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Veselim se prazničnega decembra pred nami ter gostote dogajanj in bleščavosti, ki jo prinaša! Kajti sicer 
bi bilo kar malo pusto v času po dolgem obdobju formalne in neformalne volilne kampanje, ko so bile 
nakopičene vse prireditve in aktivnosti, ki so bile tudi odlična priložnost za vse kandidate, da so se predstavili, 
družili ali pa vsaj pokazali volivcem. In da so jih v seštevku svoje pojavnosti prepričali. 

No, izvoljeni so Spodnjesavinjčane že prepričali, nekateri se za to še trudijo, a pomembno je, da bomo volivci 
z izbiro zadovoljni tudi v času, ko bodo obljube morala zamenjati dejanja. Garancije na izvoljene pa v vsakem 
primeru ne dobimo zraven, kot na primer za vsak »težji« izdelek, ki ga kupimo in deluje daljše obdobje. Saj 
res, »garancija na dane obljube« se ne sliši slabo. Morda bi si na naslednjih volitvah kakšen kandidat lahko 
omislil prav garancijo v trajanju vsaj enega mandata in si s tem zagotovil konkurenčno prednost. A potem 
bi bilo treba garancijo spraviti v življenje in omogočiti brezplačna popravila ali zamenjavo, če izvoljeni ne 
bi deloval, kot je obljubil. Se sliši bizarno? Pustimo potencialnim kandidatom in njihovim »tržnikom«, da 
morebiti obdelajo idejo in jo uporabijo … 

Mi se končno lahko ukvarjamo z veselim decembrom brez političnega prizvoka in s tem, da najdemo 
svojo srečo v svetlobi in dogajanju tega čarobnega obdobja. Čarobno palčko za svojo srečo pa mora itak najti 
vsak sam. Še več, tudi uporabi jo lahko le vsak sam. Moč uma pri tem ni dovolj, je ugotavljal predavatelj 
v Preboldu, še pomembnejša je čustvena inteligenca, ki nam daje, če jo znamo pravilno usmerjati, pravo 
energijo. Od usklajenosti uma in čustvene inteligence je odvisna uspešnost našega ravnanja. Če želite, tudi 
naše zadovoljstvo z življenjem in naša sreča. »Od moči pozitivnih čustev je odvisno, koliko energije in 
vztrajnosti bomo morali vložiti v obvladovanje težav pri uresničevanju nekega cilja, od tega pa je odvisen 
tudi uspeh tistega, kar počnemo,« je med drugim povedal predavatelj. Verjamem, da naše pozitivno ravnanje 
vpliva tudi na ravnanje ljudi v naši okolici, če ne na kratek, pa vsaj na daljši rok. In to je pomembno, ker je 
tudi naša sreča odvisna od ljudi in ne od stvari, ki nas obkrožajo. Ljudje potrebujemo občutek pripadnosti, 
intimnost, komuniciranje in prijatelje. Če smo v odnosu do njih pozitivni, kar pomeni tudi odgovorni, 
pošteni, iskreni, potem nam bodo to na nek način tudi vračali. Dosežek tega odnosa ne glede na vse njegove 
vsebinske različice, ko gre za službo, družbo, družino in druge odnose, je lahko odvisen le od tega, koliko smo 
sami vložili vanj.

Predlagam, da iskreno razmislimo o tem, ko se bomo zalotili pri razmišljanju, da je za naš problem kriv 
nekdo drug. Že, že, gotovo nimamo vpliva na vse … Toda ali smo sami naredili vse za to, da bi bilo tisto, s 
čimer smo nezadovoljni, vsaj bolje? Torej, v akcijo! Adventni čas, ki se začne že to nedeljo in bo najprej med 
nas pripeljal sv. Miklavža, potem pa še kakšnega prijaznega moža, verjamem, da tudi ženo, je gotovo odlična 
»kulisa« za to, da še kaj izpilimo in naredimo bolje zase in v odnosu za druge. Pa veliko sreče in pozitivne 
energije!

 Lucija Kolar

S pozitivno energijo na plan!
foto: T. T.
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Prihodnjo nedeljo, 2. de-
cembra, bomo s simboličnim 
prižigom prve adventne sveče 
na venčkih najavili najbolj 
prazničen in bleščav del leta, 
že prej pa prižgali praznič-
ne luči po krajih in vaseh. V 
dolini bodo začetek veselega 
decembra pospremili s števil-
nimi dogodki in tudi v nada-
ljevanju decembra bo pestro. 

V Dvorcu Novo Celje bodo v 
nedeljo, 2. decembra, pripravili 
tradicionalni adventni sejem, 
zvečer pa adventni koncert 
APZ Rista Savina. Pred Do-

mom kulture Braslovče bodo 
ta dan prižgali praznično raz-
svetljavo z baklami. V sredo, 5. 
decembra, bodo prižgali luči 
tudi v Žalcu in na Šlandrovem 
trgu pripravili miklavževanje. 
Miklavž bo v cerkvi sv. Pavla 
obiskal tudi preboldske otroke 
in druge otroke po dolini. Od 
srede, 5. decembra, bo v Žalcu 
na Šlandrovem trgu tudi letos 
razveseljevalo drsališče, kjer 
najavljajo tudi disko na ledu. 
In še in še. Več o tem pa v na-
povedniku na str. 17.

 L. K.

V najbolj bleščav mesec

V naslednjem štiriletnem 
mandatu bodo štiri od šestih 
spodnjesavinjskih občin vo-
dili stari novi župani, Janko 
Kos v Žalcu, Jože Kužnik, ki 
je bil edini kandidat, na Pol-
zeli, Vinko Debelak v Pre-
boldu, kjer so volivci izbirali 
med štirimi kandidati, in 
Franc Sušnik na Vranskem. 
Slednja vstopata že v svoj 
šesti mandat, kar ju uvršča 
med slovenske župane z naj-
daljšim stažem. V Občini 
Tabor so med tremi kandi-
dati za novega župana izvo-
lili Marka Semprimožnika, 
prejšnji župan pa ni več kan-
didiral. Braslovški volivci pa 
bodo morali po odločitev o 
tem, kdo jih bo vodil v nasle-
dnjih štirih letih, še enkrat 
na volišča.

Na prvo adventno nedeljo, 
2. decembra, se bodo Bra-
slovčani odločali o tem, ali 
jih bo vodil dosedanji župan 
Branimir Strojanšek ali novi, 
neodvisni kandidat Tomaž 
Žohar, ki sta ste med štirimi 

braslovškimi kandidati za 
župana uvrstila v drugi krog 
volitev. V naslednjem tednu 
pa se že obetajo ustanovne 
seje novih občinskih svetov, 
ki so po volitvah 18. novem-
bra prinesle nekaj novosti in 
v občinske svete nekaj novih 
imen. V Občini Žalec so vo-
lili tudi člane mestne in kra-
jevnih skupnosti, ki se bodo 
v naslednjih dneh odločali 
tudi o tem, kdo bo mestno 

in krajevne skupnosti vodil v 
naslednjem obdobju. O tem 
bomo več zapisali v naslednji 
številki Utripa. Sicer je bila 
volilna udeležba v naši doli-
ni v povprečju malo manj kot 
50-odstotna, najvišja v Tabo-
ru (71,27 %), najnižja v Žalcu 
(42,29 %). O tem in o izidu 
županskih volitev in volitev v 
občinske svete pa več na stra-
neh 8, 9 in 13.

 L. K.

Samo v Braslovčah drugi krog

Volilna udeležba je bila podpovprečna le v Občini Žalcu, ki ima dobro polovico 
volivcev v dolini, in zato vpliva na skupno podpovprečno udeležbo doline.

foto: T. T.

V okviru miklavževanja bodo na Šlandrovem trgu v Žalcu odprli drsališče.
foto: T. T.


