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Cena: 1,46 EUR
Leto: XXII

Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 25. novembra 2020.

ŠT. 10 I 28. oktober 2020

6
Izziv šole je vzgojiti mlade,
ki bodo znali razmišljati
s svojo glavo

7 Prepričan, da bomo iz te
krize stopili kot zmagovalci

16 Modna revija srčnih 
ustvarjalk

25
»Seksapil in ženstvenost 
pogosto povezujejo z zlobo.
To ni najbolj pozitivno 
sporočilo, se vam ne zdi?«

Zdaj je čas za NAŠ boj proti virusu!
Ali ste vedeli, da je v rožnatem okto-

bru, ki je generalno posvečen raku dojk 
in je hkrati tudi mesec požarne var-
nosti, skoraj vsak (drugi) dan ali teden 
namenjen vsaj kakšnemu posebnemu 
področju? Prvi oktober vodi po številu 
vsebin, ki jim je posvečen. Je svetovni 
dan starejših, vegetarijanstva, glasbe, 
arhitekture in habitata. Drugi oktober 
je svetovni dan nenasilja. Tretji okto-
ber je svetovni dan otroka, prvi teden 
oktobra je svetovni teden otroka. Četr-
ti oktober je svetovni dan varstva živa-
li, teden od 4. do 10. oktobra pa sve-
tovni teden vesolja. Peti oktober je 
svetovni dan učiteljev, 6. oktober sve-
tovni dan bivalnega okolja, 9. oktober 
svetovni dan pošte, 10. oktober sve-
tovni dan duševnega zdravja, 11. okto-
ber svetovni dan boja proti bolečini, 
12. oktober svetovni dan revmatskih 
bolezni, 14. oktober svetovni dan stan-
dardizacije in letos tudi mednarodni 
dan preprečevanja naravnih nesreč, 15. 
oktober pa svetovni dan hoje in hkra-
ti kmetic. Že dan kasneje, 16. okto-
bra obeležujemo svetovni dan hrane 
in svetovni dan hrbteničnih bolezni 
ter okvar, 17. oktober je hkrati svetov-
ni dan boja proti revščini in svetovni 
dan travme. Svetovni dan osteoporo-
ze in statistik imata svoj dan 20. okto-
bra, svetovni dan OZN pa je 24. okto-
ber. Svetovni dan psoriaze (luskavice) 
je 29. oktober, 31. oktober pa svetov-
ni dan varčevanja. Od 24. do 30. okto-
bra obeležujemo svetovni teden obo-
roževanja. V Sloveniji obeležujemo 25. 

oktobra tudi dan suverenosti in 31. 
oktobra praznik reformacije, ki je dela 
prost dan. 

Če ste tole naštevanje prebrali do 
konca, verjamem, da sem vsaj za dve 
minuti preusmerila pozornost z edi-
ne teme, ki ji te dni posvečamo pozor-
nost vsi, z epidemije, ki nam je minu-
le dni vsak dan prinesla kakšno novo 
omejitev. Ne, nisem hotela razvredno-
titi teže epidemije in grožnje narašča-
jočega števila okužb. Želela sem vas 
spomniti na vaše duševno zdravje in 
na duševno zdravje vseh prebivalcev 
Slovenije, ki mu je posvečen 10. okto-
ber. V masi vseh posebnih dni in gosto-

te korona skrbi smo namreč pozabili, 
da ob psihozi negativnih informacij in 
vsak dan novih omejitev naše svobo-
de ogrožamo svoje zdravje predvsem 
s tem, ko zgolj bentimo zaradi slabe-
ga in neusklajenega komuniciranja, ko 
moraliziramo o potrebnosti in nepo-
trebnosti ukrepov, ko iščemo ozadja in 
ospredja. 

Konec. Zdaj ni časa za to, čas bo, 
ko premagamo korono. Dejstvo je, da 
so mnogi najbolj poklicani v državi 
slab zgled, ker se mnogokrat ne drži-
jo lastnih pravil. A ne obnašajmo se 
kot majhni otroci! Vzemimo zdaj svo-
jo usodo in zdravje v svoje roke. Drži-

mo se vseh zapovedanih pravil. Posto-
rimo vse, kar je v naši moči, da širjenje 
virusa ustavimo. Bodimo solidarni s 
sočlovekom in pomagajmo tistim, ki so 
ponovno v prvih bojnih vrstah.

Poskusimo najti dobre stvari in pozi-
tivne ljudi, mi vam jih ponujamo na 
naslednjih straneh Utripa Savinjske 
doline. Spodbudili nas bodo, da se pre-
maknemo v pozitivno. Tako je na pri-
mer rojakinja Tina Gorenjak v pogo-
voru za naš časopis povedala: »To leto 
me ves čas spremlja dobro znana misel: 
Bog, daj mi moč, da sprejmem tis-
to, česar ne morem spremeniti, daj mi 
pogum, da spremenim tisto, kar lahko 

spremenim in modrost, da razlikujem 
med obojim.« Poveljnik Civilne zašči-
te Občine Braslovče, prostovoljni gasi-
lec in poklicni reševalec Rok Ušen pa 
verjame: »Po naravi sem optimist in 
prepričan sem, da bomo iz te krize sto-
pili kot zmagovalci.« 

Mnogi naši preminuli, ki se jih te 
dni morda raje spomnimo v srcu, kot 
da se zanje izpostavljamo na pokopali-
ščih, bi gotovo pričakovali od nas, da se 
borimo, da živimo naprej v duhu dobre 
energije in brezpogojne borbe za zma-
go nad virusom korone in še hujšim 
virusom duše. Brez skrbi, ko zmagamo, 
bo čas tudi za slavja in poračune.

 LUCIJA KOLAR
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Če kdaj, vzemimo zdaj svojo usodo in zdravje v svoje roke. Držimo 
se vseh zapovedanih pravil, postorimo vse, kar je v naši moči, 
da širjenje virusa ustavimo. Bodimo solidarni s sočlovekom 
in pomagajmo tistim, ki so ponovno v prvih bojnih vrstah.

Dom je, kjer se počutimo varne

Hörmann Slovenija, d.o.o.
Petrovče  T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana  T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor  T. +386 (0)2 48 00 141

www.hormann.si
info@hormann.si

* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno 
z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih 
zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
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Vzdrževanje in obnova objektov, barvanje fasad, 
napuščev, pleskanje, zunanja ureditev, elektro dela ...

Infomkteh@gmail.com, tel. 069 996 185

HITRO,HITRO,HITRO,    
KAKOVOSTNOKAKOVOSTNOKAKOVOSTNO    
IN UGODNO!IN UGODNO!IN UGODNO!

Mesec požarne varnosti
v senci epidemije  

    T. Tavčar

Aktivnosti gasilcev so v mesecu 
požarne varnosti zaradi znane situa-
cije zelo okrnjene. A nekaj jih je ven-
darle bilo. Gasilci PGD Braslovče so 
21. oktobra z vozilom obiskali otro-
ke v vrtcu Braslovče in jim ob stro-
gem upoštevanju omejitev prikazali 
delček svojega dela. 

Čeprav otroci letos niso mogli obi-

skati gasilskega doma in preizku-
siti gasilskih veščin, so bili veseli, 
da so znova videli gasilce v njihovi 
opremi in še posebej njihovo novo 
gasilsko avtocisterno, ki so jo kupili 
letos. Letošnja osrednja tema mese-
ca varstva pred požari, ki poteka pod 
geslom Kdor za požarno varnost 
poskrbi, je v prostem času brez skrbi.  

Najmlajši iz vrtca Braslovče so se oktobra naučili tudi nekaj o požarni varnosti.

Maske je 
mogoče kupiti v

TIC Žalec na Šlandrovem trgu 
v Ekomuzeju hmeljarstva in

pivovarstva Slovenije.

Info: 710 04 34,
571 80 21

Vsem našim obiskovalcem želimo, da ostanejo zdravi.
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Drugič epidemija, 
prvič prepoved gibanja 

  K. R.

V oktobru je drugi val epidemi-
je koronavirusa (covida-19) dobil 
rekordne razsežnosti, zato je vlada 
z 19. oktobrom za 30 dni razglasila 
epidemijo in celo prepovedala giba-
nje na prostem med 21. in 6. uro. 
Od včeraj je ponovno omejeno giba-
nje na občine z izjemami kot spo-
mladi. Obrazne zaščitne maske so 
postale obvezne tudi na prostem. 
V spodnjesavinjskih občinah prav 
tako raste število okuženih.

Vlada je prepovedala zbiranje 
več kot šest ljudi na območju celot-
ne države. Prepovedala je tudi izva-
janje številnih storitvenih dejavno-
sti, ponovno je zaprla turistične in 
gostinske lokale, kozmetične in fri-
zerske salone, zaprla je kulturne 
in športne ustanove ter druge. Že 
teden pred počitnicami so vzpostavi-
li za osnovnošolske otroke od 6. do 
9. razreda in srednješolce sistem izo-

braževanja na daljavo, ki zna po poči-
tnicah ta teden doleteti tudi otroke 
od 1. do vključno 5. razreda. Razen 
za nujne potrebe je ta teden zaprla 
tudi vrtce.

Pogrebi in obiski pokopališč so 
dovoljeni v skupini do največ šest 
oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. 
Skupina več kot šest oseb je mogoča 
le, če gre za ožje družinske člane ali 
člane skupnega gospodinjstva. 

Vlada je ponovno vzpostavi-
la klicni center za informacije o 
novem koronavirusu, o ukrepih za 
zajezitev širjenja okužb ter odpra-
vljanje posledic epidemije. Pokli-
čete lahko od ponedeljka do petka 
med 8. in 18. uro po telefonu 080 
14 04. Za klice iz tujine je na voljo 
številka +386 1 478 7550. 


