
ZKŠT Žalec je zadnjo av-
gustovsko soboto pripravil že 
15. pohod med hmeljišči Spo-
dnje Savinjske doline.

Pohodniki so se podali iz-
pred Ekomuzeja hmeljarstva in 
pivovarstva Slovenije v Žalcu. 
230 pohodnikov iz raznih kra-
jev Slovenije je prehodilo 14 
km dolgo pot, najprej do Dvor-
ca Novo Celje, potem med 
hmeljišči do Ribnika Vrbje in 
naprej ob Savinji do Šempetra 

in Rimske nekropole ter nazaj 
v Žalec pod šotor na tržnici pri 
fontani.

Pohodnike so na startu 
pozdravili župan Janko Kos, 
hmeljarski starešina Anton 
Rančigaj in hmeljska princesa 
Anja Rožič Plazovnik, člani 
turističnih društev Petrovče, 
Vrbje in Šempeter ter pred-
stavniki ZKŠT Žalec pa so 
ob poti pripravili okrepčila. 
Članice Etnološkega društva 

Hmeljarska vas so pri fontani 
poskrbele za prikaz obiranja 
hmelja na star način, za veselo 
razpoloženje pa je skrbela sku-
pina Eksport B. Pohodnikom 
so postregli s hmeljarsko ma-
lico, lahko pa so si brezplačno 
ogledali ekomuzej.   T. Tavčar

Po hmeljski poti že petnajstič
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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.

V preteklih dneh me je presenetila ideja dveh slovenskih mladeničev, ki zbirata denar za odprtje gostinskega 
lokala brez uporabe pametnih telefonov. Mize za goste v lokalu bodo imele namreč škatle, v katere boš ob 
prihodu zaklenil telefon, da te ne bo mikalo telefonariti ali uporabljati te pametne naprave na kako drugače 
pameten način, namesto da bi klepetal s partnerjem ali prijateljem ob kavi. In to, sem zasledila, je bilo 
predstavljeno kot naj podjetniška ideja?! Naj mi, prosim, kdo pove, kaj je narobe s tem svetom, da gredo ljudje 
na kavo s prijateljem, potem pa jim morajo njihov pametni telefon zakleniti v predal, da ne bi namesto s 
prijateljem, ki so ga povabili na kavo, »klepetali« s svojim pametnim telefonom.  

Najbrž ni nič narobe z mladeničema, ki sta se te ideje domislila ob opazovanju tega ponorelega sveta! In res 
je ponorel ali pa smo ponoreli vsi, ki smo »gor rasli« brez pametnih telefonov in se nam zdi čudno, če ne še 
kaj drugega. Tisto, kar sva zadnjič videli z znanko, s katero sva se dobili na kavi. Sončen dan v žalskem starem 
mestnem jedru. K sosednji mizi prisede mlad lep par z modernim vozičkom in v njem ljubkim otročičkom. Več 
od prvega toplega družinskega vtisa in ljubke družinske sreče človek ne bi zaznal, če ne bi zmotilo nadaljevanje. 
Par se usede, naroči kavo, nato pa ona in on potisneta predse vsak svoj telefon in pijeta kavo ob komunikaciji 
s telefonom. A to še ni vse, ljubki otrok, najbrž star malo manj kot leto, je imel pred sabo nameščeno tablico z 
očitno predvajano risanko. Tako rekoč še skoraj dojenček! Sta pa imela mir pred njim, no, drug pred drugim 
tudi! No, komaj sem se zadržala, da nisem tega komentirala ravno prav na glas za ušesa »ljubečega« para! 
Čeprav verjetno to ne bi imelo nobenega haska. Pa to seveda ni osamljen primer. Nekaj povsem običajnega 
so osnovnošolski otroci, najstniki na klopci v parku vsak s svojim telefonom, pa je že skoraj napredek, da se 
spravijo v park, da ne »četajo« (chat – klepet po angleško) kar na daljavo, vsak iz svoje domače sobe.

In potem tem majhnim, v osnovi tako koristnim pripomočkom, če se znamo brzdati pri njihovi rabi, rečemo 
PAMETNI? Ja, seveda, imajo toliko t. i. pametnih funkcij. Ampak v resnici poneumljajo, nas spreminjajo v 
robote, ki so odvisni od njihovega stalnega koriščenja. Fotoaparat, super, za kako fotko, ampak sto selfijev na 
vsaki postojanki našega vsakdanjika, nenehno iskanje primernih poz in šobic, ki bodo »polepšale« fotografijo 
… Potem pa objavljanje v vseh mogočih medijih, v vseh mogočih oblikah … Instagrami, Snapchati, Facebooki 
… Toliko odvisnosti, samo za to, da nas bo imel počasi Veliki brat popolnoma poskenirane, z vsemi potrebnimi 
informacijami, s katerimi bo upravljal! In najhuje pri vsem skupaj je, da nam Facebook in druga družbena 
omrežja navidezno prinašajo toliko več prijateljev, všečkov, a v resnici nobenega iskrenega prijateljstva, 
izgubljamo neposredni osebni stik. Otroci in mladina, počasi so to že starši, se ne znajo več pogovarjati, se 
družiti na star, če hočete »old fashioned« način. Nikoli si nisem mislila, da se mi bo alkohol zdel manjše zlo od 
pametnih telefonov?! Kam torej drvimo? 

Morda pa sta mladeniča z začetka tega zapisa vendarle neke vrste upanje, da se bo tudi mlajša generacija 
počasi uprla tolikšni zlorabi različnih pametnih medijev. Upam. Na pragu novega šolskega leta, ko se mladi 
po vročih počitnicah ponovno odpravljajo v šolske klopi, jim želim čim več učnih ur ob poslušanju učitelja, 
saj se tako že pri pouku veliko naučijo, namesto tihotapljenja telefonov med urami, čim več prijetnih druženj 
s prijatelji brez pametnih telefonov, pa naj bo v šoli, na igriščih ali kje drugje. V naši dolini je priložnosti za 
to dovolj in kotičkov, kjer so lahko drug z drugim. Te dni praznujeta občini Žalec in Braslovče. Pred nami so 
Žalska noč mladih in številne druge prireditve, ko boste lahko zapeli, zaplesali, se pogovarjali, šalili, se osvajali 
in žurali drug z drugim, pametne telefone pa uporabite samo za posnetek tega osebnega druženja in ne za 
druženje. Bodite pametni brez pametnih telefonov!

Lucija Kolar

Pamet v roke namesto pametnih telefonov!
foto: D. N.

Dom je, kjer se počutimo varne
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Veseli bomo vašega obiska na sejmu MOS, hala D!
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Avto-moto zveza Slovenije 
in Policija sta na novinarski 
konferenci v AMZS Centru 
varne vožnje na Vranskem 
predstavili aktivnosti, ki jih 
bosta izvajali ob začetku no-
vega šolskega leta, izpostavili 
pa sta tudi pomen pravilnega 
prevoza otrok. V ta namen 
so v AMZS organizirali pri-
lagojen tečaj varne vožnje za 
voznike šolskih kombijev, in 
sicer za šole, ki te prevoze iz-
vajajo same, z lastnimi vozili 
in lastnim kadrom. 

Zagotavljanje varnosti otrok 
je v prvih septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog 
Policije. »S stalno navzočno-
stjo ob šolah in šolskih poteh 

prispevamo k umirjanju pro-
meta,« je dejavnost Policije 
med drugim predstavil mag. 
Ivan Kapun, vodja sektorja 
prometne policije. »Policijsko 
preventivno in represivno delo 
je usmerjeno predvsem v pro-
blematiko otrok in mladoletni-
kov kot potnikov ter v nadzor 
nad upoštevanjem prometnih 
predpisov voznikov na obmo-
čjih, kjer se otroci najpogosteje 
zadržujejo.«

Kot je še izpostavil Kapun, so 
ob začetku šolskega leta otroci 
na cestah veliko pogosteje kot 
med počitnicami, med njimi so 
tudi prvošolci. Skrb za tiste, ki 
prvič stopajo na šolske poti in 
ne poznajo nevarnosti, s kate-

rimi se lahko srečajo na šolski 
poti in v vsakdanjem prometu, 
je zato izredno pomembna. 
Ob tem pa seveda ne smemo 
pozabiti na druge učence, ki 
se po dolgih počitnicah vra-
čajo v šole in so še razigrani 
ter posledično manj pozorni. 
Kapun je še dodal: »Otroci so 
kot udeleženci v prometu ne-
predvidljivi, prometne predpi-
se si razlagajo po svoje oziroma 
jih šele spoznavajo, poleg tega 
ne zmorejo pravilno oceniti 
hitrosti in oddaljenosti bliža-
jočega se vozila. Zato smo za 
njihovo varnost dolžni skrbeti 
predvsem drugi udeleženci v 
cestnem prometu.«

 T. Tavčar

Za varnost otrok v prometu 

Zagotavljanje varnosti otrok bo posebej pomembno v naslednjih dneh, ko se ponovno odprejo vrata šol.

S pohoda med savinjskimi hmeljišči


