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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 27. novembra 2019.
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Kako lepo je, če pleše uigrano vsa ekipa!
Delovni vikend v uredništvu Utri-

pa je bil, kljub temu da sem ga veči-
no časa preživela za štirimi stena-
mi,  sončen. Ne le zaradi vremena 
na drugi strani oken, ki se je poka-
zalo  v svoji najlepši jesenski podo-
bi. Tudi zaradi navdiha, ki smo ga 
dobili od pisanih noš, bogatih kri-
nolin, prešernih plesalcev, spret-
nih muzikantov in žvrgolenja  pod 
oknom uredništva, kjer so folklo-
risti čakali, da pridejo na vrsto za 
svoj nastop.   Državno srečanje slo-
venskih folklornih skupin je z nji-
hovim igrivim vznemirjenjem pred 
nastopi prineslo veliko vedrine tudi 
v naše delo. Ob tem sem se poigra-
vala z idejo, kako bi to pozitivno 
lahkotnost in uigranost prenesli v 
tekmovanje in delovanje na dru-
gih področjih, v vsakodnevni ruti-
ni, v zasledovanje ciljev  v službi in 
doma.  Tekmovanje mora vendarle 
biti še večji užitek in boljši izziv, če 
imaš dobrega tekmeca. In zmaga je 
še slajša, če je težko priborjena. Ob 
uigranih plesno-pevsko-muzikant-
skih harmonijah je za zmago ključ-
na ekipa, ki je uigrana, pleše, igra in 
poje, pripoveduje isto zgodbo. Kako 
bi ta model prenesli še kam dru-
gam? 

Vsak izmed nas kdaj sodeluje  ali 
je del ekipe, kjer zaradi zasebnih 

interesov kdo »solira« ali ščuva dru-
ge ali pa vsaj ne prispeva k skupnim 
ciljem in ne pomaga članu ekipe, ko 
ga napadejo od zunaj.  Od tega ima-
jo seveda največ zunanji veliki brat-
je, ki neuigranost izkoristijo za svoj 
uspeh ali zmago. V neuigrani ekipi 
pa na koncu ni zadovoljen nihče. In 
potem razmišljam še o drugi dimen-
ziji ekip. 

Ne glede na to, kaj počnemo, 
s kom sodelujemo, ali delamo 
dobro in slabo in komu 
pomagamo ali pa mu škodimo 
zavoljo lastnih interesov, na 
koncu o nas ne odločamo sami, 
odločamo samo tem, kaj bo od 
tega imela konkretna ekipa.

Občudujem braslovško civilno ini-
ciativo, ki je vztrajno aktivna v zvezi 
s tretjo razvojno osjo, kljub temu da 
se zdi, da se bojuje z mlini na veter. 
Kljub dejstvu, da je bilo najbrž že v 
začetku jasno, da na razvoj dogod-
kov razen podaljševanja roka izved-
be, ne bo dosegla ničesar. Ker so se 
nekje že zdavnaj odločili drugače.
Zaradi nekih interesov, ki z nava-
dnimi ljudmi in realnim življenjem 
nimajo zveze. Vse vmes pa je samo 
predstava za javnost in pesek v oči, 
medtem ko se bistvene reči odločajo 
drugje. Vam je znano? Ne glede na 
to, kaj počnemo, s kom sodelujemo, 

ali delamo dobro in slabo, in komu 
pomagamo ali pa mu škodimo zavo-
ljo lastnih interesov, na koncu o 
nas ne odločamo sami. Odločamo 
samo o tem, kaj bo od tega imela  
naša ekipa. Poslovimo se na koncu 
vsi. Pravijo, da tako, kot smo žive-
li. Spomnijo se nas samo po tistem, 
kar smo dejansko počeli in kakšne 
odnose smo stkali z ljudmi v svo-
jih okoljih, ekipah ali pa jih nismo. 
Ali smo se borili za skupne cilje, 
torej smo negovali korektne odno-
se z vsakim, ne glede na posebnosti 
in različna mnenja? Ali smo se bili 
pri tem pripravljeni tudi izpostav-
ljati navzven, boriti za dobro skupi-
ne? Ali smo bili tiho in molčali, ker 
je varneje, ali smo celo prilivali na 
ogenj razdora? Dan reformacije je 
spomin na odločno gibanje za skup-
no dobro mnogih, brezkompromi-
sen upor proti centrom moči, ki so 
škodili večini. Tudi po tolikih letih 
smo lahko na slovenske reformator-
je ponosni. Zakaj se po njih bolj ne 
zgledujemo? 

Morda bi kot folkloristi minulega 
vikenda potem lahko bolj sproščeno 
zaplesali v izzive dnevnih tekmo-
vanj in se veselili skupnih trenut-
kov. Razmislite na praznik refor-
macije in naj vas spomni in opomni 
dan spomina na mrtve.

  LUCIJA KOLAR
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Spomin tudi brez sveč
    D. N.

Dan spomina na mrtve nas vsako 
leto spomni na svojce, znance, pri-
jatelje, naše najdražje, ki jih ni več 
med nami. Tudi na tiste, ki jih pogre-
šamo vse leto in leta. Letos bomo 
morda prižgali kakšno svečko manj 
zaradi ekoloških razlogov, a spo-
min ni odvisen od sija sveč, ampak 
svetlobe spomina v naših srcih. Vsa-
ko leto pripravljamo po Sloveniji in 
tudi preko meja številne slovesno-
sti v spomin žrtvam vojne, ki hkra-
ti opominjajo, da se kaj takega ne bi 
še kdaj zgodilo. Glavni organizator-
ji so skupaj z občinami in krajevnimi 
skupnosti organizacije ZB za ohra-
njanje vrednot NOB.

V Občini Prebold je veliko spomin-
skih obeležij, ki spominjajo na tis-
ti čas, najbolj vidno pa morijo nacifa-
šizma izpričuje osrednji spomenik in 
172 izpisanih imen žrtev na ploščah 
obzidja spominskega parka. Kar vsak 
deseti prebivalec Občine Prebold je v 

vojni vihri izgubil svoje življenje, kar 
je največ izmed vseh krajev v Spodnji 
Savinjski dolini. Letošnjo spomin-
sko slovesnost so pripravili že prejšnji 
četrtek popoldne. Podobno pa je bilo 
in še bo v prihodnjih dneh tudi v dru-
gih občinah in krajevnih skupnostih 
naše doline. 

Pred osrednjim spominskim obeležjem v Preboldu so pripravili bogat kulturni progam 
s Pihalnim orkestrom Prebold, pevci MoPZ KD Antona Schwaba in učenci OŠ Prebold; 
zbrane je nagovoril direktor JS RS za kulturne dejavnosti in podžupan Marko Repnik.

Logistični center odprt
  L. K.    T. T.

Prejšnjo sredo so v obrtni coni 
Arnovski gozd slovesno predali 
namenu eno izmed največjih leto-
šnjih investicij gospodarstva v 
Sloveniji, vrednosti 70 milijonov 
evrov, Lidlov logistični center. Cen-
ter, ki ima velike prostorske razse-
žnosti s 57 tisoč kvadratnimi povr-
šinami na več kot 13 hektarjih 
zemljišč, je prinesel nove izzive in 
priložnosti tudi v lokalno okolje.

Ministrica mag. Alenka Bratušek 
je ob odprtju obljubila, da se bodo v 
kratkem rešile tudi zagate z izvozom 
in uvozom iz avtoceste v Arji vasi, 
najprej z začasno rešitvijo s sema-
forji in širitvijo priključkov na avto-
cesto, do konca leta 2021 pa s traj-
no rešitvijo. O odprtju in sodobnem 
modularnem logističnem centru, ki 
je v celoti zasnovan okolju prijazno, 
pa več na str. 11.

Trak so prerezali generalni direktor Lidla Gregor Kosi, ministrica mag. Alenka Bratušek 
in župan Janko Kos.


