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// Nazaj v šolo //

Oglasna prilogaOglasna priloga

varnost v prometu

30 občinam podelili

prikazovalnike hitrosti

Prehitra vožnja je kljub pogostim

preventivnim akcijam in opozarjanju

institucij, ki delujejo na področju pre-

ventive, še vedno najpogostejši vzrok

prometnih nesreč z najhujšimi posle-

dicami. Omejitev hitrosti pa je pred-

vsem v naseljih ključnega pomena. V

okviru zadnje akcije Hitrost so policis-

ti največ prekoračitev dovoljene hitro-

sti izmerili prav v naseljih. V času ak-

cije, med 12. in 18. avgustom, so tako

ugotovili 3048 kršitev prekoračitev hi-

trosti, od tega kar 2492 kršitev v na-

selju .

Agencija za varnost prometa je v

sodelovanju s podjetjema Intermatic

in Sipronika tudi letos, že deveto leto

zapored, na podlagi javnega razpisa

podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vo-

zite« v brezplačni desetmesečni

najem slovenskim občinam. S prikazo-

valniki želijo na agenciji spodbuditi

voznike k strpnejši in bolj umirjeni

vo žnji ter tako prispevati k večji var-

nosti vseh udeležencev v cestnem

prometu .

Prikazovalnike hitrosti so prejele

občine Benedikt, Bled, Braslovče, Bre-

žice, Cankova, Cerklje na Gorenjskem,

Cerkno, Dol pri Ljubljani, Gornji Grad,

Kostanjevica na Krki, Kungota, Med-

vode, Nazarje, Odranci, Oplotnica, Or-

Agencija za varnost prometa je

ta mesec na podlagi javnega

razpisa v brezplačni

desetmesečni najem 30 občinam

podelila prikazovalnike hitrosti

Vi vozite. V preteklosti so se že

izkazali kot učinkovito sredstvo

za takojšne zmanjšanje

povprečne hitrosti.

V okviru zadnje akcije

Hitrost so policisti največ

prekoračitev dovoljene

hitrosti izmerili prav v

naseljih. V času akcije, od

12. do 18. avgusta, so

ugotovili 3048 krši tev

prekoračitev hitrosti, od

tega kar 2492 kršitev v

naselju .

m ož, Pesnica, Podčetrtek, Prebold,

Ptuj, Sevnica, Solčava, Šmartno pri Li-

tiji, Tabor, Trzin, Turnišče, Veržej, Vi-

pava, Vojnik in Žužemberk. Na letošnji

razpis se je prijavilo kar 41 občin, iz-

brane občine pa je na podlagi razpis-

nih kriterijev izbrala strokovna komi-

sija. × ap

D i t ka

kantavtorica, pevka in skladateljica

Andrej Boštjančič

direktor in lastnik podjetja Softnet

Romana Piskar

direktorica podjetja Piskar

Slovenko Henigman

direktor Združenja za svetovalni

in ženiring pri Gospodarski zbornici

Slov enije

Sašo Palčič

direktor agencije Madwise

Irena Jakša Zupančič

direktorica podjetja Ascaldera
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Prvega šolskega dne se še vedno dobro spominjajo

Jesensko vračanje v šols ke

klopi vsi otroci doživljajo

drugače, a skupno jim je

prav gotovo pričakovanje in

veselje do novih doživetij. O

prvih šolskih dneh in pa

spominih, predvsem na

osnovno šolo, smo

p ovprašali nekaj znanih in

usp e šnih sogovornikov.

Vse izkušnje iz časa šolanja so dobra popotnica za življenje. F iSto ck

.....................................................................

T Andreja Podlogar

.....................................................................

Kot otrok se nisem veselila septembra,

saj osnovna šola ni bila moja najboljša

prijateljica. To se je spremenilo z

vstopom v gimnazijo, na katero imam

zelo lepe spomine. Kar naenkrat je bil

september spet jesensko barvit in

prijeten. Danes mi je september še

posebno pri srcu, ker se pripravljam

na promocijo novih pesmi, za vse pa

imam tudi presenečenje.

Šolanje je zelo pomembno. Menim, da

je treba že zgodaj začeti delo v stroki,

ki posameznika zanima. Šol s k i

predmeti so odlična podlaga za

praktično delo in splošno

razgledanost, strokovnost pa se

najbolje pridobi skozi leta izkušenj.

Teorija in praksa naj bosta zato vedno

v tandemu, tako je bilo tudi v času

mojega izobraževanja .

Doma smo bili zraven osnovne šole, ki

sem jo že od svojega četrtega leta zelo

pogosto obiskovala. Moja mami je bila

tam tudi zaposlena in pomagala sem

ji pripravljati malico in čistiti prostore.

Šola me je posrkala, nanjo imam zelo

lepe spomine – odkar se zavedam,

sem govorila, da bom učiteljica. To

sem tudi uresničila, pozneje pa me je

pot zapeljala v podjetniške vode.

Na prvi šolski dan je bil v meni vrtinec

različnih čustev. Po nekaj tednih

počitnic na morju sem se moral vrniti

v Ljubljano. Skrbelo me je, ali bom še

kdaj videl svoje prijatelje iz vrtca.

Obenem pa me je bilo strah, kako se

bom odrezal v šoli. Nikoli nisem preveč

rad dolgo sedel pri miru, saj se v meni

že od nekdaj pretaka bolj kreativen

duh, ki me še danes spremlja pri delu.

Moji spomini na prvi šolski dan so

različni. S starši sem eno leto pred

začetkom šole živel v tujini. Ko je bil

čas za šolo, niso želeli, da bi jo

obiskoval zunaj Slovenije, zato sem

prvo leto preživel pri stricu in se

skupaj z bratrancem vozil v Črnomelj.

Do avtobusa je bilo treba seveda peš,

kar je bilo takrat, posebno pozimi, kar

zanimivo. Prvi dan naju je v šol o

pospremila moja draga teta Zalka in ta

dan naredila nepozaben, saj naju je

peljala še k fotografu in v slašč i č a r n o.

Spremljajoči program je bil lep, a so

spomini na prvi dan v šoli bolj kot ne

zbledeli. Prvo leto je hitro minilo. Ko so

se vrnili starši, je bilo seveda še lepše.

Šolski prag sem prvič prestopila v

Libiji, kjer se je pouk začel oktobra.

Prvi šolski dan je imel name in na moj

sistem vrednot, ki jih živim še danes,

velik vpliv. Pri nas se je znanje vedno

cenilo. Oče mi je povedal, da je učenje

moja obveznost in da naj nikoli ne

odneham, mami pa mi je sešila roza

obleko. Šola je bila otrokom prijazna,

brez ocen, učitelji pa so poskrbeli, da

smo znanje dobili na neprisiljen način,

nekako spotoma. Prvi šolski dan je bil

sila zabaven in ni se nam mudilo

domov. Moja prva šolska torba je bila

rdeča in morda mi je ljubezen do te

barve ostala še iz mladosti.


