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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.

Ko sem te dni opazovala ponosne mlade ljudi na maturantskem plesu, v zanje neobičajnih 
opravah, dekleta vsa cvetoča, v visokih petah, v krinolinah, dolgih, midi, mini, svetlečih, v čip-
kah, raznih barv, fante v elegantnih »bondovskih« oblekah, z metuljčki, kravatami, z zloščenimi 
čevlji in briljantnino v laseh, se mi je zdelo, da sanjam. Oja, mladost je že sama po sebi lepa, cve-
toča, sijoča. Pa kje med temi pravkar polnoletnimi, lepimi, mladimi, samozavestnimi ljudmi, ki 
družno valovijo v ritmih valčka, fokstrota, cha cha cha, ki skupaj rišejo tradicionalno četvorko, 
ob tem pa na tri, štiri sledijo navodilom plesnega učitelja, so zdaj razgrajači, prestopniki, »fa-
liranci« in uporniki? Bolj kot kdajkoli so vsaj za ta večer vsi eno, en sam ples, sijaj mladosti, 
ponos, samozavest in uspeh. Le kje bodo ti mladci jutri, čez pet, deset let? Le kam jih bo odnesla 
ali zanesla pot? Koliko ovinkov jih čaka in kako bodo iz njih, če sploh, spretno speljali? 

Zanimivo je, da je ta večer tudi občinstvo, ki jih spremlja, boža s pogledi, občuduje, fotogra-
fira, kot eno. Zelo raznoliko, ampak eno. Potem se vprašam, zakaj ni takšnih dogodkov, ki nas 
družijo v tej mali državici, še več? Morda zato, ker jih tako redke znamo tudi bolj ceniti? 

Pa razmišljam naprej. Od kod vsa za en večer usklajena množica na odru in v občinstvu priha-
ja? Kaj prinaša s seboj in kaj se ji je dogajalo včeraj, predvčerajšnjim, kam jo bo odneslo jutri, čez 
mesec dni? Koliko je zdravih, koliko bolnih? Če samo pomislim, dva dni prej sem bila na pogre-
bu ljubega prijatelja, mlado dekle med čudovitimi nasmejanimi plesalci pa je v minulem mesecu 
izgubilo svojo mamo, nekomu na tribuni se bo rodil otrok, drugi se je vselil v novo stanovanje, 
tretji je izgubil službo … kaj nosimo s sabo vsi, ki nas za trenutek združi ples?

Včasih sem mislila, da je najbolj čustven mesec maj, zdaj pa ugotavljam, da se skupaj s spre-
membami nabitim vsakdanjikom spreminjajo tudi tipične značilnosti posameznih mesecev. Ali 
pa enostavno z leti življenje doživljamo drugače, bolj čustveno, morda svoja doživljanja eno-
stavno razvijemo v širšo paleto različnih barv, odtenkov? Že februarja smo pestovali kulturo na 
krilih kulturnega praznika in si že naslednji dan nadevali različne maske. Nekateri jih niso slekli 
do valentinovega, drugi so ljubili iskreno brez srčkastega blišča, tretji so tudi tokrat potrebovali 
zunanjo šminko, da so pokrili notranjo praznino … Vsak drugače skozi to življenje … Denimo 
Mojca Škorjanc iz Velike Pirešice, ki jo predstavljamo v tokratnem Utripu. Kot šivilja je izgubila 
delo, se znašla kot samostojna podjetnica, njeno vodilo pa je, da s svojim delom in znanjem za-
služi za plačo in nič več. Čeprav včasih dela ves dan, pravi: »To ni mučenje, to je način življenja.« 
In še, da je ob tem vendarle gospodar svojega časa. »Če je delo, delaš tudi ponoči, če je zatišje, pa 
si lahko privoščiš kakšen teden ali dva dopusta.« Tako enostavno. 

Pa še druga ... Profesorica Irena Kralj, oseba z velikim O, letošnja dobitnica Savinove plakete, 
ki 'ne pozna' otrok s posebnimi potrebami in 'nemogočih' otrok: »Kogarkoli dobim v svoj ra-
zred, vsi so pridni. Ker sem tudi jaz pridna in prizadevna, ker mi ni vseeno. Otroci so isti. Če 
bom jaz obupala in ne bom imela volje, kako naj potem zahtevam od otroka, da mora vztrajati?« 
In še o ovirah na poti: »Drugi nam postavljajo plotove, mi pa to kar dopuščamo …«

 Dragi bralci, pred nami je prvi pomladanski mesec, ki prinaša svoje izkušnje, svoja čustvova-
nja. Praznujemo ženske, mame, možje in očetje. Na Gregorijevo pa se ženijo še ptički. Kjerkoli 
že boste in ne glede na to, kakšno prtljago nosite s sabo in kako kontrastno živite, vam želim, da 
jo dobro prenašate sem in tja ter da z njo ali ne glede na njo preskočite tudi kakšen plot, prema-
gate kakšno oviro, če je treba.                                                                                                                Lucija Kolar

Kontrasti življenja
foto: T. T.
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Na strateški energetski 
konferenci konec januarja 
so že šestič razglasili zma-
govalce nagrade za energet-
sko najodmevnejša podjetja 
En.odmev. Nagrado pode-

ljuje Energetika.NET, med 
tremi letošnjimi zmagovalci 
pa je že drugič tudi braslov-
ška Termotehnika, poleg nje 
še podjetji INEA in Lumar 
IG.

Nagrado En.odmev podelijo 
podjetju, ki z lastno energet-
sko učinkovitostjo in zgledno-
stjo ter izdelki ali storitvami 
izstopa in je idejni vodja na 
trgu. »Nagrajena so podjetja, 
ki so zgled ostalim in kažejo, 
v katero smer gre oziroma bi 
moral iti slovenski energet-
ski sektor, kje je še potencial, 
in s kakšnim nastopom ga je 
mogoče izkoristiti. To so pod-
jetja, ki zdravo poslujejo in 
obetajo tudi nadaljnjo zdravo 
rast, obenem pa niso imuna 
na družbene izzive,« je dejala 
vodja marketinga in dogod-
kov na Energetiki.NET Mateja 
Kegel Kozlevčar in dodala, da 
vsako leto med poslovno naj-
uspešnejšimi podjetji iščejo 
tista, ki so v svetu energetike 
odmevna, inovativna in pro-
dorna. 

Podjetje Termotehnika, ki 
se na trgu predstavlja pod bla-
govno znamko Kronoterm, 
ima kot stoodstotno domače 
podjetje veliko odgovornost 
tako do zaposlenih kot družbe 
nasploh. Nagrado En.odmev v 
kategoriji srednje velikih pod-
jetij je braslovško družinsko 
podjetje prejelo že drugo leto 
zapored. T. Tavčar

Znova med energetsko najodmevnejšimi

Letošnji nagrajenci (z leve): Aljoša Sevčnikar (Lumar IG), Bogdan Kronovšek 
(Termotehnika) in Peter Kosin (Inea).              

Poklon kulturi

V počastitev slovenskega 
kulturnega praznika so se 
po Spodnji Savinjski dolini 
zvrstile številne proslave in 
ostale prireditve.

V Žalcu so se prazniku 
poklonili na najboljši možni 
način, z odprtjem prenovlje-
nega Doma II. slovenskega 
tabora, ki je tudi največji 
kulturni hram v dolini. Več o 
prireditvah po dolini na str. 
2, 3, 5, 6, 8 in 9.                   L.K.


