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Naj tango želja spet sreča klasiko življenja
Moram priznati, da je za mano 

eden najbolj nenavadnih (zmedenih), 
pa tudi zahtevnih mesecev tega leta. 
Potem ko smo se nekako navadili 
»novega reda« v spremenjenih razme-
rah epidemije, je prišel mesec poča-
snega popuščanja ovir in vsak dan so 
nam vrnili kakšno svoboščino več. A 
kot je bilo nekaj zmede v začetku epi-
demije, jo je še več v času popuščanja 
teh ukrepov. Zmedo z odločitvami od 
danes na jutri je povzročila tudi vlada 
s (pre)hitrimi in nedorečenimi ukre-
pi. Zaradi stihijskih akcij smo dobili 
vtis, da odločevalcev pri tem ne vodi-
jo zgolj strokovni napotki NIJZ in 
skrb za dobro države ... 

V šole naj bi se vrnili najprej samo 
učenci prve triade, teden za njimi 
devetošolci. Zato so morali ob stro-
gih in obsežnih pravilih čez noč pri-
lagoditi organizacijo, prestaviti opre-
mo, na glavo postaviti red v šolskih 
prostorih. Potem pa so že naslednji 
teden lahko prišli v šole še drugi in 
so red še enkrat postavili na glavo, 
učenci pa so lahko glave na hodni-
kih ločevali, v razredih in na igri-
ščih stikali …  Na koncu so nekate-
ri devetošolci imeli valete, drugi ne, 
eni s starši, drugi brez … Tudi pri-
reditve in dogajanja so organizator-
ji začeli sramežljivo najavljati, a zgolj 
dan, dva pred prireditvijo in vsak 
dan z dodatnim odpustkom števila 
ljudi in »varnostno ustrezno lokaci-
jo« … Skratka, kolikor si je kdo upal 
in si tudi interpretiral predpise. In 
tako je približno v vseh sferah živ-

ljenja. Konec junija se je (morda tudi 
zaradi posledic odločanja na vrat na 
nos in veselja občestva ob ponovnih 
svoboščinah) oblast ponovno začela 
vleči nazaj, vračati omejitve. Ljudje 
pa se bojijo, da bodo poletje ponov-
no preživeli z manj svobode. Tadej 
Toš je z gromkimi salvami smeha 
na prvem pokoronskem gostovanju 
v Žalcu ugotovil, da smo, ubogljivi 
zaradi hipnotizerja, ki nam je zapo-
vedoval, kaj smemo in kaj ne, skrat-
ka, ker nismo smeli misliti, ampak 
storiti, kot je bilo zapovedano, ima-
mo namesto možganov skuto. Pos-
tavil nam je diagnozo fukjenitis in 
povedal, da za enim koronavirusom 
zadaj vedno hodi deset fukjenitisov 
in da prej ni vedel, da je toliko lju-
di ne trčenih, ne butastih ali norih, 
ker to po ni dovolj povedna beseda, 
ampak »fukjenih«. Saj veste, v vsa-
kem hecu je vsaj malo heca, vse osta-
lo je res. V vsakem primeru mi je pa 
Tošev virus smeha bolj všeč kot kate-
ri drugi. Se strinjate?

No, dobro je, da te dni že lahko 
unovčujemo turistične bone, tudi v 
naši dolini, karkoli si že o njih mis-
limo. Bolje nekaj kot nič, menim 
sama, glede na to, kaj vse smo v teh 
mesecih nenavadnega doživeli. In 
da ne vidimo samo negativnih stva-
ri minulega obdobja, sploh v gospo-
darstvu: v svoji dolini smo vendar-

le dobili prejemnika Michelinovega 
priznanja, naj športnike in ekipe … 
Maturanti bodo najverjetneje spe-
ljali mature, devetošolci pa so na 
koncu vendarle imeli svoja druže-
nja, »afterpartyje« … In na koncu je 
res, da bi se iz težkih izkušenj morali 
naučiti še več za prihodnost, in to je 
dobro, saj moramo biti po vsem tem 
močnejši tudi v pričakovanju more-
bitnega drugega vala. 

Na koncu ne pozabimo na nav-
dih. Tega, verjamemo, lahko pozorni 
bralec dobi tudi pri branju predpole-
tnega Utripa. Prisluhnite devetošol-
cem na strani 23 in naši rojakinji, 
mladi doktorski študentki virologi-
je na Univerzi v Oxfordu Hani Veler: 
»Najboljši nasvet, ki ga lahko dam 
komurkoli iz svojih lastnih izkušenj 
je, da ste strastni do tega, kar počne-
te, da v tem uživate in da svoje zna-
nje delite.« In še: »Ne bojte se svojega 
neznanja in učite se na svojih napa-
kah. Ko svoj cilj dosežete, si posta-
vite novega, večjega, zahtevnejšega, 
ker boste le na tak način rasli, ne le 
karierno, temveč predvsem osebno-
stno. Ampak pri tem seveda nikoli 
ne pozabite, kdo ste in kaj vas osre-
čuje.«

Ne pozabite torej ob vsem, kar 
vam prineseta to poletje in priho-
dnost, kdo ste in kaj vas osrečuje. V 
tem duhu vam želim prijazen pra-
znik državnosti in poletje z navdi-
hujočim tangom želja in z malo več 
mirne klasike življenja, da se spočije-
te od virusov zmede.

  LUCIJA KOLAR
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»Nikoli ne pozabite, kdo 
ste in kaj vas osrečuje.«
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Pregledi vida
7. in 21. julij 

 
Pokličite nas in si 

rezervirajte termin za 
okulistični pregled

Dan državnosti
v naravi  

    D. N.

Dan državnosti so, nekateri pa 
šele bodo te dni ob še vedno trajajo-
čih »koronskih ukrepih« proslavili 
na različne načine. Že tradicional-
no ga bodo počastili tudi s poho-
dom in druženjem v naravi v obči-
nah Tabor in Braslovče.

Jutri, 25. junija, ob 10. uri se 
bodo udeleženci zbrali na Grabnar-
jevi domačiji v Miklavžu pri Taboru, 
kamor bodo prišli organizirano kot 
pohodniki izpred kmetijske zadru-
ge v Taboru, z Gomilskega, iz Graj-
ske vasi in tudi iz Braslovč. Priredi-

tev organizira Turistično društvo 
Tabor v sodelovanju s Planinskim 
društvom Tabor. Kulturno društvo 
Tabor bo poskrbelo za kulturni pro-
gram. Občini Tabor in Braslovče pa 
bosta dogodek finančno podprli. 

Svojo prisotnost sta napovedala 
tudi oba župana in drugi predstav-
niki obeh občin, saj želijo okrepiti 
medsebojno sodelovanje tudi ob pra-
znovanjih. Do sedaj sta pohod izme-
njaje organizirala Turistično dru-
štvo Tabor in Turistično društvo 
Gomilsko.  

Ob dnevu državnosti bodo domove krasile tudi slovenske zastave.

Utrip se ponovno seli 
 L. K.

S 1. julijem se pisarna uredništva 
Utripa Savinjske doline ponovno 
seli, in sicer na lokacijo TIC Žalec 
v Savinovo hišo. Nekoliko drugač-
ne bodo tudi uradne ure tajništva. 
Prav tam boste lahko med drugim 
naročili in oddali zahvale, male 
oglase, oglase in drugo. 

Kontaktni podatki, tel. številka 
(712 12 80), e-naslov (utrip@zkst-
zalec.si), spletni naslov www.zkst-
zalec.si/utrip in FB profil (@utrip-
savinjske doline) ostajajo enaki. 
Uredništvo Utripa Savinjske doli-
ne se je skupaj z aktualno selitvi-
jo v dobrih dvajsetih letih preseli-
lo osemkrat. Najprej je le mesec dni 
gostovalo na Občini Žalec, potem 
se je preselilo v Bergmanovo vilo in 

nato na lokacijo današnje Razvojne 
agencije Savinja na Ulici heroja Sta-
neta v Žalcu. Potem je uredništvo 
zamenjalo tri lokacije pod stre-
ho Doma II. slovenskega tabora. Iz 
prvih prostorov se je preselilo, ko je 
tam dobila dom uprava žalske knji-
žnice, potem pa je približno desetle-
tje domovalo v pisarni ob vhodu na 
upravo ZKŠT, ki jo je letos januarja 
prepustil Javnemu skladu za kultur-
no dejavnost. V letošnji drugi selitvi 
Utripu gostoljubje od 1. julija ponu-
ja žalski TIC. Ker julija Utrip Savinj-
ske doline ne izide, boste lahko zah-
vale in oglase za časopis, ki izide 
konec avgusta, oddali na tej lokaci-
ji od 3. avgusta dalje, po elektronski 
poti pa že prej. 


