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Pravzaprav si vsako leto pred praznikom dela 
zastavljam podobno vprašanje, z leti, ko se nabirajo 
raznolike izkušnje, pa ugotavljam tudi, da se odnos 
do dela slabša oz. da postaja vse bolj čudaški. Vsaj 
v Sloveniji. In to z vsem dolžnim spoštovanjem do 
vseh poklicev. Ne vem, popravite me, če se motim. 
Zakaj dobrim delavcem vedno nalagamo še več, 
da komaj še zmorejo, slabe pa s tem nimajo težav, 
v službo itak hodijo za plačo, ne za delo? Zakaj 
pravijo, da dela ni, mi pa se mučimo, da dobimo 
vodovodarja ali keramičarja, tistega, ki bi uredil 
okolico, poskrbel za čiščenje, ko ga potrebujemo? 
Zakaj je večina rokodelskega dela bolj cenjena 
od intelektualnega? Zakaj keramičar, vodovodar 
v hiši ali pa mehanik računa za svojo uro tudi do 
30 evrov, intelektualec brez posebnih političnih 
privilegijev, ki opravlja strokovno delo, pa 5 do 
10 evrov? In zakaj ga moraš zato, da ga preplačaš, 
prositi na kolenih, da pride, potem ko petič prestavi 
termin in mu skoraj iz obupa daš, da le pride, 
še kakšen evro več? Zakaj so določena izvzeta 
intelektualna dela (v zadnjem času poznamo 
zloglasne svetovalske pogodbe, odvetniške storitve 
in še kaj) tako precenjena, da ostala, tudi podobna, 
popolnoma zbledijo, vrednotena itak niso? Zakaj je 
ponudba za proizvode in storitve iz prestolnice več 
vredna kot tista s podeželja? Zakaj nasploh ljudje 
različnih profilov iz prestolnice jasno izražajo, da 
so pametnejši in da bolj znajo kot tisti z dežele? 
Zakaj je nesposobnež, ki je del neke politike, več 
vreden kot sposobnež, ki ni na tej liniji? Zakaj eni, 
ki so se že ničkolikokrat izkazali za nesposobne, 
še vedno pridejo na plano in so nagrajeni za (ne)
delo ali slabo delo z drugo funkcijo? Zakaj od enih 
pričakujejo, da bodo delali zastonj, za druge pa to 
ne pride v poštev? Zakaj eni vedo, da morajo zato, 
da lahko živijo, da tudi plačujejo davke in niso 
breme državi, delati in odgovorno opravljati svoje 
delo, drugi pa ne? Zakaj eni dobivajo plačo za delo, 
drugi pa za nedelo? Ali ni to norčevanje iz dela, iz 
tega, kar so nas po definiciji učili, da je? No, mogoče 
tako pač mora biti in se svet vrti tako, ampak potem 
moramo tako vzgajati tudi svoje otroke. No, tako 
da jim od ranega otroštva privzgojimo, da je to 
normalno, da se vsaj ne bodo obremenjevali, da 
bodo pač stoično živeli v skladu s tem. 

Preveč vprašanj, vsako leto novih, pa premalo 
odgovorov. Najbrž se vas veliko z navedenim 
tudi ne strinja in tako je najbrž prav! Jasno je, da 
življenje ni potica, a dobra novica je, da je bilo 
ravno v minulih dneh na voljo ogromno potic in 
ni vrag, da ne bi zalegle za nekaj časa. V smislu 
boljšega življenja, da zakrinkajo s svojo sladkostjo 
grenkobo omenjenega. A kakorkoli, preživeti 
moramo tudi v čudnih okoliščinah. Letošnji žalski 

nagrajenec za življenjsko delo v športu Gojmir 
Klinar je povedal, da so časi drugačni, obveznosti 
v službah zahtevnejše, zato je težko dobiti ljudi, 
ki bi se bolj angažirali. Ampak povedal je tudi: 
»Mogoče na vse skupaj gledamo preveč črnogledo, 
smo skeptični, kar me moti. Dajmo pobrati dobre 
stvari, jih ohraniti in nadgraditi. Ne »šimfajmo«, ne 
kritizirajmo in ne govorimo, da ni mogoče narediti. 
Vse je mogoče, ampak v sodelovanju, z voljo … Če 
vsakdo doda le en kamenček v mozaik, je mogoče 
vse narediti, kar velja na splošno v življenju.« 

In prav ima, nazdravimo torej dobremu, kot je ob 
odprtju druge sezone naše fontane storil njen novi 
ambasador Tadej Toš. Upajmo le, da bomo imeli 
čedalje več razlogov za zdravice dobremu delu in ne 
slabemu! Živel pravnik dela!

Lucija Kolar

Na zdravje delu!

foto: D. N.

Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja
gospodinjstva občine Žalec, Braslovče in Prebold.

Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti
v trgovinah Brglez na Vranskem

in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor
in na sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  

V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.

Dom je, kjer se počutimo varne
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Aprila so na kmečkih tr-
žnicah po dolini  poleg re-
dnih sejemskih dni pripravi-
li tudi cvetlične tržnice, saj je 
to čas, ko zasajamo cvetje in 
lepšamo okolico svojih do-
mov.

Prejšnjo soboto so kmečko 
in cvetlično tržnico organizi-
rali tudi v preboldski občini, 
kjer je vsako gospodinjstvo na 
dom tudi letos prejelo bon za 
nakup rožice. Poleg tega so v 
času tržnice v prostoru muzej-

ske zbirke Prebold skozi čas 
pripravili zanimivo predava-
nje o zasaditvi in vzgoji cvetja. 
Zbranim je na povabilo TD 
Prebold predaval strokovnjak 
Igor Kelenberger.

 D. N.

Cvetlične tržnice

Sončno vreme iz začetka meseca je prebudilo naravo in vabilo k ocvetličenju; po dolini so pripravili cvetlične tržnice.

Hladne temperature v drugi polovici aprila so naredile veliko škode na prezgodaj vzbrsteli naravi; pri tem tudi takšna zaščita 
ni bila vedno dovolj.


