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Videti je, da bomo šli letos v Žalcu večkrat na led. Na Šlandrovem trgu so namreč postavili drsališče, ki ga 
navdušeno obiskujejo družine z otroki, hkrati pa je tudi zaradi drsališča pestro v okoliških gostinskih lokalih, 
kjer nadobudneže čaka vsaj eden od staršev, ki raje kot gnečo na ledu ustvarja gnečo za šankom, no, tudi ob 
čaju, da se razumemo. Vsaj del populacije se je tako lažje potolažil s sezonskim zaprtjem fontane, mnogi pa so 
vrčke piva do aprila pač prestavil drugam. Itak dnevi in meseci letijo kot za stavo in pojutrišnjem bomo začeli 
odštevati dneve že zadnjega meseca v tem letu. Mimogrede smo opravili s predsedniškimi volitvami, celo z 
dvema krogoma. Desno od Savinje so celo za osem glasov dali večjo podporo če ne že skupno boljšemu, pa vsaj 
uradno priznanemu igralcu v tej predsedniški bitki, Marjanu Šarcu. Naj presoja vsak po svoje. Upam, da smo 
se iz zgodbe kaj naučili vsi, najbolj pa zmagovalca, formalni in tisti, ki mu je tako hudo dihal za ovratnik kljub 
veliko krajši politični kilometrini. Ponosna pa sem na to, da smo v obeh spodnjesavinjskih okrajih volivci z 
nadpovprečno udeležbo glede na slovensko pokazali večjo državljansko odgovornost. 

A desni del Savinje je bil prejšnji mesec poseben še po nečem: v Preboldu je ravnatelj presodil, in to prvi v 
Sloveniji, da sistematski pregledi niso tisto, kar mora početi šola. Gotovo ne poznam vseh argumentov. Tisti, ki 
jih je navajal in jih lahko beremo tudi v našem časopisu, se zdijo tehtni. Brala sem nekatere spletne komentarje 
staršev in poslušala drugačna mnenja drugih deležnikov, tudi tisti protiargumenti držijo, svoje ima prav tudi 
župan. Sprašujem pa se, zakaj se torej takega dejanja doslej v Sloveniji ni spomnil še nihče.  

In potem spet skočim v svojo mladost in se spomnim tudi časov, ko sta moji hčeri obiskovali osnovno šolo. 
Sistematski pregledi na vsake toliko časa so bili nekaj normalnega, z vsebino in  morebitnimi odstopanji od 
zapisanega, predpisanega se ni nihče ukvarjal. Ker enostavno tako je bilo. Obdobna preverjanja stanja in 
zdravja naših mladih so dobra stvar in samo tu in tam smo dobili kakšno obvestilo, da je potrebno opraviti še 
kakšen dodaten pregled ali kaj podobnega. Spomnim se svojih sistematskih pregledov, po pogovorih s svojima 
dekletoma pa se je dogajalo tudi desetletja kasneje, da smo se v čakalnicah celo imeli fajn. Po navadi so nas 
učiteljice spremljevalke animirale s kakšnim prilagojenim učnim izzivom, običajno zabavnim, predvsem pa 
smo se družili in se pogovarjali. Problem je bil samo, ker so nas tehtali in premalo pazili, da morda kdo nekoliko 
močnejši ali bolj razvit ali premajhen za tisto obdobje res ni imel rad, če so se o tem vsi pogovarjali. Obdobje 
odraščanja kajpada zahteva nekaj človeške občutljivosti zdravnikov, učiteljev in staršev. V tem smislu bi se 
lahko strinjala, da je potrebno spremeniti komunikacijo z otroki, morda prevetriti potek pregleda, obveščanje 
staršev ali kaj podobnega. Vendar, vse to prepustiti samo staršem po mojem ni v vseh primerih pametno. Kaj 
pa tisti otroci, ki nimajo tako skrbnih staršev, v primerih, ki jih v šolah poznajo, še bolj pa se z njimi ukvarjajo 
socialne službe?  Kaj pa vem, mislim, da nam je kapitalistični način čisto preveč prodrl v vse pore življenja. 
Vsega se na da plačati z denarjem, tudi ne pozornosti učitelja, ki na sistematskih pregledih spoznava otroke z 
druge plati in dodaja kakšen pomemben kamenček k poznavanju otrok … Včasih je plačilo s hvaležnostjo in 
z zavestjo, da naredimo nekaj dobrega, še kaj veljalo. Zdaj pa se pogovarjamo le o tem, kaj nam piše v zakonu, 
česa po teh in teh pravilih ni treba, pa ni pomembno komu, učiteljem, staršem, zdravstvenim delavcem … In 
na koncu pozabimo na vsebinski pomen vsega skupaj, na otroka, na skupine otrok …  Skratka, zakaj ne bi, tako 
kot smo to počeli včasih, kakšno stvar pogledali s človeške plati ali vsaj po zdravi kmečki pameti? Pa bi bili po 
mojem vsi najbolj zadovoljni.

Ta vikend se bodo prižgale luči najbolj čarobnega dela leta, ko se bomo ukvarjali z inventuro leta, ki mineva, 
in si postavili načrte za prihajajoče obdobje. Pri tem ne pozabite, da mora imeti vsak rad najprej sebe, si v 
svojem življenju najti svoje mesto in zadovoljstvo ne glede na težave. Šele potem lahko gradi zdrave odnose 
z drugimi, namesto da nanje stresa nezadovoljstvo s samim seboj.  Prijeten vstop v december. Privoščite si 
praznovanj, na led, sploh tisti na drsališčih, pa lahko mirno greste večkrat.                                            Lucija Kolar

Decembra večkrat na led
foto: T. T.
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Prejšnji vikend so tudi v 
naši dolini že tradicional-
no pripravili sejme rabljene 
smučarske opreme, ki zna, po 
napovedih sodeč, priti prav 
že prav kmalu. 

Smučarski klub Gozdnik 
Žalec je sejem pripravil v telo-
vadnici UPI – ljudske univerze 
Žalec. Sejem je bil vse tri dni 
dobro obiskan, opremo za zim-
ske športe (smuči, čevlje, bunde, 
hlače …) pa je zamenjalo več kot 
sto lastnikov, tako da je bil orga-
nizator z obiskom in s sklenjeni-
mi kupčijami zadovoljen.

V OŠ Prebold pa je od pet-
ka do vključno nedelje potekal 
smučarski sejem, ki ga je or-
ganiziral Smučarski klub Pre-

bold. V komisijsko prodajo je 
šlo kar 600 kosov smučarske 
opreme. Številnim, ki so iskali 
primerno rabljeno smučarsko 

opremo, so nudili tudi pomoč 
in svetovanje pri izbiri te opre-
me in tudi možnost servisira-
nja smuči.  T. T., L. K.

Smučarski sejmi dobro obiskani

Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja gospodinjstva 
občine Žalec, Braslovče in Prebold. 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.

S smučarskega sejma v telovadnici UPI – ljudske univerze Žalec

Tudi letos so v organizaciji 
Čebelarske zveze Spodnje Sa-
vinjske doline in čebelarskih 
društev po šolah in vrtcih iz-
vedli tradicionalni slovenski 
zajtrk.  

Zajtrk se je začel na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije kot 
medeni zajtrk in prerasel v na-
cionalni projekt Dan slovenske 
hrane. Glavni cilj je podpora  
slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane. Pred-
njačijo čebelarji, sadjarji in 
mlekarji. Zanimivost zajtrka je 
tudi petje pesmi Lojzeta Slaka 
z naslovom Čebelar, ki jo otro-
ci po vsej Sloveniji zapojejo ob 
istem času. 

Otrokom VVZ Žalec so se 
pri zajtrku pridružili župan 
Občine Žalec Janko Kos, di-
rektorica VVZ Žalec Natalija 
Žikič Starič, vodja prehrane v 
VVZ Žalec Irena Kraljič, spe-
cialistka zagotavljanja varne 
hrane iz ČZS Andreja Kandolf 

Borovšak, čebelar ČD Griže 
Rudi Anžel in član nadzornega 
sveta ČZSSD Žalec Jani Puck-
meister. 

Dan slovenske hrane so s 
slovenskim zajtrkom v okviru 
naravoslovnega dne Od zrna 
do kruha minuli petek obe-
ležili tudi na OŠ Braslovče in 
POŠ Gomilsko, Letuš in Trna-

va. V delavnicah so govorili o 
pomenu rednega zajtrkovanja, 
zdravega načina življenja, o 
odgovornem odnosu do hrane, 
na njih pa so sodelovali čebe-
lar, kmečke žene, Srednja šola 
za gostinstvo in turizem Celje, 
obiskal pa jih je tudi župan 
Občine Braslovče Branimir 
Strojanšek.   T. Tavčar

Dan slovenske hrane

Z dneva slovenske hrane v Braslovčah


