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Predstavljate si situacijo … Imate rok za zaključek projekta, ni ga mogoče prestaviti. 
Realizacija ni odvisna samo od vas, kajti v verigi so drugi, ki vam morajo poslati svoja 
gradiva, izdelke, skratka tisto, kar potrebujete za nadaljevanje vašega dela. Kljub znanemu 
letnemu terminskemu načrtu, vsakokratnemu ponovnemu opomniku na roke, ki veljajo, se 
teh ne držijo. Spet znova zamujajo, najbolj tisti, ki bi se morali najbolj držati pravil, biti 
zgled.  

Seveda kdaj toleriramo, vsakemu se kdaj zgodi kakšna zamuda, kakšna druga napakica … 
Toda, dogaja se večkrat, redno … In potem se ne moreš znebiti občutka, da kompromisi v 
tem smislu prinesejo samo to, da ti vsakič, ko ponudiš dlan, odtrgajo še kaj zraven, na koncu 
roko. Ali pa prinesejo vsaj neko razvado, v vsakem primeru pa nered, ki meji na kaos … 

Naprej: Postavljena so vsebinska pravila, pristojnosti. Vsakokrat se najde kdo, ki mu ni 
jasno, ki se razburja nad tistim, za kar ni pristojen, in nad tistim, ki je pristojen in ki pravila 
spoštuje. Tudi v stilu »a veste, kdo sem jaz« in »kaj si predstavljate, da ste«. Žalitve niso 
izvzete. Tole o pravilih velja tudi za razumevanje, da moraš tudi plačati, če nekaj naročiš. 
Nekateri ne razumejo, da morajo kaj plačati … Včasih že razmišljamo, da je morda z nami 
kaj narobe, morda se pač svet vrti drugače. Toda zakaj potem drugi lahko spoštujejo pravila, 
jih razumejo, vedo, da niso pristojni in ne odločajo, vedo, da morajo kaj plačati … Vam je 
kaj znano?

Prepričana sem, da bi morali biti tisti, za katere »moramo vedeti, kdo so«, vsem zgled in bi 
morali najbolj spoštovati pravila. No, tako so nas vsaj učili … Zakaj bi spoštovali mi, če nas 
drugi ne spoštujejo oz. ne spoštujejo tega, kar počnemo in kar smo, v vseh posebnostih, ki 
pridejo zraven? Spoštovanje je še pomembnejše v odnosu nadrejeni – podrejeni ali tam, kjer 
kdo samo misli, da je nekaj več od tistega na drugi strani.

Veste, prepričana sem, da ni prave ljubezni brez spoštovanja. In sploh ne govorim le o 
ljubezni med partnerjema, govorim tudi o »ljubezni« v smislu optimalnega in uspešnega 
poslovnega sodelovanja med poslovnimi partnerji, o spoštovanju v odnosih na vseh ravneh. 

In ko smo že pri spoštovanju … Neizmerno spoštujem skupino zavednih Slovencev, ki 
so tistega 27. aprila 1941 ustanovili protiimperialistično fronto, kasneje preimenovano 
v Osvobodilno fronto, ki je pomenila začetek organiziranega upora proti okupatorju pri 
nas. Naj dan upora proti okupatorju in bližajoči se praznik dela spodbudita razmislek o 
spoštovanju in ljubezni, da ne rečem strasti, ki sta ključna za dosego najpreprostejših in tudi 
najkompleksnejših in smelih ciljev. Gotovo bo z malo več občutka, posluha in spoštovanja 
doseganje teh ciljev lažje. Želim vam prijetne praznične dni in vdihnite maj s strastjo v vsej 
njegovi prebujeni barvitosti!

 Lucija Kolar

Spoštujmo in ljubimo
foto: D. N.

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.

Kuhna pri Fontani 
Društva se predstavijo na Kuhni pri Fontani

www.turizem-zalec.si
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Oglas UTRIP 2018  MAREC - vizitka 
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NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat – 
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si

TZ-AZ-LPU67-91x60mm-SL.indd   1 23/01/18   14:42

 
Oglašujte 
z nami ... 

utripamo 
z vami

03/712 12 80

zkst.utrip@siol.net

V spomladanskih mesecih 
po dolini na manjka cvetlič-
nih tržnic, ki jih organizirajo 
turistična društva. Prejšnjo 
soboto je cvetlična tržnica 
zaživela v Preboldu, Žalcu, 
Vrbju in še kje. 

Cvetlično tržnico so v Pre-
boldu in Žalcu pripravili v 
sklopu kmečke in podeželske 
tržnice, ki sta odprti vsako 
soboto dopoldan. V Vrbju so 
cvetlično tržnico postavili na 

parkirišču sredi vasi.
V Žalcu je cvetlično tržnic 

organiziralo tamkajšnje turi-
stično društvo v sodelovanju z 
Mestno skupnostjo Žalec, JKP 
Žalec in Inštitutom za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Slove-
nije Žalec. Na njej so članom 
turističnega društva in mešča-
nom Žalca ter Ložnice poda-
rili cvetlično sadiko. Sadike 
rož in zelišč pa je bilo mogoče 
tudi kupiti.

Tudi cvetlično tržnico v Pre-
boldu je organiziralo tamkaj-
šnje turistično društvo, ki tudi 
sicer skrbi za delovanje kmečke 
tržnice ob sobotah dopoldne. 
Občina pa ob tej priložnosti 
vsako leto poskrbi za vabilo na 
cvetlično tržnico z bonom, ki 
ga prejmejo vsa gospodinjstva 
in ga lahko vnovčijo ob naku-
pu. Tokrat so organizatorji pri-
pravili tudi predavanje o sadi-
tvi lončnic. D. N.      

Številne cvetlične tržnice

Bogata ponudba sadik cvetja v Preboldu

Vsem bralcem
Utripa Savinjske doline 

čestitamo
ob 27. aprilu,

dnevu upora proti 
okupatorju
in 1. maju,

prazniku dela.

Prijetno praznovanje!


