
 

1 
 

Svetovalnica za BRIHTE 3. triada    

 

 

KAZALO VSEBINE 

 

LEPOTA SKOZI ČAS IN PROSTOR                                                    2                                                                                                                          

MOJA IZBIRA.SI – PROGRAMI                                                        4                                                                                                                                                                                                                                          

VIKI GROŠELJ                                                                                     6                                                                                                                                                              

MIRJANA »MIMA« JAUŠOVEC                                                       8   

JAPONSKI VRT                                                                                 10  

MAJHNI KAMNITI VRTIČKI V POSODAH                                     13                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 
 
LEPOTA SKOZI ČAS IN PROSTOR 
 
20. Stoletje - 1920 -1930 
 
Divja dvajseta leta so bila leta velikega optimizma, ekonomske rasti in nove svobodne 
žensk. Medtem, ko so kratke bob pričeske v prejšnjem desetletju nosile v večini le ženske 
umetniške in intelektualne elite, so se v dvajsetih letih kratke pričeske razširile med vse 
sloje. Viri pripovedujejo, da so ženske zasedle moške brivnice in povzročile nemalo 
negodovanja med moškimi, saj so s tem zašle v njihov svet, kjer so se družili. Prav tako pa so 
postale kratke pričeske simbol ženske emancipacije, zato so moški še toliko raje kritizirali 
novo modo. Kratke ženske pričeske so postale množičen fenomen, ki je presegel vse 
geografske okvire in pravila družbenih slojev. Zelo veliko žensk se je začelo zaposlovati, 
presežek plače pa so z veseljem porabile zase, za nove modne trende oblačil, kozmetike in 
pričeske. Prav tako pa je ta modni trend pospešil tudi razvoj poklica ženskega frizerja, saj ni 
več zadostovalo samo znanje topega, ravnega striženja na suhe lase, ampak so pričeske 
zahtevale tudi več veščin oblikovanja in nova tehnološka znanja. Razcvetela so znanja 
oblikovanja las – trajne ondulacije, ki jo je sicer leta 1872 izumil Michael Marcel Grateu, 
aparat za trajno kodranje pa je leta 1909 predstavil Ludwig Nessler. Aparat je bil zasnovan na 
principu močenja las z alkalno raztopino, nato pa je bilo potrebno lase naviti okrog bakrenih 
navijalcev, ki so se segreli z elektriko. Trajna ondulacija je kratko pričesko naredila še bolj 
zanimivo, hkrati pa je ponudila tudi povečanje prometa v frizerskih salonih. Ženske so si 
morale vsaj enkrat na pol leta narediti trajno, nato pa svojo pričesko vzdrževati z 
navijanjem in rednim striženjem v salonu, kar je omogočilo razcvet frizerske dejavnosti. 
Proti koncu dvajsetih let je postal moden še malce bolj izčiščen videz klasičnega boba – 
gladko paževsko pričesko, ki jo je nosila kontroverzna diva črno-belega filma Louise Brooks. 
Igrala je v precej seksualno obarvanih filmih, prav iz tega razloga pa je ta oblika pričeske 
postala izrazit simbol seksualne osvobojenosti modernih žensk. Razvoj stroke je privedel še 
do ene spremembe – frizerska stroka, ki je bila do tega časa izrazito moški poklic, je počasi 
postajala prostor, kjer so se karierno in ekonomsko začele uveljavljati tudi ženske. Stroka 
se je začela izjemno razvijati, predvsem s pojavom frizerskih šol in izobraževalnih ustanov, 
kjer so se strokovno usposabljale nove generacije frizerjev. 
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 16. 4. 2020 

Tolmin, 16. 4. 2020         

NADALEJVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/
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Pripravila Nataša Skrt Leban  

 

MOJA IZBIRA.SI – PROGRAMI 

 

      

SPLETNI SERVIS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

 

Prejšnji teden ste spoznavali SREDNJE ŠOLE, danes si boste ogledali razdelek PROGRAMI. 

 

V razdelku PROGRAMI izberite TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 2, 3., 4. leta. 

V razdelku VRSTA PROGRAMOV so naštete kratice (PT); PTI; SPI; SSI G.  

Ko zaključite osnovnošolsko obveznost in dobite spričevalo o pozitivno zaključenem devetem 
razredu, se lahko vpišete  v SPI, SSI ali G. 

 

  PTI 

Poklicno tehniško 
izobraževanje  

(2 letno izobražev.) 

 

G 

Gimnazija 

SSI 

Srednje 
strokovno 
izobraževanje 

 

SPI  

Srednje poklicno 
izobraževanje 

 

NPI  

Nižje poklicno 
izobraževanje 

4 letno 
izobražev. 

4 letno 
izobražev. 

3 letno 
izobražev. 

2 letno 

 izobražev. 

 

V PTI (3+2) se lahko vpišete, ko zaključite triletno poklicno izobraževanje. 
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PT - Poklicni tečaj. Zanj se nekateri dijaki zaključijo po zaključenem 4. letniku. 

Ko boste izbrali določen program, boste lahko dobili informacijo o tem: 

- kje se lahko izobražujete za ta program,  

- kakšen je okviren predmetnik,  

- katera podjetja razpisujejo učna mesta, 

- zaposljivosti na trgu dela. 

Vsaka srednja šola del predmetnika prilagodi potrebam v gospodarstvu ali glede na svoja 
opažanja (odprti kurikulum). Zato si v nadaljevanju zbiranja informacij oglejte predmetnike 
na srednjih šolah, na katere se boste morda vpisali. Še več informacij boste dobili v 
naslednjem šolskem letu, ko boste s starši obiskali predvidoma v decembru DNEVE ODPRTIH 
VRAT ali INFORMATIVNEGA DNE v februarju naslednjega koledarskega leta. 

Ker je ponavljanje koristno, si še enkrat oglejte srednje šole v naši regiji. 

- Gimnazijo Jurija Vege Idrija 

- Gimnazijo Nova Gorica 

- Gimnazijo Tolmin 

- Škofijsko gimnazijo Vipava 

- Šolski center Nova Gorica Biotehniška šola 

- Šolski center Nova Gorica Elektrotehniška in računalniška šola 

- Šolski center Nova Gorica Gimnazija in Zdravstvena šola 

- Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola 

- Šolski center Nova Gorica Strojna, prometna in lesarska šola 

- Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 

 

Pa še vprašanje za konec. Ali še obstaja TŠC? 

Odgovor se skriva v naslovu pesmi, ki jo je Lea Sirk lani zapela na Evroviziji  - druga beseda. 

 

??????????????????N????????????????????????????????E????????????????????????????? 
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Pripravil: Matic Šen 

Viki Grošelj  - slovenski alpinist, planinski vodnik, gorski 
reševalec, športni pedagog in pisatelj  

                                                                                                          

Viktor Grošelj (bolje znan kot Viki Grošelj) se je rodil leta 1952 

v Guncljah pri Ljubljani. Že od mladih nog je vzljubil skalo hribe 

in gore. »Alpinizem te drži pokonci. Ne potrebuješ ekstremne 

moči in ekstremne gibljivosti, ampak si lahko z močjo in 

vztrajnostjo, ki se ju da natrenirati v pozna leta, aktiven še dalj 

časa.« 

Viki Grošelj je Slovenec z največ preplezanimi osemtisoč-

aki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Pleza od leta 1967, od 

takrat je tudi član alpinističnega odseka Ljubljana Matica. Alpinizem je bil njegov prvi šport, z 

njim je začel na plezališču Turnc (kratke stene na vznožju Šmarne gore). Nevarnost alpinizma 

je izkusil šele, ko je imel 18 let in se mu je v francoskih Alpah smrtno ponesrečil brat Silvo. 

V svojem alpinističnem delovanju se je veliko ukvarjal z vzgojo, še posebej od leta 1980, ko je 

na Visoki šoli za telesno kulturo diplomiral z nalogo Sistem alpinistične vzgoje.  

Kot alpinist se je vzpel na številne domače in tuje gore ter sodeloval na več kot tridesetih od-

pravah v izvenevropska gorstva. V Himalaji je opravil enajst vzponov na vrhove desetih od šti-

rinajstih osemtisočakov. V svoji karieri si je zadal tri alpinistične projekte: 8000 + (povzpeti se 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpinist
https://sl.wikipedia.org/wiki/Planinski_vodnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pedagog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpinizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osemtisočak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osemtisočak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Šmarna_gora
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vzgoja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Himalaja
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na čim več osemtisočakov), najvišji vrhovi celin (povzpeti se na najvišje vrhove vseh celin) in 

na smučeh od 0 preko 8000 metrov (smučati na različnih nadmorskih višinah). Viki Grošelj je 

avtor trinajstih knjig in soavtor več kot dvajsetih. 

Uspehi – osvojeni osem tisočaki: 

• 10. 10. 1975 Makalu, 8463 m, nova smer v južni steni  

• 4. 5. 1984 Manaslu, 8163 m, južna stena, 

• 28. 7. 1986 Broad Peak, 8047 m, klasična smer; 

• 4. 8. 1986 Gašerbrum II, 8035 m, klasična smer, v alpskem slogu; 

• 5. 11. 1988 Čo Oju, 8201 m, severna stena, prvenstvena smer; 

• 30. 4. 1989 Lotse, 8516 m, klasična smer; 

• 10. 5. 1989 Mount Everest, 8848 m, klasična smer; 

• 20. 10. 1989 Šiša Pangma, 8046 m, južna stena, delno prvenstvena smer; 

• 1. 5. 1991 Kangčendzenga, 8586 m, klasična smer; 

• 13. 6. 1993 K2, 8611 m, klasična smer; 

• 10. 10. 2001 Čo Oju, 8201 m, klasična smer, prvi slovenski smučarski spust z vrha te gore 

in najvišji slovenski osemtisočak, presmučan brez uporabe dodatnega kisika; policijska 

odprava. 

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Viki_Gro%C5%A1elj 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Kolikokrat si že osvojil najvišjo goro v Sloveniji? 

Učitelj Učenec 

3 - krat ? 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Makalu&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Manaslu
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Broad_Peak&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gašerbrum_II
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Čo_Oju&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lotse
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Šiša_Pangma&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kangčendzenga
https://sl.wikipedia.org/wiki/K2
https://sl.wikipedia.org/wiki/Viki_Grošelj
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Pripravil: Matic Šen                                                                                                                

Mirjana »Mima« Jaušovec  - »ko zmagaš v Parizu se življenje 
spremeni«                          

                                                                                    

Mima Jaušovec se je rodila leta 1956 v 

Mariboru. Z igranjem tenisa je pričela pri 

svojih 11 letih v tamkajšnjem klubu Branik 

- Maribor. Pri 14 letih je postala pionirska, 

mladinska in članska prvakinja Jugoslavije.  

Z uspehi se je začela prebijati. Kot mladinka je odšla v Pariz in Wimbledon, osvojila je oba 

turnirja. Leta 1977 je osvojila enega izmed največjih teniških turnirjev na svetu – turnir za 

grand slam Roland Garros v Parizu. V Franciji je bila še dvakrat v finalu, pa v polfinalu 

odprtega prvenstva Avstralije in ZDA, dvakrat v četrtfinalu Wimbledona. Šesta je bila na 

svetovni lestvici med posameznicami, skupno je osvojila pet turnirjev. Leta 1979 je osvojila 

zlati medalji med posameznicami in dvojicami na sredozemskih igrah. Po petnajstih letih 

aktivnega igranja, se je leta 1988 upokojila z razmerjem zmag in porazov med posamezniki 

351–248 oziroma 58,6% uspešnostjo ter petimi turnirskimi zmagami. Vedno ji je ob strani 

stal njen brat Zoran (tudi njen trener).  

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemske_igre_1979
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemske_igre
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Po osamosvojitvi Slovenije je pomagala ustanoviti teniško zvezo, bila je kapetanka vseh 

selekcij. Svetovna profesionalna teniška organizacija WTA jo šteje med legende. Štirikrat je 

bil izbrana za Slovensko športnico leta, v letih 1975, 1976, 1977 in 1980. Leta 1990 je za svoje 

zasluge prejela Srebrni grb Mesta Maribor.  Leta 2012 je bila sprejeta v Hram slovenskih 

športnih junakov.  

Vir: https://www.vecer.com/mima-jausovec-finale-imam-se-vedno-pred-ocmi-6266311 
       https://sl.wikipedia.org/wiki/Mima_Jau%C5%A1ovec 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko namiznoteniških odbojev lahko opraviš v enem poizkusu? 

Učitelj Učenec 

853 ? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_športnica_leta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hram_slovenskih_športnih_junakov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hram_slovenskih_športnih_junakov
https://www.vecer.com/mima-jausovec-finale-imam-se-vedno-pred-ocmi-6266311
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mima_Jaušovec
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Pripravila: Sonja Kodelja 

                               JAPONSKI    VRT 

Vrt je namenjen tudi sprostitvi. Sproščujoče vzdušje nam nudi japonski Zen Garden. To je 
zunanji vrtni slog, ki je zadnja leta postal zelo priljubljen. Japonski vrtovi so zmes 
premišljenega načrtovanja in prefinjene lepote, ki jo občuduje ves svet. 

Zen je šola mahajana budizma in pravzaprav pomeni globoko zamišljeno stanje oziroma 
doseganje razsvetljenja z meditacijo. Potemtakem so vse stvari, ki so povezane z »zenom«, v 
pomoč pri doseganju notranjega miru in spokojnosti. Morda boste prav z oblikovanjem vrta, 
ki vključuje elemente zena, našli notranji mir, po katerem hrepenimo vsi. Ali pa boste, kar je 
prav tako dobro, odkrili še en način, kako vrt spremeniti v harmonično zatočišče. 

Če imate možnost in bi radi v vrt vnesli nekaj zenovskih elementov, sem vam pripravila nekaj 
napotkov za pomoč. 

Elementi japonskega vrta 

Japonski vrt je simbol umirjenosti. Elementi, kot so kamenje, skale in pesek, tvorijo glavnino  

v minimalističnem slogu urejene krajine. Nekaj teh elementov lahko vključite tudi v svoj vrt, 

vendar pazite na razmerja. Vrt nikakor ne sme biti prenatrpan! 

Razporedite skale v skupine po tri skupaj in jih postavite na območje, ki ni prekrito z nobeno 

drugo dekoracijo ali vegetacijo. Ostanke skal poiščite na gradbišču. Če imate prostor, dodajte 

vrtu tradicionalni mostiček. Japonski zenovski vrtnarji verjamejo, da most povezuje eno misel 

z drugo. Ravne poti, ki vodijo skozi vrt in čezenj so kot nalašč za sprehode, razmišljanje in 

koncentracijo. Budisti so prepričani, da je skrbno postavljena steza najboljši način za 

razsvetljenje. Učinkovite, a poceni poti lahko izdelate iz kamnov, manjših skal in vej. 

Vrtne luči iz naravnih materialov (les, papir, ratan, kamen) so pogost element japonskih 

vrtov. Smotrna razporeditev luči omogoča, da se svetloba luči nemoteno preliva po vrtu. 

Dopolnite vrt z majhnim vodnjakom, tolmunčkom ali ribnikom. Ni treba, da vrt v celoti 

prekrijete s peskom. Bolje je, če ga posujete le po delu površine. 

Prevladujejo drevesa in grmičevje 

Vsi elementi v japonskem slogu urejenega vrta imajo določen pomen. Za budiste so takšni 

vrtovi več kot le kraj počitka in sprostitve. Simbolizirajo utelešenje resničnega duha Bude, ki 

je svet, miren in prijeten. Tudi drevesa in rastline, ki rastejo v vrtu so pomembni. V vrtovih ne 

najdemo veliko cvetja, predvsem drevesa in grmičevje. Borovci so simbol zmaja, ki je za 

budiste pomembna žival, saj simbolizira naravo. Različne grmovnice, ki so lahko zasajene tudi 

v lončkih, so značilne rastline, ki jih lahko občudujemo v zenovsko zasajenem vrtu. 

Razporedite jih na strateške točke tako, da boste v vrtu ustvarili zanimiv vzorec. Ko boste 

načrtovali vrt, vedite, da japonski vrt zavrača vse, kar je umetno. 
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Na kratko: izogibajte se pisanemu cvetju in se omejite na zanimive strukture drevesnih 

krošenj, pisanih listov in prelepe oblike skrbno obrezanih grmovnic. 

Vir: https://www.dnevnik.si/1042671889 

 

 

 

https://www.dnevnik.si/1042671889
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Pripravila: Sonja Kodelja          

     MAJHNI   KAMNITI  VRTIČKI  V  POSODAH 

V prejšnjem članku sem vam predstavila značilnosti japonskih vrtov in, kako jih oblikujemo. 
Ker pa ima le malokdo možnost za oblikovanje takega vrta, vam v tem članku predstavim 
»mali vrtiček«, ki si ga lahko z malo truda oblikuje prav vsak. 

Majhni vrtički v posodah so odličen način, da nekaj narave prinesemo v notranje prostore. 

Majhni kamniti vrtički v posodah ali terariji imajo svoj čar, ki ga lahko prilagodimo svojim že-

ljam. Gre za enostavno oblikovan vrtiček, običajno v stekleni posodi s kamenčki različnih 

barv, v kateri vzgajamo najpogosteje sukulente (sočnice). 

Majhni vrtički v posodah nam dajejo možnost osebnega izražanja. Ne gre le za rastlino ali 

rastline, ki jih posadimo, temveč za celotno podobo, skupaj s posodo in kamenčki. Med seboj 

lahko kombiniramo kamenčke in pesek različnih velikosti, oblik in barv, ki skupaj z rastlinami 

in posodo tvorijo celoto. Pri tem lahko izrazimo ves svoj občutek za estetiko. 

Vzdrževanje rastlin v takšnih posodah je enostavno. Pomembno je, da vsake dva tedna 
rastline zalijemo, vendar tako, da zalijemo res le korenine, ne kamenčkov okoli rastlin. 

Prvi korak je izbira primerne posode. Pri tem je ključnega pomena, da je posoda dovolj ve-

lika, da se bo rastlina ali rastline v njej dobro počutile. Lahko gre za kozarec, okroglo stekleno 

posodo, skodelico ali pa nestekleno posodo. Pri izbiri razmišljamo vnaprej, da nam ne bo 

treba vsakih nekaj mesecev presajati rastlin, ker bo posoda postala premajhna. Če izberemo 

posodo, ki ni steklena, moramo upoštevati, da bomo rastline posadili tako, da bodo izven po-

sode, ker potrebujejo svetlobo. 

Izberemo primerne kamenčke oz. pesek in si zamislimo, kako jih bomo razmestili. Če upora-

bimo zelo droben pesek, potem med pesek in spodnjo plast namestimo papir, da preprečimo 

mešanje. Papir uporabimo tudi na mestu, kjer posadimo rastlino, da se zemlja ne meša s pe-

skom in ne pronica navzdol. Pri nesteklenih posodah to ni potrebno. 

Pri sajenju majhnih sukulentov si pomagamo z veliko pinceto ali majhno žličko, da jih lažje 

prestavimo iz lončka na predvideno mesto v terariju. Pri ravnanju z rastlinami smo zelo previ-

dni, da jih ne poškodujemo. Rastline skupaj z zemljo postavimo na svoje mesto in okoli njih 

nasujemo kamenčke ali pesek. 

Takšen terarij lahko svoje mesto najde na polici, okenski polici, mizi ali nekje ob hiši. Po-

membno je, da je dovolj svetlobe za rastline. 
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