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Ste se kdaj vprašali, kaj se skriva za narisanimi nasmehi ali mrkimi, sovražnimi pogledi ljudi, s katerimi 
prihajate v stik, ali za fasadami krepostnih posameznikov, ki se v vašem življenju pojavljajo v različnih vlogah, 
trajneje, občasno ali slučajno? Včasih ob kakšnem naključnem stiku »pokasiramo« čudno reakcijo, morda 
nenavadno močno, agresivno, celo sovražno nastrojeno, morda pretirano prijazno glede na naš odnos. 
Včasih se čudimo nestrpnosti naključnih ljudi na ulici, cesti, v trgovini, za poštnimi okenci, v banki. Otroci 
pripovedujejo o nenavadnih reakcijah učiteljev, ki jih v svoji mladostni razigranosti včasih »nagradijo« z 
značilnim vzdevkom. Mnogi odrasli se vsak dan ukvarjajo z avtoritativnimi šefi ali z neugodnimi sodelavci. 
Mobing je postal zunanje ime za najbrž zelo različna ozadja in frustracije tistih, ki ga izvajajo na svojih 
sodelavcih ali kako drugače podrejenih. Vsakdo nosi s sabo svojo zgodbo, tudi svojo prtljago, ki jo tako ali 
drugače (ne)obvladuje. Odvisno od naravnih, celo genskih zapisov, še bolj od socializacije, predvsem od 
razmer in odnosov, ki so nas opredeljevali v otroštvu. 

Največkrat se ne sprašujemo, kaj posamezniki nosijo s sabo in se vanje ne poglabljamo, saj tudi sami 
nosimo svojo prtljago, a mislimo si svoje. Glede na obarvanost njihovega odnosa, enkratnega ali tistega na 
daljši rok, vzpostavimo svoj odnos z njim, z njo. In potem, odvisno od volje in naravnanosti obeh, nastane 
takšen ali drugačen konfliktni odnos. Lahko čisto obvladljiv, lahko moteč … Včasih z grozo ugotavljamo, 
da si nekateri polnijo baterije z negativnim odnosom do drugih, nekateri vztrajajo pri svojem egotripu 
ne glede na to, koga in kaj bodo morali za dosego svojega cilja poteptati pred sabo. Če imajo še »zaščito« 
svojega družbenega, političnega, ekonomskega ali kakršnega koli položaja nadrejenosti, moči, potem je 
kombinacija še težja in še bolj destruktivno vpliva na okolje. Argument moči pred močjo argumenta pač. 
A vendar destruktivno vplivata na odnose tudi pretirana šibkost in nesposobnost izražanja svojih stališč, 
hotenj in zaznavanj na drugi strani, saj močnejšemu ne ponudi primerno »zdrave konkurence«.

In potem je tu še druga bolezen sodobnega časa, ki še dodatno zaznamuje odnose. Dvoličnost, tudi 
hinavščina, če hočete. Za zunanji videz in ugled so ljudje pripravljeni storiti marsikaj, tudi izdati koga, 
lagati, se smejati butastim šalam tistih, od katerih imajo koristi, da ne rečem kar brez dlake na jeziku, jim 
znajo lesti v rit. So klečeplazni do nadrejenih, močnejših, do avtoritet, nato pa kompenzirajo s šikaniranjem, 
slabo voljo, sovražnostjo, celo z agresivnostjo do podrejenih ... Na žalost tudi v domačem okolju, v družini.

Najbolj smešno je, da nas je sodobni čas tako »navadil« na zgoraj omenjeno, da nas velikokrat bolj kot 
negativizmi presenetita dobra volja in pozitivna naravnanost ljudi, to, da ti kdo ponudi roko, ne da bi 
pričakoval plačilo v kakršni koli obliki. Samo zato, ker je človek dobre volje in zdravega duha! Da je kdo 
prijazen z nami kar tako, da je kdo dobre volje iz zelo skromnih razlogov, že samo zato, ker je zjutraj posijalo 
sonce in bo dan zato začeti veliko lažje. V sožitju z drugimi, tudi ob dejstvu, da nihče v nov dan ne vstopa 
brez težav, pač pa s prtljago takšne ali drugačne teže. 

Zato potegnimo črto pod september, v dolini se je ob kritikah, negativizmih in razkazovanjih vseh vrst 
vendarle zgodilo toliko lepega in dobrega, tistega, zaradi česar ljudje od drugod še raje prihajajo k nam. 
Oktobra obeležujemo vrsto dni, ki nam ponujajo razmislek: mednarodni dan nenasilja 2. oktobra,  svetovni 
dan duševnega zdravja 10. oktobra in navsezadnje prvi teden oktobra je svetovni teden otroka. 

Življenje je prelepo, da bi se prepirali z ljudmi. Poskrbimo tudi sami zato, da nam bo lepo, in ne čakajmo, 
da bodo za našo srečo kaj storili drugi. Imejmo se radi in radi nas bodo imeli tudi drugi, veselimo se svoje 
sreče in sreče drugih.

Lucija Kolar

Brez prtljage v nov mesec
foto: T. T.
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Največja savinjska turistič-
na atrakcija Fontana Zeleno 
zlato po treh tednih od začet-
ka obratovanja podira rekor-
de. Do zadnjega vikenda so 
prodali skoraj 15 tisoč  vrčkov, 
večinoma s čipi za degusta-
cijo piva na fontani, 1.700 pa 
brez njih na dan odprtja, ko 
so lahko obiskovalci dobili 
neomejene količine piva tudi 
na stojnicah. V skoraj treh te-
dnih je Žalec na račun fontane 
in spremljajočega programa 
obiskalo preko 20 tisoč ljudi, 
ocenjuje direktor ZKŠT Žalec 
Matjaž Juteršek, ki upravlja s 
fontano po pompoznem od-
prtju na sam praznik Občine 
Žalec 6. septembra.

Seveda je med njimi precej 
tistih, ki pridejo pogledat fon-
tano iz radovednosti in ne ku-
pijo vrčka. Med njimi so tudi 
mladoletne osebe, ki spremlja-
jo odrasle, toda zagotovo ima 
od tega obiska precej bližnja 
in širša ponudba Žalca. »Vesel 
sem, da so se Kogojevi vrčki 
zelo dobro prijeli, po obliki in 
velikosti, zato ponujamo tudi 
možnost nakupa vrčkov brez 
degustacijskih čipov, saj si 
mnogi želijo za domačo rabo 
kupiti kar celoten komplet. 
Ponujamo torej nakup enega, 
treh ali petih vrčkov brez či-
pov, da lahko poleg tistega s 
čipom za degustacijo posame-
zen obiskovalec domov odnese 
celoten set, torej set za dva (1 + 
1), set za 4 (1 + 3) ali klasičen 
servis za 6 (1 + 5),« nam je po-
vedal Matjaž Juteršek in dodal, 
da jih večino, kar 90 odstotkov, 

kupijo v trgovinici Zeleno zla-
to, ki se nahaja v neposredni 
bližini fontane, kljub temu da 
degustacijske vrčke s čipom 
prodajajo tudi v žalskem TIC-
-u in ekomuzeju.

Matjaž Juteršek po začetnem 
obdobju obratovanja ocenjuje, 
da je približno 10 odstotkov 
obiskovalcev fontane tujcev, ne 
le iz Evrope, tudi z različnih, 
zelo oddaljenih koncev sveta. 
Med njimi so zabeležili celo 
Mehičane. 

Zunanji blišč te žalske atrak-
cije z mednarodno odmev-
nostjo, ki je zagotovo požela 
največjo odmevnost tudi v 
različnih svetovnih medijih v 
vsej zgodovini žalske občine, 
pa ima tudi ozadje zelo zahtev-
nega vzdrževanja in dela, ki ga 

opravljajo zaposleni na ZKŠT 
Žalec in njihovi zunanji sode-
lavci.

Več o tem in tudi o veliča-
stnem odprtju fontane pa na 
straneh 8 in 9.

L. K., foto: T. T., D. N.

Fontana presega pričakovanja

Naval na novo žalsko turistično atrakcijo se nadaljuje tudi v teh dneh.

Pred trgovino Zeleno zlato, ki proda večino vrčkov za fontano, so tudi po treh 
tednih kolone; prodanih je skoraj15 tisoč vrčkov.


