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Še vedno preveč ljudi v stiski  .......................................................................................... 8
Brskamo po starih izdajah Savinjskega občana, Savinjčana, Utripa Savinjske doline ..26

»A ste lahko malo bolj tiho, mi imamo Bumfest!« je v svoji duhoviti maniri našo živahno uredniško 
korekturo na uredništvu, neposredno ob dvorani, kjer je potekal najglasnejši festival v dolini Bumfest, 
prejšnjo soboto v svoji humorni maniri prekinil umetniški vodja festivala Dejan Tamše. Seveda bi bilo 
težko fizično preglasiti naše tolkalce, ki so tudi v trinajsto odmevali v vsakem smislu zelo bučno, ampak 
simbolično pa vendarle. Ustvarjalni nemir in pisni lapsusi, ki jih opazimo med korekturo našega časopisa, 
ki včasih nenamerno postrežejo z zanimivimi in duhovitimi skovankami, so ustvarjali gromke odzive 
smeha. Utrip Savinjske doline letos praznuje dvajsetletnico svojega izhajanja, na dvajset let podlage, s 
svojima predhodnikoma Savinjskim občanom in Savinjčanom pa smo prešteli že 40 let tiskanega medija. 
Upamo, da vsa ta leta odmevamo tako ali drugače, saj nismo ravno dobesedno glasni, pišemo pa o glasnih 
in izpostavljenih ljudeh, organizacijah, društvih, dogajanjih in aktivnostih na območju Spodnje Savinjske 
doline in želim si, da bo tako tudi v prihodnje. 

Verjamem, da bomo do septembra, ko praznujemo, uspeli prenoviti podobo časopisa in posodobiti strani 
in da bomo z brskanjem po starih zapisih, ki jih bomo v vseh letošnjih številkah nanizali na straneh Naše 
dediščine, izpostavili nekatere zanimive vzporednice preteklosti in sedanjosti.

Čeprav bomo šele februarja vstopili v leto prašiča, vsaj tako pravi kitajski horoskop, in čeprav so prašičje 
manire nekateri letos že najavili, si želimo, da bo leto v nadaljevanju bolj kulturno, vsaj februarja, predvsem 
pa, da bomo poročali o tistih stvareh, na katere smo lahko ponosni in ki nam gredo najlažje od novinarskih 
peres. O tem, da seveda to ni odvisno od novinarskega poročanja, smo že govorili, ni pa odveč ponoviti. 
Nekateri še vedno ponavljajo, da so krivi mediji, čeprav je nekako zelo nenavadno razmišljanje, da je podoba 
v ogledalu odsev tistega, ki ogledalo drži, in ne tistega, ki se vanjo gleda. In kritičen odnos do ljudi, dejavnosti 
in stvari je tisto, zaradi česar mediji obstajamo po definiciji. Ampak kritičen odnos praviloma ne pomeni, da 
je medij proti in da gre za medijski linč, kot je te dni popularen izraz. Če zasačiš nekoga s prsti v marmeladi 
in potem zapišeš, da je nekdo pač  pojedel tujo marmelado, ki je ne bi smel, še to ni medijski linč. Še posebej, 
ko dotični dejanje »legalizira« z izjavo, da se mu samo tu in tam poželi česa sladkega, kar ga uvršča zgolj med 
sladkosnedneže in ne med tatove. 

Kot ne uvršča v definicijo »mobinga« vsega, kar tistim, ki ne opravljajo svojega dela ali se izogibajo 
delovnim dolžnostim, ukaže, da morajo storiti tako, sicer bo sledila kazen. Ne govorim o pravem mučenju, 
govorim o zlorabi izraza mobing, za katerim se med pravimi žrtvami skrivajo tudi slamuharji in delomrzneži. 

Pred časom sem prebirala knjigo z naslovom Ni prostora za prasce avtorja Roberta I. Suttona in nanjo 
sem se spomnila v teh, z mobingom posutih dneh. Knjiga govori o tem, da so prasci vse okoli nas. Naj bo to 
v smislu psihičnega mučenja, izkoriščanja položaja, vsakdanjih neprijaznosti ali celo fizične zlorabe. Govori 
pa tudi o tem, kako se rešimo prascev oz. kako moramo najprej sami narediti kaj za to, da bo odnos drugačen.

Vesela sem, da si bomo januar v naši dolini vseeno bolj zapomnili po pozitivnih stvareh. Samo ta vikend 
poglejte: bučno in navdušeno ustvarjalno muziciranje tolkalcev Bumfesta je pospremilo edinstven uspeh 
našega mladega skakalca Timija Zajca iz Hramš, ki je prvi milenijski »otrok«, ki mu je to uspelo. Rojenim 
na prelomu tisočletja, leta 2000, so tako pripisovali posebno zanimivo in izstopajočo prihodnost in Timiju 
želimo tako tudi v prihodnje, še posebej na svetovnem prvenstvu, ki bo konec februarja. 

Dragi bralci, vabim vas, da po svojih močeh in na svojih področjih oziroma v svojih okoljih poskrbite, da 
bo leto kulturno in da bodo takšni tudi odnosi. Ne zavidajte, veselite se z drugimi in sami naredite kaj za to, 
da se bodo z vami veselili tudi drugi. Navdihujoč in ustvarjalen kulturni praznik vam želim!

Lucija Kolar

Glasno, a kulturno
foto: T. T.
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NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat – 
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!
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Naš rojak Timi Zajc iz 
Hramš v KS Galicija se je 
prejšnjo nedeljo na drugi 
tekmi smučarjev skakalcev 
za svetovni pokal v Saporu 

veselil uspeha kariere, dru-
gega mesta in srebrne meda-
lje, potem ko so stopničke po 
seriji odličnih rezultatov že 
nekaj časa visele v zraku.

Timi, ki bo konec aprila do-
polnil šele 19 let, je končen 
napad na stopničke nakazal 
že na sobotni tekmi, ko je bil 
po prvi seriji tretji, potem pa 
je po nekoliko slabšem skoku 
pristal na šestem mestu. Pred 
njim je bil le Stefan Kraft, ki 
je dobil obe tekmi na Japon-
skem. Timi je v prvi seriji s 
138,5 m skočil na drugo mesto 
in zaostal le za Stefanom Kraf-
tom, ki je z nižjega naleta sko-
čil 135 m. V finalni seriji pa 
je s 125 m (prvi Kraft s 128,5 
m) odbil tudi napad letos zelo 
uspešnega Rjojuja Kobajašija, 
ki je s skokom 128,5 z osmega 
mesta v prvi seriji pristal na 
tretjem mestu, takoj za našim 
junakom dneva. 

Več o tem na str. 21.
L. K., foto: K. R.

Timi iz Hramš slovenski junak v Saporu

Timiju so sovaščani v Galiciji minuli ponedeljek po zaključku redakcije pripravili sprejem in se posebej poklonili temu 
veličastnemu trenutku, ki je Timiju prinesel srebrno nagrado.

Tudi 13. BUMfest  je pre-
segel pričakovanja in tokrat 
so organizatorji že pred pri-
četkom potrdili, da bodo pri-
pravljali tudi štirinajstega. 
Minuli vikend  je v dvorano 
Doma II. slovenskega tabora 
privabil največ obiskovalcev 
doslej, kar 1600, tudi po za-
slugi velikega navala na do-
poldansko sobotno matinejo, 
ki je bila namenjena učencem 
bližnjih šol. Zaradi zanima-
nja so prvič pripravili kar dve 
matineji.

Z nastopom na festivalu 
je Slovenski tolkalni projekt 
(SToP), ki je skupaj z ZKŠT 
Žalec organizator festivala, za-
čel praznovanje svoje 20-letni-
ce. Poleg rekordnega obiska je 
13. BUMfest zaznamovala tudi 
manjša finančna podpora mi-
nistrstva za kulturo, saj festival 
prvič ni bil uspešen na novem 
petletnem razpisu za sofinan-
ciranje. Na enoletnem razpisu 
je tako pridobil le 2.500 evrov, 
kar je polovico manj kot prej. 
Več na str. 6. K. R.

Na 13. BUMfestu 20 let SToPa

V domači KS Galicija so Timiju že v ponedeljek pripravili prisrčen sprejem.
foto: S. Sadnik


