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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

Generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministr-
stvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Sabina Koleša je na okrogli mizi v Braslovčah med 
drugim ob sredstvih, ki so na voljo za ukrepe snovne in energetske učinkovitosti za mala in srednja 
podjetja ter za raziskave, razvoj in inovacije, omenjala pametne specializacije, pametna delovna 
mesta, ki jih gradijo lokalne skupnosti, pametne tovarne in celo pametno hrano, pametni turizem, 
ki naj bi prišli v poštev za financiranje na prvem skupnem javnem razpisu ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport ter ministrstva za gospodarstvo. Pametni kaj že? Ali to pomeni, da smo 
imeli do zdaj butaste specializacije, butaste tovarne, butasta delovna mesta, butasto hrano, da ne 
rečem butasti turizem?! Ali pa je to enostavno nadaljevanje zgodbe o pametnih telefonih, ki seve-
da s svojo tehnološko priročnostjo marsikaj poenostavijo, rešijo. No, na koncu pa poneumljajo … 
Kot nas poneumljajo s z vse pogostejšimi skovankami, ki samo s pravilno uporabljeno termino-
logijo »pašejo« v posamezne evropske razpise in imajo, si upam trditi, velikokrat premalo zveze 
z realnostjo. Vsekakor je naša država svetovni prvak v uvajanju vedno novega administriranja, 
čeprav radi povedo, da odstranjujejo administrativne ovire. No, prosim, pojdite pogledat iz pisarn 
na teren (in ne na protokolarni obisk)!

Pomočnik direktorja braslovške Termotehnike dr. Dejan Besednjak je opozoril, da vloži država 
v pripravo razpisov zelo veliko časa in energije, zaplete vsebino obrazcev, zaradi česar potrebuje-
jo podjetja za prijavo svetovalce. To pomeni, da dobršen del denarja z razpisov ponikne v nekih 
drugih gospodarskih družbah, ampak to so družbe, ki živijo od razpisov. »Podjetje, ki se bori na 
trgu za posel, da proda svoje izdelke, pa se enostavno nima časa ukvarjati s tako zapletenimi po-
stopki pridobivanja sredstev.« In tu bi lahko še kaj dodali. Žal razpisi niso edino področje, kjer 
država to počne. Naj omenim samo davčne blagajne, ki same po sebi niso problem, da jih nalaga 
društvom, ki itak slonijo na prostovoljnem delu in delajo iz rok v usta, je pa spet ena zadeva, ki 
jo lahko odložimo v predal »Bolj papeško od papeža«. Pa kaj mislite, da se bo dalo fanatikom, ki 
v društvih žrtvujejo svoj prosti čas, namesto vsebine, zaradi katere so včlanjeni v društvo, zdaj 
ukvarjati z izdelovanjem internih pravilnikov, vodenjem evidenc …?! Se bodo morali, boste rekli, 
ampak sprašujem se, če je bistvo delovanja neprofitnih organizacij v tem, da se država usede še na 
tisto malo, kar uspejo ljudje s prostovoljnim delom prinesti v društvo. 

Zakaj se ves čas ukvarjamo z vedno več administrativnimi ovirami in ne manj? O tem se resno 
sprašujem. Pa naredimo anketo (možnih je več odgovorov). Zakaj naša država vedno znova zaple-
ta postopke in nalaga nove obveznosti?

A – Da zaposli državljane, podjetja, da nimajo časa razmišljati in opaziti kaj drugega. B – Da 
ustvari nov dober (in lahek) zaslužek za nekatere ponudnike (največkrat izbrane). C – Ker mora 
opravičiti delovna mesta v svojih še vedno razkošnih javnih službah. Č – Drugo (zapišite) _______ 
Ali se tudi vam zdi, da bi bilo pravzaprav smiselno obkrožiti vse odgovore, pod drugo bi pa tako 
ali tako vsak izmed vas zapisal še kakšno »butasto«, ker »pametne« so rezervirane za izbrance, če 
se vrnemo na razmišljanje v začetku tega zapisa. In potem smo spet pri tem, da nas delajo butaste, 
da ne rečem, da se norčujejo iz nas, ko nam mečejo v oči vedno nov pesek, da ne vidimo očitnih 
pametnih bedarij.

Morda priporočilo državi, naj bo previdna, da se ne bo zgodilo, da bo podjetjem in posame-
znikom počasi zmanjkalo volje … Saj veste, podjetja se prestavijo v tujino in še slabše, tja odidejo 
mladi, ki imajo tega še prej dovolj. Da ne bomo ostali samo ta stari, pa butasti, med njimi pa bo 
gotovo najbolj butasto izpadla država. Pametno preživite bližajoči se adventni čas in tudi če kaj 
butastega naredite, samo da bo v vaše zadovoljstvo.

Lucija Kolar

Pametni in butasti
foto: T. T.

V Trnavi v braslovški obči-
ni je podjetje Termotehnika, 
ki proizvaja pod blagovno 
znamko Kronoterm, v začet-
ku novembra na 5.000 kva-
dratnih metrih odprlo nov 
objekt, v kar je vložilo 6 mili-
jonov evrov. Svojo kapaciteto 
je tako s 7 tisoč toplotnih čr-
palk na leto povečalo na kar 
20 tisoč. S tem pa je omogo-
čilo tudi povečanje števila za-
poslenih s sedanjih 62 na 130.

Paradni konj Termotehni-
ke je toplotna črpalka WP2 
LF-301E, ki je po kakovosti 
in učinkovitosti v evropskem 
vrhu, najvišji rezultat med vse-
mi proizvajalci so potrdili na 
najbolj priznanem švicarskem 
inštitutu Wärmepupen Test 
Zentrum. Podjetje Termoteh-
nika v vseh 25 letih obstoja 

vlaga v lasten razvoj in je osta-
lo domače podjetje v družinski 
lasti, ki je družbeno odgovor-
no v okolju, kjer deluje. To je 
kakovost domačih podjetij, ki 

skupaj z vizionarstvom druži-
ne Kronovšek daje rezultate, 
kot je bilo denimo odprtje no-
vih prostorov. Več na str. 11.

L. K., K. R.

Kljub oviram rast in razvoj

Dom II. slovenskega tabo-
ra v Žalcu dobiva teh dneh že 
bolj jasne obrise končne zu-
nanje podobe. Takole je bilo 
prejšnjo soboto pred domom, 
ko nas je presenetil prvi sneg.

Obiskovalci so se zdaj že na-

vadili na nekoliko spremenjen 
dostop do doma zaradi zaprte 
avle. Začasna vhoda na sever-
ni in južni strani sta zaživela, 
prav tako prirejeni garderobi 
na obeh straneh in začasna bla-
gajna  za prodajo vstopnic uro 

pred predstavo v pisarni Utripa 
Savinjske doline. Občasno ne-
koliko večjo gnečo obiskovalci 
strpno prenašajo, dejavnosti v 
dvorani pa potekajo brez ve-
čjih težav zaradi prenove. 

L. K.

Dom dobiva novo podobo

Ob odprtju novih prostorov podjetja Termotehnike Kronoterm (z leve) direktor 
Bogdan Kronovšek, prokurist Rudi Kronovšek, dr. Peter Novak (Energotech), dr. 
Sabina Koleša (MGRT) in župan Branimir Strojanšek

Nastajajočo svežo podobo kulturnega hrama je minuli vikend "krstil" letošnji prvi sneg.

foto: T. T.

foto: T. T.


