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Šoli v Koprivni grozi zaprtje
Učilna, stara šestdeset let V njej se letos šola le pet učencev
V jeseni na matično šolo v Črno?
Učiteljica Mojca Petrič in pet
učencev podružnične osnovne
šole Koprivna, v povirju reke
Meže med Peco in Olševo, se v
teh dneh z bolečino pripravljajo na skorajšnjo slovesnost ob
60-letnici njihove podružnice,
saj jim grozi, da bodo šolo v
jeseni zaprli.
Mateja Kotnik

S Piko Nogavičko do nove šolske opreme

Pika Nogavička
na obisku v Lendavi
Prireditev Mi zmoremo Z izkupičkom
bodo kupili dotrajano šolsko opremo
Lendava – Učenci in zaposleni
na lendavski drugi dvojezični
osnovni šoli (DOŠ II) s prilagojenim učnim programom so v
goste povabili Piko Nogavičko. Knjižno junakinjo švedske
pisateljice Astrid Lindgren so
seznanili z vsem, kar se dogaja
na njihovi šoli, in znamenitostmi mesta.

Ivan Gerenčer, besedilo in
fotografija
V zahvalo je Pika Nogavička 29 učencev, njihove učitelje in varuhe povabila v svoj pravljični svet – cirkus.
Vse se je dogajajo na včerajšnji prireditvi v lendavski gledališki dvorani.
Učenci in učitelji so Piki Nogavički z
vrstniki s prve dvojezične OŠ, malčki
iz vrtca, varovanci varstveno-delovnega centra in sodelavci galerije in
muzeja z glasbo, plesom in dramskimi vložki izvirno predstavili šolo in
Lendavo. Lani so se v okviru projekta Mi zmoremo predstavili z igrico
o veveričku posebne sorte avtorice

Svetlane Makarovič. Letos so se odločili za Piko Nogavičko.
»Idejo za predstavitev Pike Nogavičke je pri pouku glasbene umetnosti predlagala ena od učenk. Vsi smo
jo sprejeli z navdušenjem in se takoj
lotili dela. Scenarij za prireditev so
napisali Sabina Borovič, Silvestra
Kolenko in Tibor Frančič, ki je tudi
režiser prireditve. Oblačila za nastopajoče si je zamislila Izabela Podvezanec,« je povedala v. d. ravnateljice
Valerija Horvat. Otroci so vlogo Pike
Nogavičke zaupali učiteljici Lidiji
Šeruga, vlogo Pikine gostiteljice v
Lendavi pa šolski knjižničarki Darji
Varga.
Ogled prireditve je bil brezplačen,
so pa zbirali prostovoljne prispevke.
Obiskovalci prireditve so lahko na
stojnicah kupili številne okrasne in
druge izdelke, ki so jih naredili učenci. Horvatova je povedala, da bodo
izkupiček porabili za nakup dotrajane šolske opreme, vsak evro pa bo
dobrodošel tudi po tem, ko se bo šola
iz neprimernih prostorov preselila v
prostore nekdanjega vrtca v Mohorjevi ulici, ki jih zdaj obnavljajo.

»Dokončne odločitev še ni, a vse
kaže, da je zaprtje neizogibno,« z žalostjo ugotavlja Marko Kumer, predsednik vaške skupnosti Koprivna, ki
je nekoč tudi sam drgnil šolske klopi
v Koprivni. Okoli ducat učencev je
bilo takrat na šoli, v Markovem razredu štirje. Njegova hči Julija, stara
tri leta, bo s kmetije na nadmorski
višini 1227 metrov, bržkone morala
k pouku na matično šolo v Črno na
Koroškem.
»Problem je, ker staršem ne moremo ponuditi jutranjega in popoldanskega varstva, omejeni smo tudi

s ponudbo interesnih dejavnosti,«
ugotavlja učiteljica Mojca Petrič, ki
v Koprivni poučuje že šestnajst let.
Marko Kumer razume starše, ki želijo zato svoje otroke voziti v šolo v
Črno, a opozarja, da ko bo šola, ki je
stičišče družabnega in kulturnega
življenja v zaselku, zaprla vrata in
bo občina stavbo prodala, poti nazaj
več ne bo. »Zaradi individualnega
pristopa k učenju, ki je mogoč le v
tako majhnih skupinah, bi morali
starši še bolj ceniti šolo. Pa ne le domačini! Celo Črnjani bi lahko nanjo
gledali drugače in morda kakšnega
otroka še oni pripeljali k nam k pouku!« je prepričan Kumer.
»Poznano je staro pravilo, da
tam, kjer je šola, je tudi življenje.
Temu sledi tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V
državi imamo 330 podružničnih
osnovnih šol, ki jih obiskuje 15.198
učencev. Najmanjša podružnica ima
le tri učence (osnovna šola Fara, podružnica Osilnica), največja pa 327
(osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, podružnica Šmarje Sap),« so

sporočili z ministrstva in opozorili,
da o odpiranju in zapiranju podružničnih šol odločajo občine. Črnjanska županja Romana Lesjak je zato
za v sredo sklicala sestanek s starši
in predstavniki vaške skupnosti, na
katerem se bodo odločili o nadaljnji
usodi šole.
»Ustanovitelj lahko začne postopek za spremembo statusa šole,
če ugotovi, da ima podružnica šole
manj kot 14 učencev oziroma na
območjih s specifično poselitvijo
in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot pet učencev.
Če podružnica šole ne izpolnjuje
pogojev za delovanje, vendar bo
na podlagi demografskih podatkov
najpozneje v dveh letih pogoje ponovno izpolnjevala, ustanovitelj ne
spremeni statusa šole. O uvedbi postopka za spremembo statusa šole
ustanovitelj najmanj eno leto pred
spremembo akta o ustanovitvi šole
seznani šolo, zainteresirane krajane
in ministrstvo, pristojno za šolstvo,
s programi ukrepov,« so pojasnili na
pristojnem ministrstvu.

Na pragu šolske stavbe v Koprivni: (v prvi vrsti) učenci podružnične osnovne šole v Koprivni; tretješolec Matej in
četrtošolci Jernej, Urška, Nuša in Marko, za njimi kuharica Vera, učiteljica Mojca in predsednik vaške skupnosti
Marko Kumer s hčerko Julijo. Foto Mateja Kotnik

Tudi vaš kozarec je lahko iz bioplastike
Ločevanje odpadkov Izdelki iz biorazgradljive plastike ne sodijo v zabojnik za embalažo
Izraz bioplastika je precej nov
in ga uporabljajo večinoma v
strokovnih krogih. Označuje
plastiko, ki je biorazgradljiva in/
ali iz obnovljivih virov. Slabše poznavanje tega izraza pa
ne pomeni, da se z izdelki iz
bioplastike ne srečujemo. S plastičnimi izdelki imamo opraviti
vsak dan. Velikokrat se niti ne
zavedamo, da v rokah ne držimo izdelka iz običajne plastike,
temveč iz bioplastike.
Tako je lahko embalaža, v kateri
so nam dostavili hrano, plastenka ali nakupovalna vrečka ravno
iz bioplastike. Vzrok za težave pri
razlikovanju med običajno plastiko in bioplastiko pa ni naše nepoznavanje, temveč se ti materiali
med seboj na videz zelo težko ali
pa se sploh ne razlikujejo. Zato se
je uveljavilo označevanje izdelkov

iz bioplastike, ki temelji na standardih in certificiranju.
Slovenska podjetja lahko certificirajo svoje izdelke iz bioplastike
na certifikacijskem portalu, ki ga
vodi družba Slopak
v okviru projekta
PLASTiCE. Certifikacijski portal slovenskim
podjetjem
omogoča izvedbo certifikacijskega postopka
v sodelovanju s certifikacijsko organizacijo
DIN CERTCO. Postopek
certificiranja v Sloveniji bo predstavljen na
brezplačnem seminarju
3. aprila v okviru sejma
Green v Gornji Radgoni.
Podrobnejše informacije o
tem so na spletni strani www.
sustainableplastics.eu, ki deluje kot
informacijska točka o bioplastiki.
Proces pridobivanja certifikata
je popolnoma prostovoljen, ven-

dar le s certifikatom lahko potrdimo določene lastnosti izdelka. Na
podlagi certifikata podjetje označi
izdelek z oznako, ki potrjuje njegovo biorazgradljivost ali da je iz obnovljivih virov. Certifikacijska oznaka
z ustrezno številko
pa je za uporabnika
edina ločnica med
običajno plastiko in
bioplastiko. Druge izjave, kot so biološko
razgradljiv, 100-odstotno razgradljiv in podobno, niso veljavne,
saj ne temeljijo na podlagi opravljenih analiz
v akreditiranih laboratorijih.
Certificiranje daje potrošniku možnost izbire in
hkrati informacije o kasnejšem
ravnanju z odpadki. Izdelki iz biorazgradljive plastike ne sodijo v
zabojnik za embalažo, ampak jih

odvržemo v zabojnik za biološke
odpadke. Seveda pa to ne pomeni,
da lahko izdelke iz biorazgradljive
plastike odvržemo tudi v naravo.
Razpad tovrstne plastike optimalno poteka pod pogoji industrijskega kompostiranja, v naravi pa bi

bil ta proces bistveno daljši. Samo
z uporabo trajnostnih vrst plastike ne upoštevamo v celoti trajnostnega načina življenja. Pozorni
bodimo tudi na to, da te izdelke po
uporabi tudi odložimo v ustrezen
zabojnik. K. H.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

