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V šolah so brez pomoči
Otroci z avtizmom. Učiteljice nimajo ustreznega znanja, da bi jim pomagale.
>>

Mirna Peč. Tradicionalnega 15. srečanja motoristov
z blagoslovom motorjev se
je včeraj kljub zimskemu
vremenu udeležilo okoli
tisoč obiskovalcev iz vse
države. Po besedah predstavnika Motokluba Trebnje Leopolda Pungerčarja namen srečanja ni samo sestajanje motoristov,
temveč želijo z njim javnost in motoriste na začetku motoristične sezone
tudi opozoriti na prometno varnost.
Ga. Z.

Mariborska livarna

Na delo jih
čaka 220

Maribor. “Če do 8. aprila
ne bo plač, bo stavka,” je
za Žurnal24 povedala Janja Veber, sindikalna predstavnica v Mariborski livarni Maribor. Njihove likvidnostne težave se namreč
nadaljujejo. Na čakanju je
okoli 220 delavcev sanitarnega programa, zaposlenim v Alutecu, kjer je 400
zaposlenih, so bile izplačane le neto plače, na izplačila pa še čakajo v Sanitecu,
sto zaposlenih v storitvah
in 16 v Armalu. Predsednik
uprave Boris Šlamberger je
že v začetku leta napovedal
reorganizacijo poslovanja
s prodajo sanitarnega programa z 250 zaposlenimi,
vendar še vedno ni našel
kupca.
K. P.

nistrstvo pozivajo, naj nov
pravilnik sprejme vsaj do
novega šolskega leta.

ANJA ŠČUKA

Otroci. “Lani je bil sprejet
zakon, tako da so otroci z
avtističnimi motnjami postali otroci s posebnimi potrebami; prej še te opredelitve niso imeli. Ta pa v grobem spet ne pomeni nič, ker
še nismo sprejeli pravilnika
za vrtce in šole,” opozarja
predsednica Društva za pomoč otrokom z avtističnimi
motnjami Školjke Inge Zorec. Pravilnik bi moral po
njenih besedah začeti veljati že septembra, otrokom
z avtističnimi motnjami pa
bi bila z njim zagotovljena
dodatna strokovna pomoč v
vrtcih in šolah.

Priznano znanje

“Država tukaj varčuje”

SHUTTERSTOCK

Blagoslovili tisoč motorjev

Učiteljice, vzgojiteljice, socialne delavke in drugi strokovni delavci jim zdaj ne morejo
nuditi dodatne pomoči, ker
večinoma nimajo ustreznega
znanja. “Sistem ne omogoča
izobraževanja zaposlenih,”
pojasnjuje Zorčeva. Otroci v
vrtcih imajo po njenih besedah pomoč enkrat na teden,
ko imajo eno uro delo z logopedinjo in eno uro delovne
terapije. “Otroci v šolah, ki
imajo aspergerjev sindrom,
pa ne dobijo nobene pomoči,” dodaja.

Otroci z avtističnimi motnjami bi potrebovali celostno obravnavo, a te še
vedno ni.

Ko stopi pravilnik v veljavo, morajo otrokom z avtističnimi motnjami nuditi
dodatno pomoč, kar posledično pomeni več izobraženih strokovnih delavcev.
“Država pa tukaj varčuje,
zato se izobraževanja delavcev ne izvajajo. Tako ne morejo pridobiti potrebnega
znanja in ga uporabljati pri
delu z otroki,” pravi. Zato v
društvu Školjke šolsko mi-

“Vsako leto se v Sloveniji rodi
200 otrok z avtističnimi motnjami,” pravi Zorčeva. Danes je svetovni dan zavedanja o avtizmu, v Sloveniji pa
z avtističnimi motnjami živi
okoli 20 tisoč ljudi.
V društvu že zdaj z raznimi donacijami organizirajo
izobraževanja, poleg tega pa
strokovnjaki vsaj nekajkrat
na teden nudijo pomoč otrokom z avtističnimi motnjami. V petek, 19. aprila, ob 18.
uri organizirajo tudi dobrodelni koncert za terapije in
obravnave otrok z avtističnimi motnjami, ki bo v dvorani
Tabor v Mariboru.
anja.scuka@zurnal24.si
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Aspergerjev sindrom
Razlaga. Aspergerjev sindrom je oblika avtizma, ki se
kaže v tem, kako posameznik
razume svet okoli sebe, procesira informacije in vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi.
Ljudje z aspergerjevim sindromom imajo manj težav pri
govorjenju.

Pobuda. Teden domačih pedočev: 15 izolskih gostiln ponuja pedoče na buzaro po ceni šest evrov.

Izolani vabijo na pedoče
Izola. Petnajst gostinskih lo-
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Kuhar iz hotela Delfin nadzoruje pripravo pedočev
na buzaro;
za kuhalnico sta prijeli
direktorica
Nina Golob
in gojiteljica
školjk Suzana
France.

kalov bo od danes do nedelje po enotni ceni šest evrov
ponujalo pedoče (ali klapavice) na buzaro, poleg tega
pa še različne druge specialitete iz teh prepoznavnih
školjk. Gre za akcijo Zjutraj
v morju, opoldne na krožniku, v okviru katere že tretjič
organizirajo teden domačih pedočev. Za ta namen
so se povezali izolsko turistično združenje, občina ter
turistična, gostinska in prehrambna podjetja. Suzana
France iz podjetja Prosub, ki
goji pedoče, je poudarila, da

so zahvaljujoč omenjeni akciji kakovost domačih školjk
prepoznali tudi gostinci in
gostje, saj se jim je prodaja
povečala.

Marca več nočitev

Izolski hoteli so bili januarja
in februarja za 12 odstotkov
manj zasedeni kot v istem
obdobju lani. Za marec pa v
turističnem združenju pričakujejo vsaj tisoč nočitev več
kot lani v istem času. Napovedujejo tudi tabličnoračunalniško aplikacijo za turistične
informacije in 20 tisoč izvodov zemljevida Izole.
N. Č.

