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»Uživam življenje, ki mi je dano,« je za naš časopis povedal Vladislav Gmajner, ki je pri 
svojih devetdesetih še vedno aktiven krojač, življenje pa mu je velikokrat streglo bolj z 
grenkim pelinom kot s potico. Namesto da bi se ustavljal ob ovirah, je s pozitivno energijo 
in voljo užival v svojem poklicu, »s svojimi izdelki razveseljeval ženske in moške«. In to 
počne še zdaj. Res bi si bilo dobro zapomniti podobna ravnanja in razmišljanja. Namesto 
da hrepenimo in jadikujemo nad tem, česar nimamo, uživajmo in optimalno izkoristimo 
tisto, kar pač imamo. V vseh smislih. Mnogokrat se oziram okoli in vidim ljudi, ki zaradi 
negativizma in jamranja sploh ne vidijo dobrih stvari in priložnosti, ki jih ima prav vsak 
izmed nas. Izgubljajo energijo za iluzije in jim je zmanjka za kak dober premik. Tako so v 
začaranem krogu svojega nezadovoljstva. Razmislite!

Če kdaj, je za premik v pozitivno razmišljanje gotovo pravi mesec maj in tudi vsi topli 
meseci, ki že sami energetsko utripajo bolj kot hladnejši meseci. Zdi se, da se kar nalezeš 
tega prekipevajočega vzdušja, ki prinaša toliko dogajanja na vseh področjih dela, ustvarjanja 
in življenja. V občinah Spodnje Savinjske doline so nas tudi letos zasuli z dogajanjem, še 
posebej v Žalcu, ki po fontani in ob njej praznuje 150-letnico II. slovenskega tabora in pod 
njeno podobo še druge obletnice. Investicijski utrip in prireditve kar kličejo po posnemanju 
in aktivnosti vseh nas, ki jih spremljamo. Kar nalezljive so! In veste, kaj ugotavljam, 
čeprav nacionalni mediji kažejo nekoliko drugače, da so »civilne« prireditve in vsesplošni 
gospodarski in siceršnji utrip precej zasenčili klasično volilno kampanjo. Se motim? Bomo 
videli, vseeno se bo treba udeležiti nedeljskega dneva D, da ne bomo potem jamrali, da 
nismo imeli vpliva. Res je, vsak glas šteje in tudi tukaj velja, da je treba vzeti vajeti aktivno v 
roke, sicer si lahko kritiko zataknemo nekam!

Če se vrnem k Vladislavu in še k mnogim modrim, podobnomislečim in delujočim: 
Uživajte torej v tistem, kar vam je dano, in ne jadikujte nad tistim, česar nimate. Prepričana 
sem, da boste s pozitivno naravnanostjo prej dosegli tudi kaj od tistega, česar nimate. Zato 
uživajte življenje, maja po majsko, junija po junijsko, predvsem pa po vaše! Začnite najprej 
s tem, da cenite in spoštujete tisto, kar imate, potem pa to gnetite, gradite, oblikujte, se 
radujte in morda bo tisto, kar »pač« imate, res postalo iskreno največ, kar ste si želeli. Sami 
ste avtor/-ica svoje sreče!

Lucija Kolar

Sami svoje sreče mojstri!
foto: T. T.

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.
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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
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Oglašujte 
z nami ... 

utripamo 
z vami

03/712 12 80

zkst.utrip@siol.net

V četrtek, 24. maja, smo si 
lahko na tržnici pri Fontani 
piv Zeleno zlato v Žalcu ogle-
dali izjemen koncert, ki ga je 
pripravila Glasbena šola Risto 
Savin Žalec. To je bila zadnja, 
štirinajsta prireditev v sklopu 
prazničnih prireditev v okvi-
ru 60-letnice glasbene šole, 
hkrati pa so s to prireditvijo 
počastili tudi 150-letnico II. 
slovenskega tabora, ki je bil v 
Žalcu. Gotovo eno izmed naj-
bolj bučnih prireditev v poča-

stitev obeh jubilejev, si je ogle-
dlo več kot 1000 obiskovalcev. 

Prireditev je potekala v obli-
ki 9. srečanja tolkalnih skupin 
glasbenih šol Slovenije, na njej 
pa je sodelovalo 11 glasbenih 
šol, ki so se predstavile vsaka s 
tremi skladbami. Vse glasbene 
šole so se najprej v povorki, ki 
so jo vodile mažoretke Mažore-
tne skupine Liboje ob spremlja-
vi Bobnarske skupine Laško 
podale od glasbene šole do Sa-
vinove hiše in nazaj do tržnice 

pri fontani piv, kjer se je začela 
več kot triurna prireditev. Pred 
nastopom zadnje skupine, za-
sedbe tolkalcev Glasbene šole 
Risto Savin Žalec pod mentor-
skim vodstvom prof. tolkal An-
tona Alatiča in Dejana Tamšeta, 
je zbrane nagovoril župan Ob-
čine Žalec Janko Kos. Nastopa-
jočim tolkalcem iz Žalca se je 
pridružil tudi pevski zbor glas-
bene šole pod vodstvom prof. 
Biljane Ann Novak.

 T. Tavčar 

Bučno za konec in začetek

Mladi tolkalisti preplavili Žalec

Včeraj, danes in jutri lahko 
med 7. in 19. uro volivci na 
Upravni enoti Žalec že pred-
časno glasujejo na predčasnih 
volitvah poslancev v Držav-
ni zbor Republike Slovenije. 
Uradno pa bodo volitve to 
nedeljo (3. 6.). Tudi volivci 4. 
in 5. volilnega kraja 5. volilne 
enote, kamor sodi območje 
Spodnje Savinjske doline, se 
lahko te dni odločamo, kakšna 
bo zasedba Državnega zbora 
RS v naslednjem štiriletnem 
mandatu.

Izbiramo lahko med 22 lista-
mi oz. kandidati. Danes poteče 
rok, v katerem lahko volivci, 
ki se zaradi bolezni ne morejo 
udeležiti glasovanja na voli-
šču in bi torej radi glasovali na 
domu, uredijo vse potrebno za 
to na svoji upravni enoti. Prav 
tako je danes, 30. maja, rok za 
volivce, ki bi želeli voliti zunaj 
kraja svojega stalnega bivališča, 
da to uredijo na svoji upravni 
enoti. Če volivce zanimajo še 
kakšne druge informacije, jih 
lahko dobijo na brezplačni tele-

fonski številki 080 28 18 med 9. 
in 15. uro ter na dan glasovanja, 
v nedeljo, 3. 6., od 7. do 19. ure. 
Sicer pa začne v petek opol-
noči teči 24-urni volilni molk. 
O tem, kako bomo glasovali, 
bomo izvedeli do 19. junija, ko 
je rok za uradno objavo, sicer 
pa bomo z veliko gotovostjo 
govorili o rezultatih že nekaj ur 
po zaprtju volišč oz. naslednji 
dan. Več o listah in aktivnostih 
strank v teh dneh si lahko pre-
berete na naslednjih straneh. 

 L. K.

Od včeraj predčasno glasovanje


