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Dobri zapiski

so vredni zlata

Zapiski so pomemben del učenja. Večina dijakov in študentov jih
uporablja pri učenju, saj navadno vsebujejo strnjeno snov, ki jo
zahtevajo profesorji. Zapiske pa je treba združiti z drugimi viri, npr.
učbeniki in knjigami. Najlažje se je seveda učiti iz lastnih zapiskov,
saj je lažje brati za seboj kot za nekom drugim, poleg tega pa si
že med pisanjem marsikaj zapomnimo. Prav tako nas delanje
zapiskov prisili k sledenju pouku oziroma predavanjem in
seminarjem, kar nam še dodatno olajša učenje pred testi oziroma
izpiti.

Kako pa pisati dobre zapiske?

V dobi novih tehnologij obstaja veliko različnih načinov delanja
zapiskov. Ti lahko nadomestijo tradicionalen način zapisovanja
»na roko«.

•
•
•
•
•

hitreje (če si navajen hitro tipkati)
lažje dodajanje zapiskov, če se npr. kasneje vrneš k snovi
enostavno brisanje in dodajanje besedila
enostavno dodajanje slik/fotografij
bolj čitljivo

•
•
•
•

potrebuješ lasten prenosnik
potrebna digitalna pismenost
teža prenosnika, ki ga moraš nositi s seboj
težja vizualizacija (skice, miselni vzorci ...)
ustvarjalnost
lažje vizualiziranje,
risanje skic,
diagramov,
puščic ...

Avtor: Neva Novak

bolj zamudno

Novo šolsko leto
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Obstajajo številni programi, ki so namenjeni prav
delanju zapiskov in vsebujejo različna orodja za
lažje pisanje in organizacijo, npr. OneNote ali
Evernote. Večina pa za zapisovanje na
računalnik uporablja program za pisanje, na
katerega so najbolj navajeni (in je zato
enostaven za uporabo in urejanje), kar je v
večini Word. Zapiske, ki jih zabeležimo med
predavanji, lahko kasneje dodatno uredimo,
dodamo barve za lažjo organizacijo in na spletu
poiščemo ilustracije in slike oziroma dodamo
kaj, kar nam morda manjka. Uporabna

2019/20

aplikacija je tudi Pen to Print (in mnoge
podobne, nekateri programi pa že sami
vsebujejo to funkcijo), ki pisavo spremenijo v
digitalni tekst, kar nam olajša prepisovanje.
Office Lens obreže in izboljša slike tabel ter
dokumentov in izboljša tudi njihovo berljivost. Z
aplikacijo lahko slike pretvoriš v datoteke PDF.
Vsakdo mora razmisliti pri sebi in ugotoviti, kateri
način mu bolj ustreza. Predvsem pa velja, da
vaja dela mojstra, tudi pri delanju digitalnih
zapiskov s pomočjo različnih orodij in aplikacij.

5

Novo šolsko leto

7

zlatih pravil

za obvladovanje stresa

2.

Zastavi si dose

gljive cilje

3.

Biti ambicioz
en in verjeti,
da si vedno lahko
še boljši, je
pozitivna
stvar, vendar
je ključnega
da znaš ocen
pomena,
iti svoje sposob
nosti ter postaviti dosegl
jive cilje. Ne
prenaprezaj
te mere, da
se do
pregoriš – pa
naj bo to na
skem, športn
šolem ali katere
m koli drugem
področju.

vo se
Zdra anjuj
r
preh

obo p
iješ, zdravje
ž
u
a
z
i jo na tvoje o naa, k
n
Hran vplivala o občas , da
bno se lahk aj pa se
m
e
m
eda . Zaved š redno
o
. Sev
je
čutje ko sladic rehranju aznoliko
o
p
a
p
in
k
s
e
aš r eljakoi
s
iv
d
ž
u
a
t
u
d
iš
b
,
in
grad embno
an) aminov, ratov in
na d
id
vit
om
je p obrokov o mero ikovih h pozabi
v
e
lj
(4–5 no s pra nin, og m pa n ljivo 2
vse riporoč
hra in, vlak
d
e
r
v
.P
de (p
čob
maš ovolj vo n).
d
i
a
it
d
p
na
litra

1.
Učinkovito

razporedi

svoj čas

in primerprioritete
j postaviš
re
no aktivjp
e
a
č
n
lo
si
do
o je, da
porabil za
š
o
b
se boš
Pomembn
j
a
sa
g
i,
čas, ki
se tudi drž
no razdeliš
ktivgo. Tega
a
lo
a
im
n
n
a
je
vl
m
a
nost oziro
vsem zast
j to zmanjko posvetil
ri hkrati, sa
le tako lah
va
st
č
ve
j
tako velja
la
v
e
a
d
Pr
e
.
N
.
la
e
d
i
nostim
ravljenega
j dejavnost
p
n
o
a
st
m
vo
za
šuje kako
. Odloči se
č
.
ve
to
je
vi
j
lo
n
a
ce
pravilo: m
vostno in
ravljaj kako
in tiste op

Avtor: Lucija Marinček
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4.

Športaj

5.

Šport naj bo, če se le da, del tvojega vsakdanjika. Že pol ure športne
aktivnosti na dan je bolje kot nič.
Ključno je, da se vsaj malo zadihaš in
prepotiš. Bolj kot vrsta športa je pomembno to, da te ta veseli in da se po njem dobro
počutiš. Če boš redni športni aktivnosti dodal še kolesarjenje v šolo ali po opravkih
in izbral stopnice namesto dvigala,
pa še toliko bolje.
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Primerjava

splošne in poklicne mature
To, da obstaja več vrst matur, verjetno ni nič novega.
Pa veš, kakšni so pogoji, značilnosti in razlike med splošno in poklicno maturo?

Kaj je poklicna matura?

Kaj je splošna matura?

Poklicna matura je oblika končnega izpita. Ko jo
kandidat opravi, pridobi srednjo strokovno
izobrazbo. Opravljajo jo tisti, ki končujejo programe
srednjega tehniškega in drugega strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja
ter poklicnih tečajev. Dijaki lahko poklicno maturo
opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in
zimski rok). Vsako leto se na posameznih šolah
izvaja tudi predmaturitetni preizkus, kjer se kandidati
lahko seznanijo s tehnično platjo izvedbe mature.

Splošna matura je pogoj za tiste, ki želijo študirati
na univerzitetnih programih, opravljajo pa jo
dijaki gimnazij in maturitetnega tečaja. Sestavlja
jo pet predmetov, in sicer matematika,
slovenščina, tuj jezik ter dva izbirna predmeta.
Dijaki jo lahko opravljajo v dveh izpitnih rokih
(spomladanski in jesenski). Prav tako kot pri
poklicni maturi tudi pri splošni dijaki vsako leto
opravljajo predmaturitetni preizkus znanja.

Razlika med poklicno in splošno maturo
Poglejmo torej glavno razliko med obema vrstama matur. Ta je v nadaljnjem študiju. Z
opravljeno splošno maturo se lahko vpišeš v vse študijske programe: univerzitetne, visokošolske
in višješolske, z opravljeno poklicno maturo pa le v visokošolske in višješolske programe.

Avtor: Andreja Bolha

Čas je za akcijo
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Kako pa se lahko tudi tisti, ki opravijo poklicno
maturo, vpišejo na univerzitetni študij? Na eni od
gimnazij se vpišeš na maturitetni tečaj, ki traja
eno leto, nato pa opraviš izpit iz posameznega
predmeta splošne mature (opraviš peti predmet).
Tako kot se razlikujeta splošna in poklicna
matura, se razlikujeta tudi univerzitetni in
visokošolski študij, vendar pa sta si med seboj

tudi podobna. Študij na obeh programih se
izvaja od 3 do 4 leta. Univerzitetni študij
omogoča nadaljevanje študija na magistrski in
doktorski bolonjski stopnji, višješolski študijski
program pa daje poudarek predvsem
praktičnemu znanju in strokovnosti. Po končani
1. stopnji študenti dobijo naslov diplomant
oziroma diplomantka.

www.epf.nova-uni.si
www.nova-uni.si

• Pravo (UN)
• Pravo in management infrastrukture
in nepremičnin (VS)

Članice Nove univerze
v študijskem letu 2020/2021
razpisujejo študij na naslednjih
dodiplomskih programih:

www.fds.nova-uni.si

• Javna uprava (UN)
• Upravno pravo (VS)

Vabljeni na informativne dneve
v mesecu februarju 2020!

Pridružite se tisočim zadovoljnim
študentom in diplomantom Nove univerze.

2019/20

www.fsms.nova-uni.si

• Slovenski študiji (UN)
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Čas je za akcijo

Kako se pripraviti

na maturo?

Te spomladi čaka matura? Brez skrbi! Zate imamo pripravljenih nekaj nasvetov, s
pomočjo katerih bo tvoja priprava na maturo veliko lažja in uspešnejša.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj!
Čeprav se ti morda zdi matura še daleč, bo čez nekaj mesecev situacija popolnoma
drugačna. V začetku maja te čaka pisanje maturitetnega eseja, za katerega moraš
prebrati dva romana in natančno poznati njuno vsebino. Prav tako boš moral na maturi
obvladati štiriletno snov pri slovenščini, matematiki, angleščini in izbirnih predmetih.
Zaradi velike količine snovi z učenjem začni čim prej, sicer ti bo zmanjkalo časa za
ponavljanje, ki pa je ključno.

Označi si pomembne datume in si naredi
načrt
Maturitetni esej se piše takoj po prvomajskih praznikih,
konec maja in v začetku junija pa mu sledijo testi in ustna
preverjanja znanja pri vseh predmetih. Izpiši si vse pomembne
datume ter se pozanimaj, kaj vse moraš do takrat znati. Pri tem ti
je lahko v veliko pomoč maturitetni katalog. Ko boš imel
označene vse datume, si naredi načrt učenja. Določi si roke,
do katerih moraš predelati določeno snov, slednjo pa
si razdeli na posamezne smiselne enote.

Avtor: Neja Krampl Mastnak

Poskrbi za sprostitev
Med intenzivnim pripravljanjem na maturo moraš poskrbeti tudi za
sprostitev. Če se učiš sproti in se držiš svojega učnega načrta, potem ti ni treba
skrbeti, če si vzameš kakšen dan na off. Druži se s prijatelji, s katerimi se lahko tudi
sicer dogovoriš, da se učite skupaj. Pojdi na sprehod v naravo, oglej si svoj najljubši
film ali serijo, privošči si nočno kopanje ali pa pojdi na zabavo. Sam pa najboljše veš,
kaj je tisto, kar te najbolj sprosti. Toda tega ne sme biti preveč. Pomembno je, da najdeš
ravnotežje med sprostitvijo in učenjem. Ob maturi pa te v zadnjem letniku čaka tudi
maturantski ples, ki velja za enega najlepših večerov v tvojem življenju. Ne pozabi, da
boste morali takrat s sošolci posneti tudi predstavitveni video, ki lahko prav tako
predstavlja svojevrsten oddih od vsega kaosa. Pri oblikovanju videa je najboljše,
da izhajate iz internih šal, uporabite lahko tudi humor. Morda pa
bo ena izmed tem v njem tudi vseskozi opevana matura ;).

Čas je za akcijo
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Poišči si inštrukcije
Inštrukcije pridejo v poštev takrat, ko neke
snovi nisi dobro osvojil in potrebuješ dodatno
oziroma poglobljeno razlago. Vsekakor te lahko
inštrukcije rešijo iz marsikatere zagate, zato si jih
poišči, če imaš občutek, da jih potrebuješ. A
Poskrbi za motivacijo
zavedaj se, da ti ne bodo pomagale, če se boš
začel učiti dva tedna pred maturo, prav tako pa
Izjemno pomembno je, da imaš v času mature
lahko predstavljajo kar precejšen finančni
zastavljene cilje in se tako motiviraš za učenje. Te
zalogaj.
si lahko napišeš na list papirja in ga nato obesiš na
vidno mesto. Tako te bo ta list vsak dan opominjal, za
kaj se trudiš in si prizadevaš, prav tako pa ti bo pomagal
takrat, ko boš naletel na morebitne učne težave.
Odlična motivacija za učenje so lahko omejitev
vpisa na fakulteti, morebitna štipendija in misel
na brezskrbno poletje.

www.la-vita.si

2019/20
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Čas je za akcijo

10 vprašanj

za nekoga, ki še ni
bil na maturancu
1. Kaj vse bi rad doživel?

4. Se rad učiš?

Že veš, kaj je tisto, kar želiš doseči v življenju? Tako
zgodaj je to vselej težko. Prav obdobje mladosti je
namreč tisto, ki prinaša največ sprememb,
nepričakovanih situacij in spontanosti. Ampak v tem
je vendar čar. Uživaj, doživi in izkoristi svoj čas, svojo
mladost. #doživi

Učenje ne pomeni vselej sedenja ob knjigah in praznih
skodelicah kave. In ena izmed najbolj prijetnih in
zabavnih oblik učenja je potovanje. Spoznavanje
drugačnosti, zavedanje preteklosti in razmišljanje o
prihodnosti. Nekateri pravijo, da ni pomembno, kam
ste namenjeni, temveč zgolj to, da ste na poti. Na poti,
kjer se učite. Ker potovanje je najboljša šola. #izobražuj

2. Ali veš, kako izgleda maturantski izlet?

Maturantskega izleta se v celoti ne da opisati z
besedami. Tudi najbolj odštekane slike, videi, poplava
snapchatov ali navdušeno pripovedovanje višjih
letnikov o svojih izkušnjah ti ne morejo v celoti
prikazati doživetja maturantskega izleta. Zakaj? Ker
nič o tega ni bil TVOJ maturantski izlet. #bodizraven

5. O čem sanjariš?

Resno, o čem? Pomisli. Ali kdaj sanjariš o ležanju na
peščeni plaži s koktejlom v roki? O čiliranju s frendi na
soncu nekje daleč stran? Mogoče o norem žuru pod
milim nebom v soju bakel in ob dobrih poletnih
ritimih? Pravzaprav ni pomembno, o čem sanjariš.
Pomembno je tisto, kar uresničiš. Dovoli nam, da ti del
sanj pomagamo uresničiti mi. #sanjaj

3. Kako dobro poznaš sebe in svoje sošolce?

Tako kot vsi ostali, se spreminjaš tudi ti. Z vsako novo
izkušnjo in novim spoznanjem se oblikuješ drugače.
Si že kdaj s svojimi sošolci in prijatelji preživel teden
nekje, kjer vaše skrbi ne obstajajo? Nekje, kjer se res
lahko odklopite in posvetite zgolj temu, da
ugotavljate, kaj vse vam življenje lahko ponudi in
kako zelo je pomembno, da ste tam. Vi. Vsi skupaj in
vsak sam. #spoznaj

Predstavitev

6. Je v tebi vsaj malo upornika?

Če ne drugega, je moderno bit malo drugačen. In
realno ... je kul bit malo samosvoj, malo uporniški,
malo alter. Zato odpotuj tja, kjer je lahko vsak enak in
tudi drugačen; kjer je lahko vsak alter ... ali pa ne.
Odpotuj tja, kjer si lahko, karkoli želiš. #upajsi
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7. Poznaš filing?

9. Si upaš?

Filing, ko greš na pot. Filing, ko odkrivaš že slišano, a
vendar še neodkrito. In filing, ko se vračaš domov. Tega
se na da opisati. To je pač filing. Nekaj, kar si lahko daš
samo sam in česar ti ne more vzeti nihče. #začuti

Odločitev je tvoja. Maturanc te bo zagotovo obogatil
z izkušnjo, ki bo za vedno ostala v tvojem srcu.
Izkušnjo, ki jo boš delil z mnogimi in bo hkrati samo
tvoja. Torej: si upaš?

8. Imaš res dovolj dober razlog, da ostaneš
10. Te je maturanc spremenil?
doma?
Premisli. Zakaj bi res ostal doma? Zagotovo lahko
najdeš razlog. Vsi ga lahko. Ampak ali je ta dovolj
dober? Maturantski izlet se zgodi enkrat. Je ena
izmed redkih stvari v življenju, ki so edinstvene in
neponovljive. Zadnje potovanje v takšni obliki z
ljudmi, ki ti pomenijo veliko. To je ena izmed tistih
zgodb, ki ti bo še dolgo izvabljala nasmeh na ustnice.
Tega pač ne zamudiš.

Odgovor na to vprašanje prepuščamo tebi.
Se vidimo na maturantskem izletu.

Španija – Katalonija

Grčija – otok Krf

2019/20
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Informativni dnevi
Kaj? → Sejem izobraževanja in poklicev.
Kdaj? → Petek in sobota, 24. in 25. januar 2020, od 9. do 18. ure (vstop
prost).
Kje? → Gospodarsko razstavišče, Ljubljana.
Kaj bom izvedel? → »Odlična uvodna postaja pri načrtovanju
nadaljnjega izobraževanja ter poklicne in karierne poti.«
Informativa se odvija enkrat letno, pred informativni dnevi in služi kot
odličen pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter
v tujini. Z obiskom Informative lahko zbrane informacije o izobraževalnih
programih med seboj primerjaš in se nato lažje odločiš, katero
izobraževalno institucijo obiskati v času informativnih dnevov in kam
nato oddati svojo prijavnico za vpis.
Poleg sejemske razstave Informativa ponuja tudi različna predavanja in
delavnice ter spremljevalni program, ki je podrobneje opisan na njihovi
spletni strani www.informativa.si.
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... in vse o študiju
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Avtor: Neva Novak
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Kako do šole in
?
e
t
fak ulte
1. Integriran javni
potniški promet

Ministrstvo za infrastrukturo je uvedlo enotno
elektronsko vozovnico za medkrajevni in mestni
javni potniški promet v Sloveniji. Ta omogoča:
•
uporabo različnih vrst prevoza (vlak/
avtobus) in
•
prestopanje med voznimi sredstvi različnih
prevoznikov.

•

•

Kdo so upravičenci?
Pogoj za pridobitev subvencioniranega
prevoza je to, da je tvoje bivališče od kraja
izobraževanja oddaljeno najmanj 2 km,
upravičenec pa mora imeti tudi enega od
spodaj naštetih statusov:
•
dijak do 27. leta starosti, ki se je pred
dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal
v
program
nižjega
poklicnega
izobraževanja, srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega tehniškega ali

Izbira študija

drugega strokovnega ali splošnega
izobraževanja;
udeleženec izobraževanja odraslih, ki se
izobražuje po programih poklicnega,
srednjega
in
višjega
strokovnega
izobraževanja in še ni dopolnil 26 let;
študent do dopolnjenega 32. leta starosti,
ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti
prvič vpisal v program višješolskega ali
visokošolskega izobraževanja prve ali
druge stopnje.

Prav tako je pogoj, da v Sloveniji ali v tujini nisi:
•
v delovnem razmerju ali ne opravljaš
samostojne registrirane dejavnosti;
•
vpisan v evidenco brezposelnih oseb na
pristojnem zavodu;
•
poslovodna oseba gospodarske družbe
ali direktor zasebnega zavoda.
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UNIVERZA

Katere vozovnice so na voljo?
•
Za dijake je možen nakup polletne
vozovnice za obdobje od 1. 9. do 31. 1. in
od 1. 2. do 30. 6., letne vozovnice pa za
obdobje od 1. 9. do 30. 6.
•
Za študente je možen nakup polletne
vozovnice za obdobje od 1. 10. do 31. 1. in
od 1. 2. do 30. 6., letne vozovnice pa za
obdobje od 1. 10. do 30.6.

2. Prevoz.org

Kako do subvencionirane vozovnice?
Oddaja vloge za subvencionirano vozovnico je
možna prek portala eUprava ter na prodajnih
mestih prevoznikov.

Mnogo dijakov in študentov se poslužuje tudi
spletne strani Prevoz.org, ki deluje zelo
preprosto. Ponudnik prevoza se registrira na
portalu in objavi čas in kraj odhoda ter prihoda,
zraven pa dopiše še strošek prevoza za iskalca.
Slednji se registrira na portalu in poišče
ponudbo, ki mu najbolj ustreza. Ponudniku
prevoza pošlje povpraševanje, ki mu nato
potrdi prevoz, iskalec pa mu prispeva denar za
potne stroške. Stran je priljubljena, ker ponuja
relativno ugodne prevoze, hitrejše od vlakov ali
avtobusov. Res pa je, da ni nobenega
zagotovila, da ne bo prišlo kaj vmes in bo
dogovor odpadel. Seveda pa je potrebna tudi
previdnost.

V nekaj korakih do vozovnice prek spleta:
1.
Če še nimaš digitalnega potrdila, greš z
osebnim dokumentom na upravno enoto,
kjer oddaš vlogo za njegovo pridobitev. V
nekaj dneh prejmeš po fizični in elektronski
pošti kode za prevzem.
2.
Z digitalnim potrdilom izpolniš e-vlogo za
vozovnico, ki je objavljena na portalu
eUprava, povezava na vlogo pa je tudi
na
spletni
strani
Ministrstva
za
izobraževanje, znanost in šport in na
prodajnih mestih prevoznikov.
3.
V predal Moja eUprava boš prejel potrdilo
o oddaji in odobritvi vloge ter šifro, s katero
lahko prek spleta kupiš vozovnico.

Avtor: Neja Krampl Mastnak

Notranja oprema | Vizualne komunikacije | Tekstilije in oblačila | Dizajn management | Nakit
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PRIDI NA FERI!
Študij na FERI je prava izbira za vse, ki ste radovedni in vedoželjni. Za vse, ki vas zanimajo novi izzivi, znanost
in iskanje odgovorov ter si želite perspektivne prihodnosti.
upravi. Večina študentov pridobiva izkušnje že v času
študija, saj fakulteta omogoča vključevanje v
raziskovalne projekte. Na takšen način se študenti
hitro srečajo s svojimi prvimi izzivi in pridobivajo
praktične izkušnje ob pomoči izkušenih raziskovalcev,
kar je odlična popotnica za prihodnje delo in
izobraževanje. Ker je fakulteta s projekti vpeta v
domače in mednarodne raziskovalne aktivnosti, so
študenti oz. diplomanti fakultete po doseženem
znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na
priznanih evropskih univerzah. Z zaposlitvijo
diplomanti FERI nimajo težav, saj po raziskavah
spadajo med 20 najbolj zaželenih profilov oz. poklicev.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
je fakulteta s tradicijo in sodobnimi študijskimi
programi. Je največja fakulteta Univerze v Mariboru, na
njej letno študira približno 2000 študentov. Na voljo je
veliko študijskih programov, smeri in modulov. Sodobne
in atraktivne učne metode ter visok standard
opremljenosti predavalnic in laboratorijev naredijo
študij še zanimivejši in kakovostnejši.
Obvladanje temeljnih in praktičnih znanj iz ožjega
področja stroke pa tudi sposobnost integracije znanj z
drugih področij omogočata diplomantom reševanje
kompleksnih inženirskih nalog in opravljanje
vodstvenih funkcij tako v gospodarstvu kot tudi v javni

Predstavitev
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Višje strokovno izobraževanje zagotavlja
zaposljivost in višji življenjski standard
Temeljna prednost višješolskega strokovnega izobraževanja je, da v zgolj dveh letih pridobiš uporabno strokovno znanje,
utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer ti omogočimo neposreden stik z delodajalci in vrhunskimi
mentorji. Sodoben, posamezniku prilagodljiv študij ti zagotavlja visoko konkurenčnost, možnost prekvalifikacij in
napredovanja ter dragocene mednarodne izkušnje.

Enotni kreditni sistem ECTS zagotavlja prehodnost med
moduli in po končanem študiju uveljavljanje pridobljenih
kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Ponudba izbirnih
modulov omogoča, da študijske vsebine prilagajaš dejanskim
potrebam okolja oziroma gospodarstva in tako zanesljivo
povečaš svojo vrednost na trgu dela.
Kar 40 % študijskega programa oziroma 800 ur predstavlja
praktično izobraževanje v podjetjih. V tem času študenti
pripravljajo diplomske naloge, ki se nanašajo na konkretne
izboljšave in inovacije delovnih procesov v samem podjetju,
predvsem pa pridobivajo pomembne delovne izkušnje.
Višješolski predavatelji so priznani strokovnjaki, ki študente
seznanjajo z aktualnimi izzivi, s katerimi se na domačih in tujih
tržiščih srečujejo podjetja. Priznanje, da smo na pravi poti,
nam dajejo tudi delodajalci, s katerimi uspešno sodelujemo.
Študij ali praktično izobraževanje lahko študenti opravljajo
tudi v tujini v sklopu programa Erasmus+ mobilnosti, da
pridobijo dragocene življenjske izkušnje, specifična znanja in
spretnosti ter spoznajo potrebe evropskega trga dela.

2019/20

Pogoji za vpis
na višjo strokovno šolo
- splošna ali poklicna matura ali
- mojstrski, delovodski ali poslovodski
izpit, če imaš 3 leta delovnih izkušenj ter
opravljen preizkus znanja iz slovenščine
(oz. italijanščine ali madžarščine na
narodnostno mešanih območjih) in
matematike ali tujega jezika

Seznam študijskih programov in višjih strokovnih šol:
www.skupnost-vss.si. FB: @skupnost.vss
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Razvijaj sebe in pomagaj drugim

Študiraj na SFU Ljubljana

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda
Freuda v Ljubljani poleg že utečenega študija
PSIHOTERAPIJE vpisuje študente tudi v študijski program
PSIHOLOGIJA. Programi so akreditirani v Avstriji, izvajanje
programa na slovenski podružnici SFU pa je potrdil
NAKVIS. Fakultetni program Psihologije na SFU poteka po
bolonjski shemi 3 + 2.
Študij psihologije je interdisciplinaren in široko uporaben v
športu, šolstvu, svetovanju, managementu, medijih, na
klinikah, pri delu z živalmi, v raziskovanju.
Poleg teoretičnih in metodoloških znanj imajo študentje že
na dodiplomskem programu vaje samozavedanja,
moderiranja, tehnike vodenja pogovora ipd., kjer se učijo
konkretnih tehnik in strategij dela za bodoči poklic. Velik
del študija predstavlja tudi praksa, skozi katero spoznajo

različna področja dela psihologa. Tako se lahko študenti po
končanem študiju dobro znajdejo v različnih poklicnih
situacijah.
Na programu SFU so študenti vključeni v tutorske skupine,
kjer rešujejo morebitne sprotne težave, podajajo nove
ideje, evalvirajo, se družijo in učijo poslušanja drug
drugega ter različnih mnenj, kar je za poklic psihologa
izrednega pomena.
Študenti lahko izbrane predmete poslušajo tudi v tujini: na
Dunaju, kjer poteka mednarodni program v angleščini, v
Milanu, Berlinu in Linzu.
Biti psiholog je zanimiva in pestra kombinacija
neprenehnega razvoja samega sebe ter svetovanja in
pomoči ljudem na njihovi življenjski poti. Vabljeni k vpisu
na študij Psihologije na SFU Ljubljana!

“Øtudenti SFU ne øtudirajo le,
da bi se nauœili, ampak,
da bi spremenili, spoznali
in izgradili same sebe.”
mag. Miran Moæina, direktor SFU Ljubljana

?

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost
Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

01 425 44 33
referat@sfu-ljubljana.si

www.sfu-ljubljana.si

Predstavitev
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Zakaj na SFU Ljubljana
· Fakultetni in specialistiœni øtudijski programi
Psihoterapevtske znanosti in Psihologije
na enem mestu.
· Øtudij na SFU Ljubljana je preplet teorije,
prakse in dela na sebi.
· Fakulteta ima svojo Psihoterapevtsko Ambulanto,
ki øtudentom omogoœa praktiœni del øtudija.

Dijak

Sledi svojim
sanjam
– študiraj
kozmetiko

Postani DIPLOMIRANA KOZMETIČARKA!

Kakovost in širina študija omogočata zelo dobro zaposljivost tako doma kot v tujini!
Na VIST – Visoki šoli za storitve edini v Sloveniji izvajamo
dodiplomski in magistrski študij kozmetike. Študij odraža
potrebe trga, visoka pričakovanja uporabnikov in hiter
napredek kozmetične znanosti. Zapolnjuje vrzel med
dermatologijo in kozmetiko.
Dodiplomski študij pokriva širše področje kozmetike – od

kozmetične nege, izdelave kozmetike, pedikure,
manikure, velnesa vključno z aromaterapijo in različnimi
masažnimi tehnikami do ličenja in maskerstva. Magistrski
študij nadgrajuje ta znanja za kompleksno kozmetično
nego v specializiranih kozmetičnih salonih ali v timih z
dermatologi in kirurgi.

Študiraj
fotografijo
in spreminjaj
pogled na
svet
Edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji za nove generacije uspešnih fotografov
Študij fotografije na VIST ponuja edinstveno priložnost,
da razvijete svoje znanje in kreativnost na področju
fotografije, najdete lastne poti izražanja in postanete
diplomirani fotograf.
Odlikujeta ga raznolikost in širina, saj nudi široko
teoretsko osnovo in hkrati dobro usposablja za delo v
praksi z obvladovanjem vseh faz produkcije in
postprodukcije. Sega od starih fotografskih tehnik do

2019/20

sodobnih multimedijskih aplikacij, od studijske
perfekcije do iskanja izvirnega osebnega izraza.
O kakovosti študija pričajo številni dosežki naših
študentov, ki dosegajo odlične uvrstitve na natečajih,
uspešno razstavljajo svoje fotografije, se uveljavljajo
kot podjetniki na različnih področjih vizualnih
komunikacij. Vabljeni, da se jim pridružite!
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Šola je že pri koncu, ti pa
še ne
veš, kako in kam naprej?
Imaš namesto ideje za po
klic
velik izziv pri izbiri?

POSTANI UNIFORMIRAN
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.
Ponujamo tudi številne štipendije, ki so več kot samo
štipendije. Vabimo te v vojaške vrste. Za vedno, za
določen čas ali le za del počitnic.

niso taborniške počitnice.
Zaposlitev v Slovenski vojski, pogodbeno opravljanje
vojaške službe v rezervni sestavi in prostovoljno
služenje vojaškega roka posamezniku ponujajo
neomejene možnosti izobraževanja, strokovnega
usposabljanja, samopotrjevanja, neposredno pa tudi
možnost osebnostne in poklicne rasti.

Poklic v sredini poklicnih pripadnikov je več kot samo
poklic. Je način življenja.
Tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in udeležba
na vojaških taborih sta polna izzivov. Vojaški rok na
prostovoljnem služenju ni le služenje. In vojaški tabori

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.

ŠTIPENDIJE MO RS
OD 239 EVROV DALJE

BREZPLAČNI
VOJAŠKI TABOR

200 ŠTIPENDIJ KANDIDATOM ZA VOJAKE

IN

SREDNJEŠOLSKIH IN POKLICNIH
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

TABOR MO RS IN MLADI

www.postanivojak.si

Predstavitev
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E-mobilnost

z Eco strelo

Transport ustvari kar četrtino vseh toplogrednih
plinov v Evropi, zato je prehod na transport s
pomočjo zelene energije nujen, če želimo ohraniti in
izboljšati kakovost našega življenja. V podjetju
Sončni sistemi se že vrsto let ukvarjamo s proizvodnjo
zelene energije. V letu 2017 pa smo ustanovili lastno
blagovno znamko za e-mobilnost Eco strela.

Zakaj električni skuter?
Z e-vozili so vaši stroški vožnje nižji, saj je električna
energija cenejša od drugih pogonskih goriv. E-skuter
Eco strela porabi samo 0,25 kWh/100 km, kar znese
30 centov/100 km. Stroški vzdrževanja so minimalni,
saj e-skuter nima filtrov goriva, olja in zraka.
Na voljo so vam 4 različni modeli e-skuterjev z močjo
od 1600 do 2400 W, ki si jih lahko ogledate na naši
spletni strani www.eco-strela.si

ECO
STRELA

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

vpisuje v dodiplomske študijske programe
na področjih:
več na : www.fhs.upr.si

več na : www.fhs.upr.si

Univerza na Primorskem v Kopru

TUJI JEZIKI, SLOVENISTIKA,
KOMUNICIRANJE, GEOGRAFIJA,
ZGODOVINA, ARHEOLOGIJA,
ANTROPOLOGIJA,

Š t udiraj s pogledom n a mo r je!
2019/20
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SKOZI
ZVEZDNI SISTEM

NAVODILA
Vrzi kocko s pomočjo: www.random.org/dice/?num=1
Za figure uporabi radirko, šilček, kovanec, pokrov kemičnega svinčnika.

Prost september

Avtor: Katarina Oblak

Še en dokaz, da se trdo delo izplača, je prost september, ki te čaka po opravljeni maturi. To bodo
verjetno tvoje najdaljše počitnice, zato jih karseda dobro izkoristi. Seveda si lahko privoščiš kak
dan poležavanja na kavču, vseeno pa se boš bolje počutil, če boš odkljukal vsaj nekaj naših must
do-jev za to obdobje.

Naredi vozniški izpit
Poišči najprimernejšo avtošolo in se usedi za
volan. To je idealen čas, saj nisi, tako kot med
šolskim letom, omejen z drugimi obveznostmi,
tako da se lahko skoncentriraš le na
opravljanje izpita in ga opraviš v zelo kratkem
času. Pohiti, morda ti še pred začetkom
študijskega leta uspe na svoj prvi roadtrip.

Beri
Vsi poznamo tisto »saj bi bral, pa nimam
časa«. No, sedaj ga imaš. Ne pozabi, da je
branje odlična telovadba za možgane,
izboljšuje koncentracijo, spodbuja domišljijo
in kreativnost, zmanjšuje stres, gradi naš
besedni zaklad in še mnogo več. Obišči
katero izmed knjižnic na prostem ali pa si
sam obesi visečo mrežo in se prepusti
neskončnim knjižnim vrsticam.

Potuj
Z avgustom se konča vrhunec počitniške
sezone, zato tokrat svoje potovanje raje
načrtuj v septembru. Cene letalskih kart in
nastanitev takrat močno padejo, hkrati pa
se izogneš masovnemu turizmu in pretirani
poletni vročini. Ideje za potovanje in ugodne
ponudbe lahko najenostavneje spremljaš
kar prek Facebook strani, kot so:
Pocenipotovati, Potpodnoge.si, Izlet na
dlani in Po svetu. Evropa skriva ogromno
čudovitih destinacij, morda pa je to čas tudi
za tvoje prvo daljše potovanje – saj imaš čas!

Kaj po maturi?
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Preuredi svojo sobo
Spremembe so zakon. Za njih sploh ne
potrebuješ nujno denarja. Pospravi stare
zvezke in učbenike v škatle, jih odnesi na
podstrešje, pobriši prah s knjig in jih prestavi na
bližnjo polico, premakni posteljo na drugo
stran sobe, prepleskaj stene, razvij fotografije in
jim daj prostor na novi steni, znebi se krame, ki
se ti nabira že več let, in jo raje zamenjaj s kako
rastlino, oblačila, ki jih že več let ne nosiš, pa
pošlji dobrodelnim organizacijam. Naj tvoja
soba zadiha. Če ti zmanjka idej, odklikaj na
Pinterest, kjer najdeš še več nasvetov, nato pa
zavrti svojo najljubšo playlisto in zavihaj rokave.

Pripravi se na faks
Pred tabo je čisto nov izziv – faks. Da boš prve
dni lahko brezskrbno užival na brucovanjih in
zares užil študentsko življenje, predvsem pa se
izognil hektični gneči na vsakem koraku, raje
stvari, ki jih lahko, uredi prej.

Zagotovi si namestitev
•
•
•
•

Pridobi študentske bone.
Izpolni vlogo za pridobitev štipendije.
Uredi vozovnico za prevoz.
Preglej urnik.

Zasluzi
September lahko izkoristiš tudi za to, da
zaslužiš še nekaj dodatnega denarja, ki ti bo
med študijskim letom prišel še kako prav.
Priložnosti za študentsko delo je veliko,
pomembna sta le tvoja volja in čas.

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.
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Letos ne grem na faks,

kaj zdaj?

Avtor: Sabina Zorman

Če ti ni uspelo priti na želen faks, nisi vedel, kam bi se vpisal ali pa še nisi zaključil srednje šole, nisi
ne prvi ne zadnji. Ne obremenjuj se, pomisli raje, kako bi izkoristil prosto leto, ki je pred teboj. V
enem letu se marsikaj spremeni, zate je to dobra priložnost za spoznavanje samega sebe ali
pridobivanje novih izkušenj.

Delo
Delo je vedno dobra alternativa, saj ohranja
rutino in nudi nove veščine. Poleg tega si lahko
privoščiš kaj novega ali pokriješ stroške
bodočega študija. Dobro se je preizkusiti v
poklicu želene stroke, da preveriš, ali te
področje res zanima.

Višanje mature
Včasih se kljub veliko truda zgodi, da se ocene
ne poklopijo. Če si ciljal više in si določenega
študija zares želiš, je morda vredno ponovno
vzeti maturitetne knjige v roke in poskusiti še
enkrat. Izberi si predmet ali dva, za katera veš,
da (lahko) znaš več, kot kaže ocena, in se
fokusiraj
nanju.
Začni
pravočasno
in
sistematično, da boš lahko prosto leto izkoristil
tudi za užitek.

Kaj po maturi?
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Potovanje
Če si privarčeval kaj denarja, je to odlična
priložnost za uresničitev načrtov, ki si jih delal v
srednji šoli. Za mlade obstaja veliko ugodnosti,
zato razišči svoje možnosti, rezerviraj in pojdi.
Novim deželam, ljudem in znanjem naproti.

Prostovoljstvo
Veliko organizacij omogoča, da za dalj časa
obiščeš tujo deželo, sproti pa pomagaš ljudem
v stiski. Takšno prostovoljstvo je dejansko
potovanje, a z namenom. Seveda pa lahko
svojo dobroto in prosti čas izkoristiš tudi tu, v
Sloveniji. Pokukaj v krizne centre ali podobne
institucije in nekomu polepšaj dan.

Šport in treningi

Tečaji in izobraževanja

Brez gibanja ne gre. Če se ukvarjaš s športom,
bo ta prosti čas kot nalašč za dodatne
treninge. Če si pa do sedaj ležal na kavču,
izkoristi čas za novo strast. Gibanje nas ohranja
pri življenju, zato je pomembno, da v njem tudi
uživamo. Kaj pa veš, morda ti je igranje pro
frizbija od nekdaj usojeno.

2019/20

Leto lahko izkoristiš tudi za nekaj novega, nekaj,
kar se ti je vedno zdelo zanimivo, pa si nikoli nisi
vzel časa za to. Nauči se novega jezika, slikanja
portretov, surfanja, postani turistični vodič ali
ustvari svoj bend. Tokrat brez izgovorov.

31

Kaj po maturi?

Dijaško in študentsko delo
Zakaj ja?

Z dijaškim oziroma študentskim delom lahko prideš do prvega zaslužka, ki te bo obenem naučil
bolje ravnati in ceniti stvari, ki si jih boš privoščil z zasluženim denarjem. Na delovnem mestu boš
pridobil izkušnje in vrline, kot so samostojnost, disciplina, urejenost, odgovornost in delo v skupini,
ki jih zagotovo ceni vsak bodoči delodajalec. Zagotovo boš v svojem novem timu našel nove
prijatelje, zaradi katerih boš na delo prihajal z veseljem.

Nasveti

Preden se zapodiš v opravljanje dela, imamo
zate nekaj nasvetov, ki ti bodo prišli še kako
prav:
•
Izberi svoj študentski servis, ki je začetno
izhodišče
za
možnost
opravljanja
študentskega dela. Izbira ponudnikov je
ogromna: E-študentski servis, Agencija M
Servis, Agencija Agado ...
•
Delo lahko opravljaš samo na podlagi
napotnice, ki jo izda izbrani študentski servis
in jo morata pred začetkom dela potrditi
tako delodajalec kot posrednik.
•
Določena je minimalna bruto urna
postavka, ki znaša 4,73 evra.
•
Na spletnem mestu neplačniki.info preveri,
ali se delodajalec nahaja na seznamu
podjetij, ki so v preteklosti kršili pravila
oziroma zaostajali s plačili za delo.
•
Z delodajalcem se natančno dogovori o
pogojih dela: plačilu (urni postavki),
delovnem času, roku plačila, internih
pravilih v podjetju ipd.
•
Tudi sam vodi svoj dnevnik prihodov in
odhodov na delovno mesto, da imaš
vedno pri sebi evidenco opravljenih ur.
•
Bodi nekaj posebnega in počitniško delo
spremeni v noro dogodivščino

Kaj po maturi?
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Gorska koča:
Gore so okolje, kamor se ljudje pridejo
sprostit in uživat, zato v kočah vladata
pozitivno vzdušje in dobra volja. Sicer je res,
da je delo velikokrat naporno, sploh na
vrhuncu sezone, saj se delavnik velikokrat
zavleče od zgodnjih jutranjih ur pa vse do
večera, vendar se vmes zagotovo najde
čas, da se tudi sam odpraviš na raziskovanje
okoliških poti. Sploh pa, ali je še kaj lepšega
kot zbujanje v gorah?
Vrsta dela: Delo v strežbi, pomoč v kuhinji,
pomoč oskrbniku.
Kako najdeš delo: Planinska zveza Slovenije
svetuje, da se posameznik s klicem obrne
neposredno na kočo oziroma društvo, ki
skrbi za določeno kočo.

Delo v tujini:
Potovanje, delo, zabava, učenje jezika,
spletanja multikulturnih prijateljstev in
odlična investicija za prihodnost, vse to
zagotavlja delo v tujini. Eden izmed
zanimivih programov je Work Experience
CCUSA, ki v delu (predvsem v turističnem
sektorju) združuje številne študente z
vsega sveta.
Pogoji za delo: starost nad 18 let, znanje
pogovorne angleščine, status študenta,
vsaj 3-mesečno opravljanje dela.
Kar nekaj ponudb najdeš tudi na že
omenjenih študentskih servisih in spletnih
straneh, kot je Nomago.si. Priljubljeno je
tudi delo varuške v tujini (www.
aupairworld.com) ali animatorja v
kampih na Hrvaškem (v tem primeru je
najbolje, da delodajalca kontaktiraš kar
osebno).
Takih in drugačnih priložnosti dela v tujini
je ogromno, najpomembneje pa je, da se
za delo začneš zanimati že nekaj
mesecev pred počitnicami, da lahko še
pred odhodom urediš vse potrebno.

Avtor: Katarina Oblak
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Vsi sedaj pišejo, kako se šola začne, kaj storiti, da
bo potekalo vse, kot je treba, kaj ti bo olajšalo
šolanje. Kaj pa, če ti povem, da je treba že sedaj
začeti razmišljati, kaj bo, ko bo konec šole?

tvoje dolžnosti? Če ja, odlično, go for it. Če ne,
pa dobro razmisli, ali ne bi raje ubral druge
smeri.
In tretja možnost: vsi si želimo videti svet in ga
vsega obiskati, tudi ti, a ne? Ampak to je težko,
če nimaš financ, ki bi to omogočale.

Konec srednje šole predstavlja začetek novega
poglavja v tvojem življenju. Kaj naprej? Študirati?
Delati? Si vzeti čas za potovanje? Toliko izbire,
tako malo časa, ti pa seveda ne veš, kako bi se
odločil. Drži?

Vse tri možnosti imajo torej pluse in minuse.
Katero izbrati? Tisto, ki ima najboljše pluse? Ali
tisto, ki ima najmanj slabe minuse? Kaj pa, če ti
težavo olajšamo in pomagamo pri odločitvi, da
boš lahko izbral pravo možnost?

Teoretični nasveti ti bodo težko pomagali, če
bodo ostali teoretični, zato ti bomo podali
praktične nasvete, kako se odločiti, kaj naprej.
Dobro razmisli, ali si želiš študirati. Starši so
vedno govorili: izberi dobro šolo in dobil boš
dobro službo. Dejansko pa je tako: izberi šolo, s
katero meniš, da boš dobil zaposlitev, ki ti bo
všeč in v kateri boš dober.

Simpl, Mjob ti pomaga, da odkriješ svoj sanjski
poklic, v katerem uživaš in kasneje tudi lahko
doštudiraš, hkrati pa še zaslužiš za potovanja.
Vse troje naenkrat? To ni možno ... Ja, je! Če je
tvoja želja tako velika, da boš za njo tudi nekaj
naredil, potem se ti lahko dejansko tudi uresniči.

Želiš takoj delati? Težka odločitev. Veš, kaj bi
delal? Veš, kakšen je dejansko poklic in kaj so

Tvoj Mjob

www.mjob.si

Kaj po maturi?
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Izberi Akeš,
izberi brezplačni osebni račun!
Želiš imeti svoje finance vedno pri roki? Potrebuješ
kartico za spletne nakupe? Bi rad/-a plačeval/-a z
mobilnim telefonom? Potem ti je brezplačni osebni
račun Akeš pisan na kožo.

položnico. Pri Akešu lahko brez stroškov izdaje in letne
članarine pridobiš tudi debetno kartico Visa, ki ti
omogoča nakupe na spletu. Na vseh prodajnih mestih
z oznako za brezstično plačevanje pa lahko plačuješ z
mobilno denarnico Abadenarnica. Z njo lahko tudi
dvigneš denar na brezstičnih bankomatih.

Osebni račun Akeš za dijake in študente ti ponuja
brezplačno spletno banko Abanet in mobilno banko
Abamobi, s katero lahko kjerkoli in kadarkoli preveriš
stanje na računu ali preprosto slikaš in plačaš

2019/20

Obišči najbližjo poslovalnico Abanke, odpri brezplačni
račun Akeš in postani sam svoj finančni gospodar.
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Predstavitev

Kako in kaj
s svojim
denarjem?

1.

7 naj nasvetov

Postavi si (mesečni) cilj. Vedno moraš vedeti,
za kaj služiš denar. Bodisi za osnovne potrebe,
potovanje ali za prihodnost. Ko imaš namen, si
lahko ustvariš cilj, koliko denarja želiš zaslužiti.
Potem si lažje organiziraš količino dela.

2.

Sledi svojim stroškom. Za boljše uresničevanje
prihodnjih ciljev, sledi predhodnim. Če je tvoja
ciljna enota en mesec, si tudi vsak mesec
zapiši, koliko denarja si porabil za katere
namene.
Varčuj. Morda se ti to ne zdi potrebno,
vendar
se
lahko
kadarkoli
pojavijo
nepričakovani stroški ali obdobje, ko morda ne
zaslužiš dovolj za dosego svojega cilja.
Loči potrebe od želja. Zaslužen denar
nameni tistemu, kar potrebuješ (hrana,
položnice, šolski pripomočki …). Kar ti ostane,

Kaj po maturi?

5.

Odpri varčevalni račun. Ta način je zelo
priročen za vse, še posebej pa za tiste, ki se ne
morejo upreti poseganju po denarnici. Na
varčevalni račun nalagaš denar in sam določiš,
na koliko časa se ti izplača koliko denarja (o
podrobnostih se pozanimaj na svoji banki).

6.

3.
4.

pa glede na prioritete nameni posebnim
željam. Vse to vštej v mesečni cilj.

Naloži si aplikacijo za varčevanje. Aplikacija
za telefon je še ena vrsta pomoči, če si ne
zaupaš z denarjem.

7.

Pomagaj si s štipendijo. Štipendije prispevajo
dodatek sredstev, s katerimi si lažje pokriješ
stroške izobraževanja. Poznamo različne vrste
štipendij, vsaka pa ima različne pogoje za
pridobitev in ima drugačne roke za oddajo
prošnje.
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Avtor: Sabina Zorman

Državne štipendije
Državne štipendije so namenjene
tistim, ki se izobražujejo in izhajajo iz
socialno šibkejših družin. Podrobnejše
pogoje
opredeljuje
Zakon
o
štipendiranju.

Zoisove štipendije
Zoisove štipendije so namenjene tistim, ki
so dosegli izjemen dosežek iz znanja in
imajo ustrezen učni uspeh:
podaljšanje štipendije za dijake od 2.
letnika naprej: povprečna ocena 4,10;
prehod iz srednje šole na študij: povprečna
ocena 4,10 v zadnjem letniku srednje šole
ali dosežena zlata matura.

Roka za oddajo vloge ni. Če želiš
štipendijo prejemati celo šolsko/
študijsko leto, moraš vlogo oddati
septembra, lahko pa jo oddaš tudi
kadarkoli med letom, saj se štipendija
dodeli s prvim dnem naslednjega
meseca po oddaji vloge.

Rok za oddajo vloge za dijake je 6. 9. 2019,
za študente pa 7. 10. 2019.

Kadrovske štipendije
Kadrovske štipendije podeljujejo delodajalci dijakom ali študentom za njihov
izobraževalni program, po končanem izobraževanju pa to večinoma pomeni
zaposlitev pri tem delodajalcu. Kriterije za izbiro štipendistov določajo delodajalci
sami.
Razpise za kadrovske štipendije lahko najdeš:
•
v Izmenjevalnici na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije;
•
na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij;
•
v internih glasilih in spletnih straneh delodajalcev, v javnih občilih ipd.
Poleg teh treh imamo v Sloveniji še:
•
štipendije za deficitarne poklice,
•
štipendije za študij Slovencev v zamejstvu
in po svetu v Sloveniji,
•
štipendije Ad futura,
•
občinske štipendije,
•
štipendije državnih organov,
•
štipendije nepridobitnih organizacij,
•
štipendije tujih ustanov.

2019/20
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www.mondialtravel.si

Kaj vse lahko počneš

ob študiju?

Obdobje študiranja seveda v veliki meri predstavlja obiskovanje predavanj in seminarjev, sprotno
delo in učenje. To pa vsekakor ni vse. Ob študiju se nam odpira širok nabor možnosti – kaj početi,
kako se kratkočasiti, kako nadaljevati in negovati svoje stare talente, kako odkriti nove, kako
poskrbeti zase in kje se zabavati.

1. Šport

Avtor: Maja Markovič

Mogoče si v srednji šoli že zakorakal po poti
vrhunskega športa, morda so treningi zate
bolj rekreacija ali pa odklop in sprostitev.
Kakorkoli že, s svojimi navadami lahko
nadaljuješ. Ena od možnosti je portal
Študentska vadba, ki ponuja širok nabor
različnih vadb in vadbenih centrov. Na svoj
račun si naložiš določeno število kreditov in
(v večini) plačuješ vsako vadbo posebej.
Tudi marsikateri fitnes ponuja dijaške ali
študentske cene, ki so seveda nižje kot sicer.
Najbolje, da odsurfaš na spletno stran
najljubšega fitnesa in preveriš.
Tudi športni klubi so velikokrat pripravljeni
pomagati pri športni poti mladih talentov.
Velikokrat lahko med tednom treniraš v
drugem klubu ali pa si v času študija na
posoji. Tudi tukaj je najbolje, da se osebno
pozanimaš, kdo in kako je pripravljen
pomagati.

Študentska leta, najlepša leta

2. Kultura
Tudi dobra predstava ali film sta lahko
odlična investicija v samega sebe. Veliko
ustanov – SNG Drama, Cankarjev dom,
SNG Opera in balet, Mestno gledališče
ljubljansko in Slovenska filharmonija – ponuja
dijaške ali študentske abonmaje, ki so na
voljo po nižjih cenah.
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3. Hrana
Med študijem bo čas tudi za samostojno
kuharsko ustvarjanje. Da pa si boš lahko
občasno razvajal brbončice ob hrani izpod
kuhalnic profesionalnih kuharjev in dobil
kakšno novo idejo, poskrbijo študentski boni.
Gre za državno subvencijo v višini 2,69 eur
na obrok, ki velja od 15. avgusta do 15.
julija. Bone lahko koristiš med 8. uro zjutraj in
21. uro zvečer, v razmiku 4 ur. Urediš si jih na
eni od točk subvencionirane študentske
prehrane (SŠP) ob predložitvi potrdila o
vpisu, imeti pa moraš tudi svoj mobilni
telefon in osebni dokument. Nato si ogledaš,
katere restavracije ponujajo študentske
obroke, prideš tja, poveš, da si študent,
dobiš meni, izbereš svojo pojedino, pri
plačilu s klicem na 1808 aktiviraš bon in
doplačaš morebitno razliko v ceni obroka.
Pri vsakem obroku ti pripadajo glavna jed,
kozarec vode ter 2 hoda izmed naštetih:
juha, solata in sadje. Vse dodatne
informacije (tudi to, katere restavracije
ponujajo študentske ugodnosti in koliko
znaša doplačilo) pa dobiš na spletni strani
Študentska prehrana.

4. Zabava
Brez skrbi, pozabili nismo niti na zabavo.
Težko je podati univerzalen nasvet, ki bi
ustrezal vsem, saj ima vsaka družba svoje
preference. Zato je najbolje, da pregledaš,
kaj se dogaja, in se sam odločiš tudi, kaj ti
najbolj ustreza. Ena od aplikacij, ki omogoča
precej poglobljen vpogled v dogajanje, se
imenuje Tonight. Precej popularna so tudi
brucovanja – spoznavni žuri na začetku
študijskega leta. Zato lahko to dodaš na
svoj party seznam. Sicer pa boš sčasoma
videl, kateri lokali, klubi, koncerti ipd. ti
najbolj ustrezajo in lahko takrat kar prek
njihovih spletnih strani in profilov na
družbenih omrežjih spremljaš, kakšne
dogodke prirejajo. In seveda – le pojdi z
glavo na zabavo!

Erotična trgovina
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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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V stanovanje
ali študentski dom?
Srednješolskih dni je konec in s tem tudi toplega domačega bivališča, vsakdanjih okusnih kosil izpod
rok tvoje drage mame ali babice ter domače postelje. It's time to change your life. Odhajaš v svet
in treba si bo poiskati nov dom - vsaj začasni. Veliko bodočih študentov se znajde pred dilemo: si
poiskati stanovanje ali živeti v študentskem domu? Predstavljamo ti obe strani bivanja v študentskih
letih, na tebi pa je, da izbereš. Pa poglejmo …

»Kle mam flet«
Študenti se za stanovanje namesto za
študentski dom odločijo na podlagi različnih
dejavnikov. Nekateri ne izpolnjujejo pogojev za
subvencionirano bivanje v študentskem domu,
drugi se vselijo skupaj s prijatelji, spet tretji pa
preprosto ne marajo »galame« v študentskem
domu. Največji razlog, zaradi katerega se
bodoči diplomiranci ne odločijo za bivanje v
stanovanju, pa so definitivno stroški. Ti
predstavljajo slabo stran udobja, ki ga prinese
stanovanje. Za sobo, ki ni v središču Ljubljane in
meri 28 kvadratnih metrov, boš odštel kar 180 €,
v centru mesta pa bi bila tvoja denarnica za
isto sobo lažja kar za 360 € mesečno.

Dejstvo je, da so stanovanja veliko dražja kot
študentski domovi, imajo pa nekaj prednosti.
•
V stanovanju si sam svoj šef, sploh če imaš
svojo sobo. Prideš, ko prideš, greš, ko greš.
•
Za stanovanje se pogosto odločijo študenti,
ki pri učenju potrebujejo mir in tišino.
Stanovanja oziroma sobe se nahajajo v
stanovanjskih blokih, kjer živijo tisti, ki jih vsak
dan čakajo služba, vrtec, šola, zato je mir
tam skoraj zagotovljen.

Študentska leta, najlepša leta
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Brez dvoma imaš v sobi oziroma v stanovanju
več zasebnosti kot pa v študentskem domu
(razen, če imaš samsko sobo), kjer si svoj
kvartir po navadi deliš še z eno osebo in se
ne moreš nikamor umakniti.
Dobra lastnost obeh nastanitev oziroma
življenja v študentskih letih na sploh pa je, da
te novo okolje prisili k drugačnemu
življenjskemu stilu, kot ga imaš v hotelu
mama.

Dijak

»Eeeej, žurka dons u B-ju!«
Res je, v študentu se pač žura. Sploh prvi
mesec, ko se odvijajo brucovanja, ko se vsi še
spoznavajo in se na faksu še ne dogaja veliko.
Vendar pa se tudi žurke sčasoma umirijo,
predvsem v izpitnem obdobju. Tako kot
stanovanje ima tudi študentski dom nekaj
slabih lastnosti in prva je zagotovo to, da nimaš
vedno miru. Druga stvar pa je sostanovalska
loterija, saj nikoli ne veš, kakšnega cimra boš
dobil. V obzir je treba vzeti tudi to, da je tvoj
življenjski prostor manjši kot v stanovanju.

Seveda pa ima študentski dom tudi svoje
prednosti:
•
Družba. V študentskem domu boš spoznal
svojo drugo družino, ki ti bo stala ob strani v
najlepšem obdobju tvojega življenja.
•
Kot že rečeno, je takšen tip nastanitve
zagotovo ugodnejši kot soba v stanovanju.
Povprečna
subvencionirana
cena
študentske sobe v Ljubljani je približno 72€.
•
Tako kot v stanovanju se moraš tudi v
študentskem domu naučiti, kaj skuhati, si
oprati oblačila, se sam spomniti, da moraš
zamenjati posteljnino, in skrbeti za to, da
nimaš praznega hladilnika.
•
Ob ljudeh, ki so v enaki situaciji kot ti in ti
pomagajo, da odrasteš, se naučiš
potrpežljivosti, sobivanja, nesebičnosti in
pomena iskrenega prijateljstva.

Avtor: Ana Mostnar

JAVNI ZAVOD ŠPORT LJUBLJANA
V SVOJ KOLEKTIV
VABI DIJAKE POKLICNIH SREDNJIH ŠOL
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MOŽNOSTI ZAPOSLITVE V JAVNEM ZAVODU ŠPORT LJUBLJANA:
DELO
PREKO
ŠTUDENTSKEGA
SERVISA
sport_ljubljana
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OPRAVLJANJE
OBVEZNEGA
PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA
www.sport-ljubljana.si
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REDNA
ZAPOSLITEV PO
KONČANEM
ŠOLANJU
info@sport-ljubljana.si
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3 preprosti in okusni recepti
za 3 različne priložnosti
Ko želiš nekaj zdravega:

Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•

2–3 rezine lososa
2–3 mladi krompirji
1 sveženj špargljev
2 stroka česna
sol
poper
olivno olje
limonin sok

Čas priprave: 35 minut

LOSOS S ŠPARGLJI IN PEČENIM KROMPIRJEM
Krompir olupimo ter dvakrat po dolgem prerežemo na
četrtinke. Na večji ponvi segrejemo nekaj olivnega olja in
dodamo krompir, ki ga posolimo in pečemo približno 15
minut. Medtem ko se krompir peče, pripravimo šparglje –
odrežemo jim olesenele dele in jih
splaknemo z vodo. Česen nasekljamo
na rezinice. Po 15 minutah šparglje in
česen dodamo h krompirju in
pečemo nadaljnjih 10 minut. Zatem
dodamo še rezine lososa, ki smo jih
prej rahlo začinili s poprom in soljo, in
jih pečemo približno 3–4 minute na
vsaki strani. Na koncu jed pokapamo
z limoninim sokom in postrežemo.

Ko si v časovni stiski: REZANCI V SMETANOVI OMAKI Z BUČKAMI
Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•

130 g rezancev
1 bučka
0,2 l smetane za kuhanje
olivno olje
sol
poper
mediteranske začimbe
parmezan

Čas priprave: 20 minut

Bučko umijemo in narežemo na tanke rezinice. Na segreto
ponev zlijemo nekaj olivnega olja. Počakamo, da se segreje,
nato pa nanjo stresemo bučke in jih rahlo premešamo, da
pridejo v stik z oljem. Počakamo dve minuti, nato pa bučke
zmerno posolimo, po občutku dodamo poper in mediteranske
začimbe. Vse skupaj premešamo in pustimo, da se bučke na
zmernem ognju pražijo okrog 15 minut – toliko, da se zmehčajo.
Vmes skuhamo rezance. Tik preden so testenine kuhane, na
bučke zlijemo smetano za kuhanje in vse skupaj rahlo
premešamo na manjšem ognju ter počakamo, da se smetana
nekoliko zgosti. Dodamo še nekaj naribanega parmezana in
ponovno premešamo. Testenine odlijemo in stresemo k omaki.
Dobro premešamo ter postrežemo.

Študentska leta, najlepša leta
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Ko potrebuješ dozo kalorij:

PIŠČANČJE TORTILJE
Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 tortilje
300 g piščančjih prsi
1 rdeča paprika
1 zelena paprika
1 majhna bučka
1 večji paradižnik
1 čebula
200 g koruze iz pločevinke

•
•
•
•
•
•

2 žlici kisle smetane
2 žlici gorčice
1 žlica čili omake
sol
poper
mleta paprika, timijan, peteršilj, origano.

Čas priprave: 35 minut
Piščančje prsi narežemo na majhne koščke ali trakce in jih mariniramo (dodamo
začimbe, npr. poper, timijan, rdečo papriko, in pokapamo z malo olivnega olja),
nato pa pustimo stati nekaj časa. Medtem narežemo vso zelenjavo na majhne
kocke. Na olivnem olju popražimo čebulo, k njej stresemo mariniranega piščanca
in ga pražimo toliko časa, da se obarva belo. Zatem postopoma dodajamo
zelenjavo: najprej papriki in bučko, malo popražimo, nato pa dodamo še
paradižnik in koruzo. Posolimo, popopramo, dodamo mleto papriko, peteršilj in
ščepec origana. Vse skupaj premešamo in pustimo, da se kuha v lastnem soku,
da se zelenjava nekoliko omehča (približno 15–20 minut). Nato dodamo še kislo
smetano, gorčico in čili omako ter vse skupaj premešamo in pustimo brbotati na
malem ognju še nekaj minut, tako da se omaka lepo zgosti.
Tortilje nadevamo in zavijemo ter postrežemo.

Avtor: Lucija Marinček
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SUDOKU

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Kako do

redne zaposlitve?

1. Prijava na zavod za zaposlovanje
2. Programi in aktivnosti, ki jih
zavod ponuja

V prvi vrsti se moraš prijaviti na zavod za
zaposlovanje, kjer se imaš možnost vpisati v
eno od dveh evidenc. Prva je evidenca
brezposelnih oseb, kamor se vpišeš, če si
pripravljen zaposlitev aktivno iskati in če želiš
uveljaviti pravico do denarnega nadomestila
za primer brezposelnosti. Druga pa je
evidenca iskalcev zaposlitve, v katero se
vpišeš, če si že zaposlen, pa je tvoja zaposlitev
morda ogrožena, ali kot upokojenec, študent,
dijak ali kdorkoli brez statusa. Na zavod se
lahko prijaviš elektronsko, tako da pošlješ po
pošti izpolnjen obrazec, ali pa se na katerikoli
enoti zavoda zglasiš osebno.

Jaz grem raje delat

Programi in aktivnosti, ki jih zavod ponuja, so
razdeljeni so v tri glavne sklope. Prvi sklop so
programi izobraževanja in usposabljanja,
drugi programi spodbujanja zaposlovanja
(finančne vzpodbude delodajalcem) ter
tretji programi spodbujanja
samozaposlovanja (podpore in subvencije
za samozaposlovanje).
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3. Denarno nadomestilo
Če si vpisan v evidenco brezposelnih oseb,
lahko zaprosiš za denarno nadomestilo, v
sklopu katerega je urejeno tudi obvezno
zdravstveno zavarovanje (pazi! - zavarovanje
si moraš urediti sam, zavod ti ga uredi le v
primeru, da si upravičen do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti).
Pravico do denarnega nadomestila lahko
koristiš šele po tem, ko si bil v zadnjih dveh
letih najmanj devet mesecev zavarovan za
primer brezposelnosti (bil npr. zaposlen).
Poleg tega pa moraš imeti plačane prispevke
za zavarovanje, vpisan moraš biti v evidenco
brezposelnih oseb in nisi sam dal odpovedi
oziroma ne nosiš krivde zanjo. Moraš pa se na
zavod prijaviti 30 dni od nastanka
brezposelnosti.

Najbolj iskani poklici …
Sicer pravijo, da moraš delati tisto, kar veseli
tebe, in ne tistega, čemur je naklonjen trg
dela, ampak vseeno navajamo nekaj
trenutno najbolj iskanih poklicev. Morda pa
se najdeš med njimi!
Strokovnjaki IT, programerji, strokovnjaki za
prodajo in finance, strojni tehniki, vsi tehnični
profili, naravoslovni in farmacevtski
strokovnjaki, natakarji, kuharji, upravljalci
CNC-strojev, ključavničarji, varilci, skladiščniki,
viličaristi in proizvodni delavci.

Ko imaš enkrat vse to urejeno, ti zavod redno
pošilja ponudbe za delo, na tebi je le, da se
odločiš, kaj želiš. Seveda pa si lahko službo
poiščeš tudi sam. Obstaja ogromno strani, na
katerih delodajalci objavljajo ponudbe za delo,
hkrati pa je danes večina delodajalcev prisotna
tudi na družbenih omrežjih, tako da lahko kak
oglas zaslediš tudi tam.

Tudi če se med temi ne najdeš, se ne sekiraj.
Vse bo v redu, samo zaupaj vase in v svoje
sposobnosti!

Avtor: Ana Mostnar

Edini izvajamo Oblikovanje kamna.
Pridobljena znanja in veščine inženirji/ke
oblikovanja uporabljajo pri reševanju realnih
tehnoloških in oblikovalskih problemov.

omogoča študij:

Oblikovanje materialov
Fotografija
Oglas_Revija Dijak_125x56 mm.indd
2019/20

1

Program Fotografija odpira vrata v svet
fotografije in gibljive slike. Inženirji/ke
fotografije se usmerjajo v kreativna področja
fotografije, animacije in videa.
www.vss-sezana.si ; @fotografijakamen
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Vabljeni v Dramo!
Počitnice so hitro minile, a že je tu jesen, ki prinaša nove razloge za veselje. V Drami namreč
spočiti in z velikim navdušenjem stopamo v novo sezono 2019/20, katere rdeča nit je ljubezen.
Zate smo pripravili dijaški abonma, ki vključuje štiri uprizoritve velikega odra (Saloma, Gospa z
morja, Maria, 2020) in eno po izbiri (katerakoli predstava na velikem odru ali v Mali drami ali
koncert iz cikla Akustika).
Začeli bomo v bibličnem in hkrati univerzalnem
prostoru in času Wildove Salome, ki jo režira
Eduard Miler. Tin Grabnar bo režiral Gospo z
morja, Ibsnovo dramo, v kateri obisk
družinskega
prijatelja
odstre
tančice
skrivnostne preteklosti in razkrije zamolčano
družinsko zgodbo. Sledila bo prva slovenska
uprizoritev Stephensove Marie, v kateri
osemnajst-letna noseča Ria spozna, da ni
preprosto najti koga, ki bi jo spremljal pri
porodu in bi ji bil v tolažbo in oporo. Režiral bo
Janusz Kica. Krstna uprizoritev znanstvenega
kabareta 2020 je avtorski projekt režiserja Ivice
Buljana, ki bi rad celostno performativno
prikazal izzive bližnje prihodnosti. Uprizoritev
nastaja po motivih besedil zgodovinarja
Yuvala Noaha Hararija.
Za mlade gledališke sladokusce je odlična
izbira klub Hamlet, namenjen dijakom, ki jih
poleg ogleda gledaliških predstav zanimajo
uprizoritvene umetnosti v najširšem pomenu.

Želimo si, da dijaki sodelujete pri pripravi
programa kluba in se družite z vrstniki, ki jim
gledališče veliko pomeni. Organizirali bomo
pogovore o predstavah in gledališču, stopili v
zaodrje gledališča in si skupaj ogledali tudi
kakšno od predstav.
Nekatere uprizoritve, vključene v dijaški
abonma, sodijo v učne programe, prav vse
pa so delčki mozaika, ki mu rečemo splošna
razgledanost. Združi torej prijetno s koristnim in
postani abonent(ka) dijaškega abonmaja v
SNG Drama Ljubljana.
Dijaški abonma lahko vpišeš s pomočjo
mentorja/mentorice na šoli ali posamično pri
blagajni Drame, Erjavčeva 1, od 2. do 13.
septembra.
Več informacij najdeš na
www.drama.si/abonma

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

DIJAŠKI
ABONMAJI

Predstavitev
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HUDA
CENA!

3,10

EUR *

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

