
Naša dolina je lahko po-
nosna tudi na razvijajoče se 
gospodarstvo, ki prinaša ra-
zvoj in nova delovna mesta. 
O tem pričajo tudi prizna-

nja, ki jih prejemajo podje-
tja iz doline. Nominiranci za 
savinjsko-zasavsko gazelo, ki 
jo vsako leto podeljuje časo-
pisna hiša Dnevnik, so bili 

letos vsi iz Spodnje Savinj-
ske doline, regijska gazela pa 
je postalo podjetje Tehnos. 
Odločitev o tem, ali je Teh-
nos tudi slovenska gazela, bo 
znana nocoj, ko bodo razgla-
sili zagovalca, najhitreje ra-
stoče se slovensko podjetje, 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani.

Poleg žalskega Tehnosa sta 
bili na regijskem izboru no-
minirani še podjetji Ograje 
Kočevar iz Prebolda in Šotori 
Petre iz Čepelj pri Vranskem. 
Slednje je bilo za regijsko ga-
zelo nominirano že lani. Tudi 
podjetje Tehnos se zdaj že 
nekaj let pojavlja na vidnih 
mestih različnih izborov, lani 
tudi med nagrajenimi sloven-
skimi inovatorji.

Več na str. 11.
 K. R.

Tehnos gazela regije
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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.

»Po moje so zaposleni motivirali mene, ker verjamejo v Tehnos in mi zaupajo, predvsem pa strah, ki me 
velikokrat žene naprej. Ni lahko podpisovati kreditnih pol zaposlenim, saj so zadaj njihove družine,« je dejal 
direktor aktualne Spodnje Savinjske gazele Anton Kisovar na vprašanje o tem, kako uspe motivirati sodelavce. 
Ob tem je hote ali nehote izpostavil vrednoto, ki se je vse premalo zavedamo, in sicer odgovornosti do vsega, 
kar počnemo, in do vseh, ki so pri tem udeleženi. Tisto vrednoto, ki daje njegovemu podjetju tudi širši ugled 
in dolgoročnejšo vrednost. Odgovornost je v teh časih namreč zelo ogrožena vrednota, ki jo po levi in desni 
prehitevajo objestnost, manipuliranje, nepremišljenost, egoizem, pristranskost, želja po večjem zaslužku, čim 
večjem dobičku … in je enostavno nismo osvojili v procesu socializacije. 

Zamislila sem se tudi ob izjavi psihoterapevta Mihe Kramlija na predavanju v Žalcu, da zmanjkuje 
pokončnih staršev, ki bodo vodili otroka, ne pa obratno. Ob tem pa, da mnogi starši delajo iz otrok čustvene 
invalide. Otroci potem zrastejo in če že v otroškem svetu funkcionirajo tako, kako bodo šele potem, ko se bodo 
znašli v svetu odraslih?!

In še na en utrinek iz oktobrskih spodnjesavinjskih logov sem bila pozorna, in sicer na ugotovitev s 
predstavitve živali ob svetovnem dnevu živali, da namreč »številne raziskave dokazujejo, da psi v službi 
pozitivno vplivajo na zaposlene, na zmanjšanje stresa, zadovoljstvo, boljše zdravje – nižji stalež bolniške 
odsotnosti z delovnega mesta in tudi na njihovo produktivnost«. Kaj torej pomeni, da bomo počasi na delovna 
mesta pripeljali pse, ker se s sodelavci ne razumemo, ker nismo sposobni vzpostaviti korektne komunikacije 
drugače in nam bodo pri tem pomagali psi? Da se razumemo, rada imam živali, pse, no, v razumnih mejah. 
Ne tako, da bi za vsako ceno hotela z njimi živeti v enosobnem stanovanju s štiričlansko družino ali da bi jih 
vozila s seboj v službo. Če karikiram, da bi z njimi nadomestila komunikacijo, ki je nisem sposobna vzpostaviti 
z ljudmi, doma, v družbi ali službi. 

Morda razmišljam narobe, pes zna biti brez dvoma zvesti prijatelj in je morda v teh zgoraj omenjenih 
zadevah še vedno boljši kot pametni telefoni in računalniki, ampak da v tej novodobni različici nadomesti 
človeške odnose, tako kot se nam dogaja z virtualnimi pametnimi pomagali, v to me pa ne boste prepričali! Še 
ena pogruntavščina sodobne realnosti, namesto da bi bila žival prijeten družinski član, ki dopolnjuje in bogati 
odnose, jih nadomešča.

Če se dotaknem še vroče tematike tega vikenda, volitev, pa ne tega, da bomo imeli drugi krog, pač pa tega, 
da se skoraj 60 odstotkom volivcev ni ljubilo, hotelo, moglo ali karkoli že na volišča. Menim, da se volivci pač 
odločajo legitimno, po svoji vesti, prepričanju in trenutnem razpoloženju, do tega imajo pravico. Jih pač niso 
prepričali tako ali drugače, da bi si želeli v tej volilni igri sodelovati in pika. Moralne ocene in polemike so v 
tem smislu brezpredmetne. Imamo pa čez tri tedne popravni izpit in samo še dva, ki nas bosta prepričevala, 
šarmirala in pritisnila na našo odgovorno državljansko držo, ki nas bo ali ne bo pripeljala na volišča. Kakor 
koli že, še prej nas bodo na to temo (ali na kakšne druge) prestrašile čarovnice, dvignili bomo zadnji letošnji 
fontanski vrček piva, se poklonili reformatorjem in prižgali sveče. Potem se bodo spet prižgali reflektorji in 
kamere volilne kampanje. Izvolite si svojega, priložnost imate! Pa lepo jesen.

Lucija Kolar

Kam gredo vrednote in odnosi?
foto: D. N.

Dom je, kjer se počutimo varne
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Anton Kisovar na podelitvi regionalne gazele
foto: Jaka Gasar, Dnevnik

Ponosni smo na našo ob-
čino, ponosni smo na naše 

mesto, je te dni večkrat pono-
vil župan Janko Kos. Žalec je 

namreč prejel še dve prizna-
nji, zlatega Sejalca 2017 za 
Fontano piv Zeleno zlato kot 
najbolj inovativen letošnji 
projekt v turizmu, ob tem pa 
je bil razglašen tudi za najlep-
še urejeno mesto v kategoriji 
malih mest v okviru projekta 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. 

Žalčani so lahko toliko bolj 
ponosni, saj se je septembra 
Žalec okitil še z zlatim med-
narodnim priznanjem Entente 
florale, če omenimo le naj-
prestižnejše priznanje. Zveza 
društev delovnih invalidov je 
Žalcu podelila tudi listino In-
validom prijazna občina. Pri-
znanja pa so seveda tudi velika 
odgovornost za naprej. Več o 
tem na str. 9. L. K.

Še dve priznanji za Žalec
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S ponedeljkove tiskovne konference Občine Žalec, na kateri so se med drugim 
pohvalili z novimi priznanji.

foto: T. T.


