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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja
gospodinjstva občine Žalec, Braslovče in Prebold.

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.

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  

V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.
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Sredi maja se je na dvo-
dnevnem obisku v Savinjski 
regiji, tudi v Spodnji Savinj-
ski dolini, mudila Vlada RS.

Predsednik vlade dr. Miro 
Cerar je obiskal podjetje Teh-
nos v Žalcu in direktor pod-
jetja Anton Kisovar je ob tem 
povedal, da ne vedo natančno, 
zakaj so izbrali prav Tehnos: 
»Po svoje je to čast za nas vse, 
da smo dobro, zdravo in neo-
bremenjeno podjetje na pravi 
poti. Aktualna politika nas je 
resnično sama prepoznala. In 
to nam kar nekaj pomeni.«

Več o tem na str. 8 in 9.
K. R.

Vlada tudi v naši dolini

Sklenili smo maj, mesec ljubezni in, ja, travica je že pred časom dobila »fedrce«, tudi porok je baje maja 
v povprečju največ, tudi zdaj, ko niso več v modi. No, iz »najhujšega« sem že ven, kot se radi pošalimo 
mi, v srednjih letih. Razmišljam pa o tistem, kar se zgodi po »maju«, no, po vsaj desetem maju … Najbrž 
ne bom veliko zgrešila, če si drznem trditi, realno, da se v partnerskih odnosih večina kdaj vpraša, kaj mi 
je tega treba in ali me ne razume ali pa se dela, da me ne razume ali kaj podobnega. Kje se izgubi tisti 
navdih zaljubljenosti, ko ima vsako vprašanje točen odgovor, še več, ko oba razumeva vse, in to enako, ko 
ni potrebno dosti pregovarjanja, da se strinjava? Kje je tista kemija, ki je na začetku reševala tudi največje 
konflikte? Če so sploh bili … Imam svojo teorijo, ampak zagotovo vsem ne bo všeč. Razlog je iskati v tistem, 
kar v zvezo prinesemo s sabo in kar (ne)uspemo predelati, narediti na sebi, na poti odraščanja, takrat, ko 
se ne moremo več izgovarjati na tako ali drugačno socializacijo zgodnjega otroštva in mladosti. Takrat, ko 
moramo v zvezo, ko poližemo prvi med in tudi vse priboljške, vložiti tisto, kar smo se naučili kasneje, tisto 
kaj več, vso možno ustvarjalnost in posluh za sočloveka, ali narediti kakšen kompromis več, kot smo si 
kdajkoli predstavljali. Kompromisi so sicer normalna stvar, celo super stvar v odnosih, samo priporočljivo 
je, da jih sklepata oba, vsaj približno enakomerno skozi daljše obdobje. Pri tem ljubezen še zdaleč ni dovolj, 
še pomembneje pa je spoštovanje drug drugega, vsega, kar eden ali drugi prinese s sabo.

Pa si dovolim še eno trditev, da namreč tudi tisti partnerji, ki delujejo navzven že skoraj idealno, skoraj 
gotovo v resnici to niso. Mislim kot posamezniki ali kot par, ki bi ustrezal stilu »in potem sta živela srečno 
do konca svojih dni …«, znajo pa idealno zliti različnost v dopolnjevanje in neskladja v nadgradnjo drug 
drugega. In to je ključ. Ne morem se bolj strinjati, a zagotovo ne bi znala tako posvečeno povedati, kot je 
povedal dr. Karel Gržan ob obisku v Preboldu, kjer je preživljal mladost: »Pomembno je, da ozavestimo, 
da smo rojeni v cvet dvojnosti in se med seboj tako ali drugače vedno znova delimo. In pomembno je, da 
znamo to raznolikost, pestrost uporabiti kot kapital za dopolnjevanje in sodelovanje.« Dopolnjevanje in 
sodelovanje. Ja, to pomeni, da ne vadimo le tehnike sodelovanja in skupnega življenja, ker tehnika, ko 
zmanjka olja (beri volje), lahko škripa, če pa je vse skupaj narejeno z nekaj več, potem deluje kot namazano, 
celo bolje kot takrat, ko je življenje negovala »samo« zaljubljenost. 

Strinjam se z nekdanjo vrhunsko plesalko, ki je dejala: »Dobrega plesalca ne naredi samo njegova tehnika, 
ampak tudi njegova strast!« Prepričana sem, da bi ji pritrdila tudi organizatorka državnega prvenstva 
navijaških in pom pon skupin v Preboldu prejšnji vikend Zina Vovk. Njen ples in tudi vse, kar počne, brez 
dvoma kaže na strast. Kako bi sicer v Prebold pripeljala državno prvenstvo iz »bele Ljubljane«?! Verjamem, 
da brez strasti, seveda v »rabi primernih dozah«, ne gre nikjer. No, gre, ampak, ko govorimo o presežkih 
na katerem koli področju, je strast tista, ki jih edina ustvarja. To je tisto, česar se nihče ne more naučiti, to 
je tisto, kar enostavno imaš ali nimaš, to je tisto, kar si ali pa nisi, in to vlagaš tudi v odnos, v ples življenja. 
Želim vam torej veliko strasti in tudi strastnih ljudi, s katerim soustvarjate odlične plese življenja. Ne le 
take, ki so Ireni s Polzele v nedeljo prinesli golfa! Želim vam plese, ki v začetku delujejo, kot da jih nikoli ne 
bomo znali, na koncu pa v teh plesih uživamo, kot da smo se z njimi rodili, in jih čutimo, kot da so del nas 
že od nekdaj. 

Lucija Kolar

Spoštovanja in strasti!
foto: T. T.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar in direktor podjetja Tehnos Anton Kisovar sta 
obisku odkrila in podpisala spominsko ploščo za novo halo.

Minulo nedeljo so v športni 
dvorani OŠ Prebold pripravili 
državno prvenstvo ZNPS in 
2. tekmo za pokal Slovenije 
Prebold open 2017 navijaških, 
pom pon, hip hop cheer, akro-
batskih in pom dance skupin.

Tekmovanje je organizirala 
Zveza navijaških in pom pon 
skupin Slovenije v sodelovanju 
s KD Mavrica, ki ima sedež v 
Braslovčah, deluje pa tudi v 

preboldski občini, in KK Pre-
bold 2014. Preboldska dvorana 
namreč nudi zelo dobre pogoje 
za tekmovanja, dovolj je tudi 
parkirišč. Tekmovanja so se 
poleg KD Mavrica z najštevilč-
nejšo ekipo pod vodstvom Zine 
Volk udeležile tudi: ŠKD Frklje, 
GD Capris, AK Pivka, ŠK Flip 
Piran, ŠD Matrica Gym, ŠD 
Cvetka in akrobati OŠ Dobrava. 
Vsa društva so se predstavila z 

več skupinami, v 22 kategorijah 
se je zvrstilo kar 54 nastopov.  

Prve tri uvrščene ekipe v 
posameznih kategorijah so si 
priborile pravico nastopa na 
evropskem prvenstvu plesnih 
in navijaških skupin, ki bo 1. 
in 2. julija v Zagrebu. Med nji-
mi bo kar nekaj skupin tudi iz 
savinjskega KD Mavrica, med 
drugim tudi seniorska skupina 
Cat mame.  D. N. 

Navijaške in pom pon skupine v Preboldu

Ena izmed odličnih skupin KD Mavrica

foto: T. T.


