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Kje smo zgrešili? 

Te dni je po družbenih omrežjih zaokrožil zapis ene od sloven-
skih osnovnih šol, ki sporoča, da si je njihova učenka vzela 
življenje. Zakaj je deklica, ki bi morala v teh letih prekipevati 

od radosti in brezskrbnosti, izgubila upanje na lepšo prihodnost in se 
odločila za najbolj drastično potezo, ne bomo izvedeli. Vsaka tovrstna 
izguba je nenadomestljiva in nepopisno tragična. Kar še dodatno ža-
losti, pa je dejstvo, da ni edina. Duševne stiske otrok in mladostnikov 
so ukrepi, s katerimi naj bi zamejevali širjenje virusa SARS-CoV-2, izje-
mno okrepili. Na brezplačni telefonski številki za psihološko podporo 
Tom Telefon, ki deluje že več kot tri desetletja, ugotavljajo, da se je v 
letu 2020 v primerjavi s povprečjem med letoma 2015 in 2019 za kar 
72 odstotkov povečalo število klicev mladostnikov, ki razmišljajo ali 
grozijo s samomorom, kar je skrb vzbujajoče. 

Že pred korono je bilo znano, da je slovenski javni sistem varovanja 
duševnega zdravja otrok in mladostnikov podhranjen in da mnogo 
otrok ne dobi ustrezne obravnave v pravem času. Strokovnjakov s tega 
področja je premalo, zato mora otrok na prvi pregled pri otroškem 
psihiatru čakati vsaj pol leta, pogosto tudi leto in več! 

Sprašujem se, kakšna je pri varovanju duševnega zdravja otrok in 
mladostnikov vloga izobraževalnega sistema. Bi lahko šole kakorkoli 
omilile naraščajočo stisko otrok, jim prišle naproti, nudile vsaj neka-
kšno prvo pomoč? Navsezadnje otroci v njih preživijo velik del dneva, 
pogosteje večji, kot ga preživijo s svojo družino. Je prav, da so šole 
zadolžene za to, da otrokom predajo čim več podatkov, informacij, 
znanja ali bi lahko njihovo vlogo videli tudi drugače – v tem, da bi 
otrokom stale ob strani in jih usmerjale v celosten razvoj osebnosti? 

Verjamem, da se veliko učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
zaveda, da niso v šoli samo za podajanje informacij, ampak da je nji-
hova dolžnost poskrbeti tudi za osebnostni razvoj otroka, za njegove 
stiske. Veliko se jih trudi, da bi se otroci v šoli počutili dobro, da bi 
jim predstavljala varno in srečno okolje, v katerem lahko delijo svoje 
občutke. A prepričana sem, da je na tem področju še ogromno prostora 
za napredek in upam, da bodo prav ti turbulentni časi, ki odkrivajo 
vse pomanjkljivosti našega izobraževalnega sistema, krmilo obrnili v 
pravo smer. 

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica

Tematska izdaja
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   RAČEK JUNIOR 
JE PRIPRAVIL NOVE
        IGRE, IZZIVE IN
  SPLETNE KNJIGE.

Obiščite 
Junior Dogodivščine

       PREPOZNAJTE IN 
RAZVRSTITE ŠPORTNE
           PRIPOMOČKE, 
     SPOZNAJTE DELE 
    BMX KOLESA IN UŽIVAJTE 
V NOVIH ŠPORTNIH
       ZGODBAH.  

     DOBRODOŠLI, 
    OTROCI VSEH 
         STAROSTI.
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Potem ko so se po zaprtju šol zaradi ukrepov, 
s katerimi naj bi zamejili širjenje virusa SARS-
-CoV-2, te znova odprle, zdaj delujejo po neka-
kšnem hibridnem modelu – otroke izobražujejo 
malo na daljavo, malo v šoli. Učitelji in ravna-
telji opozarjajo, da je tak način dela vse prej kot 
enostaven, psihologi in drugi poznavalci otrok 
in mladostnikov pa izpostavljajo, da je treba 
najti nove, sodobnejše načine poučevanja, ki jih 
bodo vzljubili tako otroci kot strokovni delavci. 

V teh dneh je v šolskem siste-
mu potrebnega veliko pri-
lagajanja in iznajdljivosti. 

Kaj se je v tem času pokazalo kot 
dobro, nekaj, kar bi veljajo uporab-
ljati tudi, ko mine nevarnost širjenja 
virusa? »V naši naravi mora biti, da 
se iz izzivov in težav, ki jih pred nas 
postavi življenje, tudi nekaj naučimo 
in nadaljujemo svoje delo. Konec 
koncev upamo, da nobena težava 
ni trajna in jo je možno tako ali 
drugače odpraviti,« pravi Angelca 
Mohorič, ravnateljica Osnovne šole 
Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični. 
Ocenjuje, da je v tem času dobro-
došla sprememba umiritev fizičnega 
prostora šole, čeprav poudari, da s 
starši in okoljem radi sodelujejo. 
»Starši izkazujejo večje zaupanje v 
samostojnost svojih otrok, ko ti pri-
hajajo v šolo in že znajo poskrbeti 
za svojo jutranjo rutino. Hkrati pa 
je večje zaupanje tudi v učitelje, ki 
poskrbimo za učence. Dobrodošla 
konkretna sprememba v naši hiši 
je uvedba rekreativnega odmora, ki 
so ga zelo pozitivno sprejeli učenci 
in učitelji. Tak potek dneva bomo 
obdržali, tudi ko mine trenutna si-
tuacija,« pravi ravnateljica.

Prizna, da morajo z uvedbo hi-
bridnega pouka na različne načine 
kombinirati prisotnost učencev in 
učiteljev doma ali v šoli s statusom 
karantene, izolacije, dela na daljavo 
in še česa. »Težava nastane, ko ima 

učitelj z odrejeno karanteno pouk od 
doma, oddelki pa so prisotni v šoli. 
Kadrovsko izjemno težko zagotovimo 
še nekoga, ki je takrat prisoten ob 
učencih, saj oddelka samega v učil-
nici ne moremo pustiti. Prav tako je 
pošiljanje oddelkov in zaposlenih v 
karanteno na ravnatelje preložena 
presoja, ki po mojem mnenju zahteva 
kompetence iz naslova zdravstva,« je 
jasna sogovornica.

Zaradi ukrepov v stiskah vse več 
otrok 

Strokovnjaki opozarjajo, da je zara-
di številnih spreminjajočih se ukrepov 
in spremenjenega načina šolanja vse 
več otrok v stiski. »Poleg odprave ne-
katerih precej neprijetnih ukrepov v 
šolah, ki nam jih spopadanje z virusi 
narekuje, bi k boljšemu počutju otrok 
prispevala stalna rutina. Spopadanje 
z vsemi ukrepi bi bilo tudi otrokom 
lažje, če ne bi kar naprej spreminjali 
in prilagajali navodil v povezavi z za-
mejitvijo virusa in v povezavi z učnim 
procesom,« pravi Angelca Mohorič. 
Poudari, da je načrtovanje obravnave 
snovi, utrjevanja, preverjanja in oce-
njevanja oteženo zaradi karanten, dela 
na daljavo, hibridnega modela. »Kot 
učitelje tudi učence spravlja v slabo 
voljo negotovost, ki na ta način nas-
tane. Menim, da enotnega odgovora 
na to ni, vsekakor pa je ključ do za-
dovoljstva otrok v prvi vrsti prisluhniti 
jim in razumeti jih. Pa ne le njim, tudi 

Najti je treba nove 
načine poučevanja 
Avtorica: Andreja Šalamun 
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staršem, ki so se znašli v enako hudih 
stiskah. Skupaj lahko marsikaj rešimo, 
če se poslušamo in poiščemo vsaj del-
no konkretno rešitev,« je prepričana.

Gita Mateja de Laat, direktorica 
Zavoda za razvoj šolanja na domu, 
pa je prepričana, da šole ne morejo 
veliko narediti, da bi zmanjšale stisko 
otrok. »Starši smo tisti, ki smo odgo-
vorni za dobrobit naših otrok, ne šola. 
Tega dejstva večina staršev ne more 
ali celo noče dojeti in sprejeti. Starši 
smo odgovorni za otrokovo vzgojo in 
tudi izobraževanje,« je prepričana. 
»Že znani nemški filozof, psiholog in 
utemeljitelj pedagogike kot znanstve-
ne vede Johann Friedrich Herbart je 
trdil, da bi otroke morali poučevati 
starši. Le v primeru, da določenega 
znanja ne posedujejo, pa bi ga otrok 
želel usvojiti, naj si poiščejo pomoč 
učitelja. Torej, šola ne sme imeti mo-

nopola nad izobraževanjem. Šola bi 
morala biti v pomoč staršem in nji-
hovim otrokom in ne nekakšna alfa 
in omega, ki jo morajo ubogati tako 
otroci kot starši,« pravi. Prepričana je, 
da je kovid kriza pokazala, da »tako 
šola kot tudi starši ne ravnajo v dob-
robit otrok. Šola je podaljšana roka 
ideologije in interesov države, starši 
pa se udinjajo za (udobno) preživetje 
(res revni so le redki) ali pa za lastno 
kariero. Komu pa so v interesu pot-
rebe otrok? V iskrenem interesu, brez 
sprenevedanj?« se sprašuje. 

Učenje je del življenja 
Prepričana je, da učenje ne spada v 

šole, v učilnice, ampak da je del življe-
nja. »Učenje se dogaja v domači kuhinji, 
na vrtu, v hlevu ali kokošnjaku ob skrbi 
za živali, na izletih, ob divjanju po širnih 
travnikih in poljih, pri babici in dedku, 

ob prebiranju zgodb, kasneje pa bolj 
zahtevnih knjig (literature, znanstvenih 
del), ob filozofskih pogovorih o smislu 
življenja, izvoru človeka, v laboratori-
ju, v umetniškem ateljeju, v mizarski 
delavnici, v arhivu in muzeju …,« meni 

Gita Mateja de Laat. Poudari, da bi se 
vsaj v prvi triadi vsi otroci morali uči-
ti konkretno, preko izkušnje, zunaj, v 
naravi in z naravo. »Zakaj šol ne prila-
godimo temu? Več kot očitno ni dovolj 
interesa,« je prepričana in doda, da 

šole res potrebujejo velike spremem-
be. Toda najprej je po njenem mnenju 
treba spremeniti pogled na otroka, na 
učenje in na poučevanje. »V našem 
Zavodu ŠND organiziramo predavanja, 
na katerih posredujemo znanje, ki bo, 
upam, enkrat v prihodnosti prispevalo 
k postavitvi novih praks izobraževanja,« 
pravi sogovornica.

Zunanja učilnica je vedno zasedena 
Da je poučevanje na prostem do-

brodošel koncept, meni tudi Angel-
ca Mohorič in doda, da ga v njihovi 
šoli učitelji pogosto uporabljajo. »Le 
vremenski pogoji in snov morata to 
omogočati. Predvsem v pomladnem 
času je naša zunanja učilnica pod 
lipo vedno zasedena. Oddelki ima-
jo pouk tudi v gozdičku za šolo in 
na pokošenih travnikih okoli šole. 
Tudi stopnišče, ki obdaja igrišče, se 

velikokrat spremeni v improvizirano 
zunanjo učilnico in celo na klopeh 
šolskega avtobusnega postajališča se 
izvede marsikatera učna ura,« opiše. 
Toda nimajo vse šole pogojev za tak 
način dela, kot opozori sogovornica. 
»Prostorska stiska ne pomeni vedno 
le stiske z učilnicami, temveč tudi 
premalo uporabnih zunanjih povr-
šin,« izpostavi. Doda, da pa imamo 
v Sloveniji tudi šole, ki so arhitektur-
no zasnovane ravno v skladu z vizijo 
prepletanja zunanjega in notranjega 
prostora. Ena takih je OŠ Toneta Pav-
čka v Mirni Peči, kjer imajo učilnice 
steklene stene, ki se odprejo na ve-
like lesene terase ali celo na trato 
v višini učilnic. »To je primer dobre 
prakse, ki si ga je vredno ogledati in 
ki se ga žal ne posnema dovolj,« je 
prepričana ravnateljica, ki meni, da 
je arhitektura v službi funkcije pri 
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V šolskem letu 2022/2023 
na Biotehniški šoli Maribor 
izobražujemo po 
naslednjih programih:

BTŠ Maribor – najstarejša tradicija 
kmetijskega izobraževanja pri nas 

Biotehniška šola Maribor je šola z najstarejšo tradicijo kme-
tijskega izobraževanja v Sloveniji. Pred osmimi leti je praznovala 
že 140-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustanovitve 
dalje. Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo 
v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na 
šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji ter 
v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji. Šola ima na šolskem po-
sestvu več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega 
dela pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, su-
šilnica sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa 
… Dijaki in profesorji se vključujejo v evropske projekte, ki jim 
omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj v tujini. 
Na šoli je možno opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in 
traktorskimi priključki. Programi, ki jih Biotehniška šola Maribor 
izvaja, so štiriletni program Veterinarski tehnik, štiriletni program 
Naravovarstveni tehnik, štiriletni program Kmetijsko-podjetniški 
tehnik in triletni program Cvetličar ter triletni program Mehanik 
kmetijskih in delovnih strojev.  Na šoli se izvaja tudi nadaljevalni 
PTI (3+2) program Kmetijsko-podjetniški tehnik.

Biotehniška šola Maribor vabi na virtualne 
informativne dneve:

petek, 11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 uri
ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 9.00 uri.
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BTŠ Maribor – najstarejša tradicija 
kmetijskega izobraževanja pri nas

Biotehniška šola Maribor je šola z najstarejšo tradicijo 
kmetijskega izobraževanja v Sloveniji. Letos bo praznovala 
150-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustano-
vitve dalje. Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki 
pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in 
veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske povr-
šine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji. 
Šola ima na šolskem posestvu več objektov z ustrezno opre-
mo za izvajanje praktičnega dela pouka, kot so vinska klet 
s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, 
objekt za žganjekuho in predelavo kisa … Dijaki in profesorji 
se vključujejo v evropske projekte, ki jim omogočajo opravlja-
nje prakse in pridobivanje izkušenj v tujini. Na šoli je možno 
opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi 
priključki. Programi, ki jih Biotehniška šola Maribor izvaja, 
so štiriletni program Veterinarski tehnik, štiriletni program 
Naravovarstveni tehnik, štiriletni program Kmetijsko-podje-
tniški tehnik in triletni program Cvetličar ter triletni program 
Mehanik kmetijskih in delovnih strojev. Na šoli se izvaja tudi 
nadaljevalni PTI (3+2) program Kmetijsko-podjetniški tehnik.

JANTAR TRADE d.o.o.
Breznikova ulica 15, | PC Breza, 1230 Domžale

E-mail: info@jantartrade.si
Tel: +386 01 722 05 90

Mobi: 031 606 000

že od leta 1992

MICRA 100 WiFi 

priporoča se za šole, 

 odvodni in dovodni zrak 

sta ločena (primerno v 

času covida) 

enostavna montaža

TwinFresh Comfo RA1 V.3
TwinFresh Easy RL7-50-17

Stranki uredimo tudi vse potrebno 

za pridobitev Eko sklada.

Klimatizacija, prodaja, montaža in servis ter 
vzdrževanje klimatskih naprav, toplotnih črpalk, 
hladilnic, prezračevalnih naprav (stanovanjskih in 
industrijskih) in free cooling sistemov. 

E X S C L U S I V E  D I S T R I B U T O R
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javnih stavbah, kot so šole, premalo 
poudarjena. »Arhitekti, načrtovalci in 
vlagatelji izredno redko resneje pris-
luhnejo prihodnjim uporabnikom. To 
dokazuje že pogled na šolske kuhi-
nje, kjer si kuharji in kuharice oči-
tno ne zaslužijo pogleda skozi okno. 
Velikokrat se zdi, kot da je stavba in 
njena okolica vse prej kot pa name-

njena šoli. Tako kot pri vsaki stvari 
je tudi za pouk na prostem najprej 
treba ustvariti pogoje,« še doda so-
govornica.

Veliko priložnosti za pouk na 
prostem 

»V slovenskem šolskem prostoru 
je veliko priložnosti za izvajanje po-

uka na prostem,« menijo na Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo. Naj-
širša opredelitev pouka na prostem 
je, da je to organizirano učenje, ki 
poteka zunaj šolskih stavb. Pouk na 
prostem lahko vključuje dejavnosti 
vseh predmetov, ne nujno le nara-
voslovnih in okoljskih dejavnosti. 
»Gre za pouk zunaj učilnice in lahko 
poteka na najrazličnejših lokacijah: 
na šolskem dvorišču ali igrišču, v šol-
skem parku, v okolici šole, v naravi 
ali v urbanem mestnem okolju (ulice, 
ustanove), na kmetijah, v ustanovah, 
ki se ukvarjajo s poukom na prostem 
(center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, gozdne šole), v živalskih in bota-
ničnih vrtovih, muzejih na prostem 
itd.,« naštejejo na zavodu.

Izpostavijo, da za izvajanje pouka 
na prostem ne potrebujemo poseb-
nih prilagoditev učnega prostora, saj 
velja usmeritev, da učitelji upošte-

vajo specifike šole. »Najpogostejša 
sta dva pristopa, in sicer pouk na 
prostem kot samostojno učenje (uči-
telj pusti učencem, da samostojno 
odkrivajo, izkušajo, doživljajo) in pa 
kot vodeno učenje (učitelj učencem 
podaja navodila za dejavnosti, ki jih 
učenci na prostem izvajajo). Pri načr-
tovanju pouka na prostem naj učitelj 
upošteva predznanje učencev, okolje, 
v katerem je šola, medpredmetno 
načrtovanje,« svetujejo. 

Učitelje usposabljali že pred 
epidemijo

Na Zavodu RS za šolstvo so na po-
dročju pouka na prostem za učitelje 
izpeljali mnoge vsebine in usposa-
bljanja že pred epidemijo. »Ob poja-
vu epidemije in ob vračanju učencev 
nazaj v razrede se je pouk na pros-
tem izkazal kot ključna metoda in 
hkrati organizacijska oblika za učenje 

vseh predmetov. Učitelji so prejeli 
mnogo napotkov o tem, kako izvaja-
ti pouk na prostem ob upoštevanju 
priporočil in tudi drugače. Pri tem 
smo večkrat organizirali videokon-
ference prav s to vsebino. V spletnih 
učilnicah je nastalo veliko podpornih 
gradiv za različna predmetna področ-
ja in izvajanje pouka na prostem,« 
povedo na zavodu.

Izpostavijo nekaj gradiv in dogod-
kov, povezanih s poukom na prostem 
v slovenskih šolah, ki dokazujejo, da 
pouk na prostem postaja pomemben 
del šolskega vsakdana: 

 ▪ »Priročnik za učitelje – spozna-
vanje okolja in naravoslovje in 
tehnika (2013) prinese osnovna 
izhodišča za pouk na prostem.«

 ▪ »Leta 2018 smo za učitelje razre-
dnega pouka vzpostavili poveza-
vo z učitelji na Norveškem, kjer 
je tradicija pouka na prostem že 

zelo dolga, in s tem namenom 
organizirali tudi predavanja na 
konferencah.«

 ▪ »Konferenca učiteljev razrednega 
pouka (15. in 16. marec 2022) bo 
ponudila predavanja, delavnice 
in predstavitve učiteljev praktikov 
prav s področja pouka na pros-
tem. S konferenco bo v založbi 
Zavoda RS za šolstvo izšel tudi 
priročnik za učitelje z naslovom 
Pouk na prostem, ki je nastal v 
sodelovanju z učitelji, in bo vklju-
čeval konkretne primere izvajanja 
pouka na področju naravoslovja, 
družboslovja, jezika, umetnosti in 
proste igre.« 

 ▪ »Osem slovenskih osnovnih šol in 
vrtcev je vključenih v mednarodni 
projekt Early Language Develo-
pment in Nature, kjer se ukvarja-
mo z načrtnim in sistematičnim 
učenjem jezika v naravi.«  

Gita Mateja de Laat, direktorica Zavoda za razvoj 
šolanja na domu, je prepričana, da šole ne morejo veliko 
narediti, da bi zmanjšale stisko otrok. »Starši smo tisti, 
ki smo odgovorni za dobrobit naših otrok, ne šola. Tega 
dejstva večina staršev ne more ali celo noče dojeti in 
sprejeti. Starši smo odgovorni za otrokovo vzgojo in tudi 
izobraževanje,« je prepričana. Meni, da bi morala biti 
šola zgolj v pomoč staršem in otrokom, ne pa nekakšna 
alfa in omega, ki jo morajo ubogati tako otroci kot starši. 
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Za inženirje gozdarstva in slovenske gozdove 
akreditiran nov študijski program
Višja strokovna šola Postojna je skupaj s slovenskimi strokovnjaki in CPI pripravila nov študijski pro-
gram za izpopolnjevanje pod naslovom: Projektant/projektantka spravila lesa z gozdarsko žičnico.

Študijski program s tremi moduli: Varnost in zdravje 
pri delu; Geoinformatika in daljinsko zaznavanje; Gospo-
darnost, projektiranje in priprava dela pri spravilu lesa z 
gozdarsko žičnico, skupno petimi predmeti in praktičnimih 
izobraževanji bo namenjen inženirjem, ki so pridobili vsaj 
višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva, imajo eno leto 
delovnih izkušenj na področju gozdarstva in so zaposleni v 
gozdarstvu ali bodo za študij sklenili pogodbo o opravljanju 
praktičnega izobraževanja.

Projektiranje spravila lesa z gozdarsko žičnico je vse-
bina elaborata vlak. Na tej podlagi smo na srečanjih s 
slovenskimi strokovnjaki na področju gozdarskih žičnic 
dobili potrditev, da slovensko gozdarstvo potrebuje nov 
inženirski zagon in s tem večjo urejenost področja projek-
tiranja spravila lesa z gozdarsko žičnico, saj lahko le tako 
v prihodnje dosežemo najprej nujno potrebno varnost, pa 
tudi pozitivne učinke gozdno-gojitvenega načrtovanja in 
ugodne ekonomske rezultate.

Inženir strojništva, Inženir gozdarstva in lovstva, Po-
slovni sekretar so uradni nazivi izobrazbe s stopnjo 6/1, ki 
jo diplomanti Višje strokovne šole Postojna pridobijo po 
zaključku dveletnega študija.

Letos bodo informativni dnevi ponovno potekali v vir-
tualnem ZOOM okolju. Vabim vas, da si še pred njimi ogle-
date Virtualni sprehod po šoli, ki vam približa dogajanje 
in omogoči lažjo odločitev za študij pri nas.
Mag. Slavko Božič, vodja programskih področij VSŠ Postojna

WWW.HVU.SI

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

- Hortikultura

- Snovanje vizualnih 

  komunikacij in trženja

NOVO

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

- Aranžerski tehnik

- Fotografski tehnik

- Hortikulturni tehnik

- Cvetličar

- Vrtnar

INFORMATIVNI DAN

petek, 11. in sobota, 12. februarja

Imate radi cvetje? Pridelujete zelenjadnice, zelišča, grmovnice,
drevnino, ter skrbite za njih? Vas veseli urejanje in načrtovanje
parkov, teras? Ste radovedni, vedoželjni in ustvarjalni? Ste umetniki
in vas sprošča likovno ustvarjanje in dekoriranje? Radi s fotografijo
odkrivate dogajanja, ki so trajala le delček sekunde, ali dogodke, ki so 
trajali dalj časa? Ali ste vedeli, da fotografija pove več kot tisoč besed?

Šola se nahaja v senci starih platan,
obkrožena z raznolikim rastlinjem 3,5
hektarjev velikega šolskega parka z 
bogato zbirko okrasnih zelnatih rastlin,
drevnin, vrtnin, zelišč in dišavnic ter
redkih fosilnih rastlin – najljubša učilni-
ca dijakov. Odpravite se na sprehod
po šolskem parku, pisanih šolskih
hodnikih, med izložbami ali se ustavite
v sodobno, bogato opremljeni knjižnici.

Naši dijaki pridobivajo splošna in
strokovna znanja, ki jih pogosto zelo
uspešno pokažejo tudi na številnih 
tekmovanjih tako doma, kot v tujini.

Šola je zagotovo mnogim mladim drugi 
dom. Nihče ne ostane neopažen, prezrt. 
Vsak lahko pokaže svoje zmožnosti.

Torej vsi, ki ste radovedni, vedoželjni
in ustvarjalni, dobrodošli na naši šoli!

Smo šola z več kot 75-letno tradicijo
s področja hortikulture in 20-letno
tradicijo s področja oblikovanja. Zibel-
ka najboljših slovenskih strokovnjakov
vrtnarjev in cvetličarjev, strokovnjakov
s področja hortikulture in oblikovanja. 
Usmerjeni smo v vrtni dizajn in obliko-
vanje notranjega in zunanjega prostora.

Redno in aktivno se povezujemo z
gospodarstvom. Izobraževanje temelji
na praktičnih izkušnjah. Povezujemo
se s sorodnimi šolami doma v Sloveniji
in v tujini (mreža šol FLORNET), z
lokalno skupnostjo in drugimi instituci-
jami,ki so pripravljene na sodelovanje.
Sodelujemo v slovenskih in mednarodnih
projektih: OBJEM, MUNERA 3, RaST, 
UNESCO, MIND+, Kar sejemo to ža-
njemo, Eko šola, Zdrava šola, Unesco 
šola, Rastem s knjigo, Evropska vas,
Usposabljanje mentorjev, Erasmus+.

Šola za vse radovedne,
vedoželjne in ustvarjalne

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
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Osamitev in fizična 
oddaljenost sta 
negativno vplivali 
na psihično počutje 
učencev in dijakov
Avtorica: Andreja Šalamun 

Sistem izobraževanja na daljavo, ki se je vzpostavil z začetkom epidemije 
in ga nekatere šole občasno še vedno izvajajo, nikakor ni enakovreden izo-
braževanju v šoli, se strinjajo vpleteni. Izkušnje z njim so različne, gledano 
v celoti pa se zdi, da je več negativnih kot pozitivnih in da sta osamitev in 
fizična oddaljenost negativno vplivali na psihično počutje učencev in dija-
kov. Se pa lahko iz te situacije veliko naučimo, meni Gita Mateja de Laat, 
direktorica Zavoda za razvoj šolanja na domu. »Predvsem to, da je med de-
setletji ljudi naredil nesamostojne in odvisne od sistema. In to, da je treba 
šolski sistem postaviti na čisto novih temeljih,« je prepričana. 

Z začetkom epidemije se je 
vzpostavil sistem izobraže-
vanja na daljavo, ki je terjal 

od sistema, svetovalnih institucij, kot 
je Zavod RS za šolstvo, šol in staršev 
hitro prilagajanje in iskanje rešitev 
za ohranjanje stabilnosti vzgoje in 
izobraževanja in doseganje največ-
je možne kakovosti znanja učencev 
in dijakov. Na Zavodu RS za šolstvo 
pravijo, da se je v tem času kot dobro 
pokazalo »hitro in učinkovito izobra-
ževanje vseh deležnikov na področju 
vzgoje in izobraževanja za doseganje 
višje, avtonomne usposobljenosti na 

področju digitalnih kompetenc; na-
predek pri razvoju bralne in računal-
niške pismenosti ter samostojnosti 
pri učencih in dijakih.« V tem času so 
vzpostavili tudi platformo z digitali-
ziranimi učnimi načrti, pripravili so 
usmeritve za izobraževanje na dalja-
vo. Kot poudarjajo na zavodu, so uči-
telji v kratkem času osvojili drugačne 
načine in oblike izvajanja vzgojno-iz-
obraževalnega procesa in uporabljali 
nove didaktične pristope z večjo mero 
individualizacije in diferenciacije ob 
smiselni rabi sodobne tehnologije. 
»Ocenjujemo, da so pridobljene kom-

petence odlična podlaga za drugačne 
načine in oblike pouka tudi za čas, ko 
bo ta potekal samo v šoli,« pravijo. 

Izobraževanje na daljavo ni 
enakovredno izobraževanju v šoli 

A vendar priznavajo, da izobraže-
vanje na daljavo ni enakovredno iz-
obraževanju v šoli. »Učenci v osnovni 
šoli, še posebej prvega in drugega tri-
letja ne premorejo toliko samostojno-
sti, da bi brez pomoči staršev opravili 
vse obveznosti pri izobraževanju na 
daljavo. Ne glede na starost pa so vsi 
sporočali, da je osamitev in fizična 

oddaljenost negativno vplivala na 
psihično počutje učencev in dijakov,« 
povedo. 

Pravijo, da so za družine, ki niso 
imele dobrih materialnih pogojev za 
izobraževanje na daljavo, zagotovili 
računalnike in modeme. Še vedno pa 
imamo v Sloveniji sive cone, kjer kljub 
materialnim možnostim šol in družin 
ni bilo možno vzpostaviti povezav in 
sodelovanja preko videokonferenčnih 
povezav, opozorijo. Dodajo, da neka-
teri podatki kažejo, da »je bilo prema-
lo interaktivnega dela z učenci oziro-
ma dijaki in da nekaterim učiteljem ni 
uspelo doseči višje ravni znanja, saj 
so tudi med učitelji razlike v kompe-
tencah pri rabi sodobne tehnologije 
in didaktično metodičnih pristopih 
za izobraževanje na daljavo«. Pou-
darijo, da izobraževanje na daljavo 
ni primerno za učence s posebnimi 
potrebami.

Izkušnje bodo uporabili v 
prihodnosti 

Kakšne pa so vendarle prednosti 
šolanja na daljavo in kako te prednos-
ti čim bolj smiselno vpeljati v šolski 
sistem tudi na dolgi rok? Na zavodu 
prednosti vidijo v interaktivnosti med 
učiteljem in učencem za čas, ko ta za-
radi nekaterih objektivnih razlogov (na 
primer bolezni, začasne selitve …) ne 
more obiskovati pouka v šoli. »Za to 
je potrebna dobra opremljenost tako 
šole kot družine učenca in kompeten-
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tnost izvajalcev in sodelujočih,« pravi-
jo. Zavedajo se, da bo zato potrebno 
dolgoročno strokovno izpopolnjevanje 
učiteljev in vpeljava smiselne rabe di-
gitalnih tehnologij po celotni vertikali 
vzgojno-izobraževalnih programov.

Angelca Mohorič, ravnateljica 
Osnovne šole Ferda Vesela iz Šentvida 
pri Stični, pravi, da so takoj zagrizli 
v težavo šolanja na daljavo. »Nismo 
mogli čakati na navodila podpornih 
ustanov in z učitelji smo že na začetku 
na različne načine postavljali komuni-
kacijske kanale in iskali aplikacije za 
najboljše možno sodelovanje preko 
spleta. Iz široke palete vseh idej in 
predlogov smo kasneje postavili vso 
komunikacijo na Microsoftovo Teams 
aplikacijo. Ta ima določene prednos-
ti, pa tudi omejitve, zato aplikacijo 
dopolnjujemo še z drugimi, kot je 
Wordwall, Padlet, Worksheets, You-
tube kanali in še z marsikaterim dru-
gim pripomočkom,« pove. Zagotovi, 

da so bili učitelji pri iskanju rešitev 
zelo inovativni, da so si med sabo 
pomagali in jim je s starši ter učenci 
uspelo v dobrem tednu prestaviti šolo 
v digitalen svet. 

Opremo so si tudi izposodili 
»Opremo smo si tudi izposojali, 

dokupili in naredili vse, da so učen-
ci in učitelji v danih razmerah lahko 
vsaj za silo pouk peljali naprej. Brez 
požrtvovalnosti in razumevanja star-
šev nam to ne bi uspelo,« pove Angel-
ca Mohorič in prizna, da ni bilo lahko 
tako na hitro spremeniti načina dela, 
komunikacije. »Učitelji so izgorevali, 
ker so hoteli biti učencem vedno na 
voljo. Učenci so se različno odzvali 
na nove okoliščine in večinoma znali 
premagati začetne težave,« pravi. A 
obstajajo tudi učenci, ki še posebej 
potrebujejo bližino, pristen stik in tem 
je bil ekran le ovira. »Nekateri so se 
umaknili globoko v svoj svet in šele ob 

vrnitvi v našo hišo smo počasi začeli 
odkrivati prijetne in neprijetne posle-
dice šolanja na daljavo. Verjetno še 
nismo videli vseh posledic, ki se bodo 
v naslednjih letih še pokazale in najbrž 
le stežka odpravljale. Komunikacija, 
odnosi, znanje, socialne veščine so 
samo nekatera področja, kjer opažamo 
spremembe,« je odkrita ravnateljica. 
Meni, da sta tehnika in tehnologija 
pomembni, a ne najpomembnejši ob 
začetnih korakih mladih ljudi. 

Odvisni od sistema 
»Izkušnje s šolanjem na daljavo so 

različne, gledano v celoti pa se zdi, 
da je več negativnih kot pozitivnih,« 
meni Gita Mateja de Laat, direktorica 
Zavoda za razvoj šolanja na domu. 
Prepričana pa je, da se lahko iz te 
situacije veliko naučimo. »Predvsem 
to, da je šolski sistem med desetletji 
ljudi naredil nesamostojne in odvisne 
od sistema. In tudi to, da ga je treba 
postaviti na čisto novih temeljih.«

Gita Mateja de Laat pravi, da je bilo 
mnogo staršem in otrokom v času 
šolanja na daljavo zelo težko. Morali 
so namreč svojo službo uskladiti z 
učenjem z otrokom, marsikdaj je bila 
pomoč oziroma vodstvo učitelja pri 
poučevanju šolske snovi nezadostna 
oziroma neučinkovita, starši so morali 
kar naenkrat cele dneve preživeti z 
otroki, otroci pa so močno pogrešali 
družbo vrstnikov. 

»Vse naštete težave kažejo na to, 
kako zelo smo ljudje postali odvisni 
od šolskega sistema in načina življe-
nja, ki se je uveljavil po drugi svetov-
ni vojni – to je starši v službo, otroci 
v šolo,« pravi sogovornica. Meni, da 
lahko stanje primerjamo s samoos-
krbo s hrano. »Namesto da bi si vsaj 
deloma pridelali hrano sami oziroma 
si jo priskrbeli pri kmetu, jo kupimo v 
supermarketu. Vsi vemo, kakšna je ka-
kovost hrane iz supermarketov. Šola je 
kot supermarket. Ponuja, kar ponuja, 
ali je njena ponudba kakovostna, pa je 
vprašanje. Domača hrana je precej bolj 
blagodejna za naše telo kot industrij-
sko predelana hrana iz supermarketa. 

Prav tako je znanje, ki ga otrok želi us-
vojiti glede na zanimanja in notranje 
potenciale, veliko bolj kakovostno in 
trajnejše kot pa tisto, ki se ga v šoli 
mora učiti, ker tako zahteva država. 
Enako lahko rečemo tudi za druženje 
otrok z vrstniki. Šola se je zaprla in 
otroci so bili brez druženja. Če bi trgo-
vine zaprle vrata, bi večina ljudi ostala 
brez hrane. Skratka, ta kriza je boleče 
jasno pokazala, kako nesamostojni in 
odvisni smo od sistema,« je prepriča-
na Gita Mateja de Laat.

»Izkazalo se je tudi, da starši in 
otroci ne znamo biti več drug z dru-
gim, da pravzaprav ne vemo več, kaj 
početi drug z drugim,« opozori so-
govornica. »Če posplošim in hkrati 
karikiram: naši medsebojni odnosi 
so zreducirani na spanje in hranjenje 
pod skupno streho, vse ostalo otro-
ci in starši doživljamo in izkušamo 
vsak po svoje, starši v službah, otroci 
v šolah. Družinsko življenje ... Kaj je 

že to? To se mi od vsega zdi najbolj 
žalostno.« 

Prepričana je, da so na neki način 
ukrepi v šolah razbili monopol, ki ga 
je šola imela v otrokovem življenju, 
kar ocenjuje kot pozitivno. »Pozitivno 
je tudi to, da smo s tem padli na real-
na tla – ukrepi v šolah so razgalili vso 
bedo šolskega sistema in družinskega 
(ne)življenja. Ali smo kot družba to 
sposobni dojeti in se spremeniti, pa 
je druga pesem.«

Šolam so dali usmeritve in 
priporočila

Tako kot je druga pesem to, ali 
učitelji in otroci vso tehnologijo, ki 
jo imajo na voljo za izobraževanje na 
daljavo, uporabljajo pravilno in ali 
izkoristijo vse, kar ta omogoča. Kot 
pravijo na Zavodu RS za šolstvo, so 
tako osnovne kot srednje šole na iz-
obraževanje na daljavo prešle zgolj v 
enem tednu, pri čemer so jim poleg 

zavoda pomagali tudi Arnes in drugi 
zavodi ter jim zagotavljali strokov-
no pomoč ter IKT infrastrukturo. »Za 
izobraževanja na daljavo smo vsem 
šolam podali usmeritve in priporo-
čila. Za učitelje smo izvajali izobra-
ževanja in izpopolnjevanja, s čimer 
nadaljujemo in bomo nadaljevali tudi 
v prihodnje,« povedo na zavodu. 

Dodajo, da so učne načrte pred-
metov, ki jih strokovno pokriva zavod, 
digitalizirali in označili tiste cilje, ki 
jih priporočajo, da se obravnavajo 
prednostno in so najbolj primerni 
oziroma se jih lahko enako kakovo-
stno obravnava na daljavo kot v razre-
du. »V podporo realizacije doseganja 
standardov znanja iz učnih načrtov 
smo pripravili primere možnih izvedb 
učno-vzgojnega procesa na daljavo s 
pripadajočimi gradivi. Do njih lahko 
dostopajo učitelji posameznih pred-
metov in področij preko spletnih učil-
nic,« še povedo na zavodu. 
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Obvezno objektivno in zanesljivo 
beleženje delovnega časa
Sodišče Evropske unije je spomladi 2019 naložilo državam članicam, da za delodajalce uvedejo 
obveznost vzpostavitve objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema, s katerim je mogoče 
evidentirati dnevni delovni čas delavca. 

Zaradi razmer, ki jih je prinesla 
aktualna epidemija, zahteve sodišča 
še niso implementirane v nacionalno 
zakonodajo.

Kljub temu se moramo zavedati,   
da je ta odločitev za države članice 
zavezujoča.

Glede vzpostavitve pravega sis-
tema evidence delovnega časa vam 
bodo z veseljem svetovali strokov-
njaki podjetja GRAD d.d..

01/25 73 781 | info@grad.si | www.grad.si

»Verjetno še nismo videli vseh posledic, ki 
se bodo v naslednjih letih še pokazale in 

najbrž le stežka odpravljale. Komunikacija, odnosi, 
znanje, socialne veščine so samo nekatera področja, 
kjer opažamo spremembe,« o posledicah šolanja na 
daljavo pravi Angelca Mohorič, ravnateljica OŠ Ferda 
Vesela iz Šentvida pri Stični.

Na Pomoč!
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Karierna orientacija v osnovni šoli 
kot prva pomoč pri izbiri 

S poklici se učenci soočajo 
od prvega razreda osnovne šole, 
poglobljeno pa se s karierno ori-
entacijo začnejo ukvarjati v osmem 
in devetem razredu. Cilj karierne 
orientacije je sistematično razvi-
janje kompetence načrtovanja in 
vodenja kariere, katere prvi korak 
je izbira ustrezne srednje šole. V 

proces karierne orientacije morajo 
biti vključeni tako učenci kakor tudi 
starši in učitelji. Kompetence, na ka-
tere trg dela v novi dobi opozarja, 
so ustrezno reševanje konfliktov, 
kritično razmišljanje, ustvarjalno 
razmišljanje in kreativnost, dobre 
organizacijske sposobnosti in ko-
munikacija, čustvena inteligenca, 
pogajalske spretnosti in kognitivna 
fleksibilnost.

Da bi mladim lahko omogočili, da 
prepoznajo, kateri poklic jih zanima v 
prihodnosti, se jim v karierni orienta-
ciji pomaga razviti kompetence spo-
znavanje samega sebe, mladim pa se 
ponudi tudi informacije za odločanje 
in izbiro poklicne poti in načrtovanje 
ter vodenje kariere v prihodnosti. 

Vsak posameznik je individuum
Mladi so si na področju izbire 

poklica in prihodnje kariere različni. 
Nekaterim je že v otroštvu jasno, kaj 
bi radi počeli v odraslosti in svoj cilj 
ves čas zasledujejo, spet drugi si vmes 
velikokrat premislijo, tretji ne vedo, kaj 
jih zanima, spet drugi izberejo napač-
no področje izobraževanja in najdejo 
področje, kjer so uspešni, šele kasneje 
v življenju. Zato je zelo pomembno, 
da učitelji in drugi strokovni delavci 
dajejo otrokom možnost, da lahko 
raziskujejo svoje interese, prav tako 
pa je pomembno, da se doma z otroki 
o poklicih in prihodnosti pogovarjajo 
starši. V času informacijske dobe se 
je namreč izbira poklicev precej spre-
menila; ta ni več statična, ampak je 
dinamična, saj se prilagaja okolju, ki 
se nenehno spreminja. 

Da bi preprečili napačne odločitve, 
je potrebno individualno svetovanje. 
Vsak učenec oziroma dijak je namreč 
individuum, ima drugačna zanimanja 
kot sošolec in druge kompetence, ki ga 
odlikujejo. Treba je ustvariti podporno 
okolje, ki bo mlade spodbujalo in jim 
dalo možnost za raziskovanje lastnih 
interesov in aktivnosti, ki jih bodo 
usmerili k pravim odločitvam.  

*Urška Kužner je svetovalna delavka 
in učiteljica individualne strokovne 
pomoči.

Pri odločitvi za 
poklic ne zanemarite 
povpraševanja na 
trgu dela
Avtorica: Urška Kužner* 

Tudi v Slovenij se je, tako kot 
v ostalih državah v Evropi, 
od 60. let naprej razvijala 

potreba po poklicni oziroma kari-
erni orientaciji mladih, saj so se ob 
spremembah v gospodarstvu in teh-
nologiji začeli razvijati novi poklici, na 
katere je bilo treba opozoriti mlade, 
ki v svet zaposlovanja šele vstopajo. 
Dejstvo je, da je vključevanje karierne 
orientacije v izobraževalni sistem po-

memben strateški cilj Evropske unije 
in velja za eno ključnih kompetenc 
vseživljenjskega učenja, ki posame-
zniku pomaga pri osebnostnem ra-
zvoju, na drugi strani pa pomembno 
prispeva h gospodarskim ciljem in ci-
ljem socialne politike. Smisel karierne 
orientacije je izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti izobraževanja, dopol-
nilnega usposabljanja in prilagajanja 
trgu delovne sile. Ob številkah na Za-

vodu za zaposlovanje je opaziti, da 
naraščajoča brezposelnost mladih v 
Sloveniji kaže na to, da so ti premalo 
fleksibilni v odgovoru na zahteve trga, 
vedno manj pa je tudi zanimanja za 
tako imenovane deficitarne poklice 
in poklice, za katere delovne sile na 
trgu dela primanjkuje. Trg dela na-
mreč zahteva fleksibilne zaposlene, 
ki se zmorejo prilagajati vedno novim 
potrebam.

Mladi se na prvi veliki prelomnici 
znajdejo ob koncu osnovne šole, ko so 
primorani izbrati program in srednjo 
šolo, ki jim bo v pomoč pri doseganju 
kariernih ciljev. Izbrana srednja šola 
je tako predpriprava za izbiro fakulte-
te (ali pa tudi ne) in naj bi pripravila 
mlade na delovno in zasebno življenje 
v sodobni družbi. Pri tem vsekakor ne 
bi smeli zanemarjati povpraševanja na 
trgu dela.

Cilj karierne orientacije je sistematično razvi-
janje kompetence načrtovanja in vodenja kari-
ere, katere prvi korak je izbira ustrezne srednje 
šole. V proces karierne orientacije morajo biti 
vključeni tako učenci kakor tudi starši in učitelji.
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Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delo-
dajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne in 
zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partner-
stva z obrtniki in različnimi podjetji. Poleg rednega izobraževanja 
izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola 
za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom 
omogočimo boljšo prihodnost.

Logistični tehnik – SSI (4-letni program)          

 ▪ izobraževanje za kakovostno opra-

vljanje del in nalog v potniškem in 

tovornem prometu, logistika ekonomič-

ne organizacije prostora, časa in porabe 

energije,

 ▪ pridobijo znanja za optimalno in 

ekonomsko izrabo časa, materiala in 

energije, izvajanje varnostnih ukrepov 

pri delu, pravilno rabo zaščitnih 

sredstev ter skrb za varstvo delovnega 

in  življenjskega okolja,

 ▪ zaključek s poklicno maturo. 

Logistični tehnik - PTI (2-letni program 

po končanem 3-letnem programu),

 ▪ izobraževanje za kakovostno opra-

vljanje del in nalog na področju 

intermodalnega transporta, špedicije, 

notranjega transporta in skladiščenja 

ter razvijanje sposobnosti in spretnosti 

za kvalitetno poklicno delo, kritično 

presojanje in odgovorno ravnanje na 

svojem delovnem področju,

 ▪ zaključek s poklicno maturo.

Avtoserviser – SPI (3-letni program); 

šolski in vajeniški sistem izobraževanja,

 ▪ izobraževanje za avtoservisna opravila, 

poseben poudarek je na bencinskih in 

dizelskih motorjih, električnih sistemih, 

podvozju in karoseriji,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Avtokaroserist - SPI (3-letni program); 

šolski in vajeniški sistem izobraževanja,

 ▪ izobraževanje za avtoličarska in avtokle-

parska dela, poudarek je na postopkih 

za 

 ▪ vzdrževanje karoserije,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Mehatronik operater - SPI (3-letni 

program); šolski in vajeniški sistem 

izobraževanja,

 ▪ izobraževanje za proizvodnjo, vzdrževa-

nje ter servisiranje strojev in naprav v 

sodobni računalniško vodeni proizvo-

dnji,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Oblikovalec kovin - orodjar – SPI (3-letni 

program); šolski in vajeniški sistem 

izobraževanja,

 ▪ izobraževanje za delo z različnimi 

kovinskimi materiali, njihovo obdelavo 

in predelavo na 

 ▪    obdelovalnih strojih ter izdelavo in 

predelavo industrijskih orodij, 

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Papirničar – SPI (3-letni program); 

vajeniški sistem izobraževanja,

 ▪ Program papirničar je namenjen vajen-

cem, ki jih zanima izdelava celuloze in 

papirja, kartona, higienskega papirja, 

priprava surovine, merjenje kakovosti 

papirja in kartona, delo na papirniških 

strojih. Poleg veselja do praktičnega 

strokovnega dela morajo imeti tudi 

smisel za organizacijo in tehnično razu-

mevanje ter do varstva okolja,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Klepar – krovec – SPI (3-letni program); 

šolski in vajeniški sistem izobraževanja,

 ▪ program klepar-krovec je namenjen 

dijakom, ki jih zanima oblikovanje 

kovin, postopki obdelave in predelave 

različnih materialov, izdelovanje naj-

različnejših kovinskih izdelkov, delo v 

kovinarstvu in strojništvu ter obvlado-

vanje tehnologije stavbnega kleparstva,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Pomočnik v tehnoloških procesih – NPI 

(2-letni  program),

Modul: Upravljenje strojev in naprav 

(obdelovalec kovin),

 ▪ izobraževanje za izvajanje del pri obde-

lovanju kovin in kovinskih izdelkov,

 ▪ zaključni izpit obsega izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Pomočnik v tehnoloških procesih – NPI 

(2-letni program),

Modul: Temeljna ličarska dela (ličar),

 ▪ izobraževanje za izvajanje ličarskih del 

na kovinskih konstrukcijah  in protiko-

rozijske zaščite le-teh,

 ▪ zaključni izpit obsega izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

SREDNJA POKLICNA IN 
STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD–

LJUBLJANA
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana

tel.:01/ 280 53 00;  
faks.: 01/ 280 53 33;  

e-pošta: info@siclj.si;  
http://www.siclj.si

MIC (Medpodjetniški izobraževalni 
center), tel.; 01/ 280 53 36, e-pošta: 

mic@siclj.si; 
http://www.siclj.si

Avtošola Ježica,  
tel.: 01/537 13 88; 

info@avtosola 
-jezica.com

mag. Frančiška 
Al-Mansour, 
direktorica/ 
ravnateljica

Ustvarjalec modnih oblačil – SSI (4-letni  

program),

 ▪ usvajanje znanja o tekstilnih materia-

lih, modnem oblikovanju, oblikovanju 

celostne podobe in načinih izdelave 

modnih oblačil, 

 ▪ usvajanje znanja izdelave modnih žen-

skih, moških in otroških oblačil po meri,

 ▪ zaključek s poklicno maturo.

Izdelovalec oblačil – SPI (3-letni 

program),

 ▪ izobraževanje za pripravo tekstilij ter 

izdelavo ženskih in moških oblačil,

 ▪ zaključni izpit obsega pisni in ustni 

izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

 

Preoblikovalec tekstilij – NPI (2-letni 

program),

 ▪ izobraževanje za enostavna dela v 

šiviljstvu,

 ▪ zaključni izpit obsega izdelek oziroma 

storitev in zagovor.

Avtoservisni tehnik - PTI (2-letni program 

po končanem 3-letnem  programu),

 ▪ izobraževanje za delo v avtoservisni 

dejavnosti na področjih tehničnih 

pregledov, diagnostike vozil, karoserije 

in gospodarskih vozil,

 ▪ zaključek s poklicno maturo.

 

Strojni tehnik - PTI (2-letni program po 
končanem 3-letnem programu),

 ▪ izobraževanje za delo s programskimi 

orodji in merilno opremo, razumevanje 

procesov in sistemov v strojništvu,

 ▪ zaključek s poklicno maturo.

Tehnik mehatronike - PTI (2-letni program 

po končanem 3-letnem programu),

 ▪ izobraževanje za opravljanje del in 

nalog na področju montaže, umerjanja, 

programiranja, zagona in upravljanja 

mehatronskih sistemov, avtomatizira-

nih in robotiziranih linij, sistemov za 

izdelavo, montažo, doziranje, polnjenje, 

embaliranje, tiskanje, transport in 

skladiščenje,

 ▪ zaključek s poklicno maturo.

Usposabljamo za voznike naslednjih 
kategorij:

AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, DE in F.
Izvajamo izobraževanje v programih: 

Voznik in Logistični tehnik ter temeljne 
kvalifikacije in usposabljanja za 

temeljne kvalifikacije in viličariste na 
enoti Avtošole Ježica, Na Produ 2.

Vzpostavlja sistem izobraževanja in usposabljanja 
glede na potrebe in zahteve gospodarstva Organizira 
in izvaja programe praktičnega usposabljanja dija-
kov, študentov, brezposelnih, zaposlenih v gospo-

darstvu in vzpostavlja sodelovanje s podjetji.
Usposabljanje v programu »E« - KLIME, usposablja-

nje za NPK programe in ostale tečaje, ki jih lahko 
poiščete na spletni strani: 

mic@siclj.si; http://www.siclj.si
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Mladi pri 
kariernih 

odločitvah niso 
sami, le naučiti 

se morajo, 
kje poiskati 

pomoč
 

Avtorica: Urška Kužner*

Da odločitve učenci ali dijaki kasneje ne bi obžalovali, jim pri izbiri pra-
ve srednje šole in kasneje fakultete pomagamo šolski svetovalni delavci, 
starši in zunanje institucije. V veliko pomoč so jim lahko tudi informativ-
ni dnevi, ki bodo letos potekali 11. in 12. februarja, na žalost sicer veči-
noma preko interneta. 

Da bi bili mladi v koraku s ča-
som in zasledovali svoje in-
terese, jim šola ne sme ponu-

diti le informacij o poklicih, kariernih 
poteh in o različnih srednjih šolah, 
temveč mora učencem omogočiti, da 
počasi začnejo spoznavati sami sebe. 
V devetem razredu pa se izbire šole 
in kariernega področja mladi lotijo še 
bolj poglobljeno, in sicer s pomočjo 
strokovnjakov v šoli in s pomočjo star-
šev, prijateljev, sorodnikov. 

V šoli se v proces aktivno vključi 
šolska svetovalna služba, ki vsa-
kemu otroku individualno svetuje, 

se z njim pogovori in mu predsta-
vi različne srednje šole, odgovori 
na vprašanja, ki ga zanimajo glede 
vpisa, in ponudi alternative. Pri tem 
strokovni delavci uporabijo tudi 
vprašalnik o poklicni poti in tako 
pridobijo podatke o tem, kakšen 
kader lahko v nekaj letih pričaku-
jemo na trgu dela. Ti podatki so 
koristni ne le za otroke in njihove 
starše, temveč tudi za srednje šole 
in predvsem delodajalce. Vprašal-
nik je sicer namenjen ugotavljanju 
notranje motivacije učenca in nje-
gove poklicne izbire, običajno pa ga 

rešujejo v prvih mesecih šolskega 
leta. Vprašalnik glede na odgovore 
ponudi učencu tudi nasvet, kateri 
poklici bi bili zanj primerni, ter ga 
spodbudi k razmišljanju o tem, kaj 
ga najbolj zanima in kje vidi svoje 
prednosti.

Skupinsko in individualno 
svetovanje mladim in staršem

Pri karierni orientaciji in infor-
miranju mladih je zelo aktiven tudi 
Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje. V njegovih tako imenovanih 
Kariernih središčih vse leto izvajajo 
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Na Grmu Novo mesto izobražujemo na 
celotni vertikali za zelene poklice oziroma 
za področja, ki so povezana z naravo in 
hrano. Področja našega izobraževanja so 
kmetijstvo, hortikultura, naravovarstvo, 
živilstvo, gostinstvo in turizem ter 
biotehniška gimnazija. 

Dijaki in študentje pridobijo teoretična in praktična 
znanja v šolskih učilnicah, laboratorijih, v šolski kuhinji 
in restavraciji, v vseh panogah kmetijstva na urejenem 
šolskem posestvu. Vse, kar pridelamo, pa se vključuje 
v predelavo (sadje, grozdje, mleko, zelenjava …) in v 
trženje. Lahko se odločajo tudi za izbirne module glede 
na lastni interes (npr. gozdarstvo, konjereja, turizem, 
predelava mleka, mesa …).

Dijaki in študentje si lahko začrtajo tudi svoje de-
lovno mesto v projektu 'Delovno mesto, ki sem si ga 
ustvaril sam'.

Veliko priložnosti je tudi za športno udejstvovanje v 
naravi. Poseben izziv za mlade je delo s športnimi konji. 

Dijaki in študentje lahko bivajo v dijaškem domu v 
sklopu šole, kjer poleg učenja uživajo tudi v številnih 
dejavnostih. 

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji so se 
odločili, da vam po informativnih dnevih omogočijo 
individualni obisk šole. Na obisk se predhodno najavite. 
Vse informacije so na spletni strani: https:// ksgrm.net/.

Spremljajte nas tudi na facebooku in instagramu.

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto

Šola, kjer si znanje in narava podajata roko.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN 
BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
tel: 07 3934 700, fax: 07 3934 710, 
www.ksgrm.net/ksgrm

4-letni programi:
• biotehniška gimnazija z biotehnologijo
• kmetijsko-podjetniški tehnik
• naravovarstveni tehnik

3+2 programi:
• kmetijsko podjetniški tehnik,  

hortikulturni tehnik

3-letni program:
• gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar,  

slaščičar, mesar 

2- letni program: 
• pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO 
IN TURIZEM
tel: 07 3321 527, fax: 07 3731 631, 
www.ssgt-nm.si

4-letni program: Gastronomija in turizem
3+2 program: Gastronomija
3-letni program: Gastronomske in  
                                     hotelske storitve

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
tel: 07 39 34 734, fax: 07 39 34 710, 
www.vs.grm-nrn.si

• Upravljanje podeželja in krajine
• Gostinstvo in turizem
• Naravovarstvo

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM
tel: 07 39 34 712, fax: 07 39 34 710, 
www.donm.grm-nm.si

VABIMO VAS NA 
INFORMATIVNE DNEVE,

ki bodo 11. in 12. februarja, 
V ŽIVO.

Vse informacije in videokonferenčne 
povezave bodo objavljene na naših 

spletnih straneh.

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA 
GRM NOVO MESTO vabi k vpisu inovativnega 
študijskega programa Upravljanje podeželja. 
Vabljeni tudi absolventi in diplomanti višjih 
strokovnih šol.

 135 let
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odločitev, pogosto se njegova vizi-
ja prihodnosti ne ujema s pogledi 
starša, zato je pomoč od zunaj do-
brodošla. Učencu lahko pomagamo 
izbrati ustrezno šolo le takrat, kadar 
dobro poznamo njegova nagnjenja, 
sposobnosti, značajske lastnosti, 
delovne navade in ne nazadnje 
učni uspeh in dosežke na posame-
znih predmetnih področjih. Vidimo, 
da učenci pri iskanju poklica niso 
sami, vedno jim je na voljo šolska 
svetovalna služba, pa tudi zunanje 
institucije, od Zavoda za zaposlova-
nje, Kariernega placa itd. V šoli se 
rešuje vprašalnike, lahko pa se izven 
tega dogovorijo tudi za individualno 
svetovanje.  

*Urška Kužner je svetovalna delavka 
in učiteljica individualne strokovne 
pomoči.
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Informativni dnevi so ključni pri izbiri prave srednje šole oziroma 
fakultete

V šoli velikokrat vidim, da so učenci razpeti med željo staršev, da se 
vpišejo na predlagano šolo, ter med svojo željo ali pa sami niso povsem 
prepričani, katero šolo oziroma program naj izberejo. Vsak ima namreč 
svoje pluse in minuse, sami pa niso prepričani, kateri program jih bolj 
zanima. Takrat svetujem obisk vseh teh programov tudi v živo. Šole 
namreč vsako leto omogočijo informativne dneve, kar pomeni, da za 
prihodnje dijake odprejo vrata in jih povabijo na ogled šole in programov 
v živo. Učenci lahko vstopijo v učilnice in dobijo odgovore na vpraša-
nja, ki jih mučijo. V zadnjem letu so se zaradi pandemije organizirali 
informativni dnevi online, kar je omogočilo učencem prisostvovanje 
še večjemu številu srednjih šol, kakor je bilo to mogoče do zdaj. V letu 
2022 bosta informativna dneva 11. februarja (ob 10.00 in 16.30) in 12. 
februarja (ob 10.00). Srednje šole na spletnih straneh objavijo povezave 
do predstavitve posameznih programov, kjer so ti predstavljeni na čim 
bolj inovativen in privlačen način. Ob koncu lahko učenci ali starši pos-
tavijo tudi vprašanja. Če je bilo predhodno možno pogledati največ tri 
različne srednje šole, je sedaj omogočen virtualni obisk večjega števila, 
kar lahko marsikomu olajša izbiro.

individualno in skupinsko informi-
ranje, kolikor to dopuščajo razme-
re. Za obisk Kariernega središča se 
lahko dogovorijo šole na območni 
službi zavoda. Omogočajo pa tudi 
individualno svetovanje učencem, 
lahko tudi na daljavo, predvsem 
tistim, pri katerih šolski svetovalni 
delavci in starši potrebujemo po-
moč pri svetovanju. Vsaka območna 
služba zavoda po dogovoru ponudi 
pomoč učencem in njihovim staršem. 
Individualno svetovanje za učence 
zagotavljata tudi Karierna centra za 
mlade, ki delujeta v vzhodni in za-
hodni regiji. V primeru, da svetova-
nje zaradi situacije poteka online, je 
https://esvetovanje.ess.gov.si/ pravi 
naslov za to.

Opis poklicev in izračun točk za vpis 
v program olajša možnost izbire 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport je ustvarilo sple-
tno stran https://www.mojaizbira.
si/, kjer učenci skupaj s starši lah-
ko dobijo informacije o poklicih in 
programih srednjih šol. Preberejo si 

lahko, kateri poklici so trenutno defi-
citarni in za katere država in podjetja 
ponujajo štipendije. Opisani so tudi 
poklici prihodnosti in najbolj iskani 
poklici, za katere je običajno manj 
zanimanja. Na spletni strani lahko 
poiščejo vse slovenske srednje šole z 
opisanimi programi. Zapisane so tudi 
omejitve in izračun točk, potrebnih 
za vpis v program. Vsekakor učencem 
in staršem ponudi veliko informacij 
in olajša izbiro.

Ministrstvo vsako leto na spletni 
strani https://www.dijaskisvet.si/
srednjesolski-vpisnik-2021/ prip-
ravi tudi srednješolski vpisnik s 
podrobnim opisom posamezne šole 
in programov. Zapisani so tudi vsi 
pomembni datumi (oddaja vlog za 
vpis, informativni dnevi), ki jih učen-
ci vsekakor ne smejo spregledati. 

Vsako leto izide tudi razpis za 
vpis v srednješolske programe, na 
podlagi katerega se kandidati do 
določenega roka prijavijo na šolo 
oziroma v izbrani izobraževalni pro-
gram. https://www.gov.si/teme/vpis-
-v-srednjo-solo/.

Zelo zanimiva stran je tudi 
https://karierniplac.si/, ki ga sofi-
nancirata Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport ter Evropski 
socialni sklad. Karierni plac ponuja 
vsebine glede na starostno dobo ot-
rok, namenjen pa je tudi staršem in 
strokovnim delavcem. Na zanimiv 
način želijo približati poklice in ka-
rierne odločitve mladim, opravljajo 
pa tudi individualno karierno sve-
tovanje.

Učenca je treba dobro poznati
Odločanje o prihodnosti in na-

daljnji karieri za učence ni lahka 

Odločanje o prihod-
nosti in nadaljnji karieri 
za učence ni lahka 
odločitev, pogosto se 
njegova vizija prihod-
nosti ne ujema s pogledi 
starša, zato je pomoč od 
zunaj dobrodošla.
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Zabavno in poučno v vulkanskem 
podzemlju
Pri Gradu na Goričkem je 
pred tremi milijoni let bruhal 
poslednji vulkan na območju 
Slovenije, danes pa prav na 
njegovem kraterju stoji Doži-
vljajski park Vulkanija.

Na vhodu v park vas krtek Oli prija-
zno povabi v svoj podzemni svet, kjer 
spoznate vulkane, njihovo delovanje 
in posledice, nato pa vas čaka doživeto 
potovanje skozi vulkansko podzemlje.

Pot vas pelje skozi lavino cev in 
padajočo lavo, nato pa skozi 4D-ste-
reoskopski film spoznate nastanek 
vesolja in življenja na Zemlji ter do-
živite izbruh goričkega vulkana. V 
podzemnem rovu lahko otipate prave 
geode in se spustite v globino 6000 
metrov, od koder je bruhal gorički 
vulkan. Iz magmatskega ognjišča vas 
Oli prav adrenalinsko popelje s svojim 

3D-podzemnim vlakom. Na vulkanski 
mizi lahko raziskujete vulkane in igrate 
vulkanske igrice, v geološkem muzeju 
pa vas čakajo zanimivosti o geologi-
ji Goričkega in kristalu olivinu. Tu je 
možno skuhati kakšno kamnino in si 
ogledati razstavo mineralov.

Za šolske skupine so na voljo pro-
grami, kjer si lahko izberete delavnice 
izdelave vulkana, ogleda kamnoloma 
bazaltnega tufa, geološko delavnico in 
delavnico z minerali. Lahko si ogledate 
tudi grad Grad, vsekakor pa je najlepša 

vožnja z Olijevim vlakom po vulkanski 
pokrajini, ki nudi čudovit razgled na 
krater vulkana in goričke hribe.

V Olijevi trgovini so na voljo številni 
minerali, spominki in knjiga o dogodi-
vščinah Olija med bruhajočimi vulkani. 
Obisk je zelo doživet, primeren za dru-
žine, šolske skupine, skupine odraslih 
in individualne goste vseh starosti. 
Doživljajski park Vulkanija, 
02 553 10 00, 
info@vulkanija.si, 
www.vulkanija.si.
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Šola za ponosne, samozavestne, uspešne

DNEVI ODPRTIH VRAT:
• vabilo na našo vsakokratno predstavitev bo objavljeno  

na spletni strani šole, FB in IG.

INFORMATIVNA DNEVA:
• petek, 11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri;
• sobota, 12. 2. 2022, ob 9. uri. 

Naša gimnazija ti omogoča vsestranski razvoj  
in osebnostno rast.1.
S spoštljivim odnosom in zgledom ustvarjamo prijetno, 
ustvarjalno in varno učno okolje.2.
Dobil boš dobro podlago za študij in se lahko vpisal  
na vse višje, visoke in univerzitetne študijske programe. 3.
Kot športnik boš imel najboljše pogoje za usklajeno šolanje  
in trening. 4.
Spodbujali bomo tvojo umetniško 
nadarjenost.5.
Z nami boš potoval po Sloveniji in tujih deželah, sodeloval  
v projektih in pri mednarodnih izmenjavah.6.
Z uporabo najmodernejše tehnologije boš znanje pridobival 
na prijeten in inovativen način. 7.

T: 059 093 340 | E: tajnistvo@gfp.si | www.gfp.si 
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Domače okolje, kjer 
se radi srečujemo
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki šolajo v štirih gim-
nazijskih programih, ki se zaključijo s splošno maturo: gim-
nazija, športni oddelek gimnazije, ekonomska gimnazija in 
športni oddelek ekonomske gimnazije. Trudimo se ustvariti 
pogoje dela, ki mladim omogočajo razvoj ustvarjalnosti na 
različnih področjih.

Mnogi dijaki svojega prihodnjega 
poklica danes še ne poznajo, morda 
sploh še ne obstaja, a skoraj zagoto-
vo ne bo edini, ki ga bodo v življenju 
opravljali. Gimnazijski program jim s 
svojo splošnostjo in širino omogoča 
najširše možnosti izbire poklica po 
štirih letih šolanja.

Zibelka športnih talentov
Prešernova gimnazija je tako na Go-

renjskem kot tudi v širšem slovenskem 
prostoru poznana po odličnem delu z 
dijaki športniki. Naštejemo lahko kar 
precej nekdanjih in zdajšnjih dijakov, 
ki nas navdušujejo s športnimi uspehi: 
od nosilcev olimpijskih odličij – Primož 
Roglič, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna 
Fabjan do ostalih izjemnih športni-
kov – Anže Lanišek, Anamarija Lampič, 
Domen Prevc, Štefan Hadalin, Peter 
John Stevens, Nika Križnar in nekda-
njih športnikov, danes pa odličnih tre-
nerjev – Grega Žemlja, Robert Hrgota …

Že več kot desetletje smo edina 
strokovna gimnazija v Sloveniji s 
športnim oddelkom, v šolskem letu 
2021/22 pa smo pridobili tudi nov 
program, športni oddelek gimnazije.

Za delo s športniki smo prejeli 
certifikat 'Športnikom prijazno izo-
braževanje', ki ga podeljuje Olimpijski 
komite Slovenije, in smo ga v šolskem 
letu 2021/22 uspešno obnovili.

Vključeni smo tudi v evropsko mre-
žo zdravih šol – program, ki v Evropi 
uvaja nove zamisli in pristope na po-
dročju promocije zdravja v šolskem 
okolju.

Uspešni na vseh področjih 
Na naši gimnaziji se poleg uspe-

šnih športnikov šolajo tudi odlični 
umetniki, podjetniki, prejemniki Mi-
chelinovih zvezdic …

S člani Likovnega društva Kranj 
smo pod mentorstvom akademskega 
slikarja Klavdija Tutte ustvarili prvo 
stalno didaktično zbirko umetniških 
del na srednji šoli. V izvrstni umetni-
ški zbirki, ki je nastajala več let, je 
poleg del dijakov predstavljenih 40 
umetnikov in več kot 100 umetniških 
del.

Uspešni so tudi naši glasbeniki, ki 
se pogosto vzporedno šolajo. Trenu-
tno maturant Jernej Mišič, ki je osvojil 
naslov najboljšega harfista v državi, 
poleg naše gimnazije obiskuje še 
akademski študij na konservatoriju 
v italijanskem Vidmu.
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Mnogi nekdanji dijaki svoje vizije 
uresničujejo v podjetniških vodah. 
Zaposleni so na vodstvenih položajih 
pri Microsoftu, razvili so eAsistenta, 
pripomoček, s katerim se vsakodnev-
no srečuje okoli 500 slovenskih in av-
strijskih šol, bili med pionirji v svetu 
kriptovalut …

Na Gimnaziji Franceta Prešerna 
smo na mnogih področjih v Sloveniji 
orali ledino. Sodobni učni pristopi – 
medpredmetno in timsko poučeva-
nje, učenje učenja, e-izobraževanje, 
izobraževanje na daljavo, hibridni 
pouk – so že dolgo naš vsakdanjik. 
Ponosni smo na naše delo, predvsem 
pa na naše dijake, ki so dejavni in 
uspešni na mnogih življenjskih pod-
ročjih, ne le v šoli. Najpomembneje 
se nam zdi, da dijaki poleg dobrih 
ocen in uspeha na maturi pridobijo 
toliko znanja, poguma in podjetno-
sti, da želijo in upajo razviti svoje 
potenciale.
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Delodajalci imajo vse 
več težav z iskanjem 
primernega kadra, 
neskladja na trgu dela 
se poglabljajo
Avtorica: Nina Šprohar

Podjetja trenutno potrebujejo kadre vseh vrst, od delavcev za preprosta 
dela do vrhunskih strokovnjakov, ki obvladajo nove tehnologije. Vse 
več poudarka je na digitalnih veščinah, pomembni pa so tudi čustvena 
inteligenca, sposobnost reševanja težav, analitično razmišljanje in 
inovativnost.

S pomanjkanjem ustreznih kan-
didatov za zaposlitev se je, po 
ugotovitvah analize Napove-

dnik zaposlovanja, ki ga pripravlja 
Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje (ZRSZ), v preteklih šestih 
mesecih soočala že več kot polovica 
delodajalcev (51,2 odstotka). Veli-
ka podjetja so se s pomanjkanjem 
ustreznih kandidatov soočala najpo-
gosteje, v treh četrtinah vseh prime-
rov. Podatki kažejo, da se neskladja 
na trgu dela poglabljajo, težave de-
lodajalcev z iskanjem kadra pa so vse 
pogostejše.

Kot pojasnjujejo na ZRSZ, bodo v 
prihodnjih šestih mesecih deloda-
jalci skupaj iskali približno 33 tisoč 
delavcev. »Načrti se nanašajo na is-
kanje delavcev zaradi nadomeščanj 
(upokojitve, porodniški dopusti ter 
dopusti za nego in varstvo otrok in 
podobno), začasnih zaposlitev (fluk-
tuacija, sezonske zaposlitve, iztek 
starih pogodb, poznejše vnovične 
zaposlitve), določen delež pa tudi 
na nova delovna mesta,« dodajajo. 
Delodajalci bodo najpogosteje iskali 
zidarje, voznike težkih tovornjakov 
in vlačilcev, delavce za preprosta 

dela v predelovalnih dejavnostih, 
varilce, prodajalce, druge delavce za 
preprosta dela, natakarje, elektroin-
štalaterje, skladiščnike in uradnike 
za nabavo in prodajo ter poklice za 
zdravstveno in socialno oskrbo na 
domu.

Nizka brezposelnost kaže, da 
iskalcev zaposlitve primanjkuje

Podobne razmere na terenu opa-
žajo tudi v agenciji za zaposlovanje 
Adecco, kjer ugotavljajo, da je tre-
nutno povpraševanje večje, kot je 
dejanska ponudba na trgu delovne 
sile. Pravijo, da podjetja izkazujejo 

potrebo po različnih profilih. Pred-
videvajo, da se bo pomanjkanje ka-
dra na vseh področjih in sektorjih, 
predvsem za višje profile, še naprej 
nadaljevalo, dokler bomo imeli kovid 
krizo in predvsem tako nizko stopnjo 
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Pomembna je tudi čustvena inteligenca

V agenciji za zaposlovanje Adecco ocenjujejo, da bo tudi v letu 2022 veliko 
povpraševanja po kandidatih s tehničnimi znanji, pa tudi po kandidatih, ki 
bodo pokazali veliko mero samoiniciativnosti, proaktivnosti, prilagodljivost 
in pripravljenosti na delo ter učenje. Kot dodajajo, so pri zaposlitvi zahtevnih 
profilov najbolj kritične in iskane veščine čustvena inteligenca, sposobnost 
reševanja težav, analitično razmišljanje in inovativnost. »Kadrovike najbolj 
zanimata odnos in vrednote kandidatov. Med razgovori so še posebej 
pozorni, kako kandidati skozi pogovor prikazujejo svoje vrednote in ali so 
te združljive s korporativnimi vrednotami podjetja,« še pravijo v Adeccu.

Delodajalci bodo v 
prihodnjih šestih mesecih 

skupaj iskali približno 

33 tisoč 
delavcev. 
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brezposelnosti. Ta trenutno znaša 4,1 
odstotka, kar pomeni, da aktivnih 
iskalcev zaposlitve primanjkuje.

Rast povpraševanja beležijo 
predvsem na profilih, ki podpirajo 
digitalizacijo in avtomatizacijo, ne 
zaostajajo pa niti druge smeri – npr. 
panogi proizvodnje in predelave. 
»Trenutno je največ povpraševanja 

po vseh ravneh proizvodnih delav-
cev, skladiščnikov in komisionarjev, 
med najbolj iskanimi pa so različni 
tehnični profili, kot so mehatroniki, 
elektrikarji, vzdrževalci, CNC ope-
raterji, varilci in podobno, pa tudi 
dostavljavci, prodajalci, podpora 
uporabnikom in drugi profili,« po-
jasnjujejo. 

Ena od možnih rešitev je vajeništvo
Na Gospodarski zbornici Sloveni-

je (GZS) pa pravijo, da podjetja tre-
nutno potrebujejo kadre vseh vrst 

– od delavcev za preprosta dela do 
vrhunskih strokovnjakov, ki obvlada-
jo nove tehnologije, ki odgovarjajo 
na potrebe digitalnega in zelenega 
prehoda. Šolski programi se po nji-
hovi oceni na potrebe trga prilaga-
jajo, »a je trenutni razvoj hitrejši od 
možnosti hitrega prilagajanja pro-
gramov«. Podjetja menijo, da bi bilo 
pomembno dodatno razvijati dualni 
sistem na celotni vertikali, da bodo 
lahko še bolj intenzivno sodelovala z 
mentorstvi in praktičnim usposablja-
njem z delom za dijake in študente, 
saj v podjetjih mladi prihajajo v stik 
z najmodernejšimi tehnologijami in 
tako pridobivajo zelo potrebna zna-
nja v realnem okolju. Vajeništvo je 

sicer trenutno v Sloveniji 
uveljavljeno le na ravni 
srednje poklicne izobrazbe.

Gospodarstvo in šolstvo 
bi morala pogosteje 
sodelovati

V Združenju Manager 
menijo, da bi kadrovske 
izzive lažje rešili, če bi 
okrepili sodelovanje med 
izobraževalnim sistemom 
in gospodarstvom. V akcij-
skem načrtu za višjo rast 
produktivnosti, ki so ga 
pripravili v sodelovanju 
z Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologi-
jo (MGRT) ter Ekonomsko 
fakulteto v Ljubljani, so 
med potrebnimi ukrepi iz-

postavili tudi vzpostavitev sistema 
t. i. 'svetov šol' na ravni poklicnih 
in tehničnih usmeritev, v katerih so 
predstavniki gospodarstva, na ravni 
visokega šolstva pa uvedbo dualnega 
sistema po vzoru Avstrije in Nemčije 
ter vzpostavitev sistema t. i. sveto-
valnih organov na vsaki članici vseh 
univerz, ki bi bil sestavljen iz pred-
stavnikov gospodarstva in bi imel 
vlogo sooblikovalca študijskih vse-
bin. »S temi ukrepi bi zmanjšali pre-
pad med izobraževalnim sistemom 
in potrebami trga dela,« verjamejo. 

Kot primer dobre prakse izpostavijo 
strateški svet za spodbujanje podje-
tnosti v izobraževanju, ki deluje pod 
okriljem Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport (MIZŠ). Njegov 
namen je uvesti kompetenco pod-
jetnosti v šolstvo in tako spodbujati 
mlade, da to kompetenco razvijajo, 
kar bi za mlade pomenilo lažji pre-
hod na trg dela.

Začeti bi bilo treba z malimi koraki
Menijo, da otroci v šoli dobijo 

premalo znanja, ki ga zahtevata 
pospešeni digitalizacija in avto-
matizacija ter vse hitrejši razvoj 
tehnologij. »Računalništvo deni-
mo še vedno ni obvezen predmet,« 
spominjajo. »In pri takih malih, a 
nujnih korakih bi bilo treba začeti. 
Osnovne digitalne veščine ima le 58 
odstotkov prebivalcev Slovenije, a 
prav digitalizacija je tista, ki bo v 
naslednjih letih ustvarjala in zahte-
vala največ usposobljenih kadrov,« 
poudarijo. 

»Managerji in podjetja neskladja 
med znanjem in veščinami ljudi ter 
potrebami gospodarstva sicer re-
šujejo tako, da vlagajo v zaposlene, 
njihovo znanje in veščine ter jih spod-
bujajo k vseživljenjskemu učenju,« 
pravijo v združenju.  
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Otroke seznanjajo s 
programiranjem in robotiko

V Razvojnem centru Novo mes-
to od leta 2017 izvajajo krožke 
robotike in zabavnega pro-
gramiranja za osnovnošolce v 
Trebnjem, da bi otroci spoznali 
nove tehnologije. Organizirajo 
tudi posamezne dogodke po 
knjižnicah in med počitnicami. 
Otroci se na njihovih delavni-
cah spoznajo z objektnim pro-
gramiranjem, s preprosto teh-
niko 'povleci in pusti' dodajajo 
ukaze na delovno površino in s 
tem usmerjajo robote ter tudi 
ustvarjajo lastne vsebine.

Rast povpraševanja 
beležijo predvsem na 
profilih, ki podpirajo 
digitalizacijo in 
avtomatizacijo, ne 
zaostajajo pa niti 
druge smeri – npr. 
panogi proizvodnje in 
predelave.

4,1 
odstotka trenutno znaša 
stopnja brezposelnosti v 

Sloveniji. 
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Dogodivščine na  
gradu Brežice 
Grad Brežice je renesančni grad iz 16. stoletja, zgrajen pa je 
na mestu, kjer so leta 1515 v vseslovenskem kmečkem uporu 
kmetje požgali prvotni srednjeveški grad. V 18. stoletju je grad 
spremenil svojo funkcijo in pod novimi lastniki grofi Attemsi 
postal bivalni dvorec. Prezidali so notranjost in jo preuredili v 
takrat modnem baročnem slogu in jo opremili s poslikavami v 
Viteški dvorani, dvoramnem stopnišču in kapeli.

Viteška dvorana v gradu Brežice 
je edinstvena in velja za največjo v 
celoti poslikano baročno dvorano 
na Slovenskem. Poslikal jo je slikar 
Frančišek Karl Remb (Radovljica, 
1675–Dunaj, 1718), motive za poslika-
vo pa je jemal iz antične mitologije.

V Viteški dvorani so upodobljeni 
štirje temeljni elementi, ki gradijo in 
soustvarjajo naš svet: voda, zemlja, 
zrak in ogenj. Ti so bili navdih tudi za 
pripravo posebnega cikla sodobnih 
večzvrstnih razstav Štirje elementi: 1- 
VODA, 2 – OGENJ, 3 – ZEMLJA, 4 – ZRAK.

Raznoliki programi za vsakogar
Od leta 1949 v gradu Brežice domu-

je Posavski muzej Brežice, ki s svoji-
mi zbirkami predstavlja zgodovino in 
dediščino Posavja od pradavnine do 
danes. Sodobne razstave govorijo o 
načinih življenja Posavcev in pred-
stavljajo predmete, ki pripovedujejo 
resnične zgodbe o ljudeh, delu, pra-
zniku, umetnosti, vojni in miru.

Muzej predstavlja prostor srečeva-
nja ob dediščini, ki jo ohranjamo živo 
s tem, da jo podoživljamo in se o njej 
učimo. Veliko truda je zato posveče-
nega temu, da ponudba programov 
zajema najrazličnejše občinstvo: stro-
kovna predavanja in javna vodstva za 
odrasle, ustvarjalne delavnice za vse 
generacije, pedagoški programi, poči-
tniški programi za otroke, koncerti ...

Dediščino odkrivajo tudi najmlajši 
Že vrsto let v Posavskem muzeju 

Brežice izvajajo tudi dva uspešna 
projekta na področju izobraževanja, 
vsako leto z drugimi temami: 

 ▪ Znanje in veščine iz depoja so dlje 
trajajoči projekti sodelovanja s 
partnerskimi šolami. Učenci pod 
mentorstvom likovnega pedago-
ga in akademskega restavratorja 
ustvarjajo v različnih tehnikah, 
ki so povezane z vsebino muzeja 
ali grajsko stavbo (na primer: 
štukature, freska, rezbarjenje). 

Sklop delavnic Znanje in veščine iz 
depoja pa poteka tudi za odrasle.

 ▪ Grajske dogodivščine so večdnev-
ni počitniški programi za otroke v 
času zimskih, poletnih in jesenskih 
počitnic. Tam najmlajši spoznavajo 
dediščino, ki jo hrani muzej na 
sproščen, zanimiv in ustvarjalen 
način.

Več informacij: www.pmb.si 
Najava obiska:
vodnik@pmb.si
07 466 0517, 031 708 737

Poustvarjanje prizora iz Viteške 
dvorane v fresko tehniki
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Učilnice so veliko več kot delovni 
prostori
V povprečju človek v šoli oz. v učilnici preživi od 10.000 do 12.000 ur, kar nakazuje na to, da je 
načrtovanje učnega okolja še kako pomembno. To so življenjski prostori, ki pomembno vpli-
vajo na motivacijo, koncentracijo, komunikacijo, sodelovanje in ustvarjalnost, predvsem pa 
delovni prostori vplivajo na kakovost učenja in tudi poučevanja. 

Številne raziskave zadnjih let 
kažejo na to, da bolj spodbudno in 
zahtevnejše učno okolje ne prispeva 
le k dobremu počutju, temveč vpli-
va tudi na doživljanje posamezne 
vsebine in kakovost zapomnitve 
naučenega. 

Vloga pohištva in s tem ustvar-
janja diferenciranega okolja s po-
sebnimi učnimi območji, mirnimi 
conami in odprtimi učnimi krajinami 
je zelo pomembna. Mobilno pohi-
štvo, kot so mize na kolesih, mo-
bilna stojala za zaslone in mobilne 
omare, omogočajo hitre postavitve 
različnih delovnih konceptov in 
olajšajo delo različnim starostnim 
skupinam učencev. Vse to so nepo-
grešljivi pripomočki pri ustvarjanju 
fleksibilnega učnega okolja.

Pohištvo, ki postavlja učenje v prvo 
vrsto

Linija pohištva Shift+ omogoča 
prilagoditev prostorov glede na spre-

menjene učne potrebe. Linija zajema 
celoten spekter šolskega pohištva 
– od miz do mobilnih omar in mo-
dularnih sedežnih elementov.

Za delo na tleh pa so na voljo 
elementi linije FloorFriends. Učenci 
in učitelji lahko sami ustvarijo nove 
postavitve brez kakršnekoli zunanje 
pomoči. Pohištvo je naložljivo in vi-
šinsko nastavljivo, tako da omogo-
čajo tudi delo stoje.

Eden najpomembnejših segmen-
tov sodobnega učnega okolja pred-
stavlja ergonomija. Z uporabo sto-
lov, kot so Hokki, stoli serije Panto, 
Jumper in NF, uspešno pripomore-
mo k skrbi za aktivno in hkrati ergo-
nomsko sedenje v učnem okolju. 
Lupine stolov so oblikovane tako, 
da se odlično prilegajo hrbtenici 
uporabnika, podnožja pa omogo-
čajo nenehno gibanje med sede-
njem, a s tem ne ogrožajo varnosti 
uporabnika ali povzročajo motenj 
za učni proces.

Trajnost je ena glavnih prioritet
Takšni prostori se osredotočajo na 

celotnega človeka z njegovimi fizični-
mi, duševnimi in čustvenimi potre-
bami – in ga spodbujajo h gibanju in 
spremembi drže. Šola tako postane 
prostor celostnega dobrega počutja, 
takšna pozitivna čustva pa so osnova 
za trajnostno učenje.

Trajnost je za proizvajalca VS bi-
stvenega pomena, saj njihova proi-
zvodnja temelji na ekološkem in traj-
nostnem razvoju. Njihovo pohištvo 
je certificirano in izdelano iz kako-
vostnih materialov, ki jih je mogoče 
100-% reciklirati.

V podjetju Inovatio, ki je zastop-
nik nemškega proizvajalca pohištva 
VS, se zavedamo kompleksnosti na-
črtovanja učnega okolja. Vse izdelke 
lahko preskusite v naših Demo cen-
trih v Ljubljani in Mariboru. Naša 
strokovna ekipa pa za vas pripravi 
3D-izrise umestitve pohištva v pros-
tor. H

o
kk

i Hokki -
prvak med stolčki

za vse starosti

www.hokki.si

Omogoča
gibanje

med
sedenjem

Spodbuja k
pravilni drži

telesa

 
Na voljo v 5-ih
fiksnih in 2-ih

nastavljivih 
višinah 
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Ljudje bomo opravljali 
tiste poklice, ki jih 
umetna inteligenca 
ne bo zmogla
Avtorica: Nina Šprohar

Kakšni bodo poklici prihodnosti, je težko napovedati. Pred dvajsetimi leti 
si najbrž nihče ni predstavljal poklicev, kot sta upravitelj družbenih omre-
žij ali operater sistema za 3D-tisk. Namesto gledanja v stekleno kroglo je 
zato bolj učinkovito, da razvijemo čim več kompetenc, ki nam bodo v pri-
hodnosti pomagale, da se hitro prilagodimo potrebam trga dela.

»V prihodnje bo Slovenija 
zaradi izjemno hitrih 
tehnoloških sprememb 

zagotovo potrebovala več kadrov z 
digitalnimi, tehnološkimi znanji,« 
ocenjuje Petra Juvančič, izvršna di-
rektorica Združenja Manager. Orga-
nizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) namreč ocenjuje, da 
Slovenija s četrtino delovnih mest, ki 
jih ogroža avtomatizacija, sodi pod 
povprečje držav v znanju osnovnih 
in naprednih digitalnih znanj. Za pri-
merjavo: v skandinavskih državah je 
takšnih delovnih mest manj kot deset 
odstotkov.

Poklici, ki so usmerjeni v delo z 
ljudmi, bodo obstali in se razvijali

Ob tem Svetovni gospodarski fo-
rum (WEF) napoveduje, da bo avto-
matizacija v letu 2025 nadomestila 
tretjino delovnih mest – ne le v pro-
izvodnji, temveč tudi v bančništvu in 
finančnih storitvah, na področju po-
tovanj in prostega časa, tehnologije 
in zavarovalništva. »A prav avtoma-
tizacija bo po drugi strani odpirala 

možnosti za delo informatikom, sple-
tnim oblikovalcem, matematikom, 
arhitektom, pa tudi družboslovcem, 
predvsem podatkovnim analitikom,« 
ocenjuje sogovornica. »Obstali in raz-
vijali pa se bodo poklici, ki so usmer-
jeni v delo z ljudmi, česar, vsaj z da-
našnjim znanjem, avtomatizacija še 
ne more nadomestiti,« dodaja.

Informacijska tehnologija, 
zdravstvo, biomedicina, razvoj 
novih materialov …

»Glede napovedi na dolgi rok, 
kakšne poklice bomo potrebovali 
v prihodnje, se moramo zanesti na 
analize trendov v družbi,« ocenjuje-
jo na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje (ZRSZ). Trenutno stro-
kovnjaki napovedujejo, da bodo na 
razvoj, umiranje in nastanek novih 
poklicev najbolj vplivali globalizacija, 
zelena ekonomija, staranje populaci-
je, razvoj informacijske tehnologije 
in neskladje veščin s potrebami na 
trgu. »Sklepamo lahko, da bodo naj-
bolj zaželeni strokovnjaki s področij 
informacijske tehnologije, zdravstva, 

biomedicine, razvoja novih materi-
alov, pa tudi različnih svetovalnih 
strok,« menijo na ZRSZ. 

Bolj kot poklic bodo pomembne 
ustrezne kompetence

Kot poudarijo, bodo bolj kot sami 
poklici – nekateri danes sploh še ne 
obstajajo – pomembne kompetence. 
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V Sloveniji ima osnovne 
digitalne veščine le 58 
odstotkov prebivalcev

Po digitalni razvitosti je Sloveni-
ja v evropski sredini, saj je bila v 
letu 2021 po indeksu digitalnega 
gospodarstva in družbe (DESI – 
Digital Economy and Society In-
dex) na 13. mestu med 28 drža-
vami. Kot so ugotovili v poročilu 
DESI 2021, imamo v državi visok 
delež strokovnjakov za infor-
macijsko-komunikacijske teh-
nologije, a hkrati ima osnovne 
digitalne veščine le 58 odstotkov 
prebivalcev Slovenije.

3332

PO
KL

IC
I P

RI
H

O
DN

O
ST

I PO
KLICI PRIH

O
DN

O
STI



IZOBRAŽEVANJE  |  FEBRUAR 2022IZOBRAŽEVANJE  |  FEBRUAR 2022

Te bodo po njihovem mnenju v veliki 
meri povezane s komunikacijo, med-
kulturno komunikacijo, sposobnostjo 
globljega razumevanja napisanega in 
povedanega, analizo podatkov, krea-
tivnostjo in socialno inteligentnostjo. 
»V veliki meri so to kompetence, ki jih 
umetna inteligenca vsaj za zdaj še ne 
zmore,« dodajajo.

Svetovni gospodarski forum pa 
med prednostnimi kompetencami, 
ki jih moramo razvijati, izpostavlja 
sposobnost uporabe najsodobnejše 
tehnologije, znanje z upravljanjem 
časa, sistematičnih analiz, vodenja 
in vpliva na skupnost ter aktivnega 
učenja. Predvsem slednje se s hitrim 
tehnološkim razvojem kaže kot ključ-
na kompetenca.

Prihodnost bo zahtevala tudi 
karierno prilagodljivost

Prihodnost bo po oceni Juvančičeve 
zahtevala tudi karierno prilagodljivost, 
zato so vse bolj cenjene tudi splošne 

kompetence, t. i. mehke veščine, saj so 
med poklici prenosljive. »To so veščine 
za delo z ljudmi (pogajalske spretnosti, 
svetovalne veščine, čustvena inteli-
gentnost, komunikacija, sodelovanje, 
vodenje), razvijanje mišljenja (kritično 
mišljenje, razumevanje globljega po-
mena, strateško razmišljanje, reševa-
nje težav), ustvarjalnost (inovativno 
mišljenje, divergentno mišljenje) in 
multidisciplinarnost (poglobljeno po-
znavanje enega z znanji drugih pod-
ročij),« našteje izvršna direktorica 
Združenja Maganer.

Pa mlade sploh izobražujemo za 
poklice prihodnosti? »Na tem podro-
čju imamo še kar nekaj rezerv,« meni 
sogovornica. Res pa je, da ne moremo 
predvideti vseh poklicev prihodnosti, 

kot pravi. »Kdo si je pred dvajsetimi 
leti predstavljal poklice, kot so upra-
vitelj družbenih omrežij, strokovnjak 
za optimizacijo spletnih strani, ope-
rater sistema za 3D-tisk?« A nanje se 
lahko najbolje pripravimo tako, da se 
znamo hitro učiti – tako bomo agilno 
osvojili potrebne veščine. Kot razloži 
Juvančičeva, so v nekaterih podjetjih 
prakse spodbujanja sodelavcev k vse-
življenjskemu učenju že uveljavljene, 
saj imajo denimo med delovnimi na-
logami mesečno določeno število ur, 
namenjeno učenju.

Z dodatno izobraženim kadrom bi 
povečali dodano vrednost 

Na Javni agenciji Republike Slo-
venije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investi-
cij in tehnologije (SPIRIT) podob-
no predvidevajo, da bodo poklici v 
prihodnosti povezani z digitalnimi 
vsebinami (denimo oblikovanje in-
formacijskih sistemov, digitalizacija 
procesov in oblikovanje digitalne 
umetne inteligence), povpraševa-
nje pa bo veliko tudi na področjih 
mehatronike, tehnike, farmacije in 
medicine. Poleg tega imamo v ro-
kavu še nekaj adutov. »Slovenija 
je pregovorno dobra na področju 
predelovalne industrije. Z dodatno 
izobraženim kadrom bi povečali do-
dano vrednost,« še dodajajo. 

Razvili so model dolgoročnega 
napovedovanja potreb po 
kompetencah

Z razvijanjem ustreznih kompe-
tenc prihodnjih in trenutnih zapo-
slenih se veliko ukvarja tudi Gospo-

darska zbornica Slovenije (GZS). Že 
leta 2015 so v sodelovanju s partnerji 
in ob podpori Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve (MDDSZ) 
razvili pilotni model dolgoročnega 
napovedovanja potreb po kompe-
tencah, za katerega si prizadevajo, 
da bi se razvil v sistemski pristop. 
»Menimo, da je treba vedeti, kaj bo 
naše gospodarstvo potrebovalo na 

področju kadrov in kompetenc, da 
bomo vedno v stiku z izzivi priho-
dnosti,« pravijo. Upajo, da bo model 
dolgoročnega napovedovanja potreb 
po kompetencah v naslednjih letih 
omogočil, da bodo izobraževalne 
institucije na celotni vertikali lažje 
prilagajale tudi vsebine izobraže-
valnih programov, za katere sicer 
ocenjujejo, da so v osnovi dobri.  

V Talent centru bodo strokovnjaki 
ocenjevali predispozicije otrok 
Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (SPIRIT) je skupaj z Obr-
tno-podjetniško zbornico in Zavodom za zaposlo-
vanje Republike Slovenije (ZZRS) pristopila k ideji 
oblikovanja skupnega Talent centra, v katerem 
bodo strokovnjaki ocenjevali predispozicije otrok 
ob koncu osnovne šole. »Na ta način bodo tudi 
mladostniki spoznali svoje skrite plati, ki jih še ne 
poznajo,« pravijo na agenciji SPIRIT. O rezultatih 
bodo lahko obveščeni starši in ob strinjanju tudi 
delodajalci, ki bodo iskali določene profile. »Ob 
rezultatih, ki so kognitivne narave, se bodo lahko 
mladostniki usmerili tudi v nadaljevanje šolanja, 
kjer bodo svoje v testih izražene predispozicije še 
izpilili in postali vrhunski strokovnjaki na določe-
nem področju delovanja,« verjamejo in dodajajo, 
da ta sistem že dlje časa velja v EU in ZDA. »Ne 
gre le za edinstveni pristop k testiranju, temveč 
tudi za razvijanje potenciala mladih, za prinašanje 
družbenih sprememb, izboljševanja vključenosti in 
krepitve konkurenčnosti regije,« še pravijo.

Med šolarji in dijaki krepijo kompetence podjetnosti, inovativnosti in 
ustvarjalnosti

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) kompetence podje-
tnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti med mladimi že več let krepi preko 
istoimenskega programa, s katerim s sredstvi Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) preko javnega razpisa zagotavljajo spodbude 
osnovnim in srednjim šolam za izvajanje različnih dejavnosti, med drugim 
krožke, startup vikende, obšolske dejavnosti … Letno podprejo približno 
65 šol, v aktivnosti pa je vključenih okrog 3.700 učencev in dijakov. 

V zelenem gospodarstvu več 
milijonov novih delovnih mest 

Po podatkih poročila Inovan-
tage, ki ga vsako leto pripravlja 
skupina Adecco, bo zeleno go-
spodarstvo na svetovni ravni do 
leta 2030 ustvarilo 18 milijonov 
novih delovnih mest, med njimi 
pa bo kar nekaj takih, ki jih da-
nes širša javnost še ne pozna. 
Predvidevajo, da bodo najbolj 
zaželeni zeleni poklici priho-
dnosti s področja svetovanja in 
optimizacije porabe energentov, 
virtualnega zdravstva in agrikul-
ture, najhitreje rastoče »zelene« 
službe pa so v tem trenutku me-
stni pridelovalci (področje proi-
zvodnje lokalne hrane), tehniki 
za kakovost vode (ustvarjalne 
rešitve za uspešen nadzor ka-
kovosti vode) in zeleni arhitekti 
(gradnja z ekološko prijaznimi 
materiali, ki na okolje nimajo 
negativnega vpliva). 
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»Kdo si je pred dvajsetimi leti predstavljal 
poklice, kot so upravitelj družbenih omrežij, 

strokovnjak za optimizacijo spletnih strani, operater 
sistema za 3D-tisk? A nanje se lahko najbolje 
pripravimo tako, da se znamo hitro učiti – tako 
bomo agilno osvojili potrebne veščine,« razloži Petra 
Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.
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Štipendije kot pomoč 
in motivacija 
Avtorica: Jerneja Srebot

V Sloveniji poznamo pet vrst štipendij: državne, Zoisove, kadrovske, šti-
pendije za deficitarne poklice in štipendije Ad futura, poleg teh pa obsta-
jajo še štipendije, ki jih podeljujejo posamezni državni organi, občine, 
fundacije ali druge nevladne ustanove. 

Vsak štipendist je praviloma 
upravičen le do ene vrste 
štipendije, razen v neka-

terih izjemah. Kadrovske štipendije 
se lahko dodelijo istočasno z vse-
mi štipendijami, razen s štipendijo 
za deficitarne poklice, velja pa tudi 
obratno – štipendija za deficitarne 
poklice se lahko dodeli istočasno z 
vsemi, razen s kadrovsko. Sočasno z 
ostalimi štipendijami se lahko do-
delijo tudi štipendije Ad futura za 
študijske obiske in za sodelovanje 
na tekmovanjih iz znanja ali razisko-
vanja.

Pozorni moramo biti na 
izpolnjevanje pogojev

Za vse štipendije mora imeti šti-
pendiranec status dijaka ali študen-
ta, pri štipendijah, ki jih na podlagi 
Zakona o štipendiranju podeljuje 
država, pa je pogojev še nekaj.

Štipendist dijak mora biti na pro-
gram prvič vpisan pred dopolnjenim 
22. letom, študent pa pred dopol-
njenim 27. letom. Poleg tega ne sme 
biti v delovnem razmerju, ne sme 
opravljati samostojne dejavnosti, 
ne sme biti vpisan kot brezposelna 
oseba pri Zavodu Republike Slove-
nije za zaposlovanje (ZRSZ) in ne 

sme biti poslovodna oseba gospo-
darskih družb ali direktor zasebnih 
zavodov.

Ker so posamezne štipendije na-
menjene različnim ciljnim skupinam 
dijakov ali študentov, so za vsako od 
štipendij določeni tudi posebni po-
goji.

»Pri državni štipendiji je ta po-
sebni pogoj izpolnjevanje pogoja 
materialnega cenzusa, kar pomeni, 
da povprečni mesečni dohodek in 
premoženje na družinskega člana ne 
presega določenega zneska oziroma 
cenzusa,« pojasnjujejo v Študentski 
organizaciji Slovenije (ŠOS).

Namenjene so različnim ciljnim 
skupinam

Zoisova štipendija je namenjena 
kot spodbuda za doseganje izjemnih 
dosežkov in s tem ustvarjanje do-
dane vrednosti na področju znanja, 
raziskovanja, razvojne dejavnosti in 
umetnosti.

Za pridobitev Zoisove štipendije 
mora imeti oseba povprečno oceno v 
visokošolskem oziroma višješolskem 
izobraževanju najmanj 8,5 ali pa je v 
visokošolskem oziroma višješolskem 
izobraževanju glede na povprečno 
oceno uvrščena med najboljših pet 

odstotkov v svoji generaciji. Izpol-
njevati mora tudi pogoj doseženega 
izjemnega dosežka.

»Izpolnjevanje vstopnega pogoja 
za Zoisovo štipendijo pa še ne po-
meni pridobitve Zoisove štipendije,« 
opozarjajo na ŠOS, saj po oddani vlo-
gi posameznik za omejeno število 
Zoisovih štipendij tekmuje z ostalimi 
kandidati, ki so kandidirali na podla-
gi enakega vstopnega pogoja.

Poznamo pa tudi štipendije, ki so 
odvisne od izbranega poklica, kot so 
denimo kadrovske štipendije. Te so 
odvisne od potreb posameznih de-
lodajalcev, dijaki in študenti pa jih 
prejmejo od (prihodnjega) deloda-
jalca.

Štipendije za deficitarne poklice 
so namenjene spodbujanju mladih 
za vpis v izobraževalne programe za 
poklice, ki jih na trgu dela primanj-
kuje. Pridobijo jih lahko dijaki, ki 
prvič obiskujejo prvi letnik srednjega 
poklicnega izobraževanja in se izo-
bražujejo za katerega od deficitarnih 
poklicev.

Podpora študijski mobilnosti
Nekatere druge štipendije so 

vezane na prebivališče dijaka ali 
študenta – na primer štipendije za 
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Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Te so namenjene Slovencem s stal-
nim prebivališčem zunaj Republike 
Slovenije za izobraževanje v višje-
šolskem ali visokošolskem izobra-
ževalnem programu prve in druge 
stopnje na izobraževalnih ustano-
vah v Sloveniji.

Programi Ad futura so namenjeni 
spodbujanju mednarodne mobilno-
sti dijakov, študentov in raziskoval-
cev, iz Slovenije v tujino in iz tujine 
v Slovenijo. »Namen teh štipendij 
je izboljšati konkurenčnost sloven-
skega gospodarstva s prenosom 
znanja in dobrih praks iz tujine v 
Slovenijo,« razložijo na Javnem šti-
pendijskem, razvojnem, invalidskem 
in preživninskem skladu Republike 
Slovenije.

Služijo tudi kot podpora študijski 
mobilnosti tujcev v Sloveniji z name-
nom izmenjave kulturnih vrednot, 
znanja in poglobljenega sodelovanja 
na področju izobraževanja ter druž-
benogospodarskega partnerstva med 
Slovenijo in tujino.

Prejemnikov vse več, denarja vse 
manj

Po podatkih Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) se trend upra-
vičencev do prejemanja državnih 

štipendij vsako leto povečuje. V 
letu 2019 je bilo iz državnega prora-
čuna porabljenih 70.201.776,17 evra 
za 50.715 prejemnikov, medtem 
ko je bilo v letu 2020 podeljenih 
71.753.296,47 evra med 53.438 preje-
mnikov.

Povprečna višina štipendije je s 
135 evrov mesečno v letu 2015 padla 
na 112 evrov mesečno v letu 2020. Ta 
trend je v veliki meri posledica spro-
ščanja višjih razredov prejemnikov 
državnih štipendij, kar pomeni več 
upravičencev, višina štipendije pa 
je v teh razredih nižja.

Drugače je pri Zoisovih štipendi-
jah, kjer sta tako število prejemnikov 
kot tudi povprečna višina štipendije 
v upadu vse od sprejema Zakona o 
štipendiranju leta 2012. Leta 2010 je 
bilo tako skupaj Zoisovih štipendi-
stov sedem odstotkov vseh dijakov 
in študentov, ki so v povprečju pre-
jemali 195 evrov mesečno, leta 2020 
pa le še trije odstotki s povprečno 
višino 162 evrov.

Od leta 1991 upadajo tudi pode-
ljene kadrovske štipendije.

Je potrebam zadoščeno?
Državna štipendija predstavlja do-

polnilni prejemek za kritje stroškov, 
ki nastanejo v času šolanja, hkrati pa 
služi kot spodbuda za izobraževanje 

in doseganje višje izobrazbene ravni 
upravičencev. Na MDDSZ ocenjujejo, 
da je trenutni sistem izvajanja ustre-
zen: »Če je štipendist, ki prejema dr-
žavno štipendijo, tudi uspešen pri 
šolanju, lahko pridobi še dodatek 
za uspeh, ki je dodatna spodbuda 
za doseganje visokih rezultatov pri 
šolanju. Državna štipendija predsta-
vlja eno izmed pravic financiranih iz 
javnih sredstev, poleg nje pa lahko 
družina uveljavlja tudi druge vrste 
pravic.«

Drugačnega stališča so na ŠOS, 
kjer menijo, da državne štipendije 
prejema premajhen krog upravičen-
cev, njihova višina pa je obenem 
prenizka.

»To kažejo različni podatki, npr. 
raziskava Evroštudent, po kateri 
povprečni mesečni stroški študen-
ta znašajo skoraj natanko 600 evrov, 
medtem ko povprečna državna šti-
pendija znaša manj kot 120 evrov. 
Obenem državno štipendijo prejema 
20 odstotkov študentov, po podatkih 
iste raziskave pa kar polovica vseh 
študentov razpolaga s prihodkom, 
nižjim od 500 evrov mesečno,« opo-
zarjajo.  

Štipendija je višja za šolanje v tujini

Za dodelitev državnih štipendij so sredstva neomejena, kar pomeni, da 
so vsi dijaki in študentje, ki izpolnjujejo splošne pogoje in ne presegajo 
cenzusa, do državne štipendije upravičeni in jo tudi dobijo.

K državni štipendiji se lahko dodelijo še nekateri dodatki: dodatek 
za bivanje (81,92 evra na mesec), dodatek za štipendiste s posebnimi 
potrebami (51,20 evra na mesec) in dodatek za uspeh (od 17,408 evra 
do 40,96 evra na mesec).

Zoisova štipendija znaša za dijaka 122,88 evra na mesec oz. 245,76 evra, 
če se izobražuje v tujini, za študenta pa mesečno 143,36 evra oz. 286,72 
evra, če se izobražuje v tujini.

Štipendija za deficitarne poklice mesečno znaša 102,40 evra, štipendija 
za Slovence v zamejstvu in po svetu znaša 204,80 evra mesečno, za 
štipendijo Ad Futura pa se višina določi z vsakoletnim razpisom.

 70,2 
milijona evrov smo 

porabili v letu 2019 za 
državne štipendije, 

štipendirali pa 50.715 
otrok. 

71,8 
milijona evrov smo 
porabili v letu 2020 

za državne štipendije, 
štipendirali pa 53.438 

otrok.
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V podjetju se zavedamo, da so naši zaposleni zakladnica znanja, zato dolgoletne izkušnje in strokovna znanja 
prenašamo na mlajše generacije.

 Vsako leto v mesecu juniju razpišemo več kot 120 štipendij za redne študente in dijake za različne poklice, 
ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, www.domel.com, e-mail: info@domel.com,          

Prenos znanja na mlajše generacije

ZA MOTIVIRANE, NADARJENE, RADOVEDNE 
IN DELOVNE DIJAKE IN ŠTUDENTE

Strojništvo

Elektrotehnika

Računalništvo in informatika

Tehniška gimnazija

Strojni tehnik

Elektrotehnik

Mehatronik

Orodjar

Elektrikar

    

    

Poleg štipendije, že med šolanjem ali študijem, omogočamo spoznavati podjetje in pridobivati dragocene 
delovne izkušnje na različnih področjih. Naši mentorji pomagajo pri pripravi diplomske, magistrske ali druge 

raziskovalne naloge. Po zaključku šolanja ali študija nudimo redno zaposlitev.
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Dodatne spodbude za 
razvoj deficitarnih 
poklicev
Avtorica: Jerneja Srebot 

potrebe po kadrovskih štipendijah 
javljajo skladu, ki jih nato objavi v 
Izmenjevalnici na svoji spletni strani.

Kakšne so obveznosti?
Skladno z Zakonom o štipendira-

nju so kadrovski štipendisti zavezani 
k opravljanju obvezne prakse v dol-
žini vsaj enega meseca za vsako leto 
štipendijskega razmerja in k sklenitvi 
pogodbe o zaposlitvi za vsaj dve leti 
po zaključku izobraževanja.

»Od štipendistov sicer pričakuje-
mo, da bodo spoznali naše podjetje, 
delovne pogoje, ki jih nudimo, ter na 
podlagi lastnih izkušenj širili dober 
glas o podjetju kot zanesljivem delo-
dajalcu. Želja je tudi, da štipendisti, ki 
se izobražujejo na višješolskih progra-
mih, za zaključno delo izberejo temo s 
področja, na katerem je dejavno naše 
podjetje,« pojasnjujejo v družbi KOTO.

Ob koncu šolanja tako v delovni 
proces vstopijo osebe, ki poznajo svo-
je zadolžitve in odgovornosti, poznajo 
delo in delovni proces podjetja. Zago-
tovljeno imajo prvo zaposlitev, prav 
tako pa imajo večinoma tudi jasno 
izoblikovane poklicne želje in cilje.

Kadrovanje na dolgi rok
Eden od glavnih ciljev štipendira-

nja pri podjetjih je, da si na dolgi rok 
zagotovijo kakovosten in izobražen 
kader. V družbi KOTO so kadrovske 
štipendije razpisali ravno zaradi dob-
rih izkušenj z dijaki na praksi, ki so 
se pozneje pri njih zaposlili. To se je 
izkazalo kot dober način privablja-
nja talentov, saj se posamezniki lahko 
preizkusijo pri delu, spoznajo druge 
zaposlene, delovno okolje in se nav-
dušijo za delo v podjetju.

»Ko spoznajo naše podjetje in de-
lovne pogoje, se radi vračajo; pogosto 
nas opišejo kot zanesljivega delodajal-
ca, povedo, da jim je delo pri nas všeč, 
da imamo dober kolektiv, v katerem je 
prijetno delati, ter da so pridobili veliko 
novega znanja in dragocenih izkušenj. 
Zato se nadejamo, da bo s štipendisti 
podobno,« pravijo v družbi KOTO.

Kadrovske štipendije vidijo tudi 

kot dober način za pridobivanje 
ustreznega tehničnega kadra, saj se 
v zadnjih letih v podjetju soočajo s 
pomanjkanjem takšnih profilov. 

Veliko povpraševanje po tehničnih 
profilih

Podjetje Hermi s svojimi prodaj-
nimi segmenti sodi med podjetja ko-
vinske industrije ter elektronske in 
elektroindustrije. V podjetju že vrsto 
let podpirajo dijake in študente, in 
sicer tako s kadrovskimi štipendijami 
kot z drugimi oblikami spodbude. V 
letu 2021 so skupno štipendirali 18 
prejemnikov, konec leta pa so podelili 
še tri športne štipendije za leto 2022. 
Njihove izkušnje s štipendiranjem so 
v večini primerov dobre.

»Vedno bolj opažamo, da finančni 
del štipendiranja ni več tako pomem-
ben kot v preteklosti, saj štipendisti 
iščejo in cenijo konkretne izkušnje, 
dostopnost do znanja, možnost upo-
rabe najsodobnejše opreme, kakovo-
stne mentorje … Zato nenehno skrbi-
mo, da jim ponudimo dovolj izzivov in 
možnosti za nadaljnji razvoj,« pravijo 
v podjetju.

Kot v številnih drugih podjetjih 
tudi njim primanjkuje deficitarnih 
kadrov. Med podjetji je na splošno 
veliko povpraševanje po različnih 
tehničnih profilih, kot so električarji, 
elektrotehniki in strojni tehniki, obli-
kovalci kovin, CNC-operaterji ipd.

V šolskem letu 2020/2021 je bilo 
poleg gimnazije največ kadrovskih 
štipendij podeljenih za izobrazbene 
smeri na področju elektrotehnike in 
strojništva.  

Namen kadrovskih štipendij je šolanje mladih 
za potrebe gospodarstva in so eden izmed ukre-
pov za spodbujanje določenih kadrov v državi. 
Eden najbolj perečih izzivov na trgu dela je na-
mreč strukturno neravnovesje, ki se kaže v ve-
liki vrzeli med povpraševanjem delodajalcev po 
posameznih profilih in ponudbo, ki je na voljo.

»Cilj shem je, da mladi 
pridejo do ustreznega 
poklica oz. izobrazbe, ki 

omogoča večjo zaposljivost v regiji, 
iz katere izhajajo, za delodajalce pa, 
da si zagotovijo razvoj ustreznih ka-
drov,« pravijo na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

Za kadrovsko štipendiranje se od-
ločajo predvsem tisti delodajalci, ki 
razmišljajo o dolgoročnem razvoju 

podjetja in želijo dijake in študente 
že med izobraževanjem spoznati, jih 
vpeljati v delovni proces in jih tudi 
delno usmeriti v izobraževanje.

Po informacije kar v podjetja
Kadrovske štipendije podeljujejo 

posamezna podjetja, ki se lahko odlo-
čijo tudi za sofinanciranje s strani dr-
žave v višini 50 odstotkov kadrovske 
štipendije, vendar največ v višini 30 
odstotkov minimalne plače.

»Če so podjetja na razpisu uspe-
šna, so njihove in štipendistove ob-
veznosti opredeljene z Zakonom o 
štipendiranju (ZŠtip-1). Kadrovske 
štipendije pa lahko podjetja pode-
ljujejo tudi brez sofinanciranja,« po-
jasnjujejo na Javnem štipendijskem, 
razvojnem, invalidskem in preživnin-
skem skladu Republike Slovenije.

Od šolskega leta 2016/2017 razpis 
za sofinanciranje objavljajo Regio-
nalne razvojne agencije. Praviloma 
velja, da podjetja iščejo kadrovske 
štipendiste za bolj deficitarne poklice, 
medtem ko si kadrovskih štipendij 
želijo študenti, ki študirajo za sufici-
tarne (presežne) poklice.

Kadrovske štipendije so odvisne 
od potreb posameznega podjetja, 
zainteresirani dijaki in študenti pa 
se lahko za informacije o možnosti 
štipendiranja obrnejo kar neposred-
no na podjetja. Nekateri delodajalci 

»Vedno bolj opažamo, da finančni del 
štipendiranja ni več tako pomemben kot v 

preteklosti, saj štipendisti iščejo in cenijo konkretne 
izkušnje, dostopnost do znanja, možnost uporabe 
najsodobnejše opreme, kakovostne mentorje … Zato 
nenehno skrbimo, da jim ponudimo dovolj izzivov in 
možnosti za nadaljnji razvoj,« pravijo v podjetju Hermi.

V družbi KOTO so 
kadrovske štipendije 
razpisali zaradi dobrih 
izkušenj z dijaki na prak-
si, ki so se pozneje pri njih 
zaposlili. To se je izkazalo 
kot dober način priva-
bljanja talentov, saj se 
posamezniki lahko preiz-
kusijo pri delu, spoznajo 
druge zaposlene, delovno 
okolje in se navdušijo za 
delo v podjetju.
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Kaj potrebujemo za učinkovit 
hibridni način poučevanja?
O hibridnem ali kombiniranem poučevanju govorimo takrat, ko se klasično izobraževanje v 
učilnici dopolni z učenjem na daljavo. Gre za primer, ko del učencev zaradi različnih vzrokov 
ne more biti prisoten pri pouku fizično (karantena, izolacija, odsotnost športnikov, ostale od-
sotnosti). 

Nekdaj so bili učenci ob klasični 
obliki omejeni na učilnico, zdaj pa 
lahko kombinirajo to izobraževanje 
z novimi didaktičnimi pripomočki.

Katero opremo izbrati za izvajanje 
hibridnega poučevanja?

Za izvedbo kakovostnega in učin-
kovitega hibridnega poučevanja je 
treba izbrati tudi primerno tehnolo-
gijo. Želimo namreč, da so učenci, ki 
spremljajo pouk na daljavo, v enakov-
rednem položaju kot tisti v učilnici. 
Interaktivni zasloni SMART imajo vsa 
potrebna orodja, ki jih potrebujete za 
učinkovito delo, tako v učilnici kot 
na daljavo. Vključena programska 
oprema SMART Learning Suite omo-
goča, da lahko učenci tudi na daljavo 
spremljajo podajanje učne snovi in 
pri tem tudi interaktivno sodelujejo. 

Na podlagi raziskav in izkušenj se je 
za najboljšo rešitev izkazala uporaba 
zmogljive videokonferenčne kamere 
(kot npr. Yealink UVC30) in videokon-
ferenčnega zvočnika z usmerjenimi 
mikrofoni (kot npr. Yealink CP900).

Kako poteka hibridno poučevanje 
z interaktivnim videokonferenčnim 
sistemom?

Interaktivni videokonferenčni sis-
tem s SMART Board interaktivnim 
zaslonom vam omogoča učinkovito 
interaktivno poučevanje in sodelova-
nje tako z učenci v razredu kot s tistimi 
na daljavo. En izmed pripomočkov je 
orodje za ocenjevanje SMART Respon-
se, ki omogoča obsežen pregled do-
seženega uspeha vseh sodelujočih. 
Učitelj tako preko izbranega videokon-
ferenčnega programa (Teams, Zoom, 

Meet …) deli vsebino interaktivnega 
zaslona z učenci, ki spremljajo pouk na 
daljavo. S priporočenim videokonfe-
renčnim sistemom imajo učenci doma 
polno sliko dogajanja, saj spremljajo 
vsebino na zaslonu v živo, hkrati pa 
vidijo in slišijo tudi učitelja.

Kako poteka vpeljava opreme v 
učni proces?

V podjetju Inovatio se zavedajo po-
membnosti učinkovitega hibridnega 
poučevanja, zato so dodobra preučili 
uporabo tehnologije za tovrsten na-
men. Za vas lahko pripravijo celoten 
načrt, zasnovo in vpeljavo interaktivnih 
zaslonov SMART Board ter videokonfe-
renčne opreme Yealink glede na vaše 
želje, zahteve in zmožnosti. Poleg sve-
tovanja in namestitve opreme v prostor 
vam zagotavljajo tudi različne oblike 
usposabljanj, s katerimi vam približajo 
novo tehnologijo in nov način izobra-
ževanja, ki v teh časih vsekakor posta-
ja stalnica. Tako lahko učitelji in ostali 
uporabniki izkoristijo vse prednosti, ki 
jim jih zagotavlja sodobna tehnologija. 
Pred samim nakupom lahko vse rešitve 
tudi preizkusite v enem od Demo cen-
trov v Ljubljani oz. Mariboru.

Interaktivni zasloni SMART BOARD
prihodnost izobraževanja

contact@inovatio.si 02 828 00 53www.inovatio.si

POSKENIRAJTE KODO

Zmogljivi in enostavni

Varčni in trajni

Nepogrešljivi pri sodobnem poučevanju

Brezplačna programska 
oprema

Programska oprema in vgrajen
android v slovenščini

inovatio

več kot 30 let tradicije
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Bomo osnovnošolce in 
dijake učili digitalnih 
veščin ali računalništva 
in informatike?
Samo Kranjec

Država želi v osnovni in srednji šoli poučevati računalništvo in informa-
tiko, poznavalci pa opozarjajo, da je tako gledanje preozko in bi morali 
osnovnošolci in dijaki pridobivati celovite digitalne kompetence.

V Službi Vlade Republike Slo-
venije (v nadaljevanju: Služ-
ba) za digitalno preobrazbo 

ugotavljajo, da smo v Sloveniji glede 
osnovnih digitalnih kompetenc pod 
povprečjem Evropske unije, saj ima 
po zadnjih podatkih le 55 odstotkov 
odraslega prebivalstva, starega med 
16 in 74 let, osnovne digitalne kompe-
tence, kar je bistveno premalo za ak-
tivno udejstvovanje v digitalni družbi. 

Največji zaostanek beležimo pri 
starejših od 55 let (v skupini med 
55- in 64-letniki je kar 32 odstotkov 
oseb brez digitalnih spretnosti). Po-
leg lestvice DESI (Indeks digitalnega 
gospodarstva in družbe) tudi Strate-
gija Digitalna Slovenija 2020 ugota-
vlja, da v Sloveniji beležimo največji 
primanjkljaj na področju usposoblje-
nosti prebivalstva za vključitev v in-
formacijsko družbo. »Le z odpravo 
ugotovljenih vrzeli pri digitalnih 

znanjih, spretnostih, številu in uspo-
sobljenosti strokovnjakov za IKT ter 
povezljivosti bo mogoče zagotoviti, 
da bodo vsem državljanom v polnosti 
dostopne storitve, ki jih omogočajo 
digitalne tehnologije, in da postanejo 
sooblikovalci razvoja digitalne druž-
be,« pravijo v Službi.

Včasih smo bili pionirji na področju 
informatike

Ob zapisanem je kar presenetljivo, 
da smo bili Slovenci v preteklosti pio-
nirji na področju (tedaj) računalništva 
in informatike. Predmet računalništva 
se je v Sloveniji v srednjih šolah začel 
poučevati leta 1971, pet let kasneje 
je bilo organizirano prvo republiško 
tekmovanje iz računalništva in infor-
matike, ki poteka še danes. Leta 1989 
je bila prva mednarodna olimpijada 
iz računalništva in informatike v Novi 
Gorici, v njej je sodelovalo pet držav. 

4544

PO
KL

IC
I P

RI
H

O
DN

O
ST

I PO
KLICI PRIH

O
DN

O
STI

4544

DI
GI

TA
LN

O
 O

PI
SM

EN
JE

VA
N

JE
DIGITALN

O
 O

PISM
EN

JEVAN
JE

Predmet računalništva 
se je v Sloveniji v 
srednjih šolah začel 
poučevati leta 1971, 
pet let kasneje je bilo 
organizirano prvo 
republiško tekmovanje 
iz računalništva 
in informatike, ki 
poteka še danes. Leta 
1989 je bila prva 
mednarodna olimpijada 
iz računalništva in 
informatike v Novi 
Gorici, v njej je 
sodelovalo pet držav. 
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V devetdesetih letih je bilo indu-
strijskih podjetij, ki so delovala na 
področju računalništva, kar nekaj. Ta 
zagon je ustvaril strokovno močan, 
vendar ne pretirano velik krog stro-
kovnjakov v podjetjih, kot so bila Iskra 
Delta, Hermes Plus in Hermes Softlab. 

Potem je prišlo do reforme učnega 
sistema in računalniško-informacij-
ske vsebine so se iz gimnazijskih uč-
nih kurikulumov izbrisale. Posledično 
je nazadovalo tudi znanje mladostni-
kov. Če bi dobro zastavljen razvoj v 
preteklosti nadaljevali, gotovo ne bi 
beležili vrzeli v digitalni pismenosti, 
ki smo ji priča danes. 

Ukrepi do uvedbe novega 
obveznega predmeta

V Službi Vlade Republike Slove-
nije za digitalno preobrazbo želijo 
v osnovnih in srednjih šolah obrniti 

nov list. »Strateški svet za digitaliza-
cijo je v prvem paketu ukrepov med 
drugim predlagal uvedbo obveznega 
predmeta računalništva in informatike 
v osnovne in srednje šole. A ker tega 
ukrepa v tem mandatu ne bo mogoče 
realizirati, do uvedbe novega obve-
znega predmeta izvajamo ukrepe, ki 
začasno zapolnjujejo to vrzel. V okviru 
predloga Zakona o spodbujanju digi-
talne vključenosti smo zato predvideli 
rešitev, da bomo s finančnimi spod-
budami mladim lahko že letos omo-
gočili dostop do digitalnih znanj prek 
različnih delavnic in krepili ponudbo 
neformalnih izobraževanj za pridobi-
vanje digitalnih kompetenc vseh ravni. 
Letos tako zaganjamo največji program 
digitalnega opismenjevanja take vrste 
v Sloveniji. Ta ne bo potekal v sklopu 
šolskega sistema, bodo pa dejavnosti, 
ki jih bodo na tem področju izvajale 
šole, ustrezno podprte. Prav tako bodo 
subvencionirane dejavnosti digital-
nega opismenjevanja in delavnice za 
dvig digitalnih kompetenc višjih ravni, 
ki se jih bodo šolajoči udeležili, lahko 
šteli kot del obveznih vsebin znotraj 
šolskega sistema,« poudarjajo.

Mladim bodo ponudili brezplačne 
oziroma subvencionirane tečaje, preko 
katerih bodo pridobili tako osnovne 
digitalne kompetence kot znanja s pod-
ročja programiranja, robotike, umetne 
inteligence in podjetništva ter krepili 
svoje digitalne kompetence na najvišji 
ravni. Obenem bodo s komunikacijski-
mi aktivnostmi spodbujali odgovorno 
in varno obnašanje na internetu. 

»Da bi premostili digitalni razkorak 
med mladimi, bodo vsi dijaki in tudi 
študenti naravoslovnih in tehniških 
ved prejeli bon v obliki dobroimetja 
v višini 150 evrov za nakup računalni-
ške opreme, s pomočjo katerih bodo 
lahko krepili svoje digitalne veščine 
in znanja,« razlagajo v Službi.

Letos je za ta projekt namenjenih 
31,5 milijona evrov, od tega največ za 
digitalni bon devetošolcem, srednje-
šolcem in študentom.

Programiranje je le ena od 21 
digitalnih kompetenc

Dr. Emilija Stojmenova Duh, do-
centka na Fakulteti za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani, pravi, da so v 
Skupnem raziskovalnem središču (Jo-
int Research Center) pripravili Digital-
ni kompetenčni okvir za državljane, ki 
pokriva 21 različnih kompetenc, ki jih 
potrebujemo za delovanje v digitalnem 
svetu. Digitalne kompetence so združe-
ne v pet področij, in sicer: informacijska 
pismenost, komuniciranje in sodelo-
vanje s pomočjo digitalnih tehnologij, 
izdelovanje digitalnih vsebin, varnost 
na spletu ter reševanje problemov. 

»Programiranje, ki ga marsikdo v 
današnjem času vidi kot ključno kom-
petenco za digitalni preboj, je zgolj 
ena od 21 kompetenc. Zato predmet 
računalništvo in informatika sam ne 
more rešiti težave. Osebno menim, 
da bi bilo bistveno bolj učinkovito, 
da se naredi temeljit pregled obsto-
ječih učnih načrtov in se jih ustrezno 
posodobi tako, da vključujejo digital-

ne kompetence, ki jih vsak državljan 
potrebuje za kakovostno delovanje 
v digitalnem svetu,« poudarja sogo-
vornica. 

Digitalizacija ni računalništvo in 
informatika

Stojmenova Duh nasprotuje uved-
bi obveznega predmeta računalništvo 
in informatika v osnovnih in srednjih 
šolah. »Digitalizacija preprosto ni ra-
čunalništvo in informatika. Je veliko 
širše področje. V osnovnih in srednjih 
šolah se izobražujejo tudi otroci, ki 
kasneje v poklicu, oziroma nasploh 
v življenju, ne bodo imeli stika s pro-
gramiranjem. To ne bo prispevalo k 
temu, da so uspešnejši v službi. Mar-
sikateri poklic ne potrebuje znanja iz 
računalništva in informatike.« 

Drugi razlog, ki ga sogovornica na-
vaja, je izvedba. »V Sloveniji imamo 
skupaj 918 šol – osnovnih in srednjih. 
Če zelo poenostavim, potrebujemo 
vsaj 918 učiteljev računalništva in 
informatike. Če pogledamo poklicni 
barometer 2021, ki ga je izdal zavod za 
zaposlovanje v decembru, imamo že 
zdaj velik primanjkljaj učiteljev. Kako 
bomo potem v dveh letih dobili še 
vsaj 918 ustrezno usposobljenih uči-
teljev, da bomo lahko izpeljali obve-
zni predmet v vseh šolah?«

Stojmenova Duh je za kakovosten 
izbirni predmet računalništvo in in-

formatika v vseh osnovnih in srednjih 
šolah ter za obvezni predmet na zgolj 
nekaterih srednjih šolah, kot so gim-
nazije ali tehnične srednje šole. 

»Predlog Zakona o spodbujanju 
digitalne vključenosti je 
diskriminatoren«

Sogovornica je kritična tudi do 
predloga Zakona o spodbujanju di-
gitalne vključenosti. »Menim, da je 
diskriminatoren. Zajema samo otroke, 
oziroma osebe, ki imajo stalno pre-
bivališče v Sloveniji. Izključuje otroke 

tujcev, torej tudi vseh strokovnjakov, 
ki jih naša država nujno potrebuje, 
sami pa lahko dobijo stalno prebiva-
nje šele po petih letih. Zakon zajema 
zgolj šoloobvezne otroke, vpisane v 
9. razred. Istočasno minister zagovar-
ja obvezni predmet računalništvo in 
informatika za vse. Ali to pomeni, 
da bodo vsi ostali otroci, ki si opre-
me ne morejo privoščiti, ostali brez 
nje? Zakon vključuje samo študente 
naravoslovja in tehniških ved v Slo-
veniji. Digitalizacija je pomembna za 
vse državljane. Zakon v trenutni ob-
liki prikrajša študente družboslovja 
in humanistike. Ukrep je namenjen 
odraslim in upokojencem, ki se udele-
žujejo subvencioniranih izobraževal-
nih programov. To so programi, ki jih 
izbere država, in ni nujno, da so tudi 
najbolj kakovostni. Zakaj ne vključuje 
tudi ostalih programov, ki so mogoče 
tudi bolj kakovostni?« sprašuje Stoj-
menova Duh.

Sogovornica poudarja, da digitalna 
vključenost zgolj za posamezne sku-
pine odraža globoko nerazumevanje 
procesa digitalizacije, in meni, da je 
takšen ukrep recept za katastrofo. 
»Takšen zakon bo prispeval k pove-
čevanju digitalnega razkoraka in di-
gitalne neenakosti,« je prepričana.  

»Programiranje, ki ga marsikdo v današnjem 
času vidi kot ključno kompetenco za digitalni 

preboj, je zgolj ena od 21 kompetenc. Zato predmet 
računalništvo in informatika sam ne more rešiti težave. 
Osebno menim, da bi bilo bistveno bolj učinkovito, 
da se naredi temeljit pregled obstoječih učnih načrtov 
in se jih ustrezno posodobi tako, da vključujejo 
digitalne kompetence, ki jih vsak državljan potrebuje 
za kakovostno delovanje v digitalnem svetu,« pravi 
dr. Emilija Stojmenova Duh, docentka na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 

V okviru predloga 
Zakona o spodbujanju 
digitalne vključenosti 
smo predvideli rešitev, 
da bomo s finančnimi 
spodbudami mladim 
lahko že letos omogočili 
dostop do digitalnih 
znanj prek različnih 
delavnic in krepili 
ponudbo neformalnih 
izobraževanj za pri-
dobivanje digitalnih 
kompetenc vseh ravni.
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»Izkušnje v svetu govorijo v prid obveznega predmeta računalništva 
in informatike«

Dr. Andrej Brodnik, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani, meni, da bi morali uvesti obvezni predmet raču-
nalništvo in informatika v osnovnih in srednjih šolah. »Če naredimo 
vzporednico s fiziko – pri fiziki se niso učili o uporabi parnega stroja, 
ampak o principu njegovega delovanja in to znanje je bilo ključno (ne 
veščina) za uspeh v industrijski revoluciji. Izkušnje po svetu govore v 
prid obveznemu predmetu kot pri fiziki, kemiji, biologiji in podobno. 
Vsekakor pa moramo tu dodati še pomemben družbeni vidik. Če naši 
mladostniki ne bodo pridobili temeljnih znanj računalništva in infor-
matike v svojem izobraževanju, bodo v deprivilegiranem položaju v 
primerjavi s svojimi vrstniki po svetu. Če pa bo predmet izbiren, se bo 
pojavila družbena razslojenost v slovenski družbi, saj preprosto mladi 
brez teh znanj ne bodo imeli enakega izhodiščnega položaja v kate-
remkoli poklicu – digitalizacija je vseprisotna. Veščine pa bi bilo treba 
razvijati pri vseh predmetih. Dober okvir zanje predstavlja evropski 
okvir digitalnih kompetenc DigComp.«
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Se zavedamo, kaj 
dihamo?

Avtorica: Jerneja Srebot 
Pogoj za učinkovito prezračeva-

nje je, da je menjava zraka dovolj 
pogosta, ustrezna pa mora biti tudi 
smer toka zraka, da ne pride do pre-
nosa mikroorganizmov med oseba-
mi. Priporočila se razlikujejo glede 
na tip zračenja (mehansko, naravno 
ali hibridno) in glede natančnosti. 
Priporočila v zvezi z zračenjem se 
razlikujejo glede na različne para-
metre – od velikosti oken, volumna 
prostora in števila ljudi do razlik v 
temperaturi in vlagi notranjega in 
zunanjega zraka.

Toda opozoriti je treba, da ima 
pogosto in pravilno odpiranje oken, 

V času epidemije vse več govorimo o pravilnem prezračevanju kot nači-
nu, da se obranimo pred širjenjem virusa. Menjava zraka v zaprtih pro-
storih je nujna dolžnost, ki poleg našega zdravja pripomore tudi k dobri 
kondiciji objekta, v katerem smo.
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V zimskih mesecih velik del 
časa preživimo v zaprtih 
prostorih, kjer zrak v pri-

merjavi z zunanjim pogosto vsebuje 
onesnaževala v višjih koncentracijah. 
Ta imajo lahko škodljive učinke na 
različne organe in organske sisteme 
človeškega telesa.

»Najpogosteje škodljivo učinkujejo 
na dihala, kardiovaskularni, central-
no živčni in imunološki ter endokrini 
sistem. Pri tem je treba upoštevati 
koncentracijo, čas in pogostost iz-
postavljenosti ter lastnosti posame-
znika,« pojasnjujejo na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Ključno za ohranjanje zdravja
Slabo prezračeni prostori in veli-

ka koncentracija ljudi v zaprtem pro-
storu predstavljajo večje tveganje za 
prenos virusov, zato je potrebna po-
gostejša menjava zraka v prostoru. Na 
ta način se tveganje za vdih delcev z 
virusi iz zraka – in posledično okužbo 
– zmanjša.

»Zračenje skupaj z drugimi ukrepi 
predstavlja pomemben prispevek k 
preprečevanju širjenja virusa SARS-
-CoV-2 in drugih mikroorganizmov ter 
pomembno zmanjšuje koncentracije 
CO2 in ostalih onesnaževal v prosto-
ru,« opozarjajo na NIJZ.

Klimatizacija Šmelcer d.o.o. | Gabrijel Šmelcer s.p.  |  Zgornje Pirniče 124  | SI-1215 Medvode  
Tel: 01/362-33-93  |  Gsm: 040/225-021  |  smelcer.klimatizacija@siol.net

NOVOGRADNJE

Predlagamo najustreznejše 
prezračevalneelemente

glede na projekt in potrebe, 
kate rim je potrebno zadostiti 

po SIST standardih za  
prezračevanje
objektov.

ADAPTACIJE
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torej naravno prezračevanje, tudi 
pomembno pomanjkljivost, in sicer 
zlasti pozimi in poleti. Pozimi na ta 
način namreč izgubimo veliko to-
plote, poleti pa v prostore spustimo 
zunanji vroč zrak. Po nekaterih po-
datkih z naravnim prezračevanjem 
z odpiranjem oken izgubimo na leto 
od 20 do 25 kilovatnih ur energije 
na kvadratni meter bivanjske po-
vršine. Poenostavljeno to pomeni, 
da porabimo v 150 kvadratnih me-
trov veliki stanovanjski stavbi za 

ogrevanje zraka, ki ga spustimo v 
prostor z namenom prezračevanja, 
letno približno 375 litrov kurilnega 
olja, približno enako, kot ga na leto 
porabimo za pripravo tople sanitar-
ne vode. 

Upoštevati je treba več dejavnikov
Prezračevanje vseh bivalnih pro-

storov je obvezna in stalna naloga, 
saj na ta način zagotavljamo enega 
od osnovnih pogojev za zdravo biva-
nje v zaprtih prostorih. Vzdrževanje 

ustrezne kakovosti zraka je močno 
odvisno od režima uporabe posame-
znega prostora, števila uporabnikov 
in ostalih virov, ki vplivajo na slabša-
nje kakovosti zraka.

»Nekatere prostore moramo po-
sledično prezračevati bolj intenziv-

Koliko zrak očistijo klimatske 
naprave? 

Klasične klimatske naprave zra-
ka načeloma ne čistijo, oziroma 
vsaj ne dovolj, pravijo pozna-
valci. Zrak v prostoru nenehno 
mešajo, ga v napravi ohladijo in 
ga dovajajo nazaj v prostor, kar 
pomeni, da v njih do izmenjave 
notranjega in zunanjega zraka 
pravzaprav ne pride. Klimatska 
naprava sicer s pomočjo filtra 
zrak nekoliko očisti, vendar 
predvsem prahu, odvzame pa 
mu tudi nekaj vlage, zato ima-
mo občutek, da je zrak v pro-
storu bolj čist. 

»Nekatere prostore moramo prezračevati 
bolj intenzivno, druge pa bistveno manj,« 

pojasnjujejo na Eko skladu. Tako lahko v grobem 
rečemo, da bomo morali v povprečno veliki družinski 
hiši za ustrezno kakovost zraka izmenjati ves notranji 
zrak s svežim zunanjim na vsaki dve uri, medtem 
ko bi morala v manjšem stanovanju ista družina s 
prezračevanjem izmenjati ves zrak že vsako uro.
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Proizvajalec 
v svetovnem 
merilu
Podjetje DIEM, d. o. o. je bilo ustanov-
ljeno leta 2005; najprej kot zastopstvo 
in prodaja različnih prezračevalnih 
elementov, kasneje pa je začelo tudi 
proizvodno lastnih izdelkov, ki jih da-
nes najdemo praktično po vsem svetu.

Nedavno smo se priključili tudi 
skupini Soler&Palau, ki velja za ene-
ga največjih proizvajalcev ventila-
torjev na svetu. Zanimanje s strani 
takšnega velikana v prezračevanju 
nam je dvignilo samozavest in dalo 
potrditev za dobro delo, hkrati pa to 
priključitev jemljemo kot veliko čast 
in priznanje.

Naše največje vrednote so ažur-
nost, prilagodljivost in kakovost. Ker 
se s svojimi izdelki večkrat borimo z 
večjimi svetovnimi proizvajalci, lahko 
rečemo, da je naša odzivnost cenjena. 
Znani smo tudi po zmožnosti izdelave 
nestandardnih izdelkov, s katerimi 
lahko strankam rešimo veliko težav. 
Vredno je omeniti, da svoje izdelke iz-
važamo v države, kot so Švica, Nemči-
ja, zato je dobra kakovost eden izmed 
najpomembnejših pogojev.

Celostna ponudba za stanovanjske 
in komercialne objekte

Kot zastopniki za mrežo različnih 
dobaviteljev in z lastno proizvodnjo 
omogočamo zares celostno ponudbo. 
V podjetju se delimo na hišno prezra-
čevanje in industrijsko prezračeva-
nje, v sklopu tega še veja ODT (odvod 
dima in toplote).

Prisotni smo na trgu prezračevanja 
stanovanjskih objektov – centralno 
in lokalno prezračevanje z vračanjem 
odpadne toplote, pasivno prezrače-
vanje, široka ponudba kopalniških 
ventilatorjev, toplotne črpalke, kli-
matske naprave.

Večji del elementov lastne proi-
zvodnje pa najdemo v komercialnih 
objektih za industrijsko prezračevanje 
– kompaktne in modularne prezrače-
valne naprave, široka ponudba rešetk, 
difuzorjev, požarnih loput in ostalih 
elementov.

Z izdelki skupine S&P se vedno 
več vključujemo še v požarno var-
nost, kjer ponujamo vrsto ustreznih 
ventilatorjev za odvajanje vročih di-
mov v primeru požara – največkrat v 
podzemnih garažah.

Prihodnost prinaša možnosti za 
izboljšave

Na srečo je danes večina novogra-
denj opremljena s prezračevalnim sis-
temom – razlogi so energijski prihra-
nek, zrakotesnost hiš, kakovost zraka, 
udobje, nepovratna sredstva ob izvedbi 
… To nas razveseljuje, saj si zaslužimo, 
da v prostorih, kjer preživimo večino 
svojega življenja, dihamo svež zrak.

Kot podjetje pa opazimo veliko 
komercialnih objektov, ki v pisarnah 
nimajo urejenega ustreznega prezra-
čevanja, kar lahko ob večjem številu 
oseb privede do neprijetnosti, kot so 
slabost in glavoboli. Pri tem lahko 
izpostavimo, da klimatska naprava 
ni prezračevalna naprava in z delo-
vanjem ne izboljša kakovosti zraka, 
česar veliko ljudi ne razume.

Velik minus so tudi šole, kjer je v 
relativno majhnem prostoru veliko 
oseb in je ustrezna izmenjava zraka 
ključna. Prostora za izboljšanje je 

torej veliko, se pa dogajajo premiki.
Letošnje leto je za nas posebej 

pomembno, saj se selimo v nove 
prostore na Igu. Gradnja objekta po-
teka že od lani, kar pomeni, da nas 
selitev čaka v drugi polovici leta. Novi 
večji prostori bodo omogočali nove 
zaposlitve, učinkovitejše procese in 
na splošno boljšo klimo, kar se bo 
poznalo pri uspešnosti podjetja in 
tega se zares veselimo.

Diem d.o.o.
Ulica ob hrastih 8 

01 366 66 98 
info@diem.si
www.diem.si

oglas Diem 21-01-22_2.indd   1 24.1.2022   9:46:05

oglas Diem 21-01-22_3.indd   1 24.1.2022   9:47:29
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no, druge pa bistveno manj,« poja-
snjujejo na Eko skladu s primerom: 
»Tako pri povprečni družinski hiši v 
grobem lahko privzamemo, da bomo 
morali za ustrezno kakovost zraka 

izmenjati ves notranji zrak s svežim 
zunanjim na vsaki dve uri, gledano v 
količinskem smislu. V manjšem sta-
novanju pa bi ista družina morala s 
prezračevanjem izmenjati ves zrak 
že vsako uro.«

Če nam ne uspe zagotoviti dovolj 
pogostega in kakovostnega prezra-
čevanja, nismo oškodovani samo z 
vidika svojega zdravja, temveč tudi 
z vidika pojava morebitnih gradbe-
no fizikalnih težav na konstrukcijah 
stavbe. Ta težava je pogosto bolj pri-
sotna pri prenovi starejših hiš.

Te običajno prej niso imele te-
žav z zadostnim prezračevanjem in 
s slabo kakovostjo zraka v njih, saj 
se je zrak izmenjal skozi okenske 
špranje in s pogostim odpiranjem 
vrat. Poleg tega v hišah ni bilo ve-
liko materialov in pripomočkov, kot 
so na primer različne dišave, čistila 
in plastični materiali, ki bi vpliva-
li na kakovost zraka. Pri prenovi, 
menjavi oken in toplotni izolaciji 
pa se stanje zelo spremeni, saj je 
cilj prenove čim bolj tesna stavba, 
iz katere ne uhaja energija. To pa 
brez ustreznega prezračevanja po-
meni slabši zrak in manjše bivalno 
ugodje.  

Onesnaževala, ki se 
zlasti pozimi kopičijo v 
zaprtih prostorih, imajo 
lahko v višjih koncen-
tracijah škodljive učinke 
na zdravje. Najpogoste-
je škodijo dihalom, 
kardiovaskularnemu, 
centralno-živčnemu, 
imunološkemu in 
endokrinemu sistemu. 
»Pri tem je treba 
upoštevati koncen-
tracijo, čas in pogostost 
izpostavljenosti ter last-
nosti posameznika,« 
pojasnijo na Nacional-
nem inštitutu za javno 
zdravje.

Naravno ali mehansko?

V stanovanjskih in ostalih stavbah lahko funkcijo prezračevanja izva-
jamo na naraven način z odpiranjem oken. Običajno pa za kakovostno 
izvajanje takšnega prezračevanja nimamo dovolj časa – za zadovoljiv 
učinek bi morali prostore kratkotrajno prezračiti na prepih praktično 
vsako uro. Posledično smo oškodovani s slabšo kakovostjo zraka.

»Druga rešitev je nenehno izvajanje prezračevanja z manjšo inten-
zivnostjo na energijsko učinkovit način, če se odločimo za sodobne 
mehanske sisteme prezračevanja. Ti seveda zahtevajo dodatno inve-
stiranje, vendar pa samostojno izvajajo nalogo, ki ji sami sicer nismo 
kos,« izpostavljajo strokovnjaki Eko sklada.

V podjetju Klimatizacija Šmelcer opozorijo tudi na možnost reku-
peracije – topel zrak, ki ga odvajamo iz prostora, pogreje dovodni zrak 
preko rekuperacijskega kolesa ali kocke, s čimer lahko prihranimo 
okrog 80 odstotkov energije.

Sodobne rešitve prezračevanja omogočajo tudi vračanje vlage – ne 
samo toplote zavrženega zraka – kar pozimi izboljšuje kakovost zraka 
tudi z vidika višje relativne vlažnosti. Pri pravilnem, torej dovolj in-
tenzivnem naravnem prezračevanju, lahko pozimi naletimo na težave 
s preveč suhim zrakom. Pri sodobnem mehanskem prezračevanju se 
tej bivalni in obenem zdravstveni težavi lahko izognemo.

*Aplikacija je dostopna na napravah Android in IOS. Potrebna je povezava Wi-Fi in prijava v uporabniški račun 
v aplikaciji Samsung SmartThings.

Prijetno hlajenje. Brez prepiha.

Napredne funkcije, ki vam omogočijo hitro hlajenje brez pihanja

www.tratnjek.si 080 40 80Uvoznik in distributer hladilno-ogrevalnih naprav Samsung

PM 1.0
Filter

Nizka poraba
energije

SmartThings
aplikacija* način hlajenja

WindFree™
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Brez učinkovitega 
prezračevanja ni 
kakovostnega učenja
Avtorica: Jerneja Srebot

Redno in kakovostno prezračevanje je še zlasti pomembno v izobraževal-
nih ustanovah, kjer se srečuje večje število ljudi. Veliko šol in vrtcev (še) 
nima urejenih sodobnih prezračevalnih sistemov, zato se zračenje izvaja 
sonaravno, z odpiranjem oken.

Na Nacionalnem inštitutu za 
javno zdravje (NIJZ) poudar-
jajo, da je enotno priporo-

čilo o zračenju težko podati, saj je 
odvisno od različnih parametrov, ki 
jih je treba upoštevati: različna ve-

likost oken, prostornina razreda in 
število otrok v prostoru, različna ko-
ličina izločenih virusov, razlika v tem-
peraturi in relativni vlagi notranjega 
in zunanjega zraka, različne ureditve 
mehanskega prezračevanja ...

Pri oblikovanju načrta naj 
sodelujejo strokovnjaki

Za učinkovito prezračevanje mora 
biti menjava zraka dovolj pogosta, 
smer toka zraka pa takšna, da ne 
pride do prenosa mikroorganizmov 

med osebami. Priporočena minimalna 
izmenjava zraka v primeru naravnega 
prezračevanja je po priporočilih Sve-
tovne zdravstvene organizacije pet do 
šest izmenjav zraka na uro oziroma 
deset litrov na sekundo na osebo.

»V Nemčiji priporočajo v šolskih 
prostorih zračenje skozi na stežaj od-
prta okna vsakih 20 minut, pozimi tri 
do pet minut, poleti 10 do 20 minut; po 
vsaki šolski uri pa odprta okna ves čas 
v odmoru. Ugotavljajo, da temperatura 
po prezračevanju hitro spet naraste 
na prejšnjo vrednost,« pravijo na NIJZ.

Za pravilno in učinkovito prezra-
čevanje na NIJZ priporočajo, da vsaka 
vzgojno-izobraževalna ustanova prip-
ravi načrt prezračevanja posameznih 
prostorov, vključno z učilnicami/pre-
davalnicami, hodniki, vstopno avlo, 
prostori za zaposlene in sanitarnimi 
prostori, glede na to, ali ima zgrad-
ba naravno, mehansko ali hibridno 
prezračevanje.

PODROČJA DELA
Hladilstvo

trgovinska hladilna oprema
industrijska hladilna oprema

globoko zamrzovanje
kaskadni sistemi
toplotne črpalke

MONTAŽA 
KLIMATSKIH NAPRAV

Z izkušnjami, ki jih črpamo iz 
svojega dolgoletnega delovanja, 
menimo, da se uvrščamo med 

večje izvajalce elementov in 
sistemov za klimatizacijo zgradb 
ter profesionalnega trgovskega 
hlajenja za področje Slovenije.

SERVIS
Servisiramo vso hladilno 

opremo, ki je še v garancijskem 
roku, kot tudi opremo, ki je izven 

garancijskega roka.
Dežurstvo Servis Vako traja 

neprekinjeno skozi vse leto ne 
glede na sobote, nedelje in 

praznike.

Klimatizacije prostorov (Mitsubshi, Gree, Daikin, Midea) | 
Toplotnih črpalk (Mitsubishi, Daikin, Vaillant) | Hladilstva 

(tehnološko, procesno, laboroatorijsko in trgovinsko hlajenje) 
| Globokega zamrzovanja do – 80°c | Prezračevanja

Kolodvorska cesta 56/b, 8340 Črnomelj, tel: 07/30 61 536, 041/614-819, e-mail: mvk@vako.si
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Dezinfekcija zraka in površin

ODSTRANI VIRUSE IN 
BAKTERIJE

IZBOLJŠA KAKOVOST 
ZRAKA

NEVTRALIZIRA
VONJAVE

NEMOTENO
DELOVANJE

24/7

ROSENBERG KLIMA d.o.o. | Brodišče 26 | 1236 Trzin | Slovenija | 01/56-36-490 | info@rosenberg-klima.si
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PATENTIRANA TEHNOLOGIJA brez FILTROV ali UV-luči

PR
O

M
O

Najbolj zanesljiv 
ubijalec virusov  
na trgu
Napredna patentirana tehnologija z dovajanjem 
hidroksilnih radikalov OH v prostor odstrani do 99,9 
% vseh obstoječih virusov, bakterij, alergenov, plesni, 
neprijetnih vonjav in hlapnih organskih spojin iz zraka 
in površin. 

V naravi se ultravijolični (UV) žar-
ki vežejo na vlago v zraku, s čimer 
se ustvarijo atmosferski hidroksili, 
ki čistijo in ščitijo naravno okolje. 
Patentirana tehnologija Wellisair po-
snema delovanje narave in v prostor 
dovaja nenehen dotok hidroksilnih 
radikalov, ki virusom odvzamejo vo-
dik in tvorijo molekule vode (H2O), 
pri tem pa ne ustvarjajo ozona. Virusi 
brez vodika ne morejo preživeti.

Tehnologija Wellisair je bila ob-
sežno testirana na različnih virusih 
z različnimi karakteristikami, v mo-
krih in suhih okoljih. Vsi testi nava-
jajo učinkovitost med 92 in 99 % pri 
odstranjevanju škodljivih elementov 
s površin, v zraku pa je učinkovitost 
še večja. Učinkovitost dokazujejo 
številni mednarodni certifikati in 
laboratorijski testi neodvisnih insti-

tucij, ki jih lahko najdete na spletni 
strani dobavitelja.

Varčen in zmogljiv
S pomočjo tehnologije OH lahko 

učinkovito očistite vse površine in 

zrak v učilnicah do 60 m2. Wellisair 
porabi le 3,6 W električne energije na 
uro (približno 22 centov na mesec, če 
naprava deluje 24/7). Delovanje je 
tiho, skorajda neslišno, raven zvoka 
pa nižja od 30 decibelov.

Naprava deluje brez kakršnih-
koli filtrov ali UV-žarnic, potrebuje 
le kartušo, napolnjeno z vodikovim 
peroksidom, ki ima ob nenehnem 
delovanju trimesečno življenjsko 
dobo. Lahko jo obesimo na steno s 
pomočjo stenskega nosilca ali posa-
dimo na talno konzolo, umestimo pa 
jo lahko na zelo majhno površino.
www.wellisairdezinfekcija.si

 SupraBox DELUXE temeljito prezrači z 100% svežim zrakom
 Visokoučinkovita EC tehnologija in visok povratek odpadne toplote
 Zelo učinkovito prezračevanje učilnic (razred 2/VDI3804)

Wellisair deluje 
proaktivno in v 
prostoru ustvarja 
koncentracijo 
hidroksilnih radikalov 
OH, ki v realnem času 
preprečujejo 
širjenje okužb znotraj 
učilnice.

Aktualno: PREZRAČEVANJE UČILNIC

ROSENBERG KLIMA d.o.o.  | Brodisce 26 | 1236 Trzin | Slovenia  | 01 56 36 492 |  info@rosenberg-klima.si
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Za učinkovit učni proces je treba v vseh prostorih izvajati izmenja-
vo obremenjenega notranjega zraka s svežim zunanjim. Če mehanski 
prezračevalni sistemi (še) niso vgrajeni, se morajo uporabniki prosto-
rov ustrezno dogovoriti in izvajati občasno naravno prezračevanje. To 
običajno poteka v času, ko uporabniki prostorov niso v učilnicah (npr. 
odmori v šoli), kar pa je po mnenju nekaterih strokovnjakov za bolj 
stalno doseganje kakovosti zraka bistveno premalo. Poleg tega so v 
teh časih zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 otroci nenehno v učilnicah.

»V načrtu naj bo za vsak posame-
zen prostor predviden način prezra-
čevanja, čas, pogostost, trajanje in 
podobno. Zaradi razlik v izhodišč-
nem stanju in različnih možnih re-
šitev glede prezračevanja prostorov 
(tako naravnega kot mehanskega) 
priporočamo, da načrt prezračeva-
nja pripravijo s pomočjo strokovnja-
kov tehnične stroke,« poudarjajo.

Začeti je treba s temeljitim 
pregledom 

Izobraževalne ustanove se med 
seboj razlikujejo glede na tip in leto 
izgradnje, razporeditev prostorov, ve-
likost oken, število otrok itd.

»Priporočamo, da se za ustrezno 
strokovno pomoč in odločitev, ali je 
v izbrano izobraževalno ustanovo 
smiselno namestiti prezračevalne 
sisteme ali ne, vodstvo šole obrne 
na strokovnjake oziroma ponudnike/
izvajalce prezračevalnih sistemov,« 
priporočajo na NIJZ.

Pred začetkom šolskega leta ozi-
roma pouka priporočajo, naj v zgrad-
bah preverijo, ali se vsa okna varno 

odpirajo, ali so morebitne naprave 
za mehansko prezračevanje ustrezno 
vzdrževane in ali gretje deluje dobro. 
Prostori, ki jih ni možno učinkovito 
zračiti, niso primerni za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa.

Je naravno prezračevanje dovolj?
Za učinkovit učni proces je treba 

v vseh prostorih izvajati izmenjavo 
obremenjenega notranjega zraka s 
svežim zunanjim. Če mehanski pre-
zračevalni sistemi (še) niso vgraje-
ni, se morajo uporabniki prostorov 

ustrezno dogovoriti in izvajati občas-
no naravno prezračevanje. To obi-
čajno poteka v času, ko uporabniki 
prostorov niso v učilnicah (npr. od-
mori v šoli), kar pa je po mnenju ne-
katerih strokovnjakov za bolj stalno 
doseganje kakovosti zraka bistveno 
premalo. Poleg tega so v teh časih 
zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 
otroci nenehno v učilnicah. 

»Pravilno prezračevanje učilnic in 
igralnic v zimskem času z odpiranjem 
oken na prepih seveda žal ni mogo-
če. Stalno odprta okna na nagib pa 
navkljub našemu občutku ne omo-
gočijo zadostno intenzivne izmenjave 
zraka v večjem prostoru – prezračuje 
in podhlajuje se samo del prostora 
neposredno ob oknu,« opozarjajo na 
Eko skladu.

Poraba toplotne energije pri ustre-
znem naravnem prezračevanju je po-
zimi zelo visoka, saj z odprtjem oken 
zavržemo vso toploto ogretega zraka, 
ki zapušča stavbo. Pri mehanskem 
prezračevanju nam uspe vrniti tudi 
80 odstotkov ali več toplote, prav tako 
lahko vračamo vlago, s čimer visoka 
kakovost zraka ni več povezana z viš-
jimi obratovalnimi stroški.

Smiselno je izmeriti koncentracijo 
CO2

Glede na opisane praktične težave 
in omejitve naravnega prezračevanja 
v takšnih prostorih je sodobno pre-
zračevanje po mnenju strokovnjakov 
iz Eko sklada edina zadovoljiva rešitev 
za šole.

Mehanski prezračevalni sistemi edina prava rešitev?

Mnogi strokovnjaki se strinjajo, da so mehanski prezračevalni sistemi 
edina prava rešitev za prezračevanje šolskih in vrtčevskih prostorov.

»Zagotovo je potrebno mehansko prezračevanje s protitočnimi izme-
njevalci in z nadzorom preko CO2 senzorjev, ker je to najboljši in najbolj 
varen način glede na to, da je koncentracija CO2 največja težava v šo-
lah,« pravi Tomaž Vončina, direktor podjetja Sies. Poudari, da naravno 
prezračevanje za te ustanove ni dovolj, »sploh zato, ker bi pravilno 
naravno prezračevanje, kot je določeno v zakonodaji, povzročilo velike 
energetske izgube zaradi porabe toplote.«

»Pravilno prezračevanje učilnic in igralnic v 
zimskem času z odpiranjem oken na prepih 

seveda žal ni mogoče. Stalno odprta okna na nagib 
pa navkljub našemu občutku ne omogočijo zadostno 
intenzivne izmenjave zraka v večjem prostoru 
– prezračuje in podhlajuje se samo del prostora 
neposredno ob oknu,« opozarjajo na Eko skladu.
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Smo strokovnjaki za čist zrak
Že 30 let filtriramo škodljive delce iz zraka v vseh panogah. Naš celovit know-how in dolgoletne izku-
šnje so iz nas naredile strokovnjake na področju filtracije. Zavedamo se, kaj je pomembno. 

Epidemija je naša življenja obrnila 
na glavo, naše vsakodnevne rutine 
pa je bilo potrebno v računalniškem 
žargonu resetirati. Koronavirusa ne 
moremo preprečiti, lahko pa ga uja-
memo in filtriramo.

Na podlagi izkušenj in know-how 
je SASOO razvil enostavno enoto za 
vsakodnevno uporabo. Namenjena je 
vračanju varnosti v opravljanje dnev-
nih nalog v poklicnem življenju, šoli 
ali v prostem času.

Predstavljamo vam SASOO:
 ▪ pripravljen za uporabo – samo 

priklopite in vključite;
 ▪ učinkovito filtriranje – 99,995 %;
 ▪ tiho delovanje – 52 decibelov;
 ▪ zmogljiv – filtracija prostora do 

100 m²;
 ▪ prostorsko varčen – zavzame le 

0,25 m².

Kako deluje?
 ▪ Zrak vstopa pri vrhu enote. Senzor 

ogljikovega dioksida neprekinjeno 
meri kakovost zraka in daje signal, 
ko je treba v prostor spustiti do-
daten svež zrak.

 ▪ Vsesani zrak potuje skozi HEPA 
filter. Dodatni ogljeni filter odpravi 
vonjave.

 ▪ Prečiščen zrak se vrača v prostor 
pri dnu enote. Enota ne ustvarja 
prepiha.

Sasoo je namenjen vsakemu prostoru.
Čas je za ponovno druženje v varnem 
okolju!

Brnčičeva 9
1231 Ljubljana
e-mail: info@ipro.si
web.: www.ipro.si
Tel.: +386 1 5611-045
Mob.: +386 31 748 802
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Dodatni sistemi niso obvezni
Na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ) glede 
uvedbe prezračevanja v izobra-
ževalnih ustanovah poudarjajo, 
da dodatni prezračevalni sistemi 
v izobraževalnih ustanovah na 
podlagi znanstvenih dognanj in 
smernic mednarodnih organizacij 
niso obvezni. Zaradi spreminjajo-
čih se zahtev in narave sodobnega 
vzgojno-izobraževalnega procesa 
je nujno sistematično vlaganje v 
infrastrukturo.
»Pandemija covida-19 je utrdila 
prepričanje, da je za uspešno in 
spodbudno učno okolje potreben 
fizičen kontakt z učiteljem oziro-
ma predavateljem in vrstniki ter 
primerno zasnovan izobraževalni 
prostor,« poudarjajo na ministrstvu.
MIZŠ se zaradi novih razmer toliko 
bolj zaveda, da je pri naložbah v 

izobraževalno področje treba zas-
ledovati več vidikov – sociološki, 
zdravstveni, tehnično tehnološki in 
okoljski vidik.
»V okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost se pripravlja strateški 
dokument razvoja izobraževalne in 
raziskovalne infrastrukture, ki bo 
upošteval vse te vidike, vključno s 
pomenom notranjega okolja, v pog-
ledu kakovosti zraka in toplotnega 
okolja, in bo podlaga za nadaljnja 
in sistematična vlaganja v infra-
strukturo,« pojasnjujejo.

Spremembe zahtevajo celovit 
pristop
Prezračevanje in klimatizacija 
stavb predstavljata le en segment 
delovanja stavbe, vsaka stavba pa 
je praviloma projektirana za toč-
no določen namen in skladno z 
zahtevami relevantne gradbene, 

energetske in okoljske zakonodaje.
»Sprememba postrojenja zato zah-
teva celovit pristop. Ministrstva, 
pristojna za področje infrastruktu-
re, energetike, okolja in zdravja, so 
tista, ki na podlagi veljavnih stan-
dardov, novih znanstvenih dog-
nanj, tehnično tehnoloških rešitev, 
okoljskih in socioloških vidikov, 
predlagajo spremembe veljavnih 
predpisov in standardov ter po-
dajo usmeritve za učinkovito in 
gospodarno razreševanje te pro-
blematike,« pojasnjujejo na MIZŠ.
Glede na priporočila NIJZ nabava 
dodatnih prezračevalnih in/ali ul-
travijoličnih čistilnikov zraka ni 
eksplicitno zahtevana. Predvsem 
je ključen priporočen korak izde-
lava načrta prezračevanja, ki ga 
pripravi vsak zavod, in temelji na 
že obstoječem sistemu prezrače-
vanja.
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Ne gre pozabiti, da imamo v tovr-
stnih prostorih večje število oseb na 
relativno majhni površini, kar zahte-
va nenehen dovod svežega zraka na 
nemoteč način. Četudi se trudimo z 
naravnim prezračevanjem, cilja kako-
vosti zraka zagotovo ne bomo dosegli.

»Uporabnikom prostorov in neje-
vernim predlagamo izposojo naprave 
za merjenje koncentracije CO2 v zraku. 
Namestijo naj jo v prostor in opazuje-
jo, kako drastično se bo dvignila kon-
centracija v času pouka. Seveda naj 
priložnost prav tako izkoristijo, da se 
naučijo čim bolj učinkovito naravno 
prezračevati prostor v omejenih pogo-
jih, ko v stavbo še ni vgrajen mehanski 
sistem,« priporočajo strokovnjaki.

Znižana kakovost zraka in poslab-
šana učinkovitost učenja sta po nji-
hovem mnenju neposredno povezani, 
brez učinkovitega prezračevanja in 
visoke kakovosti zraka pa ne more-
mo govoriti o učinkovitem učnem 
procesu. 
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Prezračevalne sisteme 
nastavite tako, da zrak 
v prostorih ne kroži
Avtorica: Jerneja Srebot

Poznamo več načinov prezračevanja – naravno, kamor sodijo odpiranje 
oken in izdelane prezračevalne odprtine na objektu, mehansko, pri kate-
rem izdelamo kanale z ventilatorji za vpih svežega zraka in ventilatorji za 
izpih nečistega zraka, ter kombinacijo obeh sistemov.

Pravilno prezračevanje dovaja 
zunanji, čist zrak v stavbo in 
ga razporeja po notranjih pro-

storih ter odvaja notranji, nečist zrak 
iz nje. Prezračevanje stavb in prosto-

rov je predvsem namenjeno zagota-
vljanju zdravega zraka za dihanje in 
odstranjevanju onesnaženega zraka 
iz prostorov, kjer smo ljudje.

Temeljito prezračevanje je po-

membno tudi v boju z epidemijo, 
zato se vse pogosteje sprašujemo, 
ali je v obstoječe zgradbe smiselno 
namestiti sodobne prezračevalne sis-
teme. Stroka opozarja, da se je zaradi 

razlik v izhodiščnem stanju objekta 
(tip zgradbe, leto izgradnje, število 
oken, razporeditev prostorov, število 
uporabnikov itd.) o smiselnosti name-
stitve sistemov pametno posvetovati 
s strokovnjaki. 

Majhen vložek za dober rezultat
Pri mehanskem prezračevanju 

je sama prezračevalna naprava pri 
manjših stavbah vgrajena v tehnični 
prostor, kjer je oprema za ogrevanje, 
torej zanjo ne potrebujemo poseb-
nega dodatnega prostora. S kanali 
se opremijo ključni prostori, v katere 
se vpihuje svež zrak (spalnice, sobe 
za delo, dnevni prostori za bivanje 
ipd.) ali pa se zrak iz njih odsesuje 
(kopalnice, sanitarije, kuhinje ipd.).

»V prehodnih prostorih (hodniki, 
stopnišča, prehodni prostori …) zrak 
samo pretočno potuje, saj je na poti 
med prvo in drugo skupino prostorov. 
Na opisan način torej z minimalno 

količino svežega zraka in zanemarljivo 
rabo energije dosežemo, da imamo v 
prostorih zrak z najvišjo možno ka-
kovostjo,« pojasnjujejo energetski 
svetovalci z Eko sklada.

Kako deluje?
Mehansko prezračevanje mora de-

lovati ves čas, 24 ur na dan, sedem 
dni v tednu. Vsaj dve uri pred priho-
dom ljudi, med njihovo prisotnostjo 
in še vsaj dve uri po njihovem odhodu 
iz prostora naj prezračevanje deluje 
na povišanih nastavitvah pretoka. V 
preostalem času je pretok zraka lahko 
zmanjšan. V primeru, da mehanskega 
prezračevanja ni možno nastaviti na 
povečan pretok zraka, strokovnjaki 
svetujejo sočasno naravno prezrače-
vanje prostorov z odpiranjem oken 
na stežaj.

»V času prisotnosti ljudi v prosto-
rih stavbe je priporočeno, da hitrost 
zraka ni večja od 0,3 metra na sekun-
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do. V prostorih, ki niso zasedeni vse 
dni v tednu po 24 ur, obstaja možnost 
izklopa mehanskega prezračevanja 
ponoči in ob vikendih, kar velja tudi 
za prezračevanje toaletnih prostorov,« 
priporočajo na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje (NIJZ). Svetujejo tudi, 
da se pri prezračevalnih sistemih z 
zahtevano nastavitvijo vrednosti CO2 

ta nastavi na nižjo vrednost od obi-
čajne – zadostuje nastavitev na 550 
delcev na milijon (ppm).

Pozorni moramo biti na tesnjenje
Prezračevalni sistemi morajo biti 

nastavljeni tako, da zrak v prostorih 
ne kroži, saj je nujna nenehna izme-
njava s svežim oziroma prečiščenim 
zrakom. Prezračevalni sistem z reku-
peracijo toplote mora imeti zago-
tovljen ločen dovod in odvod zraka. 
V tem primeru gre za to, da topel od-
vodni zrak ogreje vstopnega, kar se 
znatno pozna na prihranku energije 
za ogrevanje.

Težava v primeru netesnosti sis-
temov z rekuperacijo toplote je ta, 
da se lahko delci z virusom v izsto-
pnem zraku ponovno vrnejo v pro-
store z vstopnim zrakom. Netesnost 
takšnih sistemov je lahko posledica 
nameščenosti rekuperatorjev slabše 
kakovosti, nepravilne namestitve in 
slabega vzdrževanja sistemov.

»V primeru suma netesnosti siste-
mov z rekuperacijo toplote svetuje-
mo, da se lastniki stavbe posvetujejo 
z vzdrževalcem sistema, kako bi lahko 
preprečili nastanek visokega tlaka na 
izstopni strani,« priporočajo na NIJZ.

Svetuje se tudi redno čiščenje pre-
zračevalnih sistemov in klimatskih 
naprav, skladno z navodili proizva-
jalca oziroma vzdrževalca sistemov 
oziroma naprav. 

Čistilci zraka le kot dopolnitev
Pri sistemih, kjer se centralni re-

cirkulaciji oziroma kroženju zraka 
ni mogoče izogniti zaradi funkcije 
hlajenja ali ogrevanja, je treba delež 
zunanjega zraka čim bolj povečati. 
Na NIJZ v tem primeru priporočajo 
tudi filtriranje povratnega zraka, pri 
čemer moramo paziti, da filtre me-
njamo tako, kot svetuje proizvajalec.

V prostorih, kjer je hkrati več ljudi, 
svetujejo izklop sistemov z lokalizira-
nim kroženjem zraka (npr. ventilatorski 
konvektorji, indukcijske enote), v pri-
meru, da se te naprave uporabljajo, pa 
mora biti obvezno zagotovljeno redno 
zračenje z odpiranjem oken na stežaj.

Le kot dopolnitev prezračevanja 
– in ne kot nadomestek – se lahko 
uporabljajo sobni čistilci zraka, ki 
so preverjeno učinkoviti in varni, 
ustrezno nameščeni in vzdrževani. 
Njihova učinkovitost in varnost naj 
bosta podprti z natančnimi proiz- 
vajalčevimi navodili za uporabo in 
vzdrževanje ter z dokazili o učinko-
vitosti čiščenja. 

»Treba je tudi zagotoviti in pre-
verjati, da čistilci zraka ne sproščajo 
snovi ali reakcijskih produktov (npr. 
ozona) v koncentracijah, ki bi lahko 
predstavljale tveganje za zdravje,« 
opozarjajo na NIJZ.

Premišljeno v izbiro filtrirnih 
sistemov

Samo prezračevanje sicer priskrbi 
svež zrak in zmanjša koncentracijo 
ogljikovega dioksida v prostoru, za 
res brezhiben zrak brez delcev pa je 
potrebna tudi filtracija.

»Najbolj smiselno je, da se prezra-
čevanje in filtracijo združi v en sis-
tem, ki priskrbi dovolj čistega zraka 
od zunaj in ga preko filtrov tudi očisti 
virusov, bakterij, glivic in raznih aler-
genov,« pravijo na podjetju Ipro. To-
vrstni sistemi filtracije delujejo s filtri 
HEPA 13, HEPA14, nano filtri, predfiltri 
in oglenimi filtri.

»Takšni sistemi so praviloma ce-
nejši v fazi nabave, vendar filtri lahko 
zdržijo do 3.000 ur, potem pa jih je 
treba zamenjati, kar predstavlja do-
daten strošek,« pojasnjujejo v pod-
jetju. Za menjavo na letni ravni in ob 
visoki ceni filtrov je to za objekt z ve-
čjim številom sistemov kar precejšen 
finančni zalogaj, ne gre pa pozabiti 
tudi na to, da odrabljenih filtrov ne 
moremo kar zavreči, ampak jih je tre-
ba nadzorovano uničiti.

Alternativa sistemom s filtri so sis-
temi, ki delujejo na podlagi plazme in 
filtracijo izvajajo s pomočjo ionizacije. 
Negativno nabiti delci iz vsesanega 
zraka se ujamejo v notranjost filtra, 
od koder se izprazni preko sistema 
samoizpiranja in omogoča, da jih var-
no odvržemo v naravi. 

0,3 
metra na sekundo ali 
manj naj znaša hitrost 
zraka pri mehanskem 

prezračevanju v času, ko 
so v prostorih prisotni 

ljudje. 

Mehansko prezračevanje mora delovati ves čas, 24 ur 
na dan, sedem dni v tednu. Vsaj dve uri pred prihodom 
ljudi, med njihovo prisotnostjo in še vsaj dve uri po 
njihovem odhodu iz prostora naj prezračevanje deluje 
na povišanih nastavitvah pretoka. V preostalem času 
je pretok zraka lahko zmanjšan. V primeru, da mehan-
skega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan 
pretok zraka, strokovnjaki svetujejo sočasno naravno 
prezračevanje prostorov z odpiranjem oken na stežaj.
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Prezračevalni 
sistemi v šolah 
za zmanjšanje 
števila okužb
Ustrezno prezračevanje v izobraževalnih ustanovah rešuje mnogo težav glede širjenja različ-
nih virusov

Ali nam v šolah in vrtcih uspe zago-
toviti učinkovito zračenje prostorov?

Kakšen zrak dihajo otroci?
Problematika širjenja virusov v iz-

obraževalnih institucijah je pereča. 
Rešitev testiranja otrok in dijakov 
do trikrat na teden je do neke mere 
učinkovita, a otrokom neprijazna in 
stroškovno zahtevna. Vprašanje osta-
ja, zakaj se v teh objektih ne izvede 
vgradnja učinkovitih prezračevalnih 
sistemov? Ti so dolgoročna rešitev, ki 
ne samo izboljšujejo kakovosti zraka 
v učilnicah, predavalnicah in igralni-
cah, ampak tudi preprečuje širjenje 
virusov. 

Ustrezno prezračevanje šol in vrtcev
Naravno prezračevanje prostorov 

izboljšuje kakovost zraka, a da bi di-
hali svež in čist zrak, bi glede na stan-
darde in predpise morali v prostor 
vnesti vsaj 15 m³ svežega zraka na uro 
na osebo. V prostorih, kjer je več ljudi, 
bi se morala izmenjati polovica vse-
ga volumna zraka vsako uro. Naravno 
zračenje je energetsko potratno, za-

mudno in ob obilici dela učiteljev in 
vzgojiteljev zagotovo moteče. Ali nam 
torej v telovadnicah, učilnicah, zdra-
vstvenih domovih sploh uspe zagota-
vljati učinkovito zračenje prostorov?

Strokovnjaki vse glasneje opozar-
jamo na pomen ustreznega prezra-
čevanja izobraževalnih prostorov in 
igralnic v vrtcih. 

Slaba kakovost zraka pomembno 
vpliva na počutje in zdravje. V eni sami 
uri človek vdihne približno ½ m³ zra-
ka, ki vsebuje bakterije, viruse, pršice, 
vlago in druge nevidne, potencialno 
zdravju škodljive delce. Kakovostni 
prezračevalni sistemi imajo zato pri 
tem pomembno vlogo. Prezračevalna 
naprava z rekuperacijo se namesti v 
stavbo, nato pa iz nje speljejo cevi za 
dovod in odvod zraka do vseh pro-
storov v objektu. Poznamo lokalne 
rekuperatorje, ki jih odlikuje enostav-
na vgradnja in cenovna dostopnost 
(tj.VL-100/50 proizvajalca Mitsubishi 
Electric) in centralne prezračevalne 
naprave, ki imajo večjo zmožnost iz-
menjave zraka, višji izkoristek in obilo 
možnosti opcijskih filtrirnih sistemov 

(tj. prezračevalna naprava LGH RVX 
Mitsubishi Electric, ki rekuperira do 
89.5 odstotkov toplote ali prezrače-
valna naprava VL-CZPVU, ki ponuja 
razširitvene možnosti filtracije).

Prezračevalni sistemi z rekuperaci-
jo imajo poleg izmenjave odsluženega 
zraka s svežim več nalog: odvajati vi-
šek vlage, vonjav in škodljivih snovi, 
med katerimi so tudi virusi, in v pros-
tor dovajati svež zrak, obogaten s kisi-
kom. Ob tem ne rušijo razmerja med 
ohlajanjem in ogrevanjem prostorov 
in ne ustvarjajo energetskih izgub. 

Nenehno kroženje in dovajanje sve-
žega zraka bi imelo pozitiven vpliv na 
počutje otrok ter tudi na zmanjšanje 
števila okuženih otrok z različnimi vi-
rusi. Posledično bi se morda zmanj-
šala potreba po testiranju otrok, kar 
bi prineslo finančno olajšanje in še 
dodatno opravičilo investicije v pre-
zračevalni sistem.

Obrnite se na zaupanja vrednega 
zastopnika in distributerja prezrače-
valnih naprav Ream, d. o. o. Svetovali 
vam bomo glede izbire naprav in pri-
dobitve subvencije Eko sklada.
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Otroci v šoli vsak dan preživijo od šest do 
osem ur. Slab zrak v učilnici vpliva na otro-
kovo sposobnost koncentracije in učenja. 
Otroci, ki so v fazi intenzivnega razvoja in 
rasti, so bolj občutljivi na okoljske vplive 
kot odrasli. Le čist oz. kakovosten zrak v 
učilnici zagotavlja udobje, zdravje in var-
nost, medtem ko izpostavljenost slabi 
kakovosti zraka v šoli lahko vpliva tudi 
na uspešnost učenca. Pri tem je posebno 
pozornost treba nameniti prezračevanju, 
ki zagotavlja svež zrak in odstranjuje na-
kopičena onesnaževala ali vsaj redči nji-
hove koncentracije in znižuje temperaturo 
zraka. Da bi zadostili potrebam po sve-
žem zraku, je treba skupno količino zraka 
v učilnici zamenjati petkrat na uro.* To je 
seveda precej nemogoče, še posebej v 

jesenskem in zimskem času, ko so zuna-
nje temperature nižje, pa tudi v začetku 
poletja ni dosti boljše, ko je zunaj vroče. 
Zato se tudi v šolah priporočajo prezrače-
valni sistemi oz. rekuperacija, ki 24 ur na 
dan v prostor spušča svež zrak, izrabljeni 
notranji zrak pa odvaja iz prostora. Pozimi 
v učilnico prihaja svež zrak, ki se še pred 
vstopom ogreje z energijo notranjega zra-
ka, medtem ko se poleti topel zrak ohladi. 
To pomeni manjše potrebe po ogrevanju 
ter hlajenju in s tem tudi manjše stroške. 
V primerjavi z odpiranjem oken so ener-
getski prihranki tudi do 60 %, hkrati pa 
z rekuperacijo preprečujemo nastanek 
kondenza, neprijetnega vonja in plesni. 
Poleg tega na ta način rešimo tudi pro-
blem previsokih vrednosti zdravju nevar-

nega plina radona, ki je bil v zadnjih letih 
deležen precejšnje pozornosti.

V podjetju Lunos so razvili poseben sis-
tem vertikalnega prezračevanja, ki zago-
tavlja visoko zaščito pred prenosom vi-
rusnih okužb. Odlikuje ga tiho delovanje, 
stroški vgradnje so nizki. Avtomatski nad-
zor vlage poskrbi za optimalno delovanje 
sistema in zagotavlja optimalno bivalno 
klimo v vseh letnih časih.

*povzeto po Priročniku projekta INAIRQ (Vir: https://www.nijz.
si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prirocnik-e-izdaja_2.pdf)

ENERGETSKO UČINKOVITA NALOŽBA. IZKORISTKI NAD 90 %.

Vrhunski decentralni 
prezračevalni  sistemi za 
novogradnje in sanacije

PE Ljubljana 
080 73 13
PE Maribor
080 71 86 

Še pred nekaj leti bi morda na to vprašanje odgovorili – nepotreben luksuz. Danes, ko se zavedamo pomena čistega ter zdravega 
zraka v prostorih, kjer se naenkrat zadržuje veliko število ljudi, pa je odgovor en sam – če želimo učencem zagotoviti dobre pogoje 
za učenje, je prezračevalni sistem nujen. V Sloveniji je Lunos podjetje z dolgo tradicijo vgradnje prezračevalnih sistemov v javnih 
objektih, vrtcih, bolnicah in šolah. Več kot 20.000 zadovoljnih uporabnikov priča o vrhunski kakovosti in profesionalni vgradnji 
Lunosovih prezračevalnih sistemov.

www.lunos.si

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

“ Za nakup smo se odločili zaradi prisotno-
sti vlage, rosnih oken in plesni. To je bila 
edina zares prava in zanesljiva odločitev, 
za katero nam ni žal! Učinki so enkratni in 
naložba je bolj vredna od naložbe v kakr-
šenkoli sklad! Hvala!”

MARIJA, Dravograd

» Lunos hvala, da ste rešili, kar je izgle-
dalo nerešljivo. Zidna plesen, zarošena 
stekla, zatohel zrak, ogromno vlage, 
kljub zračenju prostorov in skrbni upo-
rabi. Šele Lunos je poskrbel, da smo v 
našem domu, zares popolnoma odpra-
vili vse težave in zdaj uživamo v čistem, 
svežem zraku v vsakem trenutku.«

JASMINA, Markovci

“Zahvaljujoč vašemu sistemu smo v hiši 
prejeli svež, čist zrak. Veliko ste nam 
pomagali. Zdaj nimamo alergij in pljuča 
mojega brata so se izboljšala. Pred 10. 
leti je namreč v požaru opekel pljuča. 
Do vgradnje sistema je kašljal vsakih 
pet minut. Danes skoraj nima kašlja. 
Hvala vam, spremenili ste kakovost na-
šega življenja.” 

SERGEJ, Trzin

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

VEČ KOT 20.000
ZADOVOLJNIH UPORABNIKOV.
Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni 
sistemi res kakovostni.

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

LUNOS-revija-o-solstvu_2x210x297mm.indd   All Pages 27/01/2022   12:21



Otroci si zaslužijo 
kakovostno 
učno okolje 

Avtorica: Špela Šimenc  
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Prostorske normative in stan-
darde na področju predšol-
ske vzgoje določa Pravilnik o 

normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca. 
Na področju osnovnega šolstva se 
gradijo šole v skladu z Navodili za gra-
ditev osnovnih šol v Republiki Slove-
niji. »Osnovni normativi in smernice 
pri gradnji in projektiranju opreme za 
vrtce in šole so se najbolj spremenili 
od obveznega devetletnega šolanja 
v osnovnih šolah v letu 2003/2004. V 
tem obdobju se v 1. triadi naročuje 
pohištvo, ki sledi pohištvu iz obdobja 
vrtca. Učilnice imajo kreativne kotičke, 
odlagalna mesta za vsakega učenca. 
Pred tem obdobjem so bili normativi 

pri gradnji in projektiranju opreme brez 
večjih sprememb,« pravijo v podjetju 
Atlas, kjer so s pohištvom opremili og-
romno slovenskih šol. Dodajo, da je v 
zadnjem času prisotna bistveno večja 
kreativnost arhitektov na področju 
projektiranja in umeščanja kreativnih 
učilnic, skupnih prostorov, kotičkov, 
zunanjih in notranjih galerij. »Ti pro-
stori skupaj s projektirano opremo pri 
otroku oblikujejo poseben odnos in 
spoštovanje do prostora in okolja in 
jim vzbujajo prijeten in pozitiven vpliv 
na učno okolje in počutje,« še povedo. 
Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport pravijo, da so novo-
gradnje izjemno dobro opremljene; si-
cer menijo, da sama oprema res vpliva 

na kakovostno vrtčevsko oziroma šol-
sko okolje, vendar so ključen dejavnik 
kakovosti strokovni delavci. 

Toda vsi naši strokovni sogovor-
niki poudarjajo, da fizično okolje še 
kako vpliva na počutje otrok v vzgoj-
no-izobraževalnih institucijah ter da 
premišljeno in kakovostno zasnovano 
okolje spodbuja zdrav razvoj otrok.

Normativi so bili napisani v nekem 
drugem obdobju 

Arhitektura vrtcev in šol mora za-
gotavljati osnovne potrebe po var-
nosti, svetlobi, površini. Poleg tega 
pa bi morala »omogočati predvsem 
raznolikost in prilagajanje prostora 
potrebam ter motivacijo za učenje 
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tudi na drugih ravneh, skozi druženje, 
pogovor, nove tehnologije. Vemo, da 
so rigidne prostorske strukture preži-
vete, da le frontalni način podajanja 
snovi ne ustreza več sodobnim učnim 
pristopom. Govorimo o učni pokrajini 
21. stoletja, ki se odziva na sodob-
ne načine poučevanja in vzgajanja,« 
pravi arhitektka Špela Nardoni Kovač, 
ki opozarja, da so bili normativi na-
pisani v nekem drugem obdobju in 
bi moralo biti njihovo glavno vodilo 
zagotavljanje kakovostnega prostora, 
ki sicer predpisuje minimalne površi-
ne, a obenem podpira sodobne učne 
in vzgojne procese.

Podobnega mnenja je tudi arhi-
tektka Ana Kreč: »Žal pristojnim or-
ganom, ki snujejo normative za grad-
njo šol, zmanjka na področju vizije, 
kako naprej. Še danes načrtujemo in 
gradimo šole po normativih iz kon-
ca šestdesetih let. Če spremljamo 
izsledke Svetovnega gospodarske-
ga foruma, vidimo, da se podajanje 
znanj v zaprti celici umika osvajanju 
raznolikih kompetenc in spretnosti. 
Vseh se ne bo dalo pridobiti v for-
malnih, zaprtih ex-cathedra učilni-
cah.«

Naravni materiali, zračnost, naravna 
svetloba 

»Pri opremi za vrtce in šole je 
bistveno zavedanje, da oblikujemo 
za otroke, zato je treba upoštevati 
edukativni in varstven vidik. Oprema 
mora upoštevati vse veljavne stan-
darde in pravilnike, hkrati pa zadovo-
ljiti otrokovo željo po prostosti, dob-
rem in prijetnem počutju v delovnem 
okolju igralnice oziroma učilnice ter 
tudi izven nje. V sodobnih vrtcih in 
šolah se uporablja masivni les za mi-
zice, stole in raznolike kotičke, barvan 
z okolju prijaznimi premazi, opleme-
nitene plošče, ki ustrezajo ekološkim 
standardom,« pravijo v podjetju Atlas. 

Tudi Janja Bogataj, predsednica 
Skupnosti vrtcev Slovenije, poudarja, 
da mora biti oprema v vrtcu izbrana in 
projektirana z izjemnim občutkom do 
naravnih materialov in naravnih barv. 

»Zelo pomembno je tudi, v kakšnem 
okolju je vrtec umeščen in kakšna je 
arhitektura določenega kraja. Pred-
vsem pa je pomembno, da so barve 
naravne, umirjene, da je prostor od-
prt, dovolj velik in zračen, predvsem 
pa, da je maksimalen izkoristek na-
ravne svetlobe,« pravi Bogatajeva. Po 
njenem mnenju otroci potrebujejo 
odprt prostor in kose pohištva, ki so 
premični in jih lahko oblikujejo in 
premikajo sami, glede na vrsto igre 
in potrebe učenja. 

Da je v vrtcu izjemno pomembna 
vrsta materialov, se strinja tudi arhi-
tektka Ana Kreč iz biroja SVET VMES: 

»Predvsem v vrtcu, kjer se otroci ve-
liko učijo preko opazovanja, tipanja, 
vonja in okusa, je pomembno, da jim 
ne sporočamo napačnih informacij 
o materialu. Da na primer ne upo-
rabljamo PVC tlaka ali keramike, ki bi 
imitirala les, temveč da ob dotikanju 
spoznajo, da je les topel in prijeten 
na otip, da zadiši, ima določen relief, 
debelino in podobno,« našteje. 

V slovenskih šolah manjka 
mehkobe 

Vsa ta merila – naravni materia-
li, naravne barve, zračnost, naravna 
svetloba – bi se morala prenašati tudi Otrok v vrtcu ali šoli preživi več kot pol dne-

va, zato si zagotovo zasluži tudi premišljeno 
in kakovostno fizično učno okolje, ki spod-

buja njegov razvoj. Medtem ko med novo-
gradnjami nastajajo izjemni primeri dobrih 

praks, pa ponekod šole in vrtci še vedno 
delujejo v skladu z nekaj deset let starimi 
normativi in v prostorih, ki so bili name-

njeni nečemu povsem drugemu. Arhitekti 
opozarjajo, da pristojni na tem področju 

nimajo vizije, kako naprej.

Kakšna naj bo učilnica prihodnosti?

Leta 2019 je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekala 1. konfe-
renca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z 
vidika posodabljanja pedagoškega procesa, na kateri so interdiscipli-
narno, s psihološkega, arhitekturnega, medicinskega in pedagoškega 
vidika izpostavili pomen oblikovanja kakovostnega fizičnega prostora 
v vrtcih in šolah za spodbujanje kakovostnega pedagoškega procesa, 
prilagajanje otrokovim potrebam in njegovemu načinu učenja. »Za-
vedamo se namreč pomena oblikovanja prostora, ki bi bil interdisci-
plinarno zasnovan za dober/pozitivni vpliv na vzgojno-izobraževalni 
proces. Če v družbi posvečamo veliko pozornost bivalnemu prostoru, 
si to zaslužijo tudi otroci, ki v vrtcu in šolah preživijo več kot polo-
vico dne. Prepričani smo namreč, da ima fizično okolje korelacijo 
med kreativnostjo, čustvenim odzivanjem učencev in tistih, ki izvajajo 
vzgojno-izobraževalni proces,« so prepričani v Zavodu RS za šolstvo, 
kjer so v letu 2020 izvedli javni natečaj za idejno zasnovo prostora in 
opreme učilnice, javni arhitekturni natečaj za inovativno, sodobno in 
fleksibilno šolsko učilnico prihodnosti. 

Zmagala je ideja ljubljanskega biroja SVET VMES. Njihova učilnica 
prihodnosti presega okvir stereotipne učilnice z eno tablo ter dolo-
čenim številom miz in stolov, ki so obrnjeni v eno smer in predvsem 
zunaj standardov, ki so bili za osnovne šole in učilnice postavljeni že 
pred petdesetimi leti. »Natečajni predlog smo začrtali na predpostav-
ki, da v šoli 21. stoletja matična učilnica ni več edini prostor učenja, 
temveč samo eden izmed mnogih. Raje kot z eno samo učilnico, smo 
se ukvarjali z njeno postopno razgradnjo in njeno umestitvijo v širšo 
mrežo raznovrstnih, manj formalnih učnih okolij,  kjer lahko potekajo 
številni učni procesi,« nam idejo razloži arhitektka Ana Kreč iz SVET 
VMES. Menijo, da je namesto ene učilnice treba predstaviti več vzorčnih 
primerov arhetipskih učnih okolij – po futuristu D. Thornburgu (ognjišč, 
napajališč in jam), ki bodo krojena glede na potrebe posameznih šol, 
različnih starostnih skupin (triad) in pedagogov, ki uporabljajo številne 
tehnike poučevanja.
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v šolski prostor. Arhitektura šolskega 
okolja mora biti kakovostna, spod-
budna in varna. Medtem ko je oprema 
učilnic v šoli natančno predvidena 
(omarice ob steni, šolska tabla, kla-
sične mize in stoli …), pa arhitektka 
Ana Kreč opozarja na to, da se učen-
ci na žalost ob istem pohištvu (ker 
je tako lažje in cenejše) družijo tudi 
na hodnikih, v avli, večnamenskem 
prostoru, knjižnici. V slovenskih šo-
lah pogreša mehkobo, kotičke, ki bi 
omogočali zasebnost, bistveno bi bilo 
ločiti jedilnico od večnamenske avle, 
prevetriti bi bilo treba sklop knjižni-
ce …  

Ni povsem vseeno tudi, kakšno je 
okolje ob vrtcu ali ob šoli, saj mora 
tudi to omogočiti raznolike dejavnosti 
in interakcije. »Prostor naj omogoča 
raznoliko prostorsko izkušnjo, ki ne 
pomeni tisoč in enega igrala, ki se jih 
otroci pogosto naveličajo. Raznolikost 
lahko ustvarja tudi vzpetina, ležeč 
hlod, drevo z vejami do tal, kamni 
… Varnost je definitivno pomembna, 
vendar v zdravih okvirih, ki otroku 
omogočajo (in ne preprečujejo) razi-
skovanje, svobodno gibanje in gibal-
ni razvoj,« poudarja arhitektka Špela 
Nardoni Kovač.  

Slovenski vrtci: »Največji manko pri 
kvadraturi in opremi«

Največ polemik in debat na podro-
čju vrtcev se dotika velikosti igralnic. 
Bogatajeva pravi, da najbolj šepamo 
pri opremi in pri kvadraturi vrtcev. 1. 
september 2023 je tisti datum, ki na 

tem področju veliko obeta, 
a strokovnjaki se bojijo, da 
v resnici niti ne. S tem datu-
mom naj bi namreč vsi vrtci 
morali zagotoviti najmanj tri 
kvadratne metre notranje 
igralne površine na otroka. 

Ali bo to v praksi izvedlji-
vo, smo vprašali pristojno 
ministrstvo. »Odločitev o 
tem, ali bo uveljavljeno do-
ločilo, da bodo morali od 1. 
septembra 2023 vrtci zagota-
vljati najmanj tri kvadratne 
metre notranje igralne povr-
šine na otroka, se bo sprejela 
tako, kot je to uveljavljena 
praksa, v sodelovanju z re-
prezentativnimi združenji 
občin in Skupnostjo vrtec 
Slovenije. Ključne pri tem pa 
bodo ugotovitve dejanske-

ga stanja razpoložljivih zmogljivosti 
vrtcev,« so nam odgovorili. 

V Skupnosti vrtcev Slovenije pa so 
prepričani, da večina vrtcev tega ne 
bo mogla izpolniti, čeprav že vrsto let 
opozarjajo na to težavo, a pri njej, kot 
pravijo, nimajo sogovornika ne na mi-
nistrstvu in ne pri lokalnih skupno-
stih. »Žal se investitorji, lokalne skup-
nosti, veliko premalo zavedajo, da se 
vsak kvadratni meter igralne površine 
čez leta tisočkrat povrne. Toliko težav, 
kot jih imajo današnji otroci, jih nikoli 
v zgodovini niso imeli in tudi toliko 
omejitev ne. Na igriščih vrtcev imamo 

zdaj vsi umetno narejene klančine, da 
učimo otroke hoje navzgor in navzdol. 
Umetno jih učimo preskokov palice 
ali luže. Velika težava pa so tudi javna 
naročila za izvajalce notranje opre-
me, saj če je popis v razpisu premalo 
skrbno pripravljen, je potem tudi tu-
kaj ogromno varčevanja in improviza-
cije. Najslabše, kar se ob novogradnji 
lahko zgodi, pa je to, da je iz procesa 
načrtovanja izključen uporabnik,« je 
kritična Bogatajeva. Težavo vidi tudi 
v tem, da večina vrtcev pri nas de-
luje v zgradbah, ki so bile grajene v 
70. letih s samoprispevki, ali v nena-
menskih zgradbah, ki niso po meri 
otrok (trgovine, kulturni domovi …). 
Največji manko vidi v tem, da večina 
vrtcev nima posebej urejene jedilni-
ce in spalnice, zato se vse dejavnosti 
dogajajo v enem prostoru. »Vrtec bi 
moral imeti več kotičkov, tako kot je 
to urejeno doma, kjer vsak prostor 
služi svojemu namenu, uporabniki 
pa ga uporabljajo glede na namen 
in potrebe,« poudarja Bogatajeva in 
doda, da so na drugi strani standardi 
in normativi pri novogradnjah dob-
ri in premišljeni. Med njimi omeni 
vrtec Pedenjcarstvo v Ljubljani, Vr-
tec Kamnitnik v Škofji Loki, Vrtec 
Poljčane, eden sodobnejših vrtcev 
ta trenutek nastaja v Kočevju, Žalcu, 
arhitekturno in etnološko zanimiv 
bo tudi vrtec v Bohinju. Na Zavodu 
RS za šolstvo pa kot primer (precej 
odmevne) dobre prakse omenijo tudi 
ljubljanski vrtec Kekec, ki mu lahko 
otroci sami spremenijo fasado. Vrtec 
Ajda na Ravnah na Koroškem pa odli-
kuje prva didaktična magnetna fasa-
da, s katero so otroci v neposrednem 
stiku – sestavljajo like, prepoznavajo 
barve, oblike …  

Fizično okolje še kako 
vpliva na počutje 
otrok v vzgojno-
izobraževalnih 
institucijah, 
premišljeno 
in kakovostno 
zasnovano okolje pa 
spodbuja zdrav razvoj 
otrok.
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del skupine LAPPSET GROUP LTD

Zastopnik za kakovostna igrala,  
športno orodje in parkovno opremo

NOVA GENERACIJA IGRAL  
IN ŠPORTNE OPREME YALP

YALP SONA
• zvočno vodeni interaktivni lok za ples in igro, zasnovan za zunanjo uporabo

• kamera zaznava gibanje uporabnikov na igrišču, kar omogoča novi način igre

• možnost izbire iger, nastavitve glasnosti, čas delovanja, sledenje uporabe (internetna povezava) 

• vsestranski in inkluzivni sklop iger za mlade, starejše in tiste z gibalnimi omejitvami 

• možnost solarnega napajanja

• zaščita pred vandalizmom

www.lappset.com     |     www.yalp.com     |     www.igrala.com
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Naj modne smernice 
ne vzamejo prostora 
otroški domišljiji
Avtorica: Špela Šimenc

Otroška soba je tisti prostor v hiši ali stanovanju, ki je čez leta deležen 
največjih sprememb – od sobe za dojenčka prek malčka do šolarja in mla-
dostnika. Zagotavljati mora primeren prostor za igro, za počitek in za 
učenje – vse v enem. Upoštevajoč dejstvo, da večina otroških sob ni zelo 
velikih in da si sobo pogosto delita dva šolarja, se zdi to skoraj kot misija 
nemogoče. S pravim pristopom, kot poudarjajo strokovnjaki, pa se ven-
darle lahko ustvari prostor, ki zadovoljuje vse omenjene potrebe.

Otroška soba je prostor neob-
remenjenega otroškega sve-
ta in brezmejne domišljije. 

Zato je pomembno, da že v osnovi v 
njej poskrbimo za varnost. Otroške 
sobe morajo biti v prvi vrsti ustvar-
jene v merilu otroka, ne odraslega, 
kajti le če bo otrok lahko vse dosegel 
sam, brez pomoči, bo soba zanj var-
na. »Izogibati se je treba pohištvu, 

ki lahko predstavlja nevarnost – na 
primer steklenim površinam,« opozo-
ri arhitektka Tjaša Justin. »Dokler so 
otroci majhni, zaščitite vogale pohi-
štva. Pohištvo naj ne bo postavljeno 
tako, da lahko otrok doseže in spleza 
na okno. Predali in omare naj se za-
pirajo z mehkim zapiranjem, da se ne 
bo otrok uščipnil. Vse vtičnice pa naj 
bodo zaščitene,« svetuje. 

Dnevna svetloba spodbuja 
ustvarjalnost

Poleg varnosti je pomembno, da je 
soba zračna in svetla, da ima dovolj 
dnevne svetlobe, ki spodbuja ener-
gijo in ustvarjalnost. Svetlobe naj 
ne ubijajo premočni barvni odtenki, 
ki tudi sicer lahko vplivajo na otro-
kovo razpoloženje. »Najbolje je, da 
otroško sobo opremimo z opremo, ki 

bo svetlih, nevtralnih, naravnih od-
tenkov in barv. Dekorativni dodatki, 
posteljnina in stene, ki se lahko po 
določenem času tudi prepleskajo, pa 
naj bodo v barvah, ki so všeč otroku, 
ne odraslim,« pravi arhitektka Irmina 
Klenovšek iz Studia Arhideja. Z izbiro 
nevtralnih barv se strinja tudi Tjaša Ju-
stin, ki vsekakor odsvetuje premočne 
odtenke. Denimo premočan odtenek 
rumene lahko spodbudi jezo in otežuje 
spanec, na drugi strani pa blagi rume-
ni odtenki pomagajo pri koncentraciji, 
blagi zelenkasti in modri odtenki pa 
spodbujajo ustvarjalnost. V Alplesu 
pravijo, da se pri otroških sobah držijo 
dveh osnovnih barv – vedno moderne 
bele in trenutno precej aktualne bar-
ve hrasta. Pri barvah njihovih front pa 
lahko izbiramo med modro, zeleno, 
marelico, belo in hrastom. 

Pred vsem omenjenim pa je po-
membno, da za lokacijo otroške sobe 
izberemo bolj miren del hiše ali sta-
novanja, ki zagotavlja določeno in-
timo in mir, v prvih obdobjih zaradi 
dnevnega počitka otroka, kasneje pa 
zaradi šolskih obveznosti.  

Soba naj bo prilagojena otroku in 
njegovemu okusu

Tjaša Justin poudarja, da naj bo 
otroška soba prilagojena otroku in 
njegovemu okusu, potrebam in že-
ljam. Predvsem starši prevečkrat 
želijo ustvariti sobico kot iz stilskih 
ambientalnih spletnih strani. A otrok 
jo bo hitro preuredil po svoje. Zato 
je treba izhajati iz otroka, saj bo le 
tako lahko užival v svoji sobi in v njej 
znal tudi ohranjati red. Sogovornica 
kot pogosto napako v otroških sobah 
opazi napačno shranjevanje. »Otrok 
potrebuje za shranjevanje zaboje in 
regale, da vidi, kje so stvari posprav-
ljene, da lahko že od malih nog razvije 
občutek za red. Otroci morajo videti 
stvari, zato vedno vse razmečejo, a če 
vedo, kje imajo te stvari svoje mesto, 
jih lahko po končani igri pospravijo 
nazaj. Tudi omare naj bodo zasnovane 
tako, da bo otrok lahko že zgodaj začel 
sam pospravljati nogavice in bo sam 

lahko izbral svoja oblačila,« svetuje 
Justinova. Pomembno je tudi, da v sobi 
ostane prostor za otroško domišljijo. 
Arhitektka Irmina Klenovšek na tem 
mestu svetuje, da ena stena v sobici 
ostane prazna, na njej naj se zrcali 
otrokov svet. 

Še ena pogosta napaka, kot pou-
darjata obe sogovornici, so prena-
trpane otroške sobe. 'Manj je več' 
je pravilo, ki bi se ga morali pri tem 
držati. Otrok bo morda na videz praz-
no sobo hitro zapolnil s svojimi pred-
meti in zakladi, poleg tega pa prena-
trpane sobe onemogočajo prosto in 
svobodno igro. Red postane še bolj 
pomemben in kaos še bolj 
moteč, ko otrok vstopi v šolski 
sistem in soba naenkrat pos-
tane tudi učilnica. V zadnjem 
obdobju vse večkrat. 

Otroška soba, ki je hkrati 
tudi učilnica

Strokovnjaki svetujejo, 
naj bodo znotraj otroške 
sobe, kolikor je le mogoče, 
ločeni predeli za učenje, 
igro in počitek. »V delu, ki je 
namenjen učenju, naj ne bo 
preveč stvari, ki povzročajo 
zmešnjavo, za učenje sta po-
membna osredotočenost in 
mir. Če se le da, naj bo otroška soba v 
delu hiše, ki je najmanj obremenjen 
s hrupom. Če je soba dovolj velika, 
je dobrodošla umestitev zavese ali 
premičnega paravana, ki hkrati poživi 
sobo in loči enoto za spanje in uče-
nje oz. sprostitev. Če si sobo delita 
dva šolarja, je zelo pomembno, da 
imata vsak svojo delovno mizo in če 
je le možno, da sta mizi predeljeni s 
kakšnimi policami, perforirano pre-
delno steno ali vertikalnim zelenjem, 
postelja pa je lahko tudi pograd, da 
ostane več prostora za učenje ter 
predvsem, da se otroka ne počuti-
ta utesnjeno,« svetujejo v podjetju 
Studio Arhideja. 

Tudi v Alplesu strankam radi sve-
tujejo, naj prostor v otroških sobah 
prihranijo s pogradom. »Če sta pogra-

da postavljena pravokotno drug na 
drugega, je odlična ideja, da se zra-
ven spodnjega postavi tudi nočna 
omarica, ali pa celo pisalna miza. Z 
možnostjo izdelave otroške sobe za 
dva ali za enega otroka po meri ter 
predelave posameznih elementov 
je mogoče doseči popoln izkoristek 
prostora, da bo ta maksimalno funk-
cionalen, otroci pa zadovoljni,« pra-
vijo v Alplesu, kjer so pri načrtovanju 
otroških sob prav tako pozorni, da so 
sestavljene iz treh sklopov. Pri njih so 
jih razdelili na sklop za učenje in igro, 
sklop za spanje in počitek ter sklop 
za shranjevanje. 

Po izkušnjah Tjaše Justin je pri 
tovrstnem načrtovanju skoraj ved-
no prisotna težava s prostorom, zato 
svetuje, da izkoristimo stene, na 
katere montiramo police ali regal 
in tako pridobimo nekaj površin za 
shranjevanje. Na steno ali na vrata se 
lahko namestijo tudi kljukice, kamor 
si na primer šolarji lahko pripravijo 
oblačila za naslednji šolski dan. Po 
njenem mnenju je tudi zelo smiselno 
ločiti omare, regale oziroma predal-
nike na tiste, ki so namenjeni šoli, in 
tiste, ki so namenjeni igranju, da se 
stvari ne mešajo in izgubljajo. Šolske 
potrebščine naj imajo prostor v bližini 
pisalne mize. Ob tem pa ne smemo 
pozabiti na primerno osvetlitev pisal-
ne mize, ergonomsko oblikovan stol 
in pravilno višino mize.    
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Strokovnjaki 
svetujejo, naj bodo 

znotraj otroške sobe, 
kolikor je le mogoče, 

ločeni predeli za 
učenje, igro in 

počitek.
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Pripravljene posebej za otroke
Paštete Argeta Junior pripravljamo iz skrbno izbranih sestavin najvišje kakovosti. Izbrane 
kose kokošjega mesa ali filejev tune nežno začinimo z mešanico naravnih začimb in rastlin-
skih olj, da lahko pripravimo mesne in ribje paštete, ki jim zaupajo mame po vsem svetu. In 
prav to zaupanje nam je omogočilo, da lahko mesne in ribje paštete Argeta ponosno razglasi-
mo za mesne in ribje paštete številka 1 v Evropi. 

Prehranjevalne navade najmlaj-
ših družinskih članov se ves čas 
spreminjajo. Zato pri Argeti priprav-
ljamo paštete, ki jih lahko otrokom 
brezskrbno postrežete kadar koli. 
Paštetam Argeta Junior smo zdaj še 
izboljšali prehransko vrednost in jim 
s tem zmanjšali vsebnost maščob in 
soli ter poskrbeli, da ostajajo bogat 
vir beljakovin.

Razigrane spletne vsebine
Dobro se zavedamo, da za otrokov 

razvoj ni pomembna le uravnotežena 
prehrana, temveč tudi aktivno in pou-
čno preživljanje prostega časa. V tem 
pa je treba najti pravo razmerje med 
otrokovim časom pred elektronskimi 
zasloni in telesnimi aktivnostmi na 
prostem. 

Zato smo vam v pomoč in otrokom 
v veselje razvili Junior dogodivščine! 
V tem otrokom prilagojenem in po-
polnoma varnem spletnem kotičku 
ponujamo veliko zabavnih in poučnih 
vsebin, s katerimi bodo otroci razmiga-
li tako možgančke kot celo telo. 

Pobrskajte po popolnoma brezplač-
ni zakladnici razburljivih spletnih knjig, 
številnih miselnih nalog in zabavnih 
izzivov na juniordogodivscine.si.

Otroške paštete za vse okuse
Obiščite najbližjo trgovino in po-

iščite paštete Argeta Junior, ki so na 
voljo v prenovljeni in še bolj igrivi 
embalaži. A brez skrbi, pod pokrovč-
kom je še vedno tista okusna in hran-
ljiva pašteta, ki jo imajo otroci najraje. 
Le, da je zdaj še boljša.
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Nasvet izkušenih starejših je 
dragoceno darilo mladim
Najdragocenejše in najbolj iskreno darilo, ki ga lahko starejši in izkušenejši pokloni mlaj-
šemu, je nasvet. V okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo so v sodelovanju z ekipo 
podjetniškega pospeševalnika – Ustvarjalnika nastale poučne brezplačne delavnice na temo 
medgeneracijskega sodelovanja na karierni poti, namenjene učencem osnovnih in srednjih 
šol. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad.

V vsakodnevnem življenju se 
pogosto soočamo z medgenera-
cijskimi stereotipi, ki bi jih lahko 
izkoreninili z boljšo medosebno 
komunikacijo. Namen projekta Vsi 
zmagujemo, ko sodelujemo je po-
men medgeneracijskega sodelova-
nja predstaviti v praksi in ga pribli-
žati različnim starostnim skupinam, 
tudi mladim. 

Iskreni nasveti za vse generacije
Osnovnim in srednjim šolam so tako 

na voljo tri vsebinsko različne delavni-
ce, ki preko videonasvetov in zabavnih 
aktivnosti predstavijo ključne odgovore 
starejših na vprašanja, ki si jih mladi 
zastavljajo na začetku kariere.

Gradiva za izvedbo delavnic so 
brezplačno dostopna, za izvedbo pa 
se učitelji povežejo z ekipo Ustvar-

jalnika, ki delavnice izvede preko 
spleta, v primeru ugodnih razmer pa 
tudi v živo. Posamezno delavnico je 
možno izvesti v eni šolski uri kot iz-
obraževanje, namenjeno kariernemu 
usmerjanju oziroma svetovanju.

Predstavniki šol za rezervacijo 
termina in več informacij pišite na 
e-naslov delavnice@sodelovalnica.si.
Več o projektu na: sodelovalnica.si.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Za karierno usmerjanje raketnega potenciala 
šolarjev se prijavite na brezplačne delavnice 
na delavnice@sodelovalnica.si. Preverite vse 
delavnice na www.sodelovalnica.si/delavnice.

DELAVNICE SE IZVAJAJO DO 31. 12. 2022

MDDSZ_Oglas_210x146_MKL_Delavnice_02.indd   1 25/01/2022   12:16
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Prehrana v vzgojno-
izobraževalnih zavodih: 
Namesto kakovosti 
pogosteje zmaga cena 
Avtorica: Špela Šimenc

Otroci in mladostniki veliko časa preživijo v vzgojno-izobraževalnih zavo-
dih, zato je pomembno, kakšne prehrane so tam deležni. »Organizirana 
prehrana je eden najboljših načinov, kako lahko država prispeva k zdravi 
rasti in razvoju otrok in mladostnikov,« poudarja Jelena Glogovac, dipl. 
dietetičarka – nutricionistka iz Centra za krepitev zdravja ZD Kamnik.

V teoriji trditev najverjetne-
je drži, zaplete se v praksi. 
Sogovornica vidi največjo 

težavo pri financah, saj so zavodi 
finančno precej omejeni, s čimer sta 
povezana naročanje in kakovost ži-

vil. Tudi Katarina Peternelj, vodja 
prehrane na Osnovni šoli v Škofji 
Loki, poudarja, da so prehranske 
smernice in zakonodaja, ki usmer-
jajo šolsko prehrano, v praksi težko 
izvedljive. Pravi, da se na splošno 

organizatorji prehrane trudijo otro-
kom ponuditi kakovostno prehrano, 
pri svojem delu pa se soočajo z več 
težavami. 

Prva je že omenjena cena – po-
gosto kakovostne ponudnike izpod-

Prehrana odvisna od številnih 
dejavnikov

Kakšna pa je torej v tem trenut-
ku hrana v slovenskih vzgojno-iz-
obraževalnih zavodih? Predvsem 
– odvisna od več dejavnikov: od 
organizatorja prehrane, spodbud 
lokalne skupnosti, ponudbe na trgu 
… Glogovacova postreže tudi z nekaj 
konkretnimi številkami. Več kot po-
lovica, kar 76 odstotkov zavodov, za-
gotavlja sadje in zelenjavo v vsakem 
obroku; a le 24 odstotkov zavodov 
nikoli ne uporablja polpripravljene, 
gotove ali instant jedi. Omeni še, da 
namesto sladkanih pijač šole vedno 
pogosteje vključujejo nesladkane 
pijače in vodo, so pa na jedilnikih 
še vedno prepogosto pekovski in 
slaščičarski izdelki, industrijski de-
serti in sladkani mlečni izdelki ter 
homogeni mesni izdelki.  
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rinejo cenovno ugodnejši. Kot drugo 
Peterneljeva omeni, da lahko zavod 
del naročil izvede v lokalnem oko-
lju; kmetje v lokalnem okolju pa se 
velikokrat ne javljajo na razpis ali 
pa ne sklenejo pogodb, ker se jim 
zdi to prezapleteno (birokracija), ker 
nimajo dovolj ponudbe za neki za-
vod in tudi zato, ker po realnih cenah 
težko prodajo živila zavodom. Tretja 
težava v tem trenutku je, da se hrana 
izjemno draži: »Organizatorjem pre-
hrane ceno za malico postavi država. 
V osnovnih šolah je v tem šolskem 
letu cena 0,90 evra, dobavitelji pa, 
kljub temu da imajo okvirne spora-
zume, prosijo za podražitve že prej 
kot v pol leta, saj je znano, kako se 
hrana draži. A naša država cene malic 
uskladi zelo redko,« pravi Katarina 
Peternelj, ki kot zadnjo težavo omeni 
tudi prezaposlenost organizatorjev 
prehrane. 

Ne drži, da zavodi nočejo 
pripravljati zdrave prehrane 

»Menim, da je kljub navidezni ure-
jenosti šolske prehrane v naši državi 
veliko težav, ki jih nihče ne rešuje. V 
javnosti pa je pogosto slišati, da zavodi 
nočejo pripravljati kakovostne hrane, 
ker ne poznajo dejanskega stanja,« še 
doda Peterneljeva. Jelena Glogovac pa 
omeni še eno težavo: »Pri sestavi jedil-
nika zavodi vse težje usklajujejo želje 
otrok in staršev na eni strani ter smer-
nice zdravega prehranjevanja na drugi. 
Zaradi slabih prehranskih navad otroci 
pogosto zavračajo zdravo ponudbo, kar 
je povezano z več ostanki. Zavodi poro-
čajo, da se največkrat zavrača oziroma 
ostaja zelenjava, zelenjavne jedi, juhe 
in polnozrnate izbire. Zavodi pogosto 
ne vztrajajo dovolj dolgo z bolj zdravju 
koristnimi izbirami in popustijo željam 
otrok, ki so pogosto v nasprotju z načeli 
zdrave prehrane.« 

Pomen zdrave in uravnotežene prehrane 
Sovita. 
27 let vodilni na področju prehranskih storitev v Sloveniji

• zajtrki, malice, kosila za učence   • v šolah (OŠ, SŠ, Univerze, vrtci),
    in zaposlene,    • podjetjih različnih gospodarskih panog,

• catering ob posebnih dogodkih   • bolnišnicah, domovih za ostarele, ...

580
zaposlenih

130

naročnikov

 40.000
dnevno 

pripravljenih 
obrokov 

po vsej
Sloveniji 

27
let tradicije na 

slovenskem trgu

Zdravi in siti učenci se v šoli bolje učijo, 
zaposleni so pri delu učinkovitejši
Hranljiva in uravnotežena prehrana vpliva na počutje, 
kognitivne sposobnosti in koncentracijo otrok v šolah, 
na večje zadovoljstvo zaposlenih in njihovo zdravje.

Outsourcing prehranskih 
storitev kot rešitev za vas
• Enostavnejši pregled nad kakovostjo storitev.
• Dolgoročni finančni in časovni prihranki, boljši pregled 
   nad stroški in poslovanjem.
• Hitrejša koordinacija in komunikacija.
• Zmanjšanje števila dobaviteljev olajša delo.
• Z izmenjavo dobrih praks domačega okolja in tujih trgov 
   vam nenehno nudimo izboljšane storitve.

Prevzamemo tudi vaše skrbi
Namesto vas spremljamo in uvajamo nove regulative (HACCAP, 
alergeni, Urad za varno hrano), urejamo postopkovno zapletene 
javne razpise nabave živil, kadrovske in organizacijske izzive 
v kuhinji, se ukvarjamo z inšpekcijskimi službami, ...

Sovita Prehrana in storitve d.o.o.
Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana
T 01 420 58 00  E info@sovita.si  W www.sovita.si

Kakovost na prvem mestu
Jedilnike sestavljamo po načelih zdravega prehranjevanja, 
upoštevamo tudi želje gostov. 
Izbiramo zanesljive, kakovostne, v največji meri lokalne 
dobavitelje. Lastna služba za kakovost in higieno skrbi 
za stalen razvoj storitev ter skladnost s standardi. SovitaSlovenija @sovita.si

Skrbimo za zaposlene
Kot Družbeno odgovoren delodajalec skrbimo za 
zadovoljstvo naših zaposlenih, naših gostov in varstvo 
okolja. Redno se izobražujemo in usposabljamo. 
Verjamemo, da so zadovoljni zaposleni = zadovoljni gostje.
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Nova zgodba 
prehranske kulture
Podjetje Grashka je proizvajalec rastlinskih prehranskih iz-
delkov z Graške Gore, ki si s svojim načinom dela prizadeva 
za napredek in razvoj naravnih rastlinskih hranil v okviru sa-
mozadostnih skupnosti. Martin Rojnik, vodja in gonilna sila 
podjetja, nam je predstavil zgodbo, poslanstvo in želje za pri-
hodnost tega edinstvenega trajnostnega projekta.

Kako bi vašo družbo predstavili 
nekomu, ki je ne pozna?

Grashka se ukvarja z razvojem, pro-
izvodnjo in distribucijo polnovrednih 
rastlinskih izdelkov, ki temeljijo na 
regionalnih sestavinah in ne vsebu-
jejo umetnih aditivov. Podjetje je bilo 
ustanovljeno v letu 2020, aktivno pa 
je začelo delovati lani in trenutno za-
posluje pet ljudi.

Na katerih vrednotah temelji vaše 
delo? Zakaj?

Sam sem odraščal na ekološki 
kmetiji na Graški Gori, vzgojen sem bil 
v duhu skrbi za naše naravno okolje 
in to se odraža v vsem, kar počnem 
v življenju.

Kaj je vsebina vaše misije? Kako se 
kaže v vašem delu?

Naša krovna misija je oblikova-
nje odgovorne prehranske kulture. 

Želimo spodbuditi zavedanje, da 
upravljamo z omejenimi naravnimi 
resursi in da bomo primorani ob vse 
bolj naraščajočem številu populacije 
spremeniti prehranske navade in pra-
kse v agrikulturi. Trgu smo prepustili 
nebrzdano rast, prosti trg je prinesel 
k nam poceni hrano iz tretjega sveta, 
tukaj pa uničujemo svojo podeželsko 
dediščino in izgubljamo voljo naših 
kmetovalcev, ki jih država ne zaščiti.

Kako svoje poslanstvo širite med 
ljudi?

Naše poslanstvo se odraža v na-
ših ekoloških izdelkih, ki podpirajo 
regionalne pridelovalce s temeljem 
na kulturah, ki so prisotne v našem 
okolju že tisočletja. Želimo delovati 
z zgledom, da bi nam sledile druge 
industrije in da bi nas ljudje prepoz-
nali kot trajnostno blagovno znamko 
za prihodnost.

Kaj obsega vaša ponudba? Kako 
deluje vaša proizvodnja od surovine 
do končnega izdelka?

Razvoj naših izdelkov se začne z 
razumevanjem surovin, ki so nam na 
voljo, in zanesljivih pridelovalcev, s 
katerimi sodelujemo. Trenutno pro-
izvajamo izdelke na bazi ajde, kono-
plje, gob, čičerike in boba. Razvijamo 
formate izdelkov, ki so med kupci 
prepoznavni, oblikujemo nova kuli-
narična doživetja, nove okuse, ki jih 
želimo približati širši publiki.

Kako pa nagovarjate občinstvo? 
Kako vzpostavite odnos s 
strankami?

Veliko poudarka dajemo na izobra-
ževanje z recepturami in kulinaričnimi 
nasveti. Transparentno pripovedujemo 
zgodbo o svoji blagovni znamki, koliko 
prepotuje surovina od pridelovalca do 
proizvodnje, s kakšnimi naravnimi po-

stopki je izdelek proizveden (fermen-
tacija, dehidracija, dimljenje), katere 
naravne sestavine smo uporabili.

Naše stranke predvsem cenijo, da 
so izdelki proizvedeni z mislijo na 
naravo in zdravje ljudi. 

Kako širok je trenutno prostor, 
v katerem se pojavljate? Si v 
prihodnosti obetate še kakšne 
širitve?

Trg na področju rastlinske prehra-
ne se hitro razvija in sami trenutno 
vidimo priložnost na večjih tujih tr-
gih, kjer je širša ciljna skupina in je 
tudi trend rastlinske prehrane že bolj 
razvit. Letos se osredotočamo na av-
strijski in nemški trg, zanima pa nas 
celotna regija Evrope.

Omejujemo se s pridelovalci in 
prodajnimi kanali na 1000 km, vse-
kakor si želimo, da delujemo znotraj 
čim ožjega kroga. Prepoznali smo tudi 
velik potencial za pridelavo in pre-
delavo surovin na področju Balkana, 
kjer so pogoji za poljedelstvo veliko 
boljši kot pri nas. 

Na kak način se povezujete s 
podobno mislečimi skupnostmi?

Povezujemo se spontano. Naravo 
ob koncu dneva poskrbi, da podobno 
misleči korakamo skupaj.

Kaj so bili v preteklosti za vas 
največji uspehi in na katere 
dosežke ste najbolj ponosni?

Zadnji projekt KUCHA je bil raz-
glašen za 25. najboljšo vegansko re-
stavracijo v Evropi, mesto Ljubljana 
je razglasila projekt za naj vegansko 
restavracijo, Gault & Millau nas je 
razglasil za najbolj popularno zbi-
rališče.

Letos sem postal mlad kmetovalec 
in predvsem sem ponosen, da lahko 
služim ljudem in naravi z distribucijo 
čistih in odgovornih rastlinskih hranil. 

Kaj vam trenutno predstavlja 
največji izziv in zakaj? Kako se z 
njim spopadate?

Rastlinski trg se šele dobro raz-
vija, smo v obdobju pandemij, ki 
ustvarjajo različne energetske, ce-

novne krize, zmanjšujejo kupno moč 
in to vse vpliva na razvoj industrij. 
Treba bo preživeti to krizno obdobje 
in upamo, da nam bodo ljudje tudi 
v prihodnosti naklonjeni, da bodo 
prepoznali projekt kot družbeno 
koristen.

Kakšni so vaši načrti za naprej? Kaj 
vas čaka v prihodnjem letu in kaj na 
dolgoročni ravni?

Želimo zgraditi široko mrežo po-
vezav med pridelovalci, svojo pro-
izvodnjo in drugimi proizvodnimi 
partnerji v regiji. Z razvojem kratkih 
dobavnih verig želimo postati klju-
čen distributer naravnih rastlinskih 
proteinov v tej regiji Evrope.

V naslednjem letu bomo odprli 
fizično delikateso v mestu Ljubljana, 
pripravljamo pa tudi spletno trgovi-
no za dobavo hlajenih paketov. Raz-
vijali bomo online market prostor, se 
povezovali s tujimi trgovskimi veri-
gami in predvsem delovali za pre-
hransko varnost z naravnimi hranili 
v prihodnosti.
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Kako otroku omogočiti 
čim bolj zdravo 
otroštvo
Avtorica: Špela Šimenc

Medtem ko nekateri ot-
roci ujamejo vsak virus, 
ki pride mimo, pa se jim 

drugi precej uspešno izognejo. V 
čem je skrivnost? »Enostavnega od-
govora na to vprašanje ni. Določeni 
otroci so vsekakor bolj nagnjeni k 
ponavljajočim se okužbam ali celo 
zapletom, kar je v veliki meri odvisno 
od njihovega imunskega sistema in 
anatomskih posebnosti. Tisto, na kar 
lahko starši vplivamo, je uravnoteže-
na zdrava prehrana, skrb, da je otrok 
veliko na svežem zraku in telesno 
aktiven, v zimskem času nadome-
ščamo vitamin D,« pravi Denis Baš, 
dr. med., spec. pediater iz Zdravstve-
nega doma Kamnik, ki kot izjemno 
pomembno za zdravje otroka omeni 
tudi odraščanje v spodbudnem oko-
lju. Vsi ti dejavniki, kot pravi sogo-
vornik, vplivajo na boljše delovanje 
imunskega sistema. Ker otrok z leti 

pridobiva imunski spomin, se število 
okužb na sezono s starostjo običajno 
manjša. »Do drugega leta starosti 
se ob prebolevanju respiratornega 
sincicijskega virusa (RSV) pogosteje 
pojavijo okužbe spodnjih dihal, ki 
zahtevajo celo bolnišnično zdravlje-
nje. Pri večjem otroku pa bo isti vi-
rus povzročil zgolj izcedek iz nosu 
ali hripavost. Se pa na primer pri 
šolskem otroku pogosteje pojavlja 
bakterijska angina, ki zahteva anti-
biotično zdravljenje,« razloži dr. Baš. 
V praksi opažajo, da sta pri otrocih 
najbolj naporni prvi dve sezoni, ko 
je otrok vključen v vrtec. Po tretjem 
letu pa se število okužb pri večini 
otrok zmanjša. Ob tem sogovornik 
svetuje vsem staršem, ki imajo doma 
novorojenčka, da starejšega sorojen-
ca v času okužb vzamejo iz vrtca in 
tako preprečijo prenos bolezni na 
mlajšega. 

Aktiven otrok je bolj zdrav otrok
Gibanje in svež zrak krepita otro-

kov imunski sistem in blagodejno 
vplivata na njegovo zdravje. Otroci 
so ustvarjeni za gibanje in sodoben 
(v veliki meri pred ekrani sedeč) ži-
vljenjski slog jim dela veliko krivico. 
Gibanje poleg fizičnega razvoja vpliva 
na otrokovo čustveno stanje, sociali-
zacijo, povečuje zbranost, pomnjenje, 
koncentracijo in odzivnost, izboljšu-
je spanec, krepi odpornost. Po drugi 
strani pa pomanjkanje gibanja, pred-
vsem skupaj z neustrezno prehrano, 
vodi v čezmerno telesno težo, kar 
vpliva na otrokovo samozavest in po-
čutje, otroci, ki niso veliko na svežem 
zraku, pa so tudi veliko manj odporni.   

Pomen prehrane v obdobju 
odraščanja

Prehrana ima predvsem v obdobju 
odraščanja izjemen vpliv na zdravje 
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Kako poskrbeti, da bo naš otrok zdrav in krepak ter da bo lahko kar v 
največji meri prisoten v šoli ali vrtcu? Recepta in enostavnega odgo-
vora na to vprašanje ni, je pa dejstvo, da lahko starši naredimo veli-
ko. Na prvem mestu z zdravo prehrano in s tem, da spodbujamo ot-
roka k preživljanju časa na svežem zraku in ob športnih aktivnostih. 

Diva+ storitve, Damir Krdžalić s.p.   
Vrh nad Želimljami 19F,  
1291 Škofljica, Slovenija

info@divaplus.si
www.divaplus.si  

 031 692 039

Odzivnost v roku 8 ur

Garancija na kakovost 

Veliko zadovoljnih strank
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Določeni otroci so bolj 
nagnjeni k ponavljajočim 
se okužbam ali celo 
zapletom, kar je v veliki 
meri odvisno od njihove-
ga imunskega sistema in 
anatomskih posebnosti.

in počutje otroka, ne samo v tem tre-
nutku, ampak se posledice nepravil-
nega prehranjevanja v otroštvu lahko 
kažejo kasneje v življenju. Kljub temu 
pa prehrana slovenskih otrok in mla-
dostnikov ni najboljša. Po raziskavah 
slovenski otroci zaužijejo preveč soli, 
premalo zelenjave, prevečkrat obro-
ke nadomeščajo sladki prigrizki, pre-
več je mesnih izdelkov, sladkih pijač, 
sladkorja, živalskih maščob. Vse to je 
razlog za epidemijo predebelih otrok 
po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

 »Čeprav se je delež debelih in 
pretežkih otrok in mladostnikov v 
Sloveniji v zadnjih letih ustalil, os-
taja na zelo visoki ravni. Raziskave 
so pokazale, da ima oglaševanje ži-
vil z manj ugodno hranilno sestavo 
slab vpliv na prehranjevalne navade 
otrok. Svetovna zdravstvena orga-
nizacija zato priporoča omejevanje 
tovrstnega oglaševanja. Slovenija 
je takšno omejitev že uvedla leta 
2017, in sicer za televizijske progra-
me, medtem ko ostali medijski ka-
nali s tega vidika niso regulirani,« 
so zapisali na nacionalnem portalu 
o hrani in prehrani, kjer poudarjajo, 
da je v obdobju odraščanja ustre-
zen način prehranjevanja ključnega 

pomena, saj telo hrano, ki jo zauži-
jemo, porabi za izgradnjo kosti, mišic 
in organov, vpliva pa tudi na razvoj 
možganov. »V tem obdobju je zato 
izjemno pomembno ne le, da otrok 
jé dovolj, ampak predvsem, da uži-
va kakovostno, raznoliko in zdravo 
hrano,« pravijo. 

Vztrajajte, četudi otrok določeno 
hrano včasih zavrne

Med njihove hitre nasvete pre-
hrane za predšolske otroke spada-
jo: raznolika živila v obliki manjših 
in pogostejših obrokov; družina naj 
bo zgled – družinska prehrana naj bo 
zdrava in raznolika. Vztrajajte, četu-
di otrok določeno živilo zavrne, mu 
ga ponudite v drugi obliki; jedi naj 

bodo privlačne tudi na pogled. Poleg 
tega pa velja poudarek na zelenjavi in 
polnovrednih živilih, izogibanje slad-
korju in sladkim pijačam, izbira manj 
mastnih živil, malo soli, veliko vode. 

Šolarjem in mladostnikom po-
leg vseh omenjenih nasvetov, ki se 
tičejo tudi njih, svetujejo čim manj 
hitrih prigrizkov, hrana naj bo prip-
ravljena doma, poseben poudarek pa 
strokovnjaki dajejo zajtrku. »Otroci, 
ki opuščajo zajtrk, običajno uživajo 
manj kakovostno prehrano, ki je rev-
na z vlakninami in bogata z maščo-
bami in sladkorji,« opozarja Jelena 
Glogovac, dipl. dietetičarka – nutrici-
onistka iz Centra za krepitev zdravja 
ZD Kamnik. Dodaja, da naj bi bil zaj-
trk pester, sestavljen iz polnovrednih 
ogljikohidratnih, beljakovinskih živil 
in sadja. »Polnovredna ogljikohidrat-
na živila ugodno vplivajo na zmeren 
dvig glukoze v krvi in v kombinaciji z 
beljakovinskim živilom (mleko, mlečni 
izdelki, pusti mesni izdelek itd.) do-
datno izboljšajo umske zmožnosti in 
razpoloženje,« pravi sogovornica, ki 
kot primer zdravega zajtrka za otroke 
in mladostnike navede navadne ovse-
ne kosmiče, jogurt in sveže sezonsko 
sadje.  
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Dobra higiena rok zmanjša nevarnost okužbe, 
preprečuje nastanek bolezni in odsotnosti z dela

Ali ste vedeli, da...

  do 80 % različnih nalezljivih bolezni se prenaša s stikom.

  Bolezni in odsotnosti z dela stanejo družbo, delodajalce in 
zaposlene. 

  Bolezni povzročajo tudi precejšnje izostanke iz šole in 
dnevnega varstva.

  Stroški dobre higiene rok so minimalni v primerjavi s 
stroški, ki jih povzročajo bolezni. 

  Dobra higiena rok pozitivno vpliva na zdravje.

  50 % manj bakterij bo ostalo na vaših rokah, če jih po 
umivanju posušite s papirnato brisačo.

  Do 80 % pogostih okužb se prenaša z rokami. Virusi in 
bakterije se lahko prenašajo s stiskom rok  ali z dotikom 
predmetov, kot so kljuke vrat. 

  Tudi računalniška tipkovnica in miška sta gojišče mikrobov. 

  Nekateri virusi gripe lahko na gladkih površinah preživijo 
tudi 72 ur.

  100 % manj virusnih delcev ostane v zraku, če roke posušite 
s papirnato brisačo namesto s sušilniki na vroč zrak. 

Exim Ex d.o.o.
Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija

01 524 04 44    |    info@eximex.si
www.eximex.si

Papirnata brisača - 
najbolj higieničen 
način brisanja rok, 
ko smo zdoma!

Umivanje rok in brisanje s 
papirnato brisačo znatno 
zmanjšata širjenje virusnih in 
bakterijskih okužb, ki se prenašajo 
z dotikom. Skrbno brisanje rok je 
del dobre higiene rok.

Tudi narava obožuje papirnate brisače 
Papirnate brisače, narejene iz celuloznega tissue papirja je 

mogoče v celoti reciklirati.

V povprečju Evropejec porabi 10 kg tissue papirja na leto. 

Temeljito umivanje rok, brisanje s papirnato brisačo in nato uporabo dezinfekcijskega 
sredstva za roke zmanjša nevarnost okužbe do 70%.
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Novi Audi Q4 e-tron.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Prihodnost je način razmišljanja.

Vozite dlje.
Razmišljajte širše.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Avtohiša Vrtač d.o.o.
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj

tel.: +386 4 2700 270   avtohisavrtac.si


