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Ker v letošnjem, za Utrip Savinjske doline jubilejnem letu malo pogosteje brskam po starih izdajah 
časopisa, sem bila pozorna tudi na dejstvo, da smo večkrat kot o dobri ali celo odlični letini hmelja v tem 
obdobju pisali o težavah, ki so pripomogle k povprečni, slabši ali zelo slabi letini, o toči in usodnih neurjih, ki 
so oškodovala hmeljišča, ali pa o suši, škodljivcih in še o kakih drugih vplivih. Pred desetimi leti smo objavili 
zelo podobne podatke kot letos. Pa hmeljarstvo še vedno obstaja in kljubuje. Tudi letos bo bojda na splošno 
povprečno uspešno, le na področjih, ki jih je oklestila toča, še slabše. 

Vreme je, bi lahko rekli, in čeprav govorimo o spremembah podnebja in ekstremih, po zapisih izpred let 
ugotavljamo, da so bile vremenske ujme stalnica. Morda so zdaj spremembe bolj kontrastne, ampak kar se 
hmeljarstva in kmetijstva tiče, so podobne kot danes bile tudi leta nazaj. Vsaj po uradnih podatkih, ki smo 
jih objavljali. Skratka, krivulja boljših in slabših letin se dviguje in spušča, če sklepam takole čez palec. In 
seveda se na hmeljarstvo ne spoznam, da bi strokovno razpravljala o tem, ugotavljam le iz zapisov in citatov 
odgovornih, ki so bili objavljeni v časopisu. O čevljih pa seveda naj sodijo čevljarji. 

Hmeljarstvo pa zadnja leta čedalje bolj prepoznavno vključujemo v turistično ponudbo naše doline, kar je 
glede na leta nazaj zelo drugače, ko je bilo to področje strogo rezervirano za kmetijstvo. K temu gotovo precej 
pripomorejo hmeljarski starešine in hmeljske princese, ki poslanstvo promocije te panoge in njene dediščine 
udejanjajo zelo uspešno, skozi različne prireditve in turistično ponudbo. Zdaj jim pomagajo fontana, Zeleno 
zlato in letos tudi hmeljarski kongres, ki ga je gostila naša dolina.

Sem pa razmišljala, ali je s hmeljarji morda podobno kot zadnja leta opažamo v gospodarstvu na splošno. 
Raje se ne pohvalijo preveč, saj jim potem to zaradi zavidanja okolice škodi na različne načine, če ne drugače, 
jim kdo pošlje kakšno inšpekcijo, da jih vleče za podrobnosti poslovanja. Slovenska folklora pač. Saj veste, 
tista, ki se raje ukvarja s kritiko (predvsem negativno) drugih, morda celo s kontra akcijo, kot pa s tem, da bi 
sami postorili kaj na svojem pragu. Velikokrat si želim, da bi čevljarji sodili le o čevljih, ne pa tudi o tistem, 
kar je populistična praksa vrgla v danes tako razvpite spletne klepetalnice in družbena omrežja, ki si ne 
zaslužijo imena mediji, ker pač delujejo po drugačnih pravilih. Če jih lahko sploh imenujemo pravila. Ampak 
ljudje jim verjamejo enako (ali pa ne verjamejo) kot klasičnim medijem. Razlika pa je v odgovornosti, kdo 
odgovarja za objavljeno … Spletni čvekači, ki velikokrat navržejo vse vrste neresnic ali »tistega, kar je prinesel 
šank«? Objavljeno se potem širi kot ogenj … In če drži, da nekajkrat ponovljena laž postane resnica, potem 
vemo, kam prihajamo. No, temu se lahko upremo samo ljudje sami, tako, da se ne pustimo zmanipulirati in 
zavajati. Ampak to je že druga zgodba.

V ponedeljek, 12. avgusta letos, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 23.25 zaznali 
potres magnitude 0,9 v bližini Žalca. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Žalca, Polzele, 
Prebolda in Šempetra v Savinjski dolini. Moč potresa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, 
a morda je stresla koga ali kaj, za kar še ne vemo. Morda streho nad žalsko tržnico, ki so jo Žalčani težko 
pričakovano končno dobili, pa bojda ni tako dobro zavetje, kot naj bi bila. Kakor koli, upamo, da potres 
ni stresel še kaj nepravega, hkrati pa, da je koga pravega stresel, da bo septembra, ko se večina zbudi iz 
počitniškega zatišja, vse spet na pravem mestu. Najbolj seveda šolarji, ki bodo ponovno sedli v šolske klopi, 
pa starši, da jim bodo pri tem konstruktiven zgled. Pa tudi učitelji in vsi drugi odrasli. Saj veste, na mladih 
svet stoji, učijo pa se od odraslih. Dajmo se ta stari od jeseni naprej vsi skupaj potruditi, da se bodo učili 
pametnih in pozitivnih stvari. A smo zmenjeni?

Prijazen september in prijetno praznovanje tistim, ki praznujete.
Lucija Kolar

Le čevlje sodi naj ...
foto: T. T.

S septembrom se promet 
na regionalnih in lokalnih 
cestah spet zelo poveča. Ko-
nec je dopustov, za osnovno-
šolce in srednješolce se začne 
vsakodnevna pot v šolo in 
domov. Ob kopici raznih ob-
veznosti otrok in odraslih je 
nestrpnosti in hitenja na ce-
stah še toliko več. Vsi pristoj-
ni za varnost v prometu zato 
opozarjajo, da je prav vsak 
izmed nas odgovoren za var-
nost, še zlasti pa otrok na poti 
v šolo in domov. 

Na temo prometne varnosti 
je Agencija za varnost prometa 
sredi avgusta pripravila sesta-

nek v Žalcu, na katerem so z 
župani občin Savinjske regije, 
predstavniki Policije, Direkci-
je RS za infrastrukturo, Zveze 
združenj šoferjev in avtomeha-
nikov Slovenije ter Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva 
Laškega, Štor in Žalca govorili 
o aktivnostih za večjo varnost 
cestnega prometa v regiji. Sta-
nje se je namreč v primerjavi 
s preteklimi leti v letu 2018 
sicer izboljšalo, vendar pa se 
je v tem letu spet občutno po-
slabšalo. Čeprav je bilo v prvi 
polovici letošnjega leta skupno 
odstotek manj prometnih ne-
zgod kot lani v primerljivem 

obdobju, pa je umrlih kar tri-
krat več – 12. Polovica umrlih 
je bila voznikov osebnih vozil.

Preventiva in nadzor, pred-
vsem pa ustrezna infrastruktu-
ra, ki mora slediti povečanemu 
obsegu prometa, skupaj lahko 
dolgoročno vplivajo na večjo 
stopnjo prometne varnosti, 
so bili enotni udeleženci sre-
čanja in še posebej opozorili 
vse udeležence v prometu, naj 
bodo izjemno pazljivi v pr-
vih dneh septembra oziroma 
začetku novega šolskega leta. 
Tudi agencija in policisti bodo 
povečali svoje aktivnosti v teh 
dneh. K. R.

Vsi odgovorni za varnost šolarjev

V sklopu Festivala Zeleno 
zlato, ki v Žalcu poteka od 
junija do konca septembra, 
je ZKŠT Žalec pripravil več 
kot 30 kulturnih, zabavnih 
prireditev in tistih, poveza-
nih s hmeljarsko tradicijo. 

Prireditve so potekale na 
Šlandrovem trgu, pri fontani, 
v Gastro pubu Kolodvor, v 
Savinovi hiši in še kje.  Obi-
skovalci so prireditve dobro 
sprejeli, med najbolj obi-
skanimi pa so bili koncerta 

Andreja Šifrerja in Adija 
Smolarja ter stand-up na-
stop Gašperja Berganta, ki 
je minulo soboto pri fontani 
pospremil obiranje hmelja 
na star način (glej fotografijo 
desno).  L. K., foto: T. T.

Hmeljska tradicija in veliko zabave

Gašper Bergant na tržnici pri Fontani 
piv Zeleno zlato

Adi Smolar na Kukčevem večeru v 
Gastro pabu Kolodvor

Andrej Šifrer na Šlandrovem trgu


