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Egoizem je miselnost, ravnanje, pri katerem človek upošteva samo svoje koristi, pravi Slovar slovenskega 
knjižnega jezika. Najbolj vesela bi bila, če bi ta izraz tudi ostal v slovarju in čim manjkrat ušel ven. Tako pa 
te dni ugotavljam, da je ušel in povzročil tudi dileme staršev, ki vzgajamo otroke. Je pametno naši mladeži 
namesto vzgojne kolegialnosti, dobrih namenov, sočutja, timskega duha in skrbi za skupno dobro, kot so jih 
privzgajali nam, raje vcepljati egoizem, da ne bodo izpadli butasti idealisti in naivneži v svetu svojih sošolcev, 
soigralcev v ekipi njihovega odraščanja.

In da se razumemo, imeti rad sam sebe, suvereno stopati po svoji poti in znati skrbeti zase ob zavedanju, 
da je pomembno okolje, da so pomembni ljudje, ekipe, ki so v določenem času in trenutku ob nas, nimajo 
nič opraviti z razpasenim egoizmom. Žal pa postaja sledenje cilju imeti se rad prav to: egoizem brez meja, 
ugotavljajo psihologi. Na to opozarjajo tudi pedagogi, vzgojitelji, trenerji in se sprašujejo, zakaj in kje so 
otroci, mladina pozabili na ekipni duh, sočutnost, željo delati dobro, ceniti prijatelje, ljudi okoli sebe in kdaj 
so začeli zgolj, oprostite, skrbeti samo za svojo rit ...

Ne gre le za otroke in probleme med mladežjo, podobne »težave z zadnjico« ima vse več odraslih, ki so 
jim bili zgled. Vse manj ljudi je izven svojih delovnih, zasebnih obveznosti in obdelovanja svojega vrtička 
pripravljenih sodelovati pri kakšni skupni aktivnosti v svojem okolju, slišim iz različnih logov. Hvala bogu 
za gasilce in društva na vasi, a tudi tem se, bolj ko lezeš proti urbanim sredinam, stopi naklonjenost. Vse 
bolj in bolj ugotavljamo, da v teh organizacijah delajo in vlečejo vedno isti ljudje. Včasih so bili to vlečni 
konji, ki so potegnili tudi voz z drugimi »delavci«, zdaj pa postajajo vse bolj osamljeni jezdeci s čedalje manj 
pripravljenimi »delavci«. Toda to še ni vse, »delavci« so izpostavljeni kritiki opazovalcev, seveda tistih, ki niso 
pripravljeni aktivno sodelovati. Kritika jim pa gre odlično od rok. »Najboljša« je tista, da se »delavci« samo 
ven mečejo pri svojem razdajanju, in začinjena s sumom, da imajo gotovo kakšno korist. Žal imajo vse več 
somišljenikov. Menim, da svoj egoizem opravičujejo s kritiko tistih, ki nemalokrat garajo tudi namesto njih, 
za njihovo dobro, in to brezplačno. Ker pač so nekateri brezupni v tej očitno starokopitni vzgoji, z elementi 
socializma, bi še kdo dodal, da je potrebno v svojem okolju vendarle narediti brezplačno kaj dobrega za 
skupno dobro.

Še ena nevarnost egoizma obstaja, in ta ni vezana samo na naše prostovoljne dejavnosti, razpasla se je tudi v 
službah in drugje. Da namreč tiste ekipne, strokovne in odlične delavce,  na katere se lahko najbolj zanesemo, 
ker bodo gotovo naredili vse, in to najbolje, obremenimo vedno znova. Tiste, ki se držijo samo formalij in jim 
je težko narediti več, kot »jim piše«, pa pustimo pri miru. In se imajo fajn, dobri pa vse to vidijo in ob obilici 
dela ter ob spoznavanju dejstva, da jim dobro delo pravzaprav škodi, pred egoističnimi sodelavci pa izpadejo 
naivneži in celo neumneži, počasi izgorevajo. Počasi ugotovijo, da se bolj splača biti egoist. 

Marca praznujemo ženske, za katere statistika še vedno ugotavlja, da enakopravnost z moškimi obstaja 
navidezno, da pa smo še vedno za enako delo slabše plačane in da imamo več težav pri usklajevanju družine 
in kariere. Morda zato, ker smo manj egoistične? Ne vem, a želim si, da bi bilo več takih žensk, kot je naša 
sogovornica na 8. strani, rojakinja in urednica informativnega programa na RTV Slovenija Manica Janežič 
Ambrožič, ki se je odločila za kariero in družino in z veliko mero občutka ter ogromno dela obvladuje oboje.
Ob tem strastno opravlja svoje poslanstvo, ima se rada in ima rada vse, kar počne. Tako preprosto je to. Želim 
vam, da se imate na tak način radi tudi vi, in to brez egoizma. Naj vam cvetijo prvi pomladanski cvetovi, samo 
pazite, da jih ne natrgate preveč!

 Lucija Kolar

Zime ni več, naj preženejo egoizem!
foto: D. N.
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša? Več o tem na sejmu DOM v Ljubljani!
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Prav na valentinovo so žu-
pani vseh šestih občin Spo-
dnje Savinjske doline v novi 
postavi prvič takole javno 
nazdravili. Na gradu Komen-
da so namreč podpisali par-
tnerski dogovor o medseboj-
nem sodelovanju v projektu 
Izgradnja infrastrukture za 
kakovostno vodooskrbo v 
savinjski regiji – občine Bra-

slovče, Polzela, Prebold, Ta-
bor, Vransko in Žalec.

Ključna cilja sta novogra-
dnja in rekonstrukcija vodovo-
dnih sistemov za varno oskrbo 
prebivalcev doline s kakovo-
stno pitno vodo. Občine bodo 
investitorice komunalne in-
frastrukture na območju svoje 
občine, nosilec projekta pa bo 
z največjim deležem Občina 

Žalec. V okviru projekta bodo 
obnovili primarni vodovod 
Tabor–Braslovče–Prebold, 
primarni vodovod Zaplanina, 
Ločica, Vransko in vodovod 
Grmovje–Železno–Hramše. 
Projekt, v katerem kanijo pri-
dobiti blizu 1,5 milijona evrop-
skih sredstev, naj bi bil zaklju-
čen do konca leta 2022. Več na 
str. 7. T. Tavčar

Za kakovostno pitno vodo

Župani so za pitno vodo tudi nazdravili                              

Prejšnjo nedeljo so na Vran-
skem že šestdesetič prevzeli 
oblast vranski generali Vra-
narji in najavili pustno doga-
janje, ki bo doseglo vrhunec 
na pustno soboto, 2. marca, 
z velikim vranskim karneva-
lom.

Zbrane je nagovoril general 
Vranarjev, poslanec Aleksander 
Reberšek, slovesnosti ob pre-
vzemu oblasti pa sta se udeleži-
la tudi predsednik vlade Marjan 

Šarec in župan Franc Sušnik, ki 
je Vranarjem predal ključe ob-
čine. 

Na Vranskem so tako tradi-
cionalno odprli sezono pusto-
vanj v Spodnji Savinjski dolini, 
ki obeta zanimive pustne ideje 
z obrazi, projekti, prigodami in 
nezgodami minulega obdobja 
na šaljiv način. Več o začetku 
največjega pustnega dogajanja 
v dolini, ki letos praznuje 60 let, 
pa na str. 16. T. T.

Vranarji že šestdesetič

Takole svečano sta se na prizorišče pripeljala general Vranar Aleksander Reberšek in predsednik vlade Marjan Šarec.


