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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

Prostovoljstvo je v sodobnem času dobilo povsem drugačen pomen, kot ga je imelo včasih, reci-
mo trideset ali štirideset let nazaj, ko smo poleg klasičnih humanitarnih organizacij, denimo Rde-
čega križa pa po drugi strani recimo mladinskih delovnih brigad in seveda prostovoljnih gasilskih 
društev, poznali zelo malo ostalih oblik organiziranega prostovoljstva. Najbrž tudi zato, ker je bilo 
manj potreb ali smo si (še) znali (morda tudi hoteli) več pomagati sami. Bili so bolj skromni časi, 
ki jih še ni okužila objestnost sodobnih tehnologij, za katerimi seveda stoji kapital. Bili so manj 
stresni časi z več časa za sočloveka, za druženje in reševanje človeških kriz na piknikih in sindikal-
nih športnih srečanjih in manj potreb po reševanju težav s kemičnimi pomagali, ki so interes veli-
kih farmacevtskih korporacij. Bilo je manj izmišljenih človeških potreb po boljšem, lepšem, z več 
leska …, ki jih producira interes kapitala v vseh sferah našega življenja … Bilo je manj beguncev …

Danes je čedalje več nezadovoljnih ljudi zaradi spektra različnih razlogov, od najbolj banalnih, 
ker ima na primer sosed že spet novi avto, pa do hudo eksistencialnih problemov. In čedalje več je 
potreb in pozivov k prostovoljstvu … Če se dvignem nad svetovno zmedo vsega, kar se nam dogaja 
na lokalnem ali globalnem področju, imam vtis, da nekje nekdo zaradi nekih egoističnih interesov 
nekega kapitala sproži nekaj in potem posledice rešujejo drugi, humanitarne organizacije, davko-
plačevalci lokalnih in svetovnega gospodarstva ter kakopak prostovoljci … Občudujem številne 
prostovoljce, ki pomagajo ljudem, sploh Slovenci smo znani, da zelo hitro priskočimo na pomoč, 
da se odzovemo množično … Toda, če se ob hudih in množičnih posledicah nekih bizarnih intere-
sov zamisliš, da humanitarnost rešuje nekaj, kar je nekdo največkrat v imenu kapitala ali posredno 
kakšnega drugega interesa sprožil, ti postane slabo.

In potem so krivi mediji, da pišejo samo o negativnih zadevah. Prostovoljstvo pa smo prignali 
do tako čudnih vsebin, da so zdaj še dobre novice začeli raznašati prostovoljci. Dobesedno, prebe-
rite na 7. strani. Naj pripomnim, da tisto o medijih in negativnih zadevah samo delno drži in da 
tudi potreba po tovrstnem prostovoljstvu kot mnoge »umetne« potrebe sodobnega časa, ne drži. 
Je pa res, da je potrebno poslušati, gledati kakšen lokalni radio, TV, odpreti kakšen lokalni časopis, 
denimo naš Utrip Savinjske doline, ki v veliki večini prinaša dobre novice. Brez pomoči. Res pa je, 
da jih mnogi, zaslepljeni ali kako drugače narejeni, spregledajo.

Niso mi blizu ljudje, ki skritizirajo vse in vsakokrat, največkrat, ko in kako nekaj počnejo drugi, 
redko pa sami stopijo v akcijo in prispevajo kaj, da bi bilo bolje. Za svoje težave krivijo druge, na-
mesto da bi za higieno na lastnem pragu sami poprijeli za metlo. In si celo polnijo baterije s tem, da 
ščuvajo tudi druge okoli sebe, svoj problem pa zdravijo s sosedovim problemom. Žal je posledica 
vseh nesmislov tega časa, da je takšnih čedalje več.

No, dobra novica je, da so aktivni ljudje, tisti, ki  se tudi v zmedenosti in stresnosti sedanjika 
smelo spoprijemajo s problemi, močnejši in da vztrajajo. In da je dobrih novic, ki jih ustvarjajo, 
vsaj v naši dolini veliko več kot slabih. Želim si le, da »pozitivcem« in aktivnim ne zmanjka volje in 
da lokalne oblasti raje prisluhnejo takim kot pa onim drugim. Čim več aktivnih ljudi, konstruk-
tivnih akcij in dobrih novic vam želimo. O njih res najraje pišemo!

Lucija Kolar

Prostovoljci in dobre novice
foto: T. T.

 »V preteklih petih letih 
smo zbrali že več kot 65 tisoč 
evrov in podelili 55 celoletnih 
štipendij za mladostnike, 
obolele za rakom,« je prejšnji 
četrtek na humanitarnem 
modno-glasbenem spektaklu 
z naslovom Stylich Ego – Fit 
Utrip povedal predsednik 

upravnega odbora Fundacije 
Utrip humanosti Gašper Pu-
han.

Članica upravnega odbora 
fundacije Jana Govc Eržen pa 
je pojasnila, da v Sloveniji vsa-
ko leto na novo zboli za rakom 
50 otrok in mladostnikov, a 
danes jih preživi okoli 90 od-

stotkov. Mnogi živijo manj 
kakovostno in brezskrbno od 
svojih vrstnikov, zato je vsaka 
pomoč dobrodošla. S pomočjo 
četrtkove prireditve v Novem 
Celju so zbrali nekaj več kot 
1300 evrov. Več na str. 32.

K. R., L. K.

Za mlade, obolele za rakom

Misice Laura Škvorc (prva z leve), Mateja Kociper (tretja z leve), Patricija Peklar (druga z desne), manekenke in člana fitnes 
kluba z Brino Romih Mlakar (drugo z leve) in rokometašema Blažem Jancem in Vidom Potekom (v sredini) so sodelovali na 
humanitarni prireditvi Utrip humanosti v Novem Celju.

V zadnjih septembrskih 
dneh je večina vinogradnikov 
pospravila letošnji pridelek.  
Svoje pridelke pobirajo tudi 
kmetje z njiv.

Na trgatvah so jim na pomoč 
priskočili od najstarejših do 
najmlajših. Tudi Alen in Jure 
sta pridno pomagala, preizku-
sila sta se celo v nošnji brente. 
Trgači so bili seveda uvidevni in 
je niso preveč napolnili. T. T.

Trgatve in pobiranje sadov

Trgatve so vedno tudi priložnost za druženje.


