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Velika zabava 

s Èuki

V SOBOTO, 31. AVGUSTA

10.00-15.00

15.00

Ekskluzivni nakup Veèerovke

 nagradni družinski pohod na Pohorje, 

adrenalinski park, orjaška gugalnica, PohorJet, 

MiniJet, skoki v zraèno blazino Bagjump, 

SPA-center Bolfenk, jahanje konjev, otroške 

delavnice  Snežni stadion: zabava s Èuki 

Vstopnine ni! Brezplaèna vožnja z gondolo.

*Veèerovi naroèniki boste s potrdilom o plaèilu naroènine za julij 2013

na prizorišèu prejeli zapestnice ugodnosti za 4-èlansko družino.



Uvodnik «

Ecology now!  
(Ekologija zdaj!)

Davnega leta 1971 sem se po enem letu 
ameriške srednje šole vrnil domov z majico 
z velikim napisom Ecology now! (po slo-
vensko Ekologija zdaj!) Ko sem jo ponosno 
oblekel in se z njo sprehodil po Mariboru, 
sem opazil čudne poglede. Vsakemu sem 
moral razložiti, kaj je to "ecology", čeprav 
nisem prepričan, da je to večina razumela. 
Govorjenje o čisti vodi, zraku, doma pride-
lani hrani je bilo tuje, saj smo večino tega 
imeli v izobilju. O tem se v šolah kaj dosti 
(bolje reči nič) ni govorilo. Kasneje sta čas in 
nespamet ljudi naredila svoje. Premajhno 
zavedanje naših prednosti nas je  pripeljalo 
do tega, da smo naredili iste napake kot 
drugi pred nami. "Zasvinjali" smo čisti 
zrak, ponekod vodo, zemljo, hrano itd. 
Nenadoma smo tudi mi zmeraj bolj začeli 
razumeli pojem ecology (ekologija) in zelo 
hitro razumeli, da moramo nekaj razumeti 
now! (zdaj!) Pojem ekologije smo začeli 
razumeti širše in k temu dodali na začetku 
težko razumljiv pojem trajnostnega razvoja.

V Sloveniji smo v zadnjih letih naredili veli-
ke korake na področju okoljevarstva in traj-
nostnega razvoja, pri čemer so svojo vlogo 
odigrali različni deležniki. Pri tem moramo 
izpostaviti vlogo šolstva - od vrtca do 
univerze. Vloga šolstva je na področju oko-
ljevarstva in trajnostnega razvoja drugačna 
od drugih: je namreč trajna in dolgoročna. 
Ne rešuje npr. trenutnega problema  pogi-
na rib, ampak s svojimi aktivnostmi oza-
veščanja pripomore, da do pogina rib ne 
bo prišlo čez deset, dvajset let. Zato je zelo 
pomembno, da so otroci med šolanjem 
deležni vzgoje in preventivnih aktivnosti, 
ki pa morajo biti zelo konkretne. Vzgoja z 
besedami v fazi odraščanja pač ne poma-
ga, pri čemer je odločilen zgled starejših. 

Najbolje to ponazori pripomba mojega 
gosta iz bivše Jugoslavije. Ko je  opazil 
mamico, ki je opozorila svojega kratko-
hlačnika, da odvrženi papirček ne sodi na 
tla, je pripomnil: "Tu sve počinje." (Tako se 
začne).

Slovenski vrtci in šole izvajajo številne aktiv-
nosti na področju okoljevarstva, zdrave 
prehrane in trajnostnega razvoja: od loče-

vanja odpadkov, dnevov zdrave prehrane, 
mreže ekošol, mreže Zdravih šol, vpeljave 
pitnikov, različnih projektov, ekskurzij itd. 
Premalo je prostora, da bi jih konkretno 
našteli. Prepričan sem, da ni vrtca in šole v 
Sloveniji, ki nima vsaj ene aktivnosti s tega 
področja.

Vlaganje v aktivnosti vrtcev in šol s podro-
čja okoljevarstva in trajnostnega razvoja 
je najboljša dolgoročna naložba in je v pri-
merjavi s škodo, ki nastane zaradi kratko-
vidnosti in neodgovornosti odraslih nezna-
tna. Pogin rib v Perniškem jezeru je šolski 
primer nevzgojenosti in neznanja. Mogoče 
bi bilo dobro odgovorne za ta problem še 
enkrat poslati v vrtce in šole, kjer bi skupaj 
z otroki preživeli dan Zemlje, dan vode. 
Verjamem, da bi bilo njihovo ravnanje dru-
gačno in mnogo odgovornejše. 

Vrtci in šole bomo svoje aktivnosti seveda 
nadaljevali v veri, da čez pet, deset, dvaj-
set let ne bo več plavajočih poginulih rib, 
načrtovanih megalomanskih investicij, 
uničenih gozdov itd. - predvsem pa ne bo 
več pomanjkanja odgovornosti za življenje  
tistih, ki pridejo za nami.  

IVAN LORENČIČ
RAVNATELJ II. GIMNAZIJE  
MARIBOR

V tokratni številki Zelenega Večera smo pokukali v svet prosvete, ker sta izobraževanje in vzgoja otrok v odgovorne odrasle izrednega 
pomena za kvaliteto življenja prihodnjih generacij. Zahvala in zasluga za to gre številnim učiteljem, ki požrtvovalno in prostovoljno 
iščejo priložnosti, sredstva in čas, ki ga posvečajo svojim varovancem. Čeprav jih k temu nihče ne nagovarja. Gotovo gre za glas mora-
le velikih ljudi.

V naslednji številki bomo odkrivali vire in poti energije.

Uredništvo Zelenega Večera

Beseda uredništva
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Kako opremiti dom 
?

Kakšna  gredo v kopalnico 
in kakšna v druge prostore?

Zakaj so 
idealne tudi za dnevno sobo?

Kakšen 
je najprimernejši za vašega 
jeklenega konjička?

Kako urediti 
na vrtu ali balkonu?

v duhu pustolovcev

lesena tla

keramične ploščice 

avtomobilski nadstrešek 

zeliščni kotiček 

POLEPŠAJTE
SVOJ DOM

Poiščite revijo pri svojem prodajalcu časopisov ali jo naročite po telefonu 
02/23 53 326, 02/23 53 356 ali e-pošti revije@vecer.com. 
Naročniki revije imajo 15% popust (letna naročnina 19,38 EUR).

www.nasdom.net

Vse to in še veliko več boste 
izvedeli na  revije 

 
in vodilne revije na področju 
kulture bivanja.

100 straneh
Naš dom, najbolj branega 
slovenskega dvomesečnika

Priloženo 
darilo: Moji Kvadrati - najboljše ideje iz Večerovih Kvadratov na 132 straneh
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TEMA MESECA

V znanju je moč

POGOVOR

Iluzija o boljšem je potrebna za preživetje

PREUDARNI POTROŠNIK

Novo šolsko leto naj ne pretrese  
družinskega proračuna

KARAVANA VARNE KEMIJE

Nanotehnologija

KARAVANA VARČNE ENERGIJE

Energetsko učinkovite soseske

BOBOVA KUHINJA

Kuhanje z otroki

ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI

Osilnica, legenda narave

TURE, PRIJAZNE PLANETU

Zabavajmo se in se učimo

PO SLOVENSKO

Ibrahim Nouhom, učitelj francoščine

VARČNO V ...

... šoli

EKO OTOK

Papir

Zeleni kažipot
6

10
16
18

20

22

24
26
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32
33

kolofon
Zeleni Večer, priloga časnika Večer

Urednica: 
Andreja Kutin 

Vsebinski partner: 
Društvo Planet Zemlja

Tehnična urednica:  
Anja Tomanič

Oglasno trženje:  
Samo Žvan

Odgovorna urednica Večera:
Katja Šeruga

Izdaja:  
Časopisno-založniško podjetje Večer

Poštni naslov:
Ulica slovenske osamosvojitve 2 

2504 Maribor

Telefon:
02 23 53 200

Elektronski naslov:
zelenivecer@vecer.com

Tisk:
Delo, d.d., Tiskarsko središče

Fotografija na naslovnici:
Bojan Cvetrežnik z učenci

Avtor fotografije na naslovnici:
Bojan Stepančič

Naklada:
32.400
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Ste na primer vedeli, da je skupna dolžina 
žil v človeškem telesu okoli 96.500 kilome-
trov? Ali pa, da so med največjimi onesna-
ževalci zraka v naših domovih prav osvežilci 
zraka, v katerih se skriva koktajl najnevar-
nejših kemikalij? Izobraževanje je pomemb-
no, saj nas znanje bogati in nam lajša 
življenje. Društvo Planet Zemlja si je v svojih 
prizadevanjih po kar se da širokem in razu-
mljivem komuniciranju strokovnih tem raz-
ličnim javnostim pred tremi leti zadalo nov 
izziv in pripravilo vseslovenski natečaj za pri-
dobitev naziva planetu Zemlja prijazna šola/
vrtec. S projektom želi društvo doseči, da bi 
odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih 
bitij in narave postal način življenja. Natečaj 
vodi k ohranjanju kulturnega, naravnega in 
nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdra-
vo samopodobo posameznika ter spoštljiv 
in  odgovoren odnos človeka do okolja in 
narave. Brez pristojbine! 

Na natečaju letos  
kar 19 projektov
Za okoljsko ozaveščanje je pomembno, da 
se prične že pri otrocih. A suhoparno poda-

janje informacij morda ni ravno najbolj pri-
merno za bogatenje njihovega znanja, zato 
večkrat pomagajo interaktivni in bolj zani-
mivi pristopi. Društvo Planet Zemlja zato 
vsako leto skozi natečaj, na katerem letno 
sodeluje preko 10.000 otrok, mentorjev in 
staršev, pripravi različne projekte, prilago-
jene za različne starostne skupine. Tako na 
primer otroci v vrtcih v projektu Eko beri in 
s poslušanjem pravljic o okoljskih temati-
kah svoje občutke in razmišljanja izrazijo z 
njim najbolj priljubljeno metodo – risanjem 
in izdelovanjem raznolikih kreacij. Omejitev 
ni!

Najstarejši projekt Zemljo so nam posodili 
otroci, ki poteka že od leta 2006, ko je dru-
štvo pri njem sodelovalo le vsebinsko, od 
učencev in dijakov zahteva kar nekaj razi-
skovanja in ustvarjalnosti. Letos so najvišje 
priznanje prejeli dijaki Srednje šole Vena 
Pilona (Dijaški dom) iz Ajdovščine, ki so 
pod mentorstvom Sonje Colja dokazali, da 
se z nekaj volje, pomoči in ekipnega duha 
zmore preobleči celo šolo. 

Iz ostankov blaga in starih kavbojk so sešili 
velikansko torbo, vanjo pa pospravili svojo 

Nihče ne ve vsega, 
pravi slovenski pre-
govor, ki se vedno 
znova potrjuje kot 
resnično dejstvo. 
Morda bi bilo prav 
strah zbujajoče, če bi 
nekega dne doumeli, 
da smo v življenju 
popili vso svetovno 
modrost in da je ni 
več informacije,  
ki bi nas razsvetlila.

ŽANA LESKOVAR

V znanju  
je moc
V znanju  
je moc

» Šola po meri narave
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predstavitev in jo poslali komisiji, ki letos 
res ni imela veliko dela z izbiro zmagovalca 
celotne akcije. Iz ostankov blaga so sešili 
še sestavljano, nanjo našili žepe, vanje 
pospravili časopisne izrezke, ki so govorili 
o njihovi ideji, kako porabiti ostanke blaga 
oziroma kam s hlačami, ki niso več za na 
zadnjico. Iz tega blaga so sešili tudi knjigo, 
na blago pa všili, izvezli ali zapisali svoje 
misli, prišili kakšno fotografijo s pomemb-
nim spominom … Ob spoznavanju z njimi 
pa smo kaj hitro ugotovili, da so v ostanke 
blaga oblekli skoraj celo šolo – stole, kavče 
v mladinski sobi dijaškega doma. Vse v 
smislu njihovega trajnostnega delovanja za 
boljši in lepši jutri.

Eko generacija in eko soseska
Starejšim osnovnošolcem in srednješolcem 
je namenjen portal Eko generacija, ki se je 
lani vpisal v razvid medijev in s tem prido-
bil status elektronskega medija. Na tem 
portalu mladih eko novinarjev so objavljeni 
rezultati raziskav učencev – raziskujejo 
svoje okolje in o tem pišejo kot pravi novi-
narji. 

Energetsko učinkovita soseska je projekt, 
pri katerem se otroci učijo varčne porabe 
energije, pri Plastenkini zgodbi pa ne le 
spoznajo, temveč tudi otipajo vse sestavi-
ne, ki tvorijo plastenko. O tej embalaži izve-
do zgodbo o nastanku, njenih prednostih in 
slabostih, se preizkusijo v pravilnem ločeva-
nju in slišijo, kako lahko pravilno odvržena 
plastenka nadaljuje svojo zgodbo. 

Glavni namen Karavane varne kemije je 
ozaveščati javnost o načinih prepreče-
vanja nepotrebnega izpostavljanja otrok 
nevarnostim, ki pretijo na vsakem koraku. 
To so toksini v hrani, igračah, kozmetiki in 
drugod. Po drugi strani pa je to, da so se 
včasih bolezni širile zaradi slabe higiene, 
zamenjalo dejstvo, da se danes mnogo 
bolezni razvije zaradi pretirane higiene. A 
zakonodaja nas na tem področju ne ščiti, 
saj ne ureja regulative na področju ekolo-
ške kozmetike in proizvajalci pridobijo znak 
tovrstne kozmetike že, če ta vsebuje vsaj 
pet odstotkov ekoloških sestavin. O tem 
in še marsičem govori Tatjana Kruder, dipl. 
živ. tehnol. Kako zamesiti in speči pirin 
in ajdov kruh, učence in dijake uči Tanja 

Gobec v delavnici Od zrna do kruha. Tu 
imajo mladi priložnost preizkusiti razliko 
med tem, kako so žito mleli včasih, in tem, 
kako nam je tehnika pomagala do mlina, 
ki nam drobljenje s kamnom precej olajša.  
Mag. Tanja Cegnar na delavnici Pot prilaga-
janja podnebnim spremembam udeležen-
cem razloži in predstavi nenavadne klimat-
ske pojave. Letos se je natečaju pridružil 
Tanjin novi projekt Kako napovedati vreme, 
ki lahko zelo koristi v časih, ko se podnebne 
spremembe dogajajo tako hitro in pridejo 
nenadno. Življenje z reko pod okriljem 
Kajakaške zveze Slovenija je nedvomno 
najbolj aktivna delavnica, saj se prijavljeni 
najprej izpopolnjujejo v teoretičnem delu, 
nato se seznanijo z opremo, nadaljujejo s 
čistilno akcijo obrežij domačih rek, zaklju-
čijo pa s spustom vseh sodelujočih ekip po 
eni izmed Slovenskih rek. 

Poleg navedenih projektov se šolarji in 
dijaki o okoljski tematiki izobražujejo tudi z 
novimi projekti, ki bodo luč sveta ugledali 
prihajajočo jesen. To so Food Revolution, 
že omenjeni projekt Kako do vremenske 
napovedi, Ko življenje spregovori, Torba, 
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da te kap, Turisti na obisku, Veliki nemarni 
škornji, Živim domače, jem lokalno in 
posvet mentorjev Bazar idej. Da projekt 
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec v sebi 

Prek 32.000 otrok
V vseslovenski natečaj Planetu Zemlja 
prijazna šola/vrtec 2012/13 se je 
aktivno vključilo prek 32.000 otrok, 
mentorjev in staršev. Otroci so v pro-
jektih natečaja z različnimi aktivnostmi 
v tem šolskem letu prispevali prek 
20.000 izdelkov od knjig, pesmi, risb, 
didaktičnih pripomočkov, igrač, glasbil 
do čisto pravih novinarskih prispevkov 
in raziskovalnih nalog.

nosi tudi dodatno vrednost, je potrdila 
tudi Nada Pavšer, prva ambasadorka eko 
šol: "Dodana vrednost vseslovenskega 
natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 
je v aktualnih vsebinskih okoljevarstvenih 
temah, ki jih ne more zaobjeti učni načrt, 
ker se ne spreminja prepogosto. Te vsebi-
ne, ki jih zajema celostni projekt Planetu 
Zemlja prijazna šola/vrtec, pomagajo 
učiteljem in učencem ter vodstvom šol in 
vrtcev, da so angažirano vpeti v vsakdanje 
življenje, kurikulum pa postaja del življenja 
in dela v šoli in vrtcu."

Z Zelenim peresom  
do priznanja
Mnogim državnim šolskim tekmovanjem 
se je letos pridružilo tudi tekmovanje 

v pripravi novinarskega prispevka na 
temo ohranjanja narave Zeleno pero. 
Tekmovanje, ki bo potekalo na šolskem 
nivoju za bronasto priznanje in na državni 
ravni za srebrno in zlato, je namenjeno 
učencem od četrtega do devetega razreda 
ter dijakom. Čeprav je vedno pogosteje in 
glasneje slišati, da na mladih svet ne stoji 
več, ker še samih sebe ne zmorejo nositi, 
najmlajši predstavniki prebivalstva vedno 
znova dokazujejo nasprotno. Mladi so 
zaradi ozaveščanja vedno bolj občutljivi 
za okoljsko problematiko in vedno znova 
dokazujejo, da niso brezbrižni. Vedno bolj 
se zavedajo, da je Zemlja vsakemu rodu 
zgolj posojena v uporabo in da jo je treba 
čim manj poškodovano vrniti naslednji 
generaciji.
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Vzgoja in izobraževa-
nje sta ključnega  
pomena pri  
oblikovanju osebnosti  
posameznika. Kdaj in 
kako si otroci najbolj 
oblikujejo zavest  
o okolju, nam je  
povedala profesorica 
Nada Pavšer, idejna 
ustanoviteljica eko  
šol in koordinatorica  
projekta Planetu  
Zemlja prijazna šola/
vrtec. 

Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se 
začeli intenzivno ukvarjati z okoljskimi 
temami?
"Odraščala sem na podeželju, zato sem 
bila vsakodnevno v stiku z naravo. Ko 
začneš ugotavljati, kaj se dogaja z naravo 
in okoljem, ki pravzaprav s teboj skupaj 
raste, se v tebi začne razvijati tudi čut 
za ozaveščanje. Prav zaradi tega sem šla 
študirat biologijo in kemijo. Ko vedno bolj 
spoznavaš okoljske probleme in način 
življenja skladno s potrošniško družbo in 
razvojem kapitala, se šele začneš zavedati 
prihodnosti, ki ni nujno svetla. Zato sem pri 
sebi sklenila, da bom nekaj storila na teh 
področjih, in sem okoljski vzgoji pravzaprav 
posvetila svoje življenje."

Kdaj, menite, so otroci najbolj dovzetni 
za izobraževanje o okolju, o naravi, ki jih 
obdaja? 
"Po mojih izkušnjah in občutku otroci v 
bistvu že zelo zgodaj začnejo čustveno 
dojemati svet, saj so ob določenih dejanjih 
prizadeti. Za okoljsko problematiko, ki jo 
skušajo tudi reševati, pa so nedvomno 
najbolj čustveno dojemljivi v drugem in 
tretjem razredu osnovne šole. Sicer v vseh 
življenjskih obdobjih vsrkavajo znanje in se 
učijo o življenju, vendar je osnovnošolski 
čas bolj primeren za okoljsko zavest kot v 

srednji šoli, saj imajo mnogi najstniki večje 
probleme sami s seboj in puberteto ter 
se zaradi tega z okoljsko tematiko manj 
ukvarjajo. Vsekakor se najdejo mladenke 
in mladeniči, ki so bolj angažirani in okolja 
ne dojemajo zgolj skozi sebe, ampak poleg 
svojega notranjega sveta sprejemajo tudi 
naravo."

Kje vidite največje prednosti natečaja 
Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec?
"Društvo Planet Zemlja ima odlične pro-
jekte, s katerimi ozavešča in krepi okoljsko 
zavest. A za doseganje še boljših rezultatov 
je treba začeti zelo zgodaj, že pri otrocih. 
Mlad človek mora biti vzgojen v tem duhu. 
In prav Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 
je kot nujno potreben vezni člen okoljskega 
ozaveščanja in posledičnega spreminjanja. 
V mlade se že zelo zgodaj naselijo različne 
omejitve, načini razmišljanja, ki jih spre-
mljajo vse življenje. Mladi, ki gredo skozi 
tovrstne okoljske programe, so veliko bolj 
subtilni do okoljevarstvenih problemov, 
kar je izjemno pomembno v kasnejšem 
obdobju, ko bodo zasedali odgovorne 
položaje in sprejemali ključne odločitve. 
Zelo pomembno je namreč, kaj v človeka 
vsadijo že v vrtcu in šoli. Zato je vzgoja 
bistvenega pomena, saj vpliva na odločanje 
in razmišljanje odraslega človeka." (žl)

"Okoljsko ozavešcanje  
naj se zacne že v vrtcu"

Šola po meri narave «
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Si imel kot otrok drugačno predstavo o 
tem, kaj boš počel, ko boš velik?
"Kot otrok sem imel popolnoma drugačno 
predstavo o svojem bodočem poklicu. 
Označevanje otroškega dela za škodljivo 
otrokovi izobrazbi je neke vrste dogma - 
mene je prav izobraževanje po smernicah 
drugih oviralo pri razvoju lastne predstave 
o svojem želenem poklicu in na poti pri 
razvijanju lastnih talentov."

Kaj te je najbolj "označilo", da si danes to, 
kar si?
"Za to, kar sem, je najbolj zaslužna in hkrati 
kriva empatija - vživljanje v situacije drugih, 
tehtanje lastnih interesov z drugimi. Tudi 
nezmožnost koncentriranega dela, če ni 
zadosti inspiracije. Učinkovitost pri gibanju, 
neučinkovitost pri sedenju. Tudi mnogo 
razmišljanja o vlogi svojega dela v širši sliki 
družbenih interesov."

Bojan Cvetrežnik, 
glasbenik in  
pedagog. Prvič je 
začel poučevati pred 
27 leti, ko se je ob 
petih zjutraj dobival 
s sošolcem, da ga 
je učil matematiko. 
"Neizmerno sva  
uživala," pravi  
Bojan, ki je 12 let za 
tem začel poučevati 
na Srednji glasbeni 
šoli v Mariboru.  
Ob tem se je zavedal,  
da mu manjkajo 
premnoge praktične 
izkušnje, zato je pe-
dagoško delo kmalu 
prekinil. Ponovno se 
je aktiviral leta 2010 
z dodatnim izobraže-
vanjem za godalce,  
t. i. Godalkanjem, 
zdaj pa že leto dni 
poučuje tudi začetni-
ke in take, ki so po 
nekaj letih zapustili  
glasbeno šolo. 

IRENA MRAZ IN VILJEM  
GRDADOLNIK, USTANOVNA 
ČLANA DRUŠTVA PLANET 
ZEMLJA

» Pogovor

(Urška Demšar)

Iluzija o boljšem je potrebna za preživetjeIluzija o boljšem je potrebna za preživetje
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Življenjske vrednote se v zadnjem času 
zelo hitro spreminjajo. Videti je, kot da je 
čas dobil drug ritem in da je prilagajanje 
spremembam postalo osnova za prežive-
tje. Meniš, da mladi to razumejo?
"Ritem življenja nam je vsilila ekonomska 
logika pretoka denarja namesto pretoka 
dobrin, življenjskih stilov, vrednot. Žal se z 
vrednotami za zdaj še ne da polniti držav-
nega proračuna. Razumevanja tega, kar 

doživljamo, ni prav veliko. Niti pri mladih 
niti pri zrelejših - čreda sledilcev smo vsi. 
Svojo vero v mlade bi si želel izboljšati 
na podlagi bodočih izkušenj v srečanjih z 
njimi."

Kar nekaj napora vlagaš v iskanje boljše 
družbe – za vse. Je to realno?
"Realno je uspeh, da se pogovarjamo 
o temah, za katere pred desetimi leti 

nismo našli sogovornika. Lahko tudi 
spremenimo vrednote v nekem ožjem 
krogu soljudi, vendar je vse še vedno 
preveč pod vplivom konglomerata eko-
nomskih interesov. Vzporedni sistemi so 
izredno krhki in občutljivi. Osebne usode 
iz realnega življenja posameznikov hitro 
porušijo sanje. Da bi trenutni imetniki 
privilegijev spremenili svet tako, da bi 
sebi zmanjšali ugodnosti, ni realno. 

Iluzija o boljšem je potrebna za preživetjeIluzija o boljšem je potrebna za preživetje
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Odločevalcem pa za zdaj ne gre slabo v 
osebnem življenju."

Se tudi tebi zdi, da je ponekod v svetu to 
mogoče, pri nas pa kot da ne bi želeli, da 
bi nam bilo bolje? Ali vsaj enakopravno.
"Ne vem, kje je bolje kot pri nas. Morda 
v Skandinaviji? Po svetu je več še slabših 
situacij od naše kot blestečih zgledov."

Ker tudi sam poučuješ mlade, ali meniš, 
da sistem ponuja dovolj svobode za 
ustvarjalnost in dovolj okvira za prepo-
znavanje pravičnosti, razvoj čuta odgo-
vornosti, solidarnosti?
"Osrednji izobraževalni sistem ne ponuja 
svobode ustvarjalnosti. Najbolj koristi 
sredinskemu povprečju, škodljiv pa je 
tako za tiste, ki prehitevajo, kot za tiste, ki 
zaostajajo. Neko znanje, za katero obstaja 
interes, bi moralo biti dostopno že izključ-
no zaradi interesa po njem, če obstaja pri-
meren pedagoški kader zanj. Občutka za 
pravičnost ne dobiš skozi javni kurikulum. 
Otroci se počutijo 'dobrodelni', če v šoli 
zbirajo zamaške za nekoga, potrebnega 
pomoči. To je le pesek v oči, da pravih 
dejanj pomoči ne počnemo. Ekonomija 
zamaškov se načrtno prikriva. Odpovedati 
se enemu sladoledu je po meni znanih 
podatkih ekvivalentno 3400 zbranim 
zamaškom."

Kaj lahko po tvojem mnenju prinese 
izobraževanje, če je podajano "pravilno", 
in kaj to (pravilno) pravzaprav pomeni - 
veliko preverjanj, strogosti, discipline ali 
pogovora, sproščenosti, svobode ...?
"Pravilno izobraževanje gre v korak z inte-
resi učenca. Kaj svetujem za izboljšavo? 
Ne spregledati otrokovih želja. Objektivna 
evalvacija znanj bi bila potrebna. Namesto 
'Katero šolo si končal?' bi vprašal 'Kaj 
znaš?'. Znanje se lahko meri kadarkoli, ne 
le ob opravljanju izpitov. Meni visokošol-
ska diploma ne koristi nikjer. Več pozor-
nosti namenimo znanju in manj temu, od 
koga je kdo prepisal diplomsko ali doktor-
sko nalogo, ker to ni pomembno."

Ali današnji izobraževalni sistem izobra-
žuje izobražence?
"Seveda, izobraževalni sistem daje 
možnost vsakemu, ki ga je prebrodil, da 
samemu sebi reče: ,Jaz sem izobraže-
nec!'."

Glasba naj bi bila univerzalni jezik ... 
kakšen je jezik, ki ga učijo glasbene šole 
pri nas?
"V naših glasbenih šolah se učimo le 
enega izmed mnogih jezikov glasbenega 
sporazumevanja. Upam, da bo enolič-
nost, ki je po mojih podatkih v Sloveniji 
najbolj izrazita med evropskimi državami, 

kmalu presežena. To lahko dosežemo tudi 
s pomočjo vseh, ki delajo v glasbenem 
izobraževanju. Strah pred vdorom novega 
znanja je odveč, vsi lahko sodelujemo 
med sabo in veliko nas to tudi prakticira, 
tudi če obvladamo popolnoma različne 
veščine."

Današnja medijska slika je takšna, da je 
treba večino informacij sprejemati z zdra-
vim dvomom. Ali to velja tudi za informa-
cije, ki jih posredujejo v šolah?
"Zdrav dvom je vedno dober, tudi v šoli. 
Šole bi morale ponujati tečaje prepozna-
vanja medijske manipulacije. Bojim se pa, 
da gre v šoli vzgajanje poslušnih državlja-
nov prav v drugo smer. Na srečo pa je naj-

"Moj predlog  
za boljši jutri  

je ustanovitev  
terapevtske  

skupine  
za odvajanje  
od sindroma  
'polnih riti'"

koga je kdo prepisal diplomsko ali doktor-

"Moj predlog 
za boljši jutri 

je ustanovitev 
terapevtske 
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več še vedno odvisno od učitelja in mnogo 
učiteljev je na srečo dobrih in odprtih."

Lahko oziroma kako lahko glasbeni izobra-
ženci pomagajo, da postane svet boljši? 
"Glasbeni izobraženci? Ne vem natančno, 
koga s tem mislite ... Glasba lahko daje 
upanje, vero v boljšo urejenost sveta, tudi 
če je upanje lažno. Iluzija o boljšem je 
lahko koristna in potrebna za preživetje. 
Sicer pa vsak človek opeva svoj poklic kot 
odrešitev za druge ... Enako je z glasbo. 
Preden komurkoli rečemo, da bi moral 
znati nekaj, kar znamo mi, bi ga morali 
vprašati: 'Ali znaš ti kaj, kar bi koristilo 
meni?'."

Ali imajo kampanje, kot sta bili Live aid ali 
Live earth, učinek tudi na daljši rok?
"Ne morem komentirati, premalo poznam 
aktivnosti, povezane z Band aidom. Sicer 
pa zagovarjam dobrodelnost le na podro-
čjih zunaj pristojnosti države. Asistiranje 
državi pri njenih obveznostih (pediatrična 
klinika ...) je odvračanje energije ljudi od 
vlaganja v politični aktivizem. Zame je to 
tudi sporno vzporedno zbiranje davkov."

Je prihodnost res v rokah mladih in kako 
(če sploh) jim lahko pri tem pomagamo?
"Verjemimo mladim, da imajo svojo vizijo, 
tudi če je nimajo. Sistem, ki mlade varuje 
pred 'gnitjem na kavču pred TV-ekranom', 
je hlinjen. Da mora država ščititi človeka 

pred samim sabo?!? Verjamem, da ima 
človeški ego dovolj preživetvenega nagona 
in zdrave ter nezdrave tekmovalnosti, da bo 
preživel brez te velikodušne pomoči siste-
ma. Možnosti za izučiti se karkoli so danes 
neskončno večje kot kadarkoli v zgodovini, le 
pustimo željam, da gredo svojo pot, in verje-
mimo v posameznika bolj kot v sistem."

Tvoje sporočilo za boljši jutri? 
"Moj predlog za boljši jutri je ustanovitev tera-
pevtske skupine za odvajanje od sindroma 
'polnih riti'. Edina definicija te bolezni je, da 
sam misliš, da jo imaš. Nihče drug ne more 
reči tega zate in ti ne za kogarkoli drugega. 
Jaz se ob nakupu sladoleda in pitju kapučina 
počutim zrel za terapijo. Ustavite me!"

(Urška Demšar)
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VILI GRDADOLNIK  
USTANOVNI ČLAN DRUŠTVA 
PLANET ZEMLJA

Živimo v svetu, v katerem smo vsi učenci. 
Učenje pa ni zgolj proces, ki ga zagovar-
jajo in uveljavljajo šolniki. Ali pa sploh ne. 
Odvisno, kakšen je vaš pogled na današnjo 
realnost. Dejstvo je, da so za preživetje v 
današnjem svetu in stanju človeške "civili-
zacije" potrebna številna drugačna znanja, 
kot jih ponuja šolski sistem.  
 
To moje mnenje seveda ne leti na učitelje, 
predvsem pa ne na tiste posameznike, ki 
so zato, da bi mlajšim generacijam predali 
znanje, pripravljeni narediti korak ali dva 
več, kot zahtevajo od njih. In takih poznam 
kar nekaj. Po svetu o njih zelo radi snemajo 
filme, saj nas tako prepričujejo, da je sis-
tem, v katerem živimo, poln možnosti za 
posameznike, ki si želijo doseči več. Morda 
trenutno sliko izobraževalnega sistema kot 
dela "civilizacijske" celote še najbolje slikajo 
mediji. Prav tako pomemben člen v verigi 
našega sprejemanja znanja in izobrazbe. 
Ko začno televizijski dokumentarni pro-
grami nadomeščati poljudnoznanstvene 
oddaje z režiranimi "dokumentarci", ki 
neizmerno spominjajo na "reality showe", 
katerih glavna tema je zaslužek - pa naj 
gre za ribiče, iskalce zlata, posameznike s 
tehničnimi znanji ali pa celo take posebnih 
znanj, je glavno sporočilo popolnoma 
jasno. Saj nam za preživetje ni treba prav 
dosti vedeti o velikem poku, nastanku 
življenja ali tujih kulturah, mar ne?  
 
Še v vsakem sistemu zadnjih nekaj tisočletij 
so si vladarji želeli podložnike z omejenim 
znanjem in vedenjem, saj je bil to vedno 
najbolj praktičen način za obvladovanje 
množic. Tudi danes je tako. Odkar sistemu, 
v katerem živimo, ni treba več tekmovati 
z alternativnimi, saj so ti propadli, je edini 
interes vladajočih, da podložniki sprejmejo 
in živijo v skladu z dogmo, da pojem lastni-
ne, tudi tiste zgolj na papirju sam po sebi 
prinaša posamezniku skoraj neomejene 
pravice. Če je navadnim državljanom vsa-

kih nekaj let dovoljeno izbirati med vnaprej 
selekcioniranimi kandidati, ki bodo v njiho-
vem imenu in za njihov račun upravljali sku-
pno dobro, ki so ga pridelali s plačevanjem 
davkov, potem je vladajočim dovoljeno 
lastnim materialnim interesom prilagajati 
tudi zakone. Primerov, ko so najvplivnejši 
finančniki prilagajali zakonodajo v najmoč-
nejših državah, je obilo. Če nič drugega, na 
to kaže tudi dejstvo, da je lani 400 najbo-
gatejših Američanov zaslužilo več kot 150 
milijonov njihovih sodržavljanov s spodnje-
ga dela plačne lestvice.  
 
In kako je to moje razmišljanje o izobraže-
vanju znotraj današnjega sistema poveza-
no z okoljem? Zelo ali pa sploh nič. Odvisno 
od tega, kako ste pripravljeni sprejemati 
razmišljanja, ki niso v skladu s tistim, kar 
berete in poslušate vsak dan. Odvisno tudi 
od tega, koliko miselnega napora smo si 
pripravljeni privoščiti za nekaj, kar verjetno 
na globalni sistem ne bo imelo takojšnjega 
vpliva.  
 
Pa vendar. Še vedno smo posamezniki, 
vsak s svojo glavo. Tudi takrat, ko nas 
prepričujejo, da so drugi namesto nas že o 
vsem razmislili in je naša naloga le, da živi-
mo, kot so nam predvideli, in vsaj približno 
poskrbimo za lastno materialno varnost. 
Morda je rešitev v tem, da vsaj kdaj pa kdaj 
našo lastno glavo tudi uporabimo. Zato, 
da bi pri sebi vedeli, ali ravnamo prav ali 
narobe, ne potrebujemo šol ali medijev. 
In če ukradem še Platonovo misel - tudi 
zakonov ne. Dovolj je, da zaupamo samim 
sebi in lastnim občutkom ter da informa-
cije, s katerimi smo dnevno bombardirani, 
selekcioniramo z zdravim dvomom, ki je 
potreben povsod. Pa naj bodo to sistemske 
"ekonomske" dogme, večerna poročila naj-
bolj gledanih televizij, spletne strani, špor-
tni rezultati ali alarmantni vzkliki okoljevar-
stvenikov. Upam, da z zdravim dvomom 
sprejemate tudi moje razmišljanje.  

Non scholae sed vitae



15

Perica Jerković, stand up komik: "Napreden človek bo vsako možnost za pridobitev novega 
znanja sprejel z dobrodošlico, naj gre za zgodovino, slovnična pravila ali mornarske vozle. Znanje je orožje 
in orodje. Najbolj dragoceno je zavedanje, da veš premalo. Ob sprejemu novega znanja pa je treba zavračati 
dogme in vse postavljati pod lasten vprašaj."

Kar se Janezek nauci,  
to Janez zna?

Toni Gašperič, humorist ter nekdanji učitelj in ravnatelj: "Tista, ki vam jih žal ne 
bo dala nobena šola na tem svetu. Vse znanje je shranjeno v knjigah, le poiskati ga je treba. To iskanje 
vam mora nekdo vcepiti, vas navdušiti za bogatenje notranjosti, vam pokazati in dokazati, da je znanje 
bogastvo. Šola vas ne nauči, kako živeti, ker se preveč ukvarja s podatki, uspeh posameznika je odvisen 
od njegovega dobrega ali slabega spomina. Ne od ustvarjalnosti ali novih zamisli. Šola bo morala pripra-
viti človeka do te stopnje, da bi zbolel, če ne bi vsak dan odkril česa novega, zanimivega, vznemirljive-
ga. Pa naučiti bi morala ljudi živeti. Od lepega vedenja do premagovanja stresnih stanj. Sveta ni konec, 
če ima prijatelj najprestižnejše copate ali prijateljica prenosni mobitel najnovejše izdelave. Tragedija 
Shakespearovskih razsežnosti ni, če ne gremo na morje že pri petih, šestih letih. Prosti čas se da preži-
veti na primer tudi s šotorom: ob bližnjem potoku, v gozdu, kjer koli v naravi. Saj ni pomembno, kje si, 
ampak s kom si. V šoli bi se morali naučiti, da je neumno tekmovati z drugimi. Tekmovanje ima smisel 
le, če tekmujemo sami s seboj. Če smo dvojko pretvorili v trojko, pa četudi imajo vsi drugi petke, je to 
lahko za nas velik uspeh. V šolo bi morali spraviti več življenja, tistega: zdaj in tukaj."

Lucija Ćirović, igralka, lutkarica, dramska pedagoginja in stand up komičarka: 
"Če izhajam iz svojega življenja kot iz življenja komičarke, lahko rečem, da je dragoceno in uporabno 
prav vse znanje in vedenje. Tukaj res velja, da ti čez sedem let vse prav pride in da če več znaš (oziroma 
več veš), več tudi veljaš. Ker vsaka šola nekaj stane in tudi prispeva k nečemu, jih je zato najbolje imeti 
čim več. Klasično šolstvo ti prinese vpogled v osnovne vrste znanja, v kombinaciji z lastno radovedno-
stjo in interesom pa tudi razgledanost in predvsem izkušnje. Na koncu pa je najpomembnejše, da pri 
seštevanju vsega znanja in vedenja dobimo rezultat - zdravo pamet."
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Sejmi rabljenih šolskih  
potrebščin bodo tudi  
na drugih lokacijah
• Ljubljana: 5. -7. 9. med 9. in 20. uro v 

BTC City
• Kranj: 31. 8. od 9. do 12. ure pri vodnja-

ku na Glavnem trgu
• Novo mesto: 2. -5. 9. med 15. in 20. uro 

v BTC City
• Nazarje: 14. 9. v okviru Lesarskega 

praznika 
• Maribor: 9. -11. 10. med 10. in 16. uro 

pred univerzitetno knjižnico

Zadnji avgustovski 
in prvi septembrski 
dnevi vedno znova 
globoko zarežejo  
v denarnice staršev 
šoloobveznih otrok. 
Da se bo letošnje 
šolsko leto začelo 
kar se da nasmejano 
in s kakšno kepico 
sladoleda več,  
obenem pa okolju  
prijazno, poskusite 
ravnati kar se  
da racionalno in 
dvakrat premislite 
o nakupu novega 
šolskega učbenika.

Novo šolsko leto naj ne pretrese družinskega proracuna

ŽANA LESKOVAR

» Preudarni potrošnik

Šolskih učbenikov, delovnih zvezkov in 
zvezkov ne iščite zgolj v prodajalnah, 
temveč se rajši odpravite na celodnevni 
dogodek, ki ga lahko preživite v prijetnem 
vzdušju med svojimi dragimi. Sejem rablje-
nih šolskih potrebščin, ki ga vsako leto 
obišče približno 3000 ljudi, bo v Ljubljani  
6. in 7. septembra na velikem igrišču v 
Rožni dolini. Sanja Kropec iz Zveze ŠKIS 
je povedala: "Na voljo bodo rabljeni učbe-
niki in delovni zvezki, ki so še uporabni 
oziroma aktualni za naslednje šolsko leto. 
Tako lahko dijaki, ki so letnik zaključili, 
svoje učbenike in delovne zvezke prodajo 
mlajšim kolegom." Na sejmu se vsako leto 
zvrsti več kot sto mladih prodajalcev, zato 
je izbira zares pestra, običajno pa so na 
voljo vsi aktualni učbeniki z izjemo tistih, ki 
se bodo v prihajajočem šolskem letu upo-
rabljali prvič.

V Zvezi ŠKIS ocenjujejo, da je cena rablje-
nih učbenikov nižja za nekje polovico do 
dve tretjini od cene novih učbenikov, je pa 
možno učbenike kupiti tudi po minimalni 
ceni. "Določeni dijaki namreč želijo literatu-
ro, ki je ne bodo več rabili, prodati po sim-
bolični ceni, zato je bilo lansko leto na voljo 
ogromno učbenikov po simbolični ceni v 
vrednosti enega evra," je še povedala Sanja 
Kropec.

Na sejmu rabljenih šolskih potrebščin pa 
boste lahko našli tudi nerabljene ali malo 
rabljene delovne zvezke, ki jih določeni 
prodajalci prodajajo po zelo ugodnih 
cenah. "Seveda je možna tudi izmenjava 
literature, a to je dogovor med prodajal-
cem in kupcem, v katerega ne posegamo," 
je dejala Sanja Kropec in dodala, da Zveza 
ŠKIS kot organizator poskrbi za prizorišče, 
stojnice in seznam šolske literature, ki 
se bo uporabljala v naslednjem šolskem 
letu, da bi se izognili nakupom zastarele 
literature. "Zagotovimo tudi veljavni cenik 
nove šolske literature, ki služi za orientacijo 
prodajalcem pri postavitvi cen. Prodajalci 
in kupci se nato sami dogovarjajo o ceni 
učbenika, ker pa je konkurenca izjemna, so 
cene posledično tudi zelo nizke."

V Mariboru se podobna prodaja rabljenih 
učbenikov odvija v organizaciji posameznih 
srednjih šol, navadno pred šolami v prvem 
tednu septembra.

Ne prehitevajte z nakupi

(Sašo Bizjak)
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Novo šolsko leto naj ne pretrese družinskega proracuna

Pred nakupom novih šolskih zakladnic 
znanja povprašajte še svoje prijatelje in 
sorodnike, ali imajo morda učbenike, 
ki jih potrebujete. Če imajo sorodniki in 
prijatelji vsaj leto dni starejše otroke od 
vašega šolarja, jih povprašajte po knjigah, 
ki jih potrebujete.

Prav tako vam pred prvim septembrom 
še ni treba nakupiti vseh učbenikov 
in delovnih zvezkov s seznama, saj se 
delovni načrti razlikujejo od profesorja 
do profesorja. Z nakupom počakajte do 
prve šolske ure, ko bodo šolarji natančno 
izvedeli, katero knjigo potrebujejo pri 
določenem predmetu. Pogosto se namreč 
zgodi, da profesorji šele prvo uro povedo, 

kaj bodo zares uporabljali in česa vam ni 
treba kupovati.

Šolski skladi v veliko pomoč
Šolarji si lahko učbenike izposodijo tudi 
iz učbeniškega sklada, a jih morajo ob 

koncu šolskega leta vrniti. Če je ob vračilu 
učbenik poškodovan, morate zanj plačati 
odškodnino. Če pa želite določen učbe-
nik obdržati (ker mislite, da ga boste še 
potrebovali), ste zanj dolžni plačati razliko 
do nabavne cene učbenika oziroma ceno, 
ki jo določi posamezna šola. Cena, ki jo 
plačate za učbenik iz učbeniškega sklada, 
ne sme biti višja od tretjine cene novega 
učbenika. Učbeniški skladi so na šolah 
dobro uveljavljeni in dobro izkoriščeni, 
ponekod pa šole zaračunavajo celo nižji 
znesek od predpisanega. Srednješolci, 
tako gimnazijci kot tisti, ki obiskujejo 
poklicne šole, si lahko rabljene delovne 
zvezke in učbenike po znižani ceni priskr-
bijo tudi po spletu www.ucbeniki.net. 

"Rabljeni  
učbenik lahko 

 dobite že  
za en evro."

učbenik lahko

za en evro."
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Strokovnjakinja  
za nanotehnologijo 
dr. Maja Remškar 
pravi, da segajo  
začetki  
nanotehnologije  
v čas velikega poka. 
Nanodelci so torej 
na Zemlji od nekdaj, 
le da se o njih nismo 
pogovarjali, ker jih 
nismo videli. In ker 
jih tudi danes težko 
ulovimo, so še vedno 
zaviti v tančico  
skrivnosti.

Nanodelci na nas "prežijo" povsod, z njimi 
živimo od nekdaj. Danes vemo, da razisko-
vanje in uporaba delcev, ki so v velikosti 
nanodelcev, pomeni izjemen napredek v 
življenju človeštva. Za plastično predstavo, 
kam vstopamo z nanotehnologijo, povej-
mo nekaj primerov: če bi bil premer Zemlje 
1 meter, bi bil 1 nanometer premer nogo-
metne žoge. Nanometer je namreč tiso-
činka milimetra. Virusi so na primer veliki 
50-150 nm, dovolj majhni, da vstopijo v 
celico človeškega organizma. Premer DNK 
je 2 nm, nanodelci cinkovega in titanovega 
dioksida v kremah za sončenje so veliki 
manj kot 200 nm. 

Trdni delci v velikosti nanodelcev so v 
izpuhih avtomobilov, predvsem dizelskih 
motorjev, veliko nanodelcev nastaja pri 
gorenju sveč, biomase ... Ogromne količine 
nanodelcev nastajajo ob izbruhih vulkanov.

Posebne lastnosti  
nanodelcev
Manjši kot je delec, večja je njegova površi-
na glede na volumen, z manjšanjem delcev 
pa se spremeni tudi njihova struktura. Na 
primer: zlato ni aktivna snov (ne reagira, 
ne rjavi) in manjši kot je delec zlata, več 
atomov ima na površini, kar pomeni večjo 
kemijsko aktivnost. To je lahko pozitivno, 
če želimo nadzorovano doseči neko kemij-
sko reakcijo, lahko pa zelo negativno, če so 
kemijske reakcije nezaželene.

Z manjšanjem delcev nastanejo kvantni 
pojavi, ki lahko izboljšajo lastnosti materi-
alov. Po domače to pomeni, da na primer 
neka kovina ohrani trdnost kovine, a posta-
ne prozorna (zelo zaželeno v prehranski 
industriji: konzerva ima trdnost kovine, a je 
prozorna in vidimo, kaj kupimo).

Nenamensko proizvedeni nanodelci pa 
nastajajo pri gorenju, v cigaretnem dimu, 
pri izgorevanju v dizelskih motorjih. In ti so 
»težavni«, ker se zelo hitro gibljejo, zato ne 
vemo natančno, kje se nahajajo in koliko 
jih je. Več kot je manjših nanodelcev, večji 
vpliv imajo na človekov organizem. 70 nm 
delci prodrejo v pljučne mešičke (na primer 
azbestoze), 50 nm delci prodrejo v celice, 
30 nm delci prodrejo v celično jedro, ni pa 
podatkov o potovanju delcev, ki so manjši 
od 20 nm. 

Nanodelci pridejo v telo skozi dihala, skozi 
kožo in prebavila. Nekaj nanodelcev izdiha-
mo, nekaj pa ne. Ti lahko po živčnih poteh 
zaidejo tudi v možgane. Organi, ki so naj-
bolj prizadeti zaradi vdora nanodelcev, so 
jetra, vranica, ledvice in bezgavke, v splo-
šnem pa so delci lahko vzrok vseh bolezni, 
povezanih z ožiljem.

Katerim nanodelcem  
smo najbolj izpostavljeni
Veliko nanodelcev je v prostorih, kjer so 
tiskalniki, največje koncentracije nanodel-
cev pa so izmerili v cigaretnem dimu. V 
izdihu kadilca je v vsakem kubičnem cen-

Nanotehnologija v šolah?
» Karavana varne kemije

TATJANA KRUDER  
DIPL. INŽ. ŽIVIL. TEHNOL.

(CanStockPhoto)
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timetru več kot 100 milijonov nanodelcev. 
Pri gorenju navadne sveče se sproščajo 
delci v velikosti 30 nm, pri gorenju vseh 
goriv z ogljikom (biomasa in vsa fosilna 
goriva) nastaja ogromno nanodelcev, velik 
onesnaževalec je tudi promet.

Vse več kozmetike vsebuje nanodelce 
srebra, cinka, titanovega dioksida, celo 
zlata, prav tako različna pršila za čišče-
nje, premazi za tla vsebujejo nanodelce, 
oblačila za šport so obdelana s premazi iz 
nanodelcev, kreme za sončenje vsebujejo 
cinkov oksid in titanov dioksid, ki prodreta 
v telo. Prav tako so vsa razstreliva, vključno 

s pirotehniko  vir nanodelcev, prisotni so 
tudi v telovadnicah zaradi prahu, čistil, koz-
metike, v hrani se znajde veliko nanodelcev 
kot posledica obrabe orodij med predelavo 
ter zaradi onesnaženega okolja, sesanje 
prostorov pa pospešuje dvig nanodelcev v 
ozračje.

Povprečna zgodba  
o nanodelcih 
Zjutraj vstanemo v neprezračeno stanova-
nje, kjer smo imeli zvečer prižgane svečke 
in morda kadili. Zgodi se nam prvi "napad" 
nanodelcev. Nato se umivamo, drgnemo, 
mažemo, vse z najnovejšimi kozmetičnimi 

preparati, ki vsebujejo nanodelce. Potem si 
spečemo jajca v ponvi z razcefrano teflon-
sko prevleko in precej nanodelcev pojemo. 
Morda jih nekaj zaužijemo še zaradi obra-
be orodij, s katerimi so obdelovali našo 
hrano. Perilo, ki ga oblečemo, je obdelano 
z nanosrebrom, ki preprečuje razvoj mikro-
organizmov, in vemo, da bomo smrdeli, 
če se bomo potili. Če smo radi športni, 
oblečemo oblačila z nanopremazi, čevlje 
popršimo s čistilom z nanodelci, da prodre-
jo čim globlje v čevelj in ga zaščitijo. Potem 
gremo v šolo s kolesom. Pomikamo se v 
jutranjem smogu z usti in nosom približno 
v višini avtomobilskih izpuhov. Mogoče še 
pokadimo kakšno cigareto pred poukom ali 
jutranjim sestankom. V razredu in pisarni 
pa so nanopremazi na šipah, da jih ni treba 
prepogosto čistiti, in prah (ki ga ne vidimo). 
Morda še kdo kihne proti nam in izstreli v 
nas nekaj milijonov virusov in naš "nano-
dan" se je šele dobro začel!

Pred nekaj leti je do nas prineslo vulkanski 
prah. Opozorila so bila, naj se zavarujemo 
pred delci v zraku, ostajamo v zaprtih 
prostorih. In nato, po nekaj dneh, ko s(m)
o mislili, da je nevarnost mimo, ko je bila 
nevarnost preklicana, so nejeverni znan-
stveniki odšli na Krvavec in izmerili vseb-
nost nanodelcev. Ta se je močno povečala 
šele nekaj dni po izbruhu.

Kako se zavarovati
Izogibajmo se zaprtim neprezračenim 
prostorom (tudi zračenje v zimskem času 
je potrebno, ker zunaj ni nikoli tako velike 
koncentracije nanodelcev kot v zaprtih, 
neprezračenih prostorih), kajenju, tudi 
pasivnemu. Prepričajmo se, kakšno kozme-
tiko uporabljamo in se odločimo, ali mora-
mo res dati nase vse, kar nam ponujajo ali 
se sveti. Uporabljajmo čim manj krem za 
sončenje. Prižgane svečke so romantične, 
a niso zdrave. Ne vozimo se tik za izpušno 
cevjo motornih vozil, pri delu, kjer se kadi, 
uporabljajmo zaščito. Odpovejmo se one-
snaženju zraka z raličnimi pirotehničnimi 
proizvodi. Tiskalnike postavimo v posebne 
prostore in ne tja, kjer se zadržujemo veči-
no dneva. 

In ker prihaja jesen in z njo zima: odprti 
kamini so prijetni, a proizvajajo veliko 
nanodelcev.
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Nedavno se je konča-
la obsežna kampanja 
projekta Energetsko 
učinkovite soseske iz 
programa Inteligen-
tna energija Evropa, 
namenjena ozave-
ščanju gospodinjstev 
o prednostih in po-
menu učinkovitega 
ravnanja z energijo. 
Skupinam, v katerih 
je bilo od pet do dva-
najst gospodinjstev, 
so bili kot osnovni 
izziv postavljeni do 
vsaj devetodstotni 
prihranki energije pri 
ogrevanju, pripravi 
sanitarne tople vode, 
kuhanju in porabi 
električne energije. 
Presenetljiv je poda-
tek, da so bili med 
bolj zagnanimi prav 
mladi!

Vsi sodelujoči, predvsem pa člani zmago-
valne skupine, so pokazali celotni Sloveniji 
in Evropi, da je mogoče prihraniti toploto 
za ogrevanje in elektriko glede na svojo 
preteklo rabo energije že z manjšimi spre-
membami v vedenju pri vsakodnevnih 
domačih opravilih, ki ne zahtevajo investi-
cij in ne ogrozijo njihovega življenjskega 
standarda. Za nagrado so odšli na sveča-
no razglasitev nacionalnih zmagovalcev in 
skupnega zmagovalca, ki je bila 28. junija 
2013 v Bruslju v okviru evropskega tedna 
trajnostne energije. Tekma je obsegala 
dve tekmovalni kampanji, 2011/12 in 

2012/13, in v obeh skupaj je sodelovalo 22 
sosesk, kar skupno pomeni več kot 140 
gospodinjstev. Še bolj pa je spodbuden 
podatek, da so se v projekt vključile prete-
žno mlajše generacije. Enostaven koncept, 
zabava in druženje so k sodelovanju priva-
bili tudi srednješolce in celo osnovnošolce.

Številke so zgovorne,  
prihranki pomembni
Ob predpostavki, da bodo vsa sodelujoča 
gospodinjstva energetsko učinkovito 
vedenje ohranjala tudi v bodoče, bodo v 

Energetsko ucinkovite soseske junior dosegajo  
prihranke energije na zabaven nacin!

» Karavana varčne energije

MIHAEL MIRTIČ,  
UNIV. DIPL. INŽ. GRAD.  
IN MAG. MIHA TOMŠIČ, UNIV.
DIPL. INŽ. GRAD., GRADBENI  
INŠTITUT ZRMK D.O.O.
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Energetsko ucinkovite soseske junior dosegajo  
prihranke energije na zabaven nacin!

enem letu prihranila kar 130.000 kilova-
tnih ur elektrike in zmanjšala lasten ogljič-
ni odtis za 38 ton ogljikovega dioksida. 

Da bi dosegli čim bolj dolgoročne vplive 
tudi v prihodnje, smo že lani v sodelova-
nju z društvom Planet Zemlja in s pomo-
čjo njihovega natečaja Planetu Zemlja pri-
jazna šola/vrtec uvedli tudi tekmovanje za 
šolske generacije, tako imenovani projekt 
Energetsko učinkovite soseske JUNIOR. 
Pilotsko smo začeli v šolskem letu 2012/13 
projekt izvajati v treh izobraževalnih usta-
novah in te skupine so bile v preteklem 

letu tudi neposredno vključene v evropski 
del kampanje. Projekt bomo tako nada-
ljevali tudi v tem šolskem letu, saj se je 
izkazal kot zelo praktičen in uporaben 
način pridobivanja znanja s področij, ki 
lahko pomagajo ne le zavodom, temveč 
tudi gospodinjstvom sodelujočih učencev 
in dijakov. 

Ti namreč pridobljeno znanje s pridom 
prenašajo domov, in če bodo tako nadalje-
vali tudi v prihodnje, bodo njihove navade 
pomembno prispevale k upadu zneskov 
na položnicah. S projektom JUNIOR 

bomo tudi v prihodnje ozaveščali otroke v 
osnovnih in srednjih šolah o prednostih in 
pomenu učinkovitega ravnanja z energijo, 
jih spoznali s strukturo rabe energije in 
učili prilagajanja z uporabo obnovljivih 
virov energije. 

K projektu se lahko prijavijo vsi vzgojno-
izobraževalni zavodi, k sodelovanju pa še 
posebej vabimo osnovne in srednje šole 
iz Slovenije pri zapolnitvi prostih izbirnih 
vsebin, ki niso strogo vezane na pouk, in 
tako dajejo učencem poseben vzgojni, 
socialni, čustveni in družabni moment. 



22

Prav vsi smo  
v mladih letih  
mami želeli  
pomagati, ko je  
v kuhinji začelo 
dišati po pripravi 
obroka. Morda  
pri umivanju in 
rezanju zelenjave, 
mešanju testa  
za palačinke,  
oblikovanju  
hlebčkov kruha 
– bilo je zabavno. 
Tokrat tudi  
poceni (recepti  
so za štiri, poraba  
na osebo pa ne  
preseže 1,5 evra).

Kuhanje z otroki

VESNA BUDJA
POZNAVALKA  
KULINARIČNIH SKRIVNOSTI

Če želimo otrokom predstaviti svet zdra-
ve prehrane, jih lahko v pripravo obrokov 
vpeljemo že zelo zgodaj. 

Tako bodo lahko z opazovanjem in zveda-
vostjo osvojili osnovne veščine priprave 
obrokov in navdušenje za pripravo hrane 
doma.

Nekaj preprostih receptov, ki so primerni 
za pomoč malih kuharjev ... pa dober tek!

Čokoladni piškotki
Sestavine:

• 3 jedilne žlice rjavega sladkorja

• jedilna žlica olja

• vrečka vanilin sladkorja

• 4 čajne žličke kakava v prahu

• jajce

• 1/2 vrečke pecilnega praška

• 6 jedilnih žlic moke

• jedilna žlica masla

Priprava:

V posodi zmešamo sladkor, olje, vanilin 
sladkor, kakav in moko, nato dodamo 
jajce, maslo in pecilni prašek. 

Temeljito premešamo in na pekač, oblo-
žen s papirjem za peko, z žlico naložimo 
kupčke v velikosti oreha.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija, 
pečemo 15 minut in ohlajeno pojemo. 

Zelenjavna pica
Sestavine:

Testo:

• pol kilograma ostre moke

• kocka kvasa

• 3 jedilne žlice oljčnega olja

• ščepec soli

• 350 ml tople vode

• 4 jedilne žlice mleka

Priprava testa:

V skodelici zmešamo mleko in kvas s 
ščepcem sladkorja in počakamo nekaj 
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minut, da se pojavijo majhni mehurčki. 
Nato v posodo za mešanje presejemo 
moko, dodamo olje, vodo in kvasec. 

Temeljito premesimo, pustimo vzhajati 
30 minut, nato pa iz pripravljenega testa 
oblikujemo štiri kepe.

Nadev:

po želji in okusu: pelati, sir, kisla smeta-
na, bučke, por, korenček, rukola ...

Priprava pice:

Štiri pripravljene kepe testa razvaljamo 
v kroge, na vsakega najprej namažemo 
nekaj žlic omake iz pelatov in poljubno 
obložimo.

Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija in 
vsako pico pečemo 15–20 minut.

Če imajo vaši mali kuharji raje surovo 
zelenjavo, spečemo samo testo z omako, 
ohladimo, nato pa sesekljano zelenjavo 
naložimo na pico.

Polnozrnati mešani kruh  
s semeni
Sestavine:

• 500 g polnozrnate moke

• pol zavitka kvasa (25 g)

• sončnična semena, lan, sezam

• jedilna žlica medu

• 350 ml tople vode

• 1 žlička sladkorja

• 1,5 žličke soli

• 50 ml mleka

Priprava:

V skodelici zmešamo kvas, sladkor in 
mleko. V plastično posodo stresemo 
moko in v sredini naredimo luknjo. Vanjo 
zlijemo mešanico, ki smo jo pripravili 
na začetku (kvasec), malce potresemo z 
moko in vse skupaj premešamo. 

Počasi dodajamo mlačno vodo, na koncu 
dodamo še sol in semena. 

Testo zamesimo, in ko se ne oprijema več 
posode, maso pokrijemo in počakamo 
približno 30 minut, da testo lepo vzhaja. 
Pekač pokrijemo s papirjem za peko in 

otroke povabimo, da oblikujejo štruce. 
Na vrhu nekajkrat zarežemo, da kruh ne 
bo popokal ob straneh, in poškropimo 
z vodo. Vzhajamo še 20 minut. Po želji 
lahko kruh potresemo s semeni.

Pečico segrejemo na 230 stopinj Celzija, 
na dno postavimo lonček z vrelo vodo. 
Kruh pečemo 15 minut, nato temperaturo 
znižamo na 200 stopinj in pečemo še 
30-35 minut. 

Ko je kruh pečen, ga vzamemo iz pečice, 
obrnemo in po dnu rahlo potrkamo s 
prsti.

Če votlo zadoni, je kruh dovolj pečen. 
Poškropimo ga s hladno vodo – tako bo 
skorja ostala hrustljava - in zavijemo v 
kuhinjsko krpo. Počakamo, da se ohladi, 
in postrežemo.

Zabavna  
zelenjavna juha
Sestavine:

• 200 g cvetače

• 4 korenčki

• 50 g graha

• vejica ali dve peteršilja

• 100 g pora

• timijan, bazilika

• 50 g zabavnih testenin: školjkice, črke, 
zvezdice ...

Priprava:

Zelenjavo operemo in poljubno narežemo 
– s pomočjo malih kuharjev. Preložimo v 
posodo, dolijemo vodo, solimo po okusu 
in dodamo timijan in baziliko (ščepec 
ali dva). Kuhamo 20-30 minut oziroma 
dokler ni zelenjava skoraj kuhana. Nato 
dodamo testenine, kuhamo  še 8–10 

minut in ponudimo.

Sadna  
nabodala
Različno sadje, ki je našim malčkom naj-
bolj pri srcu, narežemo na kocke, potem 
pa ga s pomočjo otrok nabodemo na 
lesene paličice.

Okusna in zdrava malica z zabavno pri-
pravo. Dober tek!
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Tokratna tema 
priloge nas je za 
prispevek v tej ru-
briki vodila skozi 
množico informacij 
o tem, kakšne šole 
so v državi, koliko 
učencev se šola, za-
radi koga ali česa je 
katera zanimiva … 
Verjemite, da je bila 
dilema o tem, kateri 
kraj s šolo izbrati, 
velika, saj so učitelji 
na teh – predvsem 
zunaj okvirov siste-
ma - zelo kreativni 
in bi bilo mogoče o 
njihovem delu ve-
liko povedati. Izziv, 
predvsem miselni, 
pa nam je pome-
nila osilniška šola, 
kjer poučujejo le tri 
učence, ima pa vse, 
kar imajo veliki …

Osilnica, legenda narave

IRENA MRAZ

» Zemljo so nam posodili otroci

Po besedah ravnatelja matične Osnovne 
šole Fara Martina Marinča se podružnični 
šoli v Osilnici kmalu obeta dvakrat toliko 
otrok, a prvega mesta v državi vseeno ne 
bo izgubila. Še vedno bo šola z najmanj 
učenci. A to ni nujno slabo. Sploh v kraju, 
katerega naravne lepote so Slovenci odkri-
vali že v zgodnjem srednjem veku. 

Sledil je razvoj in za časa Avstrije je imela 
Osilnica že županstvo, župnijo, šolo, pošto 
in carino, v prvi svetovni vojni pa je veliko 
ljudi iz Osilniške doline trpelo in umrlo na 
različnih frontah. Po prvi svetovni vojni se 
je dolina spet začela postavljati na noge, 
ljudje so veliko hodili po svetu in prinašali 
domov novosti, po drugi svetovni vojni pa 
je ponovno odšel velik del vitalnega prebi-
valstva in območje je postalo demografsko 
ogroženo. Ponoven poskus razvoja se je 
začel šele s ponovno vzpostavitvijo občine 
leta 1994. Občina Osilnica je danes po 
številu prebivalcev ena najmanjših občin 
v Sloveniji, na kvadratni kilometer šteje 
namreč le okoli deset prebivalcev. 

Osilniška narava
Občina Osilnica je ohranila vso svojo 
naravno lepoto, visoka hribovja, skalnate 
previse in številne potoke, za najlepšega 
med vsemi pa velja Mirtoviški potok, 
katerega izvir sredi hribovitega gozda 
obdajajo skale, v njem pa se "pasejo" raki. 
Poseben pridih dolini daje reka Kolpa, ki 

ponuja vrsto možnosti. Gozdovi na tem 
območju so listnati in mešani, prav tako tu 
rastejo precej redke rastline: dišeči volčin, 
jesenček, planike, kranjske lilije, narcise, 
čvrsti in zeleni šaš, svišč in druge. Soteska, 
skozi katero se vije Mirtoviški potok, je eno 
redkih ohranjenih območij naravne dedišči-
ne, ki poleg tipične kraške krajine vsebuje 
številne redke objekte naravne dediščine 
izrednih geomorfoloških oblik, hidroloških 
in biotopskih posebnosti in vrednosti. 
Potok je poln meandrov in šumelišč, struga 
potoka pa vrezana v apniško kamninsko 
podlago, kjer je voda ustvarila enkratne 
geomorfološke oblike: korita, tolmune, pre-
livne žlebove ... Značilnosti tega sveta so 
številne podzemne kraške jame, mnoge še 
neraziskane. O Krasu priča tudi navadni ruj, 
ki prevladuje med grmovnicami Osilniške 
doline. Večina teh je prilagojenih toplim in 
sušnim razmeram doline, kjer prevladuje 
celinsko podnebje z redkimi sredozemskimi 
vetrovi, ki le včasih zapihajo čez vrhove 
Gorskega Kotarja. 

Med živalmi boste v tej dolini slišali jelene, 
srnjad, medvede, zajce, veverice, gamse, 
sivega orla, v vododržnem dnu doline, ki 
nosi reki Kolpo in Čabranko, pa videli postr-
vi, lipane in sulce. Ker je v Osilniški dolini 
vse polno vlažnih in temnih sotesk, so v 
njih našle svoje zatočišče tudi hladnoljubne 
rastline in mnoge spadajo med zaščitene. 
Vse te značilnosti vplivajo na rastlinski svet, 

(Igor Napast)
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Peter Klepec
"Legenda opisuje Petra kot malega, 
slabotnega fantiča, pastirja, kateremu je 
gorska vila podarila nadnaravno moč, ker 
jo je spečo z vejami, obvaroval močnega 
sonca. Peter je to moč uporabil proti vpa-
du Turkov v dolino, zaradi česar je postal 
njen junak in po njem se ta tudi imenuje 
"Dolina Petra Klepca". 

SLOVAR: Posebnost tega kraja pa je tudi 
narečje, ki je mešanica slovenskega in hr-
vaškega jezika ter gorenjskega, koroškega 
in notranjskega narečja. Nekaj primerov:
šutarca - stenska ura z nihalom in leseni-
mi platnicami
urmoharstvo/vurmohar - prodajalci in 
popravljavci ur/urar
hauziranje - prodaja svojih storitev od 
vrat do vrat

Osilnica, legenda narave

zato je zelo raznolik in zanimiv. 

Običaji
V dolini boste našli pridne roke, ki izdelu-
jejo rože iz papirja, od rokodelstva pa je 
ostal spomin na "urmoharje", ki so nekoč 
popravljali ure. Za Osilniško dolino je bila 
namreč v preteklem stoletju značilna obrt, 
ki je drugod v Sloveniji niso poznali - "urmo-
harstvo". Bili so prodajalci in popravljavci 
ur, ki so šli po delo daleč od doma. S košem 
na hrbtu, v njem pa orodje za popravilo 
ur, so se vsako pomlad, ko je bilo delo na 
polju opravljeno, peš napotili v vzhodno 
Slavonijo, Bačko, Baranjo, posavski del 
Bosne in na Madžarsko. Vračali so se v času 
košnje, jeseni pa so se ponovno odpravili 
in se vrnili do decembra. "Urmoharji" so 
popravljali v glavnem stenske ure. Bile so 
enostavne in poceni, zato si jo je lahko kupil 
skoraj vsak kmet. Leta 2010 so v Bosljivi 
Loki v spomin na vse urarje Osilniške doline 
postavili kip urarja. Domačini so včasih 
spretno izdelovali tudi velike čolne, ki so jih 
uporabljali za prevoz čez reko do sosednje 
vasi. Za te kraje pa so bili značilni tudi kro-
šnjarstvo, brušenje žag in gozdarstvo, saj je 
bilo zemlje za golo preživetje premalo. 

V Osilnici se je leta 1931 rodil akademski 
kipar Stane Jarm, ob njegovem 70. roj-
stnem dnevu pa so v kraju odprli likovno 

galerijo. Dolina ima le eno šolo in kar 
sedem cerkva, ena od teh stoji že od leta 
1681, svojega duhovnika pa je Osilnica 
imela že leta 1363.

V občini, kjer je na velikem območju več 
hiš kot ljudi, je nekoč stala šola z 80 otroki. 
Danes je Osilnica znana tudi po tem, da 
tukaj deluje najmanjša šola v Sloveniji, ki 
ima trenutno le tri učence, zanje pa skrbi 
le ena učiteljica. Zato pa Tamari Buč, edini 
učiteljici na tej šoli, ne zmanjka optimizma 
in idej: "Živimo v prekrasnem okolju, Kolpa, 

Čabranka, gozdovi, travniki, Peter Klepec 
… Če nam program dopušča, preživimo 
veliko časa zunaj, včasih nesemo stvari k 
reki Kolpi in imamo pouk kar zunaj, telo-
vadbo imamo do pozne jeseni zunaj, kjer 
se igramo, tečemo, pozimi pa izkoriščamo 
bližnje hribe za sankanje. V Osilnici je tudi 
galerija kiparja Staneta Jarma, ki jo seveda 
vključimo v likovno vzgojo pri obravnavi 
kiparstva. Seveda velikokrat poudarjam, da 
živimo v čudovitem okolju, kjer je narava še 
zelo neokrnjena, v reki in ob njej najdemo 
ogromno živali (kolpska postrv, cipelj, divje 
race …). Zanimivo je tudi to, da smo že vsi 
v živo videli medveda v njegovem narav-
nem okolju. Velikokrat srečamo tudi košu-
te, lisice, veverice, jazbeca, jelena, srno in 
srnjake. Daljših sprehodov v gozdove si 
prav iz tega razloga ne upamo privoščiti, 
saj ob srečanju s kako ogromno živaljo 
resnično ne vem, kako hitro bi lahko tekli. 
Ozaveščanje otrok o pomenu gibanja v 
naravi in pomenu zdravega načina življenja 
se ponuja na vsakem koraku, seveda gresta 
šport in narava tukaj z roko v roki in sta 
pomemben del našega življenja v šoli."

Osilnica pa zaradi svoje majhnosti in 
odmaknjenosti ni pozabljena. Vsako leto 
je v Osilnici praznik petruvo, ob katerem v 
programu nastopajo učenci, in takrat pride 
na obisk tudi kakšna "kronana glava".

"Osilnica leži 
na robu Slove-

nije, uro vožnje 
od prvega  
urbanega  
središča,  

morje pa je od 
nje oddaljeno 

le slabih 25 km 
zračne črte."

"Osilnica leži 
na robu Slove

nije, uro vožnje 

(Igor Napast)
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Pregovor pravi, da se ljudje začnemo sta-
rati, ko se nehamo učiti. Glede na to, da se 
marsikomu verjetno ne ljubi ponovno sesti  
v klasične šolske klopi ali posedati pred 
računalnikom, to še ne pomeni, da s tem 
ni možnosti za učenje. Ravno nasprotno, 
izkušnje in doživetja so tisti, ki nam prav 
tako širijo obzorja in včasih dajo tisto pravo 
dodano vrednost. 

V šolske klopi malo drugače
Sedenje v šolskih klopeh za kratek čas in 
na malce drugačen način, v šoli, kakršna 
je nekoč bila, je lahko izredno zabavna in 
poučna izkušnja za vse člane družine. Na 
Radovici pri Metliki že nekaj let v svojo 
učilnico sprejema "šolarje" Osnovna šola 
Brihtna glava, ki v svoje klopi vabi vse tiste, 
ki bi si radi ogledali in izkusili, kakšen je bil 
pouk pred več kot 50 leti. V učni uri učitelj 
predstavi zgodovino Bele krajine, ob koncu 
učenci prejmejo spričevalo. Učilnica je 
opremljena po vzoru iz 60. let prejšnjega 
stoletja, predmeti pa so nabrani po vsej 
Sloveniji. V razredu so tako stare klopi, 
črnilniki, stara tabla, zemljevidi. Učitelj je 
prav tako takšen kot nekoč – strah vzbu-
jajoč, neposlušne učence pa čaka kazen 
– klečanje na koruzi. Kot zanimivost naj 
povemo, da sta pobudnika ustanovitve 
OŠ Brihtna glava glasbenik Andrej Bajuk in 
Toni Gašperič, večini poznan kot odličen 
slovenski humorist in voditelj kviza Veseli 
tobogan, bil pa je tudi izredno priljubljen 
učitelj in ravnatelj. Če se želite pomakniti 
v čas Kraljevine Jugoslavije, obiščite Šolo 
moje mame. V središču Kozjega je v zgo-
dovinski stavbi, kjer je leta 1805 začela 
delovati prva javna šola na Kozjanskem, 
urejena muzejska učilnica. Poleg komple-
tno opremljenega razreda si lahko ogledate 
razstavo predmetov, kot so kamnite tablice 
s kamenčkom, raznovrstne lesene peresni-
ce, stare šolske torbice, stoječe in namizno 
računalo, globus, spužva, šestilo in triko-
tnik, peresniki in peresa. 

V predstavitvi pouka po starem se lahko 
vživite v šolarje, ki so sedeli v lesenih klo-
peh zelene barve s sedežem, pritrjenim na 
klop.  Za pouk sta bila potrebna le en svinč-

nik in eno pero, miza pa je bila opremljena 
z luknjami za črnilnike. Ob mizah je prosto-
ra le za majhno torbico ali cekar, v katerem 
so bili čitanka in računica, lepopisni zvezek, 
kamnita tablica, lesena puščica ter za mali-
co jabolko in kos kruha. 

Učilnica v naravi
Učenje v naravi je prav posebna izkušnja. 
Tukaj ni posredovanja teorije iz knjig, 
ampak se na podlagi izkustvenega izo-
braževanja pridobiva znanje, ki ga lahko 
potem koristno uporabimo v življenju. 
Kako varno zakuriti ogenj v naravi, najti 
primeren prostor za zavetje, pripraviti 
preprosto malico na odprtem ognju, pre-
poznati sledi srne, jelena, merjasca, lisice 

Zabavajmo  
se in se ucimo

» Ture, prijazne planetu

Šolsko leto je tik 
pred vrati, z njim  
pa lahko začnem 
o razmišljati, kako 
sebi in svojim  
dragim približati  
nova znanja ter 
izkušnje, in to na 
zabaven in zanimiv 
način. 

BARBARA BOH

Izkušnje  
in doživetja 
 nam širijo  

obzorja. 

in doživetja
 nam širijo 

(Sašo Bizjak)
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ali volka, spoznati življenje slovenskih kač, 
divjega petelina in vseh domačih "zverinic" 
ali se naučiti nabrati in pripraviti živež, ki ga 
ponuja narava? Odgovore lahko poiščete 
sami ali v družbi pravih poznavalcev iz 
Centra Astera, kjer s svojim delom in pro-
grami približujejo naravno, zdravo življenje 
posameznikom, družinam in otrokom. 
Brezplačno! Če ste za malce bolj drzno 
izkušnjo, se udeležite katerega izmed 
programov preživetja projekta Spirala. 
Postanite novodobni Robinzoni z izostre-
nimi naravnimi čuti ter znanjem priprave 
okusne in zdrave hrane, ki je ne najdete na 
nakupovalnih policah.  

Šola na kmetiji
Veste, kakšnega okusa je surovo mleko ali 
domač kruh, spečen v pravi krušni peči? 
Kako diši seno ali pravi hlevski gnoj? Šolo 
spoznavanja in doživljanja vsega tega lahko 
izkusite na marsikateri slovenski kmetiji, 
ki z veseljem odpre vrata (tudi hleva, ske-
dnja ali kuhinje) svojim obiskovalcem in jih 
podrobneje seznani s kmečkim načinom 
življenja. Spoznate lahko opravila, kot so 
ličkanje koruze, luščenje fižola, peka kruha, 
pobiranje pridelka, predelava mleka ali 

čiščenje hleva, kjer učenje postane pravo 
doživetje. Svojo kmetijo si lahko poiščete 
na www.turisticnekmetije.si. Prav tako je 
izredno prijetno in poučno spoznavanje 
domačih živali, njihovega življenja, potreb in 
značilnosti. Društvo Kmetija pri Piki je prva 
vzpodbudna kmetija, na kateri vam s polju-
dnega in raziskovalnega vidika predstavijo 
življenje različnih živali, s pomočjo katerih 
se lahko oddahnete od vsakdanjih skrbi ter 
se prepustite sproščenemu uživanju. 

Ne pozabimo na znanost
Približati naravne zakonitosti in pojave iz 
vsakdanjega življenja na enostaven, zaba-
ven in zanimiv način so poglavitne dejav-
nosti različnih centrov eksperimentov, ki jih 
pri nas najdemo v Ljubljani (Hiša eksperi-
mentov), Mariboru (Center eksperimentov 
Maribor) ter Novi Gorici (E-hiša). Tukaj 
so vam na voljo eksperimenti tipa "izvedi 
sam", kjer se obiskovalci učijo resnic in dej-
stev na lastni koži, kar je tudi najbolj učin-
kovito. Od kod torej pride elektrika, kako 
delujejo roboti, kako nastaja zvok, mavrica, 
svetloba, kako zaznamo vonj in še marsikaj 
drugega lahko preizkusite čisto sami.(Robert Balen)
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"Bilo je zelo mrzlo, decembra 1978. Nekaj 
dni prej sem s kolegi pristal v Beogradu, 
prestolnici bivše Jugoslavije, ki je bila za 
nas  Afričane znana kot ena od vodilnih 
držav gibanja neuvrščenih. V Jugoslavijo 
sem prišel iz republike Mali kot štipendist, 
kar je bil plod malijsko–jugoslovanskega 
sodelovanja. Mali je zahodnoafriška država,  
živel sem ob reki Niger, na severu države. 
Moja vas se imenuje Tacharane in je odda-
ljena približno 20 kilometrov  od mesta 
Gao, ki je bilo nekoč prestolnica cesarstva 
Songhoy," razlaga Maiga.

Kdaj ste prvič slišali za Slovenijo in kje ozi-
roma od koga?
"Za Slovenijo sem pred 35 leti prvič 
slišal, ko sem šel na jugoslovansko vele-
poslaništvo v Bamaku, glavnem mestu 
Malija, po informacije o poti v Jugoslavijo. 
Jugoslovanski veleposlanik nam je dal 
prve napotke, nekaj gradiva o Jugoslaviji 
in povedal, v katerih mestih bomo študi-
rali. Prvič sem slišal za Ljubljano, verjetno 
tudi za Slovenijo, pred tem smo poznali 
Jugoslavijo kot del Balkana, Sarajevo kot  
kraj umora nekega avstrijskega princa, 
kar je bil povod za prvo svetovno vojno, 
Beograd kot glavno mesto Jugoslavije, 

slišal sem za Crveno zvezdo in Partizan, 
nogometna kluba. In seveda za maršala 
Tita. Zaradi Josipa Broza je bila Jugoslavija 
pri nas kar popularna. V šestem razredu 
osnovne šole smo se učili o Jugoslaviji in 
njenih republikah."

Kaj se vam je zdelo najbolj nenavadno ob 
prihodu v Slovenijo?
"Mraz. Mraz je bil najbolj nenavaden zame 
in v resnici je bilo zelo mrzlo. Težko si ga je 
predstavljati, dokler ga ne doživiš. Na vse 
se človek lahko navadi, na mraz pa se še 
nisem. Seveda se mi je zdelo nenavadno 
tudi, da na železniški  postaji nismo opazili 
nobenega Afričana, in zato pokojni profe-
sor Pavle Božič, ki nas je prišel iskat, ni imel 
težav s prepoznavanjem študentov, ki smo 
ga čakali. Spomnim se, da so skoraj vsi 
nosili kavbojke ali žametne hlače. Pa dnevi 
so bili kratki v primerjavi z dolžino noči. Pa 
da so se razen tujih študentov vsi držali bolj 
zase. Mimo nas so hodili brez pozdrava. 
Čudno je bilo zame tudi, da sem dobil ključ 
od sobe in sem jo moral deliti z nekom, ki 
ga nisem poznal." 

Kaj ste najbolj pogrešali?
"Sorodnike, prijatelje, naš način življenja, 
sproščen, poln smeha in spontane komu-
nikacije. Ko sem dobil štipendijo, sem 
načrtoval, da bom ostal nekaj let, nisem si 
mislil, da mi bo življenjska usoda namenila 
drugačno pot. Vedeževalka v Timbuktuju, 
kjer sem maturiral, mi je prerokovala uspeh 
na maturi in odhod na zahod, pozabila pa 
je povedati, kdaj se bom vrnil (smeh). Ko 
greš od doma, te daje domotožje, tvoja 
energija je porazdeljena na dva konca."

Je bil takrat v Sloveniji kdo, ki je prav tako 
prišel iz Malija?
"Pred prihodom v Jugoslavijo oziroma 
Slovenijo nisem tu poznal nikogar, vedel 
sem le, da ima Mali veleposlaništvo 
v Beogradu. Danes živim z družino v 
Sloveniji, tudi moja soproga je prišla študi-
rat v Slovenijo, tudi ona izvira iz Malija. Ob 
prihodu v Ljubljano sem spoznal močno 
skupino malijskih študentov, tam pa so bili 
tudi študenti iz drugih afriških in arabskih 
držav ter Azije."

Inženir gozdarstva 
Ibrahim Nouhoum 
je v Maliju, afriški 
državi, iz katere pri-
haja, znan tudi pod 
družinskim imenom 
Maiga. V Ljubljano 
je prišel pred 35 leti, 
seveda le za nekaj 
let – toliko, da do-
študira, a je na vese-
lje mnogih še danes 
pri nas. Spomin na 
prihod v Slovenijo 
pa je še vedno živ.

Ucenje francoskega jezika 
gre Slovencem kar dobro

JAKOB V. MATZENAUER

» Po slovensko
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Kako ste vzpostavili stike, je bilo težko, je 
bila jezikovna ovira velika?
"Prve stike sem imel malijskimi študenti, 
prvi študent, ki sem ga srečal, ko me je 
gospod Božič peljal do sobe v študentskem 
domu, je bil iz Malija. Zelo toplo nas je 
sprejel s širokim nasmehom, takoj nam 
je ponudil topli napitek. Takega sprejema 
človek nikoli ne pozabi. To je bil Abdoulaye 
Yalcouye, doštudiral je ekonomijo v 
Ljubljani in  zdaj dela kariero v Maliju. Ja, 
jezikovna bariera je bila, slovenščine nisem 
znal, Slovenci pa niso prav dobro znali 
angleščine, da o francoščini ne govorim. 
Smo se pač sporazumevali z znaki, s čustvi, 
aktualna je bila neverbalna komunikacija. 
V glavnem je šlo. V Ljubljani, sem srečal še 
študente iz drugih afriških držav – izkoristili 
smo priložnost in se združili v Zvezi afriških 
študentov."

Ste kmalu dobili prijatelje med Slovenci ali 
smo bolj zaprti ljudje?
"Afrodisko in nogomet sta omogočila stik 
z drugimi študenti, ki so sčasoma postali 
naši prijatelji. Prvo leto smo se učili sloven-
ski jezik in s tem premagali prvo oviro. Pred 
tridesetimi leti so bili stereotipi in neznanje 
še večja ovira za boljše stike. Poudariti 
moram še kulturne razlike. Če hoče nekdo 
že na prvem srečanju izvedeti vse o tvoji 
družini, koliko je star tvoj oče, tvoja mama, 
koliko bratov imaš …, se za Afričana pogo-
vor hitro konča. Slovenci se imajo za zaprte 
ljudi, ampak imajo dodelano strategijo, 
kako pridobiti informacije o tebi, če te 
potrebujejo. No, veliko Slovencev mi je 
odprlo svoja vrata."

Se spomnite, kdaj vas je kdo prvič povabil 
na obisk k sebi domov?
"V prvem letniku fakultete so me nekateri 
sošolci povabili na martinovanje, enemu 
je bilo ime Martin. Razočaral sem jih, ker 
nisem pil alkohola, in še danes mi ta slo-
venska navada ni prišla v kri. Moj sošolec in 
sostanovalec, cimer Smiljan Smodiš, me je 
povabil domov v Celje."

V mladosti ste imeli najbrž kar nekaj pri-
jateljev – še vzdržujete stike z njimi, jih 
pogrešate?
"Imel sem zelo srečno mladost, verjeli smo 
v boljšo prihodnost. V šoli smo tekmovali 
v znanju, po šoli smo igrali nogomet in 
pomagali doma. Imel sem veliko prijateljev 
svoje starosti, zaradi študija in poklica pa 
smo izgubili stike. Danes sodobna tehnolo-
gija pomaga pri stikih. Sredi julija me je na 
primer obiskal kolega iz moje vasi, zdrav-
nik, ki je bil na izpopolnjevanju v Bruslju."

Kako spremljate dogajanje v Maliju – v 
zadnjem času je bilo veliko govora o tej 
afriški državi?

"V zadnjem času sem pozorno spremljal 
razmere v Maliju. 11. avgusta so bile pred-
sedniške  volitve, po katerih smo dobili 
predsednika z imenom Ibrahim Boubacar 
Keita. Zelo sem vesel in ponosen, da si v 
kritičnih časih malijska ljudstva močno 
prizadevajo za mir."

Slovence ste spoznavali v različnih obdo-
bjih.
V času študija sem se trudil imeti korek-
tne odnose s sošolci in si s pridnostjo 
prislužiti spoštovanje. Med njimi sem imel 
poleg cimra kar nekaj prijateljev: z Ivanom 
Štornikom in Mojco Šavs-Bogovič sem šel 
na Triglav. No, šel – zaradi varnosti sta me 
privezala z vrvmi, da sem bolj bingljal. Saj 
je bilo lepo ... Lepa narava ... Življenje v 
študentskem naselju je nasploh omogoča-
lo veliko stikov, saj je bilo študentsko oko-
lje odprto, zabavno. Največ pristnih stikov 
s prebivalci Slovenije pa sem imel, ko sem 
kot zunanji sodelavec Dnevnika iskal nove 
naročnike. Takrat sem pravzaprav odkril 
Slovenijo, njeno raznolikost in multikultur-
nost, in imam zelo prijetne spomine na to 
obdobje."

Je bilo v Sloveniji veliko negativnih izku-
šenj v stiku z ljudmi?
"Nekaj neprijetnih je bilo, vendar prijetne 
izkušnje odtehtajo. Po študiju so bila 
prizadevanja za vključitev v slovensko 
družbo še večji izziv, pot je bila dolga in 
zahtevna."

Kakšni smo pravzaprav Slovenci – kon-
servativni, odprti, prepirljivi, nevoščljivi, 
skopuški …
"Najtežje bo odgovoriti na to vprašanje. 
Zame so Slovenci predvsem miroljubni 
- naj omenim volitve: ljudje gredo mirno 
volit in čakajo na rezultate. Tudi pri naro-
čanju časopisov je bilo opaziti ravnotežje 
med Dnevnikom, Delom in Večerom. Sicer 
pa lahko v vprašanju naštete lastnosti naj-
dete pri vseh narodih in ljudeh."

Ste v kakšnem društvu, klubu, kako preži-
vljate prosti čas?
"Že takoj po prihodu v Slovenijo sem se 
vključil v različna društva in klube: Društvo 
malijskih študentov v Jugoslaviji, Zvezo 
afriških študentov v Sloveniji, Klub med-
narodnega prijateljstva, Društvo Afriški 
center - soustanovitelj, Sloga, Humanitas, 
Slovenska filantropija ... Zelo sem deja-
ven v različnih nevladnih organizacijah. 
Nekoliko sem se angažiral pri ustanovitvi 
Stranke za trajnostni razvoj Slovenije, sem 
soustanovitelj Zavoda Mednarodni afriški 
forum, ki ima vizijo razvijati gospodarske, 
politične, kulturne stike med Slovenijo in 
afriškimi državami."  

Katera hrana vam je bila prej najbolj všeč 
in kaj danes? 
"Res sem se moral navaditi na drugo vrsto 
hrane. To je bila ena največjih sprememb. 
Seveda pogrešam specifične okuse, reci-
mo sumbalo. To je začimba, ki jo dobimo 
iz sadežev drevesa, ki se imenuje karite. 
To je drevo, katerega sadeži, zelo bogati 
z vitamini, imajo prav poseben okus in 
se jih dodaja kot začimbo omakam, da 
imajo prijetnejši okus. Karitejevo maslo 
je zelo cenjeno v  kozmetiki. V Maliju je 
zelo pogosta jed zelenjava z ribo, najraje 
kar veliko ribo kapitan iz reke Niger. V 
tekočini, v kateri se je kuhala zelenjava, 
nato skuham riž, popečem ribo in hrana 
je nared. Ja, pogrešam domačo kuhinjo, 
čeprav je slovenska kulinarika izvrstna - 
pršut je odlična delikatesa, prekmurska 
gibanica in potica sta odlični sladici. 
Potica je res prava blagovna znamka 
'Made in Slovenia'."

Francoščino ste se, če se ne motim, učili 
že v osnovni šoli v Maliju, kako in kdaj se 
vam je porodila ideja, da začnete pouče-
vati ta jezik?
"V Maliju smo imeli pouk v francoščini, v 
Franciji sicer nisem študiral, sem pa delal 
tam študijske raziskave za pisanje svoje 
diplomske naloge. Študiral sem gozdar-
stvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 
francoščino pa sem začel poučevati na 
povabilo direktorja ŠOLT. Pouk je bil 
namenjen študentom in študentkam kot 
obštudijska dejavnost. To je bila zanimiva 
izkušnja in obenem izziv."

Kako je s Slovenkami in Slovenci - nam 
francoščina gre ali se je težko učimo?
"Pripadniki majhnih narodov  se morajo 
učiti več jezikov, da se lahko enakopravno 
kosajo z velikimi, a paziti morajo na jezi-
kovno monokulturo, ki jih ogroža zaradi 
globalizacije. Vedno več ljudi v Sloveniji se 
uči francoščino in druge jezike. Mislim, da 
je dosežen velik napredek na tem podro-
čju. Vsekakor pa gre učenje francoskega 
jezika Slovencem kar dobro."

S čim imajo vaši učenci največ težav?
"Prva  težava je psihološke narave, saj 
večina sprva misli, da se je težko učiti 
francoščino. Ne vem, zakaj takšno prepri-
čanje. Ko je ta ovira premagana, gre lažje. 
Nekateri se hočejo učiti jezika brez slov-
nice, vendar to seveda ne gre. Slovnica je 
steber vsakega jezika, to je kot melodija v 
glasbi." 

Na kaj najprej pomislite ob besedi 
Slovenija, kakšne asociacije vam vzbudi?
"Kraj, ki je postal del mojega življenja - 
študij, del mladosti ... Zelena pokrajina, 
gozdovi, reke in seveda Triglav."
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Embalaža. Ena tistih 
stvari v življenju, za 
katere bi lahko rekli, 
da brez njih ne gre, 
z njimi pa tudi ne 
prav dolgo. Pri loče-
vanju odpadkov v 
gospodinjstvu, kljub 
mečkanju ploče-
vink, zlaganju tetra-
pakov, sploščevanju 
plastenk in kar je še 
podobnega,  
je koš, na katerem 
piše embalaža, 
vedno najprej in 
najbolj poln. Ste se 
kdaj ob odlaganju 
vrečke z odpadno 
embalažo v zbirni 
smetnjak vprašali, 
koliko prostora bi 
zavzela samo vaša 
embalaža, če bi jo 
na primer eno leto 
nalagali kar na  
parkirišče za  
blokom ali v klet? 

JURE MURKO

» Embalaža in okolje

Že misel na ta prizor vzbudi nelagodje, 
kaj šele, če ta prizor pomnožimo z okoli 
810.000, kolikor je gospodinjstev v 
Sloveniji. Premalo se namreč zavedamo, 
kolikšen je dejansko naš, v stilu sodobnega 
izrazoslovja, "odpadkovni odtis", saj na 
vse odpadke, ne le na embalažo, navadno 
pozabimo v trenutku, ko se zapre pokrov 
zbirnega smetnjaka. Podatki kažejo, da 
v Sloveniji vsako leto pridelamo okoli 
200.000 ton odpadne embalaže oziroma 
približno 100 kilogramov na prebivalca, 
ne smemo pa pozabiti na industrijo, kjer 
so številke še občutno višje. Če smo rahlo 
cinični, bi lahko pripomnili, da je z embala-
žo povezanega preveč truda, časa in denar-
ja, sploh glede na to, da gre pravzaprav za 
stvar, katere edina funkcija je ta, da hrani 
neko drugo stvar. In kaj ima vse to opraviti 
z izobraževanjem?

Železna srajca
Tudi pri embalaži namreč velja dejstvo, 
da več ko vemo o problematiki, lažje jo 
rešujemo. In izobraževati javnost, sebe in 
naše zanamce o embalaži in odpadkih na 
splošno pomeni tudi poskrbeti, da se naš 

spomin in z njim odgovornost ne končata 
pri prvem smetnjaku. Znanje posame-
zniku omogoči, da prispeva svoj delež k 
varovanju okolja, in sicer tako, da zmanjša 
količino embalaže, ki jo "pridela", in da čim 
večji odstotek te količine ustrezno odloži 
za nadaljnjo obdelavo. Ker pa je to znanje 
treba nekje dobiti, nas je zanimalo, kaj se 
v Sloveniji dogaja na področju izobraževa-
nja v zvezi z odpadki oziroma natančneje 
embalažo, kakšna je ponudba formalnega 
in neformalnega znanja. 

Otroci in mladi danes do teh znanj pri-
dejo že v šoli, medtem ko je ponudba 
ekoznanja za nas, nekoliko starejše, malo 
večja neznanka. Pojmi, kot so varovanje 
okolja, recikliranje, ločevanje odpadkov, 
učinek tople grede, globalno segrevanje in 
podobni, so namreč aktualni šele zadnja 
desetletja. Starejši se moramo zato vseh 
teh informacij, postopkov in novih pravil 
naučiti na novo in sproti, kar glede na 
to, da je navada železna srajca, ni vedno 
najlažje – mimogrede, v kateri koš pa bi 
spadala železna srajca? Tudi avtor tega 
teksta je namreč v prvih mesecih ločevanja 
odpadkov v gospodinjstvu bentil čez "tiste 

(Marko Vanovšek)
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druge", v smislu: "Zakaj jih pa plačujemo, 
če moramo potem sami ločevati?" Ravno 
zato je treba poskrbeti za izobrazbo otrok, 
da bodo njihove navade drugačne od 
naših, da se bodo zavedali vpliva svojega 
načina življenja na okolje, v katerem živijo, 
in da bo ločevanje odpadkov njim prav 
tako vsakdanje, kakor je bilo nam neloče-
vanje.

Ekošolarji
Ko govorimo o vzgoji otrok in mladih, ne 
moremo mimo izobraževalnih ustanov, saj 
jim te dajo pomembno podlago za razu-
mevanje sveta okoli njih. Namen okoljske 
oziroma ekološke vzgoje v naših šolah je 
otrokom ponuditi znanje o naravi, okolju in 
našem vplivu nanj ter mehanizme, s kateri-
mi bodo lahko kasneje v življenju to znanje 
uporabili za varovanje tega okolja. Okoljska 
vzgoja spada pri nas v nacionalni učni 
načrt od leta 1999, in sicer kot izbirni pred-
met v zadnjem triletju devetletke. Predmet 
naj bi temeljil na spodbujanju okoljske 
pismenosti, ki postaja zaradi vse večjega 
onesnaževanja planeta nujno potrebna 
oblika znanja, učenci pa naj bi v njegovem 

sklopu razvijali sposobnost sistemskega 
in celostnega razumevanja okoljskih pro-
blemov, med katerimi je tudi embalaža. 
Kot dopolnitev okoljski vzgoji se uspešno 
uveljavlja tudi projekt Ekošola. Projekt je 
mednarodno uveljavljen program celostne 
okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen 
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o 
trajnostnem razvoju med otroki, učenci in 
dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni 
program ter skozi aktivno udejstvovanje v 
lokalni skupnosti. V Sloveniji projekt pote-
ka že petnajst let in pridružila se mu je cela 
vrsta zanimivih, strokovnih in brezplačnih 
projektov. In čeprav se tudi v kurikulih vse 
več srednjih šol pojavljajo predmeti okolj-
ske vzgoje, je izobraževanju o okolju veliko 
bolj naklonjen univerzitetni študij, saj 
zadnja leta večina dodiplomskih in podi-
plomskih programov slovenskih univerz 
vključuje tudi okoljske vsebine.

Embalaža za velike
Za tiste, ki smo šolske klopi zapustili že 
takrat, ko je bilo ločevanje odpadkov še 
znanstvena fantastika, pa je dostop do 
znanj s področja ekologije ali natančneje s 

področja predelave odpadkov malenkost 
bolj zapleten. Tako javnost na splošno 
največ uporabnih informacij pridobi iz 
medijev, torej časopisov, televizije, radia 
in vse bolj priročnega interneta. Na spletu 
tako obstaja vse več portalov, usmerjenih 
v ekologijo in trajnostni razvoj, medtem ko 
med klasičnimi mediji najdemo specializi-
rano revijo Bodi eko, večji tiskani mediji pa 
izdajajo predvsem priloge, namenjene tej 
tematiki. Ena takih je tudi naš Zeleni Večer, 
ki pa se skozi tematike, ki na prvi pogled 
nimajo kaj dosti z ekologijo, srečuje z njo. 
Po odzivih bralcev je to lahko zmagovalna 
formula v prihodnje. 

Podrobne informacije o ravnanju in pre-
delavi z odpadki ponujajo tudi javna in 
zasebna podjetja iz te panoge, ki te podat-
ke objavljajo na svojih spletnih straneh 
ter v obliki raznih publikacij, zloženk in 
letakov. Podjetja si sicer v okviru družbene 
in okoljske odgovornosti vse bolj prizade-
vajo izobraževati javnost v zvezi z odpadki 
in embalažo. Ponudba ekološkega znanja 
in informacij o embalaži je torej v Sloveniji 
vse večja in vse bolj raznolika in vsekakor 
popolnoma dostopna. 

Embalažna izobrazba
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BARBARA BOH

Šola je draga in kljub 
mnogim denarnici 
prijaznim  projektom, 
ki staršem omogoči-
jo ugodnejše šolanje 
otrok, kot na primer 
izredno dobrodošli 
učbeniški skladi  
ali sejmi rabljenih  
učbenikov in šolske 
opreme,  so nakupi 
osnovnih šolskih  
potrebščin in  
delovnih zvezkov še 
vedno zajeten zalogaj.  

Tokratna rubrika je bolj namenjena učite-
ljicam in učiteljem ter ravnateljicam in rav-
nateljem pa seveda tudi tistim aktivnejšim 
staršem – predstavnikom sveta staršev, 
da podajo kakšno pobudo,  saj je možno s 
preprostimi ukrepi prihraniti dodaten evro 
ali brezplačno nahraniti lačna usta.

Skupinski nakupi
Da se skupinski nakupi splačajo, je znano 
marsikomu,  predvsem če pogledamo 
število spletnih portalov, ki so temu name-
njeni.  Zakaj ne bi tega prenesli tudi v šole? 
Zvezki niti niso tako velik strošek, običaj-
no so ob koncu leta kar lepo zapolnjeni. 
Drugače pa je z različnimi materiali za 
likovni pouk, ustvarjalne delavnice in krož-
ke.  Otroci ob koncu šolskega leta pogosto 
prinesejo domov  šolske potrebščine, kot 
so tempera barve, črnilo, kolaž, oglje, lepilo 
..., ki niso porabljeni niti za desetino. Nekaj 
od tega lahko prihranimo za naslednje šol-
sko leto, večina pa ni tako zelo uporabna. 
Tempera barve, skoraj nove, a posušene, 
kolaž, kateremu manjkata dve barvi,  posu-
šeno lepilo in podobne reči.  Velike tube in 
embalaže vsega naštetega, kar učiteljica po 
potrebi razdeli med učence in dokupi, ko to 
poide, zagotovo pripomorejo k razbremeni-
tvi denarnic staršev in okolja, v katero zato 
odložimo manj odpadnega materiala.

Šolska prehrana
Red pri šolskih kosilih je v današnjem času 
bistveno drugačen kot pred desetletji, ko 
je bilo treba pojesti cel obrok. Danes imajo 
učenci možnost izbire, da hrane, ki jim ne 
tekne, ne vzamejo. Kam pa gre ostanek? 
Razdelitev neprevzetih obrokov predvi-
deva  Zakon o šolski prehrani. Šole imajo 
možnost odstopiti obroke  humanitarnim 
organizacijam, vendar se zaradi njihove 
oddaljenosti za to ne odločajo pogosto. 
Večina hrano po določeni uri razdeli med 
učence, ti imajo možnost prevzeti obrok 
in ga v miru pojesti v jedilnici. V šolah opa-
žajo, da po  takšne obroke prihaja vse več 
otrok, predvsem učencev predmetne sto-
pnje, ki niso naročeni na kosilo. Preostanek 
gotovih jedi skladno z zdravstveno-higien-
skimi predpisi odvažajo za to pristojne služ-
be.  Zakaj ne bi te hrane ponudili otrokom iz 
socialno ogroženih družin, da jo po pouku 
odnesejo domov in z njo nahranijo  še svoje 
starše ali mlajše brate in sestre? Prav tako je 
ves dan v jedilnicah na voljo sadje. Otroke v 
šolah spodbujajo k pravilnim prehranjeval-
nim navadam in jih učijo pravega odnosa 
do hrane, ne bo pa škodilo, če pri svojem 
šolarju preverite, ali je seznanjen z možno-
stjo dodatnega brezplačnega obroka, ali ga 
spodbudite, da ob odhodu iz šole na pot 
vzame vsaj kos sadja, ki mu je na voljo. 

... šoli
» Varčno v ...



33

Leta 79 pr. n. št. je  
Kitajec Chai Lun  
opazoval, kako so ose 
gradile gnezdo. Sam 
je na enak način želel 
predelati les in je  
dobil papir. V Evropo 
je papir prišel v 12. 
stoletju, v Slovenijo 
pa v 16. Sprva so ljudje 
informacije prenašali  
z uporabo kamna, 
nato gline, lesa,  
kovine, papirusa,  
pergamenta, blaga, 
lubja in papirja. 

Eko otok «

VRSTA ODPADKA: Papir pridobivamo iz 
celuloze (surovine, ki jo pridobivamo iz 
lesa) in pomeni naravno obnovljiv vir, zato 
moramo z njim ravnati smotrno.

Papir se lahko reciklira in je biološko raz-
gradljiv, zato ga zaradi možnosti ponovne 
uporabe odlagamo v zabojnik za papir. 
Vanj spadajo tudi kartonska embalaža, 
lepenka, časopisi, revije, prospekti, zvezki, 
ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke, 
pisarniški papir, pa tudi pisemske ovojnice 
– vse razen oblazinjenih. 

Odlagamo samo suh in čist papir, po 
možnosti brez veznih sponk.

Star papir in papirni odpadki so pomem-
ben dodatek pri izdelovanju manj zahtev-
nih vrst papirja, kartona in lepenke. 

Za izdelavo recikliranega papirja se porabi 
tudi do 64 odstotkov manj energije in do 
50 odstotkov manj vode kot za izdelavo 
enake količine papirja iz lesa. 

Z reciklažo tone pisarniškega papirja prihra-
nimo 4200 kilovatov električne energije, 
32.000 litrov vode, zrak se onesnaži za 74 
odstotkov manj, ob tem pa smo "rešili" 17 
dreves. 

Za izdelavo kilograma papirja porabimo od 
50 do 100 litrov vode.

V praksi so skoraj vsi gozdovi za proizvo-
dnjo papirja odgovorno upravljani (nasadi 
dreves, ki so namenjena izključno za pri-
delavo lesa za papirj), proizvajalci papirja 
pa na splošno uporabljajo tanjša drevesa 
in tiste dele dreves, ki jih drugi porabniki 
(na primer proizvajalci pohištva) ne morejo 
uporabiti.

ČAS RAZGRADNJE: Neplastificiran papir se 
v naravi razkraja od 10 do 30 dni.

Čas razgradnje je odvisen tudi od količine 
in velikosti kosa, ki se razkraja, zato je ta 
hitrejši, če je papirja manj in če ga pred 
odlaganjem natrgamo.

Razgradnja je naraven biološki proces, 
pri katerem bakterije in glivice razgradijo 
organske odpadke (ostanke rastlinskega in 
živalskega izvora) v kakovostno in uporab-
no črno zemljo - humus.

PONOVNA UPORABA: Papir – sploh če 
je čist ali lep – lahko uporabite za učenje 

starodavne japonske veščine prepogibanja 
listov papirja, iz katerih nastajajo čudoviti 
liki živali ali domišljijskih likov – origa-
mi. Za izdelavo ne potrebujete nobenih 
toksičnih lepil, le dobra navodila in kos 
papirja. 

Iz tršega ali lepo potiskanega papirja lahko 
otrokom izdelate dvodimenzionalne igra-
če – na trši kos papirja narišete na primer 
človeško podobo, na tanjšega pa oblačila 
in modne dodatke zanjo. Otroku prepusti-
te, da to pobarva, izreže in se prepusti igri 
z novim domišljijskim prijateljem.  

Papir je možno reciklirati do šest-, največ 
sedemkrat, ker z vsakim nadaljnjim reci-
klažnim ciklusom vlakna postajajo vse 
krajša in bolj šibka. Iz recikliranega papirja 
izdelujejo papirnate vrečke, kartonsko 
embalažo za jajca, zvezke, mape, toaletni 
papir, papirnate brisače in še kaj.

Papir lahko izdelamo tudi v šoli ali doma. 
Postopki so zelo različni. Pri vseh potrebu-
jemo papirjevino, ki jo najlaže pripravimo 
iz starega časopisnega papirja. Iz doma 
narejenega papirja pa boste lahko izdelali 
vizitke ali posebne podlage za priznanja in 
podobno. Izdelava papirja po tem predlo-
gu je zelo enostavna, zanj pa potrebujemo 
star časopisni papir, kad, nekaj kuhinjskih 
krp (gobe za brisanje mokrih površin), 
žlico škroba in desko. 

POSTOPEK: papir natrgamo na čim 
manjše koščke, te pa damo v kad z vodo. 
Pripravimo gosto maso, ki jo svaljkamo, 
da se začno vlakna razpuščati. Maso 
razredčimo, da postane poltekoča 
(papirjevina). To pustimo nekaj dni, da 
se popolnoma razpusti, a ne predolgo, 
ker lahko začne zaudarjati. Masi dodamo 
nekaj škroba, ki bo lepil vlakna. Nato 
maso postopoma zlivamo na kuhinjsko 
krpo (krpo, ki je vpojna in ima obliko in 
dimenzije, ki jih želite doseči). Dodamo 
naslednjo krpo, nanjo zlijemo papirjevino 
in postopek ponavljamo. Kup nekoliko 
stisnemo, da iz njega izteče voda, nato 
pa nanj postavimo debelejšo ploščo in 
kup znova stisnemo. Pri tem bo odte-
kala voda, ko pa vode ni več, zloženko 
postopoma razdremo od zgoraj navzdol. 
Papir pazljivo ločimo od krpe in ga damo 
na ravno, gladko podlago, da se posuši. 
Vlažen papir lahko nato še polikamo.

Papir
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Tokrat smo za vas izbrali dogodke in pri-
reditve, kjer se lahko skozi zabavo naučite 
kaj novega. Objave so brezplačne in pripra-
vljene po izboru uredništva. Časopisna hiša 
ne odgovarja za spremembe navedenih 
dogodkov in prireditev. Če želite, da v 
rubriki objavimo tudi vaš dogodek, priredi-
tev, delavnico … na zeleno tematiko, nam 
pošljite informacije in opis na zeleni@vecer.
com ali dogodki@planet-zemlja.org.

Čarobni dan
Kdaj: 1. september
Kje: Arboretum Volčji potok
Koliko: za ceno ene vstopnice vstop 
za celo družino 
Info: www.carobnidan.si 

Na dogodku boste na glavnem odru in v 
Čarobnih deželah spremljali glasbene izva-
jalce, ustvarjalne, izobraževalne, športne in 
plesne delavnice.

Pionirski festival
Kdaj: 5. in 6. september
Kje: Ljubljana, Pionirski dom
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.pionirski-dom.si

V okviru praznovanja 50-letnice delovanja 
Pionirskega doma bodo na zelenici pred 
Pionirskim domom in v Festivalni dvorani 
na voljo številne brezplačne gledališke, sli-
karske, kiparske, fotografske, filmske, jezi-
kovne, računalniške in glasbene delavnice 
za otroke in mladino. V četrtek, 5. 9. 2013, 
bo ob 18. uri v Festivalni dvorani potekal 
koncert "Zvezd Pionirskega doma" z gosti.

Dnevi narodnih noš
Kdaj: 7. in 8. september
Kje: Kamnik, staro mestno jedro
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.kamnik-tourism.si/

Na slikovitih povorkah bodo v starem 
mestnem jedru Kamnika folkloristi pred-
stavili narodne noše slovenskih pokrajin 
pa tudi drugih narodov. Dnevi narodnih 
noš potekajo že od leta 1966. Mednarodna 
zveza folklornih festivalov jim je zaradi 
kakovostne vsebine podelila status medna-
rodno priznanega festivala.

Otroški bazar
Kdaj: 12. do 15. september
Kje: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče

Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.otroskibazar.si 

Na Bazarkovem odru bodo potekale gleda-
liške in glasbene predstave, v ustvarjalnem 
kotičku bodo predstavljali nastanek gle-
dališke predstave in stare, že pozabljene 
otroške igre ter ustvarjali z naravnimi 
materiali. Prizorišče bodo obiskale tudi 
številne živali, otroci pa se bodo lahko 
preizkusili v plezanju in gimnastičnih vra-
golijah.

Eko maraton Maribor
Kdaj: 14. in 15. september
Kje: Maribor (start: Titova cesta)
Koliko: od 18 do 45 evrov
Info: www.ekomaratonmaribor.si

Dvodnevna kolesarsko-tekaška rekreativna 
prireditev poteka kot združitev kolesarske-
ga (70 km in 114 km) in tekaškega (10 km 
in 21 km) maratona v središču in okolici 
Maribora. 

Arheozabava; Koliščarji  
in izgubljeno bodalo
Kdaj: 14. september
Kje: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije
Koliko: 3,5 evra
Info: www.nms.si

Na delavnici boste v vlogi bakrenodob-
nih koliščarjev iz plemen Somovcev in 
Turovcev spoznavali čas ter izdelovali pred-
mete iz obdobja, ko je Ljubljansko barje še 
prekrivala voda. 

Delavnica je primerna za otroke od šeste-
ga do desetega leta starosti, traja pa dve 
uri.

Modelarske delavnice  
za družine
Kdaj: 15. september
Kje: Borovnica, Tehnični muzej Bistra
Koliko: udeležba na delavnici 
z nakupom vstopnice
Info: www.tms.si

Za otroke in mladino so pripravili delavnice 
izdelovanja letalnih naprav, ki bodo potekale 
od 14. do 18. ure.

Sladka Istra
Kdaj: 21. in 22. september
Kje: Koper, center
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.sladka-istra.si

Najslajši istrski festival tudi letos obeta 
pestro izbiro najrazličnejših dobrot in sladkih 
pregreh, začinjenih z bogatim kulturnim 
programom in številnimi novostmi. Program 
Sladke Istre je tudi letos obsežen in ponuja 
številne otroške aktivnosti, kuharske delav-
nice in animacije ter vinske degustacije. 

Pikin festival
Kdaj: 22. do 28. september
Kje: Velenje, TRC Jezero
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.pikinfestival.si

Pikin festival, največji otroški festival v 
Sloveniji, bo letos potekal pod sloganom Zdrav 
duh v zdravem telesu – po Pikino! Čaka vas 
program gledaliških, lutkovnih in plesnih pred-
stav za mlajše občinstvo, prav tako pa tudi 
druge dejavnosti, ki so v TRC Jezero v Velenju 
brezplačno na voljo vsem obiskovalcem. 

Namigi



Iz bogate zbirke programov v trgovini Play 

(ikono najdete na vsaki tablici) smo 

prednaložili nekaj pripomoèkov za lažje 

preživljanje dopusta. Poskusili smo najti za 

vsakega nekaj: za ljubitelje križank, 

glasbenike, šahiste, za avanturiste, ki veliko 

potujejo s prstom po zemljevidu, in seveda 

tudi za klepetulje, ki jih pred visokimi 

položnicami lahko reši le brezplaèna 

telefonija. Naroènikom smo ekskluzivno 

dodali še posebne priloge o Hrvaški, Èrni gori, 

Istri in Kvarnerju ... Za rekreativce in 

ljubitelje zdravega življe-nja smo izbrali tri 

zadnje priloge Namig, kot dodatek pa so na 

tablici brezplaèno na voljo tri najbolj brane 

številke tednika 7dni.

Še veè iger

Zabavnejši del Veèerove poletne tablice 

zaèenjamo z Angry Birds, ki sodi v kategorijo 

hudo nalezljivih iger. S ptièjo fraèo streljate 

godrnjave prašièke, pri tem pa vam pomaga 

poznavanje zakonov fizike. Idealna igraèa za 

mlade in tudi starejše, ki jim kodranje možganov 

ni tuje. Se še spomnite tega: nok, nok, je kdo 

doma? Hugo! Bil je èas, èas naše mladosti, ko je 

ves svet norel za Hugom, zdaj pa še vedno živi v 

raèunalniški igri, kjer zbira cekine, dirja med 

hopeèimi vlaki in beži pred hudobno èarovnico. 

Adrenalina polna igra je primerna tudi za 

najmlajše.

Cut the Rope je mega uspešnica letošnje 

pomladi. V glavni vlogi je požrešni žabec, ki prav 

milo prosi, da ga nahranite. Potrebovali boste 

veliko spretnosti, tehten razmislek in ogromno 

potrpežljivosti. Pot hrane do žabca je èasih precej 

neobièajna, vsekakor pa bo igra razveselila vso 

Igrajte šah, klavir ali bobne družino. Èe si ne morete privošèiti kužka, muce, 

Poseben prostor na tablici smo namenili orodjem in 

kanarèka, kušèarja ali vsaj ribic, bo Pou 

pripomoèkom. Chees Free je enostaven program 

enakovreden nado-mestek. Sicer samo virtualen, 

za ljubitelje šaha. Igrate lahko proti tablici, lahko pa 

vendar je Pou enako zahteven kot pravi 

tablico izkoristite za igranje s prijatelji, saj vam figur 

kosmatinec. V zameno vas bo Pou zabaval ure in 

ni treba tovoriti s seboj. Sledita programa, ki ju ne 

ure. In še niè ne stane.

smete uporabljati preveè na glas. Vsaj tam ne, kjer je Ali ste vedeli, da je Slavko Avsenik prodal 66 

veliko ljudi. Perfect piano nadomesti klavir. Res je, milijonov plošè, slovensko podjetje Outfit7 pa 

da ne v vsej velièini, kar pa je na dopustu prednost. je zabeležilo veè kot milijardo prenosov 

Kje pa ste že videli koga, da bi na plažo tovoril programa Talking Tom? Da, prav ste prebrali! 

klavir?! Real drum je program, ki nadomesti bobne, Govoreèi maèek Tom je najveèji slovenski 

vendar preverite, kakšne so vaše bobnarske izvozni artikel vseh èasov. Èe ga še ne poznate, 

spretnosti, preden se prepustite ritmom, ker se lahko se s tem ne hvalite naokrog, paè pa se èim prej 

vse skupaj hitro sprevrže v program za povzroèanje spoprijateljite s Tomom, z njegovim prijateljem 

hrupa. Seveda lahko Real drum uporabite za podlago psièkom Benom, muco Angelo, žirafo Gino, 

na domaèem reperskem tekmovanju. galebom Larryjem ... 

Vreme, zemljevidi, telefonija ...

Lastnike Veèerove poletne tablice bo na namizju 

èakal  dodatek z vremensko napovedjo 

Accuweather za ves teden (za cel svet), menjalnik 

valut, vozni redi vlakov, tudi svojo priljubljeno 

radijsko postajo boste lahko poslušali kjerkoli na 

svetu. Pred toèo vas bo opozarjal program Triglav 

toèa, v programu Trafika pa vas v e-obliki èakajo 

praktièno vse slovenske revije in èasopisi. 

Verjetno ste že slišali za brezplaèno telefoniranje. S 

programom Skype boste kjerkoli na svetu 

brezplaèno dosegljivi za vse svoje prijatelje. In 

seveda tudi obratno. Google Earth prav tako sodi v 

železni repertoar. Še misliti si ne morete, kako 

zanimivo je lahko raziskovanje satelitskih posnetkov. 

Tudi s prstom po zemljevidu lahko veliko izveste o 

najbolj oddaljenih krajih. 

Še ena pomembna informacija: Ste vedeli, da je na 

svetu 20 odstotkov vseh knjig v elektronski obliki? S 

programom Kindle imate dostop do njihove 

najveèje zbirke, prednost e-knjig pa ni samo teža in 

prostor, ki ga zasedajo obièajne knjige, paè pa lahko 

kjerkoli in kadarkoli pridete do najnovejših izdaj in 

knjig, ki jih zaradi redkosti verjetno nikoli ne bi brali.

Pomoè za križankarje

Verjamemo, da se boste mnogi razveselili programa 

Križanka pomoè, ki v bazi skriva veè kot sto tisoè 

besed. S tako pomoèjo skorajda ni križanke, ki ne bi 

bila rešljiva, pa tudi leksikonov ne potrebujete veè. Vso 

enigmatsko znanje boste odslej imeli v tablici.

Še na en program bi vas opozorili, ki pa je za zdaj v 

anglešèini (kmalu bo na voljo tudi slovenska razlièica): 

Today in history. Gre za ogromno zbirko 

pomembnih datumom iz zgodovine, glasbe, politike, 

avtomobilizma, letalstva, veliko boste izvedeli o znanih 

ljudeh in pomembnih dogodkih. Obvezno branje za 

vsak dan.

Veèerova poletna tablica

Za vas smo prednaložili nekaj programov, 

ki vam bodo popestrili in olajšali preživljanje 

letošnjega poletja

Na Veèerovo tablico x Pad smo že prednaložili uporabne programe.

Ob 24-meseèni vezavi na paket Veèer plus je klasièni 

xPad na voljo za 64,90 evra, model xPad PRO 

pa za 89,90 evra. 

Veè informacij na spletni strani www.vecer.com/plus.

Naroèite poèitniško tablico

Življenje z Veèerovo poletno tablico je 

razburljivejše, prijaznejše in enostavnejše. 

Namenjena je tistim, ki se šele odpravljate na dopust, 

in tudi tistim, ki ste svoj najlepši del leta že preživeli. 

Zakaj bi navelièano preživljali vroèe poletne dni, ko 

pa lahko s tablico v naroèju kjerkoli in kadarkoli 

spoznavate svet, ob tem pa jutrišnji Veèer berete že 

danes. Kjerkoli in kadarkoli.

Berite Veèer že zveèer

Strani èasnika Veèer boste lahko prebirali na tablici 

že dan pred izidom, še preden ga vidi tiskar.
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