vrat in srečanje svojcev v 
Domu Nine Pokorn Grmovje;
kulturni program in krajše strokovno 
predavanje
(Dom Nine Pokorn Grmovje, 051 390 913).

Četrtek, 10. maj, ob 7. uri
kopalni izlet MDI Žalec v Lendavo;
odhod izpred Hotela Žalec;
prijave pri poverjenikih in pisarni društva
(MDI, 710 06 13, 031 230 861).

Četrtek, 10. maj, ob 11. uri
odprtje razstave likovnih del učencev 
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline;
Savinov likovni salon;
razstava bo na ogled do 28. maja 2012
(TIC Žalec, 03 710 04 34).

Četrtek, 10. maj, ob 14.30
medobčinsko osnovnošolsko prvenstvo v 
atletiki;
Športni center Žalec
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Četrtek, 10. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Četrtek, 10. maj, ob 19.30 
koncert godalnega in simfoničnega orkestra 
Glasbene šole Risto Savin Žalec;
dvorana Doma II. slov. tabora Žalec;
vstopnina: odrasli 10 EUR, otroci 5 EUR
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Petek, 11. maj, ob 17. uri
odprtje medgeneracijske razstave likovnih 
del 
Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec;
Dom kulture Svoboda Griže
(info.: 031 447 623).

Petek,11. maj, ob 19. uri
koncert argentinskih, brazilskih in 
slovenskih pesmi;
nastopila bosta Juan Vasle (basbariton) in 
Ivan Vombergar (klavir);
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec; 
vstopnina: odrasli 10 EUR, otroci 5 EUR
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Petek, 11. maj, ob 20. uri
TV Griže 8, ponovitev gledališke predstave 
v režiji Olge Markovič;
Dom kulture Svoboda Griže
(Kulturno društvo Griže, 051 301 708).

Petek, 11. maj, ob 20. uri
XVIII. Gališki dnevi: predstavitev vzponov 
alpinista Luke Lindiča skozi fotografi jo;
Dom krajanov Galicija
(KS Galicija, 031 701 450).

Sobota, 12. maj, med 9. in 12. uro
domača tržnica v Grižah;
parkirišče KS v Migojnicah
(KS Griže, TD Griže, Društvo podeželskih 
žena OŽ, 031 337 097).

Sobota, 12. maj, ob 10. uri
sprejem mladih v PD Žalec, mladinski 
odsek;
društvena pisarna v Žalcu
(Planinsko društvo Žalec, 031 320 242).

Sobota, 12. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 12. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 12. maj, ob 19. uri
XVIII. Gališki dnevi: koncert folklorne 
skupine Galicija – Le plesat me pelji v 
Galicijo in predstavitev novih gorenjskih 
narodnih noš;
Dvorana II. slovenskega tabora Žalec
(Folklorna skupina Galicija, 041 926 877).

Sobota, 12. maj, ob 19. uri
prireditev Pesem v maju;
Zadružni dom Ponikva
(Kulturno društvo Ponikva, 041 649 516).

Nedelja, 13. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Ponedeljek, 14. maj, ob 19. uri
zaključek bralne značke za odrasle 
Savinjčani beremo;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 712 
12 52).

Četrtek, 17. maj, od 15. do 19. ure
dan odprtih vrat KD Petrovče in Krajevne 
knjižnice Petrovče;
Krajevna knjižnica Petrovče
(Kulturno društvo Petrovče, 041 369 362).

Četrtek, 17. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Četrtek, 17. maj, ob 16. in 18. uri
V plesnem vrtincu – regijsko srečanje 
plesnih skupin;
Dom II. slovenskega tabora Žalec,
(JSKD OI Žalec, 051 634 665).

Četrtek, 17. maj, ob 16. uri
praznik vina, prireditev s podelitvijo 
diplom
in vodeno pokušnjo najbolje ocenjenih vin;
atrij Savinove hiše;
vstopnina 5 €
(Društvo savinjskih vinogradnikov).

Petek, 18. maj
ob mednarodnem dnevu muzejev – 
brezplačen ogled
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije (med 15. in 18. uro) in 
Savinove hiše (med 9. in 18. uro)  
(TIC Žalec, 710 04 34).

Petek, 18. maj, ob 17. uri
Tek za zdravje! – predavanje in tekaška 
delavnica z Urbanom Praprotnikom;
Športni center Žalec
(info.: 713 35 71).

Petek, 18. maj, ob 18. uri
recital Kamila Marta Novak in Luka Rojc 
– tolkala;
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Petek, 18. maj, ob 20. uri
Sredi zvezd, 10. festival vokalne zabavne 
glasbe;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 19. maj, ob 6. uri
pohod na Golico;
odhodi: parkirišče Nova vas Celje ob 5.45, 
Zabukovica 6.00, Migojnice 6.10 in AP 
Žalec 6.20
(Planinsko društvo Zabukovica, 041 311 
139).
 
Sobota, 19. maj, ob 6. uri
Idrijsko-Cerkniška planinska pot: Masore–
Bevkov vrh–Škofj e;
odhod izpred POŠ Trje ob 6.00, izpred 
društvene pisarne v Žalcu ob 6.15
(Planinsko društvo Galicija, 041 666 465).

Sobota, 19. maj, ob 7. uri
izlet v neznano;
odhod s Petrovega trga v Šempetru
(Planinsko društvo Šempeter, 031 501 244). 

Sobota, 19. maj, od 9. ure dalje
1. DRUŽINSKI EKOPIKNIK;
brezplačne delavnice, dobrote, škrat 
Nagajivček …
posebna gostja: dr. Vesna Vuk Godina;
Bio park Nivo Žalec
(info.: 070 718 566).

Sobota, 19. maj, med 9. in 13. uro
Žalska tržnica;
Šlandrov trg
(TD Žalec, 031 220 650). 

Sobota, 19. maj, med 9. in 12. uro
kmečka tržnica pod Obrezovim kozolcem 
in košnja sena po starih običajih;
Zaloška Gorica
(Turistično društvo Petrovče, 041 709 156).

Sobota, 19. maj, ob 10. uri
Razpnimo jadra 2012: 3, 2, 1 START; 
začetek akcije za vse ljubitelje športa;
Športni center Žalec
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Sobota, 19. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 19. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 19. maj, ob 18. uri
XVIII. Gališki dnevi: odprtje Gasilskega 
doma Zavrh, prikaz starih običajev in 
veselica z Modrijani;
Zavrh pri Galiciji
(PGD Zavrh in Turistično društvo Galicija, 
041 745 558).

Sobota, 19. maj, ob 20. uri
Sredi zvezd, 10. festival vokalne zabavne 
glasbe;
Dom II. slovenskega tabora Žalec
(TIC Žalec, 710 04 34).

Nedelja, 20. maj, ob 10. uri
Na kolo 2012, kolesarjenje od Žalca do 
Celja;
s parkirišča za občinsko stavbo
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Nedelja, 20. maj, ob 14. uri
XVIII. Gališki dnevi: srečanje 4-jakov;
Zavrh pri Galiciji
(Moto klub Krištof, 041 783 107).

Nedelja, 20. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Ponedeljek, 21. maj, ob 19. uri
koncert Musice Alegrie in Kolibrijev;
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec; 
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Ponedeljek, 21. maj, ob 19. uri
dobrodelni koncert za obnovo strehe 
Kulturnega doma Liboje;
Kulturni dom Liboje;
Vstopnina: 10 EUR
(Kulturno društvo Svoboda Liboje, 041 
709 183).

Sreda, 23. maj, ob 19. uri
zaključni koncert zborov I. OŠ Žalec;
Dom II. slovenskega  tabora Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

Četrtek, 24. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Četrtek, 24. maj, ob 18. uri
balet Hrestač v izvedbi baletnikov Glasbene 
šole Risto Savin Žalec
in Glasbene šole Fran Korun Koželjski 
Velenje;
Dom II. slovenskega tabora Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Četrtek, 24. maj, ob 18. uri
nastop pevskih zborov v organizaciji MDI 
Žalec;
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Četrtek, 24. maj, ob 20. uri
koncert Moškega pevskega zbora Petrovče 
in Mešanega zbora MDI Žalec;
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec;
vstop je prost
(Medobčinsko društvo invalidov Žalec, 
710 06 13).

Petek, 25. maj, ob 17. uri
zaključek projekta Oda fi lmu OŠ Šempeter;
Dom II. slovenskega  tabora Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

Sobota, 26. maj, ob 6. uri
planinski izlet s pohodom na Ratitovec;
zbirno mesto pri trgovini Kili Liboje
(Planinsko društvo Liboje, 031 627 923).

Sobota, 26. maj, ob 9. uri
Vsi na Hom na lasten pogon;
odhod z igrišča v Migojnicah;
start pohodnikov ob 9.00, kolesarjev ob 
9.30
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Sobota, 26. maj, ob 9.30
Razpnimo jadra 2012: šahovski turnir 
mladih;
prostori Šahovskega kluba Žalec
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Sobota, 26. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 26. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Sobota, 26. maj, ob 17. uri
XVIII. Gališki dnevi: turnir v nogometu 
med zaselki za pokal KS Galicija;
Zavrh pri Galiciji
(Športno društvo Hofrein, 040 185 087).

Sobota, 26. maj, ob 19. uri
letni koncert MePZ A Cappella;
Hmeljarski dom Petrovče
(MePZ A Cappella,  040 277 121).

Nedelja, 27. maj, ob 7.30
5. pohod Stari pisker;
zbor pohodnikov ob 7.30 pred Starim 
piskrom v Celju
(Planinsko društvo Zabukovica, 051 303 
486, 031 692 610). 

Nedelja, 27. maj, ob 9. uri
XVIII. Gališki dnevi: turnir posameznikov 
– tenis turnir;
Trje
(TK »Trje 2000«, 041 267 440).
 
Nedelja, 27. maj, med 15. in 17. uro
Ponirkove otroške ustvarjalne delavnice;
Info. center Ribnika Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Nedelja, 27. maj, ob 16. uri
XVIII. Gališki dnevi: miting za domoljubje;
spomenik v Zavrhu (pri Šupergerjevih)
(Združenje borcev za vrednote NOB KO 
Galicija, 051 819 107).

Ponedeljek, 28. maj, ob 19. uri
večer kitaristov in komornih skupin s 
kitaro;
dvorana Glasbene šole Risto Savin Žalec;
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

Torek, 29. maj, ob 17. uri
CICI olimpijada 1, otroci iz vrtcev žalske 
občine;
Športni center Žalec
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Torek, 29. maj, ob 18. uri
zaključek plesne produkcije OŠ Petrovče;
Dom II. slovenskega  tabora Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

Sreda, 30. maj, ob 17. uri
CICI olimpijada 2, otroci 1. razredov 
osnovnih šol žalske občine;
Športni center Žalec
(ZKŠT Žalec, 712 12 69).

Četrtek, 31. maj, med 16. in 18. uro
jezdenje ponijev;
Ribnik Vrbje
(TIC Žalec, 710 04 34).

Četrtek, 31. maj, ob 19. uri
odprtje razstave likovnih del dijakov 
Gimnazije Celje – Center, umetniške 
gimnazije likovne smeri;
Savinov likovni salon Žalec
(TIC Žalec, 03/710 04 34).

OBČINA PREBOLD
Ponedeljek, 30. april,
kresovanje;
igrišče v Šeščah;
PGD Šešče
(Matej Golavšek, 041 783 400).

Ponedeljek, 30. april,
kresovanje;
športno igrišče v Mariji Reki;
ŠD Marija Reka
(Bernard Tratnik, 031 527 915).  

Torek, 1. maj,
prvomajski pohod v neznano;
športno igrišče v Mariji Reki;
ŠD Marija Reka
(Bernard Tratnik, 031 527 915).  

Torek, 1. maj,
prvomajski pohod v neznano;
ŠD Latkova vas
(Miha Fonda, 041 657 589).

Torek, 1. maj,
prvomajska budnica po občini;
Pihalni orkester Prebold;
(Branko Verk, 041 783 207).

Torek, 1. maj, ob 11. uri
prvomajsko srečanje na Šmiglovi zidanici;
Šmiglova zidanica;
Obm. org. svob. sindikatov Celje
(Aljoša Ramšak, 040 188 477).

Sobota, 5. maj, ob 8. uri
pohod po grajskih poteh;
ZNDP Prebold
(Uroš Herman, 031 682 318).

Sobota, 5. maj, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).

Nedelja, 6. maj,
Blegoš;
PD Prebold
(Olga Hribar, 041 922 247).

Nedelja, 6. maj, ob 9. uri
praznovanje sv. Florjana;
cerkev sv. Pavla Prebold;
GZ Prebold, Župnijski urad Prebold
(Župnijski urad Prebold, 572 41 83).

Torek, 8. maj, ob 18. uri
srečanje z letošnjim dobitnikom Viktorja
za življenjsko delo Mitom Trefaltom in 
njegovo ženo Metko Leskošek; 
pogovor bo vodil Janez Vedenik;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Sreda, 9. maj, ob 18. uri
MALČEK BRALČEK;
svečana podelitev priznanj bralne 
značke za predšolske otroke;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Četrtek, 10. maj,
razstava Evropska vas;
OŠ Prebold
(info.: 703 64 20).

Sobota, 12. maj,
paintball, Celje;
ŠD Latkova vas
(Miha Fonda, 041 657 589).

Sobota, 12. maj,
kros v Kaplji vasi;
Športna zveza Prebold
(Monika Brglez, 041 600 680).

Nedelja, 13. maj,
Travnik;
PD Prebold
(Olga Hribar, 041 922 247).

Torek, 15. maj, ob 18. uri
PERU, potopisno predavanje
Francisco Soto Bravo;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Sobota, 19. maj, ob 20. uri
letni koncert MoPZ KUD Svoboda Prebold;
Dvorana Prebold;
KUD Svoboda Prebold
(Drago Natek, 031 856 637).

Sobota, 19. maj,
Pot miru
(Olga Hribar, 041 922 247).

Sobota, 19. maj, ob 8. uri
kmečka tržnica;
Prebold center
(Občina Prebold, 703 64 00).

Ponedeljek, 21. maj,
tečaj ROLANJA za prvošolce in vrtec;
Športna zveza Prebold
(Monika Brglez, 041 600 680).

Torek, 21. maj, ob 18. uri
pravljična ura;
Občinska knjižnica Prebold
(Nuša Dvoršek, 705 35 40).

Torek, 25. maj,
letni koncert pevskih zborov OŠ z gosti;
OŠ Prebold
(info.: 703 64 20).

Sobota, 26. maj,
6. športno druženje za mlade;
Športna zveza Prebold
(Monika Brglez, 041 600 680).

Sobota, 26. maj,
medklubsko srečanje modelarjev;
vzletišče v Kaplji vasi;
Aero klub Prebold
(Alojz Weichard, 041 783 313).

Sobota, 26. maj,
gasilsko tekmovanje za prehodni pokal;
Prebold;
PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka
(Darko Kranjec, 041 783 193).

Sobota, 26. maj,
društvena tekma v lovu rib s plovcem;
mali ribnik Preserje;
Društvo ljubiteljev ribolova Prebold
(Milomir Radeljič, 031 531 947).

Četrtek, 31. maj,
Naj pesem pove;
OŠ Prebold
(info.: 703 64 00).

OBČINA POLZELA
Od četrtka, 3. maja, do petka, 18. maja,
razstava Uroša Križnika;
skulpture odpadnega jekla;
avla Gradu Komenda
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Torek, 1. maj, ob 8. uri
srečanje planincev na Gori Oljki; 
zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
(Zoran Štok, 041 754 778).

Torek, 1. maj, ob 8. uri
prvomajsko srečanje na Gori Oljki 
(Simon Ograjenšek, 031 393 499).

Torek, 1. maj,
prvomajsko srečanje pri zidanici soseske 
Dobrič 
(Franc Blagotinšek, 041 930 195, 
Drago Gaberšek, 041 633 547).

Četrtek, 3. maj, ob 16. uri 
medgeneracijski center; 
Kulturni dom Polzela
(Stanko novak, 041 404 533).

Sobota, 5. maj, ob 17.15
15. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2011/2012;
Igrišče Andraž 
(Anton Brunšek, 041 783 738).

Sobota, 5. maj, ob 20. uri
Pilates;
Grad Komenda 
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Sobota, 5. maj, ob 19.30
letni koncert MePZ Oljka Polzela;
Kulturni dom Polzela
(Marko Slokar, 041 381 472).

Sobota, 5. maj, ob 20. uri
koncert Andraškega okteta z gosti;
Dom krajanov Andraž 
(Zdravko Zabukovnik, 041 895 920).

Nedelja, 6. maj, ob 10.30 
maša ob prazniku sv. Florjana za gasilke in 
gasilce Andraža;
cerkev v Andražu 
(David Krk, 041 783 744).

Ponedeljek, 7. maj, ob 19. uri 
potopisno predavanje domačinke Žive 
Justinek
»Ponosni Belize in pustolovska Nikaragva«; 
Občinska knjižnica Polzela v Gradu 
Komenda 
(Renata Novak, 703 32 04).

Petek, 11. maj, ob 19.30 
dobrodelni koncert z Adijem Smolarjem;
mala telovadnica OŠ Polzela
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Sobota, 12. maj, ob 6. uri
pohod po slovenski planinski poti: 
Vremščica–Škocjanske jame; 
zbor pri igrišču v Andražu 
(Evgen Tominšek, 041 783 739).

Sobota, 12. maj, od 8. do 12. ure
kmečka tržnica;
Tuš Polzela
(TD Polzela, 703 32 20).

Sobota, 12. maj, ob 17.15
16. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2011/2012;
igrišče v Andražu 
(Anton Brunšek, 041 783 738).

Sobota, 12. maj, ob 9. uri 
piknik starejših članov pri Ribniku Cokan;
zbor pri društvenem prostoru
(Jože Krk, 041 669 518).

Nedelja, 13. maj, ob 16. uri
14. srečanje pevskih zborov in vokalnih 
skupin Občine Polzela; 
Gora Oljka
(Marko Slokar, 041 381 472).

Sreda, 16. maj, ob 20. uri
podarite si notranjo harmonijo z gong 
terapijo;
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v 
Gradu Komenda 
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Sobota, 19. maj, ob 6. uri 
Po slovenski transverzali: Osp–Socerb–
Tinjan–Ankaran; 
zbor na parkirišču pred občinsko stavbo 
na Polzeli
(Zoran Štok, 041 754 778, Robert Grmek, 
031 579 374).

Sobota, 19. maj,  ob 7. uri
12 ur pohodov na Goro Oljko; 
Hotunje–Gora Oljka
(Drago Jamnikar, 031 663 569).

Sobota, 19. maj, ob 17.15 
17. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2011/2012;
igrišče v Andražu 
(Anton Brunšek, 041 783 738).

Sobota, 19. maj,  ob 18.30 
lutkovna igrica Čarovnik iz Oza;
Kulturni dom Polzela
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Nedelja, 20. maj, ob 12. uri
Šmarnice;
Ptujska gora
(Janez Furman, 041 773 222).

Četrtek, 24. maj, ob 17. uri
pravljična ura s poustvarjanjem; 
Občinska knjižnica Polzela
(Renata Novak, 703 32 04).

Sobota, 26. maj, od 9. do14. ure
»Coknpok kupčija« – pridi tudi ti;
boljši sejem 
Grad Komenda 
(ZKTŠ Polzela, 703 32 28).

Sobota, 26. maj, ob 17.15 
18. kolo medkrajevne lige malega 
nogometa – Andraž 2011/2012;
igrišče v Andražu 
(Anton Brunšek, 041 783 738).

OBČINA BRASLOVČE
Ponedeljek, 30. april, ob 20. uri
kresovanje na Ranču Mustang;
Konjeniško društvo Mustang
(Milan Košenina, 041 520 314).

Sobota, 5. maj, ob 17. uri
Florjanova maša in prevzem gasilskega 
vozila GVM1 v Letušu;
PGD Letuš
(Darko Žerdoner, 041 783 813).

Sobota, 5. maj,
ogled slovenskega planinskega muzeja v 
Mojstrani, slap Peričnik;
Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče
(Natalija Marovt, 041 560 117).

Sobota, 26. maj, ob 20. uri
letni koncert MePZ Društva upokojencev 
Braslovče; 
župnijsko dvorišče v Braslovčah; 
Društvo upokojencev Braslovče
(Tjaša Ribizel, 051 257 651).
 
Nedelja, 13. maj,
pohod na Travnik;
Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče
(Domen Dobnik, 041 480 527).

Nedelja, 20. maj, ob 15. uri
S pesmijo v pomlad; 
prireditveni prostor v Braslovčah;
Prosvetno društvo Braslovče
(Natalija Marovt, 041 560 117).

Nedelja, 27. maj,
pohod na Možic;
Planinsko društvo Dobrovlje Braslovče
(Katarina Rožič, 031 873 838).

Torek, 29. maj, ob 18. uri
pravljična ura;
Občinska knjižnica Braslovče
(Laura Jelen, 705 91 98, v času odprtosti 
knjižnice).

OBČINA TABOR
Sobota, 28. april, ob 11. uri
tovariško srečanje
pod Cukalovim kozolcem
(odprtje spominske plošče, 
priložnostna razstava, partizanki golaž)
Ojstriška vas
(ZB za vrednote NOB, KO Tabor, 03 572 
7 0 48).

Ponedeljek, 30. april, ob 20. uri
kresovanje na Zajčevi koči
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429).

Torek, 1. maj, ob 9. uri
prvomajski pohod na Čemšeniško planino 
in Zajčevo kočo;
odhod izpred KZ Savinjska dolina
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429).

Sobota, 19. maj, ob 20. uri
letni koncert Mešanega pevskega zbora 
Tabor;
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814).

Nedelja, 27. maj, ob 8. uri
kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533).

Torek, 29. maj, ob 18. uri
pravljična urica;
Občinska knjižnica Tabor
(Karmen Jezernik, 03 703 20 92).
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 V dvorani Doma krajanov 
Gomilsko so 31. marca in 1. 
aprila uprizorili  Partljičevo ko-
medijo Politika, bolezen moja, 
ki so jo pod režijskim vodstvom 
Olge Markovič na oder posta-
vili igralci Kulturnega društva 
Gomilsko.

Čeprav je Tone Partljič kome-
dijo napisal že pred časom, je 
njena uprizoritev pisana na kožo 
sedanjemu času, kot bi se zgodba 
odvijala pred zadnjimi volitvami, 
včeraj. Kot je v gledališkem listu 
zapisala režiserka Olga Marko-
vič, ki se vse pogosteje uveljavlja 
tudi s svojimi nastopi kot igral-
ka v monokomedijah in drugih 
vlogah, o sami komediji ni treba 
veliko napisati, saj je vse to že po-
znano, vse to gledamo vsak dan, 
ko prižgemo televizor. Bolezen  
politika je nalezljiva, okužijo se 
družina, prijatelji, sodelavci. Ko 
pa se začne zdravljenje, ko politik 
pristane na realnih tleh, je zaveda-
nje šokantno. Tako kot je to bilo 
za glavnega igralca Ivana Smuka, 
kandidata za poslanca, ki kot že-
lezničarski upokojenec kritizira 
režim in državo, nato pa se okuži 
s politiko in pozabi na svoja revo-

lucionarna načela. A le za kratek 
čas, saj kmalu iz oblakov pade na 
realna tla, nima več družine, nima 
denarja, ne poslanske plače, ima 
pa čez glavo dolgov in sramoto.

Glavnega igralca igra Peter 
Ožbej, njegova žena Ivana Smuk 
je Anita Drev, starejšo hčerko 
Vero je upodobila Veronika Udo-
vič, mlajšo hčerko Tinko pa Lea 
Drev. Hišna pomočnica Micka je 
Nina Markovič Korent, njenega 
fanta igra Grega Lenko, posa-
mezne vloge pa so upodobili še 
Pia Drev (gospa Gnamuš), Mira 
Cestnik (učiteljica Breda), Maja 
Rojnik (učiteljica Jolka), Magda 

Šalamon (upokojena učiteljica 
Zofi), Andrej Šram (trener aero-
bike Roberto), Mojca Sirše (go-
spa  Otilija), Žan Košenina (lažni 
guru Parašarum) in Domen No-
vak v vlogi poštarja in bolničarja. 
Kot nevidni del dramske skupine 
sta šepetalki Špela Huš in Maja 
Šubic, za luč in zvok pa skrbita 
Ivan Kosem in Domen Novak. 

Igra je polna humorja in zani-
mivih prizorov. Vsi, ki so si ogle-
dali krstno uprizoritev in njeno 
ponovitev 1. aprila, so odhajali 
domov več kot zadovoljni. Za-
gotovo bo tako tudi povsod tam, 
kjer bodo gostovali.  D. N.     

V organizaciji Glasbene 
šole Risto Savin Žalec je 3. in 
4. aprila potekal strokovni se-
minar pianistov. Seminar je 
bil namenjen vsem starostnim 
stopnjam, od nižje glasbene 
šole do Akademije za glasbo. 
Eminentna ruska predavate-
lja, pianista Ruben Dalibal-
tayan in Julia Gubaidulina, ki 

sta pritegnila precej slušate-
ljev, sta se predstavila tudi na 
samostojnem koncertu.

Na voljo je bilo 20 aktivnih 
učnih ur, ki so bile zaradi napo-
vedanih odličnih predavateljev 
tudi takoj oddane, seminar pa je 
potekal v veliki in mali dvorani 
glasbene šole. Predavatelj Ru-
ben Dalibaltayan je magistrski 

študij zaključil na moskovskem 
državnem konservatoriju P. I. 
Čajkovski v razredu prof. V. Ka-
stelskyoga, Julia Gubaidulina pa 
je zaključila podiplomski študij 
in magisterij v razredu prof. Y. 
Harapetiana na moskovskem 
konservatoriju. Oba veljata za 
vrhunska umetnika in pedago-
ga svetovnega kova. 

Pred polno dvorano Glasbe-
ne šole Risto Savin Žalec sta se 
predstavila tudi na samostoj-
nem koncertu, na katerem sta 
predstavila dela različnih sve-
tovnih skladateljev, tudi za dva 
klavirja. Seminar s koncertom 
je bil izjemen glasbeni dogodek, 
vsem udeležencem in poslušal-
cem pa je predstavljal dodatno 
motivacijo za delo v prihodnje 
in veliko glasbenih užitkov. 
Glasbena šola Risto Savin Žalec 
se je še enkrat izkazala z odlično 
organizacijo. T. T.

Kulturno društvo Vrbje je 
letos že četrto leto pripravilo 
prireditev Aprilska srečanja, 
katerih gost je bil že nekajkrat 
Vlado Kreslin. 

Kreslin je glasbeno karie-
ro začel leta 1970 kot bobnar 
v svoji prvi glasbeni skupini 
Apollo. Med drugim je igral 

tudi v skupini Horizont (1975–
1978), ki je gostovala tudi v 
Žalcu, in sicer v organizaciji 
takratne OO ZSMS Vrbje. Torej 
se že dolgo poznajo. Z Beltin-
ško bando se je posvetil ljudski 
glasbi in povzročil pravi prepo-
rod etno glasbe na Slovenskem. 
Na koncertih sodeluje veliko-

krat tudi s tujimi in z mlajšimi 
domačimi glasbeniki. Skratka 
glasbenik, ki vedno znova osva-
ja srca mlajših in starejših. 

Tako je bilo tudi v soboto, 14. 
aprila, v Domu krajanov Vrbje. 
Nastopil je s svojo črno kitaro, 
svojimi pesmimi, anekdota-
mi in nepozabnimi doživljaji 
z gostovanj z Beltinško bando.  
Organizator je sicer pričakoval 
več obiskovalcev, kar pa ni po-
kvarilo prijetnega vzdušja, saj 
so poslušalci prepevali skupaj z 
njim.  Druženje se je nadaljeva-
lo tudi po koncertu, saj je Vlado 
z veseljem podpisoval knjige, 
ploščke, se pogovarjal, slikal … 
Lep večer, poln glasbe in emo-
cij, kot se za pomladanski večer 
spodobi. Vlado in njegovi obo-
ževalci verjamejo, da se bodo še 
videli in slišali, morda pri Rib-
niku Vrbje. T. T.

Pod tem naslovom so v 
prostorih KS Petrovče odprli 
stalno razstavo fotografij Ta-
nje Predan Knez (1930-2007). 
Razstava je nastala na pobudo 
Turističnega društva Petrovče 

ob sodelovanju krajevne knji-
žnice, KS Petrovče in ZKŠT 
Žalec. 

Ob odprtju sta o avtorici in  
razstavi spregovorila Metoda 
Uranjek in Ivan Janez Domi-

trovič. Tanja Predan Knez se je 
že v gimnazijskih letih začela 
ljubiteljsko ukvarjati s fotografi-
ranjem. Njene fotografije govo-
rijo o morju, oblakih, o razkošju 
barv in o skrivnostih zimske 
pokrajine. S posebnim občut-
kom je fotografirala domače Pe-
trovče. Lepota njenih fotografij 
vzbuja ponos na domači kraj, 
njegove posebnosti in zapušči-
no njegovih prednikov. Njen 
fotografski opus obsega preko 
šest tisoč fotografij in diapozi-
tivov, 23 fotografij za razstavo 
pa je prispevala njena hči Daša 
Knez. Razstavo je odprl predse-
dnik KS Petrovče Marjan Volpe, 
otvoritev razstave pa so pope-
strili učenci Glasbene šole Risto 
Savin Žalec. T. T.

Da se za prihodnost bra-
nja na I. OŠ Žalec ni bati, so 
ponovno dokazali 12. aprila, 
ko so v Domu II. slovenskega 
tabora v Žalcu pripravili za-
ključno prireditev, na kateri 
so pridnim bralcem podelili 
priznanja bralne značke. Pri-
znanja so podelili 492 učen-
cem, ki so pridno prebirali 
knjige in se o prebranem po-
govarjali s svojimi mentorji. 
Posebno priznanje za uspe-

šno prebiranje knjig v vseh 
devetih razredih osnovne 
šole pa je prejelo 30 deveto-
šolcev. 

Mlade bralce in njihove 
mentorje, ki spodbujajo učen-
ce k branju in spremljajo nji-
hov bralni razvoj, je najprej 
pozdravila ravnateljica Tatjana 
Žgank Meža, ki je izrazila ve-
selje, da ta dolgoletna tradicija 
branja na šoli še vedno živi. Na 
prireditvi je pridne bralce obi-

skal tudi pesnik in pisatelj Pe-
ter Svetina. Na srečanju z njim 
so učenci uživali in se zabavali 
ob njegovih iskrivih nasvetih. 
Gost je učencem podelil pri-
služena priznanja in se z njimi 
tudi fotografiral. Učenci tako 
dokazujejo, da kljub poplavi 
sodobnih medijev še vedno 
radi vzamejo v roke knjigo, ki 
jim odpira vrata v čarobne sve-
tove in jim omogoča širjenje 
obzorij. T. Tavčar

V Medobčinski splošni knji-
žnici Žalec so ob mednarodnem 
dnevu knjig za otroke pripravili 
mednarodni pravljični mara-
ton. Pripovedovalci iz različnih 
držav, ki živijo v Sloveniji, so 
pripovedovali pravljice v svo-
jem jeziku, knjižničarji pa so jih 
predstavili v slovenskem jeziku. 

Pravljice so pripovedovali 
Aidan Zhang (Kitajska), Vesna 
Cvetković (Srbija),  Keiko Vahčič 
Miyazaki (Japonska), Carol Vi-
dic (ZDA), Sonja Mele (Italija) in 
Felicitas Ogechukwu Nwabueze 
(Nigerija). Prevode njihovih pra-
vljic so predstavili Andreja Hu-
tinski, Irena Štusej, Irena Verbič, 
Valerija Jerman, Nina Trbovšek in 
Andrej Steničnik iz Medobčinska 
splošne knjižnice Žalec. Šolarji I. 
OŠ Žalec in OŠ Griže so bili nav-
dušeni nad sestro Felicitas, ki je 

zapela in jih naučila refren v jezi-
ku joruba. Z dobrim poslušanjem 
so prepoznali nekaj italijanskih 
in srbskih besed, ameriška angle-
ščina jim je šla lepo v uho, še naj-
manj so razumeli kitajsko in ja-
ponsko. Pravljični maraton bodo 
pripravili tudi za otroke žalskih 

vrtcev. Najmlajši bodo prisluhnili 
pravljicam bratov Grimm, kajti 
letos praznujemo 200-letnico pr-
vega izida njunih pravljic. S Pra-
vljičnim maratonom so mladim 
približali droben delček sporočil 
iz pravljičnih zakladnic daljnih 
dežel.  T. T.

Politika, bolezen moja

Seminar in koncert pianistov

Vlado Kreslin na aprilskem srečanju

Moje Petrovče na fotografijah

Skoraj 500 bralnih značk

Mednarodni pravljični maraton 

Med ustanavljanjem feministične politične stranke Diana

Rubin Dalibaltayan in Julia Gubaidulina   

Med nastopom Vlada Kreslina

Z odprtja (hči Daša in vnukinja Anja s s predsednico TD Petrovče Marjeto Grobler)

Zlati žalski bralni značkarji, predstavniki oddelčnih skupnosti, pisatelj in pesnik Peter Svetina, ravnateljica Tatjana Žgank 
Meža in mentorji

Felicitas Ogechukwu Nwabueze (Nigerija) in Andrej Steničnik iz žalske knjižnice                                                                              
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Na I. OŠ Žalec so v sredo, 4. 
aprila, odprli razstavo izbra-
nih likovnih del učencev, ki so 
poustvarjali pesmi ukrajinske-
ga pesnika in slikarja Tarasa 
Ševčenka. Ukrajinsko-sloven-
sko društvo Bereginja in I. OŠ 
Žalec sta se v skupnem projek-
tu posvetili spominu na velike-
ga ukrajinskega umetnika. 

Na ta način so na šoli nadgra-
dili dejavnosti, ki potekajo na 
temo medkulturnega dialoga. 
Učenci so spoznali dve pesmi 
tega znanega ukrajinskega pe-
snika, ki ima za Ukrajince po-
doben pomen kot za nas Fran-
ce Prešeren. Pod mentorstvom 
likovne pedagoginje Neli Šuler 
so učenci likovno poustvari-

li prebrani pesmi in nastali so 
zanimivi likovni izdelki, men-
torica pa je izbrane izdelke tudi 
razstavila. 

Na razstavi so za lažje ra-
zumevanje pesnikove želje po 
svobodi, ki veje iz njegovih 
pesmi, v kratkem kulturnem 
programu s pesmijo in besedo 
predstavili življenje in delo Ta-
rasa Ševčenka. Odprtja razstave 
so se udeležili tudi predstav-
nik Občine Žalec, podžupan 
Marko Laznik, predstavnica 
ukrajinskega veleposlaništva 
v Sloveniji Natalija Fialka in 
predstavnik svetovnega kon-
gresa Ukrajincev Evgen Čolij.

Gostje so s predsednico dru-
štva Bereginja Galino Malovšek 
med razstavljenimi izdelki iz-
brali tri najboljše, avtorji izbra-
nih ilustracij pa bodo z mentori-
co Neli Šuler nagrajeni z izletom 
v Ukrajino. T. T.

Mesti Žalec in Kruševac po-
vezuje dolgoletna prijateljska 
in kulturna izmenjava, v okvi-
ru katere je v Savinovem likov-
nem salonu v Žalcu še do 4. 
maja na ogled razstava likov-
nih del akademskih slikarjev iz 
Kruševca: Zorana Rajkovića, 
njegove že pokojne žene – sli-
karke in tudi pesnice Nevenke 
ter njunega sina Matije. 

Trije umetniki so nekoč de-
lili isti intimni svet družine, a 
sanjali različne sanje in v iska-
nju našli vsak svojo specifično 

likovno govorico. Samostojna 
kustosinja mag. Alenka Do-
mjan, velika poznavalka so-
dobne likovne umetnosti, je 
ob odprtju razstave povedala, 
da vsi trije nadaljujejo slikar-
sko tradicijo velikih srbskih 
umetnikov, zaznamovanih z 
zahodnoevropsko umetnostjo, 
vendar pa se Nevenka Rajko-
vić v svoji izraznosti naslanja 
na metafizičen duh, na razkri-
vanje tistega onstran, Zoran se 
s svojim slikarstvom vrača k 
poeziji narave, poeziji mime-

tičnosti, najmlajši Matija pa 
obravnava sliko z angažirane-
ga vidika, v duhu sodobnega 
urbanega sveta, ki ga ustvarja 
človek s svojimi zavrženimi 
predmeti, ponovno reciklira-
nimi v novo življenje. Razstava 
v Žalcu je sploh prva, na kateri 
razstavljajo vsi trije člani dru-
žine Rajković hkrati.

Zoran Rajković je po naroči-
lu naslikal tudi portreta že po-
kojnih pobudnikov pobratenja 
s Kruševcem (prva pogodba je 
bila podpisana leta 1979), ki 
ju je soprogi Vlada Goriška in 
hčerki Jožeta Jana podaril Ra-
doslav Ćirković, prvi direktor 
žalskega hotela Rubin. Kako 
pomembne so človeške vezi 
in prijateljstvo med obema 
mestoma je v svojem nagovo-
ru poudaril tudi žalski župan 
Janko Kos in dodal, da po ne-
kajletni prekinitvi že dalj časa 
poteka sodelovanje na števil-
nih področjih. Za glasbeno po-
pestritev večera sta poskrbela 
citrarka Janja Brlec in violinist 
Peter Napret.  T. T.

V župnijski dvorani v 
Braslovčah je v petek zve-
čer nastopil Kvartet flavt 
Traverso. To je bil zadnji 
koncert letošnjega ciklusa 
koncertov GM oder, ki jih 
je Prosvetno društvo Bra-
slovče pripravilo v sodelo-
vanju z Glasbeno mladino 
Slovenije. S partnerskim 
sodelovanjem bodo nada-
ljevali jeseni, ko bodo v 
Braslovčah pričeli z nizom 
gostovanj mladih, nadar-
jenih slovenskih glasbenih 
ustvarjalcev. 

Kvartet flavt Traverso, ki 
ga sestavljajo Mateja Crnčan, 
Špela Lampret, Tanja Repe 
in Jasmina Šubic, deluje od 
leta 2007. Najpomembnejši 

nastopi kvarteta so koncerti 
v okviru Glasbene mladi-
ne ljubljanske, sodelovanje 
na festivalu Lent, koncert 
na mednarodnem festiva-
lu Nei Suoni dei Luoghi ter 

koncerti v Italiji in na Hrva-
škem. Leta 2010 je kvartet na 
mednarodnem tekmovanju 
Upolova svirel osvojil prvo 
mesto in zlato nagrado v ka-
tegoriji Spacal. T. Tavčar

V dvorani Doma II. slo-
venskega tabora Žalec so v 
začetku aprila pripravili letni 
koncert pihalnega orkestra 
Glasbene šole Risto Savin 
Žalec. Kot solisti so nastopili 
Tilen Slakan, Žan Florjan in 
Uroš Paščinski na trobenti ter 
vokalisti Lovro Korošec in Sa-
nja Poljšak Pesan.

Orkester šteje 40 članov, se-
stavljajo pa ga učenci glasbene 
šole in tisti, ki so jo  že zaklju-
čili, so se jim pa z veseljem pri-
družili. Številni nastopi in vsa-
ko leto dobro obiskani koncerti 
so dokaz, da odlično delajo, saj 
je druženje in skupinsko muzi-
ciranje ter ustvarjanje tista mo-
tivacija, ki jih združuje v velike 
prijatelje. Sodelujejo tudi na 
revijah pihalnih orkestrov glas-
benih šol Slovenije. Program 
orkestra je pester in zanimiv, 
saj zajema skladbe klasičnega 
in zabavnega značaja. Orke-
ster, njegov umetniški vodja in 
dirigent je Dejan Podbregar, je 
lani praznoval tridesetletnico 
obstoja. T. Tavčar

Javni sklad Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti, 
območna izpostava Žalec je 
pripravil v  dvorani Doma II. 
slovenskega tabora območno 
revijo otroških in mladinskih 
pevskih zborov. Na dveh kon-
certih je nastopilo 20 otro-
ških in mladinskih  zborov z 
803 pevci iz šestih občin Spo-
dnje Savinjske doline. 

Z OŠ Prebold so nastopili 
otroški, mlajši otroški in mla-
dinski pevski zbor, z II. OŠ 

Žalec otroški pevski zbor, OŠ 
Griže mlajši otroški in otroški 
ter mladinski pevski zbor, z 
OŠ Polzela otroški in mladin-
ski pevski zbor, OŠ Braslovče 
otroški in mladinski pevski 
zbor, z OŠ Vransko – Tabor 
mlajši otroški in otroški pev-
ski zbor  ter mladinski, s I. 
OŠ Žalec otroški in mladin-
ski pevski zbor, z OŠ Petrovče 
otroški in mladinski pevski 
zbor, z OŠ Šempeter otroški in 
s POŠ Trje otroški pevski zbor. 

Kot je povedal vodja Območ-
ne izpostave Javnega sklada 
Republike Slovenije Marko 
Repnik, je revija pokazala, da 
je zborovsko petje na osnov-
nih šolah številčno in kvalite-
tno in da se za zborovsko petje 
pri nas ni bati, saj bodo prav 
gotovo številni osnovnošolski 
pevci s petjem nadaljevali v 
odraslih zborih. Revijo je po 
strokovni plati ocenjevala Ka-
tja Gruber, ki bo podala pisno 
oceno.  T.Tavčar

Poustvarjali pesmi Tarasa Ševčenka

Trojnost v obliki in barvi

Kvartet flavtistk navdušil

Koncert pihalnega orkestra

Pesem iz osemsto grl

Gostje in ravnateljica Tatjana Žgank Meža med nagovorom ob odprtju razstave     

Ob odprtju razstave                                                  

Kvartet flavt Traverso

Pihalni orkester Glasbene šole Risto Savin

Med nastopom otroškega pevskega zbora OŠ Prebold, ki ga vodi Bojana Hrovat

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

Pihalni orkester se je s podobnim programom kot v Žalcu 
predstavil tudi prejšnji petek v City centru v Celju. Glasbena 
šola Risto Savin Žalec pa je aprila poskrbela za mnoge glas-
bene dogodke tudi v svoji dvorani v Žalcu. Med drugim se 
je na recitalu 2. aprila predstavila violinistka Zarja Križnik 
(mentorica prof. Sonja Alatič), prejšnji petek pa so v dvora-
ni žalske glasbene šole koncertirali člani kitarskega orkestra 
Glasbene šole Risto Savin pod vodstvom prof. Maruše Mirnik 
in kitarskega orkestra Glasbene šole Nazarje pod vodstvom 
prof. Suzane Hebar in prof. Kristine Šuster. L. K.

V večnamenskih prostorih 
Občine Tabor je prejšnji mesec 
postavil na ogled svoja likovna 
dela ljubiteljski slikar Vid Han-
žič iz Ojstriške vasi.

Razstavil je svoje portrete, ki 
jih je naslikal pred 40 leti in v 
sedanjem času. Obiskovalci so 

lahko občudovali tudi likovne 
umetnine z utrinki iz bližnje in 
širše okolice. Vid Hanžič je eden 
tistih, ki sodijo med klasične sli-
karje, med katere se uvršča tudi 
večina članov likovne sekcije 
Mavrica, katere soustanovitelj je 
tudi Vid. D. N.

Razstava Vida Hanžiča

Avtor med fotografiranjem svojih slik
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Na Osnovni šoli Braslovče 
so potekali fi nalni boji dr-
žavnega šolskega prvenstva 
v odbojki za deklice. Doma-
ča dekleta, učenke OŠ Bra-
slovče, so zasluženo, brez 
izgubljenega seta, tretje leto 
zapored ubranile naslov dr-
žavnih prvakinj. 

Pred polnimi tribunami je 
voditeljica uvodnega proto-
kola Špela Kumer pozdravila 
prisotne in nato povabila k 
mikrofonu najprej ravnatelji-
co OŠ Andrejo Zupan, nato 
podžupana Občine Braslov-

če Antona Repnika, v nada-
ljevanju pa predala besedo 
predstavniku Zavoda za šport 
Planica Urošu Vidmajerju. 
Vsi so nastopajočim zaželeli 
vse dobro v Braslovčah in ve-
liko športne sreče. Namestnik 
ambasadorja za ferplej Stani-
slav Pintar pa je poskrbel, da 
je bilo v ospredju spoštovanje 
med vsemi udeleženci.

Braslovčanke so v treh sre-
čanjih zmagale 2 : 0 v setih. 
Najprej so premagale ekipo 
OŠ Frana Albrehta Kamnik, 
nato ekipo OŠ Franja Goloba 

Prevalje in v tretji tekmi ekipo 
OŠ Toneta Čufarja Jesenice. 
Tako so naslov državnih pr-
vakinj osvojile brez izgublje-
nega seta, druga je bila ekipa 
OŠ Prevalje, tretja ekipa OŠ 
Jesenice in četrta ekipa OŠ 
Kamnik. Za najboljšo igralko 
turnirja so izbrali Niko Mar-
kovič, igralko OŠ Braslovče, 
pokale, priznanja in priložno-
stna darila pa sta ob koncu 
turnirja igralkam podelila žu-
pan Občine Braslovče Brani-
mir Strojanšek in ravnateljica 
Andreja Zupan.  T. Tavčar

Lokostrelski klub Sokol z 
Ložnice pri Žalcu je zadnjo 
marčevsko soboto pripravil 
lokostrelsko tekmo 3D-po-
kala za članice in člane, mla-
dinke in mladince, kadetinje 
in kadete, deklice in dečke v 
sestavljenem, lovskem, golem, 
dolgem in instinktivnem loku 
in samostrelu. Tekmovanja se 
je udeležilo kar 179 lokostrel-
cev, tudi iz  Italije, s Hrvaške 
in iz Belgije.

Dogodek je v lepem, sonč-
nem in vetrovnem vremenu po-
tekal na lokostrelskem strelišču 
na Ložnici pri Žalcu, v gozdu 
in okolici jezera Tajht. Tekmo-
valci so ciljali na makete živali 
različnih velikostih. Lokostrel-
ski klub Sokol je uspešno or-
ganiziral zahtevno lokostrelsko 
tekmovanje, za kar je prejel po-
hvalo tekmovalcev in odlično 
oceno sodnikov. Člani pa so bili 
uspešni tudi v tekmovalnem 
delu, saj so dosegli štiri zmage v 
posameznih kategorijah: Franc 
Romih (veterani – instinktivni 
lok), Gašper Hribernik (kadeti 
– instinktivni lok), Samo Žele-
znik (mladinci – dolgi lok) in 
Nejc Florjančič (dečki – dolgi 
lok). T. Tavčar

Kadetska ekipa Nogome-
tnega kluba Žalec je marca 
slavila dve zmagi, najprej 
proti ekipi iz Brežič, nato pa 
proti ekipi iz Veržeja. 

Ekipo NK Brežice so žalski 
nogometaši premagali z re-
zultatom 1 : 0, ekipo NK Teh-
nostroj pa  z rezultatom 2 : 0. 
Mladi žalski nogometaši, stari 

16 in 17 let, igrajo v 2. sloven-
ski kadetski nogometni ligi – 
Vzhod in skupaj z leto starej-
šimi mladinskimi nogometaši 
zasedajo 3. mesto. L. K.

Kadetska ekipa Odbojkar-
skega kluba SIP Šempeter je 
15. aprila igrala na zaključ-
nem fi nalnem turnirju v Ma-
riboru, v dvorani Tabor, in 
osvojila drugo mesto, za naj-
boljšega igralca turnirja pa je 
bil izbran Šempetran David 
Kumer.

V polfi nalni tekmi so se od-
bojkarji pomerili s sovrstniki 

iz Kanala ob Soči in jih pre-
magali z rezultatom 2 : 0. Ta 
zmaga je pomenila, da bo šem-
petrska ekipa igrala v velikem 
fi nalu in se za naslov prvaka 
pomerila z ekipo iz Maribora, 
ki je v drugem polfi nalu z re-
zultatom 2 : 0 premagala ekipo 
ASTEC Triglav.

V fi nalu so Šempetrani dobi-
li prvi niz z rezultatom 25 : 20, 

nato pa jim je v nadaljevanju 
zmanjkalo zbranosti in naslova 
prvakov se je veselila maribor-
ska ekipa, ki je dobila tekmo 
z rezultatom 3 : 1 v nizih. Za 
najboljšega igralca  turnirja  je 
bil izbran David Kumer iz OK 
SIP Šempeter. 

V Šempetru še naprej bele-
žijo vrhunske rezultate tudi v 
vseh ostalih mlajših selekci-
jah. Ekipa mini odbojke je 14. 
aprila igrala na polfi nalnem 
turnirju v Šempetru in zase-
dla drugo mesto. Odbojkarji 
SIP-a so se tako uvrstili na za-
ključni fi nalni turnir, ki bo 20. 
maja. V šempetrskem klubu 
se lahko že pohvalijo, da so se 
uvrstili na četrti zaključni tur-
nir v tej sezoni v vseh petih se-
lekcijah. Kaj takega je do zdaj 
v zgodovini slovenske moške 
odbojke uspelo le odbojkar-
jem iz Kanala ob Soči. Od-
bojkarji SIP-a lahko presežejo 
ta dosežek, saj bodo nastopili 
tudi na polfi nalnem turnirju v 
mali odbojki. T. Tavčar

Tretjič državne prvakinje

Na Ložnici kar 174 lokostrelcev

Zmagi mladih nogometašev

Kadeti drugi v državi  

Stojijo (z leve proti desni): vodja tekmovanja Saša Vitanc, ravnateljica  Andreja Zupan, Anja Hribernik, Samanta Rituper, 
Iza Vodlan, Ana Šram, Veronika Lešnik, Minca Marovt, Blažka Juhart, trener Boris Klokočovnik; spredaj (z leve proti desni): 
Katja Sorčan, Sergeja Debelak, Nika Markovič, Anita Sobočan, Klavdija Bastl, Judita Anzelc in Špela Bednjanič

Zanimiva 3D tekma

Mladi žalski nogometaši

Ekipa mini odbojke, ki jih čaka še fi nalni turnir           

NAROČILNICA 
ZA UTRIP SAVINJSKE DOLINE

Želim postati naročnik časopisa Utrip Savinjske doline od maja 2012 naprej 
za obdobje enega leta. Strinjam se s plačilom letne naročnine (11 številk – 
v mesecu juliju časopis ne izide) po položnici v enkratnem znesku 16,06 € 
z 8 % DDV, in sicer pred prejemom prve naročene številke časopisa. Na Utrip 
Savinjske doline se lahko naročite tudi na www.zkst-zalec.si/utrip.

*Ime in priimek (ali naziv podjetja)

*Naslov

*Poštna številka

*Pošta

ID za DDV (samo v primeru podjetja)

Telefon/gsm

Elektronska pošta

*Podpis (v primeru podjetja tudi žig) naročnika

Polja, označena  z zvezdico *, so obvezna. Izdajatelj bo s podatki 
ravnal v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.



21april 2012ŠPORT

Šempetrske odbojkarice 
so dosegle enega največjih 
uspehov v zgodovini kluba 
in v Savinjsko dolino prve 
prinesle pokal in medalje v 
članskih odbojkarskih ligah. 
Šempetranke so že leta med 
najboljšimi v državi, to gre 
pripisati njihovi srčnosti, 

skromnosti, timskemu duhu, 
kakovostnemu trenerskemu 
vodenju in še čemu.

Po zelo dobro odigranem 
rednem delu prvenstva so v 
četrtfinalu premagale OK Hit 
Nova Gorica. V polfinalu so 
nato morale priznati premoč 
kasnejšim prvakinjam OK 

Nova KBM Maribor. V ma-
lem finalu so bile nasprotnice 
Šempetrank ekipa OK Luka 
Koper. Odbojkarice Alianse 
so odšle že na prvo tekmo v 
Koper odločene, da se Kopr-
čankam maščujejo za lanski 
poraz. Odigrale so odlično 
tekmo in ob koncu slavile 
s 3:1. S tem so si pripravile 
odlično izhodišče za drugo 
tekmo v Šempetru. Da se bo 
na tekmi v Šempetru zgodilo 
nekaj posebnega in da so od-
bojkarice Alianse pred veli-
kim uspehom, so začutili tudi 
navijači domače ekipe. V ču-
dovitem vzdušju, ki ga je pri-
čaralo 500 gledalcev, so Šem-
petranke  na čelu s trenerjem 
Benom Božičem in kondicij-
skim trenerjem Lucem Ocvir-
kom Koprčanke premagale z 
rezultatom 3 : 0. Veselje je bilo 
nepopisno in dvorana je do-
besedno eksplodirala, ko sta 
predstavnik OZS in podžupan 
Občine Žalec Robert Čehovin 
podelila medalje in pokal za 3. 
mesto v državi.  

Za uspešno sezono 2011/12 
gre zasluga odličnemu delu 
UO in delu trenerja Bena Bo-
žiča. Če k temu dodamo, da 
je II. ekipa OK iz Šempetra 
na pragu uvrstitve v 2. ligo, se 
za dobro odbojko v Šempe-
tru tudi v prihodnje ni treba 
bati.  D. N.

Na teku ob Savinji, ki ga je 
10. aprila pripravila Občinska 
športna zveza Celje, je letos 
zmagal sedemnajstletni atlet, 
Vranščan Lucijan Zalokar, kar 
pomeni, da je »odšla« zmaga že 
tretje leto zapored na Vransko.

Lani in predlani je namreč 
zmago slavil Ivan Hrastnik z 
Vranskega, ki je bil letos tretji. 

Lucijan pa je 14. aprila z oseb-
nim rekordom 1:55,10 zmagal 
v teku na 800 m v članskih kva-
lifikacijah za atletski pokal Slo-
venije, na istem tekmovanju pa 
dosegel tudi osebni rekord na 
400 m, in sicer 50,79. Prejšnji 
četrtek je postal tudi celjski sre-
dnješolski prvak v krosu (1220 
m, Levec).  L. K.

V športni dvorani v Lu-
ciji pri Portorožu je konec 
meseca potekala 1. pokalna 
tekma v karateju, in sicer 
v borbah, katah in ekipnih 
katah. Tekmovanja, ki ga je 
organiziralo Društvo boril-
nih veščin Piran, se je ude-
ležilo 41 slovenskih klubov, 
med njimi tudi vsi trije sa-
vinjski klubi: KK Polzela, 
KK Nestor in KK Žalec.

Karateisti s Polzele so 
osvojili tri zlate in eno sre-
brno medaljo, karateisti KK 
Nestor dve zlati, eno srebrno 
in tri bronaste medalje in ka-
rateisti KK Žalec srebrno in 
bronasto medaljo. 

Med karateisti s Polzele 
sta se z zlato medaljo okitila 
Klemen Repnik (mlajši deč-
ki), Juš Jagarinac (kadeti) in 
Luka Deberšek (mladinci), 
Nino Lesnika (kadeti) pa je 
domov odnesel srebrno me-
daljo.

Med karateisti KK Nestor 
sta se zlate medalje razve-
selila Kiti Smiljan (starejše 
deklice) in Nel Lončar (ka-
deti), s srebrom se je okitil 
Tim Dvorjak (starejši deč-
ki), bronaste medalje pa so 
osvojili Gal Dvorjak, Matej 
Žgank in Tilen Kajtna (kate-
gorija starejši dečki).

Med karateisti KK Žalec 
je bila najuspešnejša Manca 

Urh, ki je v kategoriji kade-
tinj osvojila srebrno medaljo 

v katah in bronasto v bor-
bah. D. N.

Karate zveza Slovenije je 
prejšnji mesec v sodelova-
nju s tehničnima organi-
zatorjema Karate klubom 
Polzela in SCHI-BAN La-
ško organizirala mednaro-
dni karate turnir Thermana 
Slovenija open 2012. Ude-
ležilo se ga je 464 tekmo-
valcev iz osmih držav. Med 
slovenskimi klubi so nasto-
pili tudi vsi trije spodnjesa-
vinjski klubi.

S kar 13 medaljami se je 
domov vrnil KK Nestor, ki je 
osvojil štiri zlate, dve srebrni 
in sedem bronastih medalj. 
Dve zlati sta iz ekipnih bojev 
slovenske reprezentance v 
kategoriji U21 osvojila Tilen 
Smiljan in Sebastjan Kantu-
žer. Z zlatom sta se okitila 
tudi Tim Dvorjak  (od 10 do 
11 let) in Kiti Smiljan (od 12 
do 13 let), srebrno medaljo 
sta domov odnesli Neja Rom 
Zupanc (od 14 do 15 let) in 
Ema Gračner Kovačec (od 
12 do 13 let). Bronasti so bili 
(posamično): Kiti Smiljan, 
Matej Žgank, Tilen Kajtna, 
Jernej Blatnik in v kategoriji 
U21 Lina Pušnik, Tilen Smi-
ljan in Jernej Kantužer.

Tekmovalci polzelskega 

kluba so tokrat osvojili šest 
medalj. Zlato sta osvojila Juš 
Jagarinac (kadeti) in Luka 
Deberšek (mladinci). Juš Ja-
garinac je osvojil tudi tretje 
mesto v kategoriji mladinci, 
Luka Deberšek pa v katego-
riji člani U21. Poleg njega 
sta se z bronasto kolajno v 
kategoriji mlajši dečki okiti-
la tudi najmlajša tekmoval-
ca, Klemen Repnik in Vid 
Vybihal.

Uspešne nastope na tem 
turnirju pa z zlato in srebrno 
medaljo zaokrožuje KK Ža-
lec. Medalji sta osvojila Se-
bastjan Budihna v kategoriji 
U21 in Matija Matijevič pri 
članih –84 kg. D. N.

Šempetranke na zmagovalnem odru

Zmaga tretjič na Vransko

Uspešno tudi za savinjske karate klube

Sedem zlatih karateistov

Tretje mesto v državi so proslavili pred domačim občinstvom

S teka ob Savinji: Ivan Hrastovec, Lucijan Zalokar in Žan Krivec (Kladivar, tretji)

Nel Lončar (KK Nestor) je na 1. pokalni tekmi osvojil zlato medaljo

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net
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Rokometašice RK Zelene Doline Žalec so v domači dvorani 
na 3. tekmi končnice za uvrstitev od 1. do 8. mesta v  1. B državni 
rokometni ligi prejšnji petek premagale RK Logatec z rezultatom 
35 : 17 (18 : 8). Na lestvici končnice žalske rokometašice vodijo z 
28 točkami pred ekipo B RK Krim Mercator (22 točk), Ž.U.R.D 
Koper (19 točk) in RK Zvezda Logatec (17 točk).

Košarkarji kluba Hopsi Polzela so v Telmach ligi (liga za ob-
stanek) prejšnjo soboto v Športni dvorani Polzela premagali ekipo 
Rogaške Crystal z rezultatom 77 : 73, še prej pa v 8. krogu v gosteh 
ekipo LTH Castings Mercator z rezultatom 75 : 80. V ligi za ob-
stanek je torej en krog pred koncem tekmovanja že vse odločeno. 
Hopsi so že osvojili prvo mesto med 6 ekipami pred ekipo Maribor 
Messer, s katero se bodo pomerili že nocoj, in sicer v Dvorani Ta-
bor v Mariboru.   Zbrala: L. K., T. T.

ZADNJE ŠPORTNE VESTI
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V organizaciji Društva upo-
kojencev Šempeter in ŠK Sa-
vinjčan Šempeter je v dvorani 
gasilskega doma v Šempetru 
potekalo ekipno tekmovanje 
v šahu za pokal Zveze društev 
upokojencev Občine Žalec. 

Na tekmovanju je nastopi-
lo 11 ekip oziroma 44 udele-
žencev. Vrstni red moški: 1. 
DU Žalec, 2. DU Ponikva 3. 
DU Kasaze - Liboje; ženske: 
1. DU Žalec, 2. Ponikva, 3. 
Šempeter itd. T. Tavčar

Pokal v Žalec 

Moška in ženska ekipa DU Žalec, ki sta osvojili pokal
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UTRIPOV HOROSKOP

◆ OVEN Po 10., ko se bo Merkur odmaknil iz vašega sončnega znamenja, bodite previdni na 
poslovnem področju, pri sklepanju poslov in že vnaprej preverjajte podatke, da ne boste oško-
dovani ali da ne boste utrpeli kakšnih posledic. Od 18. lahko pričakujete zastoje na delovnem 
področju, pa vendar naj vam to ne vzame poguma in energije – tudi počasi se daleč pride. V 
majskem obdobju boste bolj uživali v družinskem krogu, še posebej tisti, ki imate naraščaj. Ti-
sti, ki ste vezani, bodite previdnejši na ljubezenskem področju, da ne izgubite tal pod nogami.

◆ BIK Merkur, ki bo 9. vstopil v vaše znamenje in se bo pomikal po njem do 24., bo vaš za-
veznik na delovnem in poslovnem področju. Z malo truda vam bo vse teklo gladko pa tudi 
dober zaslužek lahko pričakujete. Če ste želeli morda v mislih zamenjati kakšen stroj, delovno 
opremo ali pa morda preurediti bivalne prostore, zdaj je pravi čas, da to storite. Podporo boste 
imeli dijaki in študenti pa tudi tisti, ki se ukvarjate z elektroniko in oglaševanjem. Na čustve-
nem področju  se ne zapletajte v kakšna razčiščevanja, ki bi temeljila na očitkih, še najmanj pa 
proti koncu meseca.

◆ DVOJČKA V mesecu maju boste veliko energije vlagali v delovno in poslovno področje. Na 
srečo vam bo delo prinašalo veliko zadovoljstva. Merkur, ki bo po 25. že ubiral pot po vašem 
znamenju, vas bo še dodatno podpiral in vam dajal mentalno energijo. Še dodatno podporo bo 
prispevala 21. Luna v Dvojčkih, ki bo tvorila mlaj. Pestrost nebesnega svoda v vašem znamenju 
bo velika, saj se bo 21. zgodil sončni mrk, sicer za Slovenijo neopazen, ker se bo zgodil ponoči. 
Po 15. bo Venera upočasnila svoj tok, vendar bo v vašem znamenju več kot štiri mesece. Za 
osamljene lepa priložnost, da najdete svojo sorodno dušo.

◆ RAK Rakom v maju ne bo vse postlano z rožicami. Delovni tempo se bo upočasnil, najbolj 
po ledenih možeh. Izvirne zamisli, kako si boste izboljšali položaj in se učinkovito spoprijemali 
z vsakdanom, bodo začele usihati. Vendar ne bo vse črno. Na intelektualnem področju boste 
na vrhuncu, ki ga lahko izkoristite za zaslužkarske namene. Lahko računate na Luno okrog 6., 
ko bo tvorila ščip, in od 23. do 25., ko bo ubirala pot po vašem znamenju. Na ljubezenskem 
področju bo povprečno. Z boginjo ljubezni ne boste v najboljših odnosih.

◆ LEV Mars vam bo dajal energijo in vas polnil z vzdržljivostjo. Največ spodbudnih energij 
boste deležni, če se ukvarjate s predelavo hrane ali ste pri vsakdanjem delu v neposrednem sti-
ku z zemljo. Do 10. bodo odlični dnevi za potovanja, turizem in na sploh za vsakršne premike 
(tudi selitve). Bolj boste odprti za inovacije. Dijaki in študenti boste lahko izkoristili ugodne 
trenutke za učenje. Na ljubezenskem področju boste imeli podporo boginje ljubezni, samski 
boste sklepali nove ljubezenske naveze. Lepi trenutki bodo okrog 27., ko bo Luna prehajala v 
vaše znamenje.

◆ DEVICA Uživali boste lepo podporo nebesnega svoda. Več mesecev gostite v svojem znaku 
planet Mars, od 10. do 24. bo Merkur ubiral pot po zemeljskem znamenju ter prav tako planet 
Jupiter, ki velja za enega najprijaznejših planetov. Vse to vam bo dalo ustvarjalno žilico in do-
nosne trenutke. Če ste poslovno vezani ali se vam pot odpira v tujino, bo naveza trajala dolgo 
in bo ugodno vplivala na vaš fi nančni položaj ter kariero. Dijaki in študenti, lepa podpora za 
zaključek šolskega leta. Tudi na ljubezenskem področju imate lepe trenutke, proti koncu me-
seca se pustite presenetiti.

◆ TEHTNICA Za vas bo mesec maj ugoden na delovnem in poslovnem področju. Po 25., ko 
bo zavetnik komunikacije Merkur vstopil v sorodnega Dvojčka, bodo posli krenili z vrtoglavo 
naglico. Ker slovite po diplomaciji, bo ta vaše najučinkovitejše orožje, saj jo boste premogli v 
obilju. Pojem nemogoče sploh ne boste uvrščali v svoj besednjak. Sadove bodo začeli dajati 
napori iz polpreteklega ali preteklega obdobja, še posebej, če se ukvarjate s trgovino, z oglaše-
vanjem ali če študirate. Takoj po praznikih boste gostili Luno in po 30. vam bo Venera prinašala 
novo svežino na ljubezenskem področju.

◆ ŠKORPIJON Veliko stikov z ljudmi, ki bodo vstopali v vaše delovno in poslovno življenje, 
bo zaznamovalo najlepši spomladanski mesec.   Posledica tega bo, da boste verjetno večkrat 
širše odprli vrata, morda pa tudi denarnico in koga lepo pogostili, kar se bo v nadaljevanju 
vsekakor obrestovalo. Na prvomajsko nedeljo (6.) bo Mesec v vašem sončnem znamenju tvoril 
ščip. Odnosi v družinskem okolju bodo krasni in se boste odlično razumeli. Venera – vladarica 
ljubezni ne bo igrala na vaše strune. Vseeno bo nekaj iskric priletelo, ne bodo pa dolgotrajne.

◆ STRELEC Pri delu in poslih bo potekalo vse spodbudno in ambiciozno, prav tako pri skle-
panju novih poslov. Prvih deset dni bo sreča trkala na vaša vrata, saj bo zaveznik komunikacij 
Merkur ubiral pot po vam sorodnem znamenju Ovna. Spoznavanje novih ljudi in sklepanje 
novih prijateljstev, ki vam bodo odpirali nove poti na delovnem ali poslovnem področju, se bo 
lepo odvijalo. Igrajte igre na srečo, morda se vam nasmehne kakšen dobitek. V tem obdobju 
morda razmišljate o naraščaju ali ga pričakujete. Na čustvenem področju bo vladala harmonija.

◆ KOZOROG V tem obdobju boste imeli močno željo po spremembah na delovnem in poslov-
nem področju. Zlasti po 10., ko bo Merkur ubiral pot po vašem sorodnem znamenju Devici. 
Med ostalim vas bo Jupiter spodbujal k novim zamislim. Bolj boste odprti na komunikacijskem 
področju. Odpirale se bodo nove priložnosti, ki jih ne bo malo, a vam bo retrogradni Saturn 
prišepetaval, da bi bilo bolje še malo počakati. Na novo zaljubljeni ne boste samo osveščali 
čustev, kombinirali jih boste tudi z razumom. Najlepše bo od 9. do 11. maja.

◆ VODNAR Po 23. bo najlepši spomladanski mesec krasen v vseh pogledih. Sonce in Merkur 
se bosta že pomikala po zračnem znamenju, prav tako Venera, ki bo v drugi polovica maja 
sicer retrogradna. Delovni tempo se bo najbolj okrepil za tiste z ročnimi spretnostmi. Malce 
več resnosti bo priporočljivo 21., ko se bo zgodil sončni mrk v sorodnem Dvojčku, kar utegne 
ponagajati tudi z zlovoljnostjo. Na čustvenem področju bo zapihal nov veter. Šarmu, ki ga boste 
oddajali, se bo težko upirati, za nameček bo še Luna, ki bo prehajala v Vodnarja (11., 12., 13.), 
vplivala zelo spogledljivo.

◆ RIBI Opažali boste, da ste na fi nančnem področju vse bolj močni, kar vas bo navdajalo z 
občutkom varnosti. Vendar vam zvezde ne priporočajo kakšnega nepremišljenega zapravlja-
nja denarja. Nasprotno, saj boste kmalu potrebovali kakšno zalogo, držite se  le najnujnejših 
izdatkov! Najbolj vam bodo šli posli, ki se bodo kakor koli navezovali na komunikacijo. Po 24. 
se bodo zadeve nekoliko sprostile. Na zavetnico ljubezni Venero ne morete kaj veliko računati, 
najbolje kaže tretji majski teden, ko si lahko privoščite kakšno drzno osvajalsko akcijo.

NIKI VEDEŽEVANJE, s. p., 
Arja vas 66, Petrovče, 090 44 33, 090 64 35

Pesniška pripoved 
o Tonetu Pavčku

Rodil se je v Šentjuriju pri Mirni 
Peči,

Tone Pavček, pesnik brez meja.
Začel je hoditi ter kmalu znal kaj 

reči,
že po prvem letu osnovne šole  

zapustil rodna tla.

Odšel je v Ljubljano,
v cerkveni internat,

Ljubljano, njemu neznano.
Šolo uspešno zaključil je,

potem napredoval in na gimnazijo 
vpisal se,

po njej kot odvetnik videl se,
a pravne službe opravljal ne.

Izbral si delo z besedami je,
kot novinar hotel je vedeti vse.

Pesnik, esejist, prevajalec, ravnatelj 
gledališča in delo urednika,

vse to bilo je njegova poklicna 
odlika.

Bil je predsednik društva 
prijateljev –

seveda pisateljev.

Na pomembnih dogodkih bil je 
gost,

bral citate,
ki so bili kot besedne jate.

“Treba je mnogo preprostih besed 
kakor: kruh, ljubezen, dobrota, 

da ne bi slepi v temi na križpotjih 
zašli s pravega pota.”

Vitez bil je neke vrste,
vinski, saj gojil je vinske trte.

Bil je dobitnik mnogih nagrad,
pisal pesmi za otroke ter odrasle

ter slikanice, ki so mnogokateremu
k srcu prirasle.

Na ljubljanskih Žalah
je bil pokopan z vojaškimi častmi,

83-letni Tone Pavček,
ki v naših srcih še živi.

Grega Batič, 7. a, 
OŠ Polzela

BRALCI PIŠEJO / INFORMACIJE

Kmalu 40 let
Medobčinsko društvo SOŽI-

TJE  za pomoč osebam z motnja-
mi v duševnem razvoju Žalec, ki 
vključuje 195  članov iz občin Bra-
slovče, Tabor, Vransko, Prebold, 
Polzela in Žalec, je prostovoljna, 
neodvisna invalidska organizacija, 
ki se ponaša s 40-letno tradicijo. 
»Društvo predstavlja in zagovarja 
pravice in interese oseb z motnja-
mi v duševnem razvoju in njihovih 
družinskih članov, jim zagotavlja 
informacije, posebne socialne pro-
grame in dejavnosti v vseh življenj-
skih situacijah ter preko posebnih 
socialnih programov na lokalni in 
nacionalni ravni in jim zagotavlja 
čim bolj kakovostno življenje v 
civilni družbi kot enakopravnim 
članom te sfere,« so tudi tokrat 
med drugim poudarili na 40. le-
tnem občnem zboru 24. marca v 
prostorih I. OŠ Žalec. V uvodnem 
delu občnega zbora so se predsta-
vili plesalci plesne skupine Sožitje 
v ritmih zumba glasbe. Prva sem 
prisotne v dvorani – med njimi sta 
bila tudi predsednica Zveze Sožitje 
dr. Katja Vadnal in župan Občine 

Braslovče Branimir Strojanšek – 
pozdravila  predsednica Ivanka Ve-
nišnik. Leto 2011 je bilo uspešno, 
vsebinsko zelo bogato in veliko 
pozornosti smo posvečali vklju-
čevanju otrok in mladostnikov v 
posamezne dejavnosti. Kljub rece-
siji in s tem posledično manj do-
natorskih sredstev smo s pomočjo 
prostovoljcev uspešno opravili vse 
načrtovane programe in nadaljeva-
li zastavljen projekt celovite druž-
bene pomoči osebam z motnjami 
v duševnem razvoju, s katerim 
opozarjajo širšo družbeno javnost 
o stanju, ki ga je potrebno izbolj-
šati. V nadaljevanju so bila podana 
poročila (poročilo o delu, poročilo 
nadzornega odbora in   poročilo o 
fi nančnem poslovanju društva) in 
potrjen je bil zaključni račun dru-
štva. Poročilom so sledile zanimi-
ve razprave gostov, ki so pohvalili 
dobro delo v društvu, ki se nanaša 
na sodelovanje z lokalnim okoljem. 
Na občnem zboru je bil sprejet 
tudi program dela in fi nančni plan 
za leto 2012, ki je precej podoben 
lanskemu. Glavni poudarek pa daje 
društvo v letošnjem letu osrednji 
humanitarni prireditvi ob jubileju 
oktobra, 40-letnici delovanja, ter 
pripravi društvenega zbornika.

 Ivanka Venišnik

Pisma bralcev

Moji haikuji
V vodi stoji.

Polno srce krvi.
Umre od žalosti.

Spomin daljnih dni
kot pero lebdi,

v jezeru spominov bledi.

Življenje kuje.
Spomin zaznamuje

življenje moje.

Na gori ledu
solza spolzi po licu.

In konec je tu.

Spomin noči,
najinih dni.

Samota preži.

Sam, samcat leži.
Srce krvavi.

In luči v temi ni.

Skozi okno se ozre.
V temi luč gori.

In ugasne.

Dež in led prekrivata svet.
Sonca ni.

Srce koprni.

Kri iz srca polzi.
Spomin zbledi.

Skupaj z njim odideš ti.v
Vita Vybihal, 9. c,

OŠ Polzela

Uredništvo obvešča, da je 
največja dolžina besedil za pi-
sma bralcev do 1500 znakov 
brez presledkov. V primeru, 
da pridejo v uredništvo daljša 
besedila, si uredništvo pridr-
žuje pravico do skrajšanja po 
lastni presoji. Besedila mora-
jo biti podpisana z imenom in 
priimkom ter naslovom pisca 
in opremljena s telefonsko 
številko, na kateri je mogoče 
preveriti avtorstvo besedila. 
Nepodpisanih besedil ne ob-
javljamo. Prav tako uredni-
štvo ni dolžno objaviti nena-
ročenih besedil, ki niso pisma 
bralcev. Uredništvo

MALI OGLASI

PRODAJA SVEŽE DOMAČE ZELENJAVE ter SADIK vrtnin.
Info.: 051 621 169

PRODAM BELO MEŠANO VINO ter RDEČE SORTE mo-
dra frankinja.
Info.: 041 646 445

UGODNO PRODAM PLOČEVINASTO CISTERNO za ku-
rilno olje, 1500 l z gorilnikom, Libela. Cena po dogovoru.
Info.: 570 21 93 (zvečer po dnevniku)

V NASELJU PONDOR PRI VRANSKEM UGODNO OD-
DAM POSLOVNI OBJEKT za gostinsko ali drugo dejavnost.
Info.: 051 316 347

MIRAN ŠKAFAR, s. p., Zabukovica 85 h, GRIŽE – avtoličar-
stvo, avtokleparstvo, renat-a-car, barvanje vseh vrst kovin-
skih in plastičnih izdelkov. UGODNO! 
Info.: 041 369 470

POTREBUJETE DODATNI ZASLUŽEK? Nujno iščemo 
podjetne ljudi za delo, ki bi se nam pridružili.
Info.: 031 706 281

PODIRANJE IN OBŽAGANJE VEČJIH DREVES na težje 
dostopnih mestih in tudi v strnjenih naseljih – odvoz. 
Info.: 031 786 975

ODDAM UDOBNE IN LEPO OPREMLJENE VEČPO-
STELJNE SOBE na ugodni lokaciji na Polzeli.
Info.: 041 645 555

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAUPANJE, za vse,
ki si želite življenja v dvoje.
Info.: 031 836 378

USPEŠEN, DELAVEN, ZGOVOREN FANT IŠČE ZVESTO
punco za trajno razmerje.
Info.: 041 240 403

ČE VAS ZANIMA UGODNO POTOVANJE V PERU v me-
secu septembru, lahko pokličete 031 370 959 ali 041 664 679.

OKTET SAVINJSKI ZVEN VABI medse kakovostne DRU-
GE TENORJE (vaje v Žalcu). 
Info.: 041 712 157

Utrip Savinjske doline izdaja Zavod za kulturo, šport in 
turizem Žalec. Naslov uredništva: Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec (v 
Domu II. slovenskega tabora); telefon: 03/712 12 80, elektronski 
naslov:  zkst.utrip@siol.net.

Odgovorna urednica: Lucija Kolar; uredništvo: Darko 
Naraglav, Ksenija Rozman, Tone Tavčar; tajnica uredništva: 
Karmen Vodovnik; lektorica: Nina Markovič Korent; oblikovanje 
in prelom: Multiprojekt, d. o. o., Maribor; tisk: SET, d. o. o., 
Ljubljana-Polje. Naklada: 13.600 izvodov, cena časopisa je 1,46 
EUR z 8,5 % DDV. Nenaročenih tekstov in fotografi j ne vračamo.

Poslovni čas uredništva je od ponedeljka do četrtka od 
8. do 11. ure in od 13. do 15. ure, ob petkih pa od 8. do 11. 
ure. Informacije in rezervacije tudi na tel. št.: 712 12 80, 
zkst.utrip@siol.net, www.zkst-zalec.si/utrip.
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Letos so na I. OŠ Žalec 
že tretje leto zapovrstjo ob 
svetovnem dnevu zdravja 
pripravili celostni dan dejav-
nosti, v katerem so združili 
projekta zdrava in ekošola. 

Vsi zaposleni so s koor-
dinatoricama Darjo Balant 
in Alenko Žnidar v petek, 6. 
aprila 2012, pripravili zanimi-
vo dopoldansko dogajanje, ki 
so ga letos nadgradili, in sicer 
tako, da so vsebine celostno 
dopolnjevale učne vsebine po-
sameznega predmeta. V obliki 
integriranega pouka so se po-
svetili temam o vodi, energiji, 
prehrani, gibanju in zdravju. 
Ob degustacijskih mizah so 
lahko okušali zdrave dobro-
te: mlečne izdelke, manj slane 
polnozrnate kruhe, naravne 

napitke in jabolka, pridelana 
na integriran način. Ker pa je 
zdravje odvisno tudi od okolja, 
v katerem bivamo, so v želji 
za ohranjanje zdravega okolja 
namenili čas tudi ekološkim 
temam. 

Dan so začeli s pesmijo, saj 
sta učence z melodijami har-
monike pozdravila harmoni-
karja Filip Ugovšek in Luka 
Sluga. Po tematski oddaji šol-
skega radia, ki so jo pripravili 
učenci z mentorjem Viljemom 
Kotnikom, so učenci odhiteli 
v telovadnico, kjer so imeli ju-
tranjo telovadbo s članico slo-
venske odbojkarske reprezen-
tance Tjašo Turnšek. Kasneje 
so sodelovali v različnih delav-
nicah, ki so jih vodili učitelji 
in zunanji sodelavci. Učenci 1. 

razreda so se pogovarjali o za-
ščiti pred soncem in izdelovali 
kape s ščitnikom. Drugošolci 
so ozaveščali pomen odnosa 
do narave, brali knjige z eko-
loško vsebino in se dodatno 
poučili o ločevanju odpadkov. 
Tretješolci so iskali lastnosti 
pravega prijatelja, zanj so iz-
delali tudi darilo. Učenci 4. 
razreda so si ogledali bio park 
in čistilno napravo. Učence 5. 
razreda sta gospe Majda Don-
ko in Daliborka Novaković 
iz Zdravstvenega doma Žalec 
osveščali o pomenu uživanja 
svežega sadja in zelenjave. S 
šestošolci se je o spomladan-
skih nevšečnostih pogovarjala 
Saša Smajila iz Žalskih lekarn, 
kasneje pa so s knjižničarko 
Mojco Zelen v knjižnici spo-
znavali ekologijo. Učenci 7. 
razredov so z Andrejo Žolnir s 
Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije spoznavali integrira-
no pridelavo sadja; sodelovali 
pa so tudi v delavnici iz me-
diacije. Osmošolci so v ekspe-
rimentalni delavnici odkrivali 
hranilne vrednosti vode, sadja 
in zelenjave, devetošolci pa so 
spoznavali vire energije. V na-
daljevanju so se kljub kislemu 
vremenu podali na svež zrak in 
s hojo po okolici Žalca poskr-
beli za zdravo telo. T. T.

OŠ Šempeter se s svojimi, 
že tradicionalnimi Odami 
vsako leto predstavi na po-
seben način. Do zdaj so bile 
ode posvečene prijateljstvu, 
zdravju, športu, zvoku …, 
letošnjo pa posvečajo sedmi 
umetnosti – poimenovali so 
jo Oda slovenskemu filmu.

Ker je področje filma zelo 
razvejano, so na OŠ Šempe-
ter pripravili več raznovrstnih 
filmskih delavnic. Načrtovali so 
jih učitelji, da pa sta bila dneva 
dejavnosti, ki sta potekala 27. in 
28. marca, pristnejša, so v goste 
povabili strokovnjake, ki so ka-
korkoli povezani s filmom. Prvi 
dan so učenci prve triade pre-
živeli v kinu Metropol v Celju, 
kjer so si ogledali film Pastirci. 
Nato so primerjali knjižno in 
filmsko različico, peli pesmi, 
spoznavali skladatelje, iz gline 
ustvarjali like, se igrali stare igre 
in si širili obzorje z ogledi ne-
katerih slovenskih mladinskih 
filmov. Dneve dejavnosti so 
zaključili s filmi Erazem in po-
tepuh, Kekec in Ne joči, Peter. 
Učenci od petega do devetega 
razreda so uvodoma spoznali 
osnovne pojme svetovnega in 
slovenskega filma, nato pa se 
preizkusili v praktičnem delu 

– bodisi v pisanju scenarija, 
režiranju, igri, kostumografiji 
ali filmski glasbi. Gost Mirko 
Kalafatič je učencem predsta-
vil stari način snemanja ter z 
učenci posnel kratek igrani 
film, modna oblikovalka Tina 
Žen je z učenci izdelala klobuk, 
vizažistka Tina Teršek pa jim je 
prestavila filmsko masko. Vsi 
gostje so odgovarjali na številna 
vprašanja in svoje znanje posre-
dovali vedoželjnim učencem. 
Sredin vrhunec je predstavljal 
obisk pisatelja Toneta Partljiča. 
Ogledali so si film Moj ata, so-
cialistični kulak. Nekaj učencev 
je kasneje z avtorjem ustvarjalo 
scenarij za morebitni film, pre-
ostali pa so v šolski avli prisluh-

nili predavanju profesorja in 
dijakov Srednje šole za strojni-
štvo, mehatroniko in medije iz 
Celja.

Ravnateljica, mag. Petra Ste-
pišnik: »Namen takšnih dni 
je vzpostavitev medgeneracij-
skega učenja, sodelovanja, ka-
kovostnega medpredmetnega 
povezovanja in spodbujanje 
učenčeve ustvarjalnosti. Tako 
kot dosedanje Ode bo tudi ta 
doživela sklepno dejanje na 
veliki zaključni prireditvi, ki 
bo 25. maja 2012 v Domu II. 
slovenskega tabora Žalec. Do 
takrat pa bomo na šoli izvedli 
še nekaj filmskih dejanj in čas 
namenili kakovostnemu slo-
venskemu filmu.« D. N.

Na Osnovni šoli Prebold 
so 6. aprila pripravili kul-
turni dan z naslovom Med-
generacijsko sodelovanje. S 
tem so želeli na šoli spod-
buditi sodelovanje  med 
učenci, starši, starimi star-
ši ter podjetniki iz Občine 
Prebold. 

Zjutraj so starejši učenci 
pomagali mlajšim pri posli-
kavi majic, kasneje pa so se 
razporedili v skupine in bili 
zelo ustvarjalni. Preboldski 
frizerstvi, Manja in Jelka, sta 
jim pomagali pri friziranju, 
Splošno kleparstvo Mrzelj je 
odprlo svoja vrata za učen-
ce, ki jih zanima oblikovanje 
kovin, Kamp Dolina je gostil 
mlade turistične nadebudne-
že, v pekarni Peternel so si 
spekli svoj kruh, razveselili 
pa so tudi prebivalce doma 

starejših občanov in skupaj z 
njimi ustvarjali velikonočne 
izdelke. Na šoli so se ob po-
moči starejših naučili izdelo-
vati rože iz papirja, spoznali 
so umetnost pletarstva, s po-
močjo Slikopleskarstva Ko-
tnik so prepleskali učilnico, 
predstavniki Srednje šole za 

gostinstvo in turizem iz Celja 
pa so jih naučili peke dobrot.

Pester in programsko bogat 
dan so zaključili z nogome-
tno tekmo med ekipo Merzelj 
iz Kaplje vasi in ekipo osnov-
ne šole. Vzdušje je bilo zelo 
športno, zmage pa so se ob 
koncu veselili učenci.   D. N.

Na mednarodni piani-
stični reviji Pegasus, ki je 
potekala 13. in 14. aprila 
2012 v GŠ Rogaški Slatini, 
je bila med 62 nadarjeni-
mi pianisti iz Slovenije in 
Hrvaške med najboljših 19 
izbrana tudi mlada Neža 
Pogačar iz Glasbene šole 
Risto Savin Žalec (mentor-
ja M. Estigarribia Villasan-
ti in P. Mavrič).

Udeleženci so bili razde-
ljeni v tri starostne kategori-
je: osnovna stopnja, srednja 
stopnja   in akademija. Re-
vijo je spremljala  tričlanska 

komisija,  ki so jo sestavljali 
profesorji Hinko Haas (re-
dni profesor na AG v Lju-
bljani), Ruben Dalibaltayan 
(danes poučuje na SGŠ Pavla 
Markovca in AG v Zagrebu) 
in Andrea Seljan Drofenik 
(prof. klavirja na glasbeni 
šoli v Rogaški Slatini).  

Devetletna Neža, ki nas 
že nekaj časa razveselju-
je z najvišjimi priznanji z 
domačih in mednarodnih 
tekmovanj, je lani ravno v 
tem času žalsko občinstvo 
presenetila s prvim samo-
stojnim koncertom. L. K.

Mesec marec je mesec druži-
ne. Veliko smo se pogovarjali o 
družini in spoznavali tudi po-
klice, ki jih opravljajo starši. V 
vrtcu smo spoznali poklic ku-
harice in knjižničarke, obiskali 
smo Frizerstvo  Manja in tudi 
pošto v Preboldu.

Vsi otroci so že bili na pošti 
in spoznali različne stvari, ki 
jih ponujajo za prodajo.

Sprejela nas je vodja pošte in 
nas povabila na pravljico. Po-
slušali smo pravljico Kako se 
je hrček naučil varčevati. Veli-
ko presenečenje za nas je bila 
velika maskota hrčka, ki jim 
je povedal nekaj o varčevanju. 
Zapeli smo mu pesmico in si 
nato ogledali zakulisje pošte, 

kjer razvrščajo pošto. Spoznali 
smo poklic poštar. Podarili so 
nam zgibanke za denarnice.

Na poti nazaj v vrtec smo 
opazili dva poštarska motorja.

Spoznali bomo tudi poklic 
slikar, ki nam ga bo predstavila 
znana slikarka.

Mojca Škrabl,
Vrtec Prebold

Sajmir in rolka
Nekoč, ne tako dolgo nazaj, se je 

v neki džungli rodil majhen sajmir 
po imenu Poko. Bil je tako prisrčen, 
da so ga hodili gledat vsi. Leta in leta 
so minevala, a Poko je vsako leto po-
stajal večji. Ko je dopolnil štiri leta, 
je bil že zelo spretna opica. Znal je že 
plezati, skakati in nabirati listje. 

A nekega dne je njegova mama 
zbolela. Poko jo je vprašal, katero 
zdravilo bi ji pozdravilo bolezen. 
Mama mu je povedala, da imajo 
zdravilo samo Indijanci, a tam je pre-
nevarno. Poko je ni poslušal, vzel je 
nahrbtnik in pot pod noge. 

Hodil je po deževnem gozdu, po 
blatu in prispel do indijanske vasi. 
Srečal je malega Indijanca, ki je bil 
zelo prijazen. Poko mu je povedal, da 
bi rad zdravilo za svojo mamo. De-
ček mu je rekel, da mu lahko prine-
se zdravilo. Prinesel mu je zdravilo. 
Poko se je spomnil, da ima v nahrb-
tniku ogrlico. Ogrlico je podaril deč-
ku. Deček je bil ogrlice zelo vesel. V 
zahvalo mu je podaril rolko.

Potem sta se poslovila in Poko je 
odšel domov. Doma je mama že sko-
raj umrla. Poko ji je dal zdravilo in 
takoj je ozdravela. Mama ga je objela 
in mu rekla, da je sajmir in pol. Poko 
se je spomnil, da ima rolko. Z rolko 
se je vozil do konca svojega življenja. 
Poko ne bo nikoli pozabil tistega dne, 
ko je bil z Indijančkom.

Jernej Bubalo Medved, 3. b,
Osnovna šola Vransko - Tabor

Kako je pisatelj dobil 
domišlijo

Joj, zakaj sedim pred praznim 
listom? Zato, ker moram napisati 
knjigo! In to kakšno knjigo? Tako, da 
jo bodo otroci radi brali. In ne samo 
to! Takšno zgodbo, da bodo po njej 
posneli film. Hočem, da moja knji-
ga obnori mularijo, da jih že enkrat 
spravim izpred računalnika! A kako? 
Ker že dva dni nisem nič napisal, 
bom malo zaspal. 

Zjutraj sem vstal in se usedel pred 
list in razmišljal … Pa spet nič. Če 
bo šlo tako naprej, bodo moje uspe-

šnice propadle. Raje bom šel malo 
na sprehod po parku. Ko sem hodil 
po parku, sem razmišljal, kako naj 
napišem zgodbo. Kar naenkrat sem 
se spotaknil ob neko igračko. Pobral 
sem jo in jo prepoznal.  Bil je gormit. 
Nato je mimo mene pritekel fantek in 
sem ga vprašal, če je gormit njegov. 
Odgovoril mi je, da je njegov. Fantek 
je rekel: „O, hvala gospod. Komaj sem 
ga rešil pred troglavim zmajem, ki se 
je skril za krošnjo drevesa.“ Ampak 
jaz nisem videl nobenega troglavega 
zmaja. Deček mi je rekel: „Malo se 
ozri okoli sebe.“ Rekel sem: „To je to! 
Če hočeš napisati knjigo, moraš imeti 
domišljijo kot ta deček.“

Hitro sem stekel domov in kar v 
blatnih čevljih začel pisati. Kar pisal 
sem in pisal in besede so kar letele … 
Juhu, knjiga je končana! 

Oddahnil sem si. Ta knjiga ne bo 
prašna ležala v knjižnici, vsi jo bodo 
brali. Zdaj mularija ne bo več samo 
za računalnikom, ampak bodo brali 
moje naj knjige.

Amadej Kreča, 4. b,
POŠ Tabor

Dan zdravja in ekodan Oda slovenskemu filmu

Medgeneracijsko sodelovanje

Ponovno med najboljšimi

Obiskali smo pošto v Preboldu

Sama
Povsod po mestu
kaže se ljubezen.

Punca se veselo smeje,
ne ve za fantovo bolezen.

Gledam objete pare,
srce mi zastoji.

Nikogar ni ob meni,
najbolj pa mi manjkaš ti.

Objela bi ves svet

Sonce se smeje,
vse je lepo.

Veter veje ziba,
kaj je tu hudo?

Z nasmehom na obrazu
veselo zrem v svet,

po tiho pa razmišljam:
"Kdaj tako lepo bo spet?"

Tea Es, 9. a,
OŠ Polzela

Dan zdravja in ekodan na I. OŠ Žalec Oblikovalka Tina Žen je z učenci izdelala klobuk

Med pleskanjem učilnice

Preboldski otroci so spoznavali pošto
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V preboldski knjižnici sta 
svoja likovna dela na ogled 
postavila Darko in Lilijana 
Ocvirk iz Pariželj, člana likov-
ne sekcije KUD Polzela. To-
kratna razstava Podobe dveh 
src, ki so jo odprli v sredo, 11. 
aprila, je njuna prva samo-
stojna skupna razstava, prav 
gotovo pa ne zadnja, saj je 
slikarstvo postalo del njunega 
življenja.

Moderatorka večera je bila 
knjižničarka Nuša Dvoršek, ki 
je ob predstavitvi obeh avtorjev 
med drugim dejala: »Darka in 
Lilijano je združila ljubezen do 
slikanja, do likovne ustvarjalno-
sti, kar njuno zvezo še bogati in 

plemeniti.«
Darko je bil rojen v Celju, 

otroška leta pa je preživljal na 
Bregu pri Polzeli. Že kot otrok je 
rad risal. Kot pravi, se mora za 
likovno znanje zahvaliti Regi-
ni Mratinkovič, ki je bila takrat 
učiteljica likovnega pouka na 
OŠ Polzela. Po končani osnov-
ni šoli se je sam izpopolnjeval 
in že takrat zelo rad portreti-
ral obraze. Pred nekaj leti ga je 
znova zagrabila želja po risanju 
oziroma slikanju. Včlanil se je 
v likovno sekcijo KUD Polze-
la, kjer je spoznal tudi Lilijano. 
Darko rad slika tudi ženske akte, 
razna tihožitja in naravo. Nje-
gov vzornik je Rudi Španzl, saj 

ustvarja slike čistega realizma, 
kot pravi Darko in dodaja, da je 
njegov največji uspeh do zdaj na 
likovnem področju priznanje na 
državnem tekmovanju za zlato 
paleto Slovenije, ki ga je prejel za 
delo, na katerem je upodobljena 
graščina Šenek. 

Lilijana je šolska leta in mla-
dost preživljala v Dolenji vasi 
pri Preboldu. Leta 2006 so se z 
mamo in sestro preselili na Pol-
zelo, kjer se je kmalu včlanila 
v likovno sekcijo in spoznala 
Darka. Kot pravi Liljana, jo je 
likovna dejavnost in vse, kar je 
povezano s slikanjem, privlačilo 
že od šolskih let. Intenzivneje pa 
se je s tem začela ukvarjati leta 
2000. Lilijana rada slika naravo, 
morske motive, tihožitja ... Pri-
vlačita jo impresionizem in po-
stimpresionizem. Kot pravi, bi si 
želela še več ustvarjati, vendar ji 
ob službi in drugih obveznostih 
pogosto zmanjkuje časa.

Odprtje razstave, ki bo na 
ogled do konca meseca, so s svo-
jimi nastopi pospremili učenci 
Glasbene šole Risto Savin Žalec, 
in sicer Andraž Stariha in Uroš 
Hostnik na kitari ter Vanesa 
Vrečič in Brina Gabrovec s ci-
trami. D. Naraglav  

Prejšnja nedelja je bila v 
Galiciji v znamenju 15-le-
tnice delovanja društva Ve-
seli Pruhovčani, ki so poleg 
tega, da imajo zanimiv glas-
beni sestav z istoimenskim 
imenom, organizatorji mar-
sikatere prireditve v kraju, 
med drugim vsakoletne 
maškarade in srečanja To-
mosovih motorjev štiribr-
zincev, imenovanih šterjaki.

Svoj jubilejni koncert so 

organizirali v domači kul-
turni dvorani v Galiciji. Po-
leg svojih glasbenih viž so v 
goste povabili še nekaj naro-
dno-zabavnih ansamblov, ki 
so navduševali občinstvo v 
dvorani, ki je tokrat pokala 
po šivih. Na odru so se zvr-
stili ansambli Vihar, Pogum, 
Fantje izpod Rogle, Zreška 
pomlad, Podkrajski fantje, 
Hmeljarsko instrumental-
ni kvintet HIK, Kvartet Svit, 

Ubrane strune in Sandra Kri-
žan. Otroci Veselih Pruhov-
čanov so dogodek popestrili 
s skečem. Moderator priredi-
tve je bil Jože Krulec, nekda-
nji ravnatelj osnovne šole, za 
prijetno razpoloženje pa so 
poskrbeli tudi folkloristi FS 
Galicija. Veseli Pruhovčani so 
ob svojem jubileju še enkrat 
dokazali, da so res izjemni or-
ganizatorji in ljudje, ki ljubijo 
svoj domači kraj. D. N. 

Prof. dr. Branko Janez Rojc 
iz Prebolda je prejšnji me-
sec na slavnostni akademiji 
Zveze geodetov Slovenije v 
Ljubljani, na 1. evropski dan  
geodetov in geoinformatikov 
ter ob 500. obletnici rojstva 
Gerardusa Mercatorja, pre-
jel priznanje za življenjsko 
delo na področju kartografi-
je. Priznanje sta mu izročila 
predsednik Republike Slove-
nije dr. Danilo Türk in pred-
sednik Zveze geodetov Slove-
nije mag. Jurij Režek.

Branko Janez Rojc, ki je ro-
jen Ljubljančan, je, odkar živi 
v Občini Prebold, vsestransko 
vpet v to okolje. Poznamo ga 
tudi kot velikega ljubitelja 
teka in teka na smučeh. Je tudi 
predsednik Športnega društva 
Brazde vzdržljivosti, kar doka-
zuje tudi s svojimi rezultati kot 
maratonec na številnih tekmo-
vanjih, tudi na teku po ulicah 
Žalca.

Njegova življenjska zgodba 
se je začela v Ljubljani, kjer 
je po maturi na klasični gim-

naziji končal študij na Fakul-
teti za geodezijo. Zaposlil se 
je na Inštitutu za geodezijo 
in fotogrametrijo. Izkušnje in 
skrivnosti kartografije, ki jih 
je pridobil v sodelovanju s pi-
onirji sodobne kartografije, je 
kmalu začel prenašati tudi na 
študente Oddelka za geodezi-
jo kot asistent pri predmetih s 
področja kartografije, pozneje 
pa kot visokošolski učitelj za 
kartografijo. Hkrati je na fa-
kulteti nadaljeval formalno iz-
obraževanje, pri katerem se je 
usmeril predvsem v raziskave 
in študij oblikovanja in zazna-
ve kart. Magistrsko nalogo je 
posvetil uporabi barv v temat-
ski kartografiji, v doktorski di-
sertaciji pa je celovito obdelal 
vidike človekovega zaznavanja 
kart. Kot kartograf je uspešno 
povezoval znanstveno-peda-
goško delo na fakulteti s stro-
kovnim delom in vodenjem 
kartografskega oddelka na in-
štitutu. Kot redaktor mnogih 
kart je odločilno prispeval k 
oblikovalskim rešitvam in pre-

poznavni podobi kart mest, 
občin, avtokart, geografskih, 
planinskih, šolskih kart in naj-
različnejših drugih tematskih 
kart. Vodil je projekt sloven-
skega kartografskega sistema 
in izdelave prve slovenske 
državne topografske karte v 
merilu 1 : 25.000. Preučeval je 
uporabo in oblikovanje različ-
nih pisav ter uporabil mnoge 
inovativne pristope k obliko-
vanju kart. Največja pohvala 
za oblikovalske rešitve prof. 
Branka Janeza Rojca je zago-
tovo prva nagrada za obliko-
vanje karte mesta Maribor, 
podeljene na mednarodni kar-
tografski razstavi leta 1999 v 
Ottawi. Kot pedagog je bil po-
trpežljiv in sistematičen pre-
davatelj, predvsem pa pozoren 
mentor. Njegova poudarjena 
skrb za splošno in strokovno 
izrazoslovje ter pravopisno 
korektnost je marsikatere-
mu študentu razširila obzorja 
uporabe maternega jezika. 

Skoraj dve desetletji je kot 
predstojnik vodil Katedro za 
kartografijo, fotogrametrijo 
in daljinsko zaznavanje na 
FGG. Predaval je tudi na Bi-
otehniški fakulteti, posebej 
zanimiva pa so bila njegova 
številna strokovna in poljudna 
predavanja na posvetih, kon-
ferencah, razstavah in drugih 
prireditvah. Bil je član komi-
sije za teoretično kartografijo 
mednarodnega kartografskega 
združenja in predsednik sek-
cije za kartografije pri Zvezi 
geodetov Slovenije. V zahvalo 
za uspešno delo na področju 
kartografije je bil imenovan za 
častnega člana Zveze geodetov 
Slovenije. D. Naraglav

Žalske lekarne so tudi ob 
letošnjem dnevu zdravja 
pripravile tradicionalni po-
hod iz Žalca na Sveto Jedert. 
Pohod je v nedeljo, 15. apri-
la, kljub slabi vremenski na-
povedi in varčevalni narav-
nanosti privabil več kot 700 
pohodnikov ter upravičil 
svoj glavni namen: prebudi-
ti pomlad v ljudeh.  

Pohod od Žalca do Lovske-
ga doma Rinka je po besedah 
direktorice mag. Nataše Ča-
ter organizacijsko in finanč-
no največji projekt Žalskih 
lekarn. Letos je bil že enajsti. 
Prvi pohod je privabil 500 
pohodnikov, število je potem 
naraščalo in doseglo že 1.200 
udeležencev, pohodniki pa 
prihajajo tudi iz Zasavja, 
Šaleške doline, Ljubljane in 
letos celo s Ptuja. »To nam 
kaže, da imajo ljudje Žalske 
lekarne radi in se odzivajo 
na naše akcije in projekte. Ta 
pohod v celoti financiramo 
Žalske lekarne same in goto-
vo naredimo veliko delo. Pri 

tem sodelujejo prav vse zapo-
slene v Žalskih lekarnah. Za 
pomoč se zahvaljujemo pla-
ninskima društvoma Žalec 
in Galicija oziroma njunim 
vodnikom, da je pot varna in 
vodena do cilja – Lovskega 
doma Rinka na Sv. Jederti,« 
je povedala mag. Nataša Ča-
ter.

Pohodniki imajo na izbiro 
dve poti, približno deset ki-
lometrov dolga pot vodi tudi 
mimo Jame Pekel in premaga 
okoli 300 m višinske razlike. 
Prvi pohodnik jo je prehodil 
v uri in pol, večina pa je pri-
šla na cilj v dveh urah. Med 
prvimi je bila tudi direkto-
rica Žalskih lekarn, pohoda 
pa se je udeležil tudi župan 
Janko Kos. Izvedbo letošnje-
ga pohoda so nekoliko pri-
lagodili kriznim razmeram, 
ki se poznajo tudi lekarnam. 
Na cilju niso delili majic, 
poleg čaja, vode, sendvičev 
in jabolk pa so poskrbeli za 
dobro voljo in glasbo z due-
tom Showmakers. Tudi letos 

so imeli srečo z vremenom, 
čeprav je muhasti april vsak 
dan napovedoval drugačno 
vreme.

Kljub zaostrenim finanč-
nim razmeram in zmanjše-
vanju prihodkov se Žalske 
lekarne zelo intenzivno pri-
pravljajo na ureditev tretje 
lekarne v okviru zavoda. 
Nova enota naj bi se nahaja-
la v novozgrajenem objektu 
doma za starejše na območju 
Žalec – zahod. Če do te gra-
dnje ne bo prišlo, bodo na-
šli novo rešitev, vendar prav 
tako na tem območju, saj se 
želijo približati Šempetru, 
kjer ni lekarne, je povedala 
mag. Nataša Čater. Kdaj jim 
bo uspelo uresničiti ta načrt, 
pa še ni mogoče reči. K. R.

Podobe dveh src zakoncev Ocvirk  Veseli Pruhovčani praznovali  

Priznanje za delo Branku Rojcu Prebujanje pomladi v ljudeh

Liljana in Darko ob odprtju razstave Jubilejni nastop Veselih Pruhovčanov

Druženje na cilju je prav tako pomembno kot sam pohodPriznanje je prof. dr. Branku Janezu Rojcu podelil predsednik države

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net
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Od lanske jeseni v Petrov-
čah deluje manjša skupnost 
sester dominikank sv. Ka-
tarine Sienske. Aktivne so v 
župniji Petrovče, v Grižah in 
na Polzeli, sodelujejo pa tudi 
pri prireditvah, ki niso ver-
ske, na primer v pravljičnem 
maratonu v žalski knjižni-
ci. Prosili smo jih za kratko 
predstavitev.

Kje ste bile rojene in kaj vas 
je pripeljalo do tega, da ste 
svoje življenje posvetile Bogu 
in ljudem?

»Naša skupnost je »majhna 
hiša oznanjevanja«, ki jo se-
stavljamo sestra Sonja Mele 
iz italijanskega mesta Lecce, 
sestra M. Felicitas Nwabueze 
iz Nigerije in sestra M. Gerina 

Marrone iz Napolija. Odločitev, 
da bomo svoja življenja popol-
noma posvetile služenju Bogu 
in ljudem, je odgovor Bogu, ki 
je z ljubeznijo vsako izmed nas 
poklical, da  mu sledimo po 
poti svetega Dominika in svete 
Katarine Sienske.«

Zakaj ime po sv. Katarini 
Sienski?

»Kongregacija je posvečena 
sveti Katarini Sienski, ker je 
bila to volja naše ustanoviteljice 
Gerine Fabre, ki je bila domini-
kanska tretjerednica in je živela 
v prvi polovici 19. stoletja v Albi 
v južni Franciji. Gerina je bila 
žena, ki je s svojo ponižnostjo 
želela, da njene hčere ne bi mi-
slile samo nase in sledile le sebi, 
temveč sveti Katarini Sienski, ki 

je bila zanje kot zvezda, kateri 
naj bi se približale in jo posne-
male tudi njene redovnice.« 

Kdaj ste prišle v Slovenijo?
»Leta 1998 je naša kongrega-

cija odprla skupnost v Piranu z 
željo, da bi bilo naše posvečeno 
življenje prisotno v eni izmed 
držav, ki so v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja izstopile iz 
komunističnega zatiranja, v ka-
teri krščanske in verske vredno-
te niso bile pomembne za člo-
vekovo življenje, bile pa so tudi 
izključene iz javnega življenja. 
Leta 2004 smo odprle skupnost 
na Vrhniki, ki se je septembra 
lani preselila v Petrovče na pro-
šnjo provinciala Hrvaške domi-
nikanske Province, brata Anta 
Gavića in brata Vančija Arzen-
ška, vikarja slovenskega domi-
nikanskega vikariata iz Petrovč, 
da bi sodelovale pri pastorali 
petrovške župnije in animirale 
romarje, ki prihajajo v svetišče 
Petrovške Matere božje.« 

Kakšne so vaše naloge v Pe-
trovčah?

»V Petrovčah vse sodeluje-
mo na področju kateheze in 
karitas, skrbimo za Marijino 
svetišče, osrednjo božjo pot 
celjske škofije, sprejemamo ro-
marje ter obiskujemo ostarele 
in bolne. Sodelujemo tudi pri 

katehezi v župnijah Griže in na 
Polzeli.«

Kako pogosto obiščete svoje 
domače?

»Svoje domače obiščemo en-
krat na leto, po navadi poleti, 
če pa je družina na drugi celini, 
gremo domov vsaki dve leti.«

Slovenci v teh časih veliko go-
vorimo o revščini. Ima revščina 
po vsem svetu enak obraz?

»Ko govorimo o revščini, 
običajno takoj pomislimo na 
pomanjkanje denarja in hra-
ne. V resnici pa obstajajo raz-
lični obrazi revščine, revščina 
je lahko materialna, moralna 
in duhovna. Vzrok za materi-
alno revščino v svetu, kot vsi 
dobro vemo (a se žal mnogi 
sprenevedajo), je v krivični 

razdelitvi naravnih virov, ki jih 
daje mati Zemlja vsem ljudem. 
Materialna revščina v svetu je 
posledica moralne in duhov-
ne revščine severnega dela 
zemeljske poloble na račun 
južnega dela oziroma tretjega 
sveta. Toda danes se revščina 

kaže tudi v tako imenovanem 
»prvem svetu«, v katerem ži-
vimo mi. Morda je sedanja 
kriza, ki jo preživlja Evropa in 
na splošno ves zahodni svet, 
napoved neke temeljite spre-
membe mentalitete, dejanj in 
načina življenja.« K. R.

Prejšnja sobota je bila na-
menjena spremembam in 
premagovanju osamljenosti. 
To je bil tudi za stanovalce 
Doma Nine Pokorn Grmovje 
nekoliko drugačen dan.

V spremstvu prostovoljcev 
iz lokalnega okolja in skavtov 
skavtskega roda Prebold-Pol-
zela so se podali na približno 
pol ure dolg pohod po gozdni 
učni poti, ki je bil namenjen 
predvsem medgeneracijske-

mu druženju, predstavitvi 
skavtskih veščin in preprosto 
druženju in navezovanju oseb-
nih stikov, ki bi stanovalcem 
pomagali premagati pogosto 
osamljenost. Pridružil se jim je 
tudi metalec krogle Miran Vo-
dovnik, da bi stanovalce s svo-
jim zgledom še bolj spodbudil 
k pohodom in druženjem. Po 
vrnitvi so se zbrali ob tabor-
nem ognju, kjer so pekli tvist 
(hrenovke v posebnem testu) 

in tudi zapeli. 
Dan za spremembe je že tre-

tje leto organizirala Slovenska 
filantropija – Združenje za 
promocijo prostovoljstva, ki je 
vse ljudi pozvala, da svoji lo-
kalni skupnosti podarijo svoj 
čas in storijo zanjo nekaj po-
zitivnega. Letošnja tema je bila 
premagovanje osamljenosti. 
V materialistično usmerjeni 
družbi je namreč mnogo osa-
mljenih ljudi. K. R.

MePZ A Cappella Petrovče se 
je na povabilo HPD Jeka Samo-
bor udeležil Večera praizvedb 
hrvaških in slovenskih skladate-
ljev, ki je potekal 23. in 24. marca 
v Hrvaškem glasbenem zavodu v 
Zagrebu in v samoborski kino 
dvorani v Samoboru.

Na obeh večerih so zbori pred-
stavljali skladbe z lanskega nateča-
ja za nove skladbe na tekste samo-

borskih pesnikov. A Cappella je 
bil edini zbor, ki je pel vse tri lani 
nagrajene pesmi, med njimi tudi 
nagrajeno pesem svojega zboro-
vodje in skladatelja Blaža Rojka z 
naslovom Protuletna (besedilo:

Stjepan Hrčić). Pevcem je za 
odlično izvedbo svoje skladbe 
čestital tudi nagrajeni skladatelj 
Rezič iz Splita. Kot je povedala 
Damijana Podbregar iz A Cappe-

lle, so njihovi pevci zelo ponosni, 
da je njihov zborovodja lani pre-
jel nagrado in da je hkrati zaupal 
izvedbo svoje nagrajene skladbe 
prav njim.

Damijana Podbregar je še de-
jala, da je bila to za pevce A Ca-
ppelle še ena potrditev, da dobro 
delajo, o njihovem nastopu pa 
so veliko poročali tudi hrvaški 
mediji. L. K.

Savinjčanki Neli in Karmen 
Zidar Kos sta znova osvojili 
prestižna glasbena priznanja 
oziroma nagrade. Neli, štu-
dentka citer v Münchnu, je 
na evropskem tekmovanju za 
citre Ernest Volkman-Preis 
prejela 2. nagrado, Karmen 
pa na državnem tekmovanju 
Temsig v igranju na orgle sre-
brno priznanje, 2. nagrado 
v svoji kategoriji in posebno 
priznanje za izvedbo sloven-
skega avtorja.

Glasbenici s Ponikve pri Žal-
cu sta zelo uspešni citrarki, saj 
dosegata tako na regijskih kot 
državnih tekmovanjih najviš-
ja priznanja. Veliko nastopata 
s citrami v duetu na raznih 
prireditvah v Savinjski regiji, 
Sloveniji in tudi v tujini med 
našimi izseljenci. Imeli sta že 
več samostojnih koncertov. V 
domačem kraju sta glasbenici 
tudi organistki in spremljata 
domače pevske zbore Župnije 
sv. Pankracija. Karmen vodi 
otroški in mešani pevski zbor, 
Neli pa je organistka in zboro-
vodkinja mešanega pevskega 

zbora katoliške misije v MÜn-
chnu.

Neli je glasbeno pot začela 
kot štiriletna deklica v glasbe-
nem vrtcu, s sedmimi leti pa z 
igranjem klavirja na GŠ Celje. 
Končala je umetniško gimna-
zijo v Celju,  glavni inštrument 
– orgle, pri prof. Marini Sadža-
kov. Njena največja ljubezen so 
citre, v Münchnu študira pri 
prof. Georgu Glaslu. Ubiranja 
strun jo je najprej učila prof. 
Cita Galič, kasneje na GŠ Vele-
nje prof. Peter Napret. Prejela 
je številne nagrade in prizna-
nja kot solistka ali v duetu s 
sestro Karmen. Leta 2006 je na 
državnem tekmovanju za orgle 
osvojila bronasto plaketo. Na 
državnih citrarskih tekmova-
njih v Sloveniji je prejela dve 
srebrni in pet zlatih priznanj 
ter skupaj s sestro Karmen tudi 
naziv “Prešmentana citrarka”. 
17. marca letos je na mednaro-
dnem tekmovanju v Münchnu 
za citre "Ernst Volkmann-Pre-
is" prejela 2. nagrado. Nastopa 
doma in v tujini, v različnih 
zasedbah in sodeluje pri raz-

ličnih glasbenih projektih (Or-
kester Hide@park, Münchener 
Biennale, Festival Willfried 
Hiller, Zitherfestival, Ensem-
ble Octopus).

Sestra Karmen je s šesti-
mi leti začela igrati klavir pri 
prof. Renati Pinter in prof. 
Benjaminu Govžetu na GŠ 
Celje, tri leta kasneje pa citre 
pri prof. Petru Napretu na GŠ 
Frana Koruna Koželjskega 
Velenje. Zdaj obiskuje zadnji 
letnik umetniške gimnazije 
v Velenju, glavni predmet so 
orgle, poučuje pa jo mag. Emi 
Zapušek. Poleg rednega pou-
ka orgel se aktivno udeležuje 
vsakoletne mednarodne or-
gelske šole, raznih seminarjev 
in orgelskih revij. Njeno vese-
lje do glasbe je razpeto med 
orglami in citrami. Je uspešna 
glasbenica, o čemer govorijo 
tudi njeni odlični rezultati s 
tekmovanj. Leta 2004 in 2008 
je postala državna prvakinja v 
citrah, aprila 2006 pa je pre-
jela naziv evropske prvaki-
nje citer. Poleg tega je prejela 
tudi pet zlatih in dve srebrni 
plaketi. Leta 2009 je na dr-
žavnem tekmovanju mladih 
glasbenikov v disciplini orgle 
prejela srebrno plaketo in 2. 
nagrado. Kot smo zapisali v 
uvodu, je ta uspeh ponovila 
22. marca letos.

Letošnje šolsko leto študira 
citre kot mlada študentka na 
Visoki šoli za glasbo in gleda-
lišče München pri doc. prof. 
Georgu Glaslu. Po končani 
umetniški gimnaziji želi na-
daljevati študij orgel in citer v 
tujini. D. Naraglav

Dan za premagovanje osamljenosti

A Cappella uspešno na Hrvaškem

V Petrovčah skupnost dominikank

Nove nagrade za Neli in Karmen

Stanovalci Doma Nine Pokorn Grmovje in vseh njegovih štirih bivalnih enot so se v soboto družili s skavti, prostovoljci in z 
Miranom Vodovnikom (v sredini zadaj)Neli in Karmen Zidar Kos med svojim nastopom

S. Sonja Mele, s. Felicitas Nwabueze in s. Gerina Marrone (od leve)
Na dobrodelnem koncertu v Grižah

Kongregacija sester dominikank sv. Katarine Sienske delu-
je v Aziji, Afriki, Evropi in v J. Ameriki oziroma v trinajstih 
državah (Afganistanu, Angliji, Argentini, Braziliji, Franciji, 
Italiji, Nigeriji, Pakistanu, Peruju, Sloveniji, Španiji, Ugandi 
in Urugvaju). Sestre lahko delujejo v svoji domovini ali pa 
odidejo v misijone. Svoje poslanstvo služenja Bogu in ljudem 
živijo še posebej na vzgojno-izobraževalnem in zdravstvenem 
področju, je zapisano na spletnih straneh Rimsko-katoliške 
cerkve v predstavitvi redovnih in svetnih ustanov. 

Spletni naslov kongregacije sv. Katarine: www.dominicane-
caterina.org

foto: T. T.
foto: D. N.
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V dvorani Doma upoko-
jencev Griže je potekala re-
dna letna skupščina Zdru-
ženja borcev za vrednote 
NOB Žalec, ki so se je ude-
ležili delegati 14 krajevnih 
organizacij omenjene zveze 
ter številni gostje.

O delu združenja v pre-
teklem letu je podrobneje 
spregovoril predsednik Ma-
rijan Turičnik in povedal, 
da sledijo začrtanim smer-
nicam, kot so ohranjanje 
vrednot NOB, spomeniško 
varstvo, socialna varnost, 
vključevanje novih članov 
in ostale dejavnosti, primer-
ne času. Konec leta je bilo v 
organizacijo vključenih 1186 
članov, med letom so na 
novo pridobili 75 članov, iz-
gubili pa 47 članov. Od tega 
se jih je 16 izpisalo ali odse-
lilo, 41 pa umrlo. 

V svojem govoru je Turič-
nik navedel številne dejav-
nosti in prireditve, ki so jih 
pripravili lani in s katerimi 
so obeležili tudi 70-letnico 
ustanovitve  Osvobodilne 
fronte. Ena izmed predno-
stnih nalog bo letos pridobiti 

nove člane. Sicer pa je njiho-
va pomembna programska 
naloga varstvo spomenikov 
in spominskih obeležij NOB. 
Na področju Spodnje Savinj-
ske doline je kar 132 grobišč, 
spomenikov in spominskih 
obeležij, kar je odraz 1217 
žrtev, ki so izgubile življenje 
med NOB.

Ob koncu svojega poroči-
la je Marjan Turičnik še po-
vedal: »Ne dovolimo, da se 
nam zgodi facebook revolu-
cija. Nehajmo iskati rumene 
arhivske papirje, ki so prete-
klost. Posvetimo se sedanjo-
sti in izboljšajmo življenjske 
pogoje za vse državljane. To 
nalogo smo vam zaupali na 
volitvah. Arhive pustite ar-
hivarjem in zgodovinarjem. 
Ustvarite pogoje za napre-
dek družbe. Zato ste dobili 
mandat. Ne razprodajte dr-
žave, ker ta ni vaša last.« 

Precej oster je bil v razpra-
vi tudi Viljem Petek, ki je de-
jal, da se zgodovina ponavlja 
in pristavil: »Nekoč so nam 
diktirali življenje na Dunaju, 
potem v predvojni in povoj-
ni Jugoslaviji v Beogradu, 

zdaj v Ljubljani in Bruslju.«  
Svoj prispevek k razpra-

vi so v nadaljevanju dodali 
tudi predsednik veteranske-
ga združenja ZVVS Spodnje 
Savinjske doline Adi Vid-
majer, predsednik veteranov 
Sever Žalec Rado Gašparič, 
podžupan Občine Braslovče 
Anton Repnik, predstavnica 
UE Žalec Melanija Žvikart, 
predstavnik Pokrajinskega 
združenja  za vrednote NOB 
Celje in Anton Cizej, ki je 
obudil spomin na vojno pot 
I. slovenske brigade, formi-
rane v Rusiji, ki je ob koncu 
vojne prišla vse do Celja. 

Uvod v skupščino so na za-
nimiv način popestrili učenci 
OŠ Griže. Rdeča nit kultur-
nega programa je bila vsebina 
knjige Branka Zupanca Rdeči 
sneg na Igrišah. Z deklamaci-
jo Samo milijon nas je pa je 
dogodek popestrila tudi Olga 
Markovič.   D. Naraglav  

V sejni sobi Občine Žalec 
je 3. aprila potekala prva 
razširjena seja predsedstva 
OO ZVVS Spodnje Savinjske 
doline.  

Poročilo o delu ZVVS je po-
dal Adi Vidmajer. Osredotočil 
se je na  lanskoletno obletni-
co osamosvojitvene vojne in 
priborjene neodvisnosti in sa-
mostojnosti. V nadaljevanju so 
svoja poročila podali predse-
dniki komisije za šport, komi-
sije za socialno pomoč vetera-
nom, komisije za informiranje 
in komisije za zgodovinsko 
dejavnost. Kako uspešna je 
OO ZVVS Spodnje Savinjske 
doline v športu, pa  govori po-
datek, da je v skupni razvrstitvi 
na 6. mestu med 54 veteranski-
mi združenji v Sloveniji. Ko-
misiji za informiranje in zgo-
dovinsko dejavnost sta bili zelo 
prizadevni pri zbiranju gradiva 
za izdajo zbornika S srcem za 
domovino, poročanjem v me-

dijih in iskanjem rešitve za po-
stavitev muzeja osamosvojitve  
in dveh topov, kar je predmet 
pogovorov in dejavnosti tudi v 
tem letu.

Sicer pa je tudi letošnji pro-
gram delovanja zelo pester. 
Članstvo se je v prvih treh 
mesecih udeležilo pohoda po 
poteh Pohorskega bataljona, 
zimskega pohoda pod Reško 
planino, smučarji so tekmovali 
na državnem prvenstvu vetera-
nov v veleslalomu na smučišču 
Cerkno ter v smuku in strelja-
nju na smučišču Golte … Med 
dejavnostmi v prihodnjih me-
secih bo še nekaj spominskih 
tekmovanj in pohodov, srečanj 
in druženj, junija bodo tudi 
športne igre veteranov Slove-
nije, poleti se bodo že tradici-

onalno podali na Triglav, prvo 
septembrsko soboto bo špor-
tno srečanje in druženje član-
stva vseh treh veteranskih or-
ganizacij v preboldskem gaju, 
oktobra spominsko srečanje na 
Čreti, novembra srečanje vete-
ranskih družin, ki so skrivale 
orožje …

Veliko pohvalnih besed o 
delu ZVVS Spodnje Savinjske 
doline so povedali tudi žu-
pan Občine Žalec Janko Kos, 
predsednik Združenja zveze 
borcev za vrednote NOB Ža-
lec Marijan Turičnik in pred-
sednik Veteranskega društva 
Sever – Odbora Žalec Rado 
Gašparič, ki je tako kot ostali 
izpostavil zelo dobro sodelo-
vanje vseh treh veteranskih 
organizacij. D. Naraglav

V soboto je v župnijski cer-
kvi sv. Andreja v Andražu 
potekal biblični maraton. Več 
kot 40 bralcev je od 9. do 19. 
ure bralo svetopisemske knji-
ge Stare in Nove zaveze.

Maraton branja svetopisem-
skih knjig je andraška župnija 
pripravila na pobudo župnika 
Janeza Furmana skupaj s Kul-
turnim društvom Andraž. K 
branju so povabili vse, ki so 
želeli prebirati svetopisemske 
zgodbe, od kmetov do učite-
ljev, študentov in upokojenih 
rudarjev, bral je celo polzelski 
župan.

»Ta dogodek je poseben 
blagoslov za andraško župni-
jo, saj ima namen vsakemu 

faranu odkriti bogastvo resni-
ce, ki jo prinaša Sveto pismo. 
Vsi, ki so brali, in tisti, ki so 
poslušali, so tako poglobili 
svoj odnos do Božje besede 
in pričeli v svetopisemskem 
nauku iskati smernice za svo-
je vsakdanje življenje. Naš cilj 
je v tem, da se ob branju Nje-
gove besede srečamo s svojim 
Gospodom in mu dopustimo, 
da nas po delovanju Svetega 
Duha napravi vse bolj po-
dobne sebi,« je povedal Janez 
Furman in dodal, da so bi-
blični maraton pripravili tudi 
v Ljubljani in na Primorskem, 
sicer pa taka oblika podajanja 
Svetega pisma v Sloveniji ni 
razširjena. K. R.

V začetku aprila so se se-
stali nekateri krajani zasel-
ka Dobrič pod Goro Oljko 
in podali pobudo za usta-
novitev študijskega krožka 
za ohranitev Gore Oljke. 

K sodelovanju so povabili 
vse tiste, ki jim je Gora Olj-
ka prirasla k srcu. Na prvem 
rednem sestanku krožka, ki 
ga vodi Damjan Jevšnik, so 
člani najprej ugotavljali ob-
stoječe stanje v okolišu, kjer 
prebivajo. Ugotovili so, da so 
prednosti tega bivanjskega 
okolja v miru, tišini in sve-
žem zraku. Dokaj zadovoljni 
so tudi z urejenostjo infra-
strukture in s turistično de-
javnostjo. Zavedajo se širše-
ga družbenega pomena Gore 
Oljke, ki zajema rekreacijo, 
kulinariko, šolo v naravi in 
tabore ter avtobusni turi-
zem, ima verski in kulturni 
pomen.

Za prednostne cilje svoje-
ga delovanja so si člani štu-

dijskega krožka zadali: ohra-
nitev dobrih stvari, razvoj 
območja za rekreacijo in 
turizem in ureditev razmer v 
kamnolomu. T. Tavčar

Skrb za članstvo in vrednote NOB Razširjena seja predsedstva ZVVS

Maraton branja Biblije

Za ohranitev Gore Oljke

Predsednik Marijan Turičnik med podelitvijo priznanja Cilki Cizej iz Kaplje vasi 
za njeno prizadevno delo v KO za vrednote NOB Prebold Adi Vidmajer med podajanjem svojega poročila

Dva od več kot štiridesetih bralcev Biblije z župnikom Janezom Furmanom (prvi z leve)

Goro Oljka bdi nad Savinjsko dolino

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 

objavlja 

RAZPIS

za udeležbo na 9. slikarski šoli  
Rudolfa Španzla CHIAROSCURO,

ki bo potekala od 21. do 30. avgusta 2012 v Novem Celju.
Slikarska šola je namenjena učencem osnovnih šol v starosti 13–15 let, dijakom 
umetniških gimnazij in odraslim.

Potekala bo v dveh delih:
1. del: za učence in dijake (število razpisnih mest za učence in dijake je 40)
Urnik dela: od 10. do 13. ure ter od 15. do 17. ure.
Šola je primerna tudi kot priprava na vpis v umetniške gimnazije likovne smeri in kot 
priprava na vpis na akademijo likovnih umetnosti.
Cena udeležbe na učenca in dijaka iz Občine Žalec je 230,00 €, na učenca in 
dijaka od drugod je cena 330,00 €. V ceno je vključen 20 % DDV.

2. del: za odrasle (število razpisnih mest za odrasle je 20)
Urnik dela: od 18. do 21. ure.
Cena udeležbo na odraslo osebo je 140,00 €. V ceno je vključen 20 % DDV.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Slikarska šola CHIAROSCURO« na naslov: 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec, najkasneje 
do 20. junija 2011.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora imeti priložene 
zahtevane priloge.

Informacije:
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec, tel. 710 04 34, e-naslov: zkst.tic@siol.net. 
Razpisno dokumentacijo, ki obsega besedilo razpisa in obrazec za prijavo,
najdete na spletnih straneh www.zkst-zalec.si ali jo dobite v TIC Žalec.

PRIREDITVE V MAJU 2012
Ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 19. uri v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec
zaključek bralne značke za odrasle Savinjčani beremo.

Torek, 15. 5. 2012, ob 19. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
pogovor z enim od nominirancev za nagrado najboljši roman 2011 po 
izboru bralcev.

Četrtek, 17. 5. 2012, ob 18. uri v Krajevni knjižnici Petrovče
predstavitev pesniške zbirke Tima Verdinka.

Četrtek, 24. 5. 2012, ob 19. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Mladost je most – pogovor s Karlom Gržanom bosta vodila Valerija Jerman 
in Andrej Steničnik.

Torek, 29. 5. 2012, ob 17. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
Po pravljici diši – pravljična ura z Ireno Verbič.

VSE PRIREDITVE BODO BREZPLAČNE.

MEDOBČINSKA SPLOŠNA 
KNJIŽNICA ŽALEC
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Nagradna križanka
Rešitev križanke, objavljene v marčevski številki Utripa: 

KDOR-PRI-NAS-KUPUJE-DOBRO-NAČRTUJE-KDOR-SEJE-TUDI-ŽANJE-BOGATA-PONUDBA-UGODNE-CENE.
Izžrebani nagrajenci: 1. Jožica Melanšek, Polzela 207 b, Polzela; 2. Marija Šere, Lepa ulica 1, Šempeter; 3. Marija Turnšek, Ojstriška vas 20, Tabor.

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti s strani Ma-Prof, Šempeter.
Pokrovitelj križanke v tej številki je BOX – Maja Novak, s. p. , GOSTILNA NOVAK GOTOVLJE, Gotovlje 74, Žalec. 

Vrednost nagrad je 20,86 €, 12,52 € in 8,35 €. Rešitev križanke (samo gesla) pošljite izključno na dopisnicah v uredništvo Utripa, Aškerčeva 9 a, Žalec, do 18. 5. 2012.
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Na Ptuju je potekalo 22. 
ocenjevanje vin. Letos je 
komisija ocenjevala več 
kot 160 vinskih vzorcev s 
Štajerske. Ponovno so bila 

odlično ocenjena vina Mi-
lana Šoštariča, sicer Bra-
slovčana, ki ima vinograde 
v osrednjih Slovenskih go-
ricah, v Juršincih.

Za renski rizling in sovi-
njon je prejel zlato prizna-
nje, s prvim je z oceno 18,24 
postal podprvak sorte, z 
drugim pa je z oceno 18,18 
osvojil tretje mesto v razvr-
stitvi. Za rumeni muškat je 
z oceno 17,88 prejel srebrno 
priznanje. Podelitev priznanj 
je potekala v dvorani Mino-
ritskega samostana sv. Petra 
in Pavla na Ptuju ob priso-
tnosti visokih predstavnikov 
reda vinskih vitezov in lokal-
nih skupnosti. T. Tavčar

Dve zlati in srebrna za Šoštariča 

Vinska kraljica Ptuja Monika Rebernišek in Milan Šoštarič po podelitvi priznanj

ŽIVIMO Z ZEMLJO

V Galiciji poteka vsak dru-
gi vikend v mesecu Ekofejst 
– festival izmenjave znanj, 
dobrih izkušenj in prijetnega 
druženja, katerega glavni or-
ganizator je poleg KS Galicija 
Eko civilna iniciativa Sloveni-
je (EKOCI). V okviru Ekofej-
sta med drugim pripravljajo 
predavanja in delavnice. V 
Centru čez mavrico (objekt 
stare šole v Pirešici) je bilo 14. 
aprila tudi predavanje Ivana 
Esenka Vrt, učilnica življenja.

To je bilo predavanje o vrtni 
ekologiji oziroma o vrtnarje-
nju brez vsakršnih kemičnih 
pripravkov. Ivan Esenko pri-
sega namreč samo na takšno 
vrtnarjenje. Svoje otroštvo je 
preživel v Litiji, obdan z nara-
vo in s starši, ki so ga naučili 
spoštovanja zakonov narave. 
Poklicno se je ukvarjal s prou-
čevanjem čebel, vzrejo čebeljih 
matic in selekcijo, instrumen-
talnim osemenjevanjem čebe-
ljih matic, pašno problematiko 
ter zdravstveno zaščito čebel. 
Je član Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije, 

pa tudi Kraljevega društva za 
zaščito ptic iz Velike Britanije. 
Prav tako je član Slovenske-
ga društva za proučevanje in 
varstvo netopirjev. Še posebej 
preučuje pomen živali v vrtni 
ekologiji, o čemer je napisal 
vrsto poljudnih in strokovnih 
člankov, je tudi avtor že deve-
tih knjig. Seveda je tudi odli-
čen naravoslovni fotograf. Za 
njegova predavanja je vedno 
več zanimanja, čeprav še vedno 
prevladujejo vrtičkarji, ki po-
segajo po kemičnih pripravkih, 
pravi.

»Pri pisanju, na predavanjih 
in v oddajah, ki jih imam tudi 
po televiziji, se nikoli ne spu-
ščam v tehnologijo, ampak se 
ukvarjam z živalskim svetom. 
Sem vrtnar, vrtičkar, kaj več 
kot to pa ne,« najprej pojasni 
Ivan Esenko. »Nihče nas ne sili, 
da na naši lastnini, v naših vr-
tovih uporabljamo kakršnokoli 
kemijo, pa vendar večina upo-

rablja kemične pripravke. Se 
pravi, da smo že tako indoktri-
nirani s tem oziroma sledimo 
nekim ukazom od ne vem kje, 
da uporabljamo te pripravke, 
čeprav smo zasičeni s fitofar-
macijo, celo z njenimi ostan-
ki v hrani, ki jo najdemo na 
trgovinskih policah. V bistvu 
je vrednota že to, da jemo so-
lato, pridelamo na našem vrtu, 
ki je zdrava, ki dejansko nima 
kemije v sebi. Količina ni toli-
ko pomembna kot kakovost. 
Ljudje so danes postali raz-
vajeni s kemijo in zelo sledijo 
navodilom – vsak plevel že ima 
svoj herbicid in vsaka žuželka 
insekticid.«

Z motiko namesto  
s kemijo

V ozadju nekritične uporabe 
kemičnih pripravkov pa niso 
samo interesi fitofarmacevtske 
industrije po zaslužku: »Danes 
bi rad vsak vrtnaril z rokami 
v žepu. Samo motika je žezlo 
vrtnarja, nič drugega. Zato je 
zelo pomembno, da velikost 
vrta prilagodimo času, ki ga 
imamo na razpolago, oziroma 
svojim sposobnostim. Ravno 
vrtičkarji oziroma majhni la-
stniki vrtov velikokrat naredi-
jo bistveno večje ekonapake v 
okolju kot pa kmet, ki je disci-
pliniran v uporabi pesticidov, 
ki jih dozira smiselno, smotrno 
in ob pridobljenem ustreznem 
znanju. Nekdo, ki ima doma 
na vrtu štiri jablane, bo pogo-
sto poškropil s petkratno kon-
centracijo ali bo podeseteril 
aktivno snov, samo da bi bolj 

zaleglo. Ravno zaradi takšnih 
ravnanj prihaja do tihih kata-
strof, ko ne vemo, zakaj je na 
določenem območju izginila 
neka živalska vrsta. To so konec 
koncev nevidne stvari in ljudje 
bodo morali začeti preganjati 
tudi soseda, ki bo škodoval ne 
samo sebi, ampak tudi njim.«

Dejstvo je, da posledice upo-
rabe kemije ne ostajajo omeje-
ne na območje vrta. Kemični 
pripravki lahko usodno vpli-
vajo na živali, pa ne le zgolj na 
ptice in čebele. Zastrupljeni vo-
luharji in mramorji, na primer, 
poginejo na površini, kjer jih 
pojedo večje ptice, mačke, psi 
ali lisice, zaradi česar poginejo 
tudi same. Čeprav so zakoni 
narave kruti, pa lepo uravna-
vajo številčnost živalskih vrst 
in človek se ne bi smel posta-
vljati kot sodnik, katere živali 
so koristne in katere škodlji-
ve. »Vedno govorim o tem, da 
koristnih in škodljivih živali 
ni. Bolj je neko okolje biotsko 
pestro, da ima čim več žival-
skih vrst, bolj je bogato, bolj 
je samouravnalno. Človeku 
neprijetne živali radi imenuje-
mo škodljive, ampak škodljiva 
lahko postane vsaka vrsta, ki je 
po številu prekomerna. Ljudje s 
svojimi posegi, zlasti s kemijo, 
povzročijo v okolju kaos, da se 
podre naravni sistem in da se 
nekatere vrste pojavljajo nad-
številno, drugih pa sploh ni.«

Pod kompostnik 
betonsko cev

V predavanju Ivan Esenko 
izpostavi le nekatere najpo-
membnejše živali, ki bi morale 
živeti v vsakem vrtu, pa imajo 
mnogi ljudje do njih odkloni-
len odnos. Krastače, na primer, 
jedo med drugim polže lazarje. 
Zelo zaželeni prebivalci vrta 
so ježi. Ivan Esenko predlaga, 
da pod kompostnik postavimo 
betonsko ali kakšno drugo cev, 
ki bo skoraj zagotovo postala 
dom ježem ali žabam. Kač sicer 
nimamo radi v bližini, a v vrtu 
naredijo veliko dobrega. Člo-
veku nočejo hudega, razen če 
nanje stopi ali jih stisne v kot. 
Netopirji lovijo vse insekte, ki 
so nadležni ponoči, ptice pa 
se z žuželkami in gosenicami 
hranijo podnevi. Tudi voluhar-
ji so plen večjih ptic, lovijo pa 
jih lahko celo domači psi. Vsak 
sadovnjak mora imeti več valil-
nic, iz neimpregniranega lesa 
iglavcev, s preprostim odpira-
njem strehe, da jih lahko vsako 
jesen očistimo. Če je odprtina 
spodaj, se lahko zgodi, da jo bo 
poleg ptice uporabil tudi neto-
pir, saj je njuno sobivanje pov-
sem nemoteče. Za privabljanje 
netopirjev je mogoče izdelati 
posebne lesene netopirnice. 
Mimogrede, v Sloveniji živi 30 
vrst netopirjev, vse pa se hrani-
jo samo z žuželkami.

Privabimo čebele, 
škodljivce poberimo

Čebele samotarke so prav 
tako izjemno pridne opraše-
valke tudi do dvesto različnih 

vrst rastlin. Ker s socialnim 
življenjem v panju nimajo 
opravka, ves svoj čas namenijo 
paši. Zlasti tam, kjer ni medo-
nosnih čebel, so samotarke še 
kako koristne – privabimo jih 
lahko z leseno ploščo, v kate-
ro navrtamo 8 in 10 mm širo-
ke luknje, postavimo pa jih na 
prisojne, toplejše lege. Če nam 
težave povzročajo mramorji – 
voda jih bo prignala na površ-
je, kjer jih poberemo. Namesto 
da posegamo po strupih, polže, 
gosenice, razne ličinke raje po-
berimo, čeprav nam to vzame 
več časa. Posebno knjigo je Ivan 
Esenko namenil voluharjem. 
Če nam res povzročajo škodo, 
jih je najbolje uloviti v past in 
če ne zmoremo, da bi jih ubili 
sami, jih odnesemo kam dlje 
stran, kjer bodo hitro postali 
plen oziroma hrana za druge 
živali. Narava pač ni sentimen-
talna, je med drugim poudaril 
Ivan Esenko, ki v zadnjem času 
še posebej navdušuje s knjigo 
Vrt, učilnica življenja ter knjigo 
za otroke Katera žival je to. In 
v njej niso narisane afriške ži-
vali, ampak so objavljene zelo 
lepe fotografije živali, ki živijo v 
našem okolju in ki jih ne ločuje 
na koristne in škodljive, pač pa 
zgolj posebej opozarja na tiste, 
ki so lahko človeku nevarne. In 
če srečamo takšno, je potrebno 
vedeti, kako pravilno ravnati, 
ne pa jih zastrupljati, poudarja 
Ivan Esenko, ki opozarja še na 
nekaj: »Ta perverzija s kemič-
nimi pripravki je prišla že tako 
daleč, da celo strupom dajemo 
pripono bio ali eko – ekocid. 
Ne dajmo se zaslepiti, bodimo 
razumni in imejmo ta košček 
sveta toliko radi, da ga ne bomo 
kemizirali.« K. R.

Vrt mora biti učilnica življenja

Ivan Esenko

Glavni cilji Eko civilne 
iniciative so oskrba s so-
naravno pridelano hrano, 
energetska neodvisnost, ra-
cionalna raba virov, spošto-
vanje do zgodovinskih, kul-
turnih in naravnih danosti, 
skrb za ekologijo in etično 
ekonomijo, zdravo življenje 
v povezavi z energijami in 
dobrim sodelovanjem med 
ljudmi ter spoznavanje no-
vih in alternativnih znanj in 
razvoja. Vse te cilje uresni-
čuje v lokalnem okolju – v 
sedanjosti za prihodnost, 
kot pravijo.

Pokončna zenica kače nam 
pove, da je strupena.

Če v sadovnjaku ni gnez-
dilnic, so potrebne škropil-
nice.

Predstavniki slovenskih 
hmeljarjev so se pod vod-
stvom predsednika Kme-
tijsko-gozdarske zbornice 
Slovenije (KGZS) Cirila Smr-
kolja v začetku tega meseca 
na Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje (MKO) sestali z dr-
žavnim sekretarjem Bran-
kom Ravnikom in direktori-
co Direktorata za kmetijstvo 
dr. Martino Bavec.

Ponovno so opozorili na 
težak položaj panoge in brez-
izhodno situacijo ob začetku 
nove sezone pridelave hmelja. 

Na zalogi je več kot 1000 ton 
neprodanega pridelka iz pre-
teklih let in hmeljarji nimajo 
finančnih sredstev za zagon 
pridelave. Ministrstvu so zato 
predlagali nekaj konkretnih 
ukrepov, kot je finančna po-
moč za uničenje oziroma od-
prodajo zalog hmelja, izvedbo 
ukrepa »de minimis«, oprosti-
tev plačila najemnin za zemlji-
šča v lasti Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, uvedbo 
finančne podpore za podalj-
šano premeno v hmeljiščih in 
skrajšanje petletnih obvezno-
sti, ki so jih hmeljarji kot pre-
jemniki nepovratnih sredstev 
v okviru PRP 2007–2013 spre-
jeli za ukrep 121. Opozorili so 
tudi na še vedno neizplačana 
sredstva po neurju v letu 2007, 
na nujnost spremembe pravil 
certificiranja hmelja, nujnost 
priprave novega izračuna ka-
tastrskega dohodka za panoge, 
ki so v krizi ter na možnost 
oprostitve vseh davkov in pri-
spevkov.

Po razpravi so se dogovori-
li, da MKO preveri možnost 

odkupa in uporabe hmelja v 
farmacevtski industriji, pro-
izvodnji krmil za živali in za 
energetske namene.

Na ministrstvu bodo pripra-
vili tudi pisno pobudo Mini-
strstvu za gospodarstvo in Go-
spodarski zbornici Slovenije za 
vzpostavitev blagovne menjave 
in za pomoč pri prodaji hmelja 
na tujih trgih. Glede oprostitve 
najemnin za zemljišča bodo 
na MKO preverili trditev, da 
je znižanje oz. odpis zakupnin 
državna pomoč. Če bo treba, 
bodo pripravili spremembo za-
konodaje. Pri ukrepu 121 bodo 
pripravili predlog za izjemo pri 
izpolnjevanju pogojev za uredi-
tev hmeljišča. Dogovorili so se 
tudi, da MKO skliče sestanek s 
trgovci in IHPS, ti pa naj poda-
jo poročilo o opravljenem delu 
v letu 2011 na temo promocije 
slovenskega hmelja. MKO naj 
skupaj s KGZS čim prej pristopi 
k pripravi novega pravilnika o 
certificiranju pridelka hmelja in 
prometu s hmeljem glede bolj-
šega zagotavljanja sledljivosti 
hmelja. K. R.

V hmeljarstvu še vedno kriza

Člani društva sadjarjev Celj-
ske regije so se na kmetiji Bro-
dar-Gorišek v Pongracu pri 
Grižah sestali na strokovnem po-
svetu, na katerem so spregovorili 
o redčenju cvetov in plodičev ja-
blan, ter na redni letni skupščini.

Posveta se je udeležila tudi 
mag. Zlatka Kobal s Kmetijske-
ga Zavoda Maribor, ki je sadjar-
je seznanila z obsegom letošnje 

pozebe v sadjarstvu in povedala, 
da znaša ta v povprečju okoli 80 
odstotkov glede na posamezno 
sorto, kar pomeni, da v tem letu 
sadjarji nimajo česa redčiti.

Ob koncu so imeli sadjarji re-
dno letno skupščino, na kateri so 
obravnavali realizacijo programa 
dela društva za lani in program 
dela za letošnje leto, ki pa je po 
vsebini podoben lanskemu. T. T.

Skupščina sadjarjev

PRAZNJENJE GREZNIC
JANEZ DOLINAR, s. p., Zabukovica 109, 3302 Griže

Tel.: 031 786 975
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Kmetijsko-gozdarska zbor-
nica Slovenije (KGZS) bo le-
tos izvedla že četrte volitve 
članov Sveta zbornice in čla-
nov svetov njenih območnih 
enot. Prvič bodo lahko vsi 
člani z volilno pravico glaso-
vali tudi po pošti. 

Volitve so bile razpisane 24. 
marca, do 20. aprila je bilo mo-
goče vložiti kandidature na se-
dežu KGZS. Listo kandidatov 
oziroma kandidaturo za posa-
mezno volilno enoto so lahko 
vložile organizacije kmetov 
– društva (s podpisi najmanj 
10 članov zbornice) ali skupi-
na članov zbornice iz volilne 
enote (s podpisi najmanj 20 
članov zbornice).  Volilna ko-
misija KGZS bo pregledala in 

najkasneje do tega petka (27. 
4.) objavila seznam potrjenih 
kandidatnih list oziroma kan-
didatur po vrstnem redu, ki bo 
določen z žrebom. 

Na sedežih območnih enot 
so razgrnjeni volilni imeniki 
(obvezen član KGZS je tisti, ki 
je lani dosegel cenzus 108 evrov 
katastrskega dohodka). Popra-
vek v volilnem imeniku lahko 
vsak član zahteva do 10. maja. 
Najkasneje 18. maja (sedem dni 
pred dnevom glasovanja) bo 
vsem volilnim upravičencem 
poslano gradivo za glasovanje 
po pošti, in sicer: dve glasovnici 
(za svet KGZS in za svet območ-
ne enote), volilna karta z oseb-
nimi podatki volivca, obvestilo 
o volišču, kjer je vpisan v vo-

lilni imenik, prostor za podpis 
volivca ter obvestilo o možnih 
načinih glasovanja, ovojnica za 
glasovnici ter ovojnica z naslo-
vom volilne komisije zbornice, 
na katerega volivec pošlje vo-
lilno gradivo. Izpolnjeni gla-
sovnici bo vložil v ovojnico za 
glasovnici in to ovojnico vložil 
v drugo ovojnico z naslovom 
volilne komisije zbornice. V to 
ovojnico bo vložil tudi lastno-
ročno podpisano volilno karto 
in jo najpozneje 24. maja oddal 
na pošto. Poštnina je že plačana. 

Glasovanje na voliščih bo 
za obe volilni skupini (fi zične 
in pravne osebe) potekalo 25. 
maja od 8. do 17. ure. Rezultati 
volitev bodo predvidoma zna-
ni sredi junija. K. R.

Turistično društvo Petrov-
če je konec aprila v knjižnici 
Osnovne šole Petrovče organi-
ziralo zanimivo predavanje o 
pomladanskih zasaditvah. O 
tem je udeležencem predavanja 

spregovorila poznavalka horti-
kulture Ruth Podgornik Reš.  

Na predavanju v Petrovčah 
je Ruth udeležencem želela 
prenesti svojo ljubezen do ra-
stlin, še zlasti do rož. Kakšnih 
sto udeleženk in tudi kakšen 
moški so izvedeli marsikaj 
novega v zvezi z zasaditvami, 
o novih rastlinah, barvnih 
trendih … Predavateljica je 
denimo ves čas opozarjala na 
skromne rastline, ki so eno-
stavne za oskrbo, saj je treba 
predvidevati tudi pomanjkanje 
vode za zalivanje in vroča po-
letja. Opozorila je tudi, da ra-
stlin ne gojimo samo kot hrano 
za dušo, ampak moramo v vrt 
posaditi marsikaj uporabnega, 
kar je lahko prav tako lepo in 
dekorativno. Udeležencem 
predavanja je zaupala, da je le-
tos modna oranžna barva, ker 
smo v letu zmaja. Zares tren-
dovske so zemeljske barve, kar 
pomeni, da dodajamo v naše 
zasaditve oker, rumeno in tudi 
slovensko rdečo barvo.

V skoraj triurnem pre-
davanju je občinstvo sliša-
lo veliko »zgodb« o raznih 
lončnicah, začimbah, ure-
ditvah in zasaditvah vrtov, 
balkonov, teras in korit. Pre-
davateljica se je s fotogra-
fi jami sprehodila po svojih 
osebnih izkušnjah, jih ople-
menitila tudi z izkušnjami s 
terena, opazujoč različne vr-
tove, balkonske zasaditve in 
druge zanimive okrasitve hiš 
in vrtov.   D. Naraglav    

Volitve v KGZS tudi po pošti

Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen

Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartna v Rožni dolini
vam nudi 15 % popust 

na pla~ilo z gotovino.

MOŽNOST PLA^ILA 

NA 3 OBROKE.

Naročila na GSM: 041 611 087

Kamnoseštvo Marjan Amon s.p., Slatina v Rožni dolini 9 A, Šmartno v Rožni dolini

NAGROBNI SPOMENIKI

OBVESTILO
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013 in Odlo-
ka o proračunu Občine Žalec za leto 2012 je Občina Žalec objavila Javni raz-
pis za dodelitev fi nančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Žalec za leto 2012 v Uradnem listu št. 27 dne 13. 4. 2012.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi nančnih sredstev za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2012 v Občini Žalec za na-
slednje ukrepe:
1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO 

PROIZVODNJO
2. VARSTVO TRADICIONALNIH KRAJIN IN STAVB
3. POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
4. POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ
5. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
6. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 

NA KMETIJAH

Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.
zalec.si/razpis/, prejmete jih lahko tudi po elektronski pošti ali pa na sede-
žu Občine Žalec, Savinjske čete 5, Urad za prostor in gospodarstvo (Tilka 
Potočnik).

Rok za oddajo vlog je do 14. maja 2012 oziroma do porabe sredstev na po-
sameznih postavkah, najkasneje pa do 7. septembra 2012, za vloge za ukrep 
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premije najkasneje do 10. decembra 2012.

OBČINA ŽALEC

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja skladno 
z Odlokom o podeljevanju priznanj v Občini Žalec (Uradni list RS št. 41/97)

razpisuje

POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV 
PRIZNANJ OBČINE ŽALEC V LETU 2012.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja razpisuje 
pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec:
I. GRB OBČINE ŽALEC
2. PLAKETO OBČINE ŽALEC

Pobudo za podelitev priznanja Občine Žalec lahko podajo fi zične in pravne 
osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
Razpis je v celoti objavljen na spletni strani www.zalec.si. Več informacij o 
razpisu in o pogojih za prejem priznanj lahko dobite tudi na Občini Žalec 
(Darja Orožim). 

Pobude za podelitev priznanj Občine Žalec sprejema Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 
3310 Žalec, do 31. maja 2012 do 12. ure.
 PREDSEDNIK
 KOMISIJE ZA MANDATNA 
 VPRAŠANJA,VOLITVE, 
 IMENOVANJA TER PRIZNANJA
 Roman Virant

Ruth Podgornik Reš je 
postregla z zanimivim na-
svetom, kako se ubraniti 
voluharjev. Gre za povsem 
preprosto, a učinkovito 
pogruntavščino. V bližino 
mesta, kjer je voluhar, v 
nivoju zemlje, zakopljemo 
plastično vedro, ki ga prej 
kakšnih 10 cm pod robom 
navrtamo. V vedro nato 
nalijemo vodo, ki ima nivo 
v višini izvrtanih lukenj. 
Te so zaradi dežja, da voda 
povsem ne napolni vedra. 
Voluhar, ki ima rad vodo, 
zleze v vedro in se utopi. 
Kot je povedala Podgornik 
Reš, je bilo pred dnevi v 
njeni vodni pasti kar deset 
voluharjev. Vsekakor velja 
preizkusiti .

Nekaj praktičnih nasvetov 
za spomladanske zasaditve:
• uskladite barvo balkon-

skih in okenskih rož z 
barvo fasade 

• obvezna so balkonska ko-
rita z vodno rezervo

• v grede sadite več trajnic, 
manj sezonskih rož (je 
tudi ceneje)

• grede naj bodo pisane, 
gosto zasajene z raznovr-
stnimi rožami in travami 
– v stilu travnika

• sadite čim več avtohtonih 
starih rož, kot so rožen-
kraut, ančice, miške …

• sadite jagodičevje in uži-
vajte njegove plodove 
(ribez, ameriške brusni-
ce, sibirske borovnice, 
črne maline, aronije ...) 
in ne boste potrebovali 
različnih vitaminskih in 
prehranskih dodatkov v 
obliki tablet

Ruth Podgornik Reš je avtorica številnih knjig s področja urejanja vrta in različnih zasaditev

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

Odprto Namiznoteniško tekmovanje za pokal KS Petrovče
 17.00  telovadnica OŠ Petrovče

Tenis turnir dvojic za pokal KS Petrovče
 09.00  tenis igrišče Petrovče
7. Robijev memorial – nogometni turnir v Dobriši vasi
 13.00  turnir osnovnošolcev 
 15.00  tradicionalni turnir članskih ekip
SVEČANA OTVORITEV PETROVČEVANJA in 
koncert mešanega pevskega zbora A Cappella
 19.00  dvorana Hmeljarskega doma Petrovče

Koncert Uroš Planinc Group, instrumentalni rock
 20.00  dvorana Hmeljarskega doma Petrovče

Odprti turnir v odbojki na mivki za ženske in moške
 17.00   igrišče v Mali Pirešici

Košarkarski turnir trojk
 17.00  zunanje igrišče Drešinja vas

Komedija  ‘ Srečen zakon ‘ KD Šmiklavž
 19.00  dvorana Hmeljarskega doma

Tekmovanje mladih gasilcev za pokal KS Petrovče
 17.00  igrišče ob OŠ Petrovče
Koncert
 20.00  Bazilika Matere božje Petrovče

Nogometni turnir med vaškimi skupnostmi v Dobriši vasi
 13.00  osnovnošolci
 15.00  člani
Pohod po poteh KS Petrovče
 14.00  
DRUŽABNO SREČANJE S SKUPINO KINGSTON IN BOŠTJANOM KONEČNIKOM
 18.00  parkirišče pred OŠ Petrovče

Lepa nedelja v Petrovčah – procesija s sveto mašo
 09.30  Bazilika Matere božje Petrovče
Družabne igre in športne aktivnosti za otroke
 15.00  igrišče v Dobriši vasi 
Veselo popoldne z ansamblom Mladika
 17.00  igrišče v Dobriši vasi
Revijalna tekma Slovenski duhovniki PAX – Slovenski župani
 18.00  igrišče v Dobriši vasi

PETROVCEVANJE
petek, 25. 5.

sobota, 26. 5.

ponedeljek, 28. 5.

torek, 29. 5.

sreda, 30. 5.

cetrtek, 31. 5.

petek, 1. 6.

sobota, 2. 6.

nedelja, 3. 6.
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Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
V 92. letu nas je za vedno 

in nepričakovano zapustil dragi oče, dedi, pradedi, brat in tast

RUDOLF POTEKO st.
(21. 3. 1921–29. 3. 2012)

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ko je bil še z nami.
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, za svete maše in 
denarno pomoč za cerkvene potrebe ter vsem tistim, 

ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti.
Hvala JKP Žalec, pogrebni službi Morana, gospodu župniku Jožetu 
Planincu za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, Godbi Liboje, 

govorniku gospodu Pungartniku za poslovilne besede, gospe Bernardi 
Kotnik za cvetje in predstavnikom DU Liboje in ZB Liboje.

Ohranimo ga v naših srcih in v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Povej mi kdo,
kam oblaki plujejo,
kam ptice lete,
kam vode teko,
kam človek gre ...
(O. Župančič)

ZAHVALA
Odšel je naš dragi mož, oče, dedi, 

pradedi, brat in stric

JOŽE ZAKONJŠEK
 iz Dolenje vasi 170, Prebold

(1. 3. 1942–3. 4. 2012)

Iskreno smo hvaležni vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in sodelavcem za darovano cvetje, sveče, za svete maše, izraze sožalja ter 

pomoč v najtežjih trenutkih.
Hvala dr. Ruplovi in patronažni službi – gospe Martini in gospe Jelki 

za pomoč, zdravljenje in pozorno nego. Prav tako namenjamo zahvalo 
gospodu župniku za opravljen pogrebni obred, predstavnikom PGD 

Prebold-Dolenja vas-Marija Reka za izkazano zadnje slovo ter pogrebni 
službi Ropotar za opravljeno storitev in poslovilni govor.

Vsem, ki ste ga imeli radi in ga skupaj z nami 
pospremili na zadnji poti do groba, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

Ne jočite ob mojem grobu,
nisem tukaj in ne spim.
Tisoče vetrov sem, diamantni lesk na snegu,
sončni žarek na zelenem klasu,
rahli dež jeseni.
Ko prebudite se v tišini jutra,
sem zamahi ptic prepevajočih,
ki krožijo po nebu.
Zvezda sem, njena blaga luč v noči,
ne jočite ob mojem grobu, nisem tukaj!

ZAHVALA

Na prvi pomladni dan smo na zadnjo pot pospremili našo ljubo

ANICO KOŠEC 
roj. 27. 7. 1923

Zahvaljujemo se Vam za vse Vaše izraze sočutja in pozornosti,
ki ste nam jih izkazali.

Naša draga Anica nam ostaja v spominu kot svetla zvezda, ki 
ne bo nikoli ugasnila. Še posebej pa se bomo spominjali njene 

miline, prijaznosti, vere, zaupanja, ljubezni, lepote in hvaležnosti.

Mož Stanko, hčerka Nana in sin Franci z družinama

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, ti ne more vzeti,
in tisto, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljube mame

ANTONIJE – ZVONKE KRT
iz Šempetra

(21. 1. 1929–25. 3. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, 

sveče in za svete maše ter za podporo v najtežjih trenutkih.
Hvala osebju Doma upokojencev Polzela, gospodu 

župniku, pevskemu zboru Zvon, gospe Ivanki za poslovilni 
govor in pogrebni službi Ropotar za opravljeno storitev.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 

Žalujoči: mož Franc, hčerke Sonja, 
Irena in Jelka z družinami

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas.

V SPOMIN

20. aprila 2012 je minilo 10 let,
odkar si nas zapustil,

DRAGO RIBIČ

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu
in mu prižigate svečke.

Vsi tvoji

ZAHVALA

Obstalo je utrujeno srce naše mame

MINKE PRIMOŽIČ
(13. 2. 1915–8. 4. 2012)

Jesen življenja ji je lajšal občutek sprejetosti skrbnih 
sosedov  in mimoidočih vaščanov. 

Strokovnost in ljubeznivost osebja ZD Prebold 
nam je bila v pomoč.

Hvala za podarjeno cvetje in sveče.
Lepe besede ob slovesu, namenjene njej in nam, 

nas bodo tolažile v dneh brez nje.

Metka Valant, Vida Zupan in Matej Valant z družinami

ZAHVALA

Za vedno je odšla od nas draga mama, 
stara mama in prababica

MARIJA HROPOT 
roj. PILIH

iz Podvina 117, Žalec
(26. 6. 1925–29. 3. 2012)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 

ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Zahvala tudi duhovniku, govornici, pevcem 

in pogrebni službi.

Vsi njeni

Vedno boš v naših srcih,
zelo te pogrešamo
in vsi, ki so te imeli radi!

V SPOMIN

TADEJ PUNCER
(10. 7. 1980–26. 4. 2002)

Bil si z nami premalo, premalo časa,
skupaj bi lahko preživeli še mnogo let,

a kar naenkrat si odšel
v svoj svet!

Tvoji: mama Marta, ata Jože, 
brat Borut s Sanjo in Aljažem Žanom

Sp. Gorče, 26. 4. 2012

Delo, skrbnost in poštenje,
takšno vaše je bilo življenje.
Zaman je bil vaš boj, 
dolgi dnevi, upanje, trpljenje,
bolezen je bila močnejša od življenja.
Pomlad prišla je. 
Rožice so zacvetele, ptičke pesmi 
vaše so zažvrgolele.
Strica Miha več ni ... 
Zdaj plačila se pri Bogu veseli.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega brata, strica in botra

MIHAELA STERGARJA
iz Prebolda, Reška cesta 42

(22. 8. 1924–16. 3. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, spremstvo na njegovi zadnji poti, 

za darovano cvetje, sveče, za svete maše, 
darove za Anin dom in za potrebe cerkve.

Posebna zahvala gospodu župniku Damjanu Ratajcu za opravljen 
obred ob slovesu in za sveto mašo, cerkvenemu pevskemu zboru,

pevcem MPZ Svoboda Prebold, nosilcem praporov, 
gospe Ivanki Ropotar za lep govor ob slovesu. 

Najlepše se zahvaljujemo tudi nečakinji Mariji Arh za pomoč, 
Žanu Uplazniku ter nečakom Vikiju Stergarju, Tinetu in 

Jožetu Jagru ter tudi vsem ostalim neimenovanim, ki ste mu bili 
v pomoč, pa tudi za krajšanje uric v dneh njegove jeseni življenja.
Lepa hvala osebju nevrološkega oddelka Splošne bolnišnice Celje 

in osebju Doma sveti Jožef Celje za oskrbo 
v zadnjih dneh njegovega življenja.

Vsem in vsakemu posebje še enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: nečakinja Cvetka Podveržen in sestri Pepca 
in Milka z družinami

POGREBNE STORITVE
ROPOTAR Ivan, s. p.  
Starovaška 12, 3311 Šempeter
Tel.: 03/700 14 85, GSM: 041 613 269, 041 748 904 
in PE CVETLIČARNA FLORA 
IN DARILNI BUTIK
Rimska c. 77, Šempeter, tel.: 03 700 16 93

Na voljo 
smo vam ob 
katerikoli uri

IZDELAVA ŽALNIH IN SVEČANIH ARANŽMAJEV
PRODAJA REZANEGA CVETJA IN LONČNIC
DARILNI PROGRAM ZA VSE PRILOŽNOSTI

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ in
OSKRBA GROBOV

NAJVEČJI SALON 
RAZSTAVLJENIH SPOMENIKOV

Postavitev v roku 14 dni. Ugodne cene.

Info.: 031 703 663
www.nagrobniki-mipot.si     |     Tovarniška cesta 11 a, PREBOLD
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Postavitev v roku 14 dni. Ugodne cene.
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www.nagrobniki-mipot.si     |     Tovarniška cesta 11 a, PREBOLD

Zahvale za majsko številko Utripa sprejemamo 
do 22. maja 2012 oziroma do zapolnitve strani 

v uredništvu, Aškerčeva 9 a, Žalec 
(Dom II. slovenskega tabora Žalec). Tel.: 03/712 12 80

Skromno in pošteno si živel, 
v življenju le skrbi in delo si imel,
vse življenje boriti si se znal,
a v tem spomladanskem jutru si zaspal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubega moža in ata

PETRA LIPOVŠKA
iz Pongraca 129 a

(28. 6. 1934–6. 4. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 

sveče in za svete maše.
Iskrena hvala gospodu župniku, pevcem, govorniku, 

društvu HOSPIC, hvala za odigrano žalostinko, pogrebni 
službi Ropotar in vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.
Pogrešala te bom.

Žalujoča: žena Zinka s sinom Jankom
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Kaj čakate me, trte, travnik, 
gozd preljubi?
Kako rad bi prišel, ... 
oh, kako na domačijo svojo,
ki ljubil sem jo.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 

dedija, brata in tasta

ALOJZA COKANA
iz Studenc pri Žalcu

(24. 4. 1937–26. 3. 2012)

se iskreno zvahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 

zadnji poti, darovali cvetje, sveče in za svete maše.
Hvala župnikoma, gospodu Tonetu Krašovcu  

in gospodu Janezu Krašovcu.
Posebna zahvala Lovski družini Žalec, rogistom, MPZ Ponikva,
govornikoma, gospe Danici Kos in gospodu Janku Stebernaku.
Hvala pogrebni službi Ropotar in vsem, ki ste ga v tako velikem 

številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Žalujoči: žena Anica, sin Simon in hčerka Anica z družinama

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno v srcu ostal.

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila draga 
žena, mama, stara mama in prababica

LIDIJA HERODEŽ
s Polzele

(16. 10. 1923–1. 4. 2012)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje in sveče,

za svete maše in izrečena sožalja.
Hvala gospodu župniku Jožetu Kovačecu za lepo opravljen 

pogrebni obred in za sveto mašo, osebju ZD Polzela in dežurni 
službi ZD Žalec, Splošni bolnišnici Celje, oddelku kardiologije, 

Moškemu pevskemu zboru Tabor, Andreju za odigrano 
žalostinko, pogrebni službi Ropotar za opravljen obred in 

poslovilni govor ter kolektivu Tovarne nogavic Polzela.
Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas,
so vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

JANKO KRAŠOVIC
(4. 8. 1921–2. 4. 2012)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega in skrbnega 
moža, očeta, brata, starega ata, pradedka in strica se vsem, 

ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, 
iskreno zahvaljujemo.

Hvala LD Žalec, gotoveljskim pevcem, govornikoma, 
Splošni bolnišnici Celje in pogrebni službi Ropotar.

Vsakemu posebej hvala.

Žena Tilka, sin Marjan z ženo Majdo, hčerka Metka, 
vnuk Matej z družino, brata Slavko in Stanko, sestra 

Fanika in ostalo sorodstvo

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
zdaj obstaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZAHVALA

Po dolgotrajni bolezni je za vedno 
odšel od nas mož, oče in dedi

HASIB MUHEDINOVIČ
iz Kasaz 107 d

(29. 4. 1937–22. 3. 2012)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter vsem, 

ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala pogrebni službi Morana, govorniku,  

trobentaču in Godbi Liboje.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Brigita, sinova Gordan z družino in Iztok

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš.
A v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA
Ob boleči, nepričakovani in mnogo prezgodnji smrti 

dragega moža, očeta in dedija

JANEZA VIDMARJA
(1. 7. 1938–21. 3. 2012)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in sodelavcem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 

poti, izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče.
Posebej se najlepše in iskreno zahvaljujemo Lovski družini Tabor 
za zelo lep poslovilni govor o našem najdražjem in celoten potek 

lovskega pogreba in njihove številne udeležbe.
Vsem in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 

poti do groba, iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, hčeri Suzana in Mojca z družinama

Kako boli in duša trpi,
ko od bolezni usihajo
življenjske moči, veš ti
in vemo mi, ki smo
bili ob tebi zadnje dni.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice, prababice, tete in sestrične

SILVE PUR
(10. 12. 1919–28. 3. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, znancem

ter bivšim sodelavcem, ki ste darovali cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči,
pa čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je zapustila draga

ROZALIJA OREŠIČ
(17. 8. 1944–30. 3. 2012)

Dragi sorodniki, prijatelji, sosedje in znanci, 
vsem Vam iskrena hvala za pomoč in drobne pozornosti,

s katerimi smo lažje premagovali bolečino 
ob njenem slovesu.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Mož Franc, sinova Peter in Robi z družinama

Neskončna ljubezen je ena sama,
ves svet jo kliče:
"Ljubljena mama!"

ZAHVALA
Za vedno nas je zapustila naša draga žena, 

mama, stara mama in sestra

MARIJA ZUPANEC  
iz Migojnic 

(2. 2. 1921–15. 3. 2012)

Zavedamo se, da v težkih trenutkih nismo bili sami, zato se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za 

izkazano pomoč, pozornost in izraze sožalja. Hvala osebju Splošne 
bolnišnice Celje in osebju Doma ob Savinji Celje za nego in pomoč v času 
bolezni. Hvaležni smo tudi gospodu župniku za pogrebni obred in mašo, 

citrarki za odigrano žalostinko in pogrebni službi Ropotar  
za opravljeno storitev. 

Vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, iskrena hvala.

 Žalujoči: vsi njeni

Solza kane mi iz očesa,
pred menoj je tvoj obraz,
odšla si tiho, brez slovesa,
mirno spiš in čakaš nas.

V SPOMIN

Mineva že peto leto, odkar nas je za 
vedno zapustila draga žena, mama, 

stara mama, sestra in teta

VERA VINDIŠ
iz Kasaz 87

(31. 7. 1939–18. 4. 2007)

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu
in ji prižigate sveče.

Njeni najdražji

Srce ljubeče zdaj mirno spi,
še vedno vse je tiho, tebe ni.
Le svetla luč spomina je ostala
za vso dobroto in ljubezen,
ki si nam jo dala.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, tašče, stare 

mame in prababice

MARIJE HRIBAR
iz Sv. Lovrenca 64

(10. 8. 1922–17. 3. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče  

in za svete maše.
Posebna hvala dobrim sosedom Petek in Kampuš, iskrena hvala 

gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, nosilcem praporov, 
pogrebni službi Ropotar in gospe Ivanki za besede slovesa.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ni res, da je odšla –
nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljala v tišini!

V SPOMIN
Ob boleči izgubi drage mame, babice, tašče,

sestre, svakinje in tete

ANTONIJE PODVERŽEN
iz Migojnic 89

(4. 12. 1931–4. 4. 2012)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izražena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, 
sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala pogrebni 
službi Britovšek iz Griž, govorniku za poslovilne besede, Godbi 

Zabukovica in trobentaču za odigrano melodijo.

Žalujoči: vsi njeni

MORANA
Aleksander Steblovnik s. p. 

 Parižlje 11/c, Braslov~e Šlandrov trg 42, Žalec
 Tel.: 03/700 06 40 Tel.: 03/571 73 00
 Mbt.: 041/672 115 in 041/536 408

www.pogreb-morana.si

POGREBNA SLUŽBA in CVETLICARNA
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Prejšnji ponedeljek sta pol-
no dvorano Doma II. sloven-
skega tabora Žalec nasmejala 
ta čas dva izmed »najbolj vro-
čih« stand up komikov Vid 
Valič in Denis Avdić.

Znani voditelj v Slovenija ima 
talent in X faktor Vid Valič in 
aktualni dobitnik dveh viktor-
jev za najbolj priljubljenega ra-
dijskega voditelja Denis Avdić 
sta v komediji Udar po moško 
brez dlake na jeziku obračuna-
vala s politiki, znanimi oseb-
nostmi in navadnimi smrtniki 
in jim nastavljala ogledalo. Baje 
sta odgovorila na vprašanja, ka-
kšne izgovore imajo moški, ki 
so slabi v postelji, kakšne težave 
imajo ljudje z velikimi nosovi 
in kakšni so naši politiki med 
seksom. 

Skratka, predstava za tiste, 
ki še niso izgubili smisla za 
humor (tudi takih, opažamo, 
je čedalje več) ali kot v svo-
jem stilu tudi sama pravita: 

»Ogled  na lastno odgovor-
nost, priporočava ga tako 
samskim dekletom kot tudi 
otrokom v spremstvu neodgo-
vornih staršev!« L. K.

Na I. OŠ in II. OŠ Žalec so 
zopet dokazali, da so pravi 
varuhi Zemlje, saj so v petek 
simbolično zasadili drevo. 

Dogodek so popestrili s 

kratkim kulturnim progra-
mom, nekateri pa so ob tem 
celo zaplesali. Tako želijo 
ohranjati planet in ga z mla-
dimi drevesi pomlajevati. 

Zasajena jerebika bo krasi-
la okolico šole, hkrati pa bo 
osveževala naš planet s kisi-
kom in učencem v toplejših 
mesecih nudila senco. T. T.

Dobrodelni projekt 100 
koles, s katerim je lani po 
prihodu domov začel kolesar 
Dejan Glavnik, je bil prejšnji 
konec tedna rekreativno in 
zabavno obarvan. 

Potem ko je lani začel z raz-
stavo in prodajo fotografij, 
denar zbira za nakup sto koles 
in čelad za socialno ogrožene 

otroke v Sloveniji, je na par-
kirišču pred občinsko zgrad-
bo na Polzeli v petek zvečer 
pripravil veliko zabavno pri-
reditev, na kateri so nastopili 
velenjski trubači Fešta band, 
Legalo kriminalo, Special De-
livery in DJ S, projekt so pod-
prli tudi glasbeniki. 24-urno 
kolesarsko preizkušnjo po več 

občinah Spodnje Savinjske 
doline so zaradi slabega vre-
mena odpovedali. Nedeljski 
vzpon na Goro Oljko, kole-
sarji so morali premagati tudi 
441 metrov višinske razlike, je 
bil namenjen druženju v na-
ravi, kolesarjenju in zbiranju 
denarja za izpeljavo akcije Sto 
koles za otroke. T. T.

Minuli ponedeljek, na 
mednarodni dan knjig, so 
v Meobčinski splošni knji-
žnici Žalec že tradicionalno 
pripravili prireditev Knjige 
menjajo lastnike. 

Knjige, ki jih knjižnica ne 
potrebuje ali so bile že nekaj 

časa nedotaknjene na knji-
žnih policah, poškodovane 
ali pa vsebinsko in fizično 
postarane, so dobile nove 
lastnike. Obiskovalci so ob 
knjigah dobili še cvet, s čimer 
so spomnili na star katalon-
ski običaj, da se podarja cvet 

in knjiga vsem, ki jih imamo 
radi. In zakaj je prav 23. april 
za mednarodni dan knjig? Ta 
dan leta 1616 so umrli trije 
velikani svetovne literature: 
William Shakespeare, Miguel 
Cervantes in Garcilaso de la 
Vega.  T.Tavčar

Na braslovški salamijadi v 
Letušu je kar 197 obiskovalcev 
ugibalo, koliko tehta salama 
velikanka. 

Za 1,9 m dolgo salamo, ki jo 
je izdelal Milan Pečnik iz Go-
tovelj, so pravilno težo, 11 kg, 
ugotovili trije, in sicer (od leve 
proti desni na sliki) Ivan Mogel, 
Mirjana Kolonič in Drago Ga-
beršek. Salamo so si razdelili na 
tri dele, nato pa so jo ponudili 
tudi svojim druščinam.   T. T.

Poslanci, koalicijski in 
opozicijski, te dni ves delov-
ni čas namenjajo temu, kako 
bi bolj ali manj zategnili pa-
sove svojim sodržavljanom. 

Vsi so si enotni, da je 
»šparati« treba, le kako in 

pri kom ne. Polzelski posla-
nec Ljubo Žnidar okrog tega 
nima težav, vsaj na zaseb-
nem področju ne. Tako kot 
že vrsto let, si bo tudi za pri-
hodnjo zimo zagotovil zelo 
varčno ogrevanje. Kot je raz-

vidno s fotografije, se bodo 
Žnidarjevi greli na drva, ki 
jih je Ljubo pripravil sam, 
kar gretje še dodatno poce-
ni. Za dve zimi bo teh osem 
klafter dovolj, nam je pove-
dal Ljubo.  T. T.

Brez dlake udarila po moško

Zasaditev drevesa ob dnevu Zemlje

Sto koles za sto otrok

Knjiga menja lastnika

Salama velikanka na tri dele

Tudi poslanci znajo varčevati

Denis Avdić in Vid Valić sta že več kot stotič nastavila ogledalo znanim in manj 
znanim, tistim, ki se vanj premalokrat ali pa sploh ne pogledajo

Naš poslanec pravzaprav ne bi potreboval drv, saj mu je toplo že od dela ali pa razgretih razprav v parlamentu

Legalo kriminalo se je pridružil humanitarni kolesarski akciji

Knjigo in rdeč nagelj

Tistim, ki so te dni sadili drevesa v poklon Zemlji, so se pridružili tudi mnogi šolarji po dolini

foto: T. T.


