
V Žalcu bo četrti vikend ju-
nija v znamenju kolesarjenja. 
V petek, 21. junija bo namreč 
tam štart 3. etape kolesarske 

dirke po Sloveniji. V okviru 
Festivala Zeleno zlato, ki bo 
odprl vrata 22. junija, pa bodo 
v Žalcu pripravili  kolesarjenje 

med hmeljišči. Hops na kolo si 
bodo rekli tudi v nedeljo, 23. 
junija, ko bodo organizirali 
že tradicionalno kolesarjenje 
po SSD.

Kolesarji in drugi obiskovalci 
se bodo sredi kolesarskih izzi-
vov v soboto, 22. junija od 18. 
ure dalje lahko zabavali tudi ob 
odprtju  Festivala Zeleno Zlato 
s Kuhno pri fontani ter z Ines 
Erbus in DJ NEYEM. Festival 
pa bo junija in skozi vse poletje 
prinesel še številne druge prire-
ditve. T. T., L. K.

Konec junija kolesarski vikend
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»Zbudi me za praznik, kot si me zbujala takrat, ko prvi maj je vel v zelenju regratovih trat,« nam je tudi letos 
zvenela popularna in spevna viža ansambla Mi2, ob kateri smo se v začetku ravnokar se iztekajočega meseca 
»zbudili« v 1. maj, ko zrasel je blizu nas kakšen mlaj. In tako se zbujamo v praznik že leta in leta. Včasih se 
vprašam, če smo se zares zbudili ali morda na pol še vedno sanjamo čas, ko je bilo nekoliko romantično 
vse lepo, ko je spomladi trava dobila »fedrce« in smo od prvega maja kar nekako priplesali v dan mladosti, 
25. maj. In to ne da bi morali razmišljati, če smo zjutraj vrgli plastenko v pravi koš, če nas kupi odpadne 
plastike, vrečk in drugega izmeta potrošnega sveta ne bodo počasi zasuli ali če se nam bo zgodilo, kot se je 
ponekod po svetu, da voda iz pipe ni več pitna. Ko še ni bilo treba razmišljati, do kdaj bomo lahko sploh še 
imeli dovolj zraka za dihanje, ker smo ga preveč objestno zapravljali v udobnem svetu potrošnega sveta, ki 
je umetno ustvaril veliko preveč »must have« potreb. Ko smo se še pogovarjali v živo in nas še niso preveč 
izdatno »šolali« pametni telefoni.

Čakam, da se bomo v kakšen maj (najbolje bi pa bilo že v junij, ki je pred nami) dokončno zbudili in 
namesto tega, da si mečemo pesek v oči s tem, da se samo pogovarjamo o klimatskih spremembah in nas 
celo vremenarji tolažijo z »uscano Zofko in ledenimi možmi«, pa s podpisom kakšnega pisma o nameri ali 
memoranduma o ukrepih za zmanjšanje emisij CO² na predolgi rok, skratka, da bi resnično takoj prenehali 
s tistim, kar bo pokopalo človeštvo ali pa začeli s tistim, kar nam bo vsaj kupilo čas. Čistilne akcije in sajenje 
dreves so super, pohvale vredni, a prave, neodvisne raziskave kažejo, da so premalo, da gre vse prepočasi, kajti 
svet je bolj ogrožen, kot nam diplomatsko mečejo v obraz politiki.

Namesto tega se ukvarjamo z različnimi interesi kapitalističnega in političnega sveta, kjer imam včasih 
občutek, da nam vsiljujejo zdaj že, kakšno spolno usmerjenost naj imamo. Da ne omenim ideje (ponekod 
realizirane) ukinitve ali omejitve pravice do splava, za katero se skrivajo bogve kakšne ideje degradiranja 
žensk. Ne vem, svet je zmešan, namesto, da se ukvarjamo s pravimi problemi, ki nas lahko kot človeštvo 
zbrišejo s sveta,  se ponovno ukvarjamo s civilizacijskimi dosežki, s svobodo in pravicami, ki smo jih že 
zdavnaj dosegli. In mi, navadni ljudje mislimo, da so za tem kakšni pošteni nameni. Figo, manipulacija je 
mati vseh grehov, ki jih ima sodobni svet. In bolj kot pomanjkanje česarkoli nas bo pokopala naivnost.

 »Veš, jaz pa ostajam v brezskrbju svojega sveta, vpet med gostilno, dom in hladna jutra delavska. Brez 
velikih ciljev, brez lažnih upov in želja sanjam pretekle dni in čakam jutro praznika, ki ga še vedno ljubim 
za oba,« zaključi naša popularna pesmica, tako lepa, ampak ujeta v nostalgijo preteklosti in nas ne spodbudi 
v akcijo za prihodnost. Predlagam, da se upremo takoj! Najprej, da se spomnimo, zakaj spomladi trava 
dobi »fedrce«, da se spomnimo, zakaj imamo noge, torej da hodimo in tečemo, da plezamo in še kaj. Da se 
spomnimo, da naše roke in prsti niso pomembni zgolj za drsenje po pametnih telefonih in za tipkanje po 
tipkovnicah in predvsem, zakaj imamo glavo in lastno pamet. Da se spomnimo, da smo imeli včasih veliko 
manj materialnih dobrih, pa nismo čutili pomanjkanja. 

Reciklirajmo kaj in dobro se bomo počutili, namesto plastike uporabljajmo steklo. Pozabimo kdaj na avto, 
lahko gremo peš in s kolesom. Družimo se, namesto da si samo »mejlamo« in pošiljamo »smse«, »snapchate«, 
»instalgrame«, … izkoristimo prednosti sodobnih medijev in ne dovolimo, da oni izkoriščajo nas. 

Vesela sem, da smo nekaj tega zabeležili že v tem Utripu in želim si, da bo tako tudi v prihodnje. Zbudimo 
in predvsem, zdramimo se še v vsakdan, ne le za praznik!

Lucija Kolar

Zbudi me za praznik!
foto: T. T.
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ZAČETEK FESTIVALA
ZELENO ZLATO

Sobota, 22. 6. 2019, od 18. ure dalje,
 pri Fontani piv Zeleno zlato.
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IN KUHNA PRI FONTANI 

Nedelja, 26. maj, je bila tudi 
za Slovence volilna. Izbirali 
smo 8 poslancev za nov pet-
letni mandat v 751-članskem 
Evropskem parlamentu. Po še 
vedno delnih podatkih držav-
ne volilne komisije (brez gla-
sov po pošti in iz tujine) je na 
volišča odšlo 28,29 % volilnih 
upravičencev, kar je nekoliko 

več kot pred petimi letimi, 
vendar je to še vedno ena naj-
nižjih volilnih udeležb v drža-
vah članicah Evropske unije. 

Po delnih podatkih nas bodo 
v Evropskem parlamentu zasto-
pali: Milan Zver, Romana Tom-
cm Franc Bogovič (skupna lista 
SDS in SLS), Tanja Fajon in Mi-
lan Brglez(SD), Irena Joveva in 

Klemen Grošelj (Lista Marjana 
Šarca) in Ljudmila Novak (Nsi). 
Vsi so bili izvoljeni s preferenč-
nimi glasovi.

Volilna udeležba v volilnem 
okraju Žalec I je bila 27,11 %, v 
Žalec II pa 30,25 %. Vrstni red 
izvoljenih list je bil v obeh okra-
jih enak kot na državni ravni. 
Več na strani 13. K. R.

Izvoljeni novi evropski poslanci

Odgovor, zakaj je šla na volišče samo slaba tretjina slovenskih volilnih upravičencev, se morda skriva tudi v ponudbi 
kandidatov in najbrž še kje drugje.

foto: T. T.

S prireditve Na kolo minuli vikend v Žalcu, ki je poskrbela za kolesarsko ogrevanje 
pred junijskim kolesarskim vikendom.                                 


