
Bogat prireditveni utrip 
doline so minule dni zao-
krožili tudi s praznovanjem 
dneva državnosti. 

Osrednjo občinsko prosla-
vo ob dnevu državnosti in 
25-letnici neoddaje orožja in 
Manevrske strukture narodne 
zaščite (MSNZ) so v organi-
zaciji Območnega združenje 
veteranov vojne za Slovenijo  
Spodnje Savinjske doline in 
žalskega odbora Veteranske-
ga društva Sever v ponedeljek 
pripravili na Šlandrovem trgu 
v Žalcu. Slavnostni govornik 
je bil general Ladislav Lipič, 
predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo, v kulturno-
-umetniškem programu pa je 
sodelovala Glasbena šola Risto 
Savin Žalec. Že v nedeljo, dan 
prej, so s Kresničnim večerom 
v Dvorcu Novo Celje in s kon-
certom ansambla Čarlijevi an-
geli pozdravili poletni solsticij.

Slavnostno sejo ob občin-
skem prazniku Občine Bra-
slovče in državnem prazniku 
sta v Domu kulture Braslovče 
včeraj pripravili Osnovna šola 
Braslovče in Občina Braslovče 
in se hkrati s srčno popotni-
co poslovili od devetošolcev 

OŠ Braslovče. Na Vranskem 
bodo z gledališko predstavo 
Zlata goska praznovali danes 
ob 10.30. Polzelsko občinsko 
proslavo ob dnevu državnosti 
s slavnostno govornico Lju-
dmilo Novak bodo nocoj ob 
18. uri pripravili na grajskem 

dvorišču Gradu Komenda, ob 
19.30 pa bo slavnostno sejo 
ob občinskem in državnem 
prazniku s podelitvijo pri-
znanj v športni dvorani OŠ 
Prebold pripravila tudi Obči-
na Prebold. Koncert ob dnevu 
državnosti Pod kozolcem bo 
v petek, 27. junija, v velikem 
kozolcu pri Aninem domu, 
prireditev pa bo pripravilo 
KD Antona Schwaba. Čestita-
mo ob prazniku!

L. K.
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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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Letos je poletje malo pohi-
telo in nam že sredi junija po-
streglo z visokimi temperatu-
rami, zato so tudi v Preboldu 
prej kot običajno odprli ko-
palno sezono. Uradno se je to 
zgodilo že v petek, 12. junija.

Bazen bo odprt vse poletje 
oziroma dokler bo primerno 
vreme. Lanska sezona ni bila 
naklonjena kopalcem, saj je 
bilo zaradi slabega vremena 
malo kopalnih dni. Na občini, 

ki upravlja z bazenom, upajo, 
da bo vreme boljše in da bodo 
občani in tudi ostali lahko čim 
bolj izkoristili možnosti, ki jih 
daje ta bazenski kompleks. 

Pogoji koriščenja ostajajo 
enaki kot lani. Za otroke do 
18 let iz preboldske občine je 
kopanje brezplačno. Dnevna 
karta za otroke iz ostalih občin 
pa je 1 evro. Za ostale odrasle 
kopalce je cena celodnevne 
karte 3 evre, za upokojence pa 

evro manj. Cena kopanja po 
14. uri znaša 2 evra. Zaintere-
sirani lahko kupijo tudi letno 
karto, za katero bodo odšteli 
30 evrov, upokojenci in štu-
denti pa bodo zanjo plačali le 
20 evrov.

S takšnimi cenami seveda ne 
pokrijejo vseh stroškov obra-
tovanja, zato morajo zagotoviti 
denar iz proračuna, toda v do-
bro občanov se je tako odločil 
preboldski občinski svet. D. N.

Bazen obratuje od srede junija

Ja, te dni, še posebej maja in junija, smo morali biti hudo poskočni, če smo hoteli užiti vse prireditve in 
dogajanja, ki jih v teh mesecih ponujajo blizu in daleč. Ponudba športnih prireditev, tekov, kolesarjenj, 
najrazličnejših aktivnosti, kulturnih, turističnih, mešanih, takih in drugačnih, delavnic, ustvarjalnic, za 
otroke, za srednje, za odrasle, veselic in drugih fešt … Mnogi kraji, ne več le občine, imajo ob praznikih že 
kar svoje cikle prireditev, ki se vijejo skozi daljše obdobje, različne »jade« in »dnevi« angažirajo množice 
ljudi, društev, skupin, posameznikov, vsi so poskočni karseda v smislu hiperprodukcije prirejanja različnih 
prireditev. Super. To pomeni, da je baza aktivna, da si želimo tovrstne hrane, da si želimo biti aktivni, da se 
želimo zabavati, da nas tudi ustvarjalnost še ni zapustila in da nas niso pohodili neugodni časi. 

Ne vem pa, zakaj vse v razponu dveh mesecev? Zakaj včasih več prireditev na isti dan, deset prireditev v 
enem vikendu, celo velikih veselic v istem terminu? Upam si trditi, da se je redko komu uspelo udeležiti ve-
čine ali vsaj polovice vseh ponujenih. Vsaj tistih, ki bi si jih najbolj želel. V redu, toplejše obdobje in še pred 
dopusti sta del argumentov za! Ali ni želja organizatorjev, da bi bile prireditve čim bolj obiskane? Že tako 
vreme kdaj naredi škodo … Toliko truda in dela, toliko živcev in skrbi, izkupiček pa potem ni ravno takšen, 
kot bi si ga prireditev zaslužila! Ja, res bi moral biti poskočen, da bi obdelal vsaj vse tiste prireditve, ki so ti 
vsebinsko blizu. Ob vseh obveznostih te dni v službi, doma, pa šola se zaključuje, pa otroci nastopajo … Kaj 
šele v novinarskem smislu, da bi o njih pisal. In časopis ima vedno isto število strani, tudi če je dogodkov 
več. 

Vem, da ni enostavno, ampak vendarle, ali ne bi bilo racionalneje, ceneje, pa še vsi bi se lahko imeli bolj 
fajn, brez slabe volje, če bi se organizatorji malo bolj uskladili, bolj povezali in naredili manj, še bolje in z 
več obiskovalci? Vsaj znotraj ene občine, morda doline? Ko sem te dni spraševala, zakaj toliko, je bil eden 
od argumentov, da moraš prijaviti prireditev, da potem dobiš vsaj nekaj sredstva … No, če je to res, gotovo 
zasluži razmislek odgovornih. Pa pustimo to, čas nam je hitreje minil zaradi vsega dogajanja in lepo smo se 
tudi imeli. Nehvaležno bi bilo reči, da ne!

Poskočnost, natančneje besedno zvezo »na poskok« lahko vzamemo tudi drugače, saj veste, v smislu tiste 
vsem znane, drugače pa javno tajne poskočnosti v seksualnem smislu. Kolegica mi je že večkrat rekla: O tej 
poskočnosti piši, je malo žgečkljiva, samo še vedno bolj zdrava kot kaka druga kur…ja. Bolj eko, bolj bio, 
če se izrazim bolj moderno. »Hop, Marinka, pridi, greva v galop. Hop, Marinka, bolj živo in na poskok, 
potepinka pravijo ji vsi, navihane Marinke pa to sploh ne skrbi,« so v teh dneh v naših logih prepevali Ato-
mik Harmonik in kar nekaj poskočnih spomnili na prijetno, vznemirljivo stran življenja. Ampak, saj veste, 
ljudje smo nagnjeni k temu, da nas hitro zanese k »preveč« in da naše človeške slabosti velikokrat s pridom 
izkoriščajo drugi … Zato velja prava mera pri poskočnosti … vseh vrst.

Najbrž poznate stavek, ki se vam izpiše ob odpiranju spletnih strani: »Ta spletna stran za boljše delova-
nje in doseganje boljše uporabniške izkušnje uporablja piškotke.« Ne vemo točno, kakšne piškotke imajo v 
mislih. Vemo pa, da se bomo, če sprejmemo, manj »matrali« z aplikacijami na strani, vse naj bi šlo hitreje, 
bolje.  No, takšne in drugačne »piškotke« nam ponuja današnji svet vsak dan, v vsakem trenutku, ne le v TV-
-prodaji … Za denar, zaradi posrednih marketinških ali kakih drugih interesov, včasih tudi nevede. In da 
želja po hitrem doseganju stvari, po bližnjicah, kratkoročnih zadovoljstvih po navadi na daljši rok ne doseže 
cilja, če že ne škodi. Zato, previdno pri piškotkih, ki jih ponuja življenje. V vsakem primeru velja, da preveč 
sladkega škodi zdravju.  Prava mera in prava kakovost v pravem trenutku so preizkušena pravila! Poletje, za 
mnoge skok na počitnice ali/in na dopust, so pravi čas za razmislek o tem. Naj bo vaš skok osvežilen in po 
vaši meri! 

Lucija Kolar

Na poskok!
foto: T. T.

Najmlajši se že veselijo kopanja na preboldskem bazenu.

Čarlijevi angelčki so na Kresnični večer spomnili na znane slovenske popevke.
foto: T. T.
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