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Ob pisanju poslednjega uvodnika v letu 2017 sem naletela na množico zanimivih ponudb, predpraznični 
čas jih je hudo poln. Zdaj je pa res mogoče že vse kupiti! Za nekaj deset evrov namreč lahko dobiš tako rekoč 
usmeritve, navodila, kako živeti leto, katere dni moraš ven, katere ostaneš doma, kdaj gledaš po potencialnih 
partnerjih, kdaj je bolje, da mižiš, koga se je bolje izogibati, koga pa poleg pozdrava lahko varno povabiš 
na kavo, kdaj nekaj kupiti, kdaj pa je bolje, da evrčke skriješ v nogavico, kdaj je potrebno migati, kdaj raje 
počivati, ker se ti lahko kaj zgodi ... Za naš posel pa tudi, kdaj je pametno vprašati, kdaj je bolje biti tiho, kdaj 
zapisati, poročati o dejstvih, kdaj raje ne, kdaj …, ker ti zvezde, planeti, angeli, avra in še kaj v vesolju niso ali 
pa so naklonjeni. Kaj, kdaj in kje moraš kaj narediti, da boš imel tako rekoč idealno novo leto ... 

Pa to je super! Za kar solidno ceno rešim na pragu novega leta celo leto, ki je pred mano! Ne bo se mi treba 
toliko »matrati« vse leto, odločati, iskati poti, tudi kaj popravljati, kajti samo priročnik za ravnanje dobim, pa 
smo! Si predstavljate, kakšen prihranek časa bi bil to? Končno bi se lahko posvetili kakšnemu hobiju, nečemu, 
kar nas bi razveseljevalo. Končno bi se lahko izognili spornim situacijam, ker bi enostavno že vnaprej vedeli, 
kako se jim izogniti in kdaj. Pa to je preventiva »v nulo«! 

Ljudje moji, sreče in vseh pozitivnih občutij bi naenkrat zmanjkalo, ker bi jih naenkrat uživali vsi. V 
izobilju pa bi ostajali nesreča, težave, spori … Ja, če verjameš, bi bilo res idealno. Slaba stran tega ideala bi 
bila, da bi bilo naenkrat veliko brezposelnih, med prvimi bi bili to odvetniki, potem farmacevti, ker bi prodali 
veliko manj zdravil, ki so posledica stresnih življenjskih situacij, ki zamajajo zdravje, pa še kdo, ki bi se mu 
drastično razpolovila prodaja. Razmišljam, če bi potem še potrebovali parlamentarni sistem in stranke, ker 
ne bi imeli težav, nestrinjanj, uf, zanimiva dilema … No, nastali bi novi poklici, ampak se bojim, da še zdaleč 
ne tako dominantni. Že ko sem zapisala prvi dve skupini poklicev, mi je bilo jasno, da bi, če bi bil ideal možen, 
zlobirali, da ga ne bi bilo več. Ker ni interesa, ker potem ne bi bilo dobičkov, ker je bolje tako, kot je, jih 
več bolje zasluži! Vsi pa ne morejo postati pisci priročnikov za idealno življenje in ravnanje, saj bi potem 
zmanjkalo uporabnikov …

Torej, instant nasveti, ki si jih privoščimo namesto kakšnega drugega darila pod smrekico, nas sicer lahko 
pobožajo in nam ponudijo kakšen sladkorček, ampak kaj bolj celovitega v življenju moramo pa lepo kar sami 
odbrenkati. Pa saj znamo! Vsak zase, po svojih močeh se potrudimo, da kaj naredimo za to, da bo naše življenje 
v letu 2018 krenilo na bolje. In verjamem, da nikoli nismo prepozni.

Začnemo lahko z odgovornim odnosom do lastnega telesa, lastnega življenja, ravnanja, nadaljujemo z 
odnosi do bližnjih pa tudi do tistih, s katerimi prihajamo v stik zaradi različnih vlog v svojem življenju. No, 
naj pripomnim, da ni odgovorno, če se zjutraj pogledamo v ogledalo in si toliko časa ponavljamo laž, potem 
pa verjamemo, da je postala resnica in o tem tekom dneva prepričujemo druge! Odgovorno je, če si priznamo, 
da smo iz mesa in krvi, sposobni ogromno dobrega, ampak da ga kdaj tudi pokronamo. Da smo lepi, kolikor 
imamo lep odnos do sebe, in zaradi tega ne ogrožamo lepote drugih, ampak jo spoštujemo. Človeško je, da 
priznamo. Človeško je, da naredimo napako, da rečemo kaj komu, kar kasneje obžalujemo, ampak še bolj 
človeško in ja, odgovorno, je, da znamo to priznati in popraviti, kolikor se da. Biti lepi ne zaradi popolnosti 
ali zaradi neke moči, avtoritete, ki jo imamo ali nam je dana, ampak zaradi nepopolnosti, zaradi katere znamo 
biti odgovorni kot ljudje do sebe in drugih.

Kar precej lepote, dogodkov in dobrih praks vam razkrivamo tudi v zadnji številki tega leta, vzemite jo kot 
naš poklon na pragu leta, ki prihaja. Iz uredništva Utripa Savinjske doline vam želimo iskrenih stiskov rok in 
objemov ter praznovanj z ljudmi, s katerimi se čutite. Ob tem vam želimo odgovorno leto 2018. Želimo vam, 
da boste z vašim letom zadovoljni, kot da ste imeli zanj zapisana navodila, le da bodo navodila in ravnanja 
vaša, na kar boste lahko še posebej ponosni!                                                                                                       Lucija Kolar

Navodila za leto 2018?
foto: D. N.

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.

Razstavni salon v Žalcu
Hausenbichlerjeva 9
Mob.: 031 629 769
www.steklarstvo-leskosek.si

Izdelujemo in vgrajujemo:
- kuhinjska stekla (barvana, s fototapeto)
- tuš kabine, vrata in stene po meri
- steklena notranja vrata (krilna, drsna)
- predelava starih lesenih oken in vgradnja izolacijskih stekel
- steklene ograje, namizna stekla, ogledala

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2018!

Božiček že od prejšnjega vi-
kenda potuje po dolini in ob-
daruje otroke. Mudil se je že 
na gradu Komenda na Polze-
li. Prav tako je minulo soboto 
obiskal otroke na kmečki tr-
žnici v Preboldu, nocoj pa bo 
na prireditvenem prostoru na 
Šlandrovem trgu obiskal žal-
ske otroke.

Božičku sta v Preboldu "po-

magala" Božičkova vila in na-
gajivi škrat, ki sta navduševala 
otroke in se skupaj z njimi ve-
selila prihoda Božička. Boži-
ček je otrokom delil bombone 
in jih obdaril, marsikdo je do-
bremu možu sedel v naročje 
in mu zapel pesmico, vsi pa so 
se nato posladkali s slastnimi 
palačinkami in se zadržali ob 
prijetnem druženju. Na Polzeli 

so si skupaj z Božičkom otroci 
ogledali predstavo Muca copa-
tarica, v Žalcu pa bo  živahno 
nocoj od 17. ure dalje, ko bo na 
sporedu predstava Ho, ho, ho 
... Božiček, to pa to ... s pravim 
Božičkom, ki bo s spremjevalci 
razveseljeval otroke na Šlan-
drovem trgu pri drsališču.

 D. N.

Božiček razveselil otroke

Otroci v Preboldu so Božičku zapeli pesmico.

Prazničnega časa se gotovo najbolj veselijo otroci.


