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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.

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net

V zadnjih številkah našega časopisa in tudi v tej se povečuje število pozitivnih gospodarskih 
zgodb. To ne pomeni, da jih prej nismo videli ali da jih prej ni bilo. Pomeni pa morda, da so plod 
nekoliko daljšega obdobja trdega dela, sprememb, prilagajanja in še česa, zdaj pa se kažejo tudi 
rezultati. Tega smo veseli, saj gospodarski razvoj v lokalno in širšo družbeno okolje prinaša posle-
dično tudi več drugih pozitivnih učinkov. 

Smo pa opazili tudi, da so nekoliko slabše druge plati življenja, kar je posledica splošne klime in 
sprememb na vseh življenjskih področjih. Več ljudi ima delo, ampak zaradi hitrejšega tempa manj 
kakovostnega prostega časa. Splošna slaba politična in družbena klima, ki je polna s čustvi nabi-
timi, mnogokrat tudi z manipulativnimi razpravami z vseh vetrov, je občutno poslabšala odnose 
v družbi in vplivala na zmanjšanje vrednosti tradicionalnih vrednot. Nezaupanje v nosilce sodne, 
izvršne in zakonodajne oblasti se je preneslo navzdol, v družino, na zasebno plat življenja. Vse več 
je nezaupanja, nestrpnosti, netolerance. Vse slabša je zmožnost pogovora med ljudmi na javnem 
prizorišču in se prav neprijetno vrašča v zasebno sfero. 

Kar po tekočem traku te dni, več kot prejšnja leta, poslušam od vsepovsod o prepirih in poslab-
šanju odnosov, da ne govorim še o čem hujšem v družini, tudi o ločenem življenju, o ločitvah, in to 
po desetletju in več skupnega življenja. Moje mnenje je, da je v teh zmedenih in vsestransko norih 
časih že tako težko shajati z vsem, kar prinaša življenje na pot zasebno in širše, pa če prideš v to 
zgodbo še tako dobro pripravljen. Iz solidnega domačega okolja, brez večje prtljage iz otroštva. Če 
temu ni tako, se lahko ob ne preveč naklonjenem življenju na svojem, v svoji družini, v bližnjem 
in širšem okolju težave in neprijetnosti le kopičijo in tanjšajo našo kožo. Obrambni mehanizem se 
hitro poruši in delujejo le še nagoni.

Če kdaj, potem vam na pragu novega prestopnega leta 2016 želim, da se umirite v soju lučk, 
v toplem družinskem vzdušju izven nakupovalnih centrov, raje v družbi prijateljev na ulici ob 
kakšni stojnici s toplim čajem in »kuhančkom«. Želim vam, da se v miru pogovorite, tudi kon-
struktivno sprete, potem pa potegnete črto, zakopljete bojne sekire, zapojete, zaplešete, se na-
smejite in nazdravite vsemu dobremu, ki bo premagalo slabo v vseh nas! Takšna je tudi naša že-
lja. Naj vas pisanje v zadnjem letošnjem Utripu Savinjske doline spodbudi, da razmislite o vsem 
najprej vsak pri sebi, vržete čez ramo stare zamere in vstopite v leto 2016 odločeni, da bo bolje! 
Prijazne in spodbudne božične in novoletne praznike v duhu in pomenu, kot ga nosi bližajoči se 
dan samostojnosti in enotnosti. V letu 2016 pa konstruktivnih in kakovostnih odnosov na vseh 
področjih vašega življenja. Lucija Kolar

Imejmo se radi
foto: T. T.
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Utripajte z nami ...

... tudi v letu 2016

V Spodnji Savinjski dolini 
je bila 17. decembra usta-
novljena zadruga EKOCI 
COOP SLO. Na ta dan so v 
polzelski tovarni nogavic za-
čeli tudi s proizvodnjo noga-
vic iz eko konoplje in drugih 
naravnih materialov. Pletilni 
stroj je zagnal gospodarski 
minister Zdravko Počivalšek 
ob prisotnosti predstavnikov 
treh ministrstev, ustanovi-
teljev kooperative in drugih 
podpornikov projekta De-
lovna mesta, ki jih gradi sku-
pnost.

Zadrugo Ekoci Coop Slo so 
ustanovili Eko civilna inicia-
tiva Slovenije, vse spodnjesa-
vinjske občine, Razvojna agen-
cija Savinja, Polzela, tovarna 
nogavic, konopljarna Hannah 
biz in zainteresirani posame-
zniki. Člani bodo tudi doba-

vitelji in drugi zainteresirani, 
vstopni vložek pa je najmanj 
50 evrov. 

V sodelovanju s Polzelo, to-
varno nogavic so se dogovorili 
za razvoj nogavic iz konoplje 
oziroma mešanice konoplje 
in bombaža, po uspehu prvih 
prototipov pa je prejšnji teden 
Polzela začela s proizvodnjo 
prvih tisoč nogavic. Z njihovo 
prodajo in dražbo bodo zago-
tovili denar za novo prejo, vse 
to pa bo pripomoglo k ohra-
nitvi delovnih mest v polzelski 
tovarni nogavic.

Gospodarsko ministrstvo 
je Polzeli, tovarni nogavic na-
menilo 190 tisoč evrov pomo-
či po sistemu »de minimis«. 
Proizvodnja eko tekstila sama 
po sebi ne bo rešila tovarne, 
je opozoril minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 

Zdravo Počivalšek: »Doslej 
smo iz polzelske tovarne do-
bivali samo pozive za pomoč 
brez nekih jasnih načrtov za 
prihodnost. Današnji zagon 
proizvodnje nogavic iz narav-
nih materialov je pomemben z 
več vidikov, predvsem pa zato, 
ker so se odločili, da bodo po-
skusili svojo rešitev najti po 
poti strategije razlikovanja. 
Produkt, ki so ga začeli proi-
zvajati danes, je nekaj novega, 
ekološko usmerjenega, omo-
goča novo navezavo dobavite-
ljev surovine in je prvi korak 
na poti k temu, da novemu 
poslovodstvu tovarne nogavic 
skupaj s sodelavci uspe tren-
de obrniti navzgor in narediti 
neke stabilne temelje, ki bodo 
omogočili, da bo tovarna tudi 
v prihodnje lahko poslovala.« 

K. R.

Od besed že k dejanjem

Minister Zdravko Počivalšek ob zagonu prve proizvodnje nogavic iz ekotekstila v Sloveniji, ob njem predsednik uprave Polzele 
Marko Klemenčič in državni sekretar Tadej Slapnik

foto: T. T.

Težko je biti revež
Varuhinja človekovih pra-

vic Vlasta Nussdorfer in di-
rektorica strokovne službe 
Martina Ocepek sta s sode-
lavci 16. decembra poslovali 
na Vranskem. Pogovarjali 

sta se med drugim s šestimi 
pobudniki, ki so se prijavili 
na brezplačno telefonsko šte-
vilko Varuha 080 15 30. 

Varuhinja je na Vranskem 
kot že večkrat drugod ugota-
vljala, da je težko biti revež. 

»Če nimaš ustrezne pravne 
pomoči, pa jo rabiš, se ti lahko 
številni postopki zavlečejo, za-
pletejo ali se ne izidejo v tvojo 
korist, ker ne znaš uporabiti 
vseh pravnih sredstev,« je po-
vedala.                                  K.R.
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