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Podarite si dobre odnose
  LUCIJA KOLAR
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6 Utrip je zapisal, sodila bo 
zgodovina

9 Zmagoslavja in porazi 
leta 2019

24 Zvezde so plesale, znani 
obrazi peli z našo Tamaro

Podarite si v novem letu kakovostne odnose in bodite 
čim več z ljudmi, ki vam dajejo, in ne jemljejo energije.
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V času počitnic je
drsališče odprto tudi

dopoldan!

www.zkst-zalec.si
Razpnimo Jadra

Božiček prihaja tudi k vam  
    D. N. 

V teh dneh bo z obiski v naši doli-
ni začel Božiček. Pod domače smre-
čice bo darila pustil na sam božič, 
še pred tem pa bo obiskal številne 
otroke po dolini na javnih priredi-
tvah. V soboto, 14. decembra, je pri-
šel med otroke na kmečki tržnici v 
Dolenji vasi. 

Prireditev je pripravilo Kulturno 
društvo Svoboda Prebold, bogatil pa 
jo je prijeten program, ki sta ga vodila 
božičkova vila in nagajivi škrat. Otro-
ke sta animirala in jih pripravljala na 
zadnje dejanje, Božičkov obisk. Otro-
ci so si lahko v tem času tudi posli-
kali svoje obraze, se sladkali z razni-
mi dobrotami, toplim čajem, odrasli 
pa tudi s kuhanim vinom in drugi-
mi napitki. Ob prihodu Božička so 
bili otroci deležni bombonov in daril, 
marsikdo je dobremu možu sedel v 
naročje in mu zapel kakšno pesmi-
co, vsi pa so bili nato povabljeni še na Božiček je imel dovolj daril za vse otroke. 

Semaforji na avtocestnem uvozu in izvozu
 K. R.    T. T.

Po začetku delovanja logistične-
ga centra Lidl v Arnovskem gozdu 
so tudi policisti opozarjali, da bo na 
že prej zelo obremenjenem cestnem 
odseku prihajalo do še večjih zasto-
jev ob prometnih konicah. Tudi sicer 
je diamantni avtocestni izvoz eden 
izmed nevarnejših. Izvoz in uvoz naj 
bi država uredila na novo, do takrat 
pa so bili postavljeni semaforji, ki že 

delujejo. Kako trenutno rešitev oce-
njujejo policisti?

Policisti so ves čas sodelovali pri 
pogovorih, kako varneje urediti pro-
met z avtoceste v Arji vasi in nanjo 
ter po državni cesti proti Žalcu oziro-
ma proti Velenju. Komandir Policij-
ske postaje Žalec Gorazd Trbovšek je 
o zdajšnji ureditvi povedal: »Promet 
na izvozu oziroma uvozu na avtoces-
to v Arji vasi, ki je urejen s semaforji, 

je začasna rešitev in se je za zdaj izka-
zala kot dobra. Trenutno ne opažamo 
kakšnih daljših zastojev. Prihaja sicer 
do krajših zastojev na cesti GI-4 iz 
Velenja proti Arji vasi, kar je bilo pri-
čakovati. Začasna rešitev je tudi pri-
pomogla k zmanjšanju števila prome-
tnih nesreč. Je pa res, da centralno 
Lidlovo skladišče še ni v polnem obra-
tovanju in še ni toliko tovornih vozil, 
kot naj bi jih bilo – tudi 300 na dan.«

Semafor v Arji vasi je olajšal prometne tegobe.

Počasi in vztrajno končujemo leto, v katerem je naš časopis praznoval 
dvajsetletnico. Verjamem, da je bilo zato leto posebej bogato. Bogato po 
zaslugi Spodnje Savinjske doline, ki s svojim utripom polni naše strani. 
Posebej pa zato, ker je doživel prenovo svoje podobe, ki skriva za svojo 
preprostostjo ogromno premišljenega strokovnega dela, izkušenj, ob tem 
pa tudi spoštovanja in pripadnosti tej dolini. 

V našem uredništvu se velikokrat bliska in krešejo se ustvarjalne iskre, 
preden nastane nova izdaja časopisa. Tokratna je praznična in nekaj 
posebnega. Utrip je zapisal, sodila bo zgodovina, si je rekla kolegica na 
6. strani in se sprehodila čez vrhunce letošnjih številk. V tokratnem Utri-
pu nas navdihujejo 22-letna plesalka Tamara s svojo mladostno energijo, 
96-letni vitalni čebelar Franc, mladi Žan, ki so mu dobri ljudje po požaru 
ponovno zgradili in opremili hišo, 24-letni barman, državni prvak v prip-
ravi koktajlov, ki vam je zmešal koktajl. Če se sprehodite skozi aromatič-
ni koktajl drugih decembrskih dogajanj v dolini, potem imate gotovo raz-
log za zdravico. »Verjamem, da nam uspe z dovolj veliko mero motivacije, 
samozavesti in poguma. Vsem mladim bi želela sporočiti, naj bodo drzni 
in prepričani vase. In še nekaj: vedno lahko dosežemo še več,« je za prvi 
razlog za zdravico poskrbela Tamara Tavčar. Izkušeni Franc Udrih pa pri-
sega na med, čebulo, šport in čim manj jeze. Preprosta formula, a nazd-
ravljam tudi njej. In ker so vse dobre stvari tri, odgovarjamo na najbolj 
tipično vprašanje teh dni: »Kje boš za novo leto?« Ni bistveno, kje bomo. 
Pomembno je, da se tam dobro počutimo in da smo z ljudmi, ki jih ima-
mo radi in nas imajo radi takšne, kot smo. Odgovarjam pa tudi z mislimi 
raperja Trkaja z žalskega odra: »Kar je pomembno, niso darila, niti to, kar 
spijemo, 'point' je, da smo skupi, da se mamo radi!«

Podarite si torej v novem letu kakovostne odnose in bodite čim več z 
ljudmi, ki vam dajejo energijo in je ne jemljejo. Imejte radi sebe in tiste, ki 
vam to vračajo ne le z ljubeznijo, tudi s spoštovanjem!

Srečno in na zdravje!


