
V petek, 14. decembra, se 
je v Žalcu ustavila potujoča 
Božičkova pošta. Božičkovi 
poštni palčki Elfina, Flora in 
Fred so na povabilo Zavoda 
za kulturo, šport in turizem 
Žalec letos prvič pripotovali 
z avtobusom in čakali z veli-
ko štampiljko »ŽALEC with 
LOVE«.

Avtobus se je ustavil na Šlan-
drovem trgu, kjer že ves mesec 
potekajo praznične prireditve. 
Prireditveni prostor so napol-
nili otroci, ki so v Božičkovi 
poštni poslovalnici oddali šte-
vilna pisma. Velik paket s pismi 
se je potem podal na 3.197 km 
dolgo pot do Rovaniemija, kjer 
živi Božiček, palčki pa so svoje 
male obiskovalce z avtobusom 
popeljali po Žalcu. Si predsta-
vljate, kako dobro mora pošta 
delovati in kako organiziran je 
Božiček, da dostavi vsa darila 
in uresniči želje iz Božičkove 
pošte? O Božičku, Miklavžu in 
Dedku Mrazu, pa tudi o dru-
gem prazničnem utripu doline 
preberite na naslenjih straneh 
tokratnega Utripa. T. Tavčar

Božičkova pošta v Žalcu
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»Tudi jaz sem potočil kakšno solzo, nehote si človek naloži kakšno breme,« je povedal naš rojak iz Migojnic, 
osebni trener Ilke Štuhec, Gregor Koštomaj ob njenem veličastnem dvojnem zmagovalnem povratku po 
poškodbi ta torek in sredo. In v tej trenerjevi solzi in tudi v Ilkinih čustvih, ki jih je narisala na svojem obrazu, 
se skriva tisto več od naravne danosti. Se skrivajo trdo delo in moč, trdnost, vztrajnost, osredotočenost na 
cilje ter tudi srčnost in pripadnost. Kdo, če ne Ilka, nam je lahko v teh prazničnih dneh, ko se poslavljamo 
od starega leta in nazdravljamo novemu, boljši navdih? Po osvojitvi dveh malih kristalnih globusov v sezoni 
2015/2016 si je na pragu nove sezone poškodovala koleno, bila dvajset mesecev odsotna, potem pa se je vrnila, 
zmagala dvakrat in s tem po številu zmag (9) v svetovnem pokalu prehitela Matejo Svet in Bojana Križaja. 
Kdo, če ne njen osebni trener iz naše doline Gregor Koštomaj, nam je lahko navdih, primer pripadnosti, 
vztrajnosti, srčnosti ob trdem in strokovnem delu ter profesionalnosti?

V decembrski številki Utripa pred dvema letoma in pred poškodbo je Gregor Koštomaj na vprašanje, ali 
je tekmovalni šport pogosto zelo krut, povedal: »Kruto je danes tako vse, tudi navadno življenje. Če hočeš 
biti nekje uspešen, moraš nekaj žrtvovati.« Ilka je morda izstopajoč primer, a zagotovo se danes vsak sooča 
s svojim malim in malo večjim izzivom, s trnjem in z ovirami posuto potjo do cilja, s tisočimi preprekami 
do svojih sanj. Velja za otroke, mlade, tiste v zrelih letih, malo starejše, tiste v tretjem življenjskem obdobju. 
Pa naj bodo to dobra ocena v šoli, odličen izdelek pri pouku ali v kakšni delavnici, opravljen izpit za avto, 
matura, ustvarjanje doma, kakšen profesionalni izziv, pozitivni izid bolezni ali poškodbe … Ja, svet je krut 
in ena sama bitka, a vse se da, če se hoče. In hoteti ne pomeni le želeti in potem se bo uredilo samo po sebi.
To pomeni tudi boriti se za svoje življenje, zase, za svoje cilje, kakršni koli že so. Na koncu, ob doseženem, 
ne glede na trnovo pot in odrekanja, je občutek neprecenljiv. »Moral bi vas povabiti s sabo kakšno jutro 
v hribe, ko vzhaja sonce. Tako lepo zimsko, sončno jutro odšteje vse negativne stvari, ki jih šport prinaša, 
tudi tiste dni, ko te zebe, ko ni najbolj prijetno,« je še povedal trener in pri doseganju ciljev izpostavil tudi 
zaupanje vase in v svoje kvalitete, vztrajnost, potrpežljivost in zahtevnost do sebe. Zanimivo, podobno je 
dejala v povsem drugih okoliščinah in z drugega življenjskega področja oz. ustvarjanja naša sogovornica, 
modna oblikovalka o tem, kaj priporoča mladim (stran 11): »Vsekakor je potrebno imeti malo smisla in želje 
po ustvarjanju, predvsem pa vztrajnost in delovne navade.«

Naj k temu dodamo še razmišljanje ene od anketirank s strani 7: »Marsikaj bi se dalo urediti, če bi ljudje 
stopili skupaj, če bi čutili drug drugega in ne bi gledali samo na svojo korist.« In že imamo navdih za 
prihajajoče leto.

Vsem želim v prihodnjem letu čim več navdihov, tistih vaših, ki vam bodo pomagali uresničiti cilje, ne 
glede na to, kako trdo boste morali delati zanje. Pripadnost in občutek za ljudi okoli sebe tudi ne bosta odveč. 
Prijazne, navdiha polne in svobodne praznike vam želim, v soju luči in bogastvu razmisleka, v objemu tistih, 
ki jih imate najraje.  

Lucija Kolar

Navdiha, vztrajnosti in srčnosti
foto: T. T.
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Drešinja vas 18, PETROVČE     041/73 44 40     www.promotor.si 

 
 

 
 

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 2019!

Takole prešerno je Božičkova pošta prejela številna pisma žalskih otrok.

Otroci so oddajo pisem vzeli zelo resno.


