
Levčanki, 15-letni dvojčici, 
dijakinji 1. letnika športnega 
oddelka I. gimnazije v Celju, 
Alisa in Larisa Žagar Sle-
menšek, sta prejšnjo soboto 
postali svetovni kadetski pr-
vakinji v kickboxingu.

Ni ravno pogosto, da uspe-
he na tako visoki ravni takole 
podvojita sestri. Toda kri ni 
voda, pravijo, in dvojčici sta 
si najvišja naslova priborili v 
različnih kategorijah, Alisa v 
kategoriji do 60 kilogramov, 
Larisa pa v kategoriji do 55 
kilogramov, in tako priborili 
sebi, družini in Sloveniji kar 
dvojček najvišjih naslovov. Po 
desetih letih treningov se je 
trdo delo obrestovalo, gotovo 
pa še nista rekli zadnje.

 Več na str. 21.
 T. T.

Dvojčici svetovni prvakinji
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Najbrž boste po naslovu tega zapisa mnogi uganili, da je uvodnik nastal v nedeljo zvečer po 
Slovenski popevki na naši nacionalni televiziji. Zvenelo bo odklopljeno, ampak prvotno zamisel 
uvodnika sem vrgla stran, pač ni stekla, in sem se poigrala z aktualno ponudbo Slovenske popevke, 
na kateri je bila tako ali drugače zastopana naša dolina. Ne verjamete? No, pa poglejmo.

Priznam, moj favorit je bil Gregor Ravnik, letošnji »drugi« Branko v prenovljeni žalski opereti 
Hmeljska princesa, ki me je v duetu z Gajo Sorč, »drugo« Darinko, očaral na novinarski konferenci 
ob predstavitvi Hmeljske princese … In tudi na Slovenski popevki. Ne toliko zaradi naslova njegove 
skladbe Ti si, čeprav ima vsakdo koga, ki je njegov »Ti si«. Pač pa zaradi žlahtnega glasu in simpatičnega 
šarma, ki ga je mladi pevec gotovo prinesel že na svet. Na Slovenski popevki se je veselil nagrade za 
najboljšo interpretacijo, žirija je gotovo opazila iskrenost in kakovost njegovega petja. »Tak moment« 
so na Slovenski popevki prepevala tudi dekleta iz našega konca, trio Mjav, ki ga prav gotovo dobro 
poznate. Blagozvočno in seksi. Žlahtno triglasje smo si, se opravičujem, bolj zapomnile ženske, moški 
so bolj kot glas opazili stas oz. stase deklet, ki so v dolini prisotne v vsakem »momentu«, na mnogih 
zabavnih prireditvah, obletnicah in tudi na vsakem tretjem pogrebu.

Malo me skrbi, ker je ljudstvo za zmagovalca Slovenske popevke izbralo Alexa Volaska, čigar del 
korenin po mamini strani, če me spomin ne vara, sega v našo dolino. Ampak ne skrbi me zaradi 
njega in zmage, čestitam in moj poklon! Malo me je zmotil naslov skladbe »Če pomlad nikoli več ne 
pride«, kajti neizmerno imam rada pomlad in jo vsako leto komaj čakam, sploh po kakšni dolgi zimi. 
Simbolično je pomlad še veliko več, zato bi težko pogrešala vedno novo prebujenje, nov začetek, ki ga 
ponuja. Alex sicer v ljubezenskem nadaljevanju skladbe pove, da boš, če pomlad nikoli več ne pride, 
»z menoj čakala na jesen«, in to je že bolj realno, še posebej, ker je tudi jesen zelo lepa in ker prinaša 
pobiranje sadov. 

Če ostanem pri popevki, ob »Savinjčanih« na slovenski popevki mi je bila najzanimivejša popevka 
Nesavinjčana (vsaj ne vem, da bi bil), v glasbenem smislu pa najbolj zmedena popevka z naslovom 
»Samo mirno, samo dalje«, ki je po mojem prepričanju najboljše vodilo v današnji zmeden in naporen 
vsakdan. Ampak popevka ima po mojem mnenju napako. »Samo mirno, samo dalje« se drži samo do 
konca naslova, interpretacija je daleč od mirnosti, je zelo zmedena in nedorečena, nekako ne odraža 
naslova. Vam je znano? Najbrž so jo poslušalci zato postavili na drugo mesto. 

A če ostanem pri naslovih, me je zaskrbelo, da je zmagal dvom o tem, da »pomlad nikoli več ne 
pride«, ne pa napotek »samo mirno, samo dalje«. Najbrž si nismo enotni v razmišljanju o tem, prav 
zanima me, kako razmišljate vi. Sporočilo o enotnosti, ki ga namreč nosi v teh dneh z dogajanji nabito 
praznovanje 150-letnice II. slovenskega tabora, je dobro samo do takrat, ko smo si edini v tem, da 
spoštujemo drugačnost in različnost in ko z zagovarjanjem svojega ne posežemo v svobodo drugih. 

Torej, živahna jesen je že tu, v duhu prihajajočih novembrskih lokalnih volitev tudi malo preveč 
polikana. A prišel bo december in novi mandati, takrat bomo videli, če nam bo vendarle v resnici 
uspelo samo mirno, samo dalje …

Lucija Kolar

Samo mirno, samo dalje!
foto: L.K.
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Vrhunec celoletnega pra-
znovanja Občine Žalec, po-
svečenega 150-letnici II. 
slovenskega tabora, je bil 6. 
septembra, ko občina ravno 
v spomin na II. slovenski ta-
bor praznuje svoj praznik. 
Letos je bilo še posebej slo-
vesno. 

V Žalcu so v Domu II. slo-
venskega tabora pripravili 
slavnostno sejo občinskega 
sveta, na kateri so podelili 

priznanja Občine Žalec, žu-
pan Janko Kos pa je sprego-
voril tudi o dosežkih občine 
v preteklem obdobju. Potem 
so se udeleženci svečane seje 
v povorki, v kateri je bilo tudi 
več kot tisoč predstavnikov 
gasilskih, športnih, kulturnih, 
turističnih in drugih društev 
ter skupin, ki so se, obarvani 
v svoje barve in dejavnosti, ki 
jih družijo, ponosno, mahajoč 
s slovenskimi zastavami na 

čelu s številnimi praporščaki, 
sprehodili skozi žalsko me-
stno jedro in povorko sklenili 
na Šlandrovem trgu. Tam sta 
se praznovanju ob aktualizi-
ranju taborskih sporočil in 
pozivov k zedinjeni Sloveniji 
županu Janku Kosu pridružila 
in poklonila predsednik drža-
ve Borut Pahor in slavnostni 
govornik Tone Partljič.

Več na str. 3 ter 8 in 9.
 L. K.

Svečano in množično za 150 let

Preko 1000 udeležencev povorke vseh generacij je plapolalo s slovenskimi zastavicami.
foto: T. T.

Alisa in Larisa Žagar Slemenšek s pokaloma in medaljama


