GRB OBČINE ŽALEC ZA LETO 2018 PREJMEJO:

MILAN PEČNIK prejme grb Občine Žalec v letu 2018 za dolgoletno uspešno in predano
delo pri vzgoji in preventivi v cestnem prometu v Spodnji Savinjski dolini.
Milan Pečnik je predsednik ZŠAM Savinjske doline, predsednik Zveze neodvisnih združenj
logistov in mehatronikov Slovenije ter dolgoletni član in predsednik SPV. Pečnik že štiri
desetletja uspešno in predano deluje na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu.
Še posebno so njegova prizadevanja vidna pri vzgoji najmlajših in mladine, na katere z
veseljem prenaša svoje bogato znanje in izkušnje. V sklopu Nacionalnega programa varnosti
cestnega prometa v Republiki Sloveniji se preko SPV-ja in ZŠAM Savinjske doline udeležuje
vseh preventivnih akcij, ki se izvajajo zaradi večje varnosti peščev, kolesarjev in voznikov ter
ne nazadnje tudi zaradi varnosti najmlajših udeležencev v cestnem prometu – predšolskih in
šolskih otrok. Kot predsednik ZŠAM Savinjske doline je aktiven tudi pri izobraževanju
starejših voznikov in motoristov, saj vsako leto v sodelovanju s Šolo vožnje Verdev
organizirajo ogrevalno moto vadbo za motoriste ter brezplačna predavanja in vožnjo za
voznike nad 60 let. V letu 2017 mu je Javna agencija za varnost prometa RS podelila najvišje
priznanje – svečano listino.
MEDOBČINSKA SPLOŠNA KNJIŽNICA ŽALEC prejme grb Občine Žalec v letu 2018 za
spodbujanje bralne kulture, vseživljenjskega izobraževanja, medgeneracijskega
sodelovanja ter ohranjanja in promoviranja kulturne dediščine v Spodnji Savinjski
dolini.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec izvaja knjižnično dejavnost v vseh občinah Spodnje
Savinjske doline, in sicer: v Braslovčah, na Polzeli, v Preboldu, na Taboru, Vranskem in v
Žalcu. S projekti, ki spodbujajo bralno kulturo, vseživljenjsko izobraževanje in
medgeneracijsko sodelovanje, so v veliki meri posegli v življenja posameznikov. Med številne
dolgoletne projekte sodi projekt branja odraslih Savinjčani beremo, v katerem je bilo letos
včlanjenih 307 bralk in bralcev, enako dobro je sprejet tudi projekt branja predšolskih otrok
Mali Savinjčani beremo, v katerega je bilo v letošnji sezoni včlanjenih 800 otrok iz vseh
vrtcev občin Spodnje Savinjske doline. Bibliotekarke iz Medobčinske splošne knjižnice Žalec
že nekaj let prostovoljno obiskujejo tudi upokojenske domove v Spodnji Savinjski dolini, kjer
varovancem pripovedujejo in berejo zgodbe. V minulem šolskem letu je knjižnica izvedla tudi
poseben bralni projekt z varovanci medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjami v
duševnem razvoju Sožitje (enoti Žalec in Mozirje). Medobčinska splošna knjižnica Žalec je
prepoznavna po delovanju domoznanskega oddelka, v katerem s projektom Utrip
domoznanstva seznanjajo širšo javnost z delom lokalnih društev, ozaveščajo in promovirajo
kulturno dediščino Spodnje Savinjske doline. V letošnjem letu, ko Občina Žalec praznuje
vrsto pomembnih jubilejev, se je knjižnica aktivno vključila v pripravo raznih dogodkov, S
svojimi storitvami so postali poznani in priznani kot pomemben dejavnik razvoja kulturne
identitete posameznika, prva misel pri iskanju infomacij, prostor socialnega mreženja in
prostor vseživljenjskega učenja. Medobčinska splošna knjižnica Žalec je zgled povezovanja
in sodelovanja, saj dobro sodeluje z občinami, z mnogimi zavodi, šolami, vrtci, društvi in
posamezniki ter skupaj z njimi ustvarja bogato kulturno ponudbo, ki dopolnjuje aktualno
zbirko knjižničnega gradiva.

PEVSKI ZBOR POPseSLISH ŽALEC prejme grb Občine Žalec v letu 2018 za uspehe na
področju zborovskega petja in ob 20-letnici delovanja.

Zborovodja Matjaž Kač je leta 1998 na pobudo pevcev ustanovil Savinjski komorni
Zbor Žalec – POPseSLISH, ki deluje v okviru KUD Svoboda Žalec. Zbor od samega
začetka sodiac med boljše zbore celjskega območja. Po petih letih delovanja se je kadrovsko
in programsko preoblikoval in začel izvajati acapella zabavno glasbo. V sklopu projekta
Dalmacija v pesmi so izvedli več koncertov in sodelovali na številnih koncertih dalmatinskih
klap in pevcev po Sloveniji, npr. s klapama Cambi in Kumpanji, z Vinkom Cocetom in s klapo
Kampanel, s katero vsako leto izvedejo koncert ob dnevu žena. Pred petimi leti so začeli s
projektom Filmska glasba, v katerem skupaj z ansamblom in tolkalisti izvajajo tudi popularno,
za zbor prirejeno glasbo. V letu 2017 so v sezoni, ki so jo poimenovali Od klasike do Rocka,
v goste povabili odlično zasedbo Josip Brass. Poleg tega so v letu 2018 sodelovali v projektu
Carmina burana, kjer so pod taktirko Martine Batič skupaj z zborom Slovenske filharmonije,
MePZ Galicija in APZ Celje ter Slovenskim tolkalnim projektom trikrat napolnili dvorano
Doma II. slovenskega tabora. Sodelovanje zbora POPseSLISH v lokalnih projektih in na
revijah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, potrjuje, da še vedno ostajajo zvesti tudi zborovski
klasiki, s svojo izvedbo pesmi pa vedno znova prijetno presenečajo.
PLANINSKA SEKCIJA PONIKVA PRI ŽALCU prejme grb Občine Žalec v letu 2018 za
dosežene uspehe v mladinski orientaciji in ob 25-letnici delovanja.

Planinska sekcija Ponikva je bila ustanovljena 26. februarja 1993 in deluje pod okriljem
Planinskega društva Žalec. Sekcija, ki ji že 25 let predseduje Dani Jelen, s številnimi
planinskimi izleti povezuje prebivalce Ponikve, prav tako pa se člani aktivno udeležujejo
tradicionalnih krajevnih pohodov po sosednjih krajevnih skupnostih (Galiciji, Andražu, Žalcu,
Libojah …). Sodelujejo pri izgradnji krajevne infrastrukture ter v številnih akcijah, ki potekajo
v kraju, npr. pri obnovi zadružnega doma po požaru, številnih družabnih prireditvah, kot so
pustovanje, krajevni in državni prazniki. Člani sekcije so na območju Ponikve postavili tudi tri
bivake, med katerimi so speljali zanimivo sprehajalno pot po Ponkovški planoti. Najbolj
odmeven in prepoznaven pa je vsakoletni tradicionalni pohod po obronkih KS Ponikva, na
katerem se lahko pohodniki prepričajo, da so stranske poti lepše od glavnih. Najbolj so v
sekciji zadovoljni, da so v svoje vrste pritegnili tudi mlade planince, ki se udeležujejo
mladinskih planinskih izletov ter orientacijskih tekmovanj, kjer dosegajo lepe rezultate. Letos
so postali državni prvaki v svoji kategoriji.
RAZVOJNA AGENCIJA ŽALEC prejme grb Občine Žalec v letu 2018 za aktivno podporo
podjetništvu in splošnemu razvoju Občine Žalec in Spodnje Savinjske doline ter ob 20letnici delovanja.

Leta 1998 je bil v nekoč enotni Občini Žalec in Zbornici zasebnega gospodarstva Žalec
ustanovljen GIZ Podjetniški center Žalec. Sprva je bil orientiran pretežno v pomoč
podjetništvu in gospodarstvu, a se je že kmalu usmeril na širše razvojne cilje. Že aprila 1999
so se novoustanovljene občine Spodnje Savinjske doline odločile, da širša razvojna
prizadevanja združijo preko skupne agencije in tako se je leta 2001 Podjetniški center
preimenoval v Razvojno agencijo Savinja, gospodarsko interesno združenje, ki v letos
praznuje 20 let svojega delovanja. Leto 2018 je zaznamovalo sodelovanje z občinami SSD in
širše ter 14 državami in partnerji, 73 milijoni evrov sredstev iz evropskih in drugih virov, 96
velikimi projekti, 6117 registriranimi podjetniškimi svetovanji, 260 različnimi dogodki,

prireditvami in usposabljanji, na katerih se je izobraževalo 6500 udeležencev ter 3180
postopkov registracije podjetij. Glavne naloge agencije še vedno predstavljajo vzpodbujanje
lokalnih razvojnih potencialov, splošno svetovanje, sodelovanje na razpisih, informiranje
podjetnikov, skrb za okolje ter krepitev človeških virov, hkrati pa se zavedajo novih izzivov, ki
jih prinašajo digitalizacija, avtomatizacija, vplivi na okolje ter medčloveški odnosi. S svojim
delom, spoštljivim odnosom do lokalnega okolja ter zavezanostjo k razvoju, sobivanju in
sodelovanju predstavljajo izjemno pomemben člen v podpornem okolju podjetništvu in
splošnemu razvoju Občine Žalec in celotne Spodnje Savinjske doline.

