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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 20. decembra 2019.
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Ne storimo drugim, kar sami ne želimo sebi
»Žal je največ nasilja tam, kjer 

bi morali biti vsi najbolj varni,« je 
povedala nekdanja kriminalistka 
Zdenka Jan in nekaj njenih izkušenj 
pri delu z žrtvami nasilja je objav-
ljen na 8. strani tokratnega Utri-
pa. Žal je to samo del, pretreslji-
vih izkušenj je še več in zagotovo še 
več tistega nasilja, ki ga uradne ose-
be ne obravnavajo.  Ob tem je res, 
da je fizično nasilje lažje dokazati 
kot druge vrste nasilja, je povedala 
Zdenka Jan. Razmišljam, kdaj nek 
odnos, ravnanje sploh je oz. pos-
tane nasilje. Pri fizičnem nasilju ni 
dvoma in fizične vidne posledice ga 
izdajajo takoj. Pri verbalnem, psi-
hičnem pa so rane skrite, a nič manj 
pekoče. Meja med »normalnim« 
in »tistim preveč« pa je veliko bolj 
skrita, najbrž v osnovi povezana z 
vrednotami in ustaljenimi vzorci 
družbe, z vzgojo v primarni druži-
ni in z drugimi navadami naše soci-
alizacije. A tudi tu lažje prepoznamo 
nasilje, ki ga nad žrtvijo izvaja nek-
do zunanji, nadrejeni v službi, sošo-
lec nad drugim sošolcem, učitelj nad 
učenci ali kolegi učitelji, sosed nad 
sosedom, ... 

Kaj pa, ko takšno ravnanje žrtev 
doživlja od svojih domačih, med šti-
rimi stenami svojega doma, kjer bi 
se morala počutiti najbolj varno? Od 
ljudi, ki najbolj poznajo njene last-

nosti, tudi slabosti in hibe? Kdaj 
ponavljajoči se neželeni verbalni pri-
tiski, pripombe, večletno uklanjanje 
volji nekoga, ki se postavi v naši bli-
žini na piedestal premoči v poveza-
vi z vlogo v družini, postane nasilje? 
V stilu »saj moraš, ker si moja žena«, 
»dokler sem jaz tu gospodar …«, »pri 
samih babah v hiši pa ne bom delal«, 

»če ne boš dala, si bom pa drugo 
dobil«, »tole boš naredil, če ne te pa 
ne bomo več futrali«. Pa ponavljajo-
ča se dejanja neizpolnjenih obljub, 
nespoštljivih odnosov, izkoriščanja 
hib za dosego svojih koristi na dnev-
ni ravni. Do partnerjev, otrok, starih 
staršev, … Včasih se dnevno uklanja-
mo »malim« stvarem, ker verjame-
mo, da mora biti tako, ker so nas 
tako vzgojili, ker to pač pride zraven 
v odnosu poleg vsega dobrega. Ker 
nekaj mora vsak »požret«. Ker idea-
la pač ni. Višek ironije pa je, da raz-
loge za takšen odnos, žrtev, ki se dol-
go niti ne zaveda, da to je, vidi v sebi. 
Tudi zato, ker tisti, ki izvaja nasilje, 
poskrbi, da se tako počuti. Toda kaj, 
ko se žrtev enkrat »zbudi« in ugoto-
vi? 

Minuli ponedeljek je bil dan boja 
proti nasilju nad ženskami, ko so 
ugotavljali, da so velika večina žrtev 
vsega nasilja ženske. Kar 33 odstot-
kov žensk v EU po 15. letu  je doži-
velo fizično ali spolno nasilje, goto-
vo še več druge, manj vidne oblike. 
Tudi o psihičnem nasilju pripove-
duje Zdenka Jan, nad otroci in sta-

rejšimi, nad ženskami in moški-
mi. Čeprav imamo statistično bolj 
izpostavljene ciljne skupine,  je 
nasilje povsod in v vseh oblikah. 
Čisto vsi se srečujemo z njim. Raz-
mislite pri sebi.

Adventni čas, ki je pred nami, nas 
počasi pelje v mesec najbolj dru-
žinskih praznikov, v mesec naj-
bolj sproščenega druženja, pa tudi 
odkritega pogovora v družini in s 
prijatelji, razmisleka o letu za nami 
in o ciljih za naprej. Razmislimo 
vsak pri sebi, kakšne odnose ima-
mo, kako se sami obnašamo do dru-
gih in kako se drugi obnašajo do 
nas. Spoštujmo sebe in druge in rav-
nanja bodo temu sledila. Brez nasi-
lja. Lahko je tako lepo.

  LUCIJA KOLAR
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»Žal je največ nasilja tam, 
kjer bi morali biti
vsi najvarnejši.«

10
Kibernetski napadi lahko 
povzročijo
velike finančne posledice  

16 Svet' Martin, iz grozdja je 
delal vin'

25 Prva v kreativni pričeski, 
druga v barvanju

Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?
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Ekomuzej vabi ob 
desetletju delovanja

 L. K.   T. T.

Ekomuzej hmeljarstva in pivo-
varstva Slovenije je v desetih letih 
obiskalo okrog 105 tisoč obisko-
valcev. Deseto obletnico delovanja 
praznujejo s tednom odprtih vrat 
od 25. do 30. novembra. 

Ekomuzej je v teh letih prev-
zel povezovalno vlogo pri promoci-
ji hmeljarske dejavnosti v Sloveniji 
in še zlasti v Spodnji Savinjski doli-
ni. »Ekomuzej je bil eden izmed prvih 
skupnih projektov doline, na kate-
rem smo se pravzaprav vsi učili, kako 

narediti kakšen dober skupni pro-
jekt, ne le na področju infrastruktu-
re,« je povedal župan Janko Kos in 
dodal, da če je bil projekt v začetku 
bolj kulturni, etnološki, zdaj vse bolj 
dobiva turistične vsebine in pomaga 
pri trženju turistične ponudbe naše 
destinacije, Spodnje Savinjske doli-
ne. Janko Kos je še povedal da bi 
moral ekomuzej in njegove VIT toč-
ke po vseh občinah v dolini obiska-
ti vsak Savinjčan. O tem in o priredi-
tvah ob obletnici pa več na str. 3.

V ponedeljek so pripravili v ekomuzeju posebno srečanje tistih, ki so sodelovali pri 
projektu njegovega nastajanja in razvoja; dr. Boris Skalin je ob jubileju podaril muzeju 
svojo fotografijo, ki sta jo prevzela župan Janko Kos in direktor ZKŠT Žalec mag. 
Boštjan Štrajhar.

Prihaja adventi čas  
 D. N.

Preteklo nedeljsko popoldne 
je bilo v dvorani Doma krajanov 
Tabor že vse v znamenju bližnjih 
adventnih nedelj, ki jih bodo krasili 
adventni venčki na vratih naših hiš, 
na mizah v naših stanovanjih, ob 
cerkvah …, kjer bomo že to nedeljo 
prižgali prvo svečko in potem še tri 
nedelje druge tri.

Turistično društvo Tabor ter stro-
kovnjakinja s področja cvetličarstva 
in aranžiranja Maja Lekša sta se na 
čarobni adventni čas pripravljala že 
preteklo nedeljo. Člani taborskega 
društva so priskrbeli vse potrebno za 
izdelavo adventnih venčkov ter razne 
sladke in slane dobrote ter čaj in kavi-

co za še prijetnejše druženje ob delu. 
Izdelovanja venčkov se je poleg njih 
lotilo veliko mamic in babic skupaj s 
svojimi otroki. Nekateri so izdelovali 
tudi božično-novoletne voščilnice in 
okraske. 

Kot je povedala predsednica TD 
Tabor Hani Zamuda, je izdelovanje 
adventnih venčkov že dolgoletna tra-
dicija njihovega društva, ki se je kra-
jani udeležujejo z velikim veseljem 
fotografija na desni). Vse, kar naredi-
jo, lahko odnesejo domov. Kar nekaj 
izdelkov pa je namenjeno tudi pro-
daji. Podobno ustvarjalno in potem 
praznično pa bo v teh dneh tudi dru-
god po dolini. 

Kdaj ponavljajoči se neželeni verbalni pritiski, pripombe, 
večletno uklanjanje volji nekoga, ki se postavi v naši 
bližini na piedestal premoči v povezavi z vlogo v družini, 
postane nasilje?
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