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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.

V minulih dneh so se najbrž najbolj veselili šolarji, ki so večinoma za dva meseca vrgli šolske torbe v kot, 
saj so se začele počitnice. Kako uspešno so zaključili šolanje, na nek način kažejo zaključene ocene, zapisane 
v spričevalih. Slišimo, da je bilo v naši dolini več odličnjakov. Lepo. Toda ali številke in ocene res povedo vse 
in res opremijo otroka za življenje? Seveda ne želim zmanjševati vrednosti ocen in dela, ki se za njimi skriva. 
Želim samo izpostaviti nekaj misli, ki so se mi porodile, vi pa sami presodite. 

Spomnim se še časov svoje osnovne šole, ko v razredu s tridesetimi učenci ni bilo več kot 5 ali 6 odličnih, 
približno za polovico toliko več prav dobrih, največ dobrih, nekaj zadostnih in dva, ki sta se vsako leto ubadala 
z biti ali ne biti. In so rekli, da je to naravna razdelitev, glede na to, kako narava razporedi med ljudi. Nič 
slabega, itak že zdavnaj ne velja več tisti rek, uči se, da ti ne bo treba fizično delati in boš slabo zaslužil … 
Ampak to je že druga tema. Razmišljam pa, če današnjih več odličnjakov (včasih že polovica razreda) pomeni, 
da so otroci zdaj v povprečju pametnejši, da so bolj tekmovalni, ali pomeni zgolj to, da so zdaj nižji standardi 
za doseganje višjih ocen. Ne vem. 

Te dni je tudi slišati, da sodobni starši preveč posegajo v delo učiteljev, hodijo v šolo lobirat za boljše ocene, 
ne verjamejo učiteljem, ne zaupajo šoli ... Včasih so imeli učitelji več avtoritete, zdaj pa si avtoritete, ki jim 
pritiče, ne upajo vzeti, ker je preveč pravil in pretanka je meja, ki jih loči od sodišč, kar je po mojem mnenju 
še ena deviantnost sodobnega časa. Strokovnjaki navsezadnje opozarjajo, da naše šole zahtevajo preveč 
faktografskega učenja, veliko učiteljev pa išče neznanje namesto znanja … Imate kakšno izkušnjo? Ena za 
pokušnjo, ki se je v resnici zgodila kolegici oz. njeni hčeri. Hči je pisala pri enem od družboslovnih predmetov 
test odlično (5), s sošolko pa sta ugotovili, da je dobila dve točki več za podoben odgovor pri istem vprašanju. 
Razlika je bila samo v dobesednem, če hočete »napiflanem« odgovoru, in tistem »s svojimi besedami«, vsebina 
je bila preverjeno pravilna. Razlika je prinesla sošolki štirico. Zato se je kolegičina hči odločila učiteljico 
opozoriti, da bi morala njeni sošolki ravno tako dati dve točki več. In kaj je storila učiteljica? Znižala je oceno 
učenki, ki se je prišla borit za svojo sošolko, namesto da bi zvišala oceno drugi. Torej, namesto da bi nagradila 
»borko za pravice« in kolegialnost, je trmasto vztrajala pri natančnem pomnjenju dejstev. Kakšno sporočilo je 
s tem dala celotnemu razredu?  

Potem pa tarnamo, da je v šolah premalo druženja, kolegialnosti, solidarnosti, sodelovanja in preveč 
tekmovanja, soliranja, egoizma. In da ne bo pomote, to je le en primer, starši so svoje poglavje! Najbolj sekajo 
mimo, ko mislijo, da morajo vse, kar ušpičijo naši mladinci, sami pomesti pred njihovim pragom. Da ne rečem, 
da se učijo s svojimi otroki, delajo njihove domače naloge še v višjih razredih osnovne šole, celo v srednji šoli. 
Za njimi vozijo zvezke in športno opremo, ki so jo pozabili, namesto da bi jih naučili prevzeti odgovornost za 
svoje napake, jih naučili, kako napake popraviti. Saj veste, otroci se ne bodo naučili na naših napakah, ampak 
na svojih. Oziroma se bodo, vendar napačnih stvari.

Ampak šole prinašajo v sodobnem času vendarle toliko tistega, česar včasih nismo imeli. Morda je pa štos 
ravno v »manj je več«? Ne vem, s čustvi nabite valete in visoko kakovostne prireditve ob zaključku leta govorijo 
tudi o dobrem, boljšem, navdihujočem. To opogumlja. 

Želim vam torej prijetne počitnice, čim več narave in čim manj sodobnih elektronskih poti, s katerimi 
včasih že kar objestno spremljamo vsak svoj korak in pozabimo, da so skriti kotički zasebnosti učinkovitejši za 
nabiranje energije kot adapterji, priklopljeni na elektriko.

Uživajte svoje poletje!                                                                                                                                               Lucija Kolar

Manj je več ali več je manj?
foto: T. T.

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  
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Stara šola, kot ji pravijo v 
Žalcu in ki je pred desetle-
tji nudila gostoljubje žalski 
osnovni šoli, zdaj pa so v njej 
UPI – ljudska univerza Žalec, 
Waldorfska šola Savinja in 
vrtec, je dobila novo obleko. 
Šola z več kot stoletno tradi-
cijo šolstva (prvič je odprla 
svoja vrata l. 1911) je dobila 
novo fasado, ponaša se tudi 
z urejeno okolico. Prenova je 
veljala približno pol milijona 
evrov. Ta dogodek so v četr-
tek, 22. junija, pospremili s 
slavnostno prireditvijo.

Z obnovo zgradbe, ki sta jo v 

sodelovanju z Občino Žalec re-
alizirali UPI – ljudska univerza 
Žalec in Waldorfska šola Savi-
nja, so začeli zgodaj spomladi. 
Obnovili so fasado šole in telo-
vadnice, uredili nadstreške in 
vhode v zgradbo ter na telova-
dnici zamenjali okna. Ob vsem 
tem so na dvorišču uredili od-
vodnjavanje in kanalizacijo ter 
poskrbeli za prijetno zunanjo 
podobo sprednjega in zadnje-
ga dvorišča. 

Janko Kos je na slovesnosti 
izrazil veselje ob prenovi in 
ob tem dodal, da se je potrdila 
pravilnost odločitve občine, ki 

je pred petimi leti gostoljubje v 
tej zgradbi ponudila Waldorf-
ski šoli Savinja, kajti obnova 
bi bila prevelik zalogaj zgolj za 
univerzo. 

Zbrane sta nagovorila tudi 
ravnatelj waldorfske šole mag. 
Boštjan Štrajhar in direktori-
ca univerze Franja Centrih, ki 
sta poudarila pomen dobrega 
sodelovanja in sožitja pod isto 
streho, ki je prispevalo k uspe-
šni prenovi. Franja Centrih se 
je s simbolično fotografijo pre-
novljene zgradbe zahvalila tudi 
županu Janku Kosu in mag. 
Boštjanu Štrajharju ter ključ-
nima osebama na občini, di-
rektorici občinske uprave Tanji 
Razboršek Rehar in vodji Ura-
da za negospodarske dejavno-
sti Nataši Gaber Sivka, ter tudi 
glavnemu operativcu, hišniku 
Damjanu Pantnerju.

V navdihujočem progra-
mu, ki ga je povezoval Dejan 
Tamše, so nastopili plesalke 
flamenka, ki delujejo na UPI, 
zbor Popseslish, Godba Zabu-
kovica in učenci od 1. do 6. ra-
zreda Waldorfske šole Savinja.

 L. K.

Stara šola se je pomladila

Učence 6. razreda je pri ljubkem plesu, kjer so simbolično spletali kito s trakovi venca, postavljenega na šolskem dvorišču, s 
harmoniko spremljal mag. Boštjan Štrajhar.

Stara šola je dobila novo fasado.


