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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

Pogrešam tisti preprosti način življenja, ki smo ga poznali pred tridesetimi, štiridesetimi leti 
in še več. Pogrešam čas, ki ni bil okužen z balastom zbirokratiziranega tržnega gospodarstva in 
namišljenih potreb. Čase, ko smo imeli v omari samo dva para dolgih hlač, kavbojke in žametne, 
za poleti pa kake kratke. Ko smo znali ceniti pomarančo in čokolado za Miklavža in hrenovko za 
šolsko malico. Ko smo se igrali indijance in kavbojce, pepčka, gumitvist, gnilo jajce, se skrivali in 
plezali na drevesa, se lovili in »gonili« kolesa – ponije ter brcali žogo. Ko je bilo nekako nenapisano 
pravilo, da si šel zgodaj spomladi po teloh, zvončke, poleti po borovnice v najbližji gozd in obirat 
češnje k sosedu, po dežju po gobe, rabutat koruzo za peko in na trgatve pa po kostanj in na ličkanje 
jeseni, pozimi pa na kepanje, ribanje in v akcijo za največjega snežaka. Pogrešam čase, ko je bilo 
normalno doma ribati zelje za kisanje, imeti koline in se je še splačalo pripravljati ozimnico na 
veliko, ker se sicer ni dobilo v trgovini oziroma smo vedeli, da je tisto naravno z vrta ali od kmeta 
boljše kot kupljeno, ne da bi nam posebej propagirali, da je treba kupovati »domače« ali »sloven-
sko«. Pogrešam čase, ko ni bilo treba na predavanje ali pridobiti evropska sredstva za projekt, ki 
nam prodaja »zeleno« in »eko« in ostalo logiko, ki smo jo včasih že itak živeli. Pogrešam tiste čase, 
ko še nismo imeli uradno demokracije, smo pa imeli veliko bolj preprosta pravila za življenje in 
delo. Ko so učitelji še imeli avtoriteto in otroci v šolah niso poznali samo svojih pravic, pač pa tudi 
svoje obveznosti. Pogrešam čase, ko sta še veljala dana beseda in stisk roke. Ko smo se več družili 
in se nam je manj »dogajalo«.

Spet brezvezna melanholija, boste rekli. Ja, mogoče. Samo v časih, ko nam na novo prodajajo 
tisto, kar smo nekoč živeli po zdravi kmečki pameti, in ko podiramo, kar smo nekoč že zgradi-
li, pa ko nam prodajajo, kar sploh ni vredno nakupa, čedalje bolj razmišljam, kako naprej, kako 
preživeti in ostati zvest sebi, kako ostati normalen v čedalje bolj kaotičnem svetu nezaupanja in 
dvomov.  In da ne bo pomote, nisem rekla, da smo tista desetletja nazaj živeli idealno! Marsikaj 
je bilo narobe, a žal mi je, da nismo ohranili tistega, kar je bilo preizkušeno dobro, slabo pa smo 
nadgradili v še slabše! 

A ni škoda, da se zdaj večinoma starih dobrih običajev spominjamo zgolj na »organiziranih« 
javnih etnoloških prireditvah, namesto da bi jih oživeli v vsakdanjem življenju?

»Odprite oči za krasoto, s katero je Stvarnik našo pokrajino bogato obdaril, odprite svoja srca 
ljubezni do te lepote, ki naj daleč naokrog izžareva tako toploto, da bo privabila k nam čim več 
sveta. Zbudite se, dvignite zaklad, poberite zlato, ki se valja okrog nas. Pripravite se, kultivirajte 
sebe in okolico, da boste naš narod dostojno predstavljali tujcem in dokazali, da smo prebivalstvo, 
ki je vredno lepote svoje zemlje,« je odbornikom deželne zveze, predhodnice Turistične zveze Slo-
venije, pred 110 leti svetoval dr. Valentin Krisper, ki velja za prvega človeka turistične propagande. 
Nanj so se ponovno spomnili na zaključni prireditvi zveze Moja dežela – lepa in gostoljubna, na 
kateri je Žalec v kategoriji majhnih mest prejel priznanje za prvo mesto. Upanje zato ostaja. Tudi 
zaradi Maje Štamol Droljc, Juteksa, Uniforesta, Odela in številnih inovativnih podjetnikov, kme-
tov, družin in posameznikov, ki se trudijo in kljub vsemu uspevajo. Preberite na straneh tokratne-
ga Utripa! In naj vas spomini praznikov v naslednjih dneh spodbudijo k razmisleku, da imata tudi 
slabo in žalost smisel, če na njuni dediščini zgradimo kaj dobrega.

Lucija Kolar

Ko smo še bosi tlačili grozdje
foto: D. N.

Med 100 najuspešnejšimi 
slovenskimi podjetji, lestvico 
je sredi oktobra objavila revi-
ja Manager, se je na sam vrh 
zaradi največje rasti prodaje 
in dobička v letu 2014 zavih-
telo podjetje Juteks z Ložnice 
pri Žalcu.

To je še posebej razveseljivo, 
če pomislimo, da se je Juteks 
še leta 2010 spopadal s skoraj 
7,8 milijona evrov izgube. Ob 
koncu leta 2014 je namreč be-
ležil nekaj manj kot 4,5 milijo-
na evrov dobička. Juteks je od 
leta 2012 del belgijske skupine 

Bealiu International Group 
(B.I.G.) in je s trdim delom 
vseh zaposlenih uspel izkori-
stiti sinergije tako velike sku-
pine za popoln preobrat. Več o 
tem generalni direktor Juteksa 
Dušan Štiherl na str. 11.

L. K.

Juteks ponovno na vrhu

»Sanje vsakega oblikoval-
ca so, da bi svoje delo pred-
stavil v eni izmed prestolnic 
mode. Moje so se uresničile v 
Milanu!« pravi Maja Štamol 
Droljc iz Žalca, ki je na pova-
bilo Urada RS za informira-
nje ter v organizaciji Spirita 
in Agencije Misson na modni 
reviji v slovenskem paviljonu 
na svetovni razstavi EXPO 
MILANO 2015 predstavila 
kolekcijo poročnih in večer-
nih kreacij.

V Milano se je odpravila ce-

lotna ekipa, vključno s frizer-
jem, vizažistko, koreografom 
in modeli, med katerimi je bila 
tudi aktualna miss turizma 
Anja Atnič, prav tako je bila 
v ekipi pevka Alenka Godec. 
Kot je povedala Maja Štamol 
Droljc, so odšli v Milano brez 
pričakovanj, vendar z vso od-
govornostjo, da pripravijo ču-
dovit modni dogodek: »Vzduš-
je in odzivi so bili neponovljivi, 
največ pa nam pomeni, da smo 
na sami modni reviji dobili 
naročilo za izdelavo poročne 

kreacije za nevesto s Karibov.«
Po vrnitvi iz Milana je Maja 

Štamol Droljc svojo kolekcijo 
v slogu Milana predstavila tudi 
v Ljubljani in nato skupaj s po-
slovnimi in z osebnimi prijate-
lji ter seveda družino proslavi-
la svoj uspeh. 

K. R., foto: arhiv Maje 
Štamol Droljc

Iz Milana z naročilom

Maja Štamol Droljc z ekipo manekenk v njenih kreacijah na EXPU 2015.


