Naslednja številka
Utripa Savinjske doline
bo izšla 24. marca 2021.
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»Ljubim rože in potice,
nasmejano mi je lice,
jezik jaz pa dolg imam,
a zamere ne poznam.«

V šolske klopi
vsi osnovnošolci
T. T.

V šolske klopi so se minuli
ponedeljek vrnili tudi učenci od 5.
do 9. razreda in dijaki zaključnih
letnikov srednjih šol vzhodnega
dela Slovenije, kamor spadajo tudi
vsi učenci in dijaki iz naše doline,
potem ko so imeli v prejšnjem
tednu zimske počitnice.
Učencem prve triade in njihovim
učiteljem so se tako v šolskih klopeh
končno pridružili tudi ostali osnovnošolci in dijaki četrtošolci. Ker so bili
doma kar štiri mesece, vrnitev v šole
pomeni novo prilagajanje. Seveda v
šolah še vedno veljajo strogi zaščitni
ukrepi v skladu s priporočili NIJZ,
za učitelje (in tudi vzgojitelje) tudi
tedenska hitra testiranja, v primeru
pozitivnega testa pa še PCR testiranja. A največji izziv bo po tolikšnem
času vzpostavitev »živega« dela v šoli.
Starši so se ob tem nekoliko oddahni-

li, otroci in mladi pa so se razveselili ponovnega snidenja z vrstniki in
medsebojnega druženja.
V slovenskih šolah, tudi v osmih
spodnjesavinjskih matičnih in osmih
podružničnih osnovnih šolah, so
dobili priporočila, da z ocenjevanjem
nekoliko počakajo, saj naj bi bili prvi
dnevi v šoli namenjeni bolj privajanju
na »nov« stari način dela, ponavljanju
in utrjevanju znanja, šele kasneje se
bo postopno začelo tudi ocenjevanje.
Med ostalim rahljanjem strogih
ukrepov pa velja omeniti ponovno
sprostitev prehajanja med občinami.
Tudi po podatkih o okuženih, potrebnih bolnišnične oskrbe, intenzivne
nege, in umrlih je Slovenija prišla v
oranžno fazo. Pomlad pa bo morda
prav kmalu prinesla še kakšno rahljanje.

Mladi ponovno v šole

B. P.

L. K.

Virtualnemu manjka iskrenosti
LUCIJA KOLAR

Virtualno je v zadnjem času
pogosto nadomestek za vsebine
in dogajanja, ki smo jih v normalnih časih lahko spremljali, počeli
in zajemali z vsemi čutili v živo.
Večina se je temu nekako prilagodila v upanju, da je zdaj že skoraj leto
dni trajajoče obdobje omejitev in
nadomeščanja z virtualnimi substituti le začasno stanje. Moja ugotovitev, ki je nastala ne le po lastnih
izkušnjah, ampak tudi glede na
opažanja ljudi in dogajanja v okolju,
je, da je to dolgotrajno pomanjkanje druženja, dejavnosti in odnosov
v živo naredilo ogromno škodo v
odnosih in delovanju v različnih
segmentih naše družbe. Virtualno je lahko le nekakšen »materialni« nadomestek komunikacije
na vseh področjih, ki lahko nadomesti osnovno komunikacijo. Ne
more pa nadomestiti tisoč odtenkov komuniciranja in interakcij v
živo. Ne more učinkovito reševati
konfliktov, saj ponuja možnost
uporabe tisočih filtrov, ki prevajajo
naše komuniciranje v »sprejemljivo« obliko proti tistim, na katere
ga naslavljamo. Ne more verodostojno prenašati govorice telesa,
barve in nihanja glasu, sploh pa ne
vonja in tudi ne »okusa« komunikacije in odnosov. Ne more nadomestiti ekipnega duha na športnih
in drugih področjih. Na kratko,
manjkata mu iskrenost in verodostojnost v vseh svojih odtenkih.
Na straneh tokratnega Utripa
Savinjske doline boste med drugim
prebrali, kako so se mnogi organizatorji trudili pripraviti spletne

Dom je, kjer se počutimo varne
Avtomatska
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno
z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih
zastopnikih v Sloveniji do 28.02.2021.
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dogodke, pa naj gre za kulturno
obarvani februar z virtualnimi
proslavami in drugimi dogodki
ali pustne fotografije, objavljene
po spletu v odsotnosti zabavnih
in iskrivih pustovanj. Tribune,
prizorišča in dvorane ostajajo

dogajanja v živo zelo spremenjen prodira tudi za zidove ter v
življenje in delo naše doline in ga
kljub »omejitvi dostopa« približuje
bralcem vse doline. Hvala za vaše
pohvale in tudi pobude za vsebine,
ki jih z veseljem odstiramo za vas.

»Ne more verodostojno prenašati govorice
telesa, barve in nihanja glasu, sploh pa ne vonja
in tudi ne »okusa« komunikacije in odnosov.«
prazni, ljudje pa se lahko srečujejo
le na daleč na širnih pohodniških
poteh, v komercialno naravnanih
trgovinah in pri drugih ponudnikih. Srečujejo pa se tudi v dolgih
kolonah, čakajoči na hitre ali
PCR teste, kjer se posebej odraža
stanje duha in nestrpnost, ki jo
med nas širijo tudi najbolj odgovorni v državi. Na ta virus smo v
našem časopisu že večkrat opozorili, zdaj pa so nas nanj opomnili
tudi zdravstveni delavci, na katere
nezadovoljni občani stresajo svoje
frustracije iz celoletnega »polzaporništva« in omejitev svobode,
ki so najbrž v vsaki osebni zgodbi
naplavile na dan še posamezne
osebne variacije na isto temo.
Smo pa zabeležili odličen odziv,
denimo, na prvem odprtju v živo v
ekomuzeju in Savinovem salonu v
Žalcu, ki kaže na željnost uživanja kulturnih in drugih dobrin po
svobodni osebni izbiri.
V tem duhu si drznemo še bolj
verjeti v poslanstvo časopisa, ki
v letu z veliko manj prireditev in

Priznanje smo v minulih dneh
vsaj posredno prejeli tudi v obliki
Savinove plakete, ki jo je prejel
ZKŠT Žalec za naše dvajsetletno
izhajanje. Ponosna sem na Utripovo ekipo, katere del sem že petnajst
let tudi sama. V naši dolini izhajajo
glasila posameznih občin in krajevnih skupnosti, a tiskan časopis,
ki novinarsko pokriva Spodnjo
Savinjsko dolino, je le Utrip Savinjske doline, ki skupaj s predhodniki
beleži že štiridesetletno zgodovino.
Morda ni naključje, da so vse
urednice glasil, ki jih predstavljamo
v tokratni številki Utripa Savinjske
doline, ženske. Kakorkoli, v duhu
meseca, ki je posebej posvečen
ženskam, je prav, da ob odsotnosti »uradnih« čestitk zaradi še
vedno aktualnih omejitev, čestitamo posebej njim, pa tudi prav
vsem ženskam in materam v dolini.
Postavite se bolj kot kadarkoli
tudi zase in odstrite kakšen tabu.
Iskrene čestitke ob 8. marcu in
materinskem dnevu. Iskrenosti in
spoštovanja vam želimo.

