
Pravega rušilnega potresa v 
naši dolini na srečo še nismo 
doživeli, a nanj je dobro biti 
pripravljen. S tem namenom 
je minuli vikend potekala ob-
sežna dvodnevna vaja »Potres 
v Občini Žalec«.

V njej so sodelovali štab civil-
ne zaščite, gasilsko poveljstvo z 
gasilskimi enotami, policijska 
postaja, ekipa prve pomoči, 
kinološko društvo in drugi, 
preverjali pa so učinkovitost in 
usklajenost rešitev v občinskem 
načrtu reševanja v primeru re-
sničnega potresa. Akcija je bila 
prava paša za oči, sodelujoči pa 
so klub vaji delovali izjemno re-
sno. Več na str. 7. L. K.

Potres?

Leto XX        številka 10        cena 1,46 EUR        26. oktober 2018

Iz vsebine

N

aslednja številk
a

 U
tripa bo izšla

 28. november

  2018

Šestnajst kandidatov za župane, med njimi le ena kandidatka .................................8
Baročne zgodbe Petrovč in Novega Celja .................................................................. 26

NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat – 
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!
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Ali ste se kdaj vprašali, zakaj volitve niso pozimi? Ugibam, da pozimi vsaj običajno ni prav ugodno vreme 
za zunanja gradbena dela. In letošnja lepa jesen je kot nalašč. Priznam, prav lepo je pogledati naša, z gradbišči 
posejana okolja. Gradnja na koncu koncev pomeni, da se bo nekaj premaknilo na bolje, da bomo nekaj 
pridobili, v tem ali onem okolju, da bo kakovost našega življenja bližje popolnosti … Pomeni tudi zagon 
potrošnje, ki poganja gospodarstvo in razcvet na vseh področjih. V volilnem obdobju je le koncentracija 
gradbenih del ter tudi ostalih pridobitev in svečanosti drugačna kot sicer. Osredotočena na čas, ko ljudje 
razmišljajo o svoji volilni izbiri. 

Pa smo volivci res taka »mala malca«? Kakor kdo. Na koncu koncev vsi vemo, da gre za javni denar, ki bi ga 
sicer pač razporedili čez daljše obdobje. In v tem smislu je naravnost neslano, če razmišljamo, da želi nekdo 
kupiti naš glas na volitvah, ne da bi odprl lastno denarnico. Pa tudi, saj menda ljudje niso tako enostavno 
podkupljivi? Pa saj vendar kdo racionalno razmišlja in zna postaviti kritično distanco do ljudi in stvari, ki 
jih počnejo? Saj se menda vsi skupaj zavedamo, da so tisti, ki so pri koritu, v tem smislu nekoliko v prednosti 
pred tistimi, ki niso? V prednosti? Kakor kdo in kakor za koga? Prepričati volivce, kaj in kako boste naredili 
drugače in bolje, če imate že kakšen mandat za sabo, in volivci že vedo, kaj ste takrat počeli, je zanimiv izziv. 
Govorim v pozitivnem in negativnem smislu. V tem smislu so se pametni kandidati samo odločili, da bodo 
poudarili najbolj izstopajoče projekte, povezane z vsem, kar je pri njih dobrega oplemenitilo okolje in zraven 
še, da bodo to dobro še nadgrajevali. Naj me koklja brcne, če bodo ljudje opazili, da je zunaj te zgodbe ostalo 
še veliko neurejenega, in to ne le podrobnosti. Ker je pač osnovna zgodba tako dobra in ker enostavno ni 
drugega, ki bi jo znal v danem času bolje zapakirati in prodati ljudstvu. 

Dejstvo je, da v času volilne kampanje vsi delijo obljube in ni ga mojstra, ki bi si upal takrat povedati, da kaj 
ni izvedljivo, čeprav se tega vsak zaveda. Saj tudi v domačem gospodarstvu, v družini ali v podjetju nikoli ni 
vse mogoče. Dejstvo je tudi, da je prav nemogoče narediti vse. Zmanjka časa, denarja, znanja, volje ali še česa 
drugega ali pa se zgodi kaj nepredvidljivega, kar nas ustavi. Tudi v občinah. Pa tudi naivni nismo tako, da bi 
verjeli, da bodo po volitvah od izvoljenih vsi dobili enako. Ker je enostavno nemogoče ustreči vsem, tudi če so, 
kot nekateri kandidati, resnično samo svoji in od nikogar posebej. Ker po navadi izvoljeni najprej ustrežejo 
»svojim«, potem pa lahko kdaj za druge tudi zmanjka denarja in volje. Saj ne mislim, da ne bi hoteli. Ker pač 
nihče nima neomejene vreče brez dna. 

Zato verjamem, da bo večina volila tiste, ki jim pač bolj ležijo, somišljeniki in verniki tiste, katerih barva 
jim bolj pristoji in jim tradicionalno sledijo. Novinci med kandidati pa bodo šteli glasove po dejanjih, ugledu, 
ki ga imajo v svojem okolju, pa tudi po stopnji pregovorne slovenske »fovšije« ali celo konservativnosti pri 
»tveganju« z novim. In najbrž bo, kot v zadnjih časih pogosto opažamo, tudi tokrat volilna abstinenca zelo 
prisotna. Čeprav so pri tem lokalne volitve še najmanj pereče. Da ne greš na volitve, je še najlažja rešitev in 
v tem instant času so najlažje odločitve posebej blizu mladim. Čeprav je ravno njihova neobremenjenost na 
volitvah pomembna. Mladi, pridite in glasujte, in če se že ne želite javno politično opredeljevati, na kar so me 
te dni opozorili mladinci iz mojega okolja, volitve so itak tajne!

Če si v tem smislu vzamemo k srcu misel predavatelja iz preboldske knjižnice Alana Gregorca, ki pravi, da 
je definicija norosti, da dan za dnem počnemo enake stvari in pričakujemo različen rezultat, potem je zadnji 
čas, da razmislimo o tem in ravnamo zunaj svojih okvirov.

V duhu protestantizma, katerega ideje praznujemo te dni, pa tudi izkušenj tistih, ki jih ni več med nami, 
vam kličem: »Bodite svoji tudi to jesen! Ker potem boste lahko svoji tudi naprej!«                             Lucija Kolar

Bodite svoji
foto: T. T.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŽALEC
Savinjske čete 4, Žalec

Komemoracije ob spomenikih ZB za vrednote NOB
KO ZB NOB Datum in čas Lokacija
ANDRAŽ četrtek,1. 11. 2018, ob 10.00 pri spomeniku NOB v Andražu
BRASLOVČE petek, 26. 10. 2018, ob 09.00 

petek, 26. 10. 2018, ob 11.00
pri spomeniku NOB v Letušu
pri Osnovni šoli Braslovče

GALICIJA petek, 26. 10. 2018, ob 11.00 pri Osnovni šoli Trje
GOMILSKO četrtek,1. 11. 2018, ob 8.20 pri Osnovni šoli Gomilsko
GOTOVLJE petek, 26. 10. 2018, ob 10.00 pri spomeniku NOB v Gotovljah
GRIŽE petek, 26. 10. 2018, ob 10.00 pri OŠ Griže
GRIŽE četrtek, 1. 11. 2018, ob 14.00 pri spomeniku NOB v Migojnicah
LIBOJE petek, 26. 10. 2018, ob 16.00 pri Osnovni šoli Liboje
PETROVČE petek, 26. 10. 2018, ob 11.30 pri Osnovni šoli Petrovče
POLZELA petek, 26. 10. 2018, ob 11.30  pri spomeniku NOB na Polzeli
PONIKVA nedelja, 28. 10. 2018, ob 10.00 pri spomeniku NOB na Ponikvi
PREBOLD petek, 26. 10. 2018, ob 17.00  pri spomeniku NOB v Preboldu
ŠEMPETER petek, 26. 10. 2018, ob 10.30 pri spominski plošči (kulturni dom)
TABOR petek, 26. 10. 2018, ob 11.00 pri spominski plošči OŠ Tabor
VRANSKO sreda, 31. 10. 2018, ob 11.00  pri spomeniku NOB na Gorici
VRBJE sobota, 27. 10. 2018, ob 16.00  pri spomeniku NOB v Vrbju
ŽALEC petek, 26. 10. 2018, ob 11.00 pri spomeniku NOB na Šland. trgu

ZAKLJUČEK III. SEZONE FONTANE PIV

9.00-13.00 Pestro dogajanje za otroke, z dobrodelno
čarovniško tržnico in delavnicami, 

15.00 Jesenski pozdrav od fontane - z dobro glasbo,
pečenim kostanjem in degustacijskim presenečenjem. 

v sredo, 31. 10. 2018
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Oktobra so začeli z deli za 
izgradnjo nadkritja tržnice 
v Žalcu, ki vključuje zgibano 
platneno streho na jekleni 
konstrukciji (5 polj) in ure-
ditev pripadajoče infrastruk-
ture. Na noč čarovnic, 31. 
oktobra, bo s sklepnim doga-
janjem svoje pipe za to sezo-

no zaprla Fontana piv Zeleno 
zlato in tako bodo dela na 
bližnji lokaciji tržnice zaradi 
zmanjšane frekvence ljudi še 
lažje potekala.

Sočasno s streho za nadkritje 
tržnice, ki je predmet projekta 
LAS SSD »Tržnica Žalec«, bo 
JKP Žalec opravilo tudi zuna-

njo ureditev oziroma razširitev 
ploščadi, obnovilo vodovod in 
fekalno kanalizacijo, uredilo 
meteorno kanalizacijo in elek-
trično omrežje. Nabavili bodo 
dodatni zabojnik in nove stoj-
nice. Na Občini Žalec so pove-
dali, da bodo dela predvidoma 
zaključili decembra letos. L. K.

Nadkritje tržnice do konca leta

Priprave na potres so bile prava paša za oči.
foto: T. T.

Medtem ko na standardni lokaciji tržnice potekajo dela za gradnjo nadkritja, pa je žalska tržnica dobila začasno mesto na 
parkirišču med Domom II. slovenskega tabora in Športnim centrom Žalec.

foto: T. T.


