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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 26. februarja 2020.
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3 Živahno na področju 
razvoja poslovnih con

7
Z ritmom in energijo 
nabit BUMfest trikrat 
napolnil dvorano

8 Tudi človek v stiski ima 
pravico do dostojanstva 

15 Za lovski blagor lisica, na 
mizi vseeno pečenka         

Prestopno, všečno? Raje iskreno!
Prestopna leta so uvedli zato, da 

se koledarsko leto ves čas ujema z 
letnimi časi. Zemlja namreč potuje 
okoli Sonca približno 365,2422 dni. 
Če bi torej uporabljali samo redni 
koledar, ki ima 365 dni, bi se letni 
časi počasi zamikali. Takšen kole-
dar namreč v 4 letih »zamuja« za pol 
dneva. Zato ima februar vsaka 4 leta 
1 dan več, 29. februar oz. prestopni 
dan. 

Tako hitro kot smo vstopili v novo 
prestopno leto 2020, že smo pri 
koncu prvega meseca. Pred nami je 
najredkejši dan me letošnjimi 366 
dnevi, 29. februar. Redkost pri lju-
deh nujno sproža različne občutke, 
navade, celo vraževerja, v različnih 
državah različne.

Najbolj znana tradicija, ki izvira z 
Irske pravi, da lahko edino na ta dan 
ženska zaprosi moškega za roko. To 
naj bi uravnotežilo tradicionalne 
vloge moških in žensk. Malo manj 
vraževerni bi k temu dodali: »Zelo 
enakopravno, 1 dan na štiri leta naj 
uravnoteži 4x365 dni! Ali so ženske 
tako »močne« ali pa jih tako podce-
njujejo.« Kar pač kdo verjame.

Rusi verjamejo, da prestopno leto 
prinaša slabo vreme in povečanje 
tveganja za smrt. No, če ne želiš, 
ne verjameš. Škoti in Grki imajo  
29. februar za nesrečen dan. Kdo ve, 
morda so ga za nesrečnega progla-

sili samo za to, da bi šel mimo brez 
prevelikega pompa. Preverila sem 
februarske prireditve v naši dolini 
in edina, objavljena za 29. februar, 
je pohod Planinskega društva Šem-
peter na Ludi breg na Hrvaškem. Če 
udarim vaški »čvek«, pa prevedem 
»ludi« v slovensko »nori«, si lahko 
rečem, da so planinci pravi norci, da 
si upajo na nesrečen dan na »Noro 
goro«. In če vendarle verjamemo 
še našemu reku, da »gora ni nora, 
ampak tisti, ki gre na njo«, potem 
planince nujno posvarim, naj 29. 
februarja ostanejo doma. Pa vražo, 
čvek ali samo šalo na stran. 

Med Slovenci sicer nisem zasle-
dila nobenih (uradnih), čisto naših 
vraževerij na prestopni dan ali pa 
sem jih prezrla. Ampak po naši sta-
ri navadi, da se vedno obračamo za 
drugimi, ki so običajno v naših gla-
vah boljši, najbrž verjamemo v kako 
tujo vražo, ki nam je pač »bližje«. 
Všečkamo kot všečka večina, ne le 
na FB profilih, tudi v realnem življe-
nju, kar pomeni, da se ne moremo 
izgovarjati zgolj na populacijo, ki 
uporablja Facebook. Ob tem citiram 
stavek zdravnice nevrologinje in 
humanitarke, Slovenke leta Ninne 
Kozorg, ki ga je izrekla na podelitvi 

za Boba leta v soboto zvečer, da si 
želi ljudi in realnosti »morda z manj 
všečkanja in z več iskrenosti.« Veli-
ke želje, upam da ne nerealne, všeč-
kanje namreč že postaja naš najbolj 
priljubljeni nacionalni šport, poleg 
»foušije«. Všečkarji so kot uboglji-
va čreda, ki prikima tistemu, čemur 
prikimava večina. Ta se ne zave-
da, da je velikokrat za obče spreje-
tim samo en upravljalec, en inte-
resni center moči, ki obožuje črede 
in čredne nagone, ker so obvladljivi. 
»Če si vzoren član črede ovc, moraš 
biti tudi sam ovca,« je še povedala 
Ninna Kozorog. Res je. Zamislite se. 

Kakšnemu vzoru pa naj potem sle-
dimo, bi se lahko vprašal kdo?  »Naj-
pomembnejši vzornik je tisti človek, 
ki nas zvečer gleda iz ogledala, ko 
si speremo masko dneva,« je še ena 
izjava Ninne Kozorg. Tista, ki je pos-
tala Bob leta 2019 po izboru bralcev 
časopisa Večer.  Bodite torej najprej 
sami sebi vzor in vzor boste tudi 
drugim. Bodite iskreni (vsaj) do sebe 
in potem bo lažje biti iskren tudi do 
drugih. Naj vam bo nekaj všeč zara-
di vašega prepričanja in vrednot in 
ne le zato, ker je všeč tudi drugim. 
Tudi to je kultura. Iskren kulturni 
praznik vam želim!

  LUCIJA KOLAR
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Naj vam bo nekaj všeč zaradi vašega prepričanja in 
vrednot in ne le zato, ker je všeč tudi drugim.

Rokometni uspeh tudi 
del naše doline 

 L. K.    Slavko Kolar

Rokometaš Blaž Blagotinšek, naš 
rojak iz Arje vasi, je bil član sloven-
ske izbrane rokometne vrste, ki si 
je minuli vikend priborila četrto 
mesto na evropskem rokometnem 
prvenstvu. Veliki met fantom sicer 
ni uspel, a dosegli so cilj, uvrstitev 
na kvalifikacijski turnir za olimpij-
ske igre v Tokiu in pokazali odlič-
ne predstave na poti do polfinala. 
Tudi četrto mesto je v hudi evrop-
ski konkurenci velik uspeh.

Krožni napadalec Blaž Blagotinšek, 
član madžarskega Weszprema, lani 
proglašen za najboljšega obrambne-
ga igralca Evrope, je bil na vseh tek-

mah evropskega prvenstva nosilec 
slovenske obrambe, za ekipo pa je s 
šestmetrske črte dal 27 golov. Med 
navijači, ki so ga spremljali na Šved-
skem, je bil tudi Žalčan Slavko Kolar, 
ki ga poznamo kot fotografa na šte-
vilnih rokometnih tekmah, tako liga-
ških, evropskih kot tistih, kjer se 
merijo državne reprezentance. Slav-
ko nam je za objavo poslal fotografijo 
našega Blaža, ki jo je v živo posnel na 
Švedskem. O izvrstnem rokometašu 
Blažu Blagotinšku, pa tudi o Slavku 
Kolarju bomo v prihodnjih izdajah še 
pisali. Zaenkrat pa čestitke Blažu in 
hvala Slavku.

Blaž Blagotinšek na polfinalni tekmi s kasnejšimi evropskimi prvaki Španci

Nepričakovano:
vlada padla 

  L. K

V ponedeljek je na novinar-
ski konferenci še pred napoveda-
nim zasedanjem Državnega zbora 
povsem nepričakovano odstopno 
izjavo podal predsednik vlade RS 
Marjan Šarec. Zaradi strokovnih 
razlogov je pred tem odstopil  mini-
ster za finance Andrej Bertoncelj. 

Glavni povod za odstop ministra 
za finance je bil očitno predlog uki-
nitve dopolnilnega zavarovanja, o 

katerem naj bi državni zbor odločal 
danes (v sredo). Odstopno izjavo je 
predsednik vlade takoj po novinar-
ski konferenci poslal v parlament. 
Kot je ob odstopu povedal Marjan 
Šarec, vlada s tremi partnerji ni bila 
sposobna izvesti kakšnih večjih ozi-
roma strukturnih sprememb: »Zato 
je najbolj pošteno, da gremo na 
predčasne volitve in da ljudje pove-
do, ali mi zaupajo.«  


