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Z novostmi
v novo šolsko leto

Za enega šala,
za drugega žalitev

Letos bodo med drugim v 48
osnovnih šolah začeli poskusno
uvajati drugi tuj jezik kot obvezni
predmet, šole pa bodo imele bolj
proste roke pri organizaciji pouka.

Z vstopom v srednjo šolo se mladim odpre
novo poglavje v življenju. Nekateri se pri
tem soočijo s številnimi strahovi, saj
mogoče prvič zapustijo rojstni kraj,
spoznajo številne nove ljudi ...
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Šolski glas
Vse o izobraževanju za mlade in odrasle

Šolarji znova
v šolske klopi

V P I S za šolsko leto 2008/2009
Vas veselijo tehnika in računalniške tehnologije, mehatronika, programiranje?
Potem vas vabimo k vpisu na

Osnovno šolo bo v prihajajočem šolskem letu obiskovalo 161.914 učencev,
srednješolcev pa bo predvidoma 89.500.
Mateja Rant
V ponedeljek se za osnovnoin srednješolce začenja novo
šolsko leto. Letos bo v prvi
razred vpisanih 226 učencev več kot minulo šolsko
leto, in sicer bo šolski prag
prvič prestopilo 17.769 malčkov. Tem bodo tudi na cesti
v prihodnjih dneh namenili
še posebno pozornost.
Mnogi otroci bodo namreč
prve dni z mislimi še vedno
v počitnicah, zato bodo mogoče tudi ne cesti malo bolj
brezskrbni. Čas brezskrbne
igre pa bodo postopoma za-

menjale obveznosti, ki jih
prinaša šola. Medtem ko se
otroci ukvarjajo predvsem s
tem, s kakšnimi svinčniki in
barvicami bodo pisali in risali v nove šolske in delovne
zvezke, pa mnogi starši razmišljajo tudi o tem, kako
bodo pokrili vse stroške, ki
so povezani s šolo. Poleg delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin je namreč
treba opremiti tudi sobo za
šolarja, pa razmisliti o nakupu računalnika in podobno.
Seveda bo šel otrok v šolo
tudi oblečen in obut. Zato ne
preseneča, da je mogoče naj-
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eti tudi posojilo za nakup
šolskih potrebščin. Kot so
nam zaupali v eni od kranjskih poslovalnic, v kateri so
se letos odločili prvič ponuditi tudi tovrstna potrošniška
posojila, jih je k temu navedlo povpraševanje staršev.
Ob vseh stroških je zato zagotovo dobrodošla poteza
ministrstva za šolstvo in
šport, ki bo letos vsem
osnovnošolcem omogočilo
brezplačno izposojo učbenikov. Pomembna pridobitev
pa čaka tudi dijake, saj jim
bodo v šolah prvič ponudili
brezplačen topel obrok.

VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

V PROGRAM (70 vpisnih mest - redni in izredni študij)

(srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje)

●

Mehatronika za pridobitev naziva
inženir /inženirka mehatronike

●

Mehatronika za pridobitev poklica
mehatronik operater/operaterka

●

Informatika za pridobitev naziva
inženir/inženirka informatike

●

Računalništvo za pridobitev poklica
računalnikar/računalnikarka (NOVOST),
elektrotehnik/elektrotehnica računalništva

●

Elektrotehnika za pridobitev poklica
elektrikar/elektrikarka
elektrotehnik/elektrotehnica

Programa sta prilagojena potrebam na trgu dela.
Omogočata veliko izbirnost in sta kreditno
ovrednotena s 120 ECTS.
SKRB ZA KAKOVOST
●
●
●

●

●

Zbiramo in upoštevamo mnenja in
predloge študentov.
Skrbimo, da imajo naši predavatelji
bogate izkušnje iz strokovne prakse.
Veliko pozornosti namenjamo
sodobnim načinom študija, aktivni
vlogi predavateljev in študentov.
Posodabljamo materialne razmere
študija in ustvarjamo prijazno študijsko
okolje.
Študentom omogočamo, da v okviru
projekta ERASMUS del študijskih
obveznosti opravijo v tujini.

●

PRIDOBITEV SREDNJE POKLICNE ali
SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE
z izrednim izobraževanjem

●

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA, ki
ste ga prekinili v času rednega šolanja

●

PREKVALIFIKACIJA

●

PRIPRAVE NA ZAKLJUČEK
IZOBRAŽEVANJA (zaključni izpit,
poklicna matura)

●

STATUS
(udeleženec izobraževanja odraslih)

POGOJI ZA VPIS

VPIS v programe izobraževanja odraslih

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
● je opravil maturo oziroma poklicno maturo
oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje
po prejšnjih predpisih,
● ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski
izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus
znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov
v obsegu poklicne mature.

●
●
●

Vsak ponedeljek med 14. in 18. uro,
vsak torek, sredo in petek
med 7.30 in 11. uro ali
v drugih terminih po predhodnem dogovoru
po telefonu 04/280 40 27.

Vpis in informacije v pisarni izobraževanja odraslih
(soba 305 v prvem nadstropju).

PRIJAVA ZA VPIS - Vpis na še prosta mesta

INFORMATIVNI DAN
za udeležence izobraževanja odraslih:

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na Višjo
strokovno šolo, se še lahko vpišejo na prosta mesta
od 1. septembra do 1. oktobra 2008 po postopku,
ki ga bo določila šola in bo objavljen na njeni spletni
strani. Vpis kandidati opravijo na:
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj

četrtek, 4. september 2008, ob 16.30.
Pričetek predavanj za prve letnike:
ponedeljek, 15. septembra 2008.

Za več informacij kliknite www.tsckr.si ali pa nas obiščite na naslovu Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
Z veseljem pa bomo odgovorili na vaša vprašanja tudi po telefonu
04/280 40 00, 04/280 40 42 (Višja strokovna šola) ali 04/280 40 27 (Izobraževanje odraslih).
Foto: Gorazd Kavčič

Skupaj bomo odkrivali novosti in gradili vašo prihodnost!

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj

AKTUALNO

ŠOLSKA PREHRANA

REPORTAŽA

ŠTUDIJ V TUJINI

ŠOLSKI PREVOZI

VARNOST

Krožki niso obvezni

Dijakom zagotovili
topel obrok

Šola je velik strošek

Študenti po znanje
v tujino

Vozni redi
so prilagojeni

Varne šolske poti
so skrb vseh

Študentje se v zadnjih letih
vse pogosteje odločajo za
šolanje, študij ali prakso v
tujini.

V avtobusnem in železniškem prometu so pripravljeni na začetek šolskega leta.
Odhode avtobusa so prilagodili tudi za Srednjo biotehniško šolo v Strahinju.

Ukrepi za večjo prometno
varnost otrok se ponavadi
začnejo šele nekaj dni pred
začetkom šolskega leta, poostren policijski nadzor v prvih dveh tednih.
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V koliko interesnih dejavnosti naj bo vključen otrok in
koliko aktivnosti naj ima v
popoldanskem času? Kot
pravijo psihologi, je pri tem
treba upoštevati lastnosti
posameznega otroka in ne
ambicioznosti staršev.
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Srednje šole bodo morale 1.
septembra vsem dijakom
ponuditi topel obrok, ki ga
bo država subvencionirala z
2,42 evra.

Za nakup šolskih potrebščin
bodo morali starši kljub
brezplačnim učbenikom odšteti vsaj še sto evrov, saj šolarji potrebujejo tudi delovne
zvezke, zvezke, torbe ...
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Aktualno

Z novostmi v novo šolsko leto
Foto: Gorazd Kavčič

Letos bodo med drugim v 48 osnovnih šolah začeli poskusno uvajati drugi tuj jezik kot obvezni
predmet, šole pa bodo imele bolj proste roke pri organizaciji pouka.

Foto: Gorazd Kavčič

Suzana Zadražnik, Kranj: "Uvedbe še enega
tujega jezika kot obveznega predmeta ne
podpiram, saj otroci že zdaj v šoli preživijo
preveč časa. Dobrodošla novost pa so brezplačni
učbeniki in odprava splošnega učnega uspeha."

Katarina Minatti, Kranj: "V redu se mi zdi, da
se bomo v šoli učili več tujih jezikov. Več jezikov
znaš, bolje je. To, da ne bo več splošnega
učnega uspeha, pa je neumnost. Zdaj se nam ne
bo več treba tako truditi, da bi izdelali razred."

Z letošnjim šolskim letom
se dokončno poslavlja osemletka, saj se bo zadnja generacija, ki je vstopila v osemletno osnovno šolo, vključila
v 7. razred devetletke. Največji novosti, ki čakata letošnje osnovnošolce, pa sta poskusno uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega
predmeta in večja prožnost
pri organizaciji pouka.
Drugi tuj jezik kot obvezni
predmet bodo letos poskusno začeli uvajati v 48 osnovnih šolah. V 35 šolah se
bodo sedmošolci učili nemškega jezika, tri osnovne
šole bodo izvajale pouk italijanščine, ena pa francoščine. V štirih osnovnih šolah
se bo drugi tuj jezik izvajal
v kombinaciji med angleščino in nemščino. Novost je
tudi to, da bodo učenci odslej lahko prosto izbirali
med izbirnimi predmeti,
lahko pa bodo tudi oproščeni sodelovanja pri izbirnih
predmetih, če obiskujejo

Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Precejšnja novost je še fleksibilna
organizacija pouka. Po pričakovanjih ministrstva za
šolstvo in šport bo to omogočilo več projektnega dela
in medpredmetnega povezovanja ter vpeljavo novih
didaktičnih pristopov, s tem

pa povečanje znanja in
kompetenc učenca.
Med novostmi so na ministrstvu omenili še brezplačno
podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda, ob
koncu pouka pa po novem
šole ne bodo več določale
splošnega učnega uspeha
učencev. Učenci od 3. do 6.

razreda bodo po novem lahko ponavljali razred tudi
brez soglasja staršev, starši
pa se bodo imeli možnost
na tako odločitev učiteljskega zbora pritožiti. V novem
šolskem letu bodo morale
vse šole pripraviti tudi vzgojni načrt, in sicer najkasneje
do 1. junija prihodnje leto.

Sodobno vseživljenjsko učenje
v povezavi z gospodarstvom

S kakšnim namenom ustanavljate MIC?
"MIC bo deloval v sklopu poklicne izobraževalne vertikale. Poklicno in strokovno izobraževanje bo povezoval na dveh ravneh, in
sicer z zagotavljanjem kakovostnega praktičnega usposabljanja ter izpopolnjevanjem poklicnega in strokovnega izobraževanja. Del praktičnega usposabljanja z delom se bo po novem lahko izvajal v MIC, in
sicer usposabljanje za potrebe tehnoloških
sprememb in zviševanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Skratka, namen je
integrirati sodobno tehnologijo praktičnega in strokovno teoretičnega pouka v širše
okolje ter motivirati dijake za poklicno in
strokovno izobraževanje."
Kakšne cilje ste si zastavili pri njegovi
ustanovitvi?
"MIC bo glavna vez med podjetji, obrtniki,
osnovnimi in srednjimi šolami, zavodom za
zaposlovanje ter obrtno in gospodarsko
zbornico. Obenem bo na ta način regija pridobila osrednje središče za praktično izobraževanje za potrebe podjetij, obrtnikov in
drugih ustanov. Praktični pouk v šolah se
bo tako dvignil na višjo raven. Dijaki, vajenci in študenti bodo lahko pridobili najsodobnejše praktično znanje v šoli, ker bomo pri
pripravi izobraževalnih vsebin sodelovali s
podjetji, pa bo to znanje prilagojeno tudi
potrebam delodajalcev. MIC bo lahko opre-

Andreja Pogačnik, direktorica
Tehniškega šolskega centra
mo in znanje ponudil tudi drugim naročnikom. Šolske delavnice in laboratoriji bodo z
novo organiziranostjo bolj zaživeli, pripravili bomo lahko vrsto novih programov
praktičnega usposabljanja, obrtniki bodo
dobili možnost aktivnega sodelovanja s
centrom, česar do zdaj ni bilo. Predvidevamo, da bomo z novo organizacijo in načinom dela posodobili tudi delavnice, ker se
bomo imeli možnost prijaviti na več razpisov. Dodatno bomo lahko usposobili tudi
učitelje praktičnega pouka in jih ustrezno
finančno nagradili. Upamo, da se bo na ta
način interes mladih za poklicno in strokovno izobraževanje dvignil na višjo raven, saj
so potrebe po tem kadru vse večje."

Torej sodelovanje s podjetji v regiji še
nadgrajujete?
"Že zdaj imamo podpisanih več kot sto pogodb o sodelovanju z različnimi podjetji.
Dijaki v teh podjetjih opravljajo prakso, sodelujemo pri pripravi učil in razvojnih projektov. To bomo še nadgradili, tako da
bomo aktualne vsebine iz okolja v okviru
odprtega kurikuluma prenesli tudi v izobraževalni proces. V sklopu MIC bomo izvajali
tudi praktična izpopolnjevanja za zaposlene v obrti in gospodarstvu, za učitelje praktičnega usposabljanja in brezposelne. Ponujali bomo tudi možnosti samoizobraževanja, konzultacij in svetovanja na posameznih področjih. Zaposlenim v obrti in
gospodarstvu bomo omogočili ohranjanje
njihove poklicne sposobnosti s prenosom
novih tehnologij v delovne procese."
Kaj boste še ponujali v okviru MIC?
"MIC bo omogočil tudi ugotavljanje in potrjevanje praktičnega znanja, spretnosti in
sposobnosti, ki so jih posamezniki pridobili zunaj formalnega izobraževanja. Lahko
bodo dokazali svoje znanje in pridobili certifikat o poklicni usposobljenosti. Ena izmed nalog bo tudi spodbujanje interesa
pri osnovnošolcih za poklicno, strokovno

in tehnično izobraževanje. Potem so tu še
seminarji, tečaji in različna usposabljanja
za zunanje udeležence s pomočjo izkušenih predavateljev s področja računalništva, mehatronike, storitvenih dejavnosti ...
V okviru MIC bodo študentje lahko izdelovali diplomska dela. Veliko pozornosti
bomo namenili tudi vzpostavitvi in delovanju raziskovalnega inkubatorja, ki bo
skrbel za razvoj ter izdelavo nove učne
tehnologije in didaktičnih pripomočkov,
pa tudi izdelkov za potrebe industrije in
obrti. Pod to streho bomo združili tudi raziskovalno dejavnost, promocijske dejavnosti ter pripravo in izvedbo raznih prireditev, predstavitev in podobno. Znotraj MIC
bo deloval še projektni biro. S sodelovanjem tako na domačih kot mednarodnih
projektih bomo pridobili novo znanje, izkušnje in spretnosti."
Katerih od zastavljenih nalog se boste
lotili še v letošnjem šolskem letu?
"V prvem letu je naš cilj predvsem vzpostaviti organizacijo delovanja znotraj Tehniškega šolskega centra in sodelovanje z
okoljem ter pripraviti program delovanja
na posameznih področjih. Želimo vzpostaviti povezavo z drugimi MIC v regiji in zunaj nje. Ker bomo pokrivali predvsem področja informatike, elektronike, energetike
in mehatronike, se bomo pri določenih dejavnostih povezovali tudi z drugimi tehničnimi panogami. Ob tem imamo tudi podporo regije, saj so v okviru regionalnega
razvojnega programa za to že predvidena
določena sredstva. Računamo, da bomo v
prihodnjih letih vzpostavili tudi dodatno
infrastrukturo, aktivno pa se pripravljamo
tudi na razpise za posodobitev in uvajanje
nove opreme v MIC."

TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 55, 4000 KRANJ

Kako boste konkretno opredelili naloge
MIC?
"V okviru MIC se bodo izvajali praktični
pouk in laboratorijske vaje za dijake v vseh
izobraževalnih programih. Ta čas se dvajset
odstotkov izobraževalnih vsebin pripravi
glede na potrebe gospodarstva. Te vsebine
bo MIC oblikoval skupaj z zainteresiranimi
partnerji iz širšega okolja. Prav tako pa
bodo podjetja lahko k nam pošiljala svoje
zaposlene na funkcionalna usposabljanja."

V okviru Tehniškega šolskega centra se višji strokovni šoli, gimnaziji ter strokovni in
poklicni šoli pridružuje še nova organizacijska enota - medpodjetniški izobraževalni
center (MIC). Kaj je namen njegove ustanovitve in kakšne bodo njegove naloge, je
razložila direktorica Tehniškega šolskega
centra Andreja Pogačnik.
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Visoka šola za gradbeno inženirstvo
- vizija EDC Kranj
EDC Kranj je bila prva zasebna šola
gradbene smeri, ustanovljena leta
1996. Osnovna značilnost naše šole
je, da izhajamo iz potreb posameznika, ki si želi svoje poklicne praktične
izkušnje nadgraditi s teoretičnim
znanjem in tako pridobiti formalno
izobrazbo. Te vrste kader je v gospodarstvu najbolj iskan in najbolj uporaben. Šola je kmalu iz poklicne šole
prerasla v tehnično, ki je postala
učna baza za nadaljnji razvoj. Zaradi
ugodnega odziva in širjenja mreže
večjih in manjših podjetij, ki so začela
sodelovati z nami in pošiljati svoje zaposlene k nam na šolanje, so bili
izpolnjeni materialni in kadrovski pogoji za ustanovitev višje šole. EDC
Kranj, Višja strokovna šola izvaja dva
programa: gradbeništvo ter varstvo
okolja in komunala.

inženirstvo. Tim strokovnjakov s potrebnimi znanstvenimi naslovi je pripravil primerjalno študijo gradbeništva na treh visokošolskih ustanovah:
Tehnični univerzi RWTH Aachen,
Universita degli studi di Firence in
Univerzi v Beogradu in napisal nov
visokošolski program, ki smo ga poslali v akreditacijski postopek. Postopek akreditacije oziroma licence je
zahteven in dolg, vendar vseeno upamo, da bomo akreditacijo pridobili
pred vpisnim letom 2009/10.
Študij je ovrednoten s kreditnimi točkami ECTS, ki v skladu s smernicami
omogoča mobilnost znotraj evropskega visokošolskega prostora. Možnost nadaljevanja študija je nezamenljiva stimulacija. V tem je bistvo
bolonjske reforme.
Darinka Rakovec,
direktorica EDC - Kranj

EDC Kranj svoj ugled gradi na zagotavljanju usposobljenih in v stroki priznanih predavateljev ter doslednem
spoštovanju medsebojne študijske
pogodbe.

mest v podjetjih, so prava zakladnica
novosti in inovativnosti v strokovnih
pristopih. Tudi pedagoško področje v
gradbeništvu se srečuje z velikim pomanjkanjem ustreznega kadra. Zato
smo vložili velike napore, da smo pridobili uveljavljene strokovnjake, ki so
bili pripravljeni napisati nov program
visokošolskega študija gradbeništvo
po bolonjskih načelih. Šola je ustanovila enoto Visoka šola za gradbeno

Z večanjem števila diplomantov, doslej jih je diplomiralo že dvesto, bi s
ponudbo visokošolskega programa
gradbeništvo obogatili izobraževalno
ponudbo na tehničnem področju.
Ker diplomske naloge predstavljajo
reševanje problemov z delovnih

Svojo bodočnost vidimo tudi v sinergijskem javno zasebnem partnerstvu
načrtovane gorenjske univerze.
Za potrebe začetka dela Visoke šole
za gradbeno inženirstvo zagotavlja
EDC Kranj materialno osnovo z lastnimi sredstvi, pove Darinka Rakovec:
"Državnega proračuna ne bomo
obremenjevali, tudi zato, ker so naša
ciljna populacija izredni študentje. Za
pridobitev legitimnosti oziroma akreditacije pa računamo tudi na široko
politično podporo."

EDC - zavod za strokovno
izobraževanje, Kranj
Gorenjesavska cesta 9
4000 Kranj

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
Nižje poklicno izobraževanje
■
■

gradbinec
tesar opažev

Srednje poklicno izobraževanje
■
■
■
■
■
■
■

tesar
zidar
pečar-keramik
slikopleskar
črkoslikar
kamnosek
dimnikar

Poklicno tehniško izobraževanje
■

gradbeni tehnik (3 + 2)

Višje strokovno izobraževanje
■
■

gradbeni inženir
inženir varstva okolja in komunale

Kontakt:
referat 04/236 11 20, 041/351 164,

pisarna direktorice:
04/236 1122, 041/649 787,
edc.visja@guest.arnes.si, www.edckranj.com

ADRIATIC SLOVENICA UGODNO ZAVARUJE OTROKE, ŠOLARJE IN ŠTUDENTE
Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje predšolskih
otrok, učencev in dijakov ali študentov
pri Adriaticu Slovenici?
Šolsko nezgodno zavarovanje Adriatic Slovenica ima vrsto
prednosti, kot so:
- zavarovanje velja celo šolsko leto, tudi med počitnicami, 24
ur na dan, doma in v tujini;
- posebnost ponudbe Adriatica Slovenice je, da imajo šolarji do vključno 5. razreda osnovne šole možnost dodatnega
zavarovanja nastanitve spremljevalca v primeru hospitalizacije otroka zaradi nezgode (vključuje nastanitev in prehrano v bolnišnici oz. v najbližjem hotelu, če bolnišnica ne
more zagotoviti skupne nastanitve; kriti so tudi stroški nastanitve pri nadaljevanju zdravljenja v rehabilitacijskih zavodih). Premija za zavarovanje znaša le 8,14 EUR;
- izplačilo celotne zavarovalnine predšolskim otrokom,
učencem in dijakom, ki so registrirani športniki in se poškodujejo pri večini športov;
- v primeru, da je invalidnost zaradi nezgode 50-odstotna in
sega do 99 odstotkov, zavarovalnica prizna dvakratni odstotek zneska za izračun zavarovalnine (kritje invalidnost +);
- kot zanimivost: Adriatic Slovenica pripravlja tudi spletno
igro Slonček ASKO v prometu, pri kateri se otroci in starši
na zabaven način učijo varnega obnašanja v prometu.
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Zavarovalna družba Adriatic Slovenica je za šolsko leto
2008/2009 pripravila tri ponudbe nezgodnih zavarovanj: za
predšolske otroke, za učence in dijake ter za študente. Pri vsaki izmed ponudb lahko izbirate med štirimi kombinacijami
premij in zavarovalnih vsot. Zloženke z vsemi informacijami,
priloženo položnico in prijavnico bodo starši prejeli v vrtcih,
učenci in dijaki v šolah, študenti pa na fakultetah.

Sklenjeno zavarovanje prične veljati ob 24. uri tistega dne, ko je
plačana premija za šolsko leto 2008/2009, vendar ne pred
dnem, ki je uradno določen kot pričetek šolskega leta. Zavarovalno jamstvo preneha z zadnjim dnem šolskih počitnic. Za zavarovance, ki so bili v šolskem letu 2007/2008 že zavarovani pri
Adriaticu Slovenici, preneha jamstvo po obstoječi polici ob 24.
uri tistega dne, ko je plačana premija za šolsko leto 2008/2009,
vendar najkasneje 30. septembra 2008 (podaljšano jamstvo).

Katera kritja so vključena?

Kje in kako je možno pridobiti informacije
in skleniti zavarovanje?

Zavarovanje krije vse vrste nezgod, ne glede na to, kje nastanejo: doma, v vrtcu, v šoli, na fakulteti, pri igri, prostočasnih
aktivnostih, podnevi, ponoči, doma ali v tujini, med šolskih letom in počitnicami.
Zavarovalnica v primeru nezgode izplača:
- dnevno nadomestilo za dneve, ko otrok ne more obiskovati
vrtca ali pouka oz. je tam z imobiliziranimi udi,
- dnevno nadomestilo za dneve, ko otrok leži v bolnišnici,
- zavarovalno vsoto ob izgubi življenja zaradi bolezni ali
nezgode,
- zavarovalno vsoto ob stoodstotni invalidnosti zaradi
nezgode,
- invalidnost + (izplačilo v skladu z odstotkom invalidnosti).

- Otroci oz. njihovi starši zloženke z vsemi informacijami, priloženo položnico in prijavnico prejmejo v vrtcih, učenci in
dijaki v šolah, študenti pa na fakultetah. Zloženke vsebujejo položnico, v katero se vpiše le izbrana premija zavarovanja, plača pa se na banki, pošti, v naši najbližji poslovalnici ali preko spletne banke. Potrdilo o plačilu je potrebno
hraniti, ker se potrebuje ob prijavi nezgode.
- Zavarovanje je možno skleniti tudi prek spletne strani
www.adriatic-slovenica.si, ker opažamo izredno velik porast sklepanja teh zavarovanj. Ta preprosta možnost sklenitve omogoča še dodatno sodelovanje v nagradni igri za
352 nagrad, med njimi tudi osebni računalnik in potovanje
v Benetke za družino.
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Kdaj stopi zavarovanje v veljavo?

Katere preventivne aktivnosti spremljajo šolsko
nezgodno zavarovanje?
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V Adriaticu Slovenici si skozi vrsto motivacijskih akcij ter otrokom in mladini razumljivih in prijaznih informacij prizadevamo, da se tudi najmlajši ustrezno seznanijo s pojmom varnosti. Zloženke za nezgodna zavarovanja so oblikovno prilagojene ciljni skupini, poleg tega smo pripravili še poučno in zabavno spletno igrico o varnem obnašanju v prometu. Vsako leto
prvošolcem namenimo tudi preventivno darilo, letos bodo
prejeli rumene rutice za varnejšo pot v šolo in domov.

Letos je Adriatic Slovenica poskrbela tudi
za starše. Kakšno ponudbo nezgodnega
zavarovanja je pripravila zanje?
Za starše, ki so se odločili za sklenitev nezgodnega zavarovanja za predšolske otroke, učence in dijake ali študente pri
Adriaticu Slovenici, je zavarovalnica letos pripravila še posebej ugodno ponudbo za sklenitev nezgodnega zavarovanja
tudi zanje. Ponudba za starše bo predstavljena na zloženki nezgodnega šolskega zavarovanja.
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Zaposlovanje, anketa
Priprave na prvi šolski dan

Brez izobrazbe težko do službe
Na Gorenjskem mladi na zaposlitev v povprečju čakajo dobre tri mesece, večinoma pa jih zaposlujejo
za določen čas.

Foto: Gorazd Kavčič

Petra Kejžar, Kranj: "Otroci so že začeli
odštevati zadnje dneve počitnic, zato jih tolažim,
da so počitnice tako ali tako predolge. Počasi
prvemu šolskemu dnevu prilagajamo tudi urnik,
kar pomeni, da pomikamo nazaj uro, ob kateri
je treba v posteljo."

Tim Zupan, Kranj: "Počitnice bi bile lahko
daljše. Zdaj uživam še zadnje dni pred televizijo
in računalnikom. Malo kasneje hodim tudi spat,
saj bom med šolo moral prej v posteljo. Na šolo
sem sicer že povsem pripravljen, tudi zvezke in
torbo smo kupili že pred kakšnim mesecem."

Konec junija je bilo po podatkih kranjske območne službe zavoda za zaposlovanje
med brezposelnimi prijavljenih 348 oseb, starih do 26
let, od tega 53,4 odstotka
žensk. Med mladimi brezposelnimi osebami jih je
bilo največ brez kakršnekoli
izobrazbe, in sicer skoraj 44
odstotkov, slabih trideset
odstotkov pa jih je imelo
končano peto stopnjo izobrazbe.
Konec junija je bilo mladimi
petdeset oseb dolgotrajno
brezposelnih, kar pomeni,
da so bile brezposelne več
kot eno leto, so še pojasnili
pri kranjskem zavodu za zaposlovanje. Od 377 mladih,
ki so jih zaposlili od januarja so junija letos, jih je 88
odstotkov dobilo zaposlitev
za določen čas, v povprečju
pa so na zaposlitev čakali
dobre tri mesece. "V regiji je
največje povpraševanje po
delavcih v predelovalnih dejavnostih, v dejavnosti poslovanja z nepremičninami,
najema in poslovnih storitev, v trgovini in gradbeništvu ter v dejavnostih promet, skladiščenje in zveze.

Foto Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Predvsem v jesenskih mesecih oziroma ob začetku novega šolskega leta se povečajo še potrebe po različnih
poklicih v izobraževanju,
predvsem po profesorjih naravoslovnih predmetov," je
pojasnila Lučka Žižek iz
kranjskega zavoda za zaposlovanje. Na trgu dela pa še
posebej primanjkuje inženirjev elektrotehnike in
strojništva, ekonomistov,
strojnih tehnikov, kuharjev,

orodjarjev, strugarjev, obdelovalcev lesa in mizarjev.
"Ker so se na Gorenjskem v
preteklih letih postopoma
izvajali procesi prestrukturiranja delovno intenzivnih
panog, je med brezposelnimi večje število oseb iz tekstilne in čevljarske dejavnosti. Njihovo znanje je neustrezno za nove, moderne
tehnologije v dejavnostih, ki
danes iščejo delavce," je še
pojasnila Lučka Žižek. Zato

pričakujejo, da se bodo tudi
v prihodnje med presežnimi
poklici glede na potrebe delodajalcev v regiji še najprej
pojavljali ti poklicni profili,
pa tudi prodajalci, frizerji in
gimnazijski
maturanti.
"Težko zaposljivi ostajajo
tudi visoko izobraženi kadri
različnih
družboslovnih
smeri, kot so politologi,
organizatorji dela in upravni
organizatorji," je še dodala
Lučka Žižek.

Izobraževanje odraslih na
Ljudski univerzi Škofja Loka
Foto: Gorazd Kavčič

V Škofji Loki je veliko možnosti za izobraževanje v popoldanskem času. Na Ljudski univerzi vpisujejo v raznovrstne programe: od
osnovne šole za odrasle, raznih srednješolskih ter programov dveh fakultet, do priprave
na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in splošnega izobraževanja.

Luisa in Timea Ilič, Stražišče: "Ravno se jezim,
ker sem izgubila seznam potrebnih zvezkov,
prav tako ga nimajo bližnji prijatelji. Ampak
brez skrbi, do 1. septembra bova imeli vse.
Hčerka že kar težko čaka začetek pouka, tako
da sva z mislimi že čisto v šoli."

Osnovna šola za odrasle
Osnovna šola za odrasle je namenjena vsem,
ki imajo izpolnjeno osnovnošolsko obveznost, nimajo pa končane osnovne šole. Šolanje je brezplačno.
Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM
PUM je javno veljaven program, namenjen
mladim, starim od 15 do 25 let, ki niso zaposleni in se ne šolajo redno. Poteka vsak dan
od 8. do 15. ure. Program je brezplačen in neobvezen, v njem mladi lahko sodelujejo eno
leto. Glede na interese se lahko vključujejo v
ustvarjalne dejavnosti, se učijo ob pomoči inštruktorjev in se družijo z vrstniki.
Srednješolski programi:

Foto: Gorazd Kavčič

V novem šolskem letu vpisujemo v naslednje
srednješolske programe:
Predšolska vzgoja, Ekonomski tehnik,
Ekonomski tehnik PTI, Turistični tehnik
(oz. Gastronomsko-turistični tehnik), Bolničar-negovalec, Administrator in Trgovec.

Primož Pogačar, Bobovek: "Vse skupaj jemljem
tako kot včasih, brez pretiranega razburjenja.
Hčerka gre letos v prvi razred in že komaj čaka
prvi šolski dan. Jaz ji poskušam približati zgolj
lepe plati šole. Za ženo pa je vse skupaj precej
bolj stresno."

Pogoj za vpis v srednješolske programe je
uspešno zaključena osnovna šola. Kandidatom, ki so že obiskovali ali končali srednješolski program in želijo zamenjati poklic ali
nadaljevati prekinjeno šolanje, se ob vpisu
priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so

po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu, v katerega se želijo vključiti.
Trajanje izobraževanja je tako odvisno od števila priznanih predmetov. Prekvalifikacija v
poklic prodajalec traja osem mesecev, gimnazijci pridobijo poklic vzgojitelj/ica predšolskih otrok v enem letu, drugi srednješolci pa
v letu in pol. Prodajalci in administratorji pridobijo poklic ekonomski tehnik v programu
PTI v dveh letih.
Vsa predavanja potekajo od 16.30 do 19.30,
dvakrat do štirikrat tedensko. Kandidatom, ki
so že zaključili srednješolski izobraževalni
program, se opravljeni splošni predmeti zaključnega izpita oz. poklicne mature priznajo
v novem programu.
Fakultetni programi:
Univerza na Primorskem,
Fakulteta za management Koper
V študijskem središču v Škofji Loki vpisujemo v 1. letnik visokošolskega strokovnega
študijskega programa Management (1. stopnja po Bolonjski deklaraciji) ter v specialistični študijski program Management, ki
omogoča prihodnje leto še zadnjič vpis v 2.
letnik znanstvenega magistrskega programa
Management.
Informativni dan bo v četrtek, 4. septembra,
ob 17. uri v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, Partizanska cesta 1.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
V študijskem centru v Škofji Loki sprejemamo prijave za vpis v 1. letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Uprava (1.
stopnja po Bolonjski deklaraciji) ter za vpis v

1. letnik magistrskega študijskega programa
Uprava (2. stopnja po Bolonjski deklaraciji).
Informativni dan bo v sredo, 3. septembra, ob
17. uri v prostorih Ljudske univerze Škofja
Loka, Partizanska cesta 1.
Program za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije:
Socialni oskrbovalec na domu
Izobraževalni program pripravlja kandidate
na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec na domu. Izobraževanje traja 3 mesece.
Splošno izobraževanje:
Glasbene delavnice
Namenjene so vsem, ki želijo odkrivati in
razvijati svojo glasbeno nadarjenost, pridobivati izkušnje na glasbenem področju ali pa
samo popestriti svoj prosti čas. Poučujemo
petje, diatonično harmoniko (frajtonarico),
kitaro in elektronske klaviature (synthesizer).
Ponujamo vam kakovostno poučevanje, ki
poteka v sproščenem ozračju in je prilagojeno vašim željam in sposobnostim.
Refleksoterapija stopal in dlani
Slikarska šola za vse generacije
Amaterska gledališka šola

Podrobnejše informacije: osebno na Ljudski univerzi Škofja Loka od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure,
po pošti na naslov Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, po telefonu 04/506 13 00 ali na www.lu-skofjaloka.si.
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Aktualno

Krožki niso obvezni
Ob začetku šolskega leta se
otroci odločijo, katere interesne dejavnosti bodo obiskovali v šoli in ali bodo izbrali tudi kakšno izvenšolsko dejavnost. Ob tem se zastavlja vprašanje, koliko dejavnosti je za otroka še priporočljivih, da ne bo preveč
obremenjen. Preprostega
odgovora pa, kot smo izvedeli, ni. Treba je slediti
zmožnostim in željam posameznega otroka.
"Interesne dejavnosti na šoli
niso obvezne. Običajno priporočamo eno do dve aktivnosti poleg rednega pouka,
vsekakor pa je to odvisno od
interesov in sposobnosti
učenca," pojasnjuje Tanja
Prašnikar, psihologinja na
OŠ Škofja Loka - Mesto. Ponudba interesnih dejavnosti
je prilagojena razvojni stopnji otroka, zato se nekatere
razlikujejo po posameznih
triadah, nekatere pa lahko
potekajo skozi vsa leta šola-

Učenci imajo v šoli veliko izbiro različnih interesnih
dejavnosti. / Foto: Gorazd Kavčič
nja. "V devetletni osnovni
šoli so v zadnji triadi obvezni izbirni predmeti, in sicer
najmanj dve uri tedensko.
Lahko pa je učenec oproščen obiskovanja izbirnih
predmetov, če je vpisan v
glasbeno šolo in zaprosi za
oprostitev," pravi Prašnikarjeva, glede obremenitev
učencev v popoldanskem

času pa doda: "Pri tem obstajajo velike razlike. Za nekatere že redno delo za šolo
predstavlja velik napor in težave, so pa tudi učenci, ki
želijo in zmorejo veliko obšolskih dejavnosti in so tudi
na tekmovanjih zelo uspešni, vendar teh ni veliko. Vsekakor moramo upoštevati
osebnostne lastnosti posa-

meznega otroka in ne ambicioznosti nekaterih staršev."
In kako osnovnošolci preživljajo prosti čas? Se vključujejo
v različne dejavnosti? Na to
temo so ponekod naredili
raziskave. Predstavljamo jo iz
Medvod, kjer je letos spomladi Akcijska skupina za preventivo zlorabe drog Medvode v sodelovanju z medvoškimi osnovnimi šolami izvedla
raziskavo o problematiki uživanja drog med tamkajšnjimi
osnovnošolci in nekaj vprašanj je bilo vezanih tudi na
njihovo preživljanje prostega
časa. "Od 428 sodelujočih jih
je 53,3 odstotka poročalo, da
ga najpogosteje preživljajo s
svojimi prijatelji, 25 odstotka
v dejavnostih izven šole, 16,8
odstotka otrok se ukvarja s
hobiji doma, samo 4,2 odstotka učencev pa se vključuje v interesne dejavnosti v okviru osnovnih šol," rezultate
pojasni Nataša Pust, psihologinja, predsednica Društva
Mladinski kulturni center
Medvode.

SOŠOLCI SO NAJBOLJŠI PRIJATELJI. OB NEZGODAH SE JIM PRIDRUŽI
DOBRO IZBRANA ZAVAROVALNICA. ZA TO PRAVOČASNO POSKRBITE VI, STARŠI!

NEZGODNO ZAVAROVANJE OTROK IN MLADINE ZA ŠOLSKO LETO
2008/09 PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D. D.
Nezgodno zavarovanje velja od 24. ure tistega dne, ko je premija plačana (vendar ne pred dnem, ki je uradno določen kot
začetek novega šolskega oz. študijskega leta) pa do 00. ure prvega dne naslednjega šolskega leta.

Delne omejitve v zavarovalnih vsotah so določene v zavarovalnih pogojih, npr. za nezgode, ki nastanejo pri treningu in tekmah športov, v katerih dijaki oziroma študentje sodelujejo kot
registrirani člani športne organizacije ali kluba.

Simon Avguštin: "V lanskem šolskem letu sem
hodil na košarko in na računalniški krožek.
Morda se bom letos vpisal na karate, ker mi je ta
šport zelo všeč. Zdi se mi v redu, če imaš
kakšno aktivnost tudi popoldne."

Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Foto: Maja Bertoncelj

V koliko interesnih dejavnosti naj bo vključen otrok in koliko aktivnosti naj ima v popoldanskem
času? Psihologi pravijo, da je treba upoštevati lastnosti posameznega otroka, in ne ambicioznosti staršev.

Veronika Igličar: "Lani sem hodila na gimnastiko
in na ustvarjalni krožek. Obiskujem še verouk
in trikrat tedensko glasbeno šolo. Kljub vsemu
mi je doslej dovolj časa ostalo tudi za učenje,
bomo videli, kako bo letos."

PREDNOSTI, KI SE JIH SPLAČA UPOŠTEVATI:
1. 30 dni zavarovanja več
Če prej ne bo sklenjeno novo zavarovanje, bo to zavarovanje trajalo še do 24. ure 30. dne po začetku naslednjega šolskega leta.
2. Več kot 100 odstotkov zavarovalne vsote
V primeru trajne invalidnosti zaradi nezgode se izplača
ustrezni del zavarovalne vsote za invalidnost v skladu s
stopnjo invalidnosti po Tabeli invalidnosti, ki je sestavni del
zavarovalnih pogojev. Zavarovalnica Triglav izplača za vsak
odstotek nad 50 % invalidnostjo po 3 %. To bi v primeru priznane 80-odstotne trajne invalidnosti zaradi nezgode pomenilo izplačilo 140 odstotkov zavarovalne vsote (50 % + 3
x 30 % = 140 %). V primeru priznane stoodstotne invalidnosti pa izplačilo zavarovalne vsote doseže dvakratnik svoje
osnove.
3. Dnevno nadomestilo za do 200 dni tudi ob obiskovanju pouka
Dnevno nadomestilo krije dneve, ko otrok oz. mladostnik
zaradi posledic nezgode ne more v varstvo, šolo oz. na predavanja. Izplača pa se tudi za čas, ko je otrok oz. mladostnik
v vrtcu/šoli sicer prisoten, a ima imobilizirane ude (mavec,
opornica), ter za čas zdravljenja poškodbe, oskrbljene s šivi,
in za čas, ko je bil nesposoben za šolsko delo. Dnevno nadomestilo se prizna od prvega dne, ki sledi začetku zdravljenja, do največ dvesto dni. Začasna oprostitev od pouka telesne vzgoje (kot vzgojnega ali pedagoškega predmeta) se
ne šteje za nesposobnost za šolsko delo.
4. Nadomestilo za bolnišnični dan do 365 dni v dveh letih
Ob prenočevanju v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic
nezgode je zavarovana oseba (otrok, učenec, dijak, študent)
upravičena do izplačila obojega: tako dnevnega nadomestila kot dodatnega nadomestila za bolnišnični dan. To nadomestilo se lahko izplača za največ 365 dni zdravljenja v
bolnišnici v dveh letih od dneva nezgode.
5. Dodatek za nujno bolnišnično zdravljenje v tujini
Če se zavarovani osebi (otroku, učencu, dijaku, študentu)
pripeti nezgoda v tujini in je tam nujno bolnišnično zdravljenje, se poleg dnevnega nadomestila in nadomestila za
bolnišnični dan izplača še poseben dodatek za bolnišnično
zdravljenje v tujini.
6. Izguba življenja zaradi nezgode
V primeru izgube življenja zaradi nezgode izplača zavarovalnica dogovorjeno zavarovalno vsoto.

ZA DIJAKE PRVIH LETNIKOV SREDNJIH ŠOL
V SODELOVANJU Z GORENJSKO BANKO
POSEBNA UGODNOST
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Šolska prehrana

Dijakom zagotovili topel obrok
V novem šolskem letu bodo morale šole vsem dijakom ponuditi topel obrok.
njihovimi željami ter če se
prepogosto ponavlja. Kljub
temu so pri inštitutu za varovanje zdravja prepričani,
da je dijake možno motivirati za bolj zdravo prehranjevanje, kar kažejo njihove
pretekle izkušnje in nekateri projekti, ki jih po šolah že
izvajajo, recimo projekt Jabolko.

Martin Prusnik, Britof: "Za toplo malico v šoli
mi je vseeno, saj si jo ponavadi prinesem s sabo.
Poleg tega imamo v gostinski šoli delovno prakso
v kuhinji, kjer pripravljeno hrano tudi pojemo."

Katja Skvarča, Naklo: "Zdi se mi v redu,
da bomo imeli vsaj en topel obrok v šoli. V šoli
bom jedla, če bom lačna in če mi bo hrana všeč.
Predvidevam, da bodo ponudbo prilagodili
okusu dijakov."

Srednje šole bodo morale 1.
septembra vsem dijakom
ponuditi topel obrok, ki ga
bo država subvencionirala z
2,42 evra. Pri inštitutu za
varovanje zdravja so ob tem
prepričani, da ustrezna in
organizirana šolska prehrana pripomore k pridobivanju pravilnih prehranskih
vzorcev in oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad,
zato želijo dijake in njihove
starše spodbuditi, da šoli
posredujejo prijavo za brezplačen topel obrok.
Šolska prehrana je pomemben del javne prehrane, s
katero država lahko vpliva
na zdravje otrok in mladostnikov, so poudarili pri inštitutu za varovanje zdravja.
Zato so pripravili praktična
navodila za načrtovanje toplih obrokov in primere
zdravih jedilnikov. Ponudbo obrokov bodo skušali
čimbolj približati dijakom,
saj naj bi dijake od šolske
prehrane najpogosteje odvrnilo, če ta ne sledi modnim
trendom, če ni v skladu z

V večini šol so med poletjem uredili primerne prostore, v katerih bodo dijakom
lahko postregli topli obrok,
saj večina šol tega prej ni
imela. Nekatere ravnatelje
pa kljub temu še vedno skrbi, kako bodo to izpeljali.
Upajo, da jim bodo pri šolskem ministrstvu prisluhnili in jim bodo v prehodnem

obdobju dovolili, da bi dijakom v razredu postregli
zgolj s hladno malico, čemur pri ministrstvu za šolstvo in šport sicer niso preveč naklonjeni. Ne glede na
to pa se ravnatelji strinjajo,
da je uvedba toplega obroka
za dijake dobrodošla novost,
saj dijaki v šoli preživijo precejšen del dneva.

foto Gorazd Kavčič

Mateja Rant

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA GORENJSKA
deluje v prostorih LU Jesenice, C. C. Tavčarja 3a, telefon: (04) 5 833 800
http://ucenje.cvzu-gorenjske.si

UČNE PRILOŽNOSTI ZA VSE GENERACIJE GORENJCEV
STE ŽELJNI PRIDOBIVANJA NOVEGA ZNANJA, SPRETNOSTI, DRUŽENJA? VAM JE UČENJE IZZIV,
A NE VESTE, KJE IN KAKO BI ZAČELI ALI NADALJEVALI?
Tisti trenutek, ko s spričevalom v roki stopimo iz osnovne, srednje, višje šole ali fakultete, se pravo učenje šele začne.
Če svoje znanje nenehno nadgrajujemo, več vemo, sebe, druge in svet bolje razumemo in postanemo bolj samozavestni.
Tega se na Ljudski univerzi Jesenice dobro zavedamo, zato v okviru Centra vseživljenjskega učenja Gorenjska skupaj s partnerskimi ustanovami (LU Radovljica,
LU Tržič, LU Kranj, LU Škofja Loka, Freising, d. o. o., Biotehniški center Naklo, GZS OE Kranj, OOPZ Kranj, RAGOR Jesenice in SORA, d. o. o., Škofja Loka)
pripravljamo pestro ponudbo učenja.
Vas zanimajo ustvarjalne delavnice?
Udeležite se slikarskih delavnic, učenja slikanja na svilo in steklo, oblikovanja nakita, izdelovanja voščilnic ... Izkoristite možnost učenja na temo računalništva,
podjetništva, tujih jezikov, retorike, komunikacije, zdravja ...
Vse to in še mnogo več bomo za vse vas BREZPLAČNO izvajali na 20 TOČKAH VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA na območju gorenjske regije.
Za podrobnejše informacije pokličite na telefon: 58 33 803, pišite na e-naslov: gordana.trokic@siol.net.

Na nas samih je, da vseživljenjsko učenje prepoznamo kot priložnost za izboljšanje lastnega znanja, spretnosti in veščin,
ki jih potrebujemo za aktivno državljanstvo, socialno povezanost in zaposljivost.
Obiščite Center ali najbližjo Točko vseživljenjskega učenja Gorenjska, Svetovalno središče Gorenjska
in se sami prepričajte, da je učenje lahko zanimivo in tudi zabavno.
Na spletnem portalu CVŽU http://ucenje.cvzu-gorenjska.si poiščite urnike delovanja našega centra, točk in svetovalnega središča,
sezname e-gradiv in dostopnost do e-učenja ter druge koristne novice in nasvete s področja učenja.

"Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

Ljudska univerza Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3a, Jesenice

Ali poznate različne možnosti, načine in dostopnost učenja na Gorenjskem? Se želite o tem pogovoriti, potrebujete nasvet, spodbudo?
BREZPLAČNO vas informiramo in vam svetujemo na sedežu SVETOVALNEGA SREDIŠČA GORENJSKA, na C. C. Tavčarja 3a na Jesenicah ter na
11 DISLOKACIJAH v večjih gorenjskih krajih (Radovljica, Tržič, Kranj, Kranjska Gora, Škofja Loka, Naklo, Bled).
Za podrobnejše informacije pokličite na svetovalni telefon: 58 33 805, pišite na e-naslov: marija.fermisek@siol.net ali tanja.sovulj@siol.net.
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Naši gimnazijci z izvrstnimi
uspehi so frajerji!
Gimnazije Kranj se drži sloves zahtevne, a uspešne šole. Dijaki imajo poleg kakovostnega
treninga možganov na voljo številne obšolske dejavnosti. Izobražujejo tudi odrasle. Več v pogovoru
z ravnateljem mag. Francem Rozmanom.
Kakšen je bil uspeh dijakov Gimnazije Kranj na letošnji maturi?
"Z maturo smo izredno zadovoljni, imeli smo kar dvajset odličnih
maturantov. V vseh teh letih, odkar je uvedena matura, toliko odličnih maturantov še nismo imeli
in tega uspeha smo veseli še posebej zato, ker je bila letošnja generacija manjša po številu dijakov. Povprečno število možnih
točk na maturi smo v primerjavi z
lanskim letom presegli za skoraj
dve točki. Maturo je v prvem roku
uspešno naredilo kar 209 od 211
dijakov.
Naše osnovno vodilo iz izobraževalnega vidika je trening možganov; različni načini razmišljanja,
opisovanja ... Za ustvarjalnost pa
je pomembno tudi umetniško
udejstvovanje, tako že pouku
glasbe in likovnosti namenimo
več ur, kot je predpisano v osnovnem gimnazijskem programu.

Osebno menim, da so vsi učenci,
ki se vpišejo k nam, sposobni narediti maturo."
Katere so še prednosti vaše
šole?
"V višjih letnikih po potrebi izvajamo nivojski pouk, na primer pri
matematiki in angleščini dijake v
določenem obsegu ur razvrstimo
v osnovni in višji nivo. Prehod iz
osnovne v srednjo šolo poskušamo narediti čim lažji tudi z dobro
organiziranim dopolnilnim poukom, utečena je tudi pomoč dijak dijaku.
Dijaki lahko izbirajo med več tujimi jeziki. Angleščina je prvi tuj jezik, za drugi (in po želji tretji) tuj jezik lahko izberejo nemščino na
dveh nivojih, francoščino, španščino, ruščino, in to brez kakršnihkoli omejitev. Naši dijaki v urniku
nimajo lukenj, z novim šolskim letom namesto glavnega odmora

uvajamo eno prosto šolsko uro,
namenjeno malici."
Poleg izobraževanja jim omogočate številne obšolske dejavnosti.
"Gimnazija je prepoznavna tudi po
glasbeni, umetniški, športni dejavnosti. Za prvošolce imamo vsako
leto avdicijo za sodelovanje v pevskem zboru, saj je več zanimanja,
kot jih lahko sprejmemo v zbor.
Vsako leto povabimo tudi nove
člane v revijski orkester. Na športnem področju so dijaki uspešni v
Šolski košarkarski ligi (ŠKL) in Šolski odbojkarski ligi. Naše plesalke
so spomladi dosegle prvo mesto
na tekmovanju plesnih skupin
ŠKL, prav tako novinarji.
Vsako leto organiziramo ekskurzije
po Evropi, imamo tudi izmenjavo
dijakov. Naš nekdanji dijak evropski komisar Janez Potočnik je ob
nedavnem obisku šole dejal, da bi

moral vsak študent vsaj nekaj časa
študirati v tujini, izmenjave med dijaki pa so prvi korak v to smer."
Kako daleč ste z uvedbo programa mednarodne mature?
"Na Ministrstvu za šolstvo in
šport so nam že odobrili program
mednarodne mature, zdaj izvajamo vse potrebne aktivnosti za izpolnitev formalnih pogojev. Prepričan sem, da se bodo letošnji
prvošolci že lahko vpisali v oddelek mednarodne mature; program poteka v tretjem in četrtem
letniku. Z mednarodno maturo
imajo dijaki več možnosti za študij v tujini, čeprav menim, da bi se
moralo tudi s slovensko maturo
študirati skoraj povsod v tujini."
Izobražujete tudi odrasle, v katerih programih?
"Organiziramo gimnazijski program za odrasle in maturitetne te-

Mag. Franc Rozman
čaje za mlade in odrasle, s katerimi
pripravljamo kandidate na splošno
maturo. Organiziramo tudi tečaje
tujih jezikov (nemščine in francoščine). Več podrobnejših informacij
o tem dobite na spletni strani Gimnazije Kranj, kjer je predstavljena
tudi osebna izkaznica šole (osnovni podatki, vizija, kader, starši, dijaki, pokazatelji uspešnosti, delovne
razmere ...)."
Devetošolci bodo kmalu pred
odločitvijo, katero šolo izbrati.
Kaj jim svetujete?
"Za učence, ki razmišljajo tudi o
univerzitetnem študiju, Gimnazija
Kranj morda ni najlažja pot, je pa
zagotovo najhitrejša in daje izredne možnosti za uspešen študij.
Naši gimnazijci z izvrstnimi uspehi so frajerji in so obenem mladi
ljudje, ki jih zanimajo povsem
življenjske in vsakdanje stvari,
tako kot njihove sovrstnike."

Telefon - centrala: 04/238-14-00, izobraževanje odraslih: 04/281-17-16, domača stran: www.s-gim.kr.edus.si, e-pošta: tanja.varjacic@guest.arnes.si

Slorest je največje podjetje v slovenski lasti
na področju gostinstva. Njihova poglavitna
dejavnost je gostinstvo na delovnem
mestu in v šolah. Prehrana je namreč eden
izmed osnovnih pogojev za zadovoljstvo in
motiviranost ter s tem za uspešno opravljanje dela ali učenja, zato mora biti zmeraj premišljeno načrtovana, kakovostna
ter raznolika, ker se tudi želje in potrebe
posameznikov razlikujejo. Pri Slorestu
skupaj z naročniki snujejo najboljše možne
rešitve in zagotavljajo, da so zmeraj v skladu
z njihovimi željami in potrebami.
Z organizacijo pravilne prehrane skrbijo
za dobro počutje in storilnost petindvajset
tisoč ljudi dnevno.
Na podlagi Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane je Slorest letos sklenil pogodbo z enajst srednjimi šolami, katerim
bo dnevno zagotavljal tople obroke. Jedilnike pripravlja Slorestova služba za gastronomijo na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja in Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za dijake.
Dijaki bodo lahko izbirali med dvema
toplima menijema, enim mesnim in enim
vegetarijanskim. Ob začetku šolskega
leta bo vsak dijak prejel svojo evidenčno
številko in vstopno geslo za dostop do jedilnika, ki bo objavljen na spletni strani
Sloresta. Tako bo podjetje dijakom omogočilo izbor jedi po njihovem okusu. Podatki bodo zabeleženi na brezkontaktnih

karticah, ki jih bodo dijaki prejeli ob
začetku šolskega leta.
Na Gorenjskem je Slorest prisoten v Dijaškem domu Škofja Loka, kjer se bodo prehranjevali dijaki Gimnazije, Srednje šole
za strojništvo in Srednje lesarske šole.
Zaradi velikega števila dijakov so morali
posodobiti opremo v kuhinji in nabaviti dodaten drobni inventar. V Gimnaziji Kranj
so prisluhnili željam in potrebam šole in
skupaj s šolo prenovili staro kuhinjo ter jo
spremenili v sodobno razdeljevalnico.
Poleg Škofje Loke in Kranja najdemo
Slorest še v mariborskih in ljubljanskih
srednjih šolah ter na Ravnah na Koroškem
in v Postojni.
Skupaj bodo tako pri Slorestu dnevno pripravili osem tisoč toplih obrokov za dijake.
Glede na relativno kratek čas od razpisov
do izbire izvajalcev ter pričetka šolskega
leta, so se pri Slorestu soočili tudi s težavami. Zaradi velikega povpraševanja je prišlo
do pomanjkanja drobnega inventarja, določene opreme in seveda največji problem
predstavlja kader oziroma pomanjkanje
gostinskega kadra. V zelo kratkem času so
morali zaposliti več kot petdeset delavcev,
kar jim je na koncu tudi uspelo. K temu je
zagotovo pripomoglo ime podjetja, saj veljajo za dobrega delodajalca. V opremo in
drobni inventar so vložili prek 350 tisoč evrov. Upajo, da jim bo z dobro organizacijo
dela vložek uspelo pokriti, saj je zakonsko

Slorest d.o.o., Likozarjeva ulica 3, Ljubljana

Kvaliteten obrok je ključen
za dobro počutje dijakov

določena cena malice zelo nizka. Čeprav
je novo šolsko leto tik pred začetkom, v
podjetje še vedno prihajajo prošnje, da bi
organizirali prehrano v določenih srednjih
šolah. Žal so trenutno njihove kapacitete
zapolnjene, vendar prihaja do reorganizacije in priprav, tako da bodo lahko s toplimi
obroki kmalu postregli še na kakšni šoli.
Želijo, da bi bila subvencionirana prehrana
omogočena vsem dijakom, vendar bo po-

trebno prehodno obdobje, v katerem se bo
lahko ponudila tudi hladna malica, saj
nimajo vse šole enakih možnosti. Po letošnjem 1. septembru se bo verjetno pokazalo precej zadreg, pri Slorestu pa upajo,
da bodo skupaj - tako šole kot izvajalci,
ministrstvo, zakonodajalci in starši, zmogli
dovolj volje, energije in sredstev, da jih
bodo čim hitreje in po najboljših močeh
rešili v korist dijakov.

SOLSKI GLAS CMYK

29.08.2008

stran 32

Šolski glas, petek, 29. avgusta 2008

8

Reportaža
Društvo prijateljev mladine in Center za socialno delo Kranj
tudi letos pred začetkom šolskega leta organizirata sejem
rabljenih šolskih knjig in potrebščin. Rabljene učbenike
bo mogoče kupiti ali prodati jutri od 9. do 13. ure, sejem
pa bodo pripravili še prihodnjo soboto, prav tako od 9. do
13. ure na vrtu Radia Kranj. Učencem, dijakom in njihovim
staršem bodo na sejmu postregli z informacijami v zvezi
z učbeniki in njihovo veljavnostjo, pomagali pa bodo tudi
z nasveti pri oblikovanju cene rabljenih šolskih knjig in
potrebščin. M. R.

Brezplačni učbeniki za osnovnošolce

Foto: Gorazd Kavčič

Vsi učenci od prvega do devetega razreda si bodo v letošnjem šolskem letu lahko učbenike prek učbeniškega sklada
izposodili brezplačno. Kot ugotavljajo pri ministrstvu za
šolstvo in šport, učbeniški skladi v osnovnih šolah uspešno
delujejo. Predvidevajo, da si bo v novem šolskem letu učbenike izposodilo vsaj 92 odstotkov osnovnošolcev. Tudi v
srednjih šolah, kjer učbeniški skladi sicer niso obvezni, si
učbenike izposoja 77 odstotkov dijakov. M. R.

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
www.luniverza.si ☎ 280 48 00
vabi k vpisu v izobraževalne programe za
šolsko leto 2008/09

Šola je velik strošek
Za nakup šolskih potrebščin bodo morali starši kljub brezplačnim učbenikom odšteti vsaj še sto
evrov, saj šolarji potrebujejo tudi delovne zvezke, zvezke, torbe...
Mateja Rant
Kranj - Začetek šolskega leta
marsikaterega starša kar
krepko udari po žepu. Čeprav
si bodo osnovnošolci učbenike v letošnjem šolskem letu
prek učbeniških skladov lahko izposodili brezplačno, pa
so tu še delovni zvezki, zvezki, torbe ... Končni seštevek
potem na koncu še vedno
preseže vsaj sto evrov, če se
pri nakupu omejimo zgolj na
najbolj osnovne šolske potrebščine. Zato ne preseneča,
da se nekateri odločijo, da
bodo za nakup šolskih potrebščin najeli posojilo.
"Za vse delovne zvezke in
druge šolske potrebščine
sem odštela približno 180
evrov. Šolsko torbo pa smo
dobili od prijateljice, saj je še
zelo dobro ohranjena. Če bi
morali kupiti še torbo, pa bi
račun verjetno presegel dvesto evrov," je Nina Polak iz
Radovljice na hitro seštela
stroške, ki so nastali, ker bo
letos prvič pospremila v šolo
hčerko Niko. V ta znesek pa
ni vključila stroškov preureditve otroške sobe, saj bo ta
zdaj postala soba šolarke.
"Potrebuje vsaj pisalno mizo
in stol, računalnika pa ji še
ne bomo kupili, čeprav ga že
skoraj potrebuje. Šola danes
zahteva marsikaj," je še razmišljala Nina Polak. Pri približno štiristo evrih pa so se
ustavili stroški družine Legat

Foto Gorazd Kavčič

Po učbenike na sejem rabljenih šolskih knjig

Strasser iz Žirovnice, ki je
kupovala šolske potrebščine
za četrtošolko in osmošolko.
"Kupiti smo morali tudi novi
torbi, saj nahrbtniki ne zdržijo prav dolgo," je pojasnila

predmet potrebuješ delovne
zvezke, kjer bi razumel, da
je potrebnih več vaj, pa prepisujejo iz vadnice." Kot pravi, si zdaj to še lahko privoščijo. "Še posebno, če ima

Kakšen evro je mogoče privarčevati že pri
zvezkih, saj je za najcenejše treba odšteti zgolj
nekaj deset centov, taki z motivom priljubljenih
televizijskih junakov pa stanejo tudi do dva evra.
Sonja Legat Strasser in dodala, da včasih ni bilo toliko
delovnih zvezkov. "Če jih
uporabljajo, je še v redu, čeprav bi po mojem marsikje
lahko več pisali v zvezke. Vse
je odvisno od učiteljev - za
kak ne prav pomemben

kdo več otrok, pa si lahko
predstavljam, da morajo za
nakup šolskih potrebščin
najeti celo posojilo."
Učbenike si večinoma izposodijo v šoli tudi srednješolci. "Za preostale učbenike
in delovne zvezke za drugi

letnik gimnazije pa sem
pravkar odštela 67 evrov,"
nam je zaupala Nada Koder
Štrakl, ki smo jo s hčerko
Evo zmotili pri nakupu. Še
približno dvajset evrov, je
dodala, pa bi po njenem
moralo zadostovati za zvezke in druge šolske potrebščine, po katere sta se še odpravili. Tudi Tajda Suhodolčan, ki bo letos obiskovala
tretji letnik zdravstvene
šole, si bo večino učbenikov
sposodila v šoli oziroma jih
bo dobila od starejše sestre.
"Za delovne zvezke za angleščino in slovenščino pa
sem plačala trideset evrov."
Prav nič stroškov pa ne bo
imela s šolsko torbo, saj namesto torbe raje uporablja
mapo, nam je še zaupala.

IZREDNI ŠTUDIJ
➣ DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
● V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana
Program 3 + 2: Visoka poslova šola - EQUIS evropski standard kvalitete
Smeri:
● management
● mednarodno poslovanje
● turizem
● trženje
● računovodstvo

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za izobraževanje in kulturo
www.luniverza.si ☎ 280 48 00
Koroška cesta 35, 4000 Kranj, Tel.: 04/ 2360 750, 2021 164
Delovni čas: vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure

AN - NE - IT - FR - ŠP - SL
in drugi jeziki, ki jih potrebujete
Vpis: 8. 9. do 19. 9.
Začetek: 22. 9. 2008

➣ V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor
Visok strokovni študij strojništva
Smeri:
● proizvodno strojništvo
● konstrukterstvo in gradnja strojev
● energetika in procesno strojništvo
● vzdrževanje
● orodjarstvo

NOVO :

➣ VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ
Zavod HERA Ljubljana v sodelovanju z LU Kranj
organizira program:
● RAČUNOVODJA (za najmanj 20 udeležencev)

ZAKAJ PRAV Z NAMI?

➣ SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
● Bolničar - negovalec
● Trgovec
● Ekonomski tehnik - PTI

NOVO
➣ NPK
● Socialni oskrbovalec
NALOŽBA V ZNANJE - NALOŽBA ZA PRIHODNOST

➣ 60-urni splošni tečaji
➣ ANG - NEM - visok nivo
➣ individualni tečaji
➣ tečaji za podjetja
➣ priprave na izpit za aktivno znanje
➣ priprave na maturo AN - NE
90 % vpisanih opravi javno veljavni izpit prvič
Ob znanju boste pridobili še:
● večjo kompetentnost in mobilnost
● zadovoljstvo
● nov elan
in še
● popuste in ugodne plačilne pogoje
● ob "celoletni naročnini" prejmete praktično darilo!

JUHU HU, SPET BO ŠOLA TU,
A BREZ SKRBI, PAPIRNICA
KARUN ZA VSE POSKRBI.
Zvezki A4 60-listni od 0,45 € dalje
■ barvice Jolly 1/12 Kinderfest 6,59 €
■ vošcenke Duga 2,59 €
■ tempere Aero v pločevinasti škatli1/12 3,95 €
■ šestila od 1,90 €
■ lonček magic za čopiče 0,85 €
■

Pri nakupu nad 70 EUR vas bomo
nagradili s 5% POPUSTOM, nad 100 EUR
PA DODALI ŠE DARILCE.

"UČIM SE, KER SE CENIM IN KJER SEM CENJEN"
VABLJENI

www.gorenjskiglas.si
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Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Kranjska c. 24, 4240 Radovljica
Tel.: (04)5370-600, faks: (04)5370-654
E-naslov: sgts.radovljica@sgts.si
Spletni naslov: www.sgtsr.si

NOVOST V ŠOLSKEM LETU 2008/09
Poklicni tečaj

GOSTINSKI TEHNIK
omogoča, da se v enem šolskem letu naučiš
skuhati okusne in zdrave jedi,
presenetiti goste z lepim pogrinjkom, jim ponuditi izbrane
pijače in jim profesionalno postreči.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Program se zaključi s poklicno maturo.

EKONOMSKA ŠOLA KRANJ
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
sedež Kidričeva 65, 4000 Kranj
LOKACIJA Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj

Rok za prijave: 12. september 2008

Razpis za vpis odraslih v šolsko leto 2008/2009

Pogoj za vpis: uspešno zaključen 4. letnik gimnazije
ali katerekoli druge srednje strokovne šole.

Več informacij poišči na šolski spletni strani ali obišči
Srednjo gostinsko in turistično šolo Radovljica.

Vpisovali bomo v programe:
●

EKONOMSKA GIMNAZIJA
ADMINISTRATOR
● EKONOMSKI TEHNIK
● EKONOMSKI TEHNIK - PTI
● EKONOMSKI TEHNIK - POKLICNI TEČAJ
●

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED
V mirnem zelenem okolju skoraj v samem
središču Bleda deluje Višja strokovna
šola za gostinstvo in turizem Bled. Ustanovljena je bila leta 1996 kot prva višja
strokovna šola v Sloveniji. Letos bodo torej vpisali že trinajsto generacijo študentov. Po besedah direktorja Janeza Šolarja študentom omogočajo sodoben študij,
prenovljen v skladu z bolonjsko reformo.
Program je oblikovan modularno in kreditno vrednoten, zato omogoča veliko izbirnost. Študenti so od samega začetka
vključeni v praktično delo in s tem pridobivajo znanje in izkušnje, ki so nepogrešljivi pri opravljanju poklica. Šola namreč
tesno sodeluje z gospodarstvom, povezana je s prek dvesto podjetji, kjer izvajajo del študijskega programa. Njihovi študentje so letos denimo sodelovali pri iz-

vedbi gostinskih in informacijskih storitev
na Brdu v času predsedovanja Slovenije
Evropski uniji, z ministrstvom za šolstvo
pa tudi pri izvedbi dodatnih programov pri
predsedovanju, denimo pripravi slovenskih večerov za goste. "S tem študentom
omogočamo, da na takšnih dogodkih prihajajo v stik z načinom dela in ljudmi
in pridobivajo neprecenljive izkušnje,"
poudarja direktor Janez Šolar.
Za prihajajoče študijsko leto so razpisali
140 mest rednega študija in 80 mest
izrednega študija programa gostinstvo
in turizem. Zanimive novosti čakajo
zlasti izredne študente, kajti programa
gostinstvo in turizem sta po novem združena v en program, študentje pa imajo
veliko možnost izbirnosti in poglobljenega pridobivanja znanja s področja

kulinarike, barmanstva, kongresnega
turizma, recepcijskega dela, dela v turističnih agencijah ...
Drug nov program izrednega študija
pa je program ekonomist, ki prav tako
omogoča veliko izbirnost in vključuje
tudi področje računovodstva, bančništva in komerciale. Za ta program so
razpisali 70 študijskih mest.
Oba programa trajata dve leti in dajeta
šesto stopnjo izobrazbe (VI/I) in naziva
organizator poslovanja v gostinstvu in
turizmu oziroma ekonomist. V obeh programih imajo še nekaj prostih mest in
vabijo vse, ki si želijo pridobiti najvišjo
možno strokovno izobrazbo na področju
gostinstva oziroma poglobljeno strokovno znanje s področja ekonomije. Vpis je
mogoč še do 10. oktobra.

Verificirane tečaje:
●

ANGLEŠČINA ZA ODRASLE
FRANCOŠČINA ZA ODRASLE
● NEMŠČINA ZA ODRASLE
● SLOVENŠČINA ZA TUJCE
●

Tečaje računalništva:
●

OSNOVE OKOLJA WINDOWS XP,
UPORABA INTERNETA IN ELEKTRONSKA POŠTA
● UREJEVALNIK BESEDIL (WORD)
● DELO S PREGLEDNICAMI (EXCEL)
● IZDELAVA PROSOJNIC (POWER POINT)
● TEČAJI HITREGA TIPKANJA
INFORMACIJE:
Telefon: (04) 20 10 632
Fax: (04) 20 10 630
E-pošta: gabrijela.jost@t-2.net

INFORMATIVNI DAN:
22. septembra 2008 ob 17. uri v učilnici 12,
Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj
Uradne ure v šolskem letu 2008/09:
ponedeljek: 16.00-18.00, sreda: 8.00-9.30

BREZPLAČNI POKLICNI TEČAJ
za pridobitev poklica ekonomski tehnik
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno končal
četrti letnik gimnazije (splošne, klasične ali strokovne) ali po
uspešno končanem 4. letniku srednjega strokovnega
izobraževanja oz. uspešno končanem 2. letniku PTI.
Izobraževanje po programu poklicnega tečaja traja eno leto,
zaključi pa se s poklicno maturo. V šolskem letu 2008/09 se bo
izobraževanje začelo predvidoma v sredo, 1. oktobra 2008.

V Sloveniji je majhno
zanimanje za šolanje
in delo v gostinstvu,
veliko večje pa za študij
in delo v turizmu.
V gospodarstvu pa je
ravno obratno, prostih
delovnih mest v
gostinstvu je dovolj,
v turizmu pa malo. "Zato
skušamo študente
prepričati, naj pri izbiri
smeri študija gledajo
tudi na možnosti
kasnejše zaposlitve.
Tudi gostinski poklic je
lahko lep in dobro
plačan - a seveda za
tiste, ki so dobri - tako
na področju kuharstva
kot strežbe," poudarja
Janez Šolar.

Ob prijavi morajo kandidati predložiti fotokopijo spričeval
tretjega in četrtega letnika programa gimnazija in srednjega
strokovnega izobraževanja.
Kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega izobraževanja, pa predložijo fotokopijo spričeval 1. in 2. letnika.
PREDNOSTI POKLICNEGA TEČAJA
NA EKONOMSKI ŠOLI KRANJ
Z vpisom pridobite status rednega dijaka. Kandidatom,
ki ste že opravili splošno maturo, priznamo SLO, MAT,
ANG/NEM za poklicno maturo.
Vse računalniške učilnice so opremljene z novo opremo.
INFORMACIJE
Jerca Jan, jerca.jan@guest.arnes.si,
telefonska številka: (04) 20 10 629
Ekonomska šola Kranj, Kidričeva c. 65, Kranj

Študentje z ameriškim predsednikom Georgom Bushem

PRIJAVA
Kandidati, ki se nameravajo vpisati v poklicni tečaj, se prijavijo
s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki jo
lahko kupijo v knjigarnah (DZS 1,20). Prijavnica je na voljo
tudi na spletnih straneh ministrstva (www.mss.gov.si/si/
delovna podrocja/srednjesolsko izobrazevanje/vpis v srednje
sole/#c671). Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno
prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posreduje naši šoli do
12. septembra 2008.
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Pogovor

Za enega šala,
za drugega žalitev
Obredi, povezani s sprejemi prvošolcev v srednjih šolah, so po mnenju nekaterih
lahko zelo nasilni in žaljivi.
Mateja Rant
Z vstopom v srednjo šolo se
mladim odpre novo poglavje v življenju. Nekateri se
pri tem soočijo s številnimi
strahovi, saj mogoče prvič
zapustijo rojstni kraj, spoznajo številne nove ljudi ...
O tem, kako jim pomagajo
prebroditi prve izkušnje v
novi življenjski situaciji,
smo se pogovarjali s svetovalno delavko v Tehniškem
šolskem centru Kranj Lijano Medič Jermančič.

Lijana Medič Jermančič

"Za otroka je zelo pomembno, da ima družbo.
Ponavadi tudi šole izbirajo na podlagi tega, kam
gredo prijatelji. Zato se tudi mi trudimo,
da oddelke sestavimo tako, da sošolci iz osnovne
šole ostanejo skupaj. Če jih je v razredu več iz
iste šole, se počutijo bolj močne.”
"Med učitelji vladajo velike razlike. Pri
nekaterih se dijaki ne upajo niti premakniti, pa
ne zaradi ustrahovanja, saj imajo pri njih tudi
dobre ocene. Gre za avtoriteto.”

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
Strahinj 99, 4202 Naklo
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Tel.: (04) 277 21 20, 041 499 934
E-naslov: tina.kosir@guest.arnes.si

Ste željni znanja o naravi, ekologiji in zdravi prehrani?
Radi vrtnarite, ustvarjate s cvetjem ali pa uživate
v peki okusnih dobrot?

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Pridite v naš center in se vpišite
v srednješolski program:
CVETLIČAR
VRTNAR
MLEKAR
PEK
SLAŠČIČAR
GOSPODAR NA PODEŽELJU
HORTIKULTURNI TEHNIK
ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK
Z osebnim izobraževalnim načrtom boste z moduli
sestavljali svojo izobrazbo. Ponujamo tudi možnost
do- in prekvalifikacije.
Glavni vpis v programe poteka do 20. septembra.
Pokličite nas, veseli pa bomo tudi vaše pošte ali
obiska v centru, in sicer od ponedeljka do četrtka od
8.00 do 15.00, ob torkih od 8.00 do 17.00.

Prehod iz osnovne v srednjo
šolo predstavlja precejšnjo
spremembo. S kakšnimi
strahovi se ponavadi srečujejo mladi pred vstopom v
srednjo šolo?
"Za otroka je zelo pomembno, da ima družbo. Ponavadi tudi šole izbirajo na podlagi tega, kam gredo prijatelji. Zato se tudi mi trudimo,
da oddelke sestavimo tako,
da sošolci iz osnovne šole
ostanejo skupaj. Če jih je v
razredu več iz iste šole, se
počutijo bolj močne. To, da
na seznamu razredov vidijo
še koga, ki ga poznajo, jim
veliko pomeni."
Kaj pa tisti, ki prihajajo od
daleč? Tem verjetno ni mogoče ustreči na ta način ...
"Taki so zelo redki, a če se
nekdo sam odloči za to, ponavadi sploh ni tak problem. Zato je pri nas tako
malo deklet - ker tu nimajo
nobene kolegice, pa ne pridejo. Tistih redkih, ki se odločijo za šolanje pri nas, pa
ne moti, če so same."
Prvošolci se morajo ponavadi soočiti tudi s šalami na
svoj račun s strani starejših
dijakov. Nekateri starši opozarjajo, da gredo obredi
sprejema prvošolcev včasih
predaleč in so že nasilni. Ste
se pri vas kdaj srečali s čim
takšnim?
"Tako kot na drugih šolah
se to pojavlja tudi pri nas.
A od vsakega posameznika

posebej je odvisno, kako to
prenese. Isto stvar, recimo
merjenje hodnika s kovancem, nekdo vzame kot šalo
in se celo znajde, da si recimo najprej izmeri čevelj in
nato prešteje korake, drugi
pri tem zelo trpijo. Lani so
recimo s flomastrom dijakom prvega letnika na lice
risali črko F, s čimer so se
nekateri še postavljali, ker
jim je črko narisalo dekle,
drugim pa se je zdelo grozno. Imamo pa tudi organizirano fazanovanje."
Kako je to videti?
"Dobijo različne naloge, recimo z zavezanimi očmi morajo pojesti čokolino, zapeti
morajo karaoke in podobno.
To vsi gledajo in se zabavajo,
ko končajo, pa je jedilnica
povsem umazana. Obenem
vsako leto izdamo obvestilo,
da je neformalno 'fazaniranje' prepovedano. Če to kdo
občuti kot nasilje ali žalitev,
naj pove. Tega sicer ni veliko, a v takem primeru potem
opravimo pogovor z dijakom
višjega letnika in izrečemo
tudi kakšno kazen."
Se je to že kdaj zgodilo?
"Pred leti smo nekomu izrekli celo ukor, ker smo enega

od takih dogodkov ocenili
kot nasilje."
Nasilje v šoli je v zadnjih letih zelo izpostavljena tema.
Ali se dijaki pogosto obračajo na vas zaradi tega, ker
bi doživljali nasilje drugih
dijakov? Kako ukrepate v
takih primerih?
"Pri nas imamo okrog 1200
dijakov, zaradi nasilja smo
doslej imeli resne razgovore
le z nekaj dijaki. Ponavadi je
šlo za dijake, ki so imeli
sami določene težave in so
se potem spravili na takega,
ki ima še večje probleme. Se
zgodi. V takih primerih povabimo starše in dijake na
razgovor, na katerem sta
prisotna tudi svetovalna delavka in vodstvo šole. Včasih
zadostuje že to, da se na lep
način pogovoriš, da tak dijak
razume drugega dijaka."
Verjetno je največ mogoče
storiti s preventivo. Kako se
s tem spopadate na vaši šoli,
kjer prevladujejo predvsem
fantje?
"Sama sem prej deset let delala na osnovni šoli, in tam
je bilo veliko huje, zato sem
bila še sama presenečena,
saj sem tu pričakovala več
problemov. A razlika je v

tem, da so fantje bolj neposredni, niso hinavski in povejo, kakor je. Dekleta pa se
samo hahljajo, ko je kaj narobe. Največji problem je
zato neopravičeno izostajanje od pouka. Ob začetku
šolskega leta v razredih
predstavimo šolska pravila
in jasno povemo, da ne odobravamo nasilja in da so
mladi različni, da nekateri
sprejemajo šalo in drugi ne
ter naj bodo na to pozorni."
Nasilje s strani dijakov pogosto
doživljajo tudi učitelji. Kako
ravnate v takih primerih?
"Med učitelji vladajo velike
razlike. Pri nekaterih se dijaki ne upajo niti premakniti, pa ne zaradi ustrahovanja, saj imajo pri njih tudi
dobre ocene. Gre za avtoriteto. In so drugi, kjer bi bilo
veliko bolje, če jih sploh ne
bi bilo v razredu in je večja
tišina, če so dijaki sami. In
to isti razred. Vse je odvisno
od tega, koliko jim učitelj
dovoli. Dijakom je takoj jasno, kje so meje. Nasilje je
največkrat bolj individualno, povezano recimo z nezadostno oceno ali čim podobnim. Tudi v takih primerih pa gre večinoma za
verbalno nasilje."

Prehod iz osnovne v srednjo šolo je za mlade lahko precej stresen. I Foto: Gorazd Kavčič
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Prvič v šolo

Prvošolčki se veliko naučijo
"Za vstop v šolo je najpomembnejša otrokova samostojnost in delovne navade, bolj kot to, ali zna
pisati in računati," pravijo učiteljice, ki bodo prvošolčke sprejele na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki.
Maja Bertoncelj
V ponedeljek bo prvi šolski
dan, ki je še posebno pomemben za otroke, ki bodo
z letošnjim šolskim letom
prvič prestopili šolska vrata.
O tem smo se pogovarjali z
učiteljicama in vzgojiteljicama z Osnovne šole Ivana
Groharja Škofja Loka. Na tej
šoli bodo letos v dveh razredih na matični šoli in na
treh podružnicah sprejeli
62 prvošolčkov.
Kot pravijo, prehod otroka
iz vrtca v šolo večinoma ni
težak. "Kar dobro je poskrbljeno, da je ta prehod za
otroka čim manj stresen. To
pomeni, da je dnevni red in
način dela podoben, kot so
ga imeli v vrtcu. Večina
otrok se veseli vstopa v šolo,
kar se potem čuti tudi s pozitivnim odnosom, ki ga

imajo do dela," je pogovor
začela vzgojiteljica Valentina Žagar, o pričakovanjih
otrok pa nadaljevala: "Otroci imajo vsako leto bolj realna pričakovanja. Še vedno
pa veliko otrok misli, da se
bodo že takoj v 1. razredu
začeli učiti pisati in brati.
Pričakovanja otrok so seveda odvisna tudi od tega,
kako jim šolo predstavijo
starši. Predstavijo naj jo kot
nekaj lepega in pozitivnega,
nikakor jih s šolo ne smejo
strašiti." Kljub vsemu pa je
razlika med nekdanjo malo
šolo in 1. razredom v devetletki, kar potrjuje tudi
vzgojiteljica Maja Doljak:
"Razlika je predvsem v
učnem programu, medtem
ko so metode dela podobne.
Doseči moramo veliko ciljev, ki so določeni s šolskim
učnim načrtom. Poleg tega

je prvošolčkov napredek
ovrednoten tudi z opisnimi
ocenami."
Nekateri otroci imajo pri
prehodu iz vrtca v šolo več
težav, drugi manj. Učiteljica
Ivanka Dolenc o tipičnih težavah prvošolčkov pravi:
"Prilagoditi se morajo delu v
skupini. Nekateri imajo težave tudi s samostojnostjo.
Prav zato se v prvem obdobju trudimo, da otroci te
osnovne spretnosti na primeren način pridobijo in pri
tem spodbujamo tudi starše.
Se pa otroci drug od drugega
veliko naučijo, želijo napredovati." Kot še pravi Dolenčeva, se otroci v šoli že prvo
leto veliko naučijo. Starše
ponavadi zanima tudi, koliko naj otrok zna pred vstopom v šolo, se obremenjujejo, če otrok še ne zna pisati,
računati. Učiteljica Urška

"Pouk" začnejo z jutranjim krogom
Kakšen je dopoldan prvošolčka? Več o tem je povedala
učiteljica Urška Ziherl: "Z devetletko se je uvedel jutranji
krog. Zjutraj se zberemo v krogu, se pozdravimo, nato
pa nadaljujemo delo po kotičkih, kjer otroci spoznavajo
učno snov. Izberemo dva ali tri kotičke in otroci
izmenjaje obiščejo vse. "Pouk" torej poteka predvsem po
kotičkih in skozi igro. Dan se znova zaključi v krogu,
ko se pogovorimo, kaj vse smo naredili." Dan prvošolčka staršem predstavijo na skupnem sestanku. "V sodelovanju z vrtcem šolo predstavimo tudi bodočim
prvošolčkom. Želimo jim pregnati morebiten strah pred
šolo in spodbuditi njihova pričakovanja," pravi Ivanka
Dolenc. M. B.

V prvem razredu računajo do deset

Ziherl pojasnjuje: "To sploh
ni pomembno. Pogosto je
celo tako, da tisti, ki že znajo
pisati, znajo narobe, in potem jih je treba na novo
opismenjevati. Za vstop v
šolo so bolj pomembne druge veščine, na primer otrokova samostojnost in delovne navade."

Večina otrok pričakuje, da se bodo v 1. razredu naučili
pisati črke, vendar ni tako. Kaj vse se naučijo prvošolčki, je
pojasnila učiteljica Ivanka Dolenc: "Naučijo se veliko.
Najbolj pomembno je, da se vključijo v skupino, da sprejmejo določena pravila, ki veljajo za to skupino. Eno izmed
pravil je, da ko nekdo govori, so drugi tiho. Prvošolček
napreduje v grobi in fini motoriki, pridobi novo znanje na
glasbenem, likovnem, športnem področju. Pri slovenščini
imamo velik poudarek na razvijanju glasov, poslušanju
pravljic, tudi na ustnem izražanju. Starši naj otroka doma
opozarjajo na razločno govorjenje. Devetletka je na področju slovenščine prinesla, da so otroci veliko bolj pogumni,
ko nastopajo, ko povejo svoje mnenje. Pri matematiki
predvsem razvijamo odnose, številske predstave, proti
koncu prvega razreda se naučimo pisati številke do 20
in računati do 10. Vse to pa poteka skozi igro." M. B.
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Študij v tujini

Študenti po znanje
v tujino
Študenti se v zadnjih letih vse pogosteje odločajo za šolanje, študij ali prakso v tujini. Med njimi sta
tudi Tomaž Draksler in Tina Stanovnik iz Škofje Loke.

Tina Stanovnik: Vas tujina še mika? "Tujina me mika, vendar je študij težji kot v Sloveniji, zato bi se morda podala le
na prakso ali delo v bližnje države. Poletna praksa je sicer
nekaj običajnega, pa vendar premalo prepoznavnega v
Sloveniji. Sama sem se pozanimala o možnostih, nato pa
so mi na pomoč priskočili tudi na fakulteti," pravi Tina
Stanovnik. Tina (na desni) s sostanovalko in sošolko Raluco iz Romunije.

Tomaž Draksler: Kaj bi rekli tistim, ki se glede študija v
tujini še obotavljajo? "Vsakdo naj le gre in poskusi, vsak
bo pridobil svojo izkušnjo, svojo zgodbo. Včasih je tudi
težko, a neprecenljivo," pravi Tomaž Draksler, ki kot najtežji
del desetmesečnega študija opiše jezikovne težave pri
timskem delu z vrstniki iz Danske, ki so večkrat namesto
angleščine uporabljali materni jezik. I Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka - Tomaž Draksler je 23-letni študent arhitekture v Ljubljani, ki se je
na desetmesečni študij prek
Erasmusa podal v danski
Aalborg, Tina Stanovnik pa
je leto mlajša študentka
Ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je na Dunaju obiskovala poletno šolo. "Na Dunaju sem v treh tednih opravila dva izpita, ki ju bodo
priznali tudi doma," pove
Tina in na vprašanje o pogojih za sodelovanje našteje:
redni študij, potrdilo o znanju nemškega jezika, dobro
povprečje ocen. "Za študij v
Avstriji sem se odločila zaradi nemščine in bližine, vsekakor pa moraš biti priden,
da se poleti podaš v šolo,"
pove. "Odločil sem se zaradi
novih izkušenj, o katerih so
mi govorili kolegi, za Aalborg pa je bila odločilna kvaliteta študija," pravi Tomaž,
ki je nad študijem v tujini
navdušen, čeprav je že pred
odhodom vedel, da mu na
Danskem opravljenih izpitov doma ne bodo v celoti
priznali.
Šolanje v tujini ocenjujeta
kot življenjsko šolo izkušenj, ki jih doma ne bi mogla pridobiti. "Govorim o
drugem jeziku, spoznavanju vrstnikov iz vse Evrope
in sveta, nove kulture in razlik pri delu na fakulteti. Vsi

projekti se izvajajo timsko,
delali smo konkretne projekte," pravi Draksler in trdi,
da tovrstnega znanja pri nas
ne bi dobil. V Aalborgu sta
bila v tem letu le dva slovenska študenta, zato je moral
komunicirati v angleškem
jeziku: "Z danščino sem se
sicer trudil na tečajih, vendar zaradi celodnevnih obveznostih dlje od osnov nisem prišel," pove Tomaž.
Tina je bila v poletni šoli
ekonomskih ved edina Slovenka med 130 študenti z
vsega sveta. "Ne, ne, to niso
bile počitnice, saj smo imeli
vsak dan od 9. do 16.30 študijske obveznosti, kasneje
pa priložnost za oglede,
šport in podobno," pojasni.
S pripravo eseja v nemškem
jeziku je pridobila štipendijo in na ta način "zbila" šolnino z dva tisoč na 490 evrov. Poleg tega je porabila
tudi nekaj prihrankov za
prevoz, sicer pa je bilo v šolnino všteto skorajda vse, od
hrane, prenočišča v študentskem domu, vozovnice za
metro in nekaj ogledov. Tomaž po drugi strani ocenjuje, da je financiranje študija
v veliki meri odvisno od študenta, staršev in programa
Erasmus. Ta poleg brezplačnega študija vsakemu namenja tudi štipendijo, ki pa
je bila za bogato Dansko
(pre)nizka. "Želel sem si
ogledati državo, zato sem

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor

Boštjan Bogataj

tudi dodatno služil. Kolikor
sem le lahko, sem ponoči čistil trajekte," pove bodoči arhitekt.
Študij v tujini ti ponuja priložnost osamosvojitve, pridobivanje samozavesti, pove
Tomaž: "Na ta način sem
tudi doživel pravo študentsko življenje, ki ga pri nas
nisem spoznal. Najtežje pa
je bilo po vrnitvi, ko moraš
zopet živeti s starši. Temu
pravijo posterasmusova depresija (smeh)." Tudi Tina
Stanovnik je živela med študenti, njena sostanovalka je
bila iz Romunije: "Tega pri
nas, ker se na študij vsakodnevno vozim, živim pa pri
starših, ne bi mogla doživeti." Celotno izkušnjo oce-

njuje kot pozitivno, saj ji v
treh tednih niti enkrat ni
bilo dolgčas: "Zbrali smo se
študenti z vsega sveta, vsi
približno enako stari, z enakimi pogledi in vsi ekonomisti." O delu v tujini Tomaž za zdaj ne razmišlja,
čeprav so ga na Danskem
vabili, da ostane. Pred zaključkom študija bi rad odšel še na prakso v tujino.
"Študij v tujini je velika izkušnja, za vse, ki jih preveč
daje domotožje, pa je poletna šola idealna izbira.
Sama o tem ne razmišljam
več, saj so pogoji strogi, delo
v tujini pa me zanima le ob
sodelovanju fanta," pove
Tina, ekonomistka, ki danes
zagovarja diplomsko delo.
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Šolski prevozi

Vozni redi so prilagojeni

Vpisuje v jesenske
tečaje ANG, NEM, FRA.
(splošne in poslovne na vseh
stopnjah, konverzacijske).

V avtobusnem in železniškem prometu so pripravljeni na začetek šolskega leta. Odhode avtobusa so
prilagodili tudi za Srednjo biotehniško šolo v Strahinju.

Ter priprave na:
■ Mednarodne izpite
■ Izpite državnega izpitnega
centra za aktivno znanje
■ Maturo

Maja Bertoncelj
Kako so na začetek šolskega
leta pripravljeni v potniškem prometu, smo vprašali pri avtobusnem prevozniku Alpetour in na Slovenskih železnicah. "Priprave
na novo šolsko leto se začnejo že ob koncu tekočega, ko
devetošolcem pošljemo anketne lističe s prošnjo, da
vpišejo, kje bo njihov bodoči
kraj šolanja. Vsem, ki so izpolnili anketo, in dijakom
drugih, tretjih ter četrtih letnikov nato v avgustu pošljemo ponudbo, opremljeno s
cenami in odhodi avtobusov
iz kraja bivanja ter vrnitvijo
iz kraja šolanja. Vozni redi
so prilagojeni tako, da ustrezajo večini dijakov, saj imajo
posamezne šole različne začetke in konce pouka. V zadnjem obdobju smo zaradi
premestitve šole na drugo
lokacijo prilagodili odhode
tudi za Srednjo biotehniško
šolo v Strahinju," pojasnju-

jejo pri avtobusnem prevozniku Alpetour in dodajajo,
da bodo v jutranji in opoldanski konici iz in do večjih
središč zagotovljene pogostejše povezave.
Na novo šolsko leto so pripravljeni tudi na Slovenskih
železnicah. "Zmogljivosti
svojih potniških garnitur in
vagonov prilagajamo predvidenemu številu potnikov, ki
ga spremljamo sproti z analizami prodanega števila
kart in s štetjem potnikov na
samih vlakih. Vozni red vlakov se sicer, enako kot po
vsej Evropi, zamenja enkrat
na leto, to je sredi decembra. Slovenske železnice
med letom sprejemajo pobude, želje in pripombe potnikov. Usklajujemo pa se
tudi s šolami in vozne rede
prilagajamo začetku oziroma koncu pouka," so sporočili iz Službe za organizacijsko komuniciranje pri Slovenskih železnicah. Kot pravijo, so dobršen delež potni-

JEZIKOVNA ŠOLA, d.o.o.
SELJAKOVO NAS. 33,
4000 KRANJ
TEL.: 04/2310 644,
GSM 031/666 380
www.wrs1.com/progress/

POSEBNA PONUDBA:
INTENZIVNI TEČAJI V
SKUPINAH Z 2 - 5 UČENCI

Usklajeni vozni redi vlakov in avtobusov

S septembrom bo na avtobusih in vlakih znova več
šolarjev. I Foto: Gorazd Kavčič
kov na vlakih prav dijaki: "Z
začetkom šolskega leta na
Slovenskih železnicah zato
povečamo zmogljivosti potniških vlakov. Na progah so
vse razpoložljive potniške
garniture in vagoni. Kljub
temu pa se tega, da bi v konicah vsi potniki, tudi tisti z

zadnjih postaj pred Ljubljano, sedeli, s sedanjim številom potniških garnitur vedno ne da zagotoviti. Slovenske železnice načrtujejo nakup novih potniških garnitur in vagonov, s katerimi
bomo lahko povečali zmogljivosti."

Nekateri dijaki pri vožnji v šolo kombinirajo prevoz z avtobusom in vlakom. Kot pojasnjujejo pri Alpetourju, kombiniranih
vozovnic s Slovenskimi železnicami sicer nimajo, pravijo pa,
da so v Škofji Loki, Kranju in na Jesenicah vozni redi vlakov in
avtobusov usklajeni. Je pa nakup šolske vozovnice za starše
velik strošek. "Kupcem mesečnih vozovnic dajemo dodatne
počitniške popuste. V tem šolskem letu v februarju, aprilu in
juniju, dijakom zaključnih letnikov pa še v mesecu maju. Vsem
kupcem junijske mesečne in kupcem letne vozovnice v juliju in
avgustu priznamo 50 odstotka popusta pri nakupu enosmerne vozovnice na vseh naših linijah. Letne vozovnice veljajo tudi
v juliju in avgustu," so povedali pri Alpetourju ter dodali, da je
prodaja vozovnic zadnja leta dokaj konstantna, upoštevaje seveda šibkejšo šolajočo se generacijo. Na Slovenskih železnicah
so s prodajo vozovnic za dijake in vajence začeli 20. avgusta.
"Pri nakupu polletne šolske vozovnice potnik plača ceno štirih
mesečnih, pri nakupu letne šolske vozovnice pa plača ceno 8
mesečnih vozovnic," so pojasnili. Kot ugotavljajo, se število
potnikov na vlakih povečuje. V prvem polletju letošnjega leta je
bilo na progi Ljubljana-Jesenice prepeljanih za 7,6 odstotka več
potnikov kot v enakem obdobju lani. M. B.

SREDNJA LESARSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA izobražuje za naslednje poklice:

OBDELOVALEC LESA ● MIZAR ● TAPETNIK
● LESARSKI TEHNIK ● OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
●

Slušateljem izdelamo individualni načrt izobraževanja, ki upošteva predhodno
izobraževanje in delovne izkušnje. Potek izobraževanja bomo prilagodili vašim potrebam
in zmožnostim. Z dostopnimi cenami izobraževanja vam želimo omogočiti
pridobitev poklica. Vloge za vpis sprejemamo do informativnega dne, ki bo
17. septembra 2008 ob 15.30 v SLŠ Škofja Loka.
Slovenska industrija in obrt potrebujeta dobro usposobljene ljudi za nadaljnji razvoj.

SREDNJA LESARSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA,
Kidričeva cesta 59, 4220 ŠKOFJA LOKA
Tel.: 04/5130-500, fax: 04/5130-501, e-naslov: sls-sk.loka@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~sskrles1s

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
– IZOBRAŽEVANJE S TRADICIJO!

LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA
KRANJSKA CESTA 4,
4240 RADOVLJICA

V ŠOLSKEM LETU 2008/09 SMO PRIPRAVILI VPISE V NASLEDNJE
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:
BREZPLAČNA OSNOVNA ŠOLA ZA
ODRASLE (7., 8. in 9. razred)
Srednješolski poklicni programi:
RAČUNALNIKAR - NOVOST
■ TRGOVEC - PRODAJALEC IN
PREKVALIFIKACIJA ZA POKLIC
PRODAJALEC (ENO LETO)
■ ADMINISTRATOR
■

Srednješolski strokovni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK – PTI
■ EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNI
■
■

■

TEČAJ za gimnazijce
TURISTIČNI TEHNIK

V sodelovanju z Zavodom IRC organiziramo
višješolsko strokovno izobraževanje:
ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
EKONOMIST
FAKULTETA ZA UPRAVO v študijskem
središču LU Radovljica v študijskem
letu 2008/09 vpisuje v 1. letnik
dodiplomskega visokošolskega študija
UPRAVA in magistrskega študijskega
programa UPRAVA

NE ODLOŽITE SVOJEGA ŠOLANJA ŠE ZA ENO LETO
INFORMACIJE: 537-24- 00, info@lu-r.si
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Varnost

Previdnost tudi tam, kjer se otroci igrajo.
Matjaž Gregorič
Prometni policisti opozarjajo starše in voznike, naj
otrokom, ki se odpravljajo v
šolo, tudi sami dajo zgled s
svojim obnašanjem v prometu. Za večjo varnost naših
otrok policija priporoča:
Starši naj v prvih šolskih in
tudi prihodnjih dneh čim več
časa namenijo prometnovarnostni vzgoji otrok! Preverijo
naj, kaj otroci znajo in zmorejo, ne samo na šolski poti,
ampak tudi na sprehodu, na
kolesu ali v avtomobilu. Pri
tem ne gre pozabiti, da je
najboljša vzgoja vedno lasten

zgled! Enako pomembno je
pri prevozu otroke dosledno
zavarovati z varnostnimi pasovi oziroma uporabljati
otroške varnostne sedeže.
Tudi starši naj vedno uporabljajo varnostni pas.
Vozniki motornih vozil morajo biti kot udeleženci v
prometu na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni. Temu je treba
prilagoditi tudi način vožnje. Še posebej naj bodo
vozniki pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se
morda otroci igrajo, torej na
ulicah, parkiriščih in v bližini stanovanjskih objektov.

www.gorenjskiglas.si

Šolska ulica 2, 4290 Tržič
tel.: 04/592 55 50, info@lu-trzic.si
V šolskem letu 2008/2009 lahko vpišete:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
ŠTUDIJ LOGISTIKE
(VII. stopnja)

SREDNJEŠOLSKE IN POKLICNE
PROGRAME
(ekonomski tehnik, trgovec, administrator …)
Vabljeni tudi k vpisu v ostale programe!

4220 Škofja Loka,
Podlubnik 1b
Tel.: 04 506 23 17
Fax: 04 506 23 18
E-pošta: iod@ss-sl.si
http://www.ss-sl.si

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
v šolskem letu 2008/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------Izobražujemo za poklice:
Pomočnik v tehnoloških procesih
Inštalater strojnih instalacij
Oblikovalec kovin - orodjar
Avtoserviser
Avtokaroserist
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Avtoservisni tehnik (PTI) - NOVO

Varne šolske poti
so skrb vseh
Ukrepi za večjo prometno varnost otrok se ponavadi začnejo šele nekaj dni pred začetkom šolskega
leta, poostren policijski nadzor v prvih dveh tednih.
Matjaž Gregorič
Kranj - Začetek novega šolskega leta je pred vrati in na
cestah bodo pogosteje kot
med počitnicami otroci, med
njimi se jih bo v šolo mnogo
podalo prvič. Skrb za tiste, ki
prvič stopajo na šolske poti in
ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna.
Ob tem pa seveda ne smemo
pozabiti tudi na učence, ki se
po dolgih počitnicah vračajo v
šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po
svoje (predvsem prometne
znake, ki obveščajo o varni
hoji), prav tako pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in
oddaljenosti bližajočega se
vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci in mladoletniki spadajo v tako imenovano skupino šibkejših
prometnih udeležencev, saj
se zelo redko pojavljajo kot
povzročitelji prometnih nesreč. Zato morajo vozniki nanje še posebej paziti.
Zagotavljanje varnosti otrok
je v prvih septembrskih

V prometno vzgojo naj se vsaj v prvih šolskih dneh aktivno vključijo tudi starši in
vzgojitelji. I Foto: Gorazd Kavčič
dneh ena najpomembnejših
nalog policije. V skladu z
usmeritvami na področju
zagotavljanja varnosti cestnega prometa bodo policisti
ob začetku šolskega leta izvedli ustaljene aktivnosti. S
stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo
prispevali k umirjanju prometa, zato je predvsem v prvih šolskih dneh mogoče
pričakovati tudi meritve hitrosti.

Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno
predvsem v problematiko
otrok in mladoletnikov kot
potnikov in nadzoru upoštevanja prometnih predpisov
voznikov na območjih, kjer
se otroci najpogostejše zadržujejo.
Seveda pa policija ni edina,
ki bo poskrbela, da bodo
otroci na šolskih poteh varni. V preventivne akcije se
vključuje tudi Svet za pre-

ventivo in vzgojo v cestnem
prometu, ki je v večini občin
poskrbel za namestitev opozorilnih tabel in plakatov,
skupaj s predstavniki občinskih svetov za preventivo in
vzgojo pa so pregledali in
dopolnili načrte varnih šolskih poti. Poleg tega bodo
prehode čez ceste v bližini
šol in na drugih nevarnih
mestih v prvih šolskih dneh
varovali tudi pripadniki civilne zaščite.

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.

www.gorenjskiglas.si

Starši so zgled otrokom

Višješolsko izobraževanje
Inženir strojništva
Tečaji:
- Računalništva: word, excel, power point,
auto-cad, integra-cad
- za voznika viličarja
- Usposabljanje za programiranje CNC
obdelovalnih strojev

INFORMATIVNI DAN
v sredo, 3. 9. 2008, ob 16. uri
v učilnici 236
VLJUDNO VABLJENI!

Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Zanimivosti

Počitnice bi lahko podaljšali
Pred začetkom pouka je še čas za zabavo, so ugotovili v Lučinah. Letos so pripravili že deseto
predšolsko zabavo, tokrat s Čuki.
Boštjan Bogataj
Lučine - Čeprav jubilejni,
deseti predšolski žur ni bil
namenjen zgolj šolarjem ali
njihovim mlajšim bratcem
in sestricam iz vrtca, saj so
letos hkrati praznovali tudi
šestdesetletnico ustanovitve
domačega gasilskega društva, pa je zabava tik pred začetkom šolskega leta mladim
v Lučinah dobro dela. "Poleg
gasilske parade in godbe smo
mladim omogočili razgibavanje na trampolinu, pripeljali
čarovnika Davida, nastopili
bodo priljubljeni Čuki in Jasna Kuljaj," je o programu za
mlade povedal organizator
Silvo Cankar, ki tako tudi na
zabaven način šolarjem sporoča - šole bodo kmalu odprle
vrata, izkoristite zadnje proste dni! K dobremu razpoloženju je veliko prispeval tudi
njegov brat Janez Cankar, ki
se ga spomnimo iz priljubljene televizijske nanizanke.
Kaj so počeli med počitnicami, se veselijo začetka pouka
ali bi morale biti počitnice

"V šoli je zelo lepo, rada
imam telovadbo in matematiko," pravi Jasmina
Peternelj, ki je med počitnicami s prijateljicami odkrivala skrite kotičke.

"Zabavali smo se na morju
in na skavtskem taboru,
kjer je bilo zaradi dežja
zelo blatno, vendar smo se
imeli lepo," pravi Manca
Jelovčan.

daljše in podobno, smo vprašali nekaj šolarjev. "Med počitnicami sva se veliko ukvarjala s športom, predvsem kolesarila, igrala nogomet, ..., v
vseh športih sva se poskusila," sta nam povedala Urban
in Gašper Čepon. Na predšolsko zabavo sta prišla (v

spremstvu staršev) predvsem
zaradi Čukov in dobre glasbe, na vprašanje o pričakovanju pouka pa je starejši Urban povedal: "Vsak šolar si
želi daljših počitnic. Vsaj za
kak mesec bi jih morali podaljšati, da bi bolje izkoristili
lepe dni."

"Med počitnicami sem se igrala s prijateljicami, tudi sošolkami. Velikokrat smo šli
na sprehod in odkrivali skrite
kotičke v naši okolici," je povedala Jasmina Peternelj, ki
komaj čaka na začetek pouka. "V šoli je zelo lepo, rada
imam telovadbo in matematiko," je dodala. Tudi ona je
na predšolski žur prišla zaradi Čukov. Za razliko od predhodnikov pa so za Manco Jelovčan počitnice pomenile
tudi več pomoči pri domačem delu. "Zabavali pa smo
se na morju in skavtskem taboru. Slednje je bilo najboljše, saj smo se v Podturjaku
zbrali skavti z vsega sveta in
je bilo veliko dobre družbe,"
pravi Manca. Malo pogreša
pouk, vse pripomočke ima že
pripravljene, po drugi strani
pa bi počitnice lahko za kak
dan še podaljšali. "Vse ima
svoje dobre in slabe plati.
Med dobrimi je tudi ta, da
bom končno spet videla sošolke in sošolce," je še povedala Manca, ki je bila na predšolskem žuru že večkrat.

Urban in Gašper Čepon: "Vsak šolar si želi daljših počitnic.
Vsaj za kak mesec bi jih morali podaljšati, da bi bolje
izkoristili lepe dni."

Čarovnik David se je tokrat preoblekel v zajca in navdušil
številne malčke.

Gorenjska banka d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, www.gbkr.si
Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, www.triglav.si

GREŠ V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE?

Postanite štipendist(ka)

Slovenske vojske
Informacije dobite:
Uprava za obrambo Kranj,
Bleiweisova cesta 32,
Telefon: 04/202 31 00

Pisarne:
Kranj, Nazorjeva ul. 1, 04/281 73 10,
Škofja Loka, Poljanska c. 2, 04/512 75 80,
Tržič, Cankarjeva c. 1, 04/596 30 80,
Jesenice, C. maršala Tita 78/a, 04/586 02 78,
Radovljica, Gorenjska c. 15, 04/531 51 11

ČAS JE ZA

AKCIJO

PRILOŽNOST, KI JE NE MOREŠ SPREGLEDATI.
Uredi si BREZPLAČNO NEZGODNO
ZAVAROVANJE za šolsko leto 2008/2009.
Posluj z Gorenjsko banko in banka ti pokrije stroške
premije nezgodnega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav.

Rok prijave:
dijaki do 8. septembra 2008
študenti do 6. oktobra 2008
www.slovenskavojska.si

VELJ
A
31. 10 DO
. 2008
.

Šolski glas

Križanka

Nagrade: 3x darilni bon otroška
trgovina Mavrica, Gorenja vas
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do torka, 9. septembra 2008, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

29. 08. 2008

stran 40

Šolski glas, petek, 29. avgusta 2008
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Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj
www.gorenjskiglas.si

CMYK

naročnine

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

mali oglasi

04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

