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April je poleg aprilskih stvari prinesel dolini vrsto odličnih rezultatov v ekipnih športih z žogo, predvsem 
v rokometu in odbojki. Dobili smo tri državne prvake in dva državna podprvaka šolskih državnih prvenstev, 
državne prvakinje v odbojki v Braslovčah in rokometu v Žalcu, državne prvake v odbojki v Šempetru ter pod-
prvake v odbojki v Braslovčah in rokometu v Petrovčah. Če temu dodamo še klubske uspehe v teh športih, 
ki jih naša dolina niza od Braslovč preko Šempetra do Žalca, potem lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da 
se najbrž dela kakovostno in da se glede na uspešnost klubskega podmladka razmišlja in dela tudi razvojno. 
Dekleta in fantje na prireditvah žanjejo pohvale in se uvrščajo med športne dosežke leta. Po dveh šolskih 
državnih finalih, rokometnem v Žalcu in odbojkarskem v Šempetru, če omenim le najbolj sveže dogodke, se 
vrstijo pohvale organizaciji in vzdušju. Vse je skoraj popolno. 

Toda, koliko od tistih (in nekaj njih smo gotovo dolžni vso zahvalo in priznanje), ki spremljajo samo od 
daleč ali skoraj od blizu, v resnici ve, koliko ljudi se skriva za uspehom. Koliko prostovoljcev, športnih zane-
senjakov, skoraj fanatikov, ki vlagajo svoj čas, voljo in denar, je vključenih. Verjamem, da še vedno premalo 
za vse, kar športni ustroj ob vsej zapovedani skromnosti, ki jo narekuje čas, potrebuje. Seveda, prav imate, 
vsi so v zgodbi prostovoljno. Z veseljem. Veseli pohval in načelnih obljub podpore. Ampak žal vsi vemo, da se 
romantika konča pri preživetju. Še enkrat, ne govorim o bogastvu, ampak o preživetju in razvoju, s katerim 
osmislimo obstoj. Torej ne bom presenetila, če povem, da klubi in šport potrebujejo denar za najemnine, 
sodnike, zdravnike, prevoze, opremo, trenerje …  In potem beremo tudi na streh tokratnega Utripa, da se 
ob dobri novici ponovne uvrstitve v prvo odbojkarsko ligo šempetrski odbojkarji še odločajo, ali se to sploh 
lahko gredo. Vemo, da ne zaradi športne volje in kondicije. In ni edini klub, kjer se v vodstvih vedno znova 
ukvarjajo z dilemo materialne osnove delovanja. 

Seveda, časi so hudi. Tudi to je res, da so prostovoljci še toliko večjega pomena. Ampak dobro bi bilo katero 
od načelnih podpor in velikih besed ob uspehih prevesti še v materialni del zgodbe, v odpiranje kakih vrat ali 
konkretno pomoč. Na koncu koncev je v športno klubsko delovanje vključenih ogromno otrok, njihovih star-
šev in sorodnikov, navijačev. Vemo pa, kako je šport koristen za vzgojo. Poleg kondicije in zdravega načina 
življenja uči o odnosih, ekipnem duhu, otroke nauči, da si znajo bolje zorganizirati čas, sprejemati poraze in 
zmage. In to je koristno tudi za okolje, v katerem živijo in v katerega bodo vstopali v prihodnje. Zdaj morda 
stane več, bo pa družbo potem manj, ker bo vajen reda in tega, da se je potrebno boriti, sodelovati, in bo bolj 
usposobljen za življenje. Najbrž je manjša verjetnost, da bo breme države oziroma družbe.

In še o eni stranpoti športa. Tudi v športu velja, da je ženski šport v družbi manj vreden kot moški. Ne ver-
jamete? No, potem bi si pa morali pogledati delovanje panožnih zvez. Zdi se, da je tudi pri športu mladih po-
dobno, če se dotaknemo že omenjenih primerljivih uspehov, da so na spletnih straneh www.sportmladih.net 
najavljeni in objavljeni naši odbojkarski državni prvaki, odbojkarske in rokometne prvakinje pa ne. In smo 
že pri medijski izpostavljenosti, primerjava prenosov ženskih in moških športov prinese hitre ugotovitve, 
razen če si »vsaj« Tina Maze. Je spet problem denar? No, iz vsega zapisanega bi se dalo sklepati, da je v športu 
tudi zaradi krize hudo, a še huje je v ženskem športu … V razmislek. Naj vas maja kljub vsemu še razvajajo 
športnice in športniki, ne glede na šport in še toliko bolj, ker jih podpira toliko zanesenjakov in prostovoljcev. 
Prijetne praznične dni in veliko ljubezni do … športa in vsega drugega v maju vam želim.

Lucija Kolar
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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujeta za svoja
gospodinjstva občini Braslovče in Prebold.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva
žalske občine. Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti

v trgovinah Brglez na Vranskem
in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor in na 

sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net
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* Za izbrane akcijske motive in dimenzije. V ceno je vključena montaža in 9,5 % DDV.  
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Civilna iniciativa Braslovče 
je v sredo ob svetovnem dne-
vu Zemlje organizirala pro-
test proti odločitvi vlade, ki je 
3. razvojno os med Velenjem 
in avtocesto A1 vrnila na 
varianto F2-2 skozi Občino 
Braslovče na avtocestni pri-
ključek v Šentrupertu. Prote-
stnikom se je pridružila tudi 
Civilna iniciativa Šmartno 
ob Paki, zbrane podpise pod 
protestno izjavo pa bodo po-
slali vladi in pristojnim mini-
strstvom.

Predstavnik braslovške ci-
vilne iniciative Urban Jeriha 
je nekaj sto protestnikom, ki 
so s počasno vožnjo traktorjev 
in hojo čez prehod za pešce na 
regionalni cesti v Parižljah za 
kratek čas ovirali promet, po-
novno predstavil argumente 
proti trasi F2-2: »Razočara-
ni smo nad odločitvijo vlade, 
da se trasa vrne sem, kajti v 
Velenju je točka priključitve 
identična, hkrati pa je ta trasa 
za 200 milijonov dražja, sto 
hektarjev več kmetijske zemlje 
se uniči, prometno je manj 
učinkovita in za povrh se naj-

bolj oddaljuje od Celja.  Nad 
to odločitvijo smo razočarani 
in pozivamo ministrstvo, naj 
sprejme boljšo traso.«

Argumente proti trasi F2-2 
je v pismu predsedniku vlade, 
ministrstvom in DARS že pred 
protestnim shodom poslal žu-
pan Občine Braslovče Brani-
mir Strojanšek, ki je tudi na 
protestnem shodu poudaril, da 
Braslovčani nikakor ne naspro-
tujejo gradnji hitre ceste, saj ra-
zumejo Korošce, po kako slabih 
cestah se vozijo, da pa morajo 
pri izbiri trase vendarle prevla-

dati tehtni argumenti, da se ne 
ponovi kakšen TEŠ 6. Braslov-
čani podpirajo traso F3b ali tra-
so F6 s priključkom na Arjo vas.

Na protestnem shodu so 
svoje nasprotovanje trasi F2-2 
izrazili tudi predstavniki Civil-
ne iniciative Šmartno ob Paki, 
med drugimi pa so protestnike 
podprli predsednik Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slovenije 
Cveto Zupančič, direktor Za-
družne zveze Slovenije Bogdan 
Štepec in Anton Medved iz 
Sindikata kmetov Slovenije.
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Najdražja, najdaljša in po njivah

Urban Stariha je nekaj sto protestnikom ponovno predstavil argumente proti trasi F2-2.

V počastitev dneva Zemlje so na protestu posadili tri drevesa kot simbol 
ohranjanja narave in zdrave kmečke pameti.


