Zapisnik okrogle mize Izobraževanje in zaposlitev mladih
Dne 6. 2. 2017 smo v prostorih Osnovne šole Mozirje izvedli okroglo mizo z naslovom Izobraževanje in zaposlitev mladih, ki je potekala v okviru projekta Mostovi za Evropo, pod
okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in kateri je sofinanciran s strani Erazmus
+.
Okrogle mize so se udeležili prof. dr. Stane Pejovnik, ki je predstavil možnosti študija v Sloveniji
in EU ter možnosti za zaposlitev. Na okrogli mizi so sodelovali tudi župan Občine Mozirje, g. Ivan
Suhoveršnik, ravnateljica OŠ Mozirje, ga. Andreja Hramec, ravnateljici OŠ Nazarje in OŠ Luče,
učiteljica OŠ Mozirje, 18 učencev 8. in 9. razreda OŠ Mozirje in OŠ Nazarje ter 6 članov skupine
projekta Mostovi za Evropo.

Župan Občine Mozirje, g. Ivan Suhoveršnik
Okroglo mizo je odprla ga. Hramec, ki je vse zbrane lepo pozdravila in se zahvalila za udeležbo.
G. Rifelj je nato predstavil projekt Mostovi za Evropo. G. Jezernik je predstavil g. Pejovnika in
namen okrogle mize.
G. Pejovnik je pričel okroglo mizo s predstavitvijo Univerze v Ljubljani ter dejal, da žal univerza s
tako velikim številom študentov ne bo nikoli elitna. Dejal je, da bi moralo biti manj študentov in
več profesorjev. Dejal je, da je na svetu okrog 50.000 univerz ter da imajo najboljše na svetu pri
sebi tudi najboljše študente. Mladim je predlagal, da zaključijo visokošolski študij v Sloveniji.

Udeleženci okrogle mize
Pri predstavitvi Univerze v Ljubljani je poudaril, da imajo študentje v Sloveniji veliko vlogo (enako
kot drugi člani različnih organov, v katere so vključeni) pri odločanju. Omenil je tudi, da letno
izvedejo anketo za študente o delu profesorjev. Mlade je nagovoril, da se morajo znati tudi oni
predstaviti in pohvaliti (ne le v življenjepisu). Dejal je, da ni ravno prepričan, da je gimnazija
najboljši izbor. Meni, da bo kmalu zopet aktualno gradbeništvo. Meni, da je prihodnost v
naravoslovnih vedah.
Dejal je, da je na Univerzi v Ljubljani velik poudarek na mednarodnih izmenjavah ter da le to
spodbujajo (Erasmus in Erasmus Mundus). Mladim je predlagal, da če se odločijo za študij v
tujini, da naj gredo na najboljšo možno univerzo. Naštel je tudi nekaj najboljših univerz na svetu.
Dejal je, da gre največ slovenskih študentov na izmenjavo v Španijo. Poudaril je, da skrbijo za
uravnoteženo menjavo študentov (slovenski in tuji študentje). Dejal je, da 95 % študentov z
lahkoto naredi izpite in študij na tuji univerzi.

Nagovor g. Antona Jezernika, vodje projekta Mostovi za Evropo
Dodal je, da na univerzi poleg športa, izjemno gojijo umetnost, ki je po njegovem mnenju zelo
pomembna za razvoj potencialov.
Poudaril je, da so določene lastnosti zelo pomembne za specifične poklice ter da je intuicija zelo
pomembna.

Bivši rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Stane Pejovnik
Omenil je tudi Univerzo v Mariboru, ki je po organizaciji in strukturi podobna Univerzi v Ljubljani.
Razlikuje se le po tem, da je bolj usmerjena v prakso.

Dr. Pejovnik med svojo predstavitvijo
G. Jezernik je predstavil svojo izkušnjo študija ter dela v tujini.
Po predstavitvi je bil čas za razpravo oz. vprašanja.
Nekaj učencev je dejalo, da še ne ve, kaj bi študiralo oz. kateri poklic bi opravljali ter da gredo
zaradi tega najverjetneje v gimnazijo.
Prisotne je vprašal, če znajo napisati svoj življenjepis. Kar nekaj učencev je pritrdilo, da ga znajo
napisati.
G. Pejovnik je večkrat poudaril, da naj se sami odločijo, kaj želijo študirati in kateri poklic želijo
opravljati in naj jim pomaga pri tem to, da pomislijo kaj radi delajo in v katerih predmetih so dobri.
Poudaril je, da naj gre vsak svojo pot in najde tisto, kar si želi početi v življenju.

Ravnateljica OŠ Mozirje, ga. Andreja Hramec
G. Rifelj je mladim svetoval, da naj bodo vztrajni, da nikoli ne obupajo in jim zaželel veliko uspeha
na njihovi življenjski poti. Zahvalil se je vsem udeležencem in soorganizatorjem dogodka.
G. Suhoveršnik se je zahvalil ravnateljici OŠ Mozirje, ga. Andreja Hramec za organizacijo
dogodka.

Udeleženci med nagovorom ravnateljice
Na koncu se je še ga. Hramec zahvalila vsem udeležencem in dejala, da so dobili ogromno
informacij in novega znanja.
Zapisala: Anja Šonc

