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Med letošnjimi dobitni-
ki naziva Junior ambasador 

Unicefa Slovenije je tudi pet-
najstletni Savinjčan Tadej 

Jezernik s Ponikve pri Žalcu. 
Osem mladih ambasadorjev 
je minuli teden sprejel tudi 
predsednik države Borut Pa-
hor in z njimi proslavil 25. 
obletnico podpisa Konvencije 
o otrokovih pravicah.

"Naša dolžnost je torej spo-
štovati otrokove pravice, jih 
tudi predstavljati javnosti, 
otrokom pomagati do njihovih 
sanj, jih podpirati pri njihovem 
razvoju … skratka  biti njihov 
ambasador,« nam je svojem 
poslanstvu povedal  Tadej.

Več na str. 24.
D. N.

Tadej ambasador Unicefa 

Oglas UTRIP 2012 Avgust - vizitka 
 90x50 mm 
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V preteklih dneh so se nekateri spet (skoraj) ujeli v isto zanko. Na križ so skoraj pribili tiste, ki so videli, po-
sneli in objavili, namesto da bi se pogovarjali o odgovornosti tistih, ki so jih posneli, ki nosijo javne funkcije in 
so nekaj zavestno počeli v javnih prostorih. Seveda imam v mislih (ne)srečnega ravnatelja in (ne)srečno profeso-
rico. In seveda vem, da je dejanje samo po sebi gotovo prijetnejše od pobijanja, vojn, epidemij, naravnih nesreč, 
ki jih vsak dan spremljamo okoli nas in v medijih.

A žal nobenega od naših dejanj ne moremo gledati neodvisno od vloge, ki jo imamo v službi, družbi in v dru-
žini. Za vse vloge, v katere vstopamo, prevzemamo tudi odgovornost. Torej smo spet pri besedi, ki se vse močneje 
postavlja v ospredje. Odgovornost do tega, kar počnemo, odgovornost do različnih vlog, ki jih igramo v življenju, 
odgovornost do deležnikov, ljudi, s katerimi v teh vlogah sodelujemo ... Če imaš torej vlogo ravnatelja, učitelja 
v vzgojni inštituciji, potem je najmanj, kar se od tebe pričakuje, da med delovnim časom poskrbiš za pedagoško 
vsebino svojega dela, za svoje izvenšolske dejavnosti pa šele po pouku. Mar ne?!

Hej, da se razumemo, hudo lepo je, če se v tej sprti deželi ljubimo, ljubkujemo! Samo, lepo prosim, tudi za 
to moramo znati vsaj odgovorno izbrati prostor in čas ali vsaj zakleniti vrata in ne podcenjevati radovednih, 
morda razočaranih, nagajivih mladcev, ki se skušnjavi gotovo niso mogli upreti zaradi morda mladostne "skače 
čez vodo, kjer je most" ali "ji bomo že dali, ko je taka beštija" ali karkoli že smo v mladih letih imeli priložnost 
opaziti mnogi med nami ... Čeprav se ne morem znebiti razmišljanja o tem, kako kakovostno sta pedagoga sicer 
opravljala redni učni proces, da sta bila deležna takega maščevanja ali kako bi temu sploh rekli.

Ne bom se spuščala v to, ali so dijaki zmontirali ali ne, še manj, zakaj so. Le kako naj se mladi drugače loteva-
jo problemov, če živijo v času kraljevanja pomanjkanja odgovornosti, podtikovanj, laži, ko so nepoštenje, kraja 
in spletkarstvo vredni skoraj več kot poštenost in odgovornost? Če živijo v časih, ko jim mnogi odrasli niso zgled, 
ko si njihovi starši s poštenim delom ne morejo več zaslužiti dostojnega življenja? Ko lahko prideš na vrh samo, 
če koga podkupiš ali če izigraš konkurenco?

Se zavedate, da v naši državi sploh ni najbolj pereče splošno pomanjkanje denarja v državnem proračunu, v 
občinskih proračunih, v družinskih proračunih? Imamo namreč še hujši primanjkljaj … To je primanjkljaj od-
govornosti! In na drugi strani hud presežek sprenevedanja, prelaganja odgovornosti, celo laži, iskanja stranskih 
poti mimo poštenega trdega dela, »hvatanja krivin«, kot bi temu rekli naši nekdanji bratje ... Saj veste, nisem 
jaz tega naredil, ta filmček so zmontirali. Ali pa: nisem jaz, to je zmontirani politični proces. Ali pa: nisem jaz, 
to so mi nastavili. Ko potem odrasli dosežemo še odpustke, take in drugačne, iskanja proceduralnih napak 
za razveljavljanje sodb in drugih zadev, da ne omenim celo zlorabljanja krščanske spovedi, češ, da je itak vse 
odpuščeno ... 

Te dni sem razmišljala tudi o tem, da žalski občinski svetniki niso potrdili predloga o znižanju sredstev za 
delovanje svojih svetniških skupin, in to ob dejstvu, da se zaradi manj prilivov v občinsko blagajno vsepovsod 
varčuje ... Tudi to je zgled.

Si tudi vi želite, da bi ta turobni november, ko se je nakopičilo toliko blata, končno minil? Evo, še nekaj dni, 
pa bo tukaj veseli december z že pregovorno pozitivnejšim nabojem. Z več luči, več dobre volje in več druženja s 
tistimi, ki jih imamo radi. Prosim, lahko za darilo letos pričakujemo tudi malo več odgovornega ravnanja vseh, 
od vrha navzdol? 

 Lucija Kolar

Zgledi vlečejo od vrha navzdol
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www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net

foto: T. T.

Tadej Jezernik (levo) s predsednikom.

Vabilo občanom Občine Polzela
Občane polzelske občine obveščamo, da je Občina Polzela z januarjem 2015

odpovedala naročanje Utripa Savinjske doline za svoja gospodinjstva.
Zato jih vabimo, da si tudi v naslednjem letu zagotovijo
svoj izvod Utripa Savinjske doline in ga naročijo sami.

Naročilnico najdete na 29. strani  tega časopisa ali na spletni strani www.zkst-zalec.si
pod zavihkom Utrip. Dodatne informacije lahko dobite v uredništvu ali po telefonu 712 12 80. 

Vabljeni, da se naročite na naš časopis, ki je edini tiskani medij za območje šestih občin
Spodnje Savinjske doline in pride tudi na vas, kamor drugi mediji ne sežejo.

Izdajatelj ZKŠT Žalec




