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v. d. direktorja in ravnatelja Višje prometne šole Maribor

ravnateljica Srednje prometne šole Maribor in dijaškega doma

mag. GREGOR Rak

MIRA Jug Skledar, prof.

P

rometna šola Maribor praznuje pomembno obletnico, 60-letnico delovanja. Poklicni in srednje strokovni izobraževalni programi, v katerih so se izšolale številne generacije mladostnikov in odraslih za potrebe železnic in kasneje za poklice v različnih prometnih
sistemih, so bili vedno pripravljeni na podlagi potreb
gospodarstva po specifičnih kadrih. Na razvoj izobraževalnih programov in kompetenc, ki jih morajo pridobiti naši
dijaki in študenti, bodo v prihodnosti vplivala področja
robotike, avtomatizacije, umetne inteligence in tehnologije blockchain ter z vsem tem povezana pametna logistika.
Vse to bodo kmalu morali upoštevati sodobni izobraževalni programi, da bodo naši dijaki in študenti lahko sledili
toku sprememb in zahtevam gospodarstva po kompetentnih kadrih na področju logistike, varovanja, varstva
okolja in komunale ter ekonomije. Prometna šola Maribor
je šola z dolgoletno tradicijo izobraževanja, ki sledi tem
trendom, zato so naši izobraževalni programi med najperspektivnejšimi v Sloveniji in na svetu.
Šola s sodelovanjem v projektih v gospodarstvu, z organizacijo gostujočih predavanj strokovnjakov iz gospodarstva, s tečaji in praktičnimi delavnicami skrbi za prenos
znanja iz gospodarstva v šolo in obratno, skrbi za strokovni in osebnostni razvoj dijakov, študentov in zaposlenih ter spodbuja podjetniško inovativnost.
Posebno skrb posvečamo pridobivanju strokovnih kompetenc dijakov in študentov s praktičnim izobraževanjem v
podjetjih, saj nam to omogoča pridobivati znanja za prevzemanje samostojnih delovnih nalog, krepiti poklicno
socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih
kompetenc za lažje vključevanje na trg dela.
Prometna šola Maribor se pomembno potrjuje tudi v obšolskih dejavnostih – dijaki (in študenti) se odlikujejo na
kulturnem in športnem področju, sodelujejo na šolskih
tekmovanjih in lahko študirajo ali opravljajo praktično
izobraževanje v tujini preko programa Erasmus+. V tujini
se s primeri dobrih praks bogatijo tudi naši zaposleni in
izmenjujejo lastno znanje in izkušnje.
Kot učeča se organizacija si prizadevamo, da z nenehnim
spodbujanjem novih oblik izobraževanja tudi sami sledimo
novostim v stroki, prenašamo nova znanja in spoznanja
ter primere dobrih praks med zaposlene in druge udeležence izobraževanja, spodbujamo skupinsko in projektno
delo in kontinuirano učenje za ohranjanje posameznikovih
kompetenc na hitro spreminjajočem se trgu sodobnih delovnih mest. Slednje pa bo, kot se vedno bolj kaže, družbena nujnost hitro razvijajočega se gospodarstva.

P

Naše jubilejno leto

red vami je posebna izdaja šolskega informativnega
časopisa Prometne šole Maribor. V njej vam predstavljamo nekaj dogodkov in aktivnosti zadnjih let.
Predstavljeno je delovanje šole na strokovnem področju, v
mednarodnih projektih, športno udejstvovanje dijakov,
kulturne dejavnosti in drugi zanimivi dogodki. Največ težav smo imeli z odločitvijo, katere dejavnosti in dogodke
vključiti in katere izpustiti, saj je v teh nekaj straneh našega časopisa veliko premalo prostora za vse. V takšnem
trenutku se človek zave, koliko različnih aktivnosti poteka
v šoli mesečno, tedensko in celo dnevno. Premalo se zavedamo, koliko dodatnega dela učiteljev, vzgojiteljev in
vseh delavcev šole je vloženega v dodatne dejavnosti.
Zakaj vse to počnemo? Zato, ker želimo povečati prepoznavnost šole v širšem okolju in na ta način povečati vpis v
programe, ki so po evropskih napovedih med najperspektivnejšimi. Mogoče res. Predvsem pa zaradi tega, ker uživamo ob pogledu na dijake, ki imajo na različne načine
možnost pokazati, kaj zmorejo, in se ob tem neformalno
veliko naučiti. Ker je ves trud, ki ga vložimo v vse aktivnosti, poplačan, ko gledamo nasmejane in zmagoslavne poglede mladih, ki so uspeli premagati zanje morda veliko
oviro in dokazati drugim, predvsem pa sebi, da zmorejo.
Občutek, da so sposobni in da zmorejo, je velikokrat najboljša popotnica, ki jo lahko šola nudi mladim.
V obdobju 60 let je šola, pri čemer ne mislim na našo
značilno zgradbo opečnate barve, ampak na ljudi, ki so in
še živijo in ustvarjajo za to šolo, šestdesetim generacijam
mladih nudila priložnost za njihovo strokovno in osebnostno rast.
Šestdesetim generacijam smo želeli pomagati najti pravo
pot. Če nam je pri vsaki generaciji uspelo vsaj pri nekaj
dijakih, smo naredili ogromno.
Hvala vsem, ki se trudite in živite za šolo, hvala vsem, ki
ste pripravljali to in vse prejšnje izdaje našega Prometnega informatorja. Vsem, ki boste prebirali te strani, pa želim veliko užitkov ob pogledu na nasmejane obraze mladih.
Mira Jug Skledar, ravnateljica

mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom.,
v. d. direktorja
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Prometna šola Maribor — NEKOČ IN DANES

rometna šola Maribor praznuje
60 let izvajanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti. Več
kot 40 let smo izobraževali kadre za
potrebe železnic; izvajali so se tako 3letni programi (skladiščnik, sprevodnik, telegrafist ali transportni manipulant) kot 4-letni (prometnotransportni tehnik ali transportni komercialist, kasneje so se lahko pri nas
specializirali še za strojevodje). Ustanovitelj šole so bile dolga leta Slovenske železnice. Šola je to označevala
tudi s svojimi imeni, iz katerih je bilo
razvidno, da gre za železniško srednjo
šolo. V naslednjih letih je šola večkrat
spreminjala svoje ime in prenavljala
programe, jih na novo uvajala oz.
nadgrajevala:
 1958: Železniška prometna šola
Zemun – Oddelek ljubljanske direkcije s sedežem v Mariboru
(železniška postaja Maribor); Železniški dijaški dom je v Kopitarjevi
ulici;
 1962–1966: Železniška prometna
šola Maribor v sklopu Železniškega
šolskega centra v Ljubljani;
 1966–1980: Železniška prometnotransportna šola Maribor;
 1980–1983: ŽG Železniški šolski
center Ljubljana, TOZD za vzgojo
in izobraževanje Maribor;
 1983–1988: ŽG Železniški šolski
center Ljubljana, TOZD Železniška
srednja šola Maribor;
 1988–1992: ŽG – Železniška srednja šola Maribor;

 1992–1995: Slovenske železnice –
Železniška srednja šola Maribor;

 1995: Slovenske železnice – Srednja prometna šola Maribor.
S spremembo ustanovitelja se zgodovina šole nadalje odvija tako, da se
spreminjajo ime, organizacijska struktura in izobraževalni programi:
 Leta 1999 smo se preimenovali v
Srednjo prometno šolo, ustanovitelj postane Republika Slovenija.
Izobraževali smo po programu prometni tehnik za širše potrebe različnih prometnih sistemov v poklicih cestnega in železniškega prometa. Program prometni tehnik se
je izvajal od šolskega leta 1994/95
in je bil nazadnje prenovljen leta
1998.
Od
šolskega
leta
1999/2000 do 2007/08 izvaja
šola izključno ta program.
 Leta 2001 smo spremenili naziv v
zavod Prometna šola Maribor z
dvema organizacijskima enotama –
Srednjo prometno šolo z dijaškim
(študentskim) domom in Višjo prometno šolo.
 Srednja prometna šola izvaja srednješolski strokovni program prometni tehnik (do šolskega leta
2008/2009).
 Višja prometna šola je pričela s
študijskim procesom v študijskem
letu 2002/2003 v obliki rednega,
izrednega študija in študija na daljavo v programu promet (smeri
cestni promet, železniški promet in
logistika; diplomanti so pridobili
strokovni naziv tehnolog prometa).
 Leta 2004/2005 – ministrstvo je
potrdilo izvajanje še treh dodatnih
študijskih programov na Višji prometni šoli: študij na daljavo pro-
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grama promet, nova pa sta bila
študijska programa poštni promet
in komunala (program poštni promet se začne izvajati tudi kot študij na daljavo v študijskem letu
2006/2007).
 Leta 2007 smo prenovili program
srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik in ga preimenovali
v
logistični
tehnik
(strokovno področje prometnologistične stroke za poklicne standarde prometnik v cestnem prometu/disponent, špediter, skladiščnik, upravljavec dvigal).
 Leta 2007 je Srednja prometna
šola pridobila še en izobraževalni
program – tehnik varovanja
(ključna področja dela so varovanje objektov, premoženja in oseb,
izvajanje varnostno-receptorskih
del v institucijah, kot so šole, vrtci,
bolnišnice, muzeji, in v podjetjih,
varovanje prodajnih mest, izvajanje
varnostno-spremljevalnih del oziroma prevoza denarja in drugih
dragocenosti, operaterska dela v
varnostno-nadzornem centru, izvajanje intervencij, telesna straža
oseb, varovanje na prireditvah).
 V študijskem letu 2008/2009
smo na Višji prometni šoli pričeli z
izobraževanjem po prenovljenih
višješolskih strokovnih programih
logistično inženirstvo (moduli
transportna logistika, poslovna
logistika, cestni promet, železniški
promet, poštna logistika, vojaška
logistika; redni, izredni študij), varstvo okolja in komunala (najprej
kot izredni, zadnja leta pa tudi kot
redni študij) ter ekonomist (najprej
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redni in izredni študij, nato samo
izredni). Programi so prilagojeni
bolonjskim načelom izobraževanja
in so ovrednoteni s kreditnimi točkami po sistemu ECTS. Študenti, ki
zaključijo študij po prenovljenih
programih, pridobijo naziv inženir
logistike, ekonomist in inženir varstva okolja in komunale.
 Leta 2009 smo v zavodu Prometna šola Maribor pričeli izvajati tudi
dejavnost šole vožnje – zagotavljamo izvajanje CPP v lastnih prostorih, imamo lastne kadre in vozila,
pridobili smo tudi program izobraževanja in usposabljanja iz varne
vožnje za povratnike in izbris kazenskih točk. Skupaj z ZŠAM izvajamo tudi treninge varne vožnje za

voznike začetnike.
 Leta 2007 je bil prenovljen srednješolski strokovni program prometni tehnik, ki je bil preimenovan
v program logistični tehnik. Pomembna novost prenove je bila
uvedba praktičnega izobraževanja
pri delodajalcih in modularna zasnova programa. Program tehnik
varovanja je bil prenovljen leta
2013; spremenjene so bile določene kompetence in vsebine, ki še
bolj sledijo razvoju stroke.

V

In danes?

šolskem in študijskem letu
2017/2018 bomo prenavljali
srednješolski in višješolski
strokovni program; pridobiti namera-

vamo specialistični program na VPŠ in
vsaj še en program za srednje strokovno izobraževanje.
Mladim, ki se odločajo za vpis na
srednjo ali višjo šolo, želimo sporočiti,
da so poklici, za katere izobražujemo
na Prometni šoli Maribor, med najbolj
iskanimi v Sloveniji in Evropski uniji.
Področja logistike, varovanja, varstva
okolja in ekonomije so namreč neločljivo povezana z našo dejavnostjo
tako v zasebnem kot v poslovnem
okolju.
Martina Belšak
(povzeto po šolski kroniki in zborniku
ob 50-letnici šole)

Leto 1958 — Kopitarjeva 2, Maribor

Leto 1966—Preradovičeva 33, Maribor

Leto 2018—Preradovičeva 33, Maribor
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SREDNJA PROMETNA ŠOLA

LOGISTIČNI TEHNIK
Logistične storitve, temelj
družbenega in gospodarskega
razvoja

V

loga logistike v gospodarstvu je
večstranska in izjemno pomembna. Obstaja soodvisnost med
stopnjo razvoja logistične dejavnosti in
ravnijo razvitosti gospodarstva in njegove
konkurenčnosti.
Transport, promet in oskrba so bili opredeljeni s tradicionalnimi metodami in počasnim sprejemanjem novih tehnologij, ki
pa so že dosegle svojo praktično mejo.
Spremembe v pričakovanju industrije in
kupcev so privedle do močnih premikov,
saj ti zahtevajo krajše dobavne čase, nižje

TEHNIK VAROVANJA
Pogled v prihodnost s tehnikom varovanja

V

arnost nam predstavlja pomembno vrednoto, dobrino in pravico,
ki vpliva na vsa področja posameznikovega delovanja in obenem na
delovanje družbe kot celote. Prepogosto
smo zaskrbljeni zaradi visoke ravni kriminalitete z znamenji nasilja in nereda.
Kljub številnim prizadevanjem za zmanjšanje kriminalitete in drugih dejavnikov,
so nekateri problemi še vedno v porastu
(vlomi v stanovanja, nered v soseski,
vandalizem, nasilje v družini, rasna, verska, kulturna nestrpnost itd.).
V zadnjih šestih letih je potekala intenzivna kvalitativna prenova ureditve zasebne-

cene in pogostejše, manjše pošiljke. Da bi
izpolnili ta razvojna pričakovanja in izzive,
bo logistika sprejela množico inovativnih
tehnologij, ki bodo preoblikovala industrijo za vedno. Premik na digitalno upravljanje dobavne verige, izkoriščanje moči
interneta stvari (internet of things)bo
ponovno opredelila, kaj pomeni pametna
logistika. Velike količine podatkov bodo
omogočile raven optimizacije, ki je še
nismo poznali. Nova pametna avtomatizacija skladišč bo močno izboljšala učinkovitost ob zniževanju stroškov. Z investiranjem v brezpilotno dostavo (drone), sisteme samodejne vožnje in 3D-tiskanja bodo
opravljene transformacijske spremembe.
Ne smemo še pozabiti na kvantno obdelavo podatkov in blockchain, ki ponujajo
nove, vznemirljive priložnosti za dobavne
verige in upravljanje v logistiki. Skratka,
prihodnost logistike je v novih tehnologijah, ki jih določa nova paleta pametnih

rešitev.

ga varovanja, le-to pa se mora kot vsebinsko zaokrožena celota nenehno prilagajati sodobnim tržnim izzivom.

skega izobraževanja. Le tako bi bili novi
kadri bolje pripravljeni na nove izzive in
zahtevnejše varnostne naloge.

Naročniki zasebno varnostnih storitev, ki
se zavedajo globalnih trendov, bodo gotovo naredili vse, da bi okrepili varnost, in
bodo za zaščito svojega premoženja to
pripravljeni tudi ustrezno plačati. Trend v
Evropi je v naraščanju števila zaposlenih v
varnostnih branžah. Trenutno imamo na
slovenskem trgu potrebo po 500 dodatnih zaposlenih v zasebnem varovanju. Vse
več pa je delovnih mest, kjer postaja delo
varnostnega
osebja
nepogrešljivo
(železniške postaje, sodišča, šole, trgovski
centri, letališča …), delo pa vedno bolj
zahtevno, strokovno in specializirano, kar
seveda zahteva vse višje standarde znanja.
Danes se 90 % zaposlenih v zasebnem
varovanju za svoje delo usposobi le skozi
razne tečaje, ta trend pa bi moral biti
ravno obraten, torej v korist srednješol-
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Zaradi kompleksnosti tematike pa mora
biti zagotovljena tudi ustrezna izobraževalna struktura, ki bo sposobna zagotavljati dovolj usposobljen kader za obvladovanje logističnega sistema. Prepričan sem,
da je to vlogo Prometna šola Maribor izpolnjevala že do sedaj in je na to pripravljena tudi v prihodnosti.

Pripravil: Benjamin Pivec

Pripravil: Jožef Hartman

VIŠJA PROMETNA ŠOLA

V

16 let delovanja

Vse od ustanovitve so se spreminjali in dopolnjevali študijski
programi (potek izobraževanja po različnih programih je natančneje prikazan v časovnem traku), ki so vedno sledili potrebam
gospodarstva po specifičnih kadrih.

išja prometna šola deluje kot organizacijska enota Prometne šole Maribor vse od leta 2002, ko je pričela z
izvajanjem študijskega procesa. Nastala je na podlagi
večletnih prizadevanj nekaterih strokovnih učiteljev srednje šole,
ki so ustanovitev višje šole utemeljevali predvsem na podlagi
zaznanih potreb gospodarstva po strokovnih specialnih kadrih in
kot logično vertikalno nadaljevanje srednješolskega strokovnega
tehniškega izobraževanja v smeri doseganja inženirskih znanj.

Predavateljski zbor VPŠ si je kar nekaj let prizadeval kot logično
nadaljevanje izobraževanja po vertikali ustanoviti še visoko šolo,
vendar so vsa prizadevanja propadla. Danes lahko naši študentje
po zaključenem študiju nadaljujejo izobraževanje na Fakulteti za
gradbeništvo in Fakulteti za logistiko, če želijo še poglobiti strokovna inženirska znanja v logistiki.

Logistično inženirstvo

vati, zbirati, obdelovati in uporabljati statistične podatke za
organizacijo logističnih procesov.

Š

tudijski program logistično inženirstvo omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja logističnih
sistemov in je namenjen vsem tistim študentom, ki se želijo takoj po opravljeni diplomi zaposliti in delati na operativnih
nalogah. Program je za mlade zanimiv predvsem zato, ker jim
ponuja dovolj možnosti, da spoznajo osnovne zakonitosti delovanja logistike v podjetjih, naučijo se uporabljati splošne računalniške programe in specialne programe za potrebe logističnih
opravil (ERP, WMS, CRM, SCM, TMS), spoznajo logistično infrastrukturo in logistična sredstva ter se seznanijo z načeli varnega
in zdravega dela. Med študijem utrdijo rabo pisnega in ustnega
komuniciranja v domačem in tujem jeziku ter se naučijo pridobi-

Varstvo okolja in komunala

in spretnostih, zato bodo v prihodnosti potrebe po inženirskih
kadrih s področja varstva okolja in komunale samo še naraščale.

P

rogram varstvo okolja in komunala – glede na strateške,
programske in druge razvojne usmeritve Republike Slovenije ter poudarjen trajnostni razvoj v širšem evropskem prostoru postaja varstvo okolja in urejanje prostora ena
ključnih prvin javnega sektorja in gospodarstva. Študijski program se vsebinsko ukvarja z varstvom okolja, urejanjem prostora, racionalno rabo energije, obnovljivimi viri energije, varstvom
narave in ekosistemov, varstvom naravnih dobrin, s krajinsko
arhitekturo, z upravljanjem z zavarovanimi območji, industrijskim onesnaženjem, s sonaravnim kmetijstvom itd. Strožje zakonodajne zahteve, vedno bolj izpostavljena vloga okolja, prostora in narave ter vključevanje v širše integracijske koncepte še
dodatno izpostavljajo potrebe po specifičnih strokovnih znanjih

Program Ekonomist izvajamo samo še kot izredni študij.
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ŠOLA VOŽNJE
Že 9 let varni na cesti

P

Š

onujamo tudi možnost obnovitvene vožnje za voznike (z
lastnim ali našim vozilom), ki imajo opravljen vozniški
izpit, pa že dolgo niso vozili in si več ne upajo sami na
cesto – pri nas lahko taki vozniki obnovijo tehniko vožnje in
poznavanje prometnih predpisov. Pod vodstvom naših učiteljev
bodo kandidati tako spet pridobili potrebno znanje, spretnost in
samozavest!

ola vožnje je pričela delovati v okviru zavoda Prometna
šola Maribor že leta 2009. Uspešnost delovanja šole vožnje se kaže predvsem v tem, da lahko kandidatom ponudimo celotno usposabljanje z lastnimi vozili, s konkurenčnimi
cenami, z možnostjo izposoje literature. Do vozniškega izpita
kandidatom pomagajo izkušeni predavatelji teoretičnih vsebin
in uspešni učitelji praktične vožnje. Mladim voznikom omogočamo tudi trening varne vožnje.

Pri nas lahko opravljate vozniški izpit za
skoraj vse kategorije.

Naša šola vožnje izvaja tudi program izobraževanja in usposabljanja iz varne vožnje za povratnike in
izbris kazenskih točk.
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ŠOLA KOT PODPORA PODJETJEM
Velika znanja za mala podjetja

V

išja prometna šola si že ves čas delovanja prizadeva za
tesno sodelovanje s podjetji ne samo preko praktičnega
izobraževanja, pač pa tudi v smislu povezovanja in posredovanja znanj za podjetja in med podjetji. V okviru takih razvojnih usmeritev je tako januarja 2015 z usposabljanjem podjetij za specifične namene začel mag. Gregor Rak, predavatelj
VPŠ. Skupno usposabljanje Velika znanja za mala skladišča se je
začelo na podlagi sodelovanja kompetenčnih centrov KOC EKOPROFILI in KOC TED.

Projekt PPC Tezno

G

sistematičen in strokoven pristop k urejanju prometa. Projektni tim VPŠ je izdelal
analizo trenutne prometne ureditve, zajel
je tudi pešpoti in

lavni cilj projekta prometne ureditve Cone Tezno je bila izdelava
načrta za izboljšanje pretočnosti
in varnosti prometa v Coni. Ker ima Cona
Tezno še velike možnosti razvoja, je za
prometno ureditev znotraj Cone potreben

Predlog razdelitve cone Tezno na
barvne sektorje

mirujoči promet. S pomočjo terenskega
dela študentov VPŠ (popis vertikalne in
horizontalne prometne signalizacije, določitev vrste cest, meritve, terensko štetje
prometa), usklajevalnega dela vodje projekta z vodstvom PPC Tezno, GIS Maribor

Predlog prometne ureditve za celotno cono
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je projektna skupina pripravila načrt prometne ureditve PPC Tezno in ga tudi
predstavila.
(izrezek naslovnice časopisa CONTACT in
članka o projektu, junij 2016)

Predlog novih informativnih tabel v coni
Tezno

PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Prometna šola Maribor si kot strokovna šola s področij logistike, varovanja, varstva okolja in komunale ter ekonomije
prizadeva, da s sodobnimi strokovnimi vsebinami seznani tako zaposlene kot dijake, študente in podjetja, s katerimi sodeluje pri organizaciji praktičnega izobraževanja.

M

Z vitkim inoviranjem do večjega uspeha – mag. Aljoša Huber, vodja predavanja/
delavnice

ag. Aljoša Huber je poslušalcem
predstavil razliko med idejo,
izumom in inovacijo ter jim podal osnove za procese ustvarjalnosti, inoviranja.

Krožno gospodarjenje - mag.
Branko Kosi

ag. Branko Kosi, univ. dipl. inž.
str. (Snaga d. o. o.) je 7. 11.
2017 predaval na temo Krožno
gospodarjenje. Študentom in zaposlenim
je predstavil pojem »krožno gospodarjenje« v povezavi s trajnostnim razvojem.
Poudaril je vlogo različnih generacij ljudi
pri uporabi naravnih virov in opozoril na
skorajšnje pomanjkanje le-teh, če se ne
bomo naučili ravnanja in upravljanja z
viri. Izpostavil je nujnost razvoja in uporabe obnovljivih virov energije.

M

Timocom –Nemčija

P

odjetje TimoCom (Nemčija) nadaljuje z večletnim sodelovanjem z
Višjo prometno šolo Maribor pri
usposabljanju študentov za uporabo pro-

Clicktrans

S

trokovni delavci Prometne šole
Maribor dopolnjujejo poznavanje
strokovnih vsebin na različnih delavnicah, tečajih, saj se zavedajo, da morajo slediti sodobnim trendom v gospo-

grama za načrtovanje in organizacijo tovora. Študentje se na praktičnih primerih
naučijo uporabe borze tovora in načrtovanja prevoza tovora s pomočjo programa
TimoCom. Po končanem usposabljanju
dobijo certifikat/potrdilo o usposobljenosti za delo s to aplikacijo.

darstvu in te novosti predstaviti dijakom
in študentom, da bo njihov prenos znanja
iz gospodarstva hiter, učinkovit in uporaben. Izobraževanje ClickTrans za predavatelje VPŠ in strokovne učitelje SPŠ kot
oblika prenosa znanja iz gospodarstva v
šolo je potekalo 19. 9. 2017. Udeleženci
so se seznanili z uporabo programa za
prevoz in organizacijo tovora.
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Varčna vožnja

S

talno strokovno izpopolnjevanje, tudi na praktičnih primerih (25. 8. 2017)

Usposabljanja za varčno vožnjo tovornih vozil sta se udeležila predavatelja VPŠ mag. Dušan Kolarič in mag. Gregor Rak.

Gorenje in čistilna naprava

K

olektiv Prometne šole Maribor se
je 29. 9. 2017 odpravil na strokovni ogled podjetij, katerih dejavnost je povezana z izobraževalnimi
programi. Cilj strokovnega ogleda je bil
seznaniti se s proizvodnimi, skladiščnimi
in z drugimi procesi ter razumeti, kaj
gospodarstvo pričakuje od bodočih mladih
kadrov.

stike v Gorenju – kaj lahko dijaki in študenti pridobijo z delom v Gorenju, kakšna
pričakovanja ima podjetje o znanju, spretnosti in kompetencah dijakov in študentov? Poudarek je na strokovnem znanju,
komunikacijskih veščinah, poznavanju
tujih jezikov in samoiniciativnosti mladih.

Ogled in strokovna razlaga celotnega postopka čiščenja odpadnih voda – Komunalno podjetje Velenje (Čistilna naprava
Šaleške doline).

Ga. Slavica Papinutti, vodja oddelka logi-

Dobre prakse in izzivi na področju skladiščnega poslovanja

L

ogistična in druga podjetja se v
praksi srečujejo s številnimi težavami pri organizaciji skladiščnega
poslovanja. Najpogostejše težave pred-

stavljajo procesi dela, ki so pogosto nedefinirani, neusklajeni in nestandardizirani, zaradi česar prihaja do motenj pri poslovanju, večanja možnosti napak ter
daljšega časa dela.
Drug problem predstavlja organiziranost logistike znotraj podjetja, ki pogosto ni procesno
naravnana in tako
težje
zagotavlja
optimalen tok blaga
skozi celoten proces
dela.
Zaradi
zavedanja
pomena vitke logistike za gospodar-
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stvo smo na Višji prometni šoli v Mariboru organizirali okroglo mizo na temo
Dobre prakse in izzivi na področju skladiščnega poslovanja. Namen okrogle mize
je bil odgovoriti na pet temeljnih vprašanj, in sicer kako učinkovito izkoristiti
skladiščni prostor ter izbrati ustrezno
skladiščno opremo, kako učinkovito izbirati manipulacijska sredstva glede na
dejanske potrebe podjetja, kako zagotoviti kakovostni nadzor nad procesi dela v
skladišču in gibanjem blaga, katera orodja
in metode se v praksi najpogosteje uporabljajo za optimizacijo skladiščnih procesov ter katera so ključna znanja za organiziranje in koordiniranje dela v skladišču.
Na okrogli mizi so sodelovali: predstavnik
podjetja SSI Schäfer Iztok Bajuk, Marko
Holešek iz podjetja Still, predstavnik
informacijskega podjetja iPlus Nejc Gartner ter Rado Hauptman iz DB Schenker.

PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Odprtje učnega logističnega
centra

P

o okrogli mizi Dobre prakse in izzivi na področju skladiščnega poslovanja je sledilo odprtje učnega
logističnega centra Višje prometne šole.
Ravnatelj Višje prometne šole mag. Oton
Mlakar je ob odprtju dejal, da bo učni
center pripomogel h kvalitetnejšemu izobraževanju na področju logistike tako
naših študentov kakor tudi zunanjih udeležencev. Idejni vodja projekta mag. Gregor Rak je povedal, da so idejo o učnem
logističnem centru uresničili s pomočjo
projekta Velika znanja za mala skladišče
ter s pomočjo donatorjev (iPlus, CVS Mobile, SAOP, DB Schenker, TimoCom, Intera, Comtron, Freudenberg – Vileda).

Problemi in dileme opravljanja čezmejnih prevoznih storitev v Avstriji

P

raktična delavnica za prevozna
podjetja: problemi in dileme
opravljanja čezmejnih prevoznih
storitev v Avstriji (kabotaža) – predstavitev zakonskih določil za opravljanje čez-

D

mejnih prevozov v Avstriji je predstavil mag. Picej iz odvetniške družbe
Ddr. Jaklitsch und mag. Picej.
Udeleženci izobraževanja so imeli veliko vprašanj iz prakse – le-ta smo
kasneje zbrali in strnjene odgovore
posredovali prevoznikom ter jih objavili na spletni strani šole in v reviji
Transport.

Karierni sejem

ijaki in zaposleni na Prometni šoli
Maribor so predstavili izobraževalne in študijske programe tudi
na kariernem sejmu. Predstavitveni kotiček so opremili s sodobnimi plakati o naši
dejavnosti, na simulatorju vožnje pa so se
lahko
preizkusili
zainteresirani
(predvsem) osnovnošolci. Tehniki varovanja pa so se predstavili v službi varovanja
prireditve in tudi tako najbolj nazorno
predstavili poklic varnostnika.
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Mednarodne konference
ICLEEE

V

išja prometna šola Maribor že več let organizira mednarodne konference (2008, 2010,
2013, 2017), na katerih se izmenjujemo
strokovna znanja in prakse s kolegi iz Slovenije in tujine na področjih logistike, varstva okolja in
ekonomije.
4. mednarodni posvet se je odvijal v počastitev 15letnice delovanja Višje prometne šole. Z naslovom
Logistika in okoljski menedžment kot podpora trajnostnemu razvoju smo želeli k sodelovanju pritegniti čim več strokovnjakov s področja logistike, ekonomije ter varstva okolja in komunale, ki delujejo v
gospodarskih družbah in izobraževalnih ustanovah in so jim omenjene tematike strokovni izziv oz. že delujejo kot primer dobre
prakse v nekem gospodarskem okolju in si na tak način prizadevajo za trajnostni razvoj.

DAN PROMETNE VARNOSTI

prometu, vstopu v pilotsko kabino in o
zdravniških pregledih pilotov ipd.

tradicionalni majski dogodek
na Prometni šoli Maribor

D

an prometne varnosti je tradicionalna prireditev na Prometni šoli
v Mariboru. V letu 2017 smo na
šoli izvedli posvet na temo Pravilno ravnanje ob prometnih nesrečah. Sodelovali
so: reševalec motorist, Branko Pivljakovič
– PU Maribor, Barbara Slaček – Zavod
Vozim, Primož Osojnik – GZ Maribor.
Teme posvetov ob dnevih prometne varnosti so vedno aktualne teme – tako smo
prejšnja leta razpravljali o varnih šolskih
poteh, varnosti v železniškem in cestnem

predstavijo posamezniki in službe, ki so z
njo tesno povezani: policija, svet za preventivo, agencija za varnost v cestnem
prometu, Rdeči križ Maribor, reševalna
enota zdravstvenega doma A. Drolca v
Mariboru, poklicna gasilska enota, gasilci
PGD Studenci, dva kluba oldtimerjev, avtobus enote za transfuzijo (za krvodajalce).

Dogodka se udeležijo srednješolci in študentje, vabljeni pa so tudi okoliški vrtec
in Mestna četrt Studenci.

Zunanji del tradicionalnega dneva prometne varnosti zajemajo področja, ki jih
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Okrogla miza
Varnostna problematika javnih institucij

N

a šoli smo ob koncu leta 2016 (16. 11. 2016) organizirali
okroglo mizo z naslovom VARNOSTNA PROBLEMATIKA
JAVNIH INSTITUCIJ. Na okrogli mizi so svoja strokovna mnenja
prispevali predstavniki mariborske policijske uprave, predstavniki Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, predstavnik Doma pod Pekrsko Gorco in seveda zaposleni Srednje
prometne šole. Prisotni so bili tudi naši dijaki tehniki varovanja.

Mednarodni dan spomina na žrtve prometnih
nesreč in OKROGLA MIZA MLADIH »Hitrost
ubija! Predvidi svojo hitrost«

S

vet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor
je ob letošnjem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč v
sodelovanju z našo šolo organiziral okroglo mizo za mlade. Na
prireditvi smo s sodelovanjem dijakov tretjih letnikov pomagali
organizatorju (SPV MOM) pri poteku okrogle mize. Mentor Dušan
Veršec in dijaki 3. letnika

Matic Dvoršak državni prvak tekmovanja
Kaj veš o prometu

T

ekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna oblika prometno-vzgojnih aktivnosti, ki potekajo na
šolah skupno že 49 let. Letošnje tekmovanje je bilo že
26. državno tekmovanje v samostojni Sloveniji. Tekmovanja Kaj veš o prometu potekajo na šolski ravni, na občinski oz. regijski ravni, ter nato finalno državno tekmovanje.
Matic je na sredini v motorističnih hlačah in čevljih

Dijaki Prometne šole Maribor pomagajo pri
varovanju otrok na šolskih poteh
Dijaki in dijakinje naše šole že vrsto let v mesecu septembru pomagajo varovati osnovnošolske otroke na šolskih poteh bližnjih
mariborskih osnovnih šol. V akciji varovanja otrok na šolskih poteh
se združijo moči prostovoljcev pri občinskem SPV, članov ZŠAM
Certus, članov AMD Boris Kidrič, gasilcev, redarjev, policistov, varovancev iz Doma Danice Vogrinec in dijakov Srednje prometne
šole Maribor. Zapisal D. Veršec.
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI

Prometna šola na vzgojno preventivni akciji
»Drugače na pot – v šolo s kolesom«

Z

vzgojno preventivno akcijo »DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S
KOLESOM« smo želeli zmanjšati potrebo po vsakodnevni
uporabi avtomobila, vplivati na potovalne navade mladih in jih
spodbuditi k uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstaviti varne kolesarske poti, opozoriti na ukrepe, s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev ter izpeljati učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah. Doma pod Pekrsko
Gorco in seveda zaposleni Srednje prometne šole. Prisotni so bili
tudi naši dijaki tehniki varovanja.

Evropski teden mobilnosti 2017

E

vropski teden mobilnosti 2017 je letos ponovno povezal na tisoče
evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Številnim evropskim mestom se je tudi letos pridružila Mestna občina Maribor in posledično tudi naša šola.

Festival ustvarjalnosti,
veščin in inovativnosti
mladih na Glavnem trgu. Tudi mi smo bili
tam.
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI

Projekt Mladim se dogaja (SPIRIT) 2017/18
Na šoli izvajamo številne aktivnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. V podjetniških delavnicah za osnovnošolce in srednješolce so mladi s pomočjo zunanjega mentorja mag. Aljoše Huberja in profesorjev naše
šole uspešno razvijali poslovne ideje.
Koordinatorica: Klavdija Živko Pal

N

Dijaki razvijajo poslovne ideje

a šoli izvajamo številne
aktivnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi.
V podjetniških delavnicah za
osnovnošolce in srednješolce so
mladi s pomočjo zunanjega mentorja mag. Aljoše Huberja in profesorjev naše šole uspešno razvijali poslovne ideje. Koordinatorica

Start-up delavnice
Na Srednji prometni šoli potekajo tudi
letos podjetniški dnevi v obliki Start-up
aktivnosti, ki so se ga udeležili dijaki 3.
letnika. Razvijajo poslovne ideje, so inovativni, ustvarjalni, kreativni, pridobivajo
nova znanja, nove izkušnje in širijo svoje
obzorje. Izdelujejo svoj poslovni načrt ali
lean canvas.
Koordinatorica: Klavdija Živko Pal
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Naši dijaki in osnovnošolci po uspešnem dnevu

PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Strokovne ekskurzije za študente

L

etališče Graz – študentje 1. letnika so si v enodnevni ekskurziji ogledali letališko zgradbo in pisto ter logistične
službe in naprave, potrebne za delovanje letališča. Nato
je sledil obisk Cargo centra Graz, kjer nas je sprejela vedno
prijazna Anita Roj, vodja logistike.

Š

tudente 2. letnika smo peljali na brezplačen ogled podjetja Kühne & Nagel v Niederaichbach. Razkazali so nam
podjetje in nas pogostili z malico. Po ogledu so se vodilni
obeh institucij pogovarjali o možnosti opravljanja prakse v tem
podjetju. Predstavnikom podjetja smo predstavili tudi našo šolo
in izobraževalne programe. Na srečanju so bili prisotni tudi
predstavniki EURES-a.

Graz – Saubermacher, 2016

Anita Roj, vodja logistike, Cargo center Graz

Čistilna naprava na Dunaju

Voden strokovni ogled tovarne Hyundai
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Strokovne ekskurzije za študente

D
P

elovni obisk v podjetju Knapp – možnosti nadaljnjega
sodelovanja se odpirajo

raktični prikaz natovarjanja palet z viličarjem – Novak
transport

Strokovni ogled tovarne Škoda v Mlada Boleslav na
Češkem

Študenti 2. letnika še po Brnu naokrog

Strokovni ogled proizvodnih procesov v Geberitu

Ogled prevoznega podjetja Slavko Šega transport

18

PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Strokovne ekskurzije za dijake
Strokovna ekskurzija v Velenje
S šolo smo obiskali Darsov center na Vranskem. Pokazali so
nam kontrolno sobo, kjer spremljajo dogajanje na avtocesti,
svoje delovne stroje in mehanizacijo, ki jo potrebujejo za vzdrževanje avtocest. Obiskali smo tudi Gorenjevo avtomatizirano
skladišče, kjer vse delo od vhoda do izhoda iz skladišča opravljajo roboti. /…/ Turistična vodnica nam je predstavila tudi center mesta in Velenjsko jezero, na katerem smo si lahko ogledali
vajo s čolni na daljinsko upravljanje, saj je naslednji dan tam
potekalo tekmovanje. Žan Lajmsner

Strokovna ekskurzija v Luko Koper
Odpravili smo se na strokovno ekskurzijo v Luko Koper. Na
začetku sta nam gospoda policista predstavila varnost Luke
Koper in kako je le-ta zagotovljena na njihovih čolnih, ladjah in
podobno. Direktor družbe nam je razložil način dela v Luki, s
čim se ukvarjajo, pa tudi zgodovino družbe ipd. Sledil je voden
ogled po Luki: ena skupina si je najprej pogledala vojaško patruljo, medtem ko je druga skupina spoznavala ladje. Nato smo
si ogledali iz avtobusa kontejnerski terminal, garažne hiše in
nekatere druge objekte v Luki. Rene Rižner

Na strokovni ekskurziji v Prago, Češka
Naša strokovna ekskurzija se je začela z ogledom tovarne Škoda; spremljali smo njen nastanek od zgodovine do proizvodnje
vozil. Sledil je voden sprehod po Hradčanih. Najbolj všeč mi je
bil sprehod skozi praško brano, kjer smo se kot nekoč češki
kralji sprehodili do Staromestnih namesti, kjer smo si ogledali
Mestno hišo, židovsko četrt, Tynsko cerkev. Prav poseben pa je
bil sprehod po Karlovem mostu čez reko Vltavo. Most je okrašen s 30 kipi in skulpturami v baročnem slogu. Obisk Prage
smo zaključili z ogledom čeških Budjevic na jugu Češke. Petra
Hrovat
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PREDAVANJA, DELAVNICE, POSVETI
Strokovne ekskurzije za dijake
Strokovna ekskurzija na Dunaj
Bilo je zelo lepo, saj smo na Dunaju videli ogromno zanimivih in lepih
stvari. Najprej smo se ustavili v podjetju, ki opravlja javni potniški prevoz po Dunaju. Izvedeli smo številne zanimivosti. Kasneje smo se odpravili do postaje podzemne železnice in se odpeljali do središča mesta,
kjer smo videli znamenitosti Dunaja. Nato smo se z avtobusom odpravili
do Schönbrunna in si tam ogledali njihov živalski vrt, kjer smo videli
ogromno živali. Žan Lajmsner

Strokovna ekskurzija na Primorsko
Z dijaki prvih letnikov smo se odpravili na ekskurzijo v Posočje, Goriška Brda
in na Kras. V Kobaridu smo obiskali muzej 1. svetovne vojne. Po ogledu muzeja smo si ogledali še italijansko kostnico, kamor so bili z okoliških vojaških
pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7014 italijanskih žrtev prve svetovne
vojne.
Pot smo nadaljevali z vožnjo do Goriških Brd. Alen Ištoković

2. letniki raziskujejo Gradec

1. letniki raziskujejo Celovec

4. letnik raziskujejo Prago

4. letnik raziskujejo Dunaj
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU
Praktično usposabljanje pri delodajalcu – PUD doma in v tujini
Dijaki obeh programov morajo v 3. in 4. letniku opraviti obvezno praktično usposabljanje pri delodajalcu. Predstavljena so mnenja
in vtisi naših dijakov.
vojo prakso sem opravlja pri podjetju Frikus špedicija. V podjetju sem spoznala, kako poteka prevoz avtomobilov od pošiljatelja do prejemnika, kako se vozila
vojo praktično usposabljanje sem opravljal pri varnostnem pod- carinijo, kakšno transportno dokumentacijo potrebujemo
jetju VARGAS-Al, kjer se ukvarjajo s fizičnim in tehničnim varo- zanje, kakšne poškodbe poznamo in kako jih beležimo.
vanjem ljudi in premoženja. /…/ Bil sem tudi pri poklicnih gasilcih, Veliko sem delala in komunicirala tudi s šoferji, katerim
saj ima VARGAS-AL prav tako svoje gasilce, ki skrbijo za požarno sem predajala vso transportno dokumentacijo, ki jo potrevarnost znotraj Talum-a, udeležil sem se njihovih predavanj o požar- bujejo. G. Sagadin
ni varnosti. Vse te izkušnje so pripomogle k nadgradnji mojega znanja na področju zasebnega varovanja in s tem se je porodila tudi želja po opravljanju dela varnostnika. Nejc Potočnik
ridobil sem znanje o tehničnem varovanju in pa delu
na terenu. Tudi na naši šoli bi morali imeti podoben
sistem, kot ga imajo na Finskem, ker se samo na tak način
a Finskem sem pridobila ogromno izkušenj, ki jih v domačem naučiš stvari, teorija ni praksa. Alen Ternik

S

S

P

N

okolju ne bi mogla pridobiti. Naučila sem se od najpreprostejše
dostave pošiljk, pa vse do upravljanja z viličarji. Moje izkušnje pa se
ne končajo le v stroki, temveč segajo tudi tja do komunikacije v angleščini, saj je bila komunikacija na Finskem izključno v angleškem
jeziku. Tako sem izboljšala tudi besedni zaklad in pridobila izkušnjo,
kako uporabiti besede, da te ljudje, ki znajo angleško, bolje razumejo.
Petra Hrovat

N

aša praksa se je začela na sedežu podjetja Varnost Maribor d.
d., ki organizira opravljanje prakse za dijake Srednje prometne
šole Maribor. Najprej so nam skozi predavanja predstavili različna
področja varovanja oz. svoj poslovni sistem. S testom so preverili
tudi, s kakšnim znanjem smo prišli pripravljeni na prakso. /…/ V nadaljevanju prakse je sledila seznanitev z organizacijo sektorja tehničnega varovanja in varstvenega inženiringa. Med prakso smo se seznanili tudi s sektorjem javnega zbiranja in s terenskim delom v času
Festivala Lent, svoje teoretično znanje smo uspešno uporabili v praksi. Poleg omenjene prireditve smo prakso opravljali na naslednjih
varovanih objektih: Mercator, Dravske elektrarne, UKC Maribor in
Večer. Ta del prakse je bil najbolj zanimiv, saj so nam varnostniki
lahko v praksi razkazali, kako varujejo objekte, kakšno opremo in
tehnologijo uporabljajo in v kakšnih prostorih delajo. Zapisali Teja
Lampe in Sabina Šumič
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N

a Finskem sem kot logistični tehnik pridobila veliko
novih izkušenj. Finska je bila predvsem dežela, v
kateri sem se naučila, kako svoje znanje uporabiti v praksi. Naučila sem se veliko novega, kako upravljati z viličarji,
kako pravilno naložiti in zavarovati tovor, kako upravljati s
simulatorji in še veliko več. Finska je bila neprecenljiva in
neponovljiva izkušnja. Gabrijela Sagadin

Z

elo zanimivo mi je bilo akcijsko dogajanje na praksi,
to je nekaj, česar ne moremo biti deležni v Sloveniji.
Prav tako so mi bile všeč vse praktične dejavnosti, pri
katerih smo lahko razvili našo teorijo, pridobljeno v Sloveniji. Alen Fistrovič

B

ivanje na Finskem je bila zame nova izkušnja, videl
sem del sveta, spoznal sem nove ljudi in njihovo kulturo. Največ, kar sem odnesel, je to, kako varnostniki odreagirajo na nevarnost; naučil sem se, kako namestiti in
povezati alarmni sistem. Natančneje sem spoznal, kako
poteka varovanje v podjetjih, na kaj moraš biti pozoren, in
tega, da brez team-worka delo ni uspešno opravljeno. Žan
Vinšek

MEDNARODNI PROJEKTI
Erasmus+ - srednja šola
IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

V

aktualnem projektu Izzivi in priložnosti (junij 2016− maj 2018) so bili
naši gostitelji finski učitelji in dijaki partnerske šole, ki je del poklicnega šolskega
centra Osao v Oulu, enota Liminka Kempele. Naši dijaki logistični tehniki in
tehniki varovanja so sodelovali pri praktičnem pouku in praktičnem usposablja-

NOVA ZNANJA,
NOVE PRILOŽNOSTI

T

udi v projektu učne mobilnosti Nova
znanja, nove priložnosti (Erasmus+)
so bili naši partnerji finski dijaki in učitelji.
Glavni cilji projekta logističnih tehnikov in
tehnikov varovanja so bili: razvijanje poklicnih in ključnih kompetenc, prenašanje
teoretičnega znanja v resnične življenjske
situacije, komuniciranje v tujem jeziku in
tujem jeziku stroke, nadgradnja lastnega
strokovnega znanja.
Tukaj je še nekaj misli naših dijakov:
Mobilnost na Finskem se mi je zdela zelo

nju pri delodajalcu, medtem ko so učitelji opazovali aktivnosti pri pouku. Dijake sta na Finskem navdušili količina
praktičnega dela ter oprema, ki so jo pri
pouku in pri delu lahko uporabljali
(simulatorji, viličarji, vozila, gasilska
oprema z gasilskim vozilom, poligoni,
magnetna vrata, pripomočki za tehnično
varovanje …).
Danijela Kačinari, koordinatorka projekta
zanimiva in poučna. Naučil sem se veliko novih stvari predvsem s praktičnega
vidika. Vse svoje znanje, ki sem ga do
sedaj pridobil v Sloveniji, sem zdaj uporabil in preizkusil še v praksi. Najbolj mi
je bilo všeč delo z viličarji ter vožnja
tovornjakov. Všeč mi je bilo tudi sodelovanje s finskimi dijaki, saj so zelo prijazni in radi pomagajo. Zanimivo je bilo
tudi, ko smo odšli na teren in smo lahko videli oz. smo bili del tega, kako
tovor naložijo na tovornjak, ga zavarujejo
in katero dokumentacijo potrebujejo za
dostavo. Aleksej G.
Naučila sem se veliko novih stvari, tako
teoretičnih kot praktičnih. Prakse smo
imeli precej več, kar mi je bilo še posebej

všeč, saj v Sloveniji nimamo take možnosti. Zelo dobro pa bi bilo, da bi kaj takega
uvedli tudi v slovenskem šolskem sistemu. Vivien M.
mag. Mateja Petrovič, koordinatorka projekta

Vtisi naših dijakov, ki so prakso opravljali v tujini
Kako preživeti na Finskem?
Dobro vprašanje.

P

rvi teden smo imeli pouk s finskimi
dijaki, z njimi smo sodelovali pri
njihovih učnih urah varstva pred požari in
tehničnega varovanja. Pri VPP smo opazovali dijake, kako opravljajo različne
naloge, seveda pa smo tudi mi dobili priložnost sestaviti gasilske cevi in z njimi
pogasiti požar. Pri tehničnem varovanju
smo se seznanili s tem, kako sestaviti
protivlomno centralo in z njo povezati
vse senzorje oziroma sisteme. Drugi te-
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den smo imeli prakso pri podjetju Securitas. Razporedili so nas na 6 različnih objektov. Vsak dan smo obiskali drug objekt. Veliko smo izvedeli o njihovem fizičnem in tehničnem varovanju. Tretji teden
pa smo obiskali Božička, videli smo del
Švedske in obiskali smo živalski vrt. Zapisala Valerija Maneva
Potovanje na Finsko je bilo prvič, da sem
bila za toliko časa od doma. Dijaki in profesorji v Liminki so nas sprejeli z vese-

MEDNARODNI PROJEKTI
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ljem in smo postali zelo dobri prijatelji.
Nastanjeni smo bili v dijaškem domu.
Finski dijaki so nas naučili kar nekaj finskih besed. Presenečena sem bila, kaj vse
se učijo v šoli. Šola ima svoje gasilsko

vozilo in opremo, opremo za sisteme
tehničnega varovanja, katere lahko dijaki
sami sestavljajo, učijo se, kako zmontirati
takšne sisteme … V njihovi šoli je poudarek na praktičnem znanju, ne le na teore-

tičnem. Zadnji teden smo obiskali tudi
Božička. To je bila zabavna izkušnja, saj
imam dokaz, da res obstaja (ha-ha).
Zapisala Marina Vengust

Utrinki s Finske

LET'S GO FURTHER

S

pomladi 2017 je naša šola gostila
dijake in učitelje iz srednješolskega
poklicnega centra v Oulu na Finskem. V
okviru projekta Let's go further
(Erasmus+) so pri nas opravljali praktično
usposabljanje pri delodajalcu, se seznanjali s slovensko kulturo in spoznavali
našo državo. Pri izvedbi tega programa je
šola sodelovala s podjetji: Varnost Mari-

bor, F. A. Maik, Prostovoljno gasilsko
društvo Ptuj, Mestna občina Maribor Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor, Občina Ptuj – Medobčinsko redarstvo, Snaga in Hiko Trade.
Zapisala Danijela Kačinari

Finski dijaki 2017
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VIŠJA PROMETNA ŠOLA IN ERASMUS+

E

rasmus+ je program Evropske skupnosti za izobraževanje,
usposabljanje, mladino in šport za obdobje 2014–2020.
Udeležencem terciarnega izobraževanja nudi različne priložnosti
na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in
sodelovanja v mednarodnem okolju. Sodelovanje Višje prometne
šole v programu Erasmus Plus omogoča študentom VPŠ študij
na tujih fakultetah, usposabljanje v tujih podjetjih, spoznavanje
tujih kultur in življenja izven Slovenije.
Višja prometna šola Maribor bo v letu 2018 praznovala 10.
obletnico sodelovanja v projektu Erasmus. V tem obdobju je
šola navezala stike s tujimi višjimi in visokimi strokovnimi šolami, ki izvajajo podobne študijske programe. Višja prometna šola
Maribor sodeluje zlasti z naslednjimi tujimi institucijami:



DK Lillebaelt Academy of Professional Higher Education,
Odense



HR University of Split



HR Polytechnic of Međimurje in Čakovec



HR University of Dubrovnik



LT VILNIUS UNIVERSITY OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES, Faculty of Technical Sciences



LT Kauno Kolegija / University of Applied Sciences



CZ CZECH TECHNICAL UNIVERSITY OF PRAGUE, Faculty
of Transportation Sciences



PL SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of
Transport



CZ College of Logistics, Prerov





CZ Higher Vocational School of Business and Trade, Prerov

TR Istanbul Kavram Vocational College of Higher Education



TR Beykent University, Istanbul

HR Polytechnic of Rijeka



TR Sakarya University



L

Nekaj utrinkov naših študentov na študiju v tujini

uka Košir (študent VPŠ, predsednik Študentske
skupnosti VPŠ) je del študijskih obveznosti opravil
na Danskem; po končanem 2. letniku se je odpravil v
Anglijo na usposabljanje za pilote. Vsebine šolanja za
ta perspektivni poklic je predstavil študentom VPŠ
(22. 12. 2015).
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Janja Kovač, Litva, 2008

Laura, Litva, 2009

Miha, 2016, Danska
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Erasmus+ - višja šola

a Višjo prometno šolo so prav tako prihajali študentje iz tujih šol, da
opravijo del študijskih obveznosti pri nas – Kristina in Bohumil iz
Češke, Damla in Hacer iz Turčije ... Ekipa študentov iz Danske (pod vodstvom predavatelja Finna) je na šoli 14 dni sodelovala pri študijskem procesu in si ogledala še prometne povezave/sisteme ter spremljala potek proizvodnih procesov v podjetjih po Sloveniji.
Danski študenti pri nas, 2015

Tudi naši predavatelji so preko Erasmusa potovali na tuje šole in tam predstavljali naše programe, sodelovali na konferencah in se seznanili z različnimi logističnimi šolami, njihovimi metodami poučevanja, zagotavljanja praks v tujini ipd.
(veliko takih izkušenj smo prinesli iz Nizozemske).

Vilna (Litva, 2008) – začetki Erasmus povezav z Vilnius College
of Technologies and Design; mag. Dušan Kolarič in Živa Trstenjak

Predavateljici VPŠ v Valenciji, Španija, 2013

Predavateljice v Litvi

Prav pri potovanju na Nizozemsko (2016) smo se v praksi preizkusili v načrtovanju prevozov, komunikaciji v tujem jeziku, v
komunikaciji s podpornimi službami za čisto okolje …
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ŠOLA AMBASADORKA
EVROPSKEGA PARLAMENTA
Obisk evropske poslanke Patricije Šulin na
Prometni šoli Maribor
Naši dijaki so ambasadorji Evropskega
parlamenta, naša šola je ambasadorka.
Obiskala nas je evropska poslanka Patricija Šulin in v okviru nacionalnega projekta
“Šola ambasadorka Evropskega parlamen-

ta” predstavila svoje delo in aktivnosti v
Evropskem parlamentu ter z vodstvom
šole otvorila info točko. Za odlično opravljeno delo so trije dijaki in mentor odpotovali v Strasbourg, v parlament, ker so
sodelovali v diskusijah Eurošole.
Mentorici: Klavdija Živko Pal in Mateja
Petrovič

Naša šola pa je prejela uradno plaketo Šola ambasadorka
Postali smo ponosni ambasadorji Evropskega parlamenta.

Evropskega parlamenta.

OBISK EVROPSKEGA
PARLAMENTA V
STRASBOURGU

O

ktobra 2017 so se dijaki Srednje
prometne šole udeležili študijskega obiska ambasadorjev iz programa
Šola Ambasadorka Evropskega parlamenta in se vključili v delovanje Eurošole v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Našo šolo so predstavljali trije
dijaki: Anastazija Mernik, Karmen Kojc
in Kristjan Pesjak. Seznanili so se z načinom delovanja parlamentarne demokracije in se družili z mladimi iz vse
Evrope.

Naši dijaki in mentor v Strasbourgu.

Zapisal Bruno Kralj

27

DEJAVNOSTI, ŠPORT, KULTURA, DOSEŽKI, PRIREDITVE,...
Obisk Violete Bulc,
evropske komisarke za promet

P

rometno šolo Maribor je obiskala tudi evropska komisarka
za promet, gospa Violeta Bulc. V uvodnem govoru je poudarila, kako pomembno je znanje tujih jezikov in sposobnost
sodelovanja v timskem delu/duhu.
Zapisala Teja Lampe

SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM V NARODNEM DOMU
V začetku junija poteka slavnostna podelitev diplom diplomantom Višje prometne šole v programih logistično inženirstvo,
ekonomist ter varstvo okolja in komunala. Za diplomante in
njihove povabljene ter mentorje in druge goste pripravimo krajši kulturni program. Po slavnostni podelitvi in slikanju diplomantov sledi pogostitev. Študij na Višji prometni šoli je ob 15obletnici delovanja šole uspešno zaključilo že več kot 1000
diplomantov.

Kulturni dan na Prometni
šoli Maribor
3. 2. 2016 smo kulturni dan na Prometni šoli Maribor preživeli v družbi
Janje Vidmar, priljubljene mladinske
pisateljice. Pisateljica je med mladimi
in odraslimi precej priljubljena prav
zaradi tematike, ki knjižne junake
tesno povezuje z vsakdanjimi zgodbami naših mladostnikov – njihovih srečnih in nesrečnih ljubezni,
slabe samopodobe, družinskih nesoglasij in nasilja, najstniške
zdolgočasenosti, revščine, integracije iz drugih kultur ipd.

Kulturni dan v letu 2017 pa
smo odpeli v družbi Jerneja
Dirnbeka (člana MI2) in se
naposlušali njegovih balad.
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Kvačkarija

S

odelovala je tudi naša šola. Po šestih mesecih kvačkanja in zbiranja kvadratov smo uspešno zaključil projekt. Jolanda Radolli

DEJAVNOSTI, ŠPORT, KULTURA, DOSEŽKI, PRIREDITVE,...
EVROPSKI DAN JEZIKOV

S

kupaj z dijaki učiteljice tujih jezikov
pripravljamo tudi različne prireditve.
Prvo pripravimo že septembra ob evropskem dnevu jezikov.
Vsako leto praznujemo nekoliko drugače,
spodbujamo ustvarjalnost, medkulturnost,
večjezičnost in učenje jezikov. Dijaki nas
vedno znova navdušijo z izdelki, idejami in
motiviranostjo za delo.
Morda bo čajanka, ki smo jo ob evropskem
dnevu jezikov pripravili v letošnjem šolskem letu, postala tradicionalna.

DOBRODELNI BAZAR

V

decembru pečemo božične piškote, ki jih ponudimo
na dobrodelnem bazarju in tako pomagamo pri zbiranju prostovoljnih prispevkov za šolski sklad.

BRALNA TEKMOVANJA
MATEMATIČNI KENGURU
Tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru je potekalo v četrtek, 16. marca 2017 ob 13. uri že tradicionalno na naši šoli. Sodelovalo je kar 45 dijakov vseh letnikov. 15 naših dijakov je na šolskem tekmovanju dobitnikov bronastih priznanj. .

T

udi pri bralnem tekmovanju in tekmovanju iz znanja angleščine
in nemščine so naši dijaki zelo uspešni. Bookworms in Pfiffikus
sta bralni tekmovanji, ki se ju vsako leto udeleži okoli 70 dijakov.
Tekmovanje poteka v spletnem okolju. Najuspešnejši dijaki prejmejo
priznanja.
Poliglot, tekmovanje iz znanja angleščine, našim dijakom omogoča,
da kritično ocenijo svoje znanje in ugotovijo, na katerih področjih so
res odlični in na katerih bo potrebno znanje nadgraditi.

Dnevi evropske kulturne dediščine 2017

L

etos smo že tretje leto sodelovali pri projektu Dnevi
evropske kulturne dediščine, ki poteka v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Glavni cilj
projekta se je nanašal na ozaveščanje o pomenu pitne
vode in kako ohraniti čisto vodo ter okolje za naše zanamce.
Koordinatorica: Romana Orthaber
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Rotarijski lonec

P

ROMETNA ŠOLA MARIBOR – zavod se predstavlja tudi na izvenšolskih dobrodelnih dejavnostih in tako skrbi za širšo promocijo šole.
Prometna šola Maribor – absolutni zmagovalci: 1. mesto za izgled stojnice, 2. mesto v kuhanju jedi na žlico, 2. mesto v peki domačega kruha.

Sonček pekoč, lonec že vroč in bograč pekoč. Prometna šola Maribor na
Trgu svobode v Mariboru na tekmovanju v kuhanju Rotaryskega lonca.
Benjamin Pivec
Maribor, 21. 10. 2017

Kostanjev piknik

N

ajboljše kostanje zna speči Jožek Hartman, profesor na Srednji prometni
šoli.

Izpeljali smo že 3. tradicionalni kostanjev piknik Prometne šole Maribor pred
šolsko lokomotivo. Skupaj smo spekli okoli 20 kg kostanjev. Uživali smo ob peki
in druženju v lepem sončnem vremenu. Jožek Hartman

Prenovljen dijaški in študentski kotiček
presenečenje po krompirjevih počitnicah

O

prenovi tega kotička, v katerem tako radi svoj prosti čas preživljajo dijaki in študentje, se je govorilo kar nekaj let, a je vedno zmanjkalo denarja. S sponzorskimi sredstvi, predvsem pa z veliko truda naših hišnikov (in enodnevne ekipe VPŠ), nam je končno
uspelo. Veseli smo prav vsak dan, ko vidimo, da kotiček služi svojemu namenu. da kritično ocenijo svoje znanje in ugotovijo, na katerih
področjih so res odlični in na katerih bo potrebno znanje nadgraditi.

Kri rešuje življenja, zato
smo tudi mi krvodajalci
Humanitarna nota se kaže tudi ob
sodelovanju na krvodajalskih akcijah, ki se jih dijaki in dijakinje
Srednje prometne šole udeležujejo že vrsto let. Na naši šoli
organiziramo dvakrat letno krvodajalsko akcijo.
mag. Mateja Petrovič
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ŠPORTNE IGRE VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR
Športne igre so tradicionalno srečanje študentov, mentorjev iz podjetij, predavateljev in drugih zaposlenih na VPŠ. Prijetno druženje in športni dogodek se po navadi
odvija konec junija, ob koncu študijskega procesa na Višji prometni šoli v športnem parku Ribičija. Med športnimi aktivnostmi smo izvedli odbojko, pikado in nogomet. Družabni del je zadnja leta izveden brez plesa, pa kljub temu podprt z
dobro hrano in s prijetnim druženjem.

Šolska nogometna ekipa proti
NK Maribor

Š

port je sestavni del življenja in delovanja šole. Skozi
60 let se je nabralo veliko priznanj, medalj, pokalov,
ki so jih osvojili dijaki in mentorji. Organiziranih je bilo
veliko tekmovanj v posamičnih in ekipnih športih. V
nadaljevanju predstavljamo nekaj naših novejših dosežkov in utrinkov.
2007, Jubilej ob 50-letnici Prometne šole smo obeležili
tudi z nogometno tekmo med šolsko ekipo in NK Maribor. Tekmo v hudem nalivu so tesno dobili vijoličasti.

SMUČANJE,

2. kolesarski izlet v naravo

DESKANJE

Srednje prometne
šole Maribor (junij
2017), ki so se ga
udeležili
Kristjan
Sevčnikar,
Uroš
Klampfer in Matic
Dvoršak, Jožef Hartman (organizator),
Zlatko
Šehovič
(spremstvo).

13. 3. 2014 smo se udeležili državnega tekmovanje na Rogli v deskanju in smučanju. Naš
dijak Aleš Mlaker
je
osvojil drugo mesto v
deskanju. Mentorica A.
Štrucl
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ROKOMET

KOŠARKA

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO

Tretje mesto na regijskem srednješolskem tekmovanju v novembru 2016. Sodelujoči dijaki: Sandi Perger, Kevin Caf,
Vito Habjanič, Sergej Ekart, Jan Mihelič,
Jan Zadravec, Nej Rožman Rader, Denis
Topolovec, Alen Pondelek, Aleš Žganjar.
Mentorica A. Štrucl

Na šoli poteka enkrat tedensko košarkarski krožek. Glavni akterji so dijaki 2. letnika, ki imajo zelo radi košarko. Večinoma
igramo tri na tri do 21. Decembra smo
igrali na občinskem tekmovanju. Kot
mentor skrbim za prijateljske tekme s
Slomškovo gimnazijo in srednjo gradbeno.
Zlatko Šehovič, mentor

Področno prvenstvo v streljanju PC Maribor SŠ serijska zračna puška 1. mesto
dijaki Srednje prometne šole Maribor.
Dušan Veršec, mentor

JUDO

L

ahko se pohvalimo, da naši dijaki vsako leto
dosegajo zavidljive rezultate na področju
juda.

V novembru 2017 je v Slovenj Gradcu potekalo
srednješolsko državno prvenstvo v judu. Srednjo
prometno šolo Maribor je zastopala dijakinja 2.
letnika Andreja Tomažič. Kljub bolezni je svoje
delo opravila več kot odlično in se znova povzpela na najvišjo stopničko ter dokazala, da je v dobri formi za tekmovanja na evropskih pokalih.
Denis Šajher je na svetovnem članskem prvenstvu v judu 2017 Dakar v Afriki osvojil odlično 2.
mesto.

V

novembru 2017 je v Slovenj Gradcu potekalo srednješolsko državno
prvenstvo v judu. Srednjo prometno šolo Maribor je zastopala dijakinja
2. letnika Andreja Tomažič. Kljub bolezni je svoje delo opravila več kot odlično in se znova povzpela na najvišjo stopničko ter dokazala, da je v dobri
formi za tekmovanja na evropskih pokalih.
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SAMBO
(= SAMoobramba Brez Orožja)
Sambo je eden od načinov športnega boja, danes
se obravnava kot samostojna oblika športa. Nastal
je v nekdanji Sovjetski zvezi in je rezultat ustvarjalnih raziskovanj sovjetskih trenerjev in športnikov. Sambo je predvsem borilna veščina, namenjena varnostnikom, policistom, tudi vojakom. Tudi
našim bodočim varnostnikom je ta borilna veščina
prirasla k srcu. Sambo je sestavni del izobraževalnega procesa dijakov naše šole, ki so se odločili za
smer tehnik varovanja. Tako nas vsako leto obiskujejo trenerji iz Moskve in delijo svoje znanje ter
izkušnje z našimi dijaki.
Naši dijaki so tudi na tekmovanjih v borilnem športu – SAMBO – izjemno uspešni in dosegajo zavidljive rezultate. Nanje smo zelo ponosni. Člani samba
Žiga Grdadolnik in Andreas Čeh sta se udeležila
Svetovnega prvenstva v sambu v Severni Koreji leta 2015. Mentor D. Stoianov

Po izkušnje v Moskvo

V

letu 2014 je šest dijakov Srednje
prometne šole MB (Nika Letonja,
Diana Robar, Blaž Brumec, Kristijan Pelcl,
Andreas Čeh, Žiga Grdadolnik) skupaj s
trenerjem Dmitrijem Stianovom odpotovalo v Moskvo. Tja so odšli z namenom, da
nadgradijo in izpopolnijo svoje znanje v
sambo tehnikah. samoobrambe brez orožja. Dijaki so pod strokovnim vodstvom
trenirali dvakrat na dan, zjutraj in zvečer.
D. Stoianov

Karateist Aleks Klobasa

N

aš dijak Aleks Klobasa obiskuje 1. c razred, smer
tehnik varovanja. Aleks je član karate državne reprezentance Slovenije, kar nam je v veliko čast. Je odličen
športnik v svoji kategoriji, kar že odraža dejstvo, da je bil
udeleženec za svetovno kadetsko prvenstvo, na katero gre
samo eden iz svoje kategorije, a mu je pot preprečila poškodba. Kasneje je pozdravil poškodbo in že na naslednji
mednarodni tekmi zmagal; prav tako je zmagovalec pokalne tekme za pokal Slovenije ter zmagovalec zadnje mednarodne tekme v Mariboru. Jožef Hartman, razrednik
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UMETNOST, KULTURA

natečaju GAZIANTEP v Turčiji dijakinja Aleksandra Kmetič prejela srebrno priznanje, Bilal Hotović pa bronasto priznanje.

D

ijaki in dijakinje naše šole so uspešni tudi na likovnem področju. Pod vodstvom mentorice ge. Romane Orthaber že
vrsto let sodelujejo na številnih likovnih natečajih, kjer dosegajo zavidljive rezultate.
V preteklem šolskem letu je na 29. mednarodnem likovnem

Nagrajena so bila tudi številna dela dijakov likovnega natečaja
»GOZDOVI - LES«. Priznanja so prejeli naši dijaki: Kaja Počivavšek, Nik Rebernak, Maja Potisk, Tina Čuček, Primož Malek
(fotografija), ki so ustvarjali na temo »Gozdovi – les, naravno
bogastvo in prihodnost moje domovine«.

Na mednarodnem likovnem natečaju GAZIANTEP v Turčiji je srebrno priznanje in plaketo za likovno delo v tempera tehniki z naslovom Drevo-simbol življenja prejela tudi Sarah Grašič.

Leta 2016 s srebrom nagrajeno likovno delo Bora Graceja.
Sarah Grašič je
bila tudi nagrajenka v okviru
Čevljarčkovega
festivala in prejela nagrado za
likovni izdelek
na
temo
»Čevljarček«.
Mentorica in
sodelujoči na podelitvi priznanj v okviru Čevljarčkovega festivala.

Literarni natečaj

O

b 20. obletnici
genocida v Srebrenici je bil organiziran literarni natečaj
z
naslovom
''Brazgotine vojne so
večne''. Pod mentorstvom mag. Maje
Cafuta je 2. mesto
dosegla dijakinja TJAŠA Capl, 3. mesto pa STAŠA Skok.
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N

aši dijaki so ustvarjali tudi na temo
»Srečanje pri vodnjakih in studencih«.
Nagrajeni so bili kar štirje dijaki: Grega Kumer
– fotografija ter za likovna dela Michelle
Magerl, Nika Gajser in Aleksandra Kmetič.

P

roslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti na PŠ Maribor. Naš gost je bil pevec Isaac Leandro Palma.

O

b kulturnih dnevih, literarnih večerih ali ob drugih posebnih priložnostih, kjer se srečujemo z lepo slovensko besedo, njenimi ustvarjalci, z likovno in glasbeno umetnostjo
smo gostili številne znane osebe. Z nami so že bili: Ciril Zlobec, Tone Pavček, Tone Kuntner, Lucija Stupica, Aleš Štoeger,
Bojan Golija, Tone Partljič, Marinka Fritz Kunc, 6pack Čukur,
Adi Smolar, Janja Vidmar, Isaac Leandro Palma, Jernej Dirnbek.

Predaja loparčka leta 1982.

Predajo loparčka 2017 je osvojil 3.a razred
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Maturantski ples Srednje prometne šole Maribor 2017 je potekal pod okriljem plesne šole Pingi v telovadnici Zavoda Antona Martina
Slomška. .

Podelitev priznanj najboljšim dijakom in dijakinjam mariborskih
srednjih šol. Podelitve se je udeležilo tudi nekaj naših dijakov.

Naši maturanti 2017

VIKEND Z DEVETOŠOLCI

N

a srednji šoli organiziramo spomladanska druženja z
osnovnošolci, dijaki in profesorji. Namen druženja je učencem predstaviti našo šolo, s poudarkom na aktivnostih pri strokovnih predmetih in obšolskih dejavnostih. Koordinatorica Klavdija Živko Pal
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SPOZNAVNI VEČERI ŠTUDENTOV

Š

tudentski svet VPŠ organizira spoznavni večer študentov na
začetku študijskega leta in med njim še več družabnih srečanj (odvisno od zavzetosti generacije za druženje). Na ta dogodek smo vabljeni tudi zaposleni.

BOŽIČEK na Višji prometni šoli

Z

adnje študijske dni v decembru študente VPŠ vabimo na božično-novoletni zajtrk. Obišče nas tudi Božiček in študente skromno obdari. ko se v jedilnici posedejo študenti, jih postrežemo s kavo, čajem in z rogljički. Darilca jim razdeli Božiček kar sam.

BOŽIČEK NA PROMETNI ŠOLI ZA MALO MLAJŠE OTROKE
Na Prometni šoli že tradicionalno konec decembra organiziramo prihod Božička tudi za otroke zaposlenih. Božiček jih povabi v šolsko knjižnico, kjer jih najprej razveseli z igrico za otroke, potem pa jim razdeli še darila in sladkarije …
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Gremo mi na boljše

P

ogosto se zgodi, da nas življenje
postavi na rob. Lahko nas pahne tudi
čez rob. Dijaki naše šole v zadnjih letih
kažejo vedno več zanimanja za prostovoljno delo. Letos smo za dobrodelni
koncert za brezdomce zbrali 250 evrov.
Naši dijaki so se pod vodstvom vzgojitelja
udeležili tudi tradicionalnega piknika za
mariborske brezdomce, kjer so naši dijaki
nastopali v vlogi družabnikov.

Še posebej močan vtis je na dijake in
dijakinje naredil obisk brezdomcev v
njihovem zavetišču na Ruški cesti v Mariboru. Tam so dijaki slišali osebne izkušnje
brezdomcev. Strnili smo nekaj misli dijakinje:
Potem, ko sem bila na obisku v zavetišču
za brezdomce, sem ostala brez besed.
Glede na govorice drugih ljudi, da so
brezdomci pijanci, da rajši pijejo, kot pa
delajo, je to popolna ne- resnica! Moje
mnenje je, da so brezdomci enakopravni
ljudje, čeprav se nekateri ljudje tega ne
zavedajo in jih zanemarjajo. Brezdomci so

Tutorstvo na naši šoli
Dijaško tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri izbrani dijaki drugih letnikov prvošolce usmerjajo pri vsakdanjih dilemah dijaškega življenja in jim svetujejo pri
učenju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki
se pojavijo med šolanjem. Tutorji prvošolcem jim bodo tutorji naslednja tri
šolska leta. Mateja Turk, koordinatorica

38

postali z razlogom, zaradi katerega bi
lahko postal tudi vsak od nas (npr. izguba staršev, bolezen, brezposelnost). Vsak
od nas lahko kdaj pristane na tem mestu.
Živijo v majhnih skupnih prostorih, delijo
kopalnice, živijo v nezavidljivih okoliščinah ... Ugotovila sem, da čeprav živijo v
pomanjkanju, imajo veliko srce in bi naredili vse, da bi lahko na novo zaživeli.
Tudi meni ni bilo lahko, ko sem spoznala
njihove zgodbe, vendar sem skupaj z
vami v boju za boljše vseh nas. Michelle
Magerl
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DIJAŠKI DOM

učenje, učno pomoč ter možnosti za organizirano preživljanje
prostega časa.

SREDNJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR

Dijaki in dijakinje organizirano preživljajo prosti čas v vzgojnih
interesnih dejavnostih. Predvsem so to športne, kulturne in humanitarne dejavnosti. Športna dejavnost je ena izmed najpomembnejših aktivnosti dijakov v dijaškem domu. Drago Praprotnik

D

ijaški dom je namenjen dijakom in dijakinjam, ki nadaljujejo
s šolanjem izven kraja bivanja. Zagotavlja jim možnosti za
bivanje in življenje, varnost in skrb, predvsem pa možnosti za

Moje bivanje v DD

V

dijaškem domu Srednje prometne šole lahko biva kar
150 dijakov. Trenutno pa jih biva nekoliko manj. Vsako
leto odidejo starejši dijaki, toda za njimi prihajajo tudi mlajši, za
katere vsako leto v dijaškem domu organiziramo sprejem oz.
tako imenovan ˝krst fazanov˝, kjer se morajo novinci udeležiti
različnih iger. Na koncu pa jih tudi pogostimo s torto.
Poleg zabave so v DD še resnejše stvari, na primer vsak dijak
mora upoštevati pravila o redu v dijaškem domu in za vsakega
dijaka veljajo enaka pravila - brez kakršnih koli izgovorov. Predpisan je tudi izhod, ki je od 18. 00 do 21. 00. Seveda morajo
dijaki pred tem narediti tudi nekaj zase, zato so v dijaškem domu organizirane tudi učne ure od 15. 00 do 18. 00, kjer so na
razpolago vzgojitelji, da dijakom pomagajo pri domačih nalogah
ali pri učenju. Zraven dijaškega doma je tudi velika zelenica, ki

Sprejem novincev v dijaški dom
jo koristimo za različne športne dejavnosti. Zapisala dijakinja DD
SPŠ.

Z

Z

ahvala za dolgoletno
sodelovanje in osveščanje udeležencev v prometu, zlasti mladih – Zavod
Vozim in Višja prometna
šola Maribor – 4. 7. 2017

ahvala SV za
sodelovanje pri
izobraževanju častnikov Slovenske
vojske (program
LIN, modul vojaška
logistika)
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UREDNIŠTVO
Urednica: Maja Cafuta
Sodelavci: Martina Belšak, Alen Fistrovič, Jožef Hartman, Petra Horvat, Petra Hrovat, Alen Ištokovič , Mira Jug Skledar , Danijela Kačinari,
Janja Kovač, Bruno Kralj, Žan Lajmsner, Teja Lampe, Michelle Magerl, Mateja Petrovič, Benjamin Pivec, Nejc Potočnik, Drago Praprotnik,
Jolanda Radolli, Gregor Rak, Rene Rižner, Gabrijela Sagadin, Dmitri Stoianov, Zlatko Šehovič, Ana Štrucl, Sabina Šumič, Alen Ternik,
Mateja Turk , Marina Vengust, Dušan Veršec, Žan Vinšek, Klavdija Živko Pal
Fotografije: Dijaki, študenti, zaposleni in drugi zunanji sodelavci
Lektoriranje: Martina Belšak, Anita Šipek
Oblikovanje: Benjamin Pivec
Izdajatelj: Prometna šola Maribor
Hvala vsem avtorjem, ki ste s svojimi prispevki in fotografijami omogočili, da je ta številka nastala.
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