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Slovenski trgovec namreč pod okriljem Društva kuharjev in slaščičarjev 
Slovenije letos ponovno išče “kuharsko zvezdo”. 
Včeraj so na Srednji šoli Izola pripravili drugo predtekmovanje, v katerem sta 
se iz vrst sedmih ekip v veliki finale uvrstili zmagovalna ekipa iz Srednje šole 
za gostinstvo in turizem Ljubljana in drugouvrščena ekipa iz Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje. Ljubljančani so ocenjevalno komisijo prepričali s 
piščančjimi kračkami s hrustljavimi drobtinicami, pastinakovim pirejem, 
kutino, sortiranim korenjem in pehtranovo omako. Celjani pa so pripravili 
krožnik, ki so ga poimenovali Barbara Celjska. 

MLADI KUHARJI IN 
NATAKARJI SO 

POKAZALI, KAJ ZNAJO
L . P :  
2 / 2 0 1 7  

Obe ekipi je strokovna 
žirija izbrala izmed 7 

prijavljenih ekip iz vrst 
kuharjev, natakarjev in 
turističnih vodnikov, ki 

prihajajo iz različnih 
srednjih gostinskih šol 

po Sloveniji.  

Sodelovali so mladi iz SŠ Izola, SŠ 
Zagorje, SŠGT Celje, Radenci, Novo 

mesto,  Ljubljana in Radovljica. 
Namen projekta je spodbujati širši 

interes mladih za poklice v 
gostinstvu in turizmu, mlade 

kuharske zvezde pa predstaviti širši 
javnosti, bodočim delodajalcem in 

kolegom iz stroke. 
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KAKO SE SPOPRIJETI S 
STRESOM?4 / 2 0 1 7  

K . O . K .

Na Socialni akademiji se lahko v okviru projekta Inkubator 4.0 naučite 
učinkovitih načinov za spoprijemanje s stresom in drugih veščin, ki vam 
pridejo prav v svetu sprememb, zaključevanja študija in iskanja zaposlitve. 
Končujem študij in vsi moji bližnji me “bombardirajo” z vprašanji ‘Kaj bom 
pa potem, ko končam? Že imam ogledano službo?’ 
Težko je povedati v kakšen stres me vse to spravlja. Jeza v meni začne 
naraščati, čutim, kako mi utripa srca in malo manjka, da ne “znorim”. Sploh 
ne vem, kako bi vsem tem ljudem okrog sebe povedal, da vse pride ob 
svojem času. Da je nemogoče vse kontrolirati, da je nemogoče vse vedeti, 
ampak da kljub temu vem, da bo na koncu vse dobro. No, priznam pa, da 
tudi mene na trenutke zgrabi panika, ko pomislim, da imam do jeseni za 
opraviti še zadnji izpit in napisati večino diplomske naloge.” 

Nič v življenju ni gotovega 
Življenje je nenehno spreminjanje, nič v življenju ni stalnega, fiksnega, 
enakega, čeprav nas ravno naš um skuša prepričati, da je pomembno in 
mogoče situacije narediti gotove, varne in poznane. Prav zaradi tega nas želi 
um nenehno vračati v preteklost in na podlagi izkušenj načrtovati in 
razmišljati o prihodnosti, saj mu to, kar je že doživel in pozna, predstavlja 
varnost in gotovost. 
Iz lastnih izkušenj pa lahko vemo, da se še tako predvidljive stvari v življenju 
ne zgodijo nujno tako, kot smo pričakovali. 
To je narava življenja – nenehno spreminjanje. 

Stres – ovira na naši poti 
Če tega ne sprejmemo, se zelo pogosto znajdemo pod stresom, saj se 
situacije ne odvijajo tako kot smo predvidevali, želeli ali načrtovali ali pa se 
drugi ljudje ne ravnajo in odzivajo v skladu z našimi pričakovanji. Pod 
stresom se znajdemo tudi, če se ne počutimo dovolj kos nečemu 
zahtevnemu (npr. službi, nalogi, življenjski situaciji …). 
Veščina soočanja in obvladovanja stresnih situacij je v današnjem času lahko 
zelo koristna in nam olajša vsakodnevno življenje. 
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Umetnost tega, kako usmerjati in voditi svoje življenje v tej spreminjajoči se 
resničnosti, se strinjam, ni ravno enostavna. Res je lahko stresna. Ampak 
morda nam nikoli še nihče ni povedal, da je mogoče – da je mogoče 
učinkovito obvladovati stres oziroma preprečiti, da do njega sploh pride. 

Učinkovito ali neučinkovito v stresni situaciji 
Pomembno je, da se znamo na stres primerno odzvati in se tudi učinkovito 
sproščati. S stresnimi situacijami se lahko spoprimemo na različne bolj ali 
manj učinkovite načine. Manj zreli načini obvladovanja stresa prinašajo le 
trenutno sprostitev in olajšanje, problema pa ne rešijo ali ga celo povečajo. 
V teoriji je pogosto precej preprosto vse to razumeti, a ko se sami znajdemo 
v stresni situaciji ali stresem obdobju življenja, se zna zgoditi, da sploh ne 
vemo, kje bi začeli, kaj bi naredili, kako bi učinkovito rešili problem. Nekaj 
časa se nam morda še zdi, da zmoremo obvladovati to, kar se dogaja, na 
dolgi rok pa nam ne gre več. Tako se znajdemo v začaranem krogu 
neuspešnega soočenja s situacijo. In kaj narediti? Nikoli ni prepozno, da se 
odločimo in začnemo raziskovati svoje odzive v stresnih situacijah in iskati 
bolj učinkovite načine za soočanje z njimi. 
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ŠOS ZA ZAKON ZA 
UREJANJE POLOŽAJA 

ŠTUDENTOV 6 / 2 0 1 7  
K . O . K .

• vrniti višino posebne osebne 
olajšave (t. i. študentske olajšave), 
do katere so upravičeni dijaki in 
študenti ob opravljanju 
študentskega dela, na predkrizno 
raven; iz zdajšnjih 2.477,03 € na 
3.302,70 €; 

• omogočiti študentom koriščenje 
subvencioniranega obroka 
(bonov) do 22. ure ter v poletnih 
mesecih, hkrati pa dvig 
subvencije iz 2,35 € na 2,78 €;. 

• mladim omogočiti obvezno 
zdravstveno zavarovanja po 
starših za celoten čas trajanja 
izobraževanja; torej, da se pravica 
do zavarovanja veže na status 
dijaka/študenta (in ne na starost 
26 let); 

Z ZAKONOM ŽELIJO:

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so danes predsedniku 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milanu Brglezu predali 16.595 
podpisov podpore Zakonu za urejanje položaja študentov (ZUPŠ).                    
 Odkar je dr. Brglez vložil zakon, ki so ga pripravili na ŠOS, so v zgolj enem 
tednu zbiranja zbrali 16.595 podpisov po elektronski poti, kar kaže na veliko 
podporo zakonu. Na ŠOS ob tem pričakujejo tudi široko politično podporo 
ob sprejemanju zakona. 

• omogočiti prejemanje državne 
štipendije tudi drugim 
državljanom, ki bivajo v Sloveniji 
ter bolj pravično urediti 
uveljavljanje dodatkov k 
štipendijam (tudi med letom); 

• urediti problematiko študentov 
s posebnimi potrebami in 
posebnim statusom ter podaljšati 
trajanje statusa študenta po 
diplomiranju na drugi bolonjski 
stopnji do konca študijskega leta. 
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ŠOS ZGOLJ V ENEM TEDNU 
ZBRAL 16.595 PODPISOV

Predlog, ki ga je v celoti pripravila ŠOS, je v zakonodajni postopek vložil dr. 
Brglez, kot »prvi med poslanci«. Čeprav zakona na ŠOS ne vlagajo z 
mehanizmom pobude volivcev (s 5.000 podpisi), ampak preko poslanca, so 
se odločili podporo zakonu poiskati tudi v javnosti, predvsem med študenti 
in dijaki. V zgolj tednu dni jim je uspelo zbrati 16.595 podpisov. To je še 
dodatna potrditev, da gredo prizadevanja ŠOS v pravo smer. Čas je, da 
politika zares prisluhne mladim in sprosti varčevalne ukrepe, kot to počne za 
druge starostne in družbene skupine 

Aleksandar Spremo, predsednik ŠOS: »V zgolj enem tednu smo preko 
spletne strani www.kajpami.si zbrali več kot 16.500 podpisov, kar je velik 
uspeh in kaže na to, da si mladi želijo, da se zakon uresniči. Dosegli smo 
široko podporo javnosti, zdaj pa je na vrsti politika, da naredi nekaj za 
državljane. S projektom #kajpami pa bomo nadaljevali in študente in 
javnost obveščali o spremembah, ki jih zanje prinaša sprememba 
zakonodaje.« 

VEČ INFORMACIJ O 
PREDLOGU ZAKONA JE 

DOSTOPNIH NA: 

WWW.KAJPAMI.SI
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PRIJAVE V ŠTUDENTSKI DOM
6 / 2 0 1 7  
R . S .

Po uspešno opravljeni maturi in koncu skrbi o vpisu na želeno fakulteto, 
nam poleg navdušenja nad novim obdobjem v življenju, ostajajo vprašanja o 
bivanju. 
Kje in kako si lahko uredite bivanja v študentskih domovih, si lahko 
preberete v nadaljevanju članka. 

Študentski domovi Ljubljana 
Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov 
visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 1. 
junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja študent 
lahko odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Vlogo lahko 
pošljete tudi po pošti, vendar z oddajo ne odlašajte do zadnjega dne. 

Do 15. septembra bodo pisarne za študentske domove na prej omenjenem 
spletnem portalu eVŠ objavile informativno prednostno listo. Študenti, ki se 
ne bodo uvrstili na prvo prednostno listo, bodo pisarne za študentske 
domove uvrščale na informativno prednostno listo od 15. septembra do 31. 
oktobra 2017. V kolikor se tudi takrat ne najdete na seznamu, ste dolžni o 
tem obvestiti pristojno pisarno najkasneje do 10. Oktobra 2017! 
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Študentski domovi Maribor 
Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov 
visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih je odprt od 
1. junija do 16. avgusta 2017. Prošnjo lahko tako kot pri študentskih 
domovih v Ljubljani, tudi tu pošljete preko elektronske vloge na spletnem 
portalu eVŠ ali pa pošljete po pošti. 
Informativna prednostna lista bo objavljena do 15. septembra. 

Študentski domovi na Primorskem 
Rok, ki ga kandidati za bivanje na Primorskem ne smejo zamuditi, je prav 
tako do 16. avgusta. Postopek oddaje prošnje poteka preko portala eVŠ ali 
pa po navadni pošti.   

Kaj pa študentje s statusom osebe z mednarodno zaščito? 
V kolikor ste študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, so pogoji, ki 
jih morate izpolnjevati naslednji: 
• pridobljen status osebe z mednarodno zaščito, 
• pridobljen status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki 
se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo, 
• niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane 
dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem 
organu oziroma niste poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji 
zasebnih zavodov ter niste prejemniki pokojnine, razen prejemniki 
družinske pokojnine. 

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na 
obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s 
statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent 
lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Obveščeni 
boste v roku enega meseca od oddaje vloge. Vloge in vso potrebno 
dokumentacijo lahko najdete na spletnih straneh študentskih domov mest 
v katerih želite bivati. 

Ne spreglej novosti! 
Diplomanti 1. stopnje imate letos pravico 

do subvencioniranega bivanja za študijsko 
leto 2016/17 do 30. septembra, vendar za 
študijsko leto 2017/2018 oddajte prošnjo 

za sprejem!
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MLADI PRED IZZIVOM 
PODJETNIŠTVA

L . P :  
9 / 0 1 7

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine 
Izola je v sodelovanju s Srednjo šolo Izola in Srednjo šolo Pietro Coppo ter 
izolskimi osnovnimi šolami, uspešno zaključil projekt v okviru razpisa 
»Mladim se dogaja« Javne agencije SPIRIT. V okviru projekta se je mlade 
med 15. in 29. letom starosti spodbujalo k ustvarjalnosti, inovativnosti in 
podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji 
osebni in poklicni razvoj. 

 Na delavnicah so učenci imeli priložnost spoznati konkretne izkušnje 
uveljavljenih podjetnikov kot sta Andrej Jereb iz Jereb Avto Center in Tomaž 
Bertok iz podjetja D.I.F.F., kakor tudi start-up podjetij, sicer člani 
Univerzitetnega inkubatorja Primorske: Meteres d.o.o. in AD Systems. 
Delo je potekalo v skupinah pod mentorstvom mag. Iztoka Škerliča in dr. Mitje 
Ruzzierja ter v izvedbi Univerzitetnega inkubatorja Primorske in 
Ustvarjalnika.org. Slednji je pod mentorstvom Matije Goljarja, ki vodi projekt 
Štartaj,Slovenija!, izvedel celodnevno delavnico na temo: Kako uspešno 
predstaviti svojo idejo v 3 minutah. 

Delavnice so se 
pričele 25. 
septembra na 
italijanski srednji 
šoli Pietro Coppo in 
se v prvih dveh 
tednih oktobra 
nadaljevale na 
Srednji šoli Izola in 
osnovnih šolah 
Vojke Šmuc, Livade 
in Dante Alighieri. 

8



POBUDA ZA 
ZAPOSLOVANJE MLADIH

B . S .  
9 / 0 1 7

V sredo, 19.9.2017, je v Hiši Evropske unije v Ljubljani potekal dialog z 
evropskimi poslanci o izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih v 
Sloveniji. 
Delegacijo EU poslancev je vodila evropska poslanka iz Slovenije 
Romana Tomc, ki je v EU parlamentu odgovorna za pripravo 
evalvacije Pobude za zaposlovanje mladih. 
Slovenija je iz Pobude za zaposlovanje dobila 9 mio EUR, ki so se v 
celoti porabili za izvajanje programa Prvi izziv 2015. Predsednik MSS, 
Tin Kampl, je v svoji razpravi izpostavil, da je program Prvi izziv 
nastal v okviru strukturiranega dialoga in da so ga kot takega predlagali 
mladi. 
Po mnenju MSS predstavlja Prvi izziv primer dobre prakse sodelovanja 
med ministrstvom in mladinskimi organizacijam, potrebno pa ga je 
okrepiti še z ostalimi deležniki – delodajalci, sindikati, izobraževalnimi 
institucijami, lokalna raven. Sočasno pa so potrebne strukturne 
spremembe, predvsem na področju izobraževanja. Izobraževalni sistem 
mora namreč mlade opremiti s ključnimi kompetencami in se 
prilagoditi trgu dela. 
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 SVETOVNI DAN HRANE NA SREDNJI 
ŠOLI IZOLA 

VEČ O DOGAJANJU NA 
SREDNJI ŠOLI IZOLA:

SREDNJASOLAIZOLA.SI/

Svetovni dan hrane se praznuje vsako leto 16. oktobra. Leta 1945 ga je uvedla 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. 
Ker vemo, da lakota ni problem samo revnih v tretjih državah in državah v 
razvoju, pač pa tudi socialno ogroženih v Sloveniji smo na Srednji šoli Izola 
vsi dijaki s pomočjo profesorjev zbirali hrano za vse, ki jim hrane 
primanjkuje. Vsak je pomagal po svojih najboljših močeh. Prinašali smo 
moko, testenine, sladkor in druga živila, ki so potrebna za vsakodnevno 
prehranjevanje. 
 Z letošnjim geslom, ki se glasi »Združeni proti lakoti«, želimo spodbuditi 
ljudi k zavedanju, da lahko v vsakem trenutku pristanejo v podobnem 
položaju, zato si moramo med seboj pomagati, se združevati in biti solidarni. 
Vsa naša dobra dejanja se nam v življenju povrnejo. 
Škatlo z živili bodo prevzeli predstavniki RK Izola in hrano razdelili ljudem, 
ki jo potrebujejo. 

1 0 / 2 0 1 7  
R . K .
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TEŽAVE PRI UGOTAVLJANJU 
UPRAVIČENOSTI ŠTUDENTOV DO 

ŠTUDENTSKIH PRAVIC

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so zaznali težave pri ugotavljanju 
upravičenosti študentov do pravic in ugodnosti, ki izhajajo iz statusa 
študenta. 
Menimo, da so težave posledice napačnega delovanja sistema 
informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ). Študenti, ki menijo, da 
so do pravic, ne glede na prejeta obvestila, upravičeni, naj se za pomoč 
obrnejo na Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport (MIZŠ).  

Zakon o visokem šolstvu (ZVIS) je z lansko novelo uvedel novo omejitev pri 
koriščenju pravic študentov. Študenti imajo po spremenjenem 69. členu, “ne 
glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega 
varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, 
štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali 
ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe 
gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov, vendar najdlje za čas 
trajanja enega študijskega programa na posamezni stopnji. Za čas trajanja 
študijskega programa iz prejšnjega stavka se šteje trajanje študijskega 
programa v skladu s 36. členom tega zakona in z upoštevanjem določil o 
trajanju statusa študenta v 70. členu tega zakona.” 
Ker zakon omogoča študij kadarkoli v življenju in tudi več zaporednih 
študijev, je MIZŠ posledično postavil omejitve pri brezplačnem študiju in 
koriščenju pravic iz statusa študenta. To pomeni, da status študenta še ne 
pomeni, da lahko študent tudi brezplačno študira in da lahko koristi pravice 
iz statusa študenta. 

Študent ima tako pravico do “drugih pravic in ugodnosti študentov” 
(študentskih pravic) samo, kadar: 
-  ni v delovnem razmerju, 
-  ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, 
-  ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, 
-  ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali 
-  direktor zasebnih zavodov. 

1 0 / 2 0 1 7  
B . S .
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 Pravico ima za čas trajanja študijskega programa (36. člen zakona), ob 
upoštevanju: 
-  dodatnega leta v primeru ponavljanja letnika ALI koriščenja 
    absolventskega staža (n+1) + 
-  dodatnega leta v primeru iz upravičenih razlogov (zdravstveni, socialni 
    razlogi itd.) + 
-  podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega 
    otroka. 

Ob tem lahko študenti skladno s 66. členom ZVIS enkrat v času študija 
spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnji smeri ali študijskem programu in se izobražujejo po več študijskih 
programih (vzporedno izobraževanje). 
Logika urejanja upravičenosti do pravic in ugodnosti sledi logiki pravice do 
brezplačnega študija iz 77. člena. 
To pomeni, da lahko upravičenost, ob več hkratnih razlogih, traja tudi veliko 
dlje, kot je trajanje študijskega programa (torej n+1+1+1,…). Formula n+1 iz 
tabele MIZŠ ni pravilna. 

Med pravice pa štejemo: 
-  zdravstveno zavarovanje, 
-  štipendije, 
-  subvencionirano prehrano, 
-  subvencionirane prevoze in 
-  subvencionirano bivanje. 

Ker imajo področna zakonodaja še dodatne omejitve koriščenja, je trenutno 
problem predvsem zdravstveno zavarovanje, študenti pa so že pričeli 
dobivati dopise s strani ZZZS. 

Po trenutno znanih podatkih lahko sklepamo, da ministrstvo v eVŠ ne 
upošteva vseh možnosti podaljševanja statusa študenta in posledično pravice 
do koriščenja drugih pravic in ugodnosti študentov. 

Uradna tabela o trajanju pravic s strani MIZŠ določa absolutno število let 
možnega koriščenja drugih pravic in ugodnosti po 69. členu ZViS, pri čemer 
upošteva le trajanje študija po ECTS kreditnih točkah, povečano za 1 leto. 
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 Posledično eVŠ javi organizacijam, ki ugotavljajo upravičenost (trenutno 
predvsem ZZZS), da študent ni upravičen do določene pravice, čeprav bi po 
ZVIS to moral biti. 

Primer je npr. študent, ki je tekom študija ponavljal letnik ali postal starš in 
npr. koristi absolventski staž. 

Zato svetujemo vsem študentom, ki menijo, da so prejeli obvestila o poteku 
določene pravice neupravičeno, da javijo napako neposredno MIZŠ, službi za 
podporo uporabnikom eVŠ: tel.: 01 478 46 59, e-naslov: podpora- 
evs.mizs@gov.si. 

Gre torej predvsem za študente, ki imajo pravico do podaljšanja statusa 
študenta (n+2 ali več) ali so se tekom študija prepisali ali študirali vzporedno. 
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SVETOVNI DAN 
SPOMINA NA ŽRTVE 
PROMETNIH NESREČ

T . K .  
1 1 / 2 0 1 7

Letošnji osrednji dogodek Svetovnega dne spomina na žrtve 
prometnih nesreč, ki ga vsako leto obeležujemo tretjo nedeljo v 
novembru, je letos potekal v Ljubljani, kjer smo hkrati obeležili tudi 
10. obletnico Zavoda Varna pot. 
Svetovni dan so obeležili po številnih državah in mestih po vsem 
svetu z osnovnim ciljem: »Zmanjšajmo število mrtvih in hudo 
poškodovanih za 50% do leta 2020.« 
V Sloveniji smo obeležitev poklonili življenju, saj tako za svojce 
umrlih, poškodovane ter njihove bližnje velja, da si morajo na poti, 
ki vsakodnevno prihaja, poiskati novo pot in nov smisel življenja. 

Osrednji  dogodek se je odvil  v 
Rdeč i  dvorani Mestne hiše v 
Ljubljani,  v soboto 18.  novembra 
2017,  s  pričetkom ob 17.uri .  

Pred pričetkom programa je pred 
Mestno hišo najprej  sledil  javni 
podpis za prizadevanje cil jem 
Zaveze »Decade of Action 2020«,  
za 50 % zmanjšanje umrlih in 
poškodovanih v prometnih 
nesrečah do leta 2020  ter Vizije 
nič ,  ki  so jo podpisali :    
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Zbiranje podpisov je v podporo Viziji 0 in ciljem zaveze pa je skozi ves dan 
potekalo na Stritarjevi ulici v Ljubljani, kjer smo ji zbrali več kot 250. 
Na 6 stojnicah, ki so stale na Stritarjevi ulici v središču Ljubljane, so bili 
obešeni baloni, na katerih so pisala imena in letnice rojstva umrlih na 
slovenskih cestah. 
Smisel življenja tudi po težki izgubi najdražjih ali hudi poškodbi so 
predstavili mladi moderatorji Zavoda Varna pot. Neja, Dario in Kaja so 
prebrali svoja sporočila, svoj poklon življenju. 

“…Vsi okoli mene so bili zelo veseli, ker sem preživela. V meni pa je bilo 
veliko slabih čustev, kot sta jeza in žalost, zavitih okoli vprašanja zakaj. Zakaj 
sem jaz tista, ki jo je zbil avto, zakaj sem jaz tista, ki bo imela brazgotine, 
zakaj nisem v šoli, zakaj rabim toliko spanca, in zakaj, zakaj, zakaj…” (Neja) 

“… Kaj pomeni beseda življenje? To izveš, ko doživiš nekaj zelo močnega. 
Takrat so važne sekunde, ne minute, sekunde; in če slučajno narediš kaj 
napačnega se ti v sekundi življenje lahko obrne na glavo. Naši družini se je….” 
(Dario) 

“… V tem času sem se zavedla, da ne želim, da me nesrečni dogodek potolče, 
temveč želim iz tega potegniti nekaj pozitivnega. Čutila sem močno željo, da 
bi pomagala drugim ljudem, vendar nisem vedno vedela kako. Verjamem, 
da se vse v življenju zgodi z razlogom in čeprav sem se z Zavodom Varna pot 
srečala slučajno, vem, da je bilo tudi to z razlogom….” (Kaja) 

Ob koncu programa pa so učenci 7. Razreda Osnovne šole Rodica podarili 
bonsaje, kot simbol življenja in iskanja novega upanja ter v spomin na 
njihovo sošolko Pio, ki je avgusta umrla v prometni nesreči. 

Predsednik FEVR, Jeannot Mersch, Župan MOL, Zoran Janković, Evropska 
komisarka za promet, mag. Violeta Bulc, Predsednik državnega zbora, dr. Milan 
Brglez, Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, Ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, Predsednik Euro 
RAP, Ferry Smith, Ustanovni član iRAP, John Dawson, Predsednik Zavoda 
Varna pot, Robert Štaba, Vodja sektorja prometne policije, mag. Ivan Kapun ter 
Direktor Agencije za varnost prometa, mag. Igor Velov. 
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HOROSKOP ZA 2018
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Ovnu vlada Mars, ki naslednje leto prinaša predvsem veliko energije. 
Kako jo boste unovčili, pa je odvisno od vas. Nekateri jo bodo uporabili 
pri pri novih projektih, drugi bodo samo še bolj jezni in agresivni. 
Mars vas bo obdaril z energijo, vi pa premislite, kako jo boste unovčili. 

Oven

Leto 2018 bo za bike leto izzivov. V prihodnjem letu
se boste počutili močneje kot kadarkoli prej, zato
boste kos vsem izzivom, če pa vam spodleti, boste v
vsaki stvari našli nekaj pozitivnega. 

Bik

Leto, ki je pred vami, bo za dvojčke polno 
novih izzivov in priložnosti. Od vas pa je 
odvisno, kako jih boste izkoristili in ali bodo 
priložnosti tudi obrodile kakšne sadove. 
Pazite na svoje zdravje. 

Dvojčka

Leto 2018 bo za vas kot nov val energije, kar 
bodo občutili tudi ljudje okoli vas. V sebi 
boste začutili več samozavesti in vsesplošnega 
zadovoljstva, veselja. Izogibajte se prepirom z 
domačimi. 

Rak

Leto 2018 bo za leve neverjetno leto, polno 
novih priložnosti. Energični boste, navdušeni 
nad življenjem in na splošno vas bo obdajala 
pozitivna energija. 2018 bo pozitivno tako v 
finančnem kot tudi v čustvenem smislu. 

Lev



Osredotočili se boste sami nase. Pred vami je 
produktivno leto. Začeli boste delati stvari, ki 
so vam všeč in ne boste se več obremenjevali z 
mnenjem ostalih ljudi. Pred vami bo veliko 
novih priložnosti. 

Tehtnica

Če želite izboljšati svoje življenje, je 2018 
namenjeno vam, drage device. Trdo delo in 
jeklena volja vas bosta popeljala daleč. Dosegli 
boste pričakovane rezultate in presegli sami sebe. 
Vaša dolgo pričakovana želja se bo uresničila. 

Devica

Škorpijon

Leto 2018 bo za vas mirno in zelo plodno. Pred 
vami bo kar nekaj priložnosti na vseh področjih – 
tako v ljubezni, družini in v službi. Zajemite 2018 z 
veliko žlico! 

Strelec

Naslednje leto se strelcem obeta napredek v 
življenju.Uspešno in odločno boste osvajali vsak 
cilj, ki si ga boste zadali. 
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V tem letu boste dobili več avtoritete in moči. 
Ker boste veliko in dobro delali, vas čakajo 
pozitivni rezultati. V letu, ki je pred nami, boste 
pozitivno naravnani in zelo srečni. 

Kozorog

Vodnar
S težkim začetkom se bo leto 2018 
prelevilo v vaše leto. Srečni in zagnani 
boste. V tem letu boste okrepili odnose 
z ljudmi, ki vam pomenijo veliko. 

Ribi
Svojo energijo usmerite v projekte, ki 
vam veliko pomenijo in videli boste, 
da se vam je trdo delo obrestovalo. Ne 
obupajte, ostanite optimistični. 
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