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Pravijo, da fotografija ujame prav posebne trenutke in za seboj nosi spomine, ko ti že zbledijo. Danes lahko fotkamo na vsakem koraku,
ampak slike nam vedno ostanejo v telefonu.
Seveda, lahko jih daš na računalnik ali celo razviješ v prave fotografije, ampak večkrat na to pozabimo in fotke ostanejo na naših SD karticah.

“

S polaroidnimi fotoaparati pa je
čisto druga zgodba. Poiščeš popoln kader, fotkaš, počakaš dve
sekundi in profesionalno fotko
imaš v rokah!

Ne misli, da polaroidni fotoaparati ne ponujajo
prav toliko kot kamere na telefonih. Prav
zaprav ponujajo še veliko več. Naslednjič lahko na rojstnodnevni zabavi fotkaš prijatelje in
jim takoj za spomin v roke potisneš svežo fotografijo. Pošiljanje mailov in MMSov lahko izpustiš
tudi na naslednjem obisku pri babici – ker
tako ali tako ne zna uporabljati pametnega
telefona, ji lahko fotografijo sebe in brata
obesiš na hladilnik.

Prav tako lahko izdelaš prav poseben album, v
katerem ohraniš spomine na sošolce in sošolke
iz srednje šole. Na fotke lahko napišete tudi
spomine, ki vas bodo kasneje v življenju
spomnili na zabavne trenutke.
Naslednjič, ko razmišljaš, kaj podariti za darilo,
kako okrasiti svojo sobo ali preprosto samo,
kako ohraniti vse prelepe spomine, se spomni
na polaroidno kamero! Pri FOTOJAMA ti ponujajo velik izbor polaroidnih fotoaparatov, od najbolj
kvalitetnih do tistih na film za enkratno uporabo.
Poleg fotoaparatov prejmeš tudi mnoge nastavke in dodatke za še boljše fotografije.

“

Mladost je samo ena, uživaj jo,
obenem pa ohrani nepozabne
spomine!

www.fotojama.com
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Višje strokovno izobraževanje

Lektoriranje:
Sonja Poznič Cvetko

Vse gradivo v javnem glasilu Dijak je
avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena
uporaba ali posredovanje novic in
informacij v druge medije nista
dovoljena in sta protizakonita.
Kopiranje ali razmnoževanje je
možno le s pisnim privoljenjem
izdajatelja. Vse znamke, logotipi in
slike so zaščiteni in so last njihovih
lastnikov oz. družb.

12
14

Naslovnica: Shutterstock

Javno glasilo Dijak je vpisano
v evidenco javnih glasil,
ki jo vodi Ministrstvo za Kulturo RS,
pod zaporedno številko 1353.
Po mnenju Ministrstva za kulturo
se šteje med proizvode, za katere
se plačuje 9,5-odstotni davek.
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Avtor: Tajda Koblar

Si tudi ti že veliko slišal o študiju in študentskem življenju, vendar nisi prepričan,
čemu bi verjel in kako bi se pripravil?
Spodaj lahko najdeš nekaj mitov in resnic
o študiranju, ki so jih zaupali študentje.
MIT: Metode učenja iz
bodo pomagale na faksu.

srednje

šole

ti

RESNICA: Super je, če si v srednji šoli našel
sistem učenja, ki ti ustreza in ti prinaša dobre
ocene. Vsak od nas je drugačen tip človeka in
zato tudi ubiramo različne metode za učenje.
Toda na faksu se boš kar naenkrat znašel pred
debelimi skriptami, ki so trikrat bolj zahtevne
od srednješolske snovi. Tako boš verjetno
moral najti način učenja, ki ti najbolj ustreza za
predelovanje take količine podatkov. Najbolj
pa se splača, da že med letom slediš preda
vanjem in tako veš, kaj je pomembno in kaj ne.
MIT: Med predavanjem mi ni treba pisati zapiskov, saj vse piše v učbeniku.
RESNICA: Narobe! Tako kot v srednji šoli je
tudi na faksu pomembno, da poslušaš profesorja in si prisoten tudi z glavo, ne samo s telesom. Tako boš na koncu pred izpitom imel
pregled nad celotno snovjo in boš vedel, kaj je
4

September 2018

Študij

profesor izpostavil kot pomembno in česa ne.
Poleg tega na internetu kroži veliko zapiskov,
ki so lahko tudi napačni, zato se boš največ
naučil iz svojih.
MIT: Lažje mi je pisati zapiske na računalnik
kot na roke.
RESNICA: Mogoče je res hitreje in bolj učin
kovito, vendar je dokazano, da se največ na
učimo, če pišemo na roke. Računalnik lahko
predstavlja veliko motnjo pri učenju, saj vemo,
da je takrat vse ostalo veliko bolj zanimivo.
Pisanje z roko pa spodbuja čisto drugačne
procese v možganih in omogoča, da si več
zapomniš v krajšem času.
MIT: Večina študentov diplomira v treh letih.
RESNICA: Ne želimo spodbujati zavlačevanja
študija, vendar je dejstvo, da več kot 50 % študentov diplomira v štirih letih ali več. Na vsaki
stopnji študija ti pripada eno leto absolventa.
Poleg tega se vsakemu petemu študentu nekaj zalomi in eno leto pavzira, da opravi izpite
za nazaj. To ni nič groznega! Seveda naj bo tvoj
cilj, da boš študij zaključil v najkrajšem
možnem času, če pa se ti vmes kaj zalomi, pa
tudi ni konec sveta!
MIT: Diploma ti začrta prihodnost.
RESNICA: Še kako ni resnično! Veliko študentov doštudira svojo smer in kasneje ugotovi, da

mu kaj drugega bolj leži. To je povsem normalno. Pomembno je, da si med študentskimi
leti nabiraš izkušnje in širiš obzorja, na koncu
pa prideš do tiste službe, ki te izpopolnjuje in
veseli.
MIT: Študent, ki ima dobre ocene, bo lažje
dobil službo.
RESNICA: Ni res! Ocene ne pomenijo veliko pri
iskanju zaposlitve. Tisto, kar je bolj pomembno,
so izkušnje, ki si jih nabereš med študijem. Vsaka fakulteta ponuja možnost obštudijskih dejavnosti, kot so društva, študentske organizacije,
klubi, aktivnosti itd. Vse to ti prinese praktično
znanje in veščine, ki ti vedno pridejo prav. Pa še
spoznaš veliko novih ljudi in si začneš graditi
svojo mrežo znancev in poznanstev.

Notranja oprema | Vizualne komunikacije | Tekstilije in oblačila | Dizajn management | Nakit
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Zakaj

študirati?

O tem, zakaj je dobro študirati, kaj ti študij
poleg znanja na svojem področju še prinaša in
zakaj so izbrali svojo fakulteto, so se razgovorili
študentje in študentke različnih fakultet in
univerz.

Laura, Univerza v MB,
Fakulteta za
turizem Brežice
Kot študentka na Fakulteti za
turizem Brežice lahko rečem,
da je bila moja izbira prava in da bi se odločila
enako, če bi se še enkrat odločala. Fakulteta za
turizem Brežice je resda mala fakulteta, ki pa
ponuja nešteto možnosti, npr. izmenjave in
opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini,
da pa o prijaznih predavateljih in zaposlenih
na fakulteti sploh ne govorim. Mi na fakulteti
se poimenujemo kar “FTrganci”, zakaj je temu
tako, pa boš spoznal, če prideš k nam
študirat!

Aljaž, Univerza v MB,
Fakulteta za kemijo
Vpliv študija na posameznika je
odvisen predvsem od njegove
lastne zagnanosti in radove6
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Avtor: Ema Kranjc
dnosti. Študent lahko študij zaključi in ne odnese ničesar, lahko pa v času študija nabere
neprecenljive izkušnje. Sam menim, da sem s
pomočjo študija na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo, spoznal predvsem, kako
delati v skupini in zakaj je to za razvoj vseh
najbolje. Sklenil sem številna prijateljstva in
razširil krog ljudi, ki jih poznam. Menim, da
vpis na študij ni pogoj za uspeh, je pa nedvoumno dobra podlaga za to, še posebej, če si
pripravljen vložiti nekaj truda in kako neprespano noč.

Študij

Vitan, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta
za družbene vede

Zakaj

Študij na Fakulteti za družbene
vede omogoča pridobivanje
znanj s področja najrazličnejših družboslovnih ved: od novinarstva, sociologije, antropologije do politologije, medijskih študij in marketinga. Študenti se naučijo kritičnega razmišljanja in širšega pogleda na družbo. FDV
ponuja 9 različnih programov študija, zato
lahko vsak dijak, ki ga zanima družboslovje,
najde program zase.

študi

rati?

Jure, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Študij se mi zdi pomemben,
ker je to vstopnica v svet prve
prave zaposlitve in prvi pogoj,
ki ga želi imeti delodajalec, preden te povabi
na razgovor. Seveda pa ne študiramo samo
zaradi naziva. V času izobraževanja pridobiš
široko znanje, ki ga potrebuješ pri strokovnem
delu. Zagovarjam stališče, da si študij izbe
remo na podlagi lastnih želja ter interesov, saj
nam to prinaša motivacijo za učenje.

Kaja, Univerza v MB,
Pedagoška fakulteta
Moje mnenje je, da najprej študiraš predvsem zase, za svoj

osebni razvoj, kajti v prvi vrsti mislim, da je treba izbrati takšen študij, ki te zanima, ne glede
na to, ali bodo prosta delovna mesta in kakšna
bo plača.

Izvedite več na
www.fgpa.um.si

Univerzitetni študijski programi:
Gradbeništvo
Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo
Prometno inženirstvo
Arhitektura
Visokošolski strokovni študijski programi:
Gradbeništvo
Prometno inženirstvo

Posebna izdaja revije Študent
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Študij

6
1.

nasvetov za
produktivno
učenje

Organiziraj se

Napiši si roke za vse teste, izpite,
eseje in seminarske naloge. Za
posamezne teste oziroma izpite si
izpiši tudi snov po poglavjih.
Sproti si označuj, kaj si že opravil, saj ti to daje
motivacijo za nadaljnje učenje in boljši pregled nad tem, kaj te še čaka. Dobro je tudi, da
si celotno snov razporediš na manjše dele, tako se ti bo zdela bolj obvladljiva. Vse izpite, teste, eseje in seminarske naloge si razvrsti od
bolj pomembnega do manj. Več časa moraš
vložiti v tisto, kar ti ne leži, zato je to prav gotovo
bolj pomembno.

8
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2.

Avtor: Lina Gorjup

Uredi delovni prostor

Dobro je, da imaš prostor, kjer
se vedno učiš in pišeš naloge,
urejen in da je to vedno isti prostor. Priporočljivo je, da imaš
pisalno mizo in udoben stol, da se ne učiš na
postelji. Miza naj bo čim bolj prostorna in pospravljenja, da imaš dovolj prostora in da lažje
razmišljaš. Ko začneš z učenjem ali pisanjem
seminarske naloge, imej ob sebi vse, kar potrebuješ. Prav tako si pripravi vodo in prigrizke, ki
ti bodo lajšali učenje.

Študij

Med učenjem si obvezno privošči kar nekaj odmorov, saj nima
smisla, da vztrajaš, če ti koncentracija po dveh urah pade. Dobro
je, da se vsake toliko časa malo raztegneš, še
boljše pa je, če se odpraviš ven na krajši sprehod
in se nadihaš svežega zraka. Kakšno naj bi bilo
razmerje med učenjem in odmorom, je odvisno od vsakega posameznika, vendar je dobro,
da si po približno enournem učenju vzameš
vsaj desetminutni odmor. Pomembno je, da si
res vzameš čas zase – pregledovanje družbenih
omrežij ali računalnika močno odsvetujemo, saj
se takrat pozornost popolnoma preusmeri.

4.

Odstrani vse moteče
elemente

Kljub drastičnemu tehnološkemu napredku, ki je pripomogel, da so nam vse informacije
na dosegu roke, je še vedno bolje, da se učiš s
papirjem in svinčnikom v roki. Računalnik,
tablica ali telefon so sicer izredno priročne
naprave, vendar pa tvojo pozornost odvrnejo v
sekundi. Priporočamo, da predvsem telefon,
če imaš zapiske ali študijska gradiva na
računalniku, odstraniš in ga odneseš čim dlje, da te ne bo
nobeno obvestilo oviralo pri učenju.

5.

Opravljaj po eno nalogo
naenkrat

Opravljanje več stvari naenkrat
je lahko površno in zmedeno,
vzame pa ti lahko tudi več časa, kot če bi si
naloge lepo porazdelil. Čeprav si morda živčen,
ker nisi prepričan, ali ti bo vse uspelo narediti
pravočasno, si vzemi čas za vsako stvar, na
koncu se vse izide, kot se mora.

6.

Nagradi se tudi za manjše dosežke

Zadovoljstvo nad že doseženim
ciljem ti daje motivacijo za
naprej. Pomembno je, da nisi
preveč samokritičen in da se ob uspehu
nagradiš za trud. Ni nujno, da je nagrada kaj
posebnega, lahko je zgolj malenkost – kot na
primer en dan odmora in počitka ali pa ogled
kakega filma. Treba si je vzeti tudi čas zase, saj
si na ta način napolniš energijo, da ne pregoriš
in da lahko dosegaš cilje še naprej.

Več na www.fhs.upr.si

3.

Vzemi si odmor

Posebna izdaja revije Študent
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Matura:
Strah je od
znotraj votel,
zunaj pa ga nič ni
Že ob začetku srednje šole se seznanimo z
maturo, z višjimi letniki pa pritisk še dodatno
narašča. Matura je preizkušnja, ki čaka vsakega
dijaka ne glede na srednjo šolo in do neke mere
odloča o nadaljnji študijski poti, če se posameznik zanjo odloči. Ker matura nosi veliko težo
(točke za vpis, izpiti v kratkem časovnem obdobju, pisni in ustni zagovori pred komisijo), pa se
10
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Avtor: Neva Novak

marsikomu zatresejo kolena. Pojavi se strah, da
naši končni rezultati ne bodo zadosti, kar se pogosto enači z idejo, da sami nismo dovolj dobri
bodisi za nadaljevanje študija na izbrani fakulteti
bodisi za doseganje ciljev v življenju nasploh.
Od tu torej strah pred maturo, ker ne predstavlja le zaključka nekega obdobja, ampak je
začetek novega, kar pa je lahko strašljivo. Poleg

Matura

tega so tu še profesorji, ki nas znajo strašiti z
maturo, kot da je ta nekaj, česar se moramo
bati. Moramo pa si zapomniti, da si tudi oni le
želijo, da bi izpit vzeli resno in seveda dosegli
čim boljše rezultate.
Maturo torej moramo vzeti kot izziv. Konec
koncev ne nosi celotne teže vpisnih možnosti – tu
so še morebitni sprejemni izpiti in zaključne ocene prejšnjih letnikov. Rezultati v povprečju niso
slabi, saj je matura sestavljena tako, da je odraz

Za pogum smo zbrali tudi nekaj vtisov
mladih, ki so maturo že pustili za seboj:
Hana, 21: »Nase sem začela gledat drugače,
ker je to zaključek neke šole, ki sem si jo
sama izbrala, in sem ponosna nase, da sem
to izpeljala do konca.«
Pia, 19: »Z maturo so nas strašili od prvega
dne prvega letnika. Vsak dan smo pri vsaki
uri samo o tem poslušali. Na koncu ugotoviš,
da to sploh ni nek big deal.«
Tinkara, 19: »Pole so lahko zahtevne glede na
to, kaj naredimo v šoli (tisoč in ena stvar, ki jo
prvič vidiš šele na teh polah), vendar se mi zdi,
da se tipi nalog v večini ponavljajo. Reševanje
starih pol je zato odlična priprava na
maturo.«

dela skozi leto in znanja, ki smo ga pridobili v vseh
letih šolanja. Lahko je tudi neke vrste predpriprava
na faks, saj je obseg snovi primerljiv tistemu za
izpite in je res bolj test za nas same in nas mentalno pripravi na prihajajočo spremembo.
Strah pred maturo je torej popolnoma nepotreben. Predstavlja nam zaključek nekega
obdobja našega življenja, zaradi vse nostalgije
in občutka, da bo srednje šole kmalu konec,
pa nas lahko zbliža s sošolci in tudi profesorji.

Ana, 20: »Nekatere naloge bodo seveda
zahtevne, ampak so pa ostale toliko lažje oziroma povprečno težke … Se mi zdi, da smo
se vsi malo preveč sekirali za maturo. Ampak
kdo ve, morda smo imeli ravno zaradi tega
dobre rezultate.«
Klemen, 19: »Pri večini maturitetnih predmetov sem imel podobno (ali celo boljšo)
oceno kot med šolskim letom. Če se torej
trudiš sproti, pa naj se to še tako klišejsko
sliši, se ti na koncu obrestuje, ker za maturo
samo še ponoviš tisto, kar si enkrat že znal.«
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kjer cenimo vaše znanje in s pomočjo strokovnih predavateljev, študijskega gradiva ter izvedbi dveh programov pridobite:

Dodiplomski program računovodstvo in finance
Naziv: Diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka

Podiplomski program

Forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Naziv: Magister/ica financ in računovodstva

Pridobljeno imamo akreditacijo za izpopolnjevalni enoletni študijski program:

CERTIFICIRANI PREISKOVALEC PREVAR – CPP

(omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva)

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA – CPR
(omogoča pridobitev praktičnih znanj s področja oblikovanja predlogov poslovnih odločitev)

Programi se izvajajo v prostorih VŠR - VISOKE ŠOLE ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE,
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana in Partizanska c. 26, 2000 Maribor

Posebna izdaja revije Študent
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Služim

sam

študentsko
in dijaško delo
Pred tabo je dolgo poletje in veliko dijakov se že
med srednjo šolo odloča za počitniško delo. Pridobitev počitniške službe je izziv, ki ti kot dijaku
prinese veliko izkušenj, zato je prav, da si tudi na
to pripravljen.
Kako poiščeš delo, ki ti najbolj ustreza? Največ
prostih del je zbranih na spletnih straneh razli
čnih študentskih servisov, kot so na primer e-študentski servis, Agencija M servis, spletna
stran mojedelo.com in še mnoge druge. Tam
lahko delo iščeš po različnih kategorijah in zagotovo boš našel nekaj zase!
Ko najdeš delo, ki bi ga rad opravljal, moraš
12
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Avtor: Andreja Bolha

delodajalcu poslati prošnjo za delo (po
navadi v obliki motivacijskega pisma) in življenjepis. Pomembno je, da v oboje vložiš dovolj
časa, premisliš in tudi oboje prilagodiš glede
na zahteve delodajalca. Skrivnost dobrega
motivacijskega pisma je namreč to, da se
delodajalec v njem najde in da razbere,
kakšen človek si in kaj so tvoje prednosti, ki jih
lahko uporabiš pri delu.
Če ti uspe napisati super motivacijsko pismo,
potem te bodo povabili na razgovor. Pravilna
priprava ti bo omogočila, da boš na razgovoru
sproščen, zato so spodnji nasveti zelo priročni:

Študij

Priprava na razgovor se začne že doma.
Raziskovanje o podjetju je obvezno! Zakaj?
Vsakega delodajalca zanima, kaj veš o nje
govem podjetju in kaj bi ti s svojim znanjem in
izkušnjami doprinesel podjetju. Zato ga moraš
prepričati, da si najbolj ustrezen kandidat.
Prvi vtis je zelo pomemben. Ker imaš za vzpostavitev dobrega vtisa samo eno priložnost, je
pomembno, da z delodajalcem vzpostaviš
očesni stik, da si sproščen in se z njim rokuješ.
Na prvi pogled se ti rokovanje morda zdi nepomembno, vendar lahko s primerno močnim
stiskom roke delodajalcu sporočiš, da si samozavesten, uglajen in profesionalen.
Ne pozabi na primerna oblačila. Na razgovor
pridi urejen! Ne glede na to, za kakšno delo se prijaviš, je pomembno, da imaš urejeno pričesko,
nosiš čista, zlikana in primerna oblačila. Izogibaj
se kričečim barvam, prosojnim oblačilom in

oblačilom, ki razkrivajo preveč. Torej mini krila in
majice z globokimi dekolteji ne pridejo v poštev.
Bodi samozavesten! Izogibaj se telesni govo
rici, ki že na daleč kaže, da si nervozen (tresenje
noge, miganje s prsti, stiskanje pesti, sključeno
sedenje, zakrivanje in dotikanje obraza itd.).
Tako delodajalcu pokažeš, da si miren in samozavesten, kar zagotovo naredi dober vtis.
Tudi ti sprašuj delodajalca. Ko te delodajalec
na koncu razgovora vpraša, ali imaš kakšno
vprašanje, naj se intervju nikakor ne konča s
tišino. Če nimaš nobenega vprašanja, lahko delodajalec to razume, kot da si nezainteresiran
za delovno mesto. Torej naj te ne bo strah
postavljati vprašanj!
Veliko uspeha pri iskanju poletnega dela in pridobivanju novih izkušenj!
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po končani
srednji šoli?

Kam

Se bliža konec tvojega srednješolskega
obdobja in nimaš niti ene ideje, kam bi se rad
vpisal? Po opravljeni poklicni srednji šoli se lahko zaposliš v svojem poklicu, po gimnaziji pa ti
nadaljnje žuljenje šolskih klopi skorajda ne
uide. Imaš tri možnosti: višjo, visoko šolo ali
fakulteto.
Ne glede na to, za katero se odločiš, boš v
vsakem primeru v naslednjih letih zbiral kreditne točke (vsak predmet ima določeno število
kreditov), pisal izpite, obiskoval predavanja in
seminarje. Na koncu boš dosegel tudi stopnjo
izobrazbe, ki se razlikuje od šole do šole.

Kreditne točke

KT ali ECTS so točke, ki omogočajo lažje
vrednotenje študijev po celotni Evropi. En
letnik obsega 60 kreditnih točk, ena kreditna
točka pa zahteva približno med 25 in 30 ur
obremenitve študenta.
14
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Avtor: Klavdija Rupar

Višja šola

Višja šola traja 2 leti, po koncu boš pridobil 120
kreditinih točk in dosegel stopnjo izobrazbe 6/1.
Višja šola je bolj praktično usmerjena in te izuči za
določen poklic. 40 odstotkov učnega programa
sestavlja praktični del. Pogoj za vpis na višjo šolo je
poklicna matura. Višje šole so tako javne kot
zasebne, možnosti vpisa pa so redne in izredne.

Visoka šola

Visoka šola traja 3 leta in po koncu boš pridobil
180 kreditnih točk in dosegel stopnjo izobraz-

Študij

KAM
?
be 6/2. Tudi na visoki šoli se moraš praktično
izobraziti, vendar je prakse precej manj kot na
višji. Študij boš lahko nadaljeval na drugi bolonjski stopnji. Pogoj za vpis je poklicna matura,
na nekaterih poleg poklicne mature še peti
predmet. Možnosti vpisa so prav tako redne in
izredne. Po zaključku študij lahko nadaljuješ
na drugi bolonjski stopnji.

Fakulteta

Fakulteta traja 3 ali 4 leta, odvisno od tega, ali
sledi novemu ali staremu programu. Star program traja štiri leta, v njem pa dosežeš 240
kreditnih točk, na prenovljenem triletnem programu pa dosežeš 180 kreditinih točk. Fakultete, ki so zaenkrat še štiriletne, so Pravna fakulteta,
Fakulteta za socialno delo in Pedagoška fakulteta,
Fakulteta za družbene vede pa se z letošnjim
šolskim letom spreminja v triletni program.
Na univerzitetni stopnji te čaka tudi precej
več učenja, na koncu pa boš dosegel stopnjo
6/2, kar je enako, kot če se odločiš za visoko
šolo. Za vpis na fakulteto poklicna matura ne
bo dovolj. Opraviti moraš splošno maturo ali

KAM
poklicno maturo + peti predmet. Po zaključku
študij lahko nadaljuješ še na drugi bolonjski
stopnji.
Druga bolonjska stopnja je eno ali dve
letna, odvisno od tega, ali si pred tem obiskoval tri ali štiriletni program. Na drugi stopnji te
čaka še magistrsko delo in dosegel boš
7. stopnjo izobrazbe.
Če si torej bolj praktičen tip človeka, ki ne
mara učenja in ve, kaj želi delati v prihodnosti,
je najbolj primerno, da se vpišeš na višjo šolo,
kjer boš pridobil veliko praktičnih kompetenc. Če pa ne veš, kaj bi želel delati v prihodnosti, ali pa si odločen, da se ti ni težava učiti
in imeti večinoma teoretičen študij, pa je zate
najboljša izbira zagotovo fakulteta.
Višje šole imajo svoje javne in zasebne zavode,
visoke šole in fakultete pa so del štirih univerz
(Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici)
ter nekaterih samostojnih visokošolskih zavodov. Skratka nabor višjih, visokih šol in fakultet
je velik, tako da boš zagotovo našel nekaj za
svoj okus in svoje želje. Pa srečno!

Vabljeni k vpisu v študij na

MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana vsi:
• ki ste podjetni, vztrajni in želite odstopati od povprečja.
• ki vas zanimajo izzivi prihajajoče digitalizacije - Industrije 4.0.
• ki se zavedate, da se investicija v znanje najbolj izplača!
www.mlcljubljana.com, info@mlcljubljana.com; tel. št.: (0)59 047 920.

Posebna izdaja revije Študent
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Priključite se
Fakulteti za energetiko!
Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru z
individualnim pristopom k študentom ter
vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarja
odlične pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša
prihodnost na področju energetike. Študijski
programi na I., II. in III. stopnji se izvajajo v
Krškem in Velenju.
Fakulteta za energetiko je med diplomanti izvedla anketo o zaposljivosti, ki je pokazala, da
je več kot 90 % vseh diplomantov Fakultete za
energetiko po zaključku študija zaposlenih.
Glede na to, da se s takšnim odstotkom lahko
pohvalijo le redke fakultete, smo na zaposljivost naših diplomantov zelo ponosni.
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Prav tako lahko kot veliko prednost študija na
Fakulteti za energetiko izpostavimo zelo
dobre povezave z gospodarstvom tako na področju izvajanja študijskih programov, izvajanja
praktičnega usposabljanja kot tudi na področju projektnega dela.
Diplomanti imajo po zaključku študija različne
možnosti za zaposlitev. Poudariti je treba, da
so zaposlitvene možnosti za diplomante ne
samo v podjetjih, ki se neposredno ukvarjajo s
panogo energetike, ampak tudi v vseh večjih
podjetjih, kjer lahko s primernimi ukrepi s področja učinkovite rabe energije optimizirajo
poslovanje podjetij.
Študij energetike je primeren za študente, ki
jih veseli tehnika. Večinoma se za študij odločajo dijaki s področja elektrotehnike in stroj
ništva ter gimnazijci, ki jih zanima naravoslovje.
V zadnjem času se za študij energetike odloča
vse več deklet, kar nas zelo veseli.

PREDSTAVITEV

Višje strokovno
izobraževanje
zagotavlja zaposljivost
Neposreden stik z delodajalci,
uporabno znanje in dragocene
mednarodne izkušnje.
Višješolsko izobraževanje traja 2 leti, temelji na povezovanju teorije in prakse ter je aplikativno naravnano. 49 višjih strokovnih šol izvaja 32 različnih
študijskih programov, modularno zasnovanih in
kreditno ovrednotenih po enotnem kreditnem
sistemu s 120 KT po ECTS, ki omogočajo prehodnost med moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem
izobraževanju. 40 % študija predstavlja praktično
izobraževanje v podjetjih. Študenti so tako uvedeni v delovne procese, podjetja pa lahko zaposlijo ustrezno usposobljene kadre.

Z nami v tujino

Študij oziroma praktično izobraževanje je
mogoče v okviru Erasmus+ mobilnosti oprav
ljati tudi v tujini ter si pridobiti nove življenjske
izkušnje in specifične spretnosti, se prilagoditi
potrebam evropskega trga dela in spoznati
kulturo države gostiteljice.

In kvaliteta!

Kar 20 let je že naše najpomembnejše vodilo
kvaliteta izobraževanja, ki se kaže v uspehih
naših diplomantov ter številnih projektih, izvedenih skupaj z delodajalci.

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Avtoservisni menedžment, Balet, Bionika,
Ekonomist, Elektroenergetika, Elektronika, Fotografija, Geotehnologija in rudarstvo, Gostinstvo in turizem, Gozdarstvo in lovstvo, Gradbeništvo, Hortikultura, Informatika, Kozmetika,
Lesarstvo, Logistično inženirstvo , Medijska produkcija, Mehatronika, Naravovarstvo, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže,
Poslovni sekretar, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja, Strojništvo, Telekomunikacije,
Upravljanje podeželja in krajine, Ustni higienik,
Varovanje, Varstvo okolja in komunala, Velnes,
Višji policist, Živilstvo in prehrana.
Seznam programov in višjih strokovnih
šol: www.skupnost-vss.si.

Z višješolsko izobrazbo do zaposlitve
in mednarodnih izkušenj!

www.skupnost-vss.si
Posebna izdaja revije Študent
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Študij kozmetike
in velnesa na VSŠKV
Najti službo in poklic, ki nas bo veselil ter
nas hkrati pripeljal do kruha, je dandanes
pravi izziv. Vsekakor moramo poslušati
svoje srce in slediti svojim sanjam, vendar
pa smo včasih izgubljeni v naboru možnih
del, ki bi jih lahko opravljali in v njih uživali.

Veselimo se vas!

VSŠKV je šola, ki se osredotoča na študente, saj so
ravno študentje in njihovo zadovoljstvo korak k
uspehu in znanju, s katerim bodo skrbeli tudi za
dobro počutje in zadovoljstvo drugih ljudi. VSŠKV
s široko mrežo uglednih delodajalcev, s katerimi
sodeluje, in številnimi obštudijskimi dejavnostmi,
ki jih študentom brezplačno ponuja ves čas tra
janja študija, skrbi za osebnostni in profesionalni
razvoj študentov in s tem tudi za njihovo uspešno
zaposlovanje po zaključku študija.
Dobrodošli!

VS

Zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj se dogaja, da
je visoko izobražen in sicer dobro teoretično pod
kovan kader po zaključku študija težko zaposljiv, kar
daje prednost poklicem, ki so bolj praktično zasnovani in temljijo na delovnih izkušnjah. Nedvomno
sta takšna poklica tudi Kozmetik in Organizator
poslovanja v velneški dejavnosti. Oba poklica
temeljita na praktično zasnovanem študiju s kar
800 urami pridoblejnih delovnih izkušenj pri delodajalcih. In le kje drugje bi bilo več potenciala za
delo in zaslužek, če ne ravno v lepoti, zdravju in
dobrem počutju?! Tempo življenja vpliva na to, da
ljudje obiskujejo velnes in spa centre ter kozmetične salone, saj se je potreba po dobrem počutju in
lepem videzu povečala. V nekaterih nekdaj izjemno
perspektivnih branžah vlada obdobje krize, vendar
na področju lepote, zdravja in dobrega počutja še
zdaleč ni tako, saj sta danes posameznikova samozavest in uspešnost v življenju nasploh povezana z
videzom, s katerim smo zadovoljni, ter s počutjem,
ob katerem imamo zagon za nove izzive.

Višješolska študijska programa Kozmetika in
Velnes izvaja več višjih strokovnih šol, vendar pa
večina šol nima enotne strokovne in vsebinske
usmeritve. VSŠKV nasprotno temu združuje le
sorodne in vsebinsko povezane programe s
področja lepote, dobrega počutja ter zdravega in
uravnoteženega življenjskega sloga ter pri tem
dosledno upošteva cilje EU projektov Vital in
Time-well, APHRO module izobraževanja in
sodobne razvojne trende pri nas in po svetu. Specialistična usmerjenost šole je gotovo konkurenčna prednost, saj omogoča bolj poglobljene odnose s stroko in s tem prilagodljivost trgu dela in storitev. Konkurenčnost šole pa se seveda odraža tudi v konkurenčnosti njenih diplomantov.
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Napredne učne tehnike in pristopi
Potrebam trga dela prilagojeno znanje
Praktično znanje
Sproščeno učno okolje
Visokousposobljeni predavatelji
Individualna obravnava
Skrb za karierni razvoj
Pomoč pri iskanju zaposlitve
Konkurenčne cene šolnin
Brezplačne izvenštudijske aktivnosti
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01/ 5200 670
info@vskv.si
www.vskv.si

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes
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Praktično usmerjen študij
vedno bolj pomemben
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
je zasebna fakulteta, ki izvaja študijske programe
Komerciala, Poslovna informatika, Turizem in
Varnostni menedžment po vsej Sloveniji.

Do sedaj je študij končalo 4880
diplomantov.
Diplomanti so usposobljeni za najzahtevnejša
dela na programskem področju in kot takšni s
pridobljenimi znanji in tudi izkušnjami zelo
konkurenčni na trgu dela. Da bi bil študentom omogočen kar najbolj realen vpogled v
dogajanje na njihovem strokovnem področju,
so na predavanja pogosto vabljeni gostje iz
poslovne prakse, študentje pa večkrat opravijo
študijske obiske v podjetjih.

Naš slogan »FKPV – Fakulteta,
ki ponudi več!«, pove veliko o nas.
Kot prednosti fakultete bi lahko izpostavili:
aktualna in uporabna vsebina študijskih programov, ki omogoča doseganje na trgu zaželenih kompetenc diplomantov; kompetentni in
študentom dosegljivi predavatelji; fleksibilnost

ter prijaznost zaposlenih strokovnih delavcev.

Študenti nas v anketah ocenjujejo
v poprečju z oceno 4 in več na
5-stopenjski lestvici.
Čeprav smo zasebna fakulteta in študenti
plačujejo šolnino, smo s cenovno politiko dosegli najugodnejšo ponudbo med konkurenco
tako v višini šolnine kot v 11-mesečnem obročnem plačevanju.

Eden od strateških ciljev fakultete
je osredotočenost na študenta.
FKPV deluje proaktivno, programe oblikuje v sodelovanju z okoljem in izobražuje študente za tista dela, ki jih okolje potrebuje. Cilj FKPV ni le uspešen zaključek študija, ampak tudi spremljanje
razvoja poklicne kariere diplomantov (preko
anket in Alumni kluba). Študent se lahko že v času študija vpiše kot iskalec zaposlitve ali prakse v
našem Kariernem centru, kjer mu pomagamo
tudi med študijem, ga usmerjamo pri izbiri
študijskih vsebin, pri pridobivanju praktičnih
izkušenj in pripravi na zaposlitev.

PRIDRUŽI SE NAM NA

INFORMATIVNIH
DNEVIH!
6. 9. 2018
ob 16:30

20. 9. 2018
ob 16:30

CELJE ■ LJUBLJANA ■ MARIBOR ■ NOVA GORICA ■ MURSKA SOBOTA ■ SLOVENJ GRADEC
Posebna izdaja revije Študent
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Postani uniformiran
Šola je že pri koncu, ti pa še ne veš, kako in kam naprej? Imaš namesto ideje
za poklic velik izziv pri izbiri?

Če si na nove izzive pripravljen, ti jih ponujamo
mi. Skupaj z rešitvami. Naj bo tvoja odločitev
za prihodnost pomembna, a enostavna. Ponujamo službo, ki ni samo to. Je več kot samo
služba. Vabimo te v vojaške vrste. Za vedno, za
določen čas ali le za del počitnic.
Poklic v sredini poklicnih pripadnikov je mnogo več kot samo poklic. Je način življenja.
Tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in
udeležba na poletnem vojaškem taboru sta
polna izzivov. Vojaški rok na prostovoljnem
služenju ni le služenje. In poletni tabori niso
taborniške počitnice.
Zaposlitev v Slovenski vojski, pogodbeno oprav
ljanje vojaške službe v rezervni sestavi in prosto
voljno služenje vojaškega roka posamezniku ponujajo neomejene možnosti izobraževanja, strokovnega usposabljanja, samopotrjevanja, neposredno
pa tudi možnost osebnostne in poklicne rasti.

POKLIC ZA SMELE LJUDI
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www.postanivojak.si
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Prebrskaj spletno stran www.postanivojak.si,
spremljaj nas na družbenih omrežjih, pokliči
na brezplačni telefon ali pa se oglasi na kavo v
najbližjo upravo za obrambo.

Ostani informiran – postani uniformiran.
REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

PREDSTAVITEV

Uresničite svoje cilje
s pomočjo Abiture
Abitura, višja strokovna šola, je v 26 letih delovanja razvila študij, ki vas bo pripravil na izzive
za uspešno karierno pot. Ponudil vam bo
znanje, ki ga bodo dejansko iskali vaši bodoči
delodajalci. Poleg študijskih programov
Ekonomist, Varovanje, Poslovni sekretar,
Velnes in Informatika sta novosti študijska
programa Organizator socialne mreže in
Gostinstvo in turizem. Prav vsi Abiturini programi pa vas pripeljejo do odlične možnosti
za razvoj kariere ali lastne podjetniške ideje.
Višješolske študijske programe izvajamo v
Celju in v Zagorju.
Diplomanti v samo dveh letih pridobijo VI.
raven izobrazbe in ustrezen naziv. Predavatelji,
ki so priznani strokovnjaki iz prakse, vas bodo
pripravili na samostojno in odgovorno izva
janje nalog na delovnem mestu. Vsi programi
ponujajo tudi veliko izbirnost modulov in
predmetov, tako da lahko izberete znanja, ki
so za vas najpomembnejša. Vse programe
Abitura izvaja kot izredni študij. Delo je prilagojeno, tako da lahko uspešno študirate ob
delovnih obveznostih in družini. Šolnina na
Abituri je najugodnejša in jo lahko poravnate
na 10 obrokov.

Želite izvedeti več? Pridite na informativne dneve:
• v četrtek, 6. septembra, ob 17.00 na
Abituri, Lava 7, Celje;
• v torek, 11. septembra, ob 17.00 na dislocirani
enoti v Zagorju, Grajska ulica 2, Zagorje;
• v četrtek, 20. septembra, ob 17.00 na
Abituri, Lava 7, Celje.
Abitura, Lava 7, Celje
■ www.abitura.si
■ referat-vis@abitura.si
■ 03 428 55 32

Posebna izdaja revije Študent
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Pravna fakulteta

- fakulteta uspešnih pravnikov
Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predavajo priznani pravni strokovnjaki, odlikuje jo
pozornost na celostni razvoj študenta, topla
domačnost in razvejano mednarodno sode
lovanje. Njeni diplomanti so zaposleni v pravosodju, državni upravi in lokalni samoupravi ter
so znani kot uspešni pravniki v gospodarstvu in
na managersko finančnih funkcijah.
Univerzitetni program Pravo je dodiplomski
študijski program, ki daje najosnovnejša
temeljna pravna znanja, s katerimi študenti
pridobijo znanja, ki so potrebna za opravljanje
enostavnih pravniških opravil in ki služijo za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih ali
interdisciplinarnih študijev.
Magistrski program Pravo ponuja nadgradnjo
znanj z naborom izbirnih predmetov iz kazenskega, civilnega, upravnega, gospodarskega in
mednarodnega prava.
Doktorski program Pravo je usmerjen v poglobljeno pridobivanje metodoloških in teoretičnih spoznanj, ob hkratnem razvijanju
modelov za prenos osvojenih znanj v prakso in
razvoj znanstveno raziskovalnega kadra.
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Fakulteta omogoča brezplačne tečaje tujih
jezikov in spodbuja kakovostno znanstvenoraziskovalno delo.
Prednost fakultete je odlična študijska infrastruktura in širok spekter obštudijskih dejavnosti. Del študijskih obveznosti lahko študenti
opravijo v tujini, opravljene obveznosti se
priznajo na matični fakulteti (ERASMUS+).
Nahaja se v zelo lepem delu Maribora, blizu
mestnega parka in študentskih domov.

PREDSTAVITEV

Začni svojo karierno pot
že v srednji šoli
Nikoli ni prezgodaj, da začneš razmišljati o prihodnosti. Na Nefiksu se zavedajo, da se
kariera lahko začne že zelo zgodaj, zato za
mlade organizirajo Karierne klube, v katerih v
družbi vrstnikov lahko razmišljajo o svoji zaželeni poklicni poti. V klubih imajo mladi pod
vodstvom mentorjev (prav tako dijakov oz.
študentov) možnost odkrivanja svojih interesov
in potencialov ter postavljanja realnih poklicnih ciljev. Predstavljene bodo različne perspektivne karierne možnosti in kakšna
izobrazba ter obšolske aktivnosti jim lahko
omogočijo želeno službo.

Kakšne so koristi?

Izvajalci od tega pridobijo vodstvene kompetence, sposobnost priprave in izvajanja delavnic,
javnega nastopanja, kariernega svetovanja in
organizacije dogodkov. Se sliši privlačno? Pošlji
poizvedbo, kako lahko prav ti postaneš Karierni

svetovalec, na natasa.progar@nefiks.si. Več o
Kariernih klubih in opcijah vključevanja vanje
pa lahko izveš tudi na spletni strani talentiran.si.
Nič ne skrbite, če na vaši šoli še niste slišali za
Nefiks Karierne klube. Če ima več dijakov
interes, lahko stopimo v stik z vodstvom šole in
prosimo za dovoljenje za organizacijo Kariernega
kluba. Pošljite nam poizvedovanje na
natasa.progar@nefiks.si.
Vabljen si tudi na dogodek Ravbarji in žandarji
– igro, ki je primerna za vse dijake, študente in
druge mlade po srcu, posebej pa so dobro
Brezplačna usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve.
došli tudi mladi iz Kariernih klubov.
Dogodek bo potekal 11. oktobra ob 19h v
centru Ljubljane. Več info na http://bit.ly/
RavbarjiŽandarji.

Zaposlitvene rešitve

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vabljeni na informativne dneve v februarju 2019!
Posebna izdaja revije Študent
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Amsterdam
Pridružite se mnogim, ki uspejo sanjati v barvah.
Za vse, ki zrejo v svet s široko odprtimi očmi …
Za vse, ki si upajo prestopiti varne okvire …
Za vse, ki ugrabijo svojo svobodo in uresničijo svoje sanje …
Očarljiva prestolnica Nizozemske, ki se je iz
male ribiške naselbine razvila v eno naj
pomembnejših pristanišč, eno najbolj cvetočih metropol in se uvrstila med najlepše koščke sveta s svojimi neštetimi vodnimi kanali in
barvitimi arhitekturnimi potezami, velja za
simbol ustvarjalnosti, svobode in drznosti.
Zato ne preseneča, da je vrhunski nizozemski
proizvajalec umetniškega materiala Royal
Talens posegel po imenu Amsterdam tudi za
svojo paradno kolekcijo slikarskega materiala.
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Amsterdam akril nudi vse: od užitkov preprostega ustvarjanja za začetnike in ljubitelje do
realizacije zahtevnejših umetniških vizij za profesionalne slikarje, ilustratorje, grafične obli
kovalce in študente umetniških smeri.
Akrilne barve v dveh kakovostnih rangih,
standard in expert, z osupljivim naborom odtenkov so nadgradili z akrilnimi tuši, ki so odlični za kombinacijo pastoznih in lazurnih poslikav, uporabni pa tudi za kaligrafijo in airbrush
tehnike.
V popolnoma enakih barvnih tonih pa so na
voljo tudi markerji različnih debelin za vse, ki
jim ustreza bolj grafičen pristop, in akrilni
spreji, ki omogočajo hitre poslikave večjih po
vršin, dolgotrajno obstojnost na raznovrstnih
podlagah in »street art« tehnike.

Maturantski izlet

Kam na poceni

oddih po maturi?

Avtor: Andreja Bolha

Ko boš odpisal še zadnjo maturitetno polo, je
čas za totalen odklop. Pred tabo je najdaljše
poletje, saj se faks začne šele oktobra. Kako ga
izkoristiti? Odkrivanje Slovenije in drugih
počitniških destinacij je lahko kar velik zalogaj
za tvojo denarnico, zato smo pripravili nekaj
nasvetov za čim cenejše počitnice.

1.

Če planiraš daljše potovanje z več destinacijami, potem je pametno, da si vnaprej
narediš načrt krajev, kjer se boš ustavil, in
denarja, ki ga nameravaš v posameznem
kraju porabiti. Tako se izogneš nepo
trebnim stroškom in prihraniš denar.

2.

Beleži porabo denarja in imej pregled
nad celotnimi stroški potovanja in pre
ostalim denarjem.

3.

Izogni se glavni sezoni. Glede na to, da se
faks začne šele oktobra, se lahko na potovanje odpraviš v času, ko ni največje gneče
in zasoljenih cen. Septembra so temperature še vedno primerne, cene pa so že
izvensezonske.

4.

Rezerviraj si posteljo ali sobo v hostlu.
Hostli so zaradi nižjih cen zelo priljubljeni
med mladimi popotniki, v njih pa
spoznaš veliko ljudi in si ustvariš nepozabne spomine.

5.

Potuj ponoči. Tako lahko privarčuješ pri
nočitvah, nočne vozovnice pa so ponavadi
tudi nekoliko cenejše.

Še posebej enostavno je potovanje po Evropi,
saj obstaja mnogo železniških in drugih
povezav. Zelo priljubljen način potovanja je
Flixbus, luksuzen, a hkrati cenovno ugoden
avtobus, ki ima celo brezžično internetno povezavo. Tudi Slovenija skriva kar nekaj čudovitih
destinacij, ki so primerne za enodnevne ali
vikend izlete, za katere pa ne porabiš veliko
denarja.

Posebna izdaja revije Študent
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Že pred zaključeno maturo dijake čaka ne
pozabna izkušnja: maturantski izlet! Zelo
pomembno je, da se skupaj s sošolci odločiš,
kam bi želel iti. Izlet lahko organizirate
sami ali preko agencije. Prednost izleta
preko agencije je ta, da so vodiči in
animatorji dobro pripravljeni in vam lahko
pomagajo, če kaj potrebujete. Prav tako pa
veliko vedo o destinaciji in vam poleg
alkohola lahko postrežejo tudi z zanimivimi
anekdotami. Če s sošolci razmi
šljate, da bi izlet organizirali sami,
se morate zavedati, da organizacija
izletov za veliko število ljudi ni
enostavna. A kljub temu lahko
prekosi izlete, ki jih organizira
agencija, saj ste na izletu
nekoliko bolj prosti in lahko
aktivnosti prilagodite svojim
željam.
V nadaljevanju si lahko prebereš en mini ‘starter-pack’
za najbolj pomemben
dogodek srednje šole maturanski izlet (koga
briga matura).
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Avtor: Nika Jurca

Maturantski izlet

1.

Najnujnejše stvari

Pred odhodom preveri veljavnost
svojih dokumentov. Za potovanje potre
buješ osebno izkaznico ali potni list, ki
sta veljavna! Poleg tega pa je zelo priporočljivo,
da si priskrbiš evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja v primeru, da se ti kaj zgodi. S seboj
imej dovolj denarja za celoten izlet. Če pa se
ti ne zdi dobro imeti veliko gotovine pri sebi, si
naroči bančno kartico, ki omogoča plačevanje
v tujini. S seboj vzemi tudi kakšno tableto proti
glavobolu, vitamine in najnujnejše zdrav
stvene pripomočke.

2.

Pri sebi imej vedno
dovolj tekočine

Najpogosteje se maturantski izleti dogajajo v
poletnih dneh, ko je zelo vroče. Pomembno je,
da za svoje telo poskrbiš tako, da vanj vnašaš
dovolj tekočine. Za aktivnega človeka je priporočljiv dnevni vnos dva do tri litre tekočine. A
pozor! Alkohol tu ne šteje ;) Med pitjem
alkohola prav tako spij nekaj kozarcev vode, saj
se boš naslednji dan počutil veliko bolje.

3.

Ne pozabi na zdravo prehrano

Vem, da komaj čakaš, da boš poskusil
tradicionalno hrano države, v katero se
odpravljaš! Grški giros ali španski Churros Con
Chocolate … Naj tvoje brbončice zaplavajo v
novih okusih, a ne pozabi na vnos vitaminov in
na jedi s kakovostnimi hranilnimi vrednostmi,
kot so meso, ribe, veliko zelenjave in razni oreščki. Priporočljivo je, da se pred večerom dobro
naješ; nihče si ne želi obležati na pločniku!

4.

Droge

Med izletom se zavedaj, da je alkohol
prav tako nevarna droga, ki ima lahko
hude posledice! Če še nisi seznanjen s pitjem
alkohola začni počasi in ne pozabi na veliko
vode. Tako se boš izognil zastrupitvi. Prav tako
bodi previden z drugimi substancami, ki so
vedno bolj prisotne na zabavah. Če se znajdeš
v situaciji, da se počutiš slabo ali misliš, da so ti
podtaknili eno od substanc, takoj poišči
pomoč in vnesi veliko vitamina C v svoje telo.

5.

Spoštuj naravo
in ljudi okoli sebe

6.

Uživaj v potovanju,
sprosti se in pazi nase
ter na svoje prijatelje!

Kljub zabavi in norenju ne pozabi, da tam, kjer
se ti zabavaš, ljudje živijo. Ne uničuj stvari in ne
puščaj smeti povsod, kjer ti zapaše.

Posebna izdaja revije Študent
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Denar, denar, denar in spet denar. Živimo v
svetu kapitalizma; v svetu, kjer nam potrošniška kultura narekuje, da pred vsakim
nakupom debata prej ali slej nanese na vprašanje
denarja. Koliko stane? Gre na obroke? Je kaj
popusta? Je to prava cena? Samo nekaj od
mnogih vprašanj, ki se nam porajajo v glavi,
preden ali ko opravimo nakup. In tako kot vse
ostalo nekaj stanejo tudi potovanja. Ta članek
je zato namenjen vsem nam, ki si blazno
želimo potovati; hkrati pa s finančnega vidika
to našo strast narediti čim manj stresno za nas
in naše bližnje. Kako si torej privoščiti potovanje,
ki si ga iskreno želimo? Tu je nekaj dragocenih
nasvetov, ki so pomagali meni:
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Evro tu, evro tam!

»Fantomski stroški« so pravi družbeni fenomen. O čem govorim? Vsakodnevno zapra
vimo veliko denarja, ne da bi se zavedali. Na
koncu dneva nas ob pogledu na denarnico
kar malce »zvije« in nikakor nam ni jasno, kam
je izginil ves denar. Ponavadi so za to krive
»pijačke« in »kavice« med odmori, malico oz.
po službi/šoli. V danem trenutku se nam tisti
»evro in nekaj centov« ne zdi veliko, a ko pomislimo kolikokrat mesečno se ta strošek
ponovi … ja, tega je precej. Lahko te »fantomske« stroške zmanjšamo? Absolutno. Evro tu,
evro tam … in kmalu smo veliko bliže našemu
izletu!

PREDSTAVITEV

Nauči se reči ne!

A gremo jutri ven? Greš z mano v šoping? Dej,
gremo v kino! Brez skrbi, niti približno nimam
namena »ugasnit« vašega družbenega življenja. A vseeno; neznosno hiter tempo življenja v
nas večkrat vzbuja strah, kako veliko bomo zamudili, če od česa kdaj izostanemo. A verje
mite: ni treba biti vselej na vsaki pijači, vsakem
žuru, kinu, tekmi … Reči ne je včasih težko,
lahko pa na ta način precej privarčujemo. Pa
nam v bistvu sploh ni treba reči ne! Namesto
še enega v vrsti enakih žurov v diskoteki povabite prijatelje k sebi domov. Namesto vstopnine in zasoljenih cen pijač kupite vse, kar potrebujete za veselo druženje in aktivnosti doma v
bližnji trgovini. Zabava je zagotovljena in
denarnica je vesela!

Totalna razprodaja!

70% off na vse artikle! Na juriiiiš! No, preden se
poženemo v mrzlično nakupovanje, se je pametno za trenutek ustaviti in pomisliti na več
dejavnikov. Še en strošek, ki se ga premalo zavedamo, so mrzlični nakupi v sezoni popustov.
Samoumevno se nam zdi, da bi bilo neumno

ne kupiti majčke, če je ta znižana. Dejstvo je,
da nova majčka sigurno ne bo odveč, lahko pa
preživimo tudi brez nje. Eden od načinov, kako
varčevati, je izposoja. Preverite, če ima vaš najboljši prijatelj potapljaška očala in vam jih
morda ne bo treba kupovati. Zakaj bi si kupili
novega metuljčka, če vam ga za edini žur, kjer
ga boste nosili, lahko posodi prijatelj. Včasih pri
iskanju stvari precej pomaga tudi obisk vsem
na trenutke »neznane« dežele. Imenuje se
omara. Tam lahko najdete ogromno stvari, na
katere ste že pozabili – morda tako zelo, da so
po dolgem času spet »in«. Na koncu morda res
cunja manj v omari …, a korak bliže potovanju!

Financ minister!

Podajte se v vlogo ekonomista za en dan.
Vzemite list papirja in si napišite vse vaše stroške
in prihodke. Poglejte, kateri stroški so odveč
oziroma nepotrebni. Pomembno je, da organiziramo svoje finance in točno vemo, za kaj in
koliko lahko porabimo. Morda nekoliko otročje
pa vendar – šparovčki so zakon. Vzemite velik
kozarec in nanj napišite razlog zbiranja denarja. Enkrat ko vas bo kozarec čakal in gledal, ga
Posebna izdaja revije Študent
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boste začeli polniti in slej kot prej se bo napolnil.
Varčevalni računi? Priročna stvar. Majhne vsote,
ki sčasoma postanejo velike; v tvoji denarnici
pa se mesečno komaj poznajo.

Je treba delat!

Tudi če se zares potrudimo in varčujemo, to
včasih ni dovolj. Kot dijaki in študenti imamo
veliko priložnosti za občasno delo, ki pomeni
določen zaslužek. Zelo popularna so počit
niška in vikend dela. Na tak način še vedno
lahko uredimo svojo dnevno rutino in ob koncu
tedna pospravimo nekaj evrov v žep oz. poletja
ne izkoristimo zgolj za poležavanje na plaži,
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temveč tudi za to, da je denarnica jeseni
malce bolj polna.
O tem, kako privarčevati čim več denarja, bi
lahko razpredali še in še. Od tega, da se naučimo kuhati, se manj vozimo z avtom, uporab
ljamo nizkocenovne ponudnike teh in onih
storitev, koristimo partnerske popuste … Vse to
izhaja iz osnovnega razlikovanja med potrebami in željami. V kolikor smo pri prvih realni in
pri drugih disciplinirani, potem si na koncu
laho privoščimo marsikaj. In čeprav je včasih
treba privarčevati kak evro …, je najbolj
pomembno, da kljub temu ne pozabimo uživati
vsak dan in pri vsem, kar počnemo.

PREDSTAVITEV

4 top nasveti za nora
dijaška doživetja
Srednješolska leta so čas za ustvarjanje nepozabnih doživetij, ki ti bodo v spominu ostala
vse življenje. Imaš že sestavljen seznam stvari,
ki bi jih rad izkusil ali obiskal? Sanjaš o izletu s
prijatelji, obisku zabave, kjer boš lahko pre
plesal vso noč, ali skoku s padalom? Preberi
štiri nasvete, ki ti bodo v mladostniških letih
pomagali spisati zanimive zgodbe!

Izkoristi vse mega ugodnosti,
ki ti pripadajo
Že veš, da imaš na voljo ogromno ugodnosti in
popustov, ki jih lahko izkoristiš tako doma kot
tudi po svetu? Ceneje lahko dostopaš do jezikovnih tečajev, različnih športnih aktivnosti,
vstopnic za kino, velikih koncertov in zname
nitih muzejev. Do cen, ki so primerne za dijaški
žep, ti pomagajo različne kartice ugodnosti za
mlade, kakršna je na primer izkaznica ISIC.

Potuj, raziskuj in
spoznavaj nove prijatelje
Ne želiš le všečkati čudovitih fotografij, ki so jih
na družbenih omrežjih objavili prijatelji, in bi
popotniške utrinke rad doživel tudi sam? Če
iščeš idejo za kratek, ugoden in zabaven izlet, se

podaj v Gardaland, največji adrenalinski park v
Italiji, ali v fotogenične Benetke. Če te mikajo
daljše razdalje, pa izkoristi ugodnosti izkaznice
ISIC in po nižji ceni poleti v različne evropske
prestolnice, ki kipijo od življenja in zabave.

Čas je denar – organiziraj si svoj prosti čas
Nauči se pametno razpolagati s svojim časom
– razdeli ga v sklope in se odloči, koliko časa
boš namenil učenju, rekreaciji, druženju s prijatelji in sladkemu brezdelju. Obveznosti si razporedi glede na to, kako nujne so. Ne ovinkari
in vedno najprej opravi najnujnejše. Ne pozabi,
da lahko veliko zamudnih obveznosti hitreje
opraviš na spletu. Vozovnico za avtobus, vlak ali
mestni promet, ki te od doma pripelje do šole,
lahko na primer podaljšaš kar na spletu in tako
ne izgubljaš časa v vrsti pred blagajno.

Osvoji tuj jezik in se podaj v svet
Saj veš – tuj jezik je okno v svet. Verjemi, da boš vanj
pogumneje vstopil z dobrim znanjem tujega
jezika. Če boš študijske ali popotniške izkušnje v
prihodnje iskal v tujini, ti bo dobro znanje angleščine ali še katerega drugega jezika prišlo zelo prav.

Anja Novak

Posebna izdaja revije Študent
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Šola vožnje vseh kategorij

Z nami do
vozniškega izpita
Opravljanje vozniškega izpita predstavlja
velik korak v življenju posameznika, kot
tudi ne prav majhen finančni zalogaj. V
naši šoli vožnje vam bomo pomagali in
svetovali pri izzivih, ki jih prinaša opravljanje
vozniškega izpita.
Eden izmed najpomembnejših faktorjev pri
opravljanju vozniškega izpita je izbira šole
vožnje. V našem prometnem centru Blisk dajemo prednost kakovosti pred kvantiteto. Zato
verjamemo, da je tudi to eden izmed razlogov,
zakaj smo na trgu prisotni že več kot 25 let pod
istim imenom – Prometni center Blisk.
Izbira šole vožnje ni edini pomembni faktor pri
opravljanju vozniškega izpita. Pomembno je
tudi, kje opravljamo teoretična usposabljanja,
kot sta tečaj cestnoprometnih predpisov, tečaj
prve pomoči in zdravniški pregled.
Tečaje cestnoprometnih predpisov organizi
ramo dvakrat mesečno na Gorazdovi 20, Šiška,
in enkrat mesečno v centru na Poljanski 16. Tečaj se začne in konča v ponedeljek, skupaj traja
6 dni. Tečaj prve pomoči poteka dvakrat me
sečno in traja 2 dni. Vse termine si lahko ogledate
na naši spletni strani www.blisk-as.si ali pa nas
pokličete na tel. številko 01 320 52 20.
Prednost tega je, da lahko na enem mestu
opravite vse potrebne tečaje. Pri tem lahko tudi
nekaj prihranite, saj so na voljo tudi paketi z
urami in pri tem dobite polovično ceneje tečaj
cestnoprometnih predpisov.
Tudi izbira učitelja vožnje je zelo pomembna.
Če se učitelj in kandidat dobro ujameta, je učenje bolj učinkovito. Vaje potekajo po predpi
sanem učnem programu po predvidenih
stopnjah. V največji možni meri se vam poskušamo prilagajati z izbiro ure in lokacije vožnje.
Prizadevamo si, da kandidati čim pogosteje
vozijo, saj so tako v postopku pridobivanja vozniškega dovoljenja uspešnejši.
Veliko se jih danes odloči za vožnjo s spremlje
valcem. Usposabljanje za program »vožnja s spre32
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mljevalcem« sme začeti oseba z dopolnjenim 16
letom starosti. Oseba sme pod spremstvom
voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita motornih vozil kategorije B pred izpitno
komisijo, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja. Oseba, ki vozi s spremljevalcem, mora
opraviti usposabljanje v obsegu 20 ur voženj.
Prometni center Blisk izvaja program dodat
nega usposabljanja voznikov začetnikov na poligonu v Ljubečni pri Celju. Programa dodatnega usposabljanja varne vožnje se mora voznik
začetnik udeležiti po najmanj 6 mesecih od
izdaje vozniškega dovoljenja. Varno vožnjo organiziramo enkrat mesečno. Tečaj vodi usposobljena ekipa trenerjev programa varne vožnje, ki
vam na kakovosten in strokoven način prikaže,
predstavi in preda znanje, ki vam lahko pomaga pravilno ravnati v primeru različnih nevarnih
situacij, ki na vas na cesti lahko prežijo vsak dan.
Naše veselje do dela izhaja od zadovoljnih
strank, ki o našem prometnem centru BLISK
širijo dober glas.

Kontakt:

Prometni center Blisk, Gorazdova 20,
1000 Ljubljana tel.: 01/320 52 20
Prometni center Blisk, Poljanska 16,
1000 Ljubljana tel.: 01/320 17 45
e-poštni naslov: info@blisk-as.si
spletni naslov: www.blisk-as.si)

PREDSTAVITEV

Pridi v SNG
Drama Ljubljana!
Verjamemo, da so za tabo zanimive in nepozabne počitnice, v naslednjih vrsticah pa ti
bomo namignili, kako si popestriti prihajajoče mesece. Že kmalu lahko odkrivaš lepote
gledališča, ki nam jih bodo razkazali imenitni igralci. Dijaški abonma sezone 2018/19, ki
smo jo poimenovali Intima, ponuja štiri predstave velikega odra in predstavo ali koncert
Drama Akustike po tvoji izbiri. Zveni zanimivo? Beri dalje.
moč. Dodatno predstavo si po svojih željah izbereš med predstavami na velikem odru ali v
Mali drami ali pa se odločiš za koncert Drama
Akustike.

Kako do dijaškega abonmaja?

Dijaški abonma lahko vpišeš s pomočjo
mentorja na šoli ali neposredno pri blagajni
SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1 (pred
postajališčem Drama na Slovenski), od 3. do
21. septembra, od ponedeljka do petka od
10.00 do 13.00 in od 14.00 do 18.00.
Več informacij najdeš na
www.drama.si/abonma.

DIJAŠKI
ABONMAJI
S LOV E N S KO N A R O D N O G L E DA L I Š Č E
DRAMA LJUBLJANA

Večkrat nagrajena uprizoritev Angel pozabe
v režiji Igorja Pisona je nastala po romanu
Maje Haderlap, ki govori o pomenu partizanskega gibanja na avstrijskem Koroškem.
Avtorska uprizoritev Emilia Galotti po isto
imenski drami Gottholda Ephraima Lessinga
iz leta 1772 bo v režiji Igorja Vuka Torbice
odprla več tem in vprašanj, na primer vlogo
ženske v vzdrževanju in hkrati spodrivanju
patriarhata. Prva slovenska uprizoritev Ali po
filmu Rainerja Wernerja Fassbinderja nas bo
popeljala v Nemčijo 70. let 20. stoletja in nas
soočila z družbenimi stereotipi. Kánonsko
delo nemške romantike Razbiti vrč v režiji
Vita Tauferja bo na komičen način razkrinkalo
nečedne namene moškega, ki ima družbeno
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8

aplikacij,
ki ti pomagajo
organizirati življenje

Vsakdo bi si na vsakem koraku rad olajšal
vsakdanje življenje ali pa koristno za
pravljal svoj prosti čas. Ker pa se danes v
poplavi aplikacij hitro izgubimo, smo
zate izbrali tiste, brez katerih preprosto
ne gre.

Avtor: Lejla Hervatin
Ker so dijaška leta za vse
drugo kot za zgodnje vsta
janje, je aplikacija Alarmy
(Sleep If U Can) tvoj najboljši prijatelj, ko se je treba zjutraj zvaliti iz postelje in se
posloviti od neupravičenih. Aplikacija zahteva,
da vsakič, ko želiš ustaviti alarm, odigraš
kratko mini igro, s katero dokažeš, da si
resnično buden. Hitro poklikat! Klik, klik!

34
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Ko pa se enkrat splaziš iz postelje v kuhinjo, je tvoja prva
misel zajtrk. Ker v roki že
držiš svoj mobilni telefon, hitro
klikneš na bleščeč zaslon, in
sicer na aplikacijo, preko
katere si narediš najbolj zdrav in okusen
zajtrk. Tako z aplikacijo Prehranski navigator
za en dan pustiš pekaču za toaste, da počiva.
Preverjanja znanja, spraše
vanje, seminarske naloge, vse
to, časa pa nikoli dovolj. Ker
posedanje za zvezki in učbeniki ni prav zabavno, si lahko
z enim klikom preneseš
aplikacijo StudyBlue, ki ti bo olajšala učenje,
da bo več časa za bolj zabavne stvari.
Ko smo že pri zabavnih stvareh, alkohol v kombinaciji z
bruhanjem in groznim mačkom ne spada zraven. Če
želiš biti najbolj "kul" oseba
na žuru, si naloži aplikacijo
WiseDrinking, ki ti številči število gin tonikov in
shootov ter ti predlaga najbližji dostop do
taksija in drugih javnih prevoznih sredstev.
Ker pa se dijaško življenje
nikoli ne ustavi in je njegovo
bistvo zabava, se hitro zgodi,
da denarnico kje pozabiš ali
se kam odpraviš kar brez nje.
Za tak primer si naloži mobilno denarnico – aplikacijo za brezstično plačevanje z mobilnikom, kot je Abadenarnica in
podobne. Izpadel boš kot največji frajer, ko boš

namesto kartice na POS terminal prislonil telefon. Pogoj za uporabo Abadenarnice je bančni
račun Akeš, ki ga brezplačno odpreš pri
Abanki.
Pomembno je, da poskrbiš tudi
zase in za svojo postavo - z
aplikacijo s humornim imenom Zombies, run!, ki te bo
motivirala, da se vsaj enkrat na
teden dobro preznojiš in
raztegneš.
Da pa ti pametnega telefona
ne ukradejo, se lahko zavaruješ z aplikacijo Avast Mobile
Security. Ta omogoča protivlomne nastavitve, kot sta
zaklepanje telefona in sirena,
pa tudi blokiranje raznih spletnih strani, nastavitve za zaščito identitete in pametno
poročanje.
Za konec si lahko namestiš še
aplikacijo e-poslovalnica, če
želiš vstopiti na trg dela in
zaslužiti evro ali dva.

Sedaj pa hitro skoči na Google Play
ali App Store in si naloži najbolj
hude dijaške aplikacije!
Upam, da že klikaš!

Erotična trgovina

Zv
am
i
ž
25 e
let

NAJVEČJA IZBIRA DARIL ZA VSE PRILOŽNOSTI KOT
SO OBLETNICE, ZABAVE, DEKLIŠČINE, FANTOVŠČINE...,
EROTIČNIH PRIPOMOČKOV, PERILA, MASAŽNIH OLJ,
LUBRIKANTOV, STIMULANSOV ZA MOŠKE IN ŽENSKE
TER ŠE IN ŠE...
OBIŠČITE NAŠE EROTIČNE TRGOVINE V VSEH VEČJIH MESTIH PO SLOVENIJI
Katalog in največjo ponudbo igrač za popestritev intimnega življenja si lahko ogledate na naši spletni strani www.venera-shop.com
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Kremna BUČNA JUHA
z bučnimi semeni
ča,
• 1 hokaido bu vega mleka,
• 0,5 l kokoso ,
• 150 g masla la,
• 1 velika čebueteršilja,
• nekaj vejic p škatni orešček,
• začimbe: muter
sol in poper en.
sem
• pest bučnih
Elvis Kudič
foto: osebni arhiv

Bučo narežemo na kose, pokrijemo z alu-folijo,
jo damo v pekač in pečemo v pečici na 200 °C
za 15–20 minut. Med tem časom sesekljamo
čebulo (ni pomembno, da je na drobno) in jo
popražimo z nekaj masla v velikem loncu. Ko
je buča pečena, z žlico izdolbemo meso
buče in ga dodamo v lonec. Ko očistimo
celo bučo, pristavimo lonec nazaj na plin
in pražimo še par minut. Dodamo nekaj
vejic petršilja, mleko, maslo in vodo (5–6 l
za 10 oseb, pri pol litra na osebo). Juho
pustimo kuhati na nizkem ognju, dokler se
buča ne zmehča.
Ko je buča zmehčana, odstavimo z ognja in
juho do gladkega zmiksamo s paličnim ali
stoječim mešalnikom. Nato postavimo nazaj
na ogenj in začinimo po okusu s soljo, poprom in muškatnim oreščkom (za boljši okus
kupi in nastrgaj cel oreh). Juho okrasimo s
praženimi bučnimi semeni.
36
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K sodelovanju smo
povabili Elvisa Kudiča,
ki nam je pripravil dva
kuharska recepta.

Rižota treh

rižev z jurčki

• Tribarvni riž črnega riža,
(ali mešanica
temne kvinoje ,
in Basmati riž) (če niso v sezoni
v
• 0,5 kg jurčko o druge gobe),
lahko uporabim
• 150 g masla,
• svež drobnjak,ijan,
petršilj in tim bula,
če
• 1 velika rdeča smetane,
ke
d
a
• 100 ml sl
r
• sol in poper te
• parmezan.

Sesekljamo čebulo, narežemo gobice in
jih prepražimo z nekaj masla v veliki
ponvi ali kozici. Ko se gobice rahlo obarvajo, dodamo riž (cel paketek riža naj bi
bil za 10 oseb) ter pražimo in preme
šamo tako, da se med riž lepo vmešajo
gobice. Riž prelijemo z dvakrat toliko
vode, kot je riža. Zmanjšamo ogenj in
napol pokrijemo s pokrovko. Najlažje je,
če damo vmes kuhalnico, da lahko para
uhaja ven. Večkrat premešamo in po
potrebi še zalijemo z vodo. Ko je riž že
skoraj kuhan, dodamo preostalo maslo
in sladko smetano, sesekljana zelišča ter
dobro premešamo. Začinimo in servi
ramo skupaj z naribanim parmezanom.

Posebna izdaja revije Študent
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Kako do
vozniškega
izpita?
Pred začetkom šole vožnje moraš še opravit
zdravniški pregled, prvo pomoč in teorijo o
cestno prometnih predpisih. Zdravniški pregled
opraviš v pooblaščeni zdravstveni organizaciji
(medicina dela, prometa in športa) oziroma pri
pooblaščenem osebnem zdravniku.

Pri prvi pomoči se boš naučil kako oživljati
Ančko. Predavanja prve pomoči in teste se ponavadi opravlja na Območnem združenju rdečega križa (ponekod pa tudi kar v šoli vožnje,
kjer imajo pogodbo z Rdečim križem).
CPP ali cestno prometni predpisi so teoretični
del vozniškega izpita. Tu se naučiš o desnem
pravilu in kako varno navigirati skozi današnji
prometni kaos. V pomoč ti bo spletno mesto,
kjer lahko vadiš svoje znanje:
http://teorija-priprava.gov.si.

1. Učenje vožnje B kategorije.
2. Varna in atraktivna vozila.
3. Tečaj CPP na Jesenicah, v Bohinju in Radovljici!

NAJDI VOZNIKA V SEBI!
38
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Ali imam dovolj
poguma za
adrenalinske
športe?

Svoj adrenalin lahko sproščaš tako poleti, kot
tudi pozimi. Kaj lahko počneš s prijatelji? Slovenija ponuja ogromno zanimivih aktivnosti.
Pozimi spakiraj smučke ali bord in se odpravi
na enega izmed smučišč. Krvavec se ponaša z
najkasnejšim sončnim zahodom, Vogel z najlepšim razgledom in Kanin z najvišje ležečim
smučiščem. Če pa stoja na smučeh ni zate,
potem lahko še vedno greš drsat ali na zimski
pohod po zasneženi pokrajini.
Ko pa se začnejo vroči dnevi, se začne tudi
želja po zunanjih aktivnostih. Lahko se odpraviš
na rafting, spustiš po reki s kanujem ali
kajakom, uživaš v mimo-drvečih razgledih na
ziplinu, si pospešiš utrip na bungee jumpingu
ali pogledaš svet iz drugačne perspektive pri
skoku s padalom.
Kaj pa je letos na tvojem seznamu?

040 377 477
info@socafunpark.si

Avantura
in zabava
med krošnjami
dreves ob
smaragdni reki Soči.

www.socafunpark.si

Nasveti za

zeleno prihodnost
Za lepšo in trajnostno prihodnost moramo
že zdaj začeti misliti na okolje. Z nekaj preprostimi nasveti lahko zmanjšamo porabo, pripomoremo okolju in prihranimo pri
položnicah.

Varčuj z energijo

To lahko dosežemo z energijsko
varčnejšimi svetilkami, izklapljanjem naprav, ki niso v
uporabi, izklopom polnilcev, ko se naprave napolnijo, znižanjem gretja ali hlajenja, pranjem
pri nižjih temperaturah, sušenjem na vrvi in
pokrovkami za kuhalne
lonce.

Varčuj z vodo

Uporabi eko način ali
krajše cikle na pralnem
stroju, skrajšaj čas tuširanja, zapri vodo med
umivanjem zobov, skuhaj le toliko vode za kavo in čaj, kot jo nameravaš spiti ter popravi puščajoče cevi.

Varčuj z gorivom

Namesto vožnje raje
prehodi krajše destinacije, za daljše pa
uporabi kolo ali javni
prevoz. Če to ni možno pa pomisli na skupinske vožnje.
Posebna izdaja revije Študent
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Trajnostna prihodnost

Kaj nam prinaša
trajnostni razvoj?
Trajnostni razvoj zagotavlja gospodarski in
družbeni razvoj ob hkratnem varovanju okolja.
Koncept trajnostnega razvoja ni bil vedno
usmerjen izključno v ohranjanje ekosistema.
Norveška političarka Gro Harlem Brundtland
je leta 1987 v svoji prvi opredelitvi izjavila, da
mora trajnostni razvoj zadovoljiti potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozil možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo
svoje potrebe. To miselnost so postopoma zamenjale ideje, ki so upoštevale pomen okolja
za človekov razvoj, dokler ni bil leta 1994 postavljen sodoben koncept trajnostnega razvoja, ki
ljudem omogoča normalno življenje, ne da bi
ogrozili delovanje naravnih ekosistemov.
40
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Avtor: Patricijo Božič
Energetski svetovalec
mreže ENSVET

Hermann Daly je določil tri pogoje,
ki omogočajo trajnostni razvoj:
• uporaba naravnih virov ne sme presegati
stopnje njihove regeneracije,
• sproščanje strupenih snovi ne sme presegati
najvišje določene meje in
• akumulacija neobnovljivih virov mora skozi
čas ostati nespremenjena.
Ampak samo besede ne zadoščajo za zaustavitev globalnega onesnaževanja. Družba se
mora naučiti spremeniti svoje navade v primeru, ko te škodijo okolju. V tem smislu so se na
energetskem in okoljskem področju v zadnjih

Trajnostna prihodnost

letih zgodili pomembni premiki, uporabljajo
se tehnologije, ki nam omogočajo izkoriščanje
obnovljivih, čistih in varnih virov namesto neobnovljivih virov, ki skoraj vedno vključujejo
tveganje pri njihovi uporabi (jedrska katastrofa
v elektrarni Fukušima, izliv nafte v Mehiškem
zalivu ipd.).

Strategija trajnostnega razvoja je
po Vrhu Združenih narodov 2005
razdeljena v tri stebre:
• gospodarski razvoj,
• socialni razvoj in
• varstvo okolja.

pravično

trajnostno
okolje

• Hladilnika in zamrzovalne skrinje ne odpi
ramo po nepotrebnem.
• Električnih naprav, kot so TV, radio, prevajalnik DVD, ne puščajmo v stanju pripravlje
nosti »standby«.
• Izključimo naprave za zabavo in rekreacijo,
ki jih ne uporabljamo.
• Po uporabi izključimo računalnike, monitorje in telefone iz električnega omrežja.

Kuhanje:

družba

vzdržno

Hišni aparati in naprave:

izvedljivo

gospodarstvo

Kako pa lahko za trajnostno
prihodnost poskrbite sami?
Sami lahko naredite veliko! Tako lahko obču
tite vse pozitivne učinke trajnostnega ravnanja,
hkrati pa tudi spoznavate vse posledice ne
potrebnega zapravljanja in obremenjevanja
okolja.
Že energija je dobrina, pri kateri je mogoče
varčevati na sto in en način! Le malo energije
morate vložiti. Spodaj je navedenih nekaj
ukrepov, s katerimi tudi sami lahko pripomorete
k trajnostnem razvoju.

Ogrevanje/hlajenje:
• Prilagodimo temperaturo glede na dejanske potrebe in zunanje temperature.
• Ne zastirajmo ogrevalnih teles in zračite
prostor.

• Količina vode za kuho naj ne bo po ne
potrebnem prevelika, da bo voda hitreje
zavrela.
• Kadar je le mogoče, za kuhanje uporabljajmo ekonom lonec.
• Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne
plošče do točke, da voda še vedno vre.
• Hrana je okusnejša, če je ne razkuhamo, s
tem pa tudi smotrno ravnamo z energijo.
• Velikost kuhalne plošče izberemo glede na
premer posode.
• S kuhanjem v pokriti posodi lahko zmanj
šamo porabo električne energije tudi do
trikrat.
• Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut
pred koncem kuhanja, saj je v plošči dovolj
toplote, ki nam bo hrano skuhala do
kuhanega.
• Za odtajanje zamrznjenih jedi raje uporabljajmo mikrovalovko, če jo imamo na
razpolago.
• Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah
kot v klasičnih pečicah, še raje pa v mikro
valovnih pečicah.

Razsvetljava:
• Vedno ugasnimo luči, ko zadnji zapuščamo
prostor.
• Čim bolje izkoristimo dnevno svetlobo.
• Poskrbimo, da so luči, reflektorji in ostala
svetila redno očiščeni, ker nam čiste luči
dajejo več svetlobe.

Drugo:
• Ločujmo odpadke.
• Varčujmo s pitno vodo.
Posebna izdaja revije Študent
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Honor View 10

Privarčuj

energijo

•
•
•
•
•

Ekran: 6'' 1080x2160
Prostor: 64/128 GB
Kamera: 16 MP f/1.8
Baterija: 3.750 mAh
OS: Android 8.0
z EMUI 8.0

z mobilnikom
Pametni telefoni so te dni že nepogrešljivi. Iz
»butastih« naprav za klicanje in pošiljanje
smsov so se razvili v žepne računalnike, s katerimi lahko opravimo več kot s katerokoli napravo na svetu. Toda z zmogljivejšimi procesorji in
večjimi ekrani sorazmerno raste tudi poraba
energije. Večina jih komaj zdrži cel dan uporabe. Če vključimo še dejstvo, da uporaba pametnih telefonov po svetu strmo narašča (predvsem v Indiji in Afriki), postane skupna poraba
teh naprav ogromna. To gotovo ne koristi svetu, ki je že zdaj preveč onesnažen in pregret
zaradi fosilnih goriv, ki so glavni proizvajalci
električne energije.
Ni vse tako črno, kot izgleda na prvi pogled.
Pametni telefoni nadomeščajo opravila, ki
smo jih tradicionalno opravljali z računalniki,
televizorji in igralnimi konzolami. Ti pa pora
bijo drastično več energije kot tvoj žepni prijatelj. Rast uporabe mobilnikov je ne le pri mlajših, temveč tudi pri starejših povezana s četrti42
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no manj gledanja televizije in četrtino časa
manj brskanja po spletu na računalniku.
Zato še naprej namesto velikega televizorja in
namiznega računalnika raje uporabljaj svoj
pametni telefon in vedi, da si s tem pripomogel svetu. Če tvoj telefon ne zdrži celega dneva
uporabe, pa razmisli o nakupu novega z veliko
baterijo, kot sta novi Honor View 10, ki je prejel
številne nagrade »najboljše s CES 2018«, in za
igre optimiziran Honor Play, oba s kar 3.750
miliamperursko baterijo.

Projekt podpira Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad.

PREDSTAVITEV

Akeš ti ponuja več kot le
brezplačen osebni račun
Želiš imeti svoje finance vedno pri roki? Po
trebuješ kartico za spletne nakupe? Bi rad plačeval z mobilnim telefonom? Potem ti je brezplačni osebni račun Akeš pisan na kožo.
Osebni račun Akeš za dijake in študente ti
ponuja brezplačno spletno banko Abanet in
brezplačno uporabnino mobilne banke Abamobi, s katero lahko kjerkoli in kadarkoli pre
veriš stanje na računu ali preprosto slikaš in plačaš položnico. Pri Akešu lahko brez stroškov
izdaje in letne članarine pridobiš tudi debetno
kartico Visa Electron, ki ti omogoča nakupe na
spletu. Na vseh prodajnih mestih z oznako za
brezstično plačevanje pa lahko plačuješ z
mobilno denarnico Abadenarnica, ki jo pre
prosto preneseš iz spletne trgovine Play Store.
Obišči najbližjo poslovalnico Abanke, odpri
brezplačni račun Akeš in postani sam svoj
finančni gospodar.

ži
Pridrum!
se na

Z AKEŠEM
SI SAM SVOJ
FINANČNI GOSPODAR.
Odpri brezplačen osebni račun Akeš
za dijake in študente!

www.abanka.si/akes
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HUDA
CENA!

2,99

EUR *

* Pokaži svojo študentsko ali dijaško izkaznico in izberi
svoj menu z enim izmed naših klasikov - hudo ugodno!

