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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujeta za svoja
gospodinjstva občini Braslovče in Prebold.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva
žalske občine. 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.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

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

Ne spomnim se, kje sem slišala naslednjo misel ali kdo jo je izrekel. Namreč, da je nujno v 
tem življenju samo roditi se in umreti, vse ostalo je stvar izbire. Če se poglobiš v preprostost 
te trditve, potem ugotoviš, da je dejansko res. Izbira namreč pomeni, kako danosti, zapisane v 
genih, ali okoliščine, v katerih hodiš skozi ta svet od najzgodnejšega otroštva dalje, izkoristiš 
ali se zanje odločiš ali ne, da jih oplemenitiš ali zanikaš, zlorabiš. Ni mi treba posebej prepri-
čevati, da čas hitro mine in da ko potegnemo skupaj tisto vmes, trajajoče nekaj let, desetletij, 
koliko nam je pač zapisano v zvezdah, vidimo, kako kar hitro uide svojo pot.

Zakaj torej ob vsej kratkosti in možnosti izbire tega, da obstajamo, ne dopustimo, da živimo 
polno, in pustimo živeti, da se veselimo lepih stvari in tudi tega, da so drugi veseli in imajo 
lepe stvari, da privoščimo dobro drugim, tako kot privoščimo sebi, da se imamo lepo z dru-
gimi in drugi z nami, da sprejemamo soljudi in njihovo drugačnost, drugačno razmišljanje 
in da nam tako vračajo tudi drugi …? Morda pa nujnost, omejena le na rojstvo in smrt, le ne 
drži. Morda je nujna v tem življenju tudi večna izbira, ki pa ni nujno in vedno usmerjena v 
dobro.

Škoda, da razmišljamo o tem šele, ko se zgodi kaj velikega, ko nekaj ali nekoga izgubimo. 
Ko se naenkrat zavemo minljivosti vsega in vseh. Takrat vidimo, kako majhni smo ljudje v 
svoji veliki želji, da bi bili nekaj, da bi znali, da bi imeli in celo da bi bili, znali in imeli več kot 
drugi. In kako veliki smo v tem, da se zavedamo, da na svetu nismo sami, da imamo radi ljudi, 
da smo pošteni, odgovorni in odprti v odnosih, v katere vstopamo. Kako veliki smo v tem, da 
nam ni vseeno, kakšno (nematerialno) dediščino bomo zapustili in kaj se bodo od nas naučili 
potomci.

A vsakemu koncu sledi tudi nov začetek. Od tistih, ki ostanejo, ki so se naučili, pa je odvi-
sno, kako bo nanje vplival konec in kakšen bo potem nov začetek. Ali bo konec obstal le v svoji 
temni dokončnosti ali bo v nas še naprej živel z vsem bogastvom izkušenj in življenja pred 
tem, od katerega smo se tudi veliko naučili. In kot pravi Vlado Kreslin: »Tudi čez tisoč let tu 
bom stal, sonce bo moje srce, ena od tisoč zvezd mi bo prav, nosil bom njeno ime!«

Pravijo, da je vsega lepega kdaj konec. Dobra novica je, da je tudi vsega slabega kdaj ko-
nec. In da tudi slabo lahko rodi kaj dobrega. Če hočemo, če si zares želimo. Kmalu bo konec 
počitnic in poletja in pred nami je ponovno začetek šolskega leta in jeseni. »Začetku začetek 
skoraj enak tisoč barv pa da le en cvet, prve stopinje, prvi korak, prvi dan obračajo svet,« še 
pravi Vlado Kreslin. Naj bo vsak konec priložnost za dober začetek. Obrnite vaš svet, da bo 
kot najlepši cvet! 

Lucija Kolar

Vsakemu koncu sledi nov začetek
foto: T. T.

Potem ko je lani domačija 
Grčin iz Podvina pri Polzeli 
s sokovi znamke Družina Ja-
bolčnik postala zmagovalka 
Agrobiznisa 2014, se je tudi 
letos z njimi uspešno pote-

govala za odličja. Najprej je 
zanje na mednarodnem oce-
njevanju pijač pred letošnjim 
sejmom Agra prejela tri me-
dalje, pred kratkim pa je na 
enem največjih evropskih 

kulinaričnih tekmovanj v 
Londonu za dva svoja sokova 
prejela tudi znak odličnosti 
Great taste 2015. 

Kot je povedal Peter Čvan, 
je na tekmovanju v Londonu 
sodeloval z dvema izdelko-
ma – bio jabolčnim sokom 
sine in motnim jabolčnim so-
kom mama, ki je osnova vsem 
ostalim Grčinovim sokovom. 
Iz njega nastanejo namreč vsi 
brezalkoholni napitki Družine 
Jabolčnik, kot so bistri očka, 
aronija, bezeg, ingver in mali-
na. 16-članska komisija je obe-
ma sokovoma, ki ju je Čvan 
poslal v Veliko Britanijo, sogla-
sno namenila znak kakovosti, 
Grčinovi pa so s tem postali 
prvi slovenski proizvajalci pi-
jač, ki jim je uspelo pridobiti to 
prestižno nagrado. T. Tavčar

Znak odličnosti za sokove Grčin

Peter Čvan z zmagovalnima sokovoma                 

TABU | VLADO KRESLIN  | NUDE | ZMELKOOW
ALEX RANERRO | LUKE SAMPLLER | MINLESS
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Prihodnji torek se za osnov-
no- in srednješolce začenja 
novo šolsko leto. Za lokalne 
skupnosti in njihove svete 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu je zato konec 
avgusta tisti čas, ko se skupaj 
s policisti še posebej posveti-
jo varnosti šolarjev na poti v 
šolo in domov. 

Šole morajo preveriti svoje 
načrte šolskih poti oziroma vse 
poti pregledati ter skupaj z ob-
činami kot ustanoviteljicami šol 
in s pristojnimi službami od-
praviti morebitne nevarnosti. 
Na eno takšno kritično točko 
opozarjajo tudi prebivalci Ška-
farjevega hriba v Žalcu, zato bo 
na cesti od Ložnice proti Ška-
farjevemu hribu Občina Žalec 
poskrbela za dodatno brv čez 
potok Ložnica, da bo prečkanje 
varnejše za otroke oziroma vse 
pešce. Brv bodo zgradili že sep-

tembra. 
Sicer pa morajo biti vse šol-

ske poti ustrezno označene, 
prve dni pouka pa bodo kot 
vsako leto poleg policistov tudi 
člani Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Savinjska dolina 
ter drugi prostovoljci skrbe-
li, da bodo otroci v prometu 
čim bolj varni. Za varnost so 
dolžni poskrbeti tudi starši, 
zlasti tisti, ki svoje otroke sami 
peljejo v šolo ali vrtec. Kljub 
jutranji gneči okrog šol in vrt-
cev si morajo vzeti dovolj časa, 
da varno in na za to ustreznih 
mestih ustavijo avtomobile, da 
otroci izstopijo iz njih ali da jih 
pospremijo v šolo.

Prvi šolski dan bo po vseh 
šolah nekoliko slovesno obar-
van, učence, zlasti prvošolce, 
in njihove starše bodo nagovo-
rili tudi župani. Podrobna na-
vodila v zvezi s prvim šolskim 

dnevom, šolskimi prevozi, pre-
hrano in sprejemi prvošolcev 
bodo ali so že šole objavile na 
svojih spletnih straneh. 

Že 26. oktobra se začenjajo 
jesenske počitnice, ki se bodo 
nadaljevale z dvema državni-
ma praznikoma 31. oktobra 
in 1. novembra (sobota in ne-
delja). 29. januar je zaključek 
prvega ocenjevalnega obdobja, 
zimske počitnice za šole v ju-
govzhodni Sloveniji pa bodo 
od 22. do 26. februarja, prost je 
seveda nato še vikend. Zaklju-
ček 2. ocenjevalnega obdobja 
bo 15. junija, 27. junija pri-
hodnje leto pa se spet začnejo 
poletne počitnice. Vmes so se-
veda še božično-novoletne in 
prvomajske počitnice, kar ne-
kaj državnih praznikov pa bo v 
prihodnjem letu na vikend, kar 
pomeni, da večina zaposlenih 
ne bo imela dodatnega proste-

Varno in z dobro voljo


