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NOVO v trgovini v Žalcu:
visokokakovostne umetne trave, 
praktična in lepa dekoracija
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Voda je vir življenja, posebej pomembna pa je v teh vročih dneh.

Na zdravje, Slovenija! 
Za vas ne vem, a hitrica – da ne 

rečem panika z vsemi prireditvami 
in dogajanji, ki sem jim kot urednica 
in kot državljanka priča v minulih 
dneh, potem ko so nam končno 
požegnali druženja in sprostili 
ukrepe – se mi zdi skoraj tako preveč 
dramatična kot prejšnje prepove-
dovanje vsega. Oboje sicer na nek 
način razumem. Najprej stisko 
in probleme dobro leto trajajoče 
epidemije, ki so odločevalce nehote 
ali hote vodili v mestoma groteskne 
prepovedi, drugič v posipanje s 
pepelom zaradi preveč restrik-
tivnih ukrepov in naslednjič spet v 
milo rečeno podcenjujoče nizanje 
smešnih argumentov zanje (če ne 
bi šlo velikokrat tudi za zelo resne 
stvari s trajnejšimi posledicami). 

Na nek način razumem tudi prvo 
omenjeno skrajnost, ki je zrasla 
iz celoletne abstinence dogajan-
ja, druženja, feštanja ... Vsi bi radi 
v zadnji preddopustniški mesec 
stlačili vse dogodke, obletnice, 
skupščine, podeljevanja in zdra-
vice, ki smo jih v minulih mesecih 
pozabili (vsaj javno) organizirati. 

Z vidika uredniškega dela to 
pomeni, da si podajamo kljuke ves 
mesec; nobene prireditve, razen 
najbolj vpadljivih, ne moremo zares 
začutiti, se jim načuditi in nazdra-
viti na odlično organizacijo. Vsi pa 
so jezni na nas, ker gotovo vsega 
ne bomo uspeli pokriti in objaviti 
junija ali sploh ne, presenečeni, da 
ne moremo biti že dve uri po vabilu 

na lokaciji prireditve, ki je seveda 
najpomembnejša za svojega orga-
nizatorja. Da sploh ne omenimo 
razočaranja nad neprisotnost-
jo, čeprav je vabilo zgrešilo naš 
nabiralnik. No, mislim si, da tudi 
povprečen državljan ne uspe prede-
lati vse gostote dogajanj ali celo 
obiskati in uživati v vsej tej poplavi. 
In škoda je, da ne. Prireditve so 
vendarle namenjene uživanju in 
duševni hrani.  

Tako kot so skrajne temperature, 
se mi zdi čudno tudi tole stihijsko 
»hiperprireditveno« obnašanje in 
skrbi me, kam pelje in kak je namen. 
Pa ne, ker bomo poslušali kaj čez 
novinarsko pokrivanje – tega smo 
navajeni –, ampak ker me skrbi, 
kakšno skrajnost bo šele ponovno 
s sabo prinesla jesen. Skrajnosti pa 
niso dobre v nobenem smislu. 

V minulih dneh je bila naša mlada 
država Slovenija stara 30 let in 
poslušala sem razpravo, ali je to za 
demokracijo veliko ali malo, da bi se 
že lahko naučila česa. No, eden od 
nekdanjih predsednikov državnega 
zbora dr. Gantar je trdil, da je malo 
in da so stare demokracije morale 

iti čez desetletja in stoletja preprek, 
da so postale trdne. Ne vem pa, ali 
nas je s tem hotel potolažiti, češ, 
saj še nismo ničesar zamudili, ali 
pa naj se v maniri minulih dni še 
naprej malo razočarano sprašuje-
mo, kaj nam je ostalo od tistega 
zanosa in kolektivne volje ob 
osamosvojitvi. Ne poznam odgov-
ora. Želim samo, da ob vsej stihiji 
in vročici sama kolikor se da dobro 

in odgovorno opravim svoje delo, ki 
ga imam rada; nanj imam še največ 
vpliva. Želim si, da boste z veseljem 
ugotovili, da je ob vsem kaosu in 
vročici minulih dni v dolini vendar-
le ponovno zaigrala glasba, posija-
la slovenska bakla in nam prinesla 
vsaj olimpijske sanje. Ponesli pa so 
nas seveda tudi naši vrhunski kole-
sarji, ki so nam vsaj za trenutek s 
Tadejem Pogačarjem na čelu dali 
občutek zmage. Da ne pozabim, 
osvežili smo se tudi v krogu najbol-
jše bere slovenskih piv na fontani. 
Osvežite se tudi vi v teh vročih 
dneh. Prijazno poletje vam želim. 

Na zdravje, Slovenija!
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O vodah na 
referendumu 

 L. K.    T. T.

V nedeljo, 11. julija, se bomo 
ponovno odpravili na volišča. Na 
referendumu se bomo odločali za 
ali proti Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vodah.

Državni zbor je kljub 
nasprotovanju stroke in nevladnih 
organizacij oziroma civilne družbe 
po skrajšanem postopku sprejel 
spremembe in dopolnitve Zakona o 
vodah. Predlagatelje referenduma je 
zmotil 37. člen omenjenega zakona, 
ki na priobalnih zemljiščih omogoča 
gradnjo objektov v javni rabi v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov 
in drugih objektov. Pobudniki 
referenduma so prepričani, da 
je takšna določba preširoka, da 
predstavlja tveganje za degradacijo 
priobalnih zemljišč in tveganje za 
onesnaževanje površinskih in tudi 
podzemnih vodnih teles. Prav tako 
so prepričani, da se s tem tudi v 
Sloveniji pričenja uveljavljati praksa 

omejevanja dostopa do vode kot javne 
dobrine. Objekti javne rabe namreč 
niso le rekreacijske površine in parki, 
ampak tudi hoteli, restavracije, 
parkirišča, bencinski servisi. Sporni 
so tudi enostavni objekti, za katere 
ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Nasprotno Ministrstvo za okolje 
in prostor trdi, da spremenjen in 
dopolnjen zakon dodatno ščiti pitno 
vodo, zagotavlja večjo poplavno 
varnost in zaostruje pogoje za 
gradnjo na območju priobalnega 
pasu. 

Predčasno glasovanje je mogoče 
že v torek, sredo in četrtek, 6., 7. in 
8. julija, med 7. in 19. uro na sedežu 
volilne komisije na območju, kjer so 
polnoletni državljani vpisani v volilni 
imenik. Možno je tudi glasovanje na 
domu, ki je namenjeno volivcem, ki 
se zaradi bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču, rok za prijavo pa 
je 7. julij do polnoči.
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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 25. avgusta 2021.
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8 Iz srca zelene doline
do zelene majice

12 Naj pivo razglasili tudi 
novinarji in pivoljubci

16 Z baklo do olimpijskih 
sanj

26 Spomin na vojno za 
Slovenijo 


