
Pozdravljena gospod župan Ivan Žagar in gospa direktorica Knjižnice Josipa Vošnjaka 

Slovenska Bistrica! 

  

Žal mi je, da se moram kot predsednica Sveta staršev OŠ Šmartno na Pohorju ta trenutek 

obračati na vas, vendar žal drugače ne gre. 

Komu drugemu lahko v tem trenutku zastavimo straši otrok vasi Šmartna na Pohorju 

vprašanje ZAKAJ NAŠIM OTROKOM UKINJATE POTUJOČO KNJIŽNICO?, zakaj 

jim jemljete tisto nekaj malega kar ste jim nekoč dali. 

  

Ali se moramo zadnje čase res za vse kar že imamo ponovno pogajati, da to obdržimo,  za 

vsako najmanjšo zadevo prositi, ker smo pač oddaljeni od Slovenske Bistrice, ker smo pač 

manjši, ker smo iz podeželja??? 

  

Povejte nam in našim otrokom ali res nismo vredni nekaj malega stroška, ki ga ima s potujočo 

knjižnico Občina? 

  

Spomnite se, koliko pogajanj je bilo potrebnih v preteklosti, da ste nam dali možnost, da 

zaživi vrtec v Šmartnem na Pohorju, koliko utemeljenih razlogov je bilo potrebnih, da ste le 

prisluhnili in ugotovili, da je to nujno potrebno za naš kraj, za obstoj kraja Šmartno na 

Pohorju, kot ga poznamo sedaj. In verjemite ni bila zmota, otroci so naša prihodnost. 

In spet je šlo samo za naše otroke, ki so verjemite, tudi del vas ali pa še nekoč bodo.  

  

Verjemite, nekateri naši otroci so oddaljeni od knjižnice v Slovenski Bistrici tudi po več kot 

20 km. Žal si mamica na Pohorju ne more privoščiti in narediti 10 ali 15 minutnega sprehoda 

skupaj z otrokom, da obišče z otrokom zelo pomembno institucijo – knjižnico in ravno zaradi 

tega nam je bil Bibliobus zelo dobrodošel. Niti predstavljate si ne kako žalostni so bili otroci, 

ko so izvedeli za to informacijo, nekateri so se celo zjokali. In tu ne gre za materialne dobrine, 

gre za znanje, za eno največjo vrednoto, ki jo lahko sploh damo otroku. 

  

Prav gotovo se boste strinjali z mislijo:  "Soba brez knjig je podobna telesu brez 

duše."  (Ciceron) 

  

Knjižnica pa je bila tudi za nas odrasle zelo velik plus v Šmartnem. Žal v našem kraju ni 

knjižnice za odrasle, torej moramo za vsako izposojeno knjigo najmanj do Slovenske 



Bistrice, torej je tudi naša velika želja, da potujoča knjižnica ostane kot je bila do sedaj, 

verjamemo, da boste našli vir s katerim se bo pokril ta strošek. 

  

  

Vljudno prosimo in vas pozivamo naredite vendar korak za nas, predvsem za naše 

otroke in nam omogočite, da nam knjižnica ostane, ne jemljite nam nekaj malega 

vendar tako velikega za nas! 

  

  

V upanju, da prejmem pozitiven odgovor iz strani obeh, tako g. Žagar kot s strani ge. 

Breznikar, vaju oba prav lepo pozdravljam! 

  

  

  

Zapisala: Klaudija Plečko, predsednica Sveta staršev OŠ Šmartno na Pohorju 

 


