
 Direktorica Žalskih lekarn, 
magistra farmacije Nataša 
Čater, je letošnja dobitnica 
najvišjega slovenskega prizna-
nja na področju farmacevtske 
stroke, Minařikovega prizna-
nja 2016. Priznanje vsako leto 
podeljuje Slovensko farma-

cevtsko društvo za uspešno 
organizacijsko in strokovno 
delovanje v farmacevtski stro-
ki, predstavitev stroke in do-
sežkov znanstvenoraziskoval-
nega dela strokovni javnosti 
in širši družbeni skupnosti in 
prenos rezultatov v prakso ter 

za uspešno delo pri širjenju 
farmacevtske dejavnosti in 
uveljavitvi novih oblik delova-
nja, ki so prispevale k razvoju 
farmacije.

Priznanje se imenuje po 
Francu Minařiku, farmacevtu 
(1887–1972), ki je bil pomemb-
na osebnost v slovenski in sve-
tovni farmaciji. Nataša Čater je 
po obrazložitvi komisije prejela 
priznanje, ker dokazuje, da je 
lekarništvo poslanstvo za ljudi, 
občane, ki jih oskrbujejo Žal-
ske lekarne, ker s svojim delo-
vanjem prispeva k pozitivnim 
spremembam v delovnem oko-
lju, domačem okolju, družbi. 
Natašo Čater so prepoznali kot 
osebo, ki je v smislu kakovosti 
in kvantitete v farmacevtski 
stroki presegla svoje obvezno-
sti, ki izhajajo iz opisa del in na-
log delovnega mesta, ki ga zase-
da, in svojo energijo vložila še v 
veliko drugih nalog za dobrobit 
svojih zaposlenih in za druž-
beno odgovornost, ki jo imajo 
Žalske lekarne. »Priznanje mi 
pomeni zelo veliko. Je potrditev 
za moje dobro delo in hkrati 
motivacija za delo in nove izzi-
ve v stroki še v prihodnje. Vese-
la sem, da so kolegi prepoznali 
moj doprinos v farmaciji in me 
nagradili s tem pomembnim 
priznanjem,« je ob tem poveda-
la Nataša Čater.

 L. K., foto: SFD

Čaterjevi najvišje farmacevtsko priznanje
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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja
gospodinjstva občine Žalec, Braslovče in Prebold.

Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti
v trgovinah Brglez na Vranskem

in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor
in na sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

E-aaaaaasistent … Ob koncu pouka se mi je kot ribja kost v požiralniku dokončno zata-
knil tale veleumni stvor sodobnega šolskega sistema. Evo, nič ne vem glede ozadij njegovega 
nastanka, tudi nisem šla raziskovat, kdo je lastnik, čeprav bi bilo najbrž zanimivo … Mamljivo 
bi bilo slediti novinarski logiki, a tokrat ne, ker bi se potem hitro našel kdo, ki bi to postavil na 
desno, levo, v sredino, poševno ali kamorkoli pač že, čeprav bi bilo samo pošteno delo, novi-
narsko delo. Kot velikokrat na pamet. In bi se spet ukvarjali s proceduro, namesto z vsebino.

Namreč redko kdo v tej državi verjame, da kdo še misli s svojo glavo. Jaz tudi tokrat bom, 
z zdravo, neobremenjeno pametjo, s svojo pametjo. Torej pri polni zavesti in brez stricev ali 
tet iz ozadja ali kake druge žlahte, brez poživil, antidepresivov, pomirjeval, alkohola, mamil 
ali kar si jih je sodobnih pomagal. E-asistent je po mojem mnenju sodobna nategavščina, ki 
še bolj podpira lene otroke in »komot« starše, mogoče tudi učitelje, ki ne znajo, nočejo ali ne 
zmorejo normalnega komuniciranja, obveščanja, pogleda iz oči v oči, stiska roke in konstruk-
tivnega pogovora. Se opravičujem, ker sem pravkar užalila en del šolske scene, osnovnošolske 
in srednješolske, saj vsi vemo, da nikoli ne velja za vse, je pa bolj vpadljivo, ko velja! Pravza-
prav, zakaj se že opravičujem? En del itak sledi mojim ugotovitvam, drugi pa mora kdaj slišati, 
da seka mimo. 

Prehitela sem čas, ko so e-asistenta uvedli v osnovno šolo, v srednji šoli pa me je počakal, 
dvakrat. V redu, prav vsi starši se moramo vključiti v osnovni program. Zakaj že? Aja, da smo 
vsi v skupnem sistemu …, da nas imajo skupaj elektronsko pod nadzorom, lahko nas obveščajo 
… Kaj je pa narobe z navadno e-pošto? Ampak hudič je v podrobnostih in tisti »obvezno« in 
»samo da ste v sistemu«, sicer pa »vam nič ni treba«, me je zbodel … En izvajalec v celotnem 
šolskem sistemu … Kako priročno! V času naših dedkov so rekli: »Fertig del, pa gnar na roko!« 
Država naredi in predpiše razpis, samo eden izmed ponudnikov ustreza. Kako naključje! 
Potem je car do konca svojih dni … Nas pa flancajo po dolgem in počez. Joj, sem krivična! Na 
začetku leta so nam dali poleg osnovnega še paket »zastonj za tri mesece«, t. i. e-asistent plus. 
Z njim lahko kar z domačega fotelja, z računalnikom ali s tablico v rokah, on-line ugotavljam, 
če je moj dijak/učenec sploh v šoli in če manjka, koliko in pri katerih urah, še več, natančno 
poznam vse ocene in še kakšno statistično stvar. Če imam pametni telefon, lahko easistiram 
tako rekoč v letu! Kakšna kraljica mati sem, to ne moreš verjeti. Zdaj, namesto da zajtrkujem 
in kakšno rečem hčeri/sinu čez mizo ob kavi in grižljaju, lahko že zjutraj čekiram njegove/
njene ocene. In pozabim, da mi otrok sedi nasproti in bi mi lahko povedal sam. Kaj šele, da bi 
razbrala barvo njegovega, njenega razmišljanja in temperaturo njenih, njegovih izgovorov. Ne, 
tega mi res ni treba!

Po treh mesecih »brezplačne« super ponudbe e-asistenta plus se torej odločim, da odpovem. 
In glej, na SMS ne moreš odgovoriti, poslati bo treba e-pošto. Pošljem, potem se jih pa šele 
ne morem več znebiti! Opomini, ponudbe, prigovarjanja, da moram naročevati, ker je »kul«, 
da moram plačati nekaj, kar nisem naročila … Zaboga!!! Pa kaj razen sporočila z odpovedjo 
še moram, da se jih znebim? Opomini za plačilo nenaročenega e-asistenta pa grozijo skoraj z 
izvršbo na moj račun … Kako pretkan sistem odvisnosti, samo vztrajni lahko gredo ven.

Halo! Ponosna sem, da mi nobene izmed hčera ni potrebno vprašati za ocene ali če sta sploh 
bili pri pouku, mi kar sami povesta, tudi če sta katero mimo usekali. In potem razen suhopar-
ne ocene izvem še nianse tistega dne, zabavno folkloro, ki staršu pomaga, da bolje razume te 
najstniške glave, iz katerih cveti in se kadi. Tega ne moreš obvladati z virtualnim slepilom, ki si 
ga je izmislila ista šola (ali kakšen stric, morda teta iz ozadja), ki prepoveduje pametne telefone 
v svojih klopeh.

Zato predlagam, da spravite torbe pod posteljo, na počitnice pa vzemite dobro voljo in 
nasmeh. Namesto e-asistenta si omislite kako poletno simpatijo ali/in prijatelja, s katerim 
bosta bosa hodila po travi, pesku, vodi in si že brez verbalne komunikacije, samo s pogledom 
v oči brala občutja. Verjemite, tudi selfiji bodo lepši, če bodo posneli živo srečo, prijateljstvo in 
odnos! Čudovite počitnice vsem!

Lucija Kolar

V živo so tudi barve lepše!
foto: T. T.
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Prejšnjo nedeljo so v KS 
Šempeter brneli traktorji 
članov Steyer kluba Spodnje 
Savinjske doline, ki uradno 

obstaja od jeseni lanskega 
leta. S tem so počastiti kar tri 
praznike, praznik KS  Šempe-
ter, 25-letnico osamosvojitve 

in dan državnosti, ki so ga 
z različnimi svečanostmi in 
drugimi prireditvami poča-
stili tudi drugod po dolini.

V klub traktorjev Steyer je 
vključenih okrog 60 lastnikov 
teh traktorjev, njihov pred-
sednik je Dominik Kugler, 
podpredsednik pa Ivo Povše. 
Traktoristi so se tokrat zbra-
li v Športnem centru Rega 
v Podlogu, od koder so se v 
koloni peljali skozi Šempeter, 
kjer so na svoje vozilo naložili 
tudi predsednico KS Zdenko 
Jan. Skupaj so potem prevozili 
velik del krajevne skupnosti in 
se  nato vrnili  do športnega 
centra, kjer so zaokrožili svoj 
podvig tudi z nagovori, po-
svečenim praznikom, in prije-
tnim druženjem.

 D.N.

S Steyerji počastili praznike

Kolona traktorjev na začetku svoje poti po KS Šempeter

Nataša Čater (desno) ob predaji priznanja


