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Srečno 2006! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Višji strokovni šoli si od njene ustanovitve pred šestimi leti prizadevamo, da bi 
zagotovili vsem našim študentom kvalitetno izobraževanje in le-tega čim bolj približali 
potrebam potencialnim delodajalcev. Veliko lahko k temu pripomorete tudi študentke in 
študenti, predvsem s svojim zavzetim delom tako v šoli kot pri praktičnem 
izobraževanju, ki je idealna priložnost, da se izkažete s svojim znanjem in delavnostjo, 
iznajdljivostjo in upoštevanjem delovnega bontona. S pridom lahko izkoristite to 
priliko, da dokažete kvaliteto Vaše bodoče izobrazbe in njeno uporabno vrednost. S tem 
in z nenehnim izobraževanjem boste postali nepogrešljivi člen uspešne družbe, ki jo 
želimo razvijati.  
 
Tudi v šoli pričakujemo Vaše zavzeto delo, in sicer ne le pri organiziranih oblikah 
izobraževanja, temveč tudi z aktivnostjo v Študentski skupnosti. S tem lahko prispevate 
k izboljšanju šolanja, hkrati pa pridobite koristne izkušnje. Pričakujemo, da se boste 
zavzeto vključili v reševanje aktualne študentske problematike v okviru že ustanovljene 
Zveze študentov višjih strokovnih šol in navezovali stike z ostalimi študentskimi 
skupnostmi, na šoli pa organizirali številne kulturne, športne in družabne dejavnosti. Te 
bodo popestrile Vaš študij, z njimi  pa si boste tudi utrdili možnosti za nadaljnje 
sodelovanje v poklicnem življenju. Študentski odbor je to leto začel zelo ustvarjalno in 
tukaj so že prvi rezultati njegovega delovanja. Upam, da boste sodelovali pri realizaciji 
smelo postavljenega programa in postali naši partnerji pri zagotavljanju še večje 
kvalitete Višje strokovne šole.  
 
V času, ko se počasi oziramo za dosežki v iztekajočem se koledarskem letu, nam je 
skupno uspelo zapisati nekaj minulih utrinkov in doživetij  ter načrtov in idej za naprej. 
Vesela sem,  da je ideja o časopisu, ki je na šoli prisotna že dalj časa, dobila tudi 
materialno obliko, ki ste ji vdihnili dušo s svojimi prispevki prav Vi, študentke in 
študenti. Upam, da Vam bo to dalo poleta za nove številke. Osnovni namen časopisa je 
sporočati – kaj ste doživeli v času študija ali naredili v študentski skupnosti, kaj 
pričakujete na šoli, katere informacije želite in jih potrebujete. Vabim Vas, da se v čim 
širšem krogu zapišete v seznam avtorjev prispevkov in date s tem Vašemu delu na šoli 
še večji pomen. Cenimo Vaše dosežke in prizadevanja, da študentska skupnost zaživi, 
in trdno upamo, da  Vam bo uspelo. 
 
Ker je čas čarobnega decembra, naj Vam zaželim v svojem imenu in tudi v imenu 
vseh sodelavcev Višje strokovne šole vse dobro v novem letu 2006, ob tem pa Vam 
sporočam: Ne bojte se sanjati in uresničiti svoje sanje.  
 

      Gabrijela Kotnik 

Lepo pozdravljeni v imenu študentskega odbora. 
 
Študentski odbor je bil izvoljen v mesecu oktobru 2005. Študentsko skupnost 
zastopamo:  Dragana Plavšić, Melita Lepičnik, Andreja Matošević, Polona Moličnik, 
Andrej Vaukan in Gregor Kragelnik. Smelo smo si zastavili pomemben cilj, kako 
povezati vse tri študijske programe pri skupnih aktivnostih študentske skupnosti. Trudili 
se bomo, da bi se vse želje študentov in predavateljev učinkovito uresničile in izpeljale. 
Organizirali bomo razna športna srečanja, zabave in izlete. Vsekakor bomo upoštevali 
tudi vaše predloge.  
 
Pozivam vse zainteresirane, ki imate kakršnekoli ideje ali predloge o našem letnem 
planu dela, da se čim prej oglasite. Hkrati pa pozivam vse študente, ki bi radi 
sooblikovali naš študentski časopis.  
 
VABLJENI VSI! 
 
V novem letu želim v imenu študentskega odbora vsem študentom in 
predavateljem obilo uspehov na vseh področjih!  
     

Dragana Plavšič 
Predsednica študentskega odbora 
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ŠTUDENTSKA SKUPNOST SE PREDSTAVI 

 
Študentska skupnost 
 

Predsednica: Dragana Plavšič 
(1. letnik, računovodja; dragana.plavsic@planet.si) 
Pri delu Študentske skupnosti se mi zdi pomembno, 
da povezuje študente, realizira ideje, in predloge ter 
se vključuje na vseh področjih, ki zadevajo študij in 
študentsko življenje. 
 
 

 
Namestnik: Andrej Vaukan  
(2. letnik, komercialist; andrej.vaukan@siol.net) 
Izkušnje iz fakultete bom skušal uporabiti v dobro 
vseh kolegov in kolegic. Pričakujem pa, da svojih 
idej in predlogov ne boste obdržali zase. Zato 
predlagajte vi, skupaj pa bomo poskušali izboljšati 
študij. 
 

 
Član: Gregor Kragelnik 
(2. letnik, poslovni sekretar; netk2000@lycos.co.uk) 
Demokratično izvoljen diktator 2. letnika v programu 
poslovni sekretar. V Študentski skupnosti vidim 
odskočno desko v svet visoke politike. Kot vsak 
dober politik ima e-mail: netk2000@lycos.co.uk 
 

 

 
Namestnica: Polona Moličnik 
(1. letnik, komercialist; polonamolicnik@gmail.com) 
Zelo sem vesela, da se na naši šoli vedno bolj vzpodbuja 
študentska kreativnost in da se med nami vzpostavljajo 
prijateljske vezi. Začeli smo zelo dobro in upam, da bomo 
tako tudi nadaljevali. Izkušnje te naučijo, da se lahko 
zaneseš na tiste redke ljudi, ki te cenijo takšnega, kakršen 
si!  

 
Članica: Andreja Matošević 
(1. letnik, komercialist; drejca_01@yahoo.com) 
Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste svoj glas podarili meni, 
jaz pa Vam za zahvalo polagam v roke obljubo, da bo moje 
delo z Vami in za Vas uspešno ter prepričljivo, poleg tega 
pa si prizadevam k uresničitvam Vaših želja in idej. 
 
 
 
Namestnica: Melita Lepičnik  
(1. letnik, poslovni sekretar melita.lepicnik@gmail.com) 
Upam, da bom lahko s svojimi zamislimi prispevala čim 
več k doseganju ciljev, ki smo si jih postavili. Vsaka vaša 
zamisel je dobrodošla. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko smo izvedeli vseživljenjsko pomembne informacije o igralništvu, smo se podali 
za nekatere na bolj zanimiv del ekskurzije. To je bila nekaj kilometrov oddaljena 
vinska klet v Goriških Brdih. 
 
Tam nas je pričakal prijazen gospod, ki nas je peljal po skrivnostnih kotičkih kleti. 
Občudovanja vredne velike količine vina. Ko stojiš pred ogromnim lesenim sodom, 
te je kar malo strah in si predstavljaš, kakšen cunami bi nastal, če bi sod naenkrat 
popustil. K sreči se je sprehajanje mimo možnih cunamijev končalo brez posebnosti, 
saj smo iz kleti odšli v poseben pokušinam namenjen prostor. Nekateri smo bili kar 
malo razočarani, ker smo pričakovali, da bomo vino pokušali v kleti, saj poseben čar 
kleti nevidno vpliva na brbončice in vino ima precej boljši, slastnejši okus. Seveda 
pa je bilo vino tudi tam polnega okusa, ki se je po nekaj popitih kozarcih različnih 
sort nekaterim spremenil v okus "po še".  
 

 

 

Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju 
 
Ker nas je čas že kar preganjal, smo se hitro odpeljali nazaj v Novo Gorico na kosilo. 
Tisti, ki niso bili lačni samo hrane, ampak tudi igranja, so kolikor se je dalo hitro 
pospravili nekaj koščkov pice in odhiteli v igralnico Perla, drugi pa smo kosilo 
zaužili s polno žlico umirjenosti in si raje privoščili eno pivo več.  
 
Domov smo odšli verjetno precej mešanih občutkov, nekateri so bili veseli 
prisluženih tolarčkov, drugi so se jezili zaradi zgube, nekateri pa so bili študentko 
židane volje vse do zadnje postaje avtobusa v Slovenj Gradcu. 
 
Profesor Kramer in profesorica Smolarjeva sta se res izkazala kot organizatorja 
ekskurzij, kjer ne manjka novih, zanimivih informacij in kjer je dovolj prostora za 
smeh in zabavo. 
 

Grega Kragelnik 

STROKOVNA EKSKURZIJA – VINA IN IGER  
 
Lahko smo srečni, če nam je življenje igra in če lahko v dobri družbi popijemo 
kozarček vina, ampak to je druga zgodba. 
 
Moj namen je na čim bolj slikovit način povzeti ekskurzijo drugih letnikov 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec, da bodo vsi tisti, ki niso bili z nami še 
bolj obžalovali neudeležbo, tisti, ki jih pa to še čaka, se bodo pa z veseljem le-
te udeležili. 
 
Zgodilo se je tisti torek, ko je prvič to zimo v našem mestu zapadlo dovolj 
snega za kepanje. Vse skupaj se je začelo okoli pete ure zjutraj, ko je avtobus 
odpeljal iz Slovenj Gradca. Večina je precej hitro zadremala, tako da smo, kot 
bi trenil, že malicali odlične štručke in nekaj malo daljših trenutkov za tem 
ponosno stali pred vhodom v Hit. Verjetno ni potrebno razlagati, kako izgleda 
igralnica, pa bom vseeno omenil, da je ogromno lučk in kičastih napisov na 
tisočerih avtomatih. Nekateri so prvič a ne zadnjič na ekskurziji poizkusili 
srečo. 
 
 

 

Hudi fantje s 

hudimi štručkami 

 

 

 

 

Plan dela Študentske skupnosti Višja strokovne šole Slovenj Gradec: 
 
• študentske izkaznice (v teku), 
• predstavitev programa Leonardo da Vinci, 
• prednovoletni žur, 22. decembra 2005, v MKC Slovenj Gradec, 
• sodelovanje pri ustvarjanju časopisa Višje strokovne šole 

Slovenj Gradec, 
• urejanje spletnih strani Študentske skupnosti, 
• sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, 
• potopisna predavanja, 
• literarni večeri, 
• aktivno sodelovanje v Zvezi študentov višjih strokovnih šol, 
• športne aktivnosti (šolska liga), 
• pomoč pri reševanju problemov, 
• obveščanje o aktualnih zadevah ipd. 
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NA PRAKSO V TUJINO? 
 

Začelo se je malo drugače, kot večina dejavnosti na naši Višji strokovni šoli. Tokrat ideja ni zrasla povsem na našem zelniku, vendar smo ne glede na to zelo zadovoljni, da 
smo sprejeli povabilo za sodelovanje v mednarodnem projektu.  
 
Lepega decembrskega dne pred tremi leti smo dobili elektronsko sporočilo iz Francije, v katerem so nas kolegi iz Pariza zaprosili, da jih sprejmemo na obisk, jim 
predstavimo podjetja v naši okolici in nudimo pomoč pri iskanju delovnih mest za njihove študente. Ponujeno možnost sodelovanja smo sprejeli z obema rokama in z 
veseljem lahko povemo, da se je praktičnega izobraževanja v tujini udeležilo že cel ducat slovenjegraških študentov. Na francoske študente pa še vedno čakamo. 
 
Izobraževalni program Evropske skupnosti nosi ime LEONARDNO DA VINCI, študenti se lahko vključijo v dejavnost MOBILNOST - namestitve, kar pomeni, da se 
lahko udeležijo delovne prakse v  tujini.  Praktično izobraževanje v tujini traja 3 mesece, Evropska skupnost pa sofinancira stroške poti, zavarovanja, bivanja in 
pedagoške, kulturne ter jezikovne priprave.  
 
Osnovni namen projekta je obogatitev znanja in izkušenj študentov. Sestavni del študija v programih poslovni tajnik in komercialist je 400 ur (10 tednov) prakse v podjetju. 
Študenti vključeni v projekt Leonardo da Vinci pa so bili na praksi 12 tednov. Opravljali so delo v administraciji oz. komerciali v podjetjih v Franciji, Nemčiji, Avstriji, 
Romuniji in  na Poljskem. Pridobili so spoznanja o organizacijski kulturi, delovni zakonodaji in delovnih pravilih, poslovni komunikaciji, korespondenci in strokovni 
terminologiji, pa tudi o običajih in kulturnih posebnostih v državah Evropske skupnosti. S  pridobljenimi izkušnjami so si povečali kvaliteto znanja,  spretnosti in veščine za 
opravljanje dela, poklicno prilagodljivost  in konkurenčnost na trgu delovne sile. Poleg spoznavanja samega dela so spoznali tudi jezik okolja, pridobili zanimive življenjske 
izkušnje, spoznali drugačne kulture, si razširili obzorja, povečali samozavest, postali samostojnejši, sklenili nova prijateljstva … 
 
Bivanje in delo v tujini prispeva neprecenljiv delež k osebnemu razvoju posameznika in ima s tem tudi dodatno vrednost pri zaposlitvi. Z vključevanjem v projekt mobilnosti 
se povečuje tudi kvaliteta samega študija, saj raznolike izkušnje, ki si jih posameznik pridobi, vplivajo na povečano odprtost za nove ideje, pripravljenost na spremembe, 
ustvarjalnost, samoiniciativnost,   iznajdljivost, tolerantnost ter pripravljenost za  delo v skupini s sodelavci različnih narodnosti. Poleg formalnih ciljev so za študente prav 
tako pomembna nova doživetja pri druženju s študenti in zaposlenimi iz drugih dežel ter spoznanje, da so sposobni premagati razlike in se uspešno vključiti v novo okolje in 
družbo. V Koroški regiji je veliko podjetij, ki sodelujejo s tujimi partnerji (ali pa so njihovi lastniki tujci), predvsem iz Nemčije in Avstrije. Nekatera podjetja iz šolskega 
okolja pa imajo svoje delovne enote v tujini. Pridobljeno znanje med praktičnim izobraževanjem v tujini je direktno uporabno v bodočem delovnem procesu in veliko 
prispeva k boljšim možnostim študentov za zaposlitev. 
 
Prvi študentki Nina in Maja sta opravljali praktično izobraževanje v podjetju Gorenje France v začetku leta 2004 in sta si v času bivanja v Parizu pridobili poleg izkušenj z 
delom v drugem kulturnem okolju še osnovno znanje francoskega jezika. Junija se je v projekt namestitve v Franciji vključila še Lea, ki je delala na predstavništvu Adrie 
Airways. V nadaljevanju projekta smo organizirali namestitve za študente še v drugih državah, in sicer v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem in nazadnje še v Romuniji.  
 
Barbara in Vlasta sta v letu 2004 opravljali prakso v podjetju Grammer Automotive v Nemčiji. Sodelovali sta v delu projektnega tima za kakovost, v letu 2005 pa sta odšla v 
Nemčijo še Matjaž in Sašo (v Nieros Metal in Prevent). Na Dunaju je praktično izobraževanje v tujem podjetju (V. E. Kern) v letu 2004 opravljal Andrej, v marcu 2005 pa 
ste se namestitve na Dunaju (Slowenische wissenschaftliche institut, Gorenje Austria) udeležili še Katja in Karmen. Andrej je kot prvi študent programa komercialist 
opravljal praktično izobraževanje na Poljskem (Gorenje), Miroslav se je podal v bolj oddaljeno Romunijo. 
 
Študenti prihajajo iz tujine polni navdušenja, novega znanja in želje, da bi lahko tovrstno izobraževanje še ponovili. Tudi ocene delodajalcev so ugodne, saj izražajo veliko 
zadovoljstvo z delom in odnosom, ki so ga pokazali študenti. 
 
Cilji, ki smo si jih zastavili ob vključitvi v prvi projekt, so bili doseženi v celoti, pri nekaterih študentih pa preseženi, saj so poleg povečanja svojega znanja in zaposlitvenih 
možnosti dejansko sklenili zaposlitev.  
 
Vsi, ki vas veselijo potovanja in raziskovanja drugih dežel, ste vabljeni, da se vključite v projekt. Koordinator projekta na šoli vam bo nudil pomoč pri iskanju delovnega 
mesta v eni izmed držav Evropske skupnosti oz. njenih pridruženih članic, organizaciji prevoza, namestitvi in sklepanju zavarovanj. Delovno prakso bosta spremljala mentor 
v tujem podjetju in koordinator projekta na šoli. Za študente, ki bodo izbrani za opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini bomo organizirali pripravljalni seminar, ki 
zajema jezikovno pripravo, predstavitev kulturnih razlik, seznanitev s posebnostmi, ki veljajo v tujem delovnem okolju.  
 
V začetku januarja bomo ponovno organizirali srečanje s študenti, ki so svoje izkušnje obogatili z delom v tujini. Pridite in se seznanite z njihovimi vtisi. 
 

Anita Goltnik Urnaut 
 

ROMUNIJA 
 
V okviru projekta Leonardo da Vinci sem opravljal praktično izobraževanje v Romuniji na predstavništvu Gorenja. Sedež 
predstavništva, ki ima 11 zaposlenih je  v Bukarešti. Večinoma so zaposleni domačini, le direktor je Slovenec. V Romuniji 
nimajo svojih prodajaln, ampak  aparate distribuirajo večjim trgovskim hišam. Moje delo na sedežu predstavništva je 
zajemalo le uvajanje in pripravo na terensko delo. Gorenje za celotno področje Romunije, ki obsega 250.000 km2, zaposluje  
le 4 komercialiste. Večino praktičnega izobraževanja sem opravil v sodelovanju z enim izmed njih; najprej na področju ob 
Črnem morju na skrajnem vzhodu države, nato v Satu Mareju, ki je na severozahodu in je od Constanze (Črno morje) 
oddaljen 1000 km. Fantje, s katerimi sem delal, so bili prijazni in pripravljeni pomagati. Ker sem bil prvič v državi in sem jo 
želel podrobneje spoznati, so delo in delovni čas organizirali tako, da sem imel možnost še za ogled krajev in znamenitosti. V 
podjetju so zame zelo dobro skrbeli, med delom na terenu so pokrili stroške hotelov, toplega obroka, dobil pa sem tudi 
dnevnico. Za naše razmere sicer ni bila visoka, glede na cene v Romuniji pa  prav razkošna. 
 
Naj predstavim še nekaj podatkov o Romuniji; 

- običajen delovni dan se začne ob deveti uri, konča pa se ob sedemnajsti uri; 
- Romunija meji z Madžarsko, Ukrajino, Bolgarijo, Moldavijo in Srbijo; med svojim trimesečnim bivanjem sem nekatere izmed teh držav tudi obiskal; 
- cene so v primerjavi z našimi zelo nizke: kino vstopnica stane 300 SIT, poleg vstopnice dobiš še vrečko popkorna; 
- vsi proizvodi, ki jih lahko kupiš v trgovini s hrano, so proizvedeni v Romuniji (le redko prodajajo še kakšen artikel iz druge vzhodne države, razlike v okusu pa so 

takoj opazne – še posebej pri Coca Coli in Milka čokoladah. 
 
Romuni so zelo prijazni in pripravljeni pomagati, še posebej v kakšnem manjšem mestu, ampak le v romunščini. Imajo pa tudi zelo razvite, spretne  in uspešne tatove, ki 
takoj opazijo turiste in jih tudi opeharijo. Še posebej nevarno je v javnih transportnih sredstvih. Romunija ali Romania, kot ji pravijo domačini, je dežela polna skritih 
zakladov. Večina ljudi ne ve, da je v Bukarešti, romunski prestolnici, druga največja stavba na svetu glede na površino. Imenuje se Casa poporlui, kar pomeni hiša ljudstva. 
Grof Drakula, slavni akter grozljivk, je v resnici obstajal.  Njegovo pravo ime je Vlad Tepes in je bil vladar Romunije. Njegov rojstni grad, še vedno stoji v Sigishuari in v 
njem še vedno stanujejo ljudje. In nam vsem znani Kralj Matjaž? Po romunsko Matias Korvinilor je tudi resnična oseba, njegov grad, s katerega je vladal, je Hunedoari 
(Transilvanija). 
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V treh mesecih sem doživel toliko novih, zanimivih in za življenje pomembnih stvari. Šele zdaj sem se naučil ceniti Slovenijo, saj so njene negativne stvari neznatne 
primerjavi z Romunijo. To so življenjske izkušnje, ki bi jih moral vsak doživeti. 
 
Lahko bi naštel še veliko zanimivosti, ki sem jih spoznal med svojim bivanjem v Romuniji, ker dokler ne obiščeš te države, sploh ne moreš poznati takšnih informacij, saj so 
dobro skrite. 
 

           
 

Miroslav Bilobrk 
 

POLJSKA 
 

Za možnost prakse v tujini sem izvedel že v prvih tednih predavanj in si takoj rekel: Zakaj pa ne bi izkoristil še te 
možnosti? Najprej sem sicer malo okleval predvsem zato, ker mora študent, ki se za to odloči, sam poskrbeti za 
bivanje. Kakorkoli, to je bil samo še en izziv več, navsezadnje pa nam vsega tudi ne morejo postreči na pladnju. 
Sredi decembra sem že imel zagotovljeno delovno mesto v Varšavi, kjer ima Gorenje uvozno-distribucijski center, 
še vedno pa ni bilo nič gotovega glede nastanitve. Kazalo je, da bom pač kakšen teden v hostlu in da bom od tam 
iskal druge možnosti. Potem sem dober teden pred odhodom izvedel, da lahko stanujem pri prijatelju znanke s 
Poljske, katero sem lansko poletje na poti v Estonijo spoznal na vlaku iz Ljubljane v Varšavo. Nekaj dni po 
novoletnih praznikih je bilo še ravno prav za zadnje priprave na odhod in že je bil 10. januar, ko sem na Brniku 
čakal na vzlet letala do Varšave. Čeprav sem pred tem že kar dosti potoval, je bilo tokrat slovo težje, saj je to 
pomenilo tri mesece bivanja v novem okolju, kjer nimaš koga, na katerega bi se oprl. Prav zaradi tega pa postaneš 
veliko bolj samostojen in si nabereš ogromno izkušenj, ki ti koristijo celo življenje. 
 
 
Cześć Warszawa! – Zdravo Varšava! 
Po zapletih z letom, ko sem zaradi megle do Varšave letel preko Frankfurta, sem na cilj priletel šele okrog polnoči. 
Na srečo me je na letališču pričakal predstavnik Gorenja, s katerim sva skupaj poiskala moje stanovanje v 

Pruszkówu, tipičnem socialističnem predmestju Varšave. Od takrat naprej je šlo vse kot po maslu. Naslednje jutro se je že 
začelo delo v Gorenju, kjer so me takoj vzeli za svojega. V pisarni sem bil skupaj s sodelavko, ki je govorila slovensko, tako 
da je bil začetek lažji. Po kakšnem tednu pa iz njenih ust skoraj ni bilo več slišati slovenske besede, zato sem bil prisiljen 
začeti komunicirati v poljščini, kar mi je na začetku delalo veliko preglavic. Na srečo mi je podjetje plačalo individualne učne 
ure in jezik se mi je hitro nehal zapletati.  
 
 
Kljub dolgočasnemu vremenu s stalnim rahlim sneženjem, vetrom in kontinentalnim mrazom, so dnevi minevali vedno 
hitreje, saj je vsak dan prinesel polno novih izkušenj, ljudi … Skratka, v skoraj dvomilijonskem mestu ni nikoli dolgčas in 
tudi po treh mesecih ostane kup neobiskanih znamenitosti, muzejev ipd. Najbolj zanimiv je stari del mesta s kraljevim 

gradom (spodaj desno), ki je bil po 2. svetovni vojni, med katero je bilo mesto zravnano z zemljo, zgrajen na 
novo. Utrip tega dela mesta je v precejšnji meri podoben tistemu v Stari Ljubljani – veliko ljudi na ozkih ulicah, 
stojnice s cvetjem in kuhanim vinom … Čisto nasprotje pa so po vojni zgrajene četrti s širokimi ulicami ter 
monotono arhitekturo sovjetskega tipa. Izstopa le palača znanosti in kulture (spodaj levo), ki je za Poljake simbol 
sovjetske nadvlade in zato zanje najgrša stavba v mestu. Tujci pa so nad njo navdušeni, saj v njej domuje množica 
muzejev, gledališče, multikino, na vrhu pa je razgledna ploščad. V prostih dneh pa nisem spoznaval samo 
Varšave, ampak tudi ostale dele države. Tako smo šli s podjetjem na smučanje v Tatre na jugu, ki so zelo podobne 
našemu Pohorju. Marca, ko je bilo vreme vsaj malo prijaznejše, sem izkoristil vikende za izlet do Baltskega morja. 
Zanimivo je letovišče Sopot z dolgimi peščenimi plažami, Malbork z ogromnim grajskim kompleksom ter zlasti 
Gdańsk kot staro hanzeatsko mesto, s katerim je povezano sindikalno gibanje Solidarnost in njegov vpliv na 
propad komunizma. Vredna ogleda so tudi mesta Toruń, kjer se je rodil znani astronom Kopernik, Poznań z 
renesančno mestno hišo ter Lublin, v katerem je že čutiti vpliv bližnje Ukrajine. Za poljsko družbo je značilna tudi 
močna prisotnost katoliške cerkve, kar se je še posebej pokazalo ob smrti Janeza Pavla II., ki je umrl ravno v času 
mojega obiska Lublina. Tam se je zares pokazalo, kako zelo so se Poljaki identificirali s papežem, ki je postal 
glavni simbol Poljske, obenem pa tudi glavni tržni proizvod. V času žalovanja so bile vse ulice prazne, javne 
ustanove so bile zaprte, bil je dela prost dan in predvsem polne cerkve.  

 
 

        

V treh mesecih bivanja in dela na Poljskem sem torej spoznal državo in veliko novih ljudi, si 
nabral novih izkušenj ter se naučil novega jezika v tolikšni meri, da nisem imel težav s 
sporazumevanjem. Če me kdo vpraša, ali bi šel še enkrat, je moj odgovor brez dvomov 
seveda. Še več, takšno izkušnjo priporočam vsem kolegom in kolegicam na šoli.   

        
         Andrej Vaukan 

 

Uradno ime: Republika Poljska 
Površina: 312.685 km2 

Število prebivalcev (1998): 38.665.000 
Glavno mesto: Varšava (Warszawa) 
Uradni jezik: poljski 
Denarna enota: zlot (PLZ, złoty) 
Oznaka države: PL 
(Vir: K. in M. Natek: Države sveta 
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SPOZNAJMO SE … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervju Stuart D. Meese 

 
 

Intervju s Petro Kert – diplomantko programa poslovni 
sekretar 
 

 
 
 
 
1. Zakaj si se odločila za aranžiranje? 
  
Z aranžiranjem sem se začela ukvarjati prav ob božičnem času - pred približno tremi leti. Moji prvi 
izdelki so bili adventni venci. Sledili so raznovrstni namizni in stenski božični aranžmaji in ročno 
izdelane novoletne voščilnice. Ker so bili domači in prijatelji navdušeni nad mojim delom, sem 
začela tudi z raznovrstnimi dekoracijami za valentinovo, veliko noč, z raznimi ikebanami, 
zavijanjem daril, aranžiranjem porok in rojstnih dnevov. 
  
2. Kje dobivaš navdih za to? 
  
Navdih za to delo sta mi dala predvsem stara starša, ki se že vrsto let ljubiteljsko ukvarjata z 
vrtnarjenjem. Pred leti sta bila nagrajena celo za najlepšo okolico v domačem kraju. Ker sem rasla 
v takem okolju, sem se kasneje s pomočjo starih staršev odločila za ta hobi. 
  
3. Si kdaj razmišljala, da si zgrešila svoj poklic? 
  
Moram priznat, da se zadnje čase  velikokrat sprašujem, če sem morda res zgrešila poklic. Svoje 
odločitve trenutno ne obžalujem - nasprotno, sem prav vesela, da sem diplomirala na vaši šoli in si 
s tem pridobila strokovno izobrazbo, ki jo potrebujem na svojem delovnem mestu.  Aranžerstvo za 
enkrat ostaja le moj hobi, upam pa, da se bom enkrat s tam začela resneje ukvarjati.  
  
4. Kdaj si se začela ukvarjati s tem? 
  
Ideje za vse delo se mi večinoma porajajo same. Drugače pa si kaj posebnega pogledam v kakih 
večjih trgovskih centrih, raznih revijah ali pa na televiziji. 
 

Katarina Kert 

Pesmi Barbare Žvirc – diplomantke 
programa poslovni sekretar 
 

 
 

ZA ZIMO 
 

Ne vem še, zakaj, 
ampak pustila sem ti tiste rokavice 

(iz babičine volne), 
da ne bo zeblo tvojih besed, 
ko jih boš razmazal v knjigo. 

Debele rokavice, 
da boš s toplimi rokami božal 

ptice, ki prihajajo gnezdit na tvoje dvorišče. 
Tople rokavice, 

prav take, da lahko puščaš tople sledi 
na koži svoje ljubice. 

Ker, veš, nekoč se vse vrne. 
Tople besede te bodo grele 

v gugalniku osivelih let, 
ogrete ptice ti bodo prinesle zrna zahvale, 
da jih lahko posadiš na goreče telo svoje 

drage, 
da na stare dni vzklijejo nove rokavice 

(ali šal, kapa, po potrebi). 
Pusti jih za sabo 

za tistega, ki ima mrzle roke. 
Ali srce. 

 
KO 

 
Ko se oblaki 

ob takšnih popoldnevih 
spustijo med mlado travo 

in dregnejo v trenutne 
minute sveta 

(se dvigne srce 
in naredi nebo žareče), 

zaustavijo čas. 

WHAT DO YOU LIKE ABOUT SLOVENIA? 
THE COUNTRY IS VERY BEAUTIFUL AND GREEN. WHAT I LIKE ABOUT THIS AREA IS THAT I 
CAN OPEN THE WINDOW AND LOOK AT THE MOUNTAINS. 

 
WHY DID YOU CHOOSE SLOVENIA AT THE FIRST PLACE? 

I HAVE BEEN THERE A FEW YEARS AGO, AND I LIKE SLOVENIA VERY MUCH. 
 

IS THERE ANYTHING THAT SURPRISED YOU ABOUT OUR COUNTRY? 
THE FIRST WEEK WAS REALLY HARD BUT THEN IT BECAME REALLY EASY BECAUSE 
PEOPLE WERE VERY FRIENDLY AND HELPFUL. 

WHAT DO YOU THINK ABOUT STUDENTS OF THIS COLLEGE? 
IT AMAZES ME HOW WELL STUDENTS DO. 

 
WHERE HAVE YOU TRAVELLED SO FAR? 

MOST OF EUROPE, MOSTLY WESTERN, THE CARIBBEAN AND THE MEDITTERRANEAN. I`VE 
LIVED IN GREECE, CROATIA AND SLOVENIA. 

Melita Lepičnik 
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ČAROBNI DECEMBER 
 

LEGENDA O SVETEM MIKLAVŽU 
 
Legenda predstavlja sv. Nikolaja kot velikega čudodelnika in mogočnega zavetnika. Tako naj bi tri hčere siromašnega moža rešil sramotne usode s tem, ko jim je ponoči 
porinil skozi okno tri kepe zlata, saj jim njihov oče ni mogel dati dote. Ena kepa se je zavalila na tla in pristala v copati, ki je ležala pred ognjiščem, da bi se ogrela. Od tod 
nemara izhaja šega, da otrokom prinaša ponoči darove v nastavljene posode, ali drugod po svetu v nogavice oziroma cokle, čeveljčke ali copate. Iz treh zlatih kep ali mošenj 
z denarjem so nastala v ljudski domišljiji zlata in potem rdeča jabolka. Le-ta sodijo z orehi vred med obvezne darove, ki jih dobri svetnik prinaša pridnim otrokom v noči od 
5. na 6. december. 
 
Na razvoj Miklavževe šege je najbrž bistveno vplivala tudi naslednja legenda: Neki krčmar (po drugih poročilih mesar) naj bi umoril tri popotne sholarje, študente, jih 
razsekal in skril v kadi. Sv. Miklavž je pripotoval mimo, zaznal zločin in tri nesrečne sholarje obudil v življenje. Zaradi te prigode so ga šolarji in študentje izvolili za svojega 
zavetnika. K temu je pripomogla srednjeveška šega, ki sicer izvira iz rimskih časov, da so na god nedolžnih otročičev, 28. Decembra, v samostanih volili »deškega škofa«, ki 
je imel tisti dan v rokah vso oblast. Ta šolarski praznik so prenesli na 6. december. Postavi »deškega škofa« in sv. Miklavža sta se od 13. stoletja dalje polagoma spojili, šega 
pa se je razširila iz samostanskih v stolniške in župnijske šole, od koder je po raznih spremembah prišla na deželo, kjer se je ohranila do današnjih dni. 
 
 

 
Damjan J. Ovsec. Velika knjiga o praznikih. Ljubljana: Domus, 1993 
 

Melita Lepičnik 
 
 

BOŽIČNI ČAS 
 
Malo je znano, da je bilo potrebnih 300 let, preden se je v Cerkvi uveljavil praznik Kristusovega rojstva. Še do dandanes ni znano, ali so ga uvedli leta 336 ali 354, znano pa 
je, da je papež Liberij leta 360 v Rimu sezidal kapelo Božjega rojstva v cerkvi, ki je od 9. stol. dalje znana kot bazilika Santa Maria Maggiore. S tem, ko se je Rim odločil za 
praznik Kristusovega rojstva, je seveda nasprotoval Vzhodni Cerkvi, ki je slavila le 6. januar kot praznik Epifanije, razglašenja Gospodovega. Ideja o praznovanju 
Kristusovega rojstva pa se v Cerkvi zaradi domneve, da naj bi bila to poganska šega (Origenes, sv. Avguštin..), ni zlahka uveljavila, vendar so se nazadnje le sporazumeli in 
oznanili ter ga razglasili za noč med 24. in 25. decembrom. Cerkev se je torej odločila za ta datum, ker je s tem prikrila poganski spomin mladega Sonca (Dies Natalis Solis 
Invicti), saj je Mitrovo čaščenje (vera, ki je iz Irana prišla v rimski imperij in je imela Sonce za najvišje božanstvo) mladi krščanski Cerkvi predstavljala resno nevarnost. 
 
Vrnimo se v današnje jutro. Udobno se namestite v svojem najljubšem naslonjaču in v miru preberite spisano besedilo. Malo vas bom nasmejala in upam, da tudi malo 
zacumprala z božičnim duhom. Prvi korak poti, ki jo bom ubrala, bo nekakšen slovarček  priprav na Božič. 
 
Advent po latinsko pomeni »prihod«, torej čas, ko se verniki pripravljajo na Kristusov prihod. Štiri nedelje pomenijo štiri obdobja zgodovine Stare zaveze. Ta štiri obdobja 
ponazarja tudi adventni venec, ki je na Koroškem še posebej znan. Vsako nedeljo prižgemo eno svečko, kar pomeni, da je Kristus luč sveta. 
 
Sveti večer za vernike nastopi, ko odzvonijo Ave Marijo. Po stari krščanski navadi se praznovanje prične s prenašanjem prižganega kadila po domovih.  Prenašanje kadila, 
škropljenje z blagoslovljeno vodo in prižiganje luči pomeni v krščanstvu nov čas, ki je nastopil s Kristusom. Kristusa ponazarja kadilo, blagoslovljena voda pa njegov 
blagoslov za življenje ljudi. 
 
Polnočnica ali angelska maša (berejo Evangelij o angelovem oznanilu Jezusovega rojstva). Druga, v zgodnjih jutranjih urah, je zorna ali pastirska maša (Evangelij o 
pastirjih, ki so prišli počastiti Jezusa). Tretja maša je čez dan in se imenuje dnevna ali velika maša (govori o Besedi, ki je človek postala). Polnočnica se začne z znamenito 
božično pesmijo Sveta noč, ki je najbolj priljubljena cerkvena božična pesem. Ima prav nenavadno zgodovino. Nastala je za božič, leta 1818 v Oberndorfu pri Salzburgu. V 
bližnjem kraju so se pokvarile orgle. Duhovnik in vaščani si niso mogli predstavljati polnočnice brez petja in orgelske spremljave. Ker inštrumenta niso mogli tako hitro 
popraviti, so se morali znajti. Božični čas jih je tako začaral, da jih to ni ustavilo in ustvarili so nepozabno pesem Sveta noč. Pri njenem nastanku sta sodelovala župnikov 
pomočnik in župnik Franc Ksaver Gruber. Ljudem je pesem takoj prirasla k srcu. Danes je prevedena v več kot sto jezikov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pri nas na Koroškem in v Dravski dolini je sv. Nikolaj ali Miklavž zavetnik splavarjev. V Savinjski dolini se zatekajo 
k njemu mlinarji in žagarji. V Ziljski dolini se mu priporočajo tudi drvarji. Na Slovenskem, kot smo že zapisali, je 
našel Miklavž mogočen odmev. Poznamo vrsto svetnikov, okrog katerih se spletajo podobno mikavne legende kot 
okrog Miklavža, pa se pri ljudstvu niso tako priljubili kot prav ta svetnik. Na Notranjskem pravijo celo, da so največji 
letni prazniki miklavževo, sveti dan (božič) in velika nedelja. 
 
Razlog za to je dejstvo, da se je sv. Miklavž spojil s prejšnjimi, močnimi poganskimi šegami in verovanji, ki jih v 
novembrskih in decembrskih dneh pozna ves indoevropski in celo neindoevropski svet in seveda tudi mi. 

 

Kaj pa so jaslice? Danes imenujemo jaslice občasno plastično upodobitev prizora Kristusovega rojstva v panoramsko oblikovani 
pokrajini s premakljivimi figurami, ki jih postavljamo po svoji domišljiji. Prizori, ki jih na tak način ustvarjamo, se ponekod ne 
omejujejo le na Gospodovo rojstvo, ampak tudi na dogodke pred njim (angelovo oznanjanje, iskanje prenočišča ...); posebna zvrst 
so »postne« jaslice, ki na enak način prikazujejo dogodke iz Kristusovega trpljenja. Pri nas in drugih J Slovanih pomeni beseda 
božič »malega Boga« ali »dobrega boga«. To pomeni malega Jezusa. Italijansko je božič Natale, Špansko Navidada, francosko 
Noel, portugalsko Natal, rusko je roždestvo, češko vanoce, nemško Weinachten in angleško Christmas.  
 
Še nekaj o Božičku. Finski otroci verjamejo, da  Božiček živi na Laponskem, na vrhu gore Korvantunturi. Ime mu je Joulupukki, 
kar pomeni »Oče božič«. Norveški Božiček je Julenisse ali božični škrat. To je majhen škrat z rdečo kapico ki je živel v skednju in 
ščitil hišo kot dobri hišni ali domači duh. Zelo rad je zajtrkoval ovseno kašo, ki so mu jo nastavljali otroci. V Italiji obdaruje otroke 
dobra čarovnica Befana, in sicer na svete tri kralje (6. januarja). La Befana je zelo, zelo stara in skrivljena ter vedno oblečena v 
črno. Njena leta so bila cenjena že v času, ko se je rodil Jezušček, torej dva tisoč let nazaj, a je bila že takrat starka. Bila je vdova 
brez otrok. Legenda pripoveduje, da so trije kralji želeli obiskati Jezuščka in pot jih je vodila mimo njene hiše. Ker so se izgubili, 
so Befano vprašali za nadaljno pot, ona pa jih je poslala stran. Ko so odšli, se je ovedla, kaj je storila. Morala bi oditi z njimi! Tako 
je zapustila svoj dom in odšla iskat Jezuščka, a ga ni nikoli uspela najti. Še danes ga išče. Hodi od hiše do hiše in vmes za vsakega 
otroka pusti kakšno darilo, če pa je poreden, namesto darila pusti košček premoga. 
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Santa Claus iz Amerike je majhen mož z dolgo belo brado in rdečo kapo ter rdečim plaščem. Na hrbtu nosi zvrhan koš z lepo zavitimi darili, po svetu pa potuje s sanmi, ki 
jih vozi osem severnih jelenov (ne pozabite na Rudolfa z rdečim noskom). Po legendi naj bi nekoč vrgel v dimnik nekaj zlatnikov. Padli so v nogavico, ki je visela ob 
ognjišču, da bi se posušila. To je bil začetek znamenite božičkove nogavice, v katero so dajali in še dajejo otrokom darila.  
 
Na Grenlandiji so ustanovili uradno Božičkovo pošto, katere naloga je odgovoriti na tisoče pisem otrok z vsega sveta. Pri tem pomagajo celo psihologi. Pošta v grenlandski 
prestolnici je del Božičkovega centra, ki je stal dva milijona dolarjev. Pisma prihajajo tja vsak dan, celo poleti. Naslov: Božiček- Santa Claus, Nuuk, Gronland, Denmark.  
 
Potem pa smo tukaj še tisti, ki nas kot otroke niso krstili in smo le občasno prestopili prag cerkve ter še to s povsem drugačnimi nameni kot verniki. Radovednost je namreč 
neprekosljiva človeška vrlina. Star slovenski pregovor pravi:“ Če praznike opustiš, prazniki zapustijo tebe”. Čeravno ne prisostvujem pri maši, nikoli ne postavim jaslic in 
nikoli ne pojem hvalnic, je vsak božič čaroben. Vendar čarobnost ustvarjam sama. Nasmešek na obraz mi narišejo okrašene jelke, pa lučke, ki mistično osvetljujejo naše 
naselje. Otroški nasmeh in rdeča lička me popeljejo v otroštvo in v mislih vidim z otroško pisavo popackan papir poln želja in upanja. Najlepše od vsega pa je upanje, 
ljubezen in prijateljstvo, ki ga lahko podariš bližnjemu, ali pa najdeš v omari topel pulover in ga podaris dečku, ki se v zimi sprehaja okoli v sami majčki, ali pa živalci, ki 
tava po mestu, najdeš novi dom. Lepo je ljubiti in biti ljubljen. Božič pa je darilo ljubezni.  
 

Polona Moličnik 
 
 

BOŽIČNI HOROSKOP 
  
 
STRELEC 23. 11. – 20. 12. 
 
 
Mesec december se bo za vas pričel zelo ugodno. Obeta se vam veliko obveznosti, skrbi 
in pričakovanih zabav. Izkoristite vsako minuto! Carpe diem! V vsej tej naglici pa ne 
pozabite nase. Poskrbite najprej za svoj notranji mir in vzcveteli boste! 
 
 
KOZOROG 21. 12. – 19 .11. 
 
 
V mesecu decembru bo vaše razpoloženje zelo dobro. Študijski in zasebni projekti vam 
bodo šli dobro od rok. Prazniki pa bodo v vaše razmerje pričarali še več romantike in 
prijetnih presenečenj. 
 

 
VODNAR 20. 1. – 17. 2. 
 
 
Vaše težnje po neodvisnosti bodo tokrat še izrazitejše. Zvezde vam bodo naklonjene, 
vendar ostanite preudarni. Še posebno z denarjem ravnajte zelo previdno! Božično 
vzdušje bo zelo pozitivno vplivalo na vaše razmerje. Strasti in poželenju se ne boste 
mogli upreti. Uživajte! 
 
 
RIBE 18. 2. – 19. 3. 
 
 
Verjemite vase! Zvezde na nebu pravijo, da bo mesec december predvsem zelo 
neugoden s svojimi darovi, vendar poiščite moč v sebi ter jo aktivirajte in zagotovo 
boste zažareli! Pogumno naprej! 
 
 
OVEN 20. 3. – 19. 4. 

 
 
Prevzemite vajeti! Podana vam bo oblast, kjer bodo pričakovali vašo odločnost. Zvezde 
so na vaši strani. Oskrbele vas bodo s potrebno energijo, ki vam bo pomagala za doseči 
cilje. Ljubezen bo vaše božično darilo. Sprejmite ga z odprtimi rokami!  
 
 
 
BIK 20. 4. – 19. 5.   

 
 
Končno se bo vaša trmoglavost poplačala. Nič vas ne more več ustaviti. Vse nemire, ki 
se bodo pojavljali v vaši duši boste odpravili z levo roko, saj boste končno odkrili moč v 
sebi. Delite jo z drugimi in sprejmite kakšen objem. Niso vsi vaši sovražniki! 
 
 
DVOJČKA 20. 5. – 19. 6.  
 

 
Hrepenite po svobodi. Vzemite si čas zase in si dajte možnost odkriti skrite želje in 
talente. Radi se imejte. Božično vzdušje izkoristite za razvajanje samega sebe. 

 
 
 
 
 

 
MAJHEN BOR 

 
Nekoč kot burja name je prišla 

In s svojim gromom name udarjala. 
In kot majhen brezpomočen bor sem bil, 
Ko sem v burji se za svoj obstoj boril. 

 
In vse poplačano 

mi je bilo, 
ker okoli mene 

mnogo borov je zraslo. 
 

A ni bilo še vse končano. 
 

Iz tega majhnega gozdiča 
zraslo mnogo je gozdov 

in vsi so imeli globlje korenine 
da jih burja zopet ne izrine. 

 
LJUDJE 

 
Ljudje! 

Ali se je črna 
senca pojavila 

v vaših srcih, ali pa ste izgubili 
cilj življenja? 

Ljudje! 
Ali ne opazite 

lepote rož in cvetja 
že s pogledom, 

mar mora cvetje plačati 
z življenjem. 

Ljudje! 
Mar jutranja toplota sonca 

nikoli ne zaide 
v vaša srca 

in se tam zakorenini 
vsaj minuto. 

Ljudje! 
Rad vas imam! 
Rad vas imam 

A vem, da trpite, 
ker iščete srečo, 

ki se vam vedno izmuzne. 
Rad vas imam, 

ker vem, da potrebujete ljubezen, 
ki je sami niste deležni. 

Rad vas imam 
in dam vam vse 
a vas prosim, 

odprite pot soncu tudi sami. 
 

Samo Kramer 
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RAK 20. 6. – 21. 7.  
 

 
Veselo decembrsko vzdušje vas bo prevzelo. Zacumprali boste vaše bližnje s svojo 
pozornostjo in domišljijo, vendar ne pretiravajte! Pustite tudi drugim, da vas očarajo! 
 
 
LEV 22. 7. – 22. 8  

 
 
Dovolj je sanjarjenja! Čas je, da izkoristite svojo odločnost in naredite prvi korak do 
svojega cilja. Zdelo se vam bo, da vas je za ta odločen korak življenje potisnilo za tri 
nazaj, vendar vedite, da so tenutne težave le priprava za uspeh, ki sledi! 
Upate in zatorej vztrajate in ker vztrajate zmagujete! Božič vas bo letos očaral. 

 
 

DEVICA 23. 8. – 22. 9. 
  

 
V mesecu decembru boste lahko izrazili svojo toplino in prijateljstvo. Vaš študij in delo 
ne bosta prav nič trpela, zato si privoščite nekaj divjih dni in noči! Praznično vzdušje 
vam bo prikazalo čare življenja, ki ste jih doslej spregledali. 

 
 
TEHTNICA 23. 9. – 22. 10.  

 
 
Obljuba dela dolg! Zadnji čas je, da obljube, ki ste jih postavili sami sebi, tudi držite! 
Božično nakupovanje vas bo obsedlo. Delite svojo podarjeno srečo tudi z drugimi! 
 
 
ŠKORPIJON 24. 10. – 22. 11.  

 
 
Zadnji čas je, da se pozabijo zamere iz preteklosti. Božični duh vas bo obogatil s 
prijateljstvom. Stari prijatelji in nove poti se bodo lepo prepletali. Odprto srce in 
svobodno mišljenje brez prevelikih pritiskov bo vaše vodilo za ta praznični mesec! 
 
              Polona Moličnik 
 
 Aktualne novice 

 
BOŽIČNO-NOVOLETNI ŽUR 
Kdaj: 22. 12. 2005, ob 20.00 (8 PM)                         
Kje: MKC Slovenj Gradec 
Vstopnina: 500 sit (božična bovla + fire performance gratis) 
Dress code: something red 
Prijave: pri predstavnikih razredov do 20. 12. 2005 
 
ENGLISH – FREE EXTRA SESSIONS 
Special service for the students of ŠCSG: 
-practical use 
-small groups or 'one to one' 
-concentrate on improving 
-exam revision/practice 
-Book a time with Stuart! 
 
REKREACIJA 
Izkoristite možnost rekreacije (odbojka, nogomet, badminton, tenis …)  
ob torkih od 15.30 do 18.00. Več informacij na oglasni deski in pri športnih pedagogih. 
 
ŠTUDENTSKI BONI 
Izkoristite možnost cenejšega prehranjevanja. Bone lahko kupite vsak prvi teden v  
mesecu na Študentskem servisu Maribor, kjer dobite tudi več informacij. 
 
PREDSTAVITEV PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V TUJINI 
Vsi, ki ste zamudili novembrsko predstavitev praktičnega izobraževanja v tujini, imate še eno 
možnost v januarju. Dodatno obvestilo bo na oglasni deski. 
 
IZPITNI ROKI 
Bodite pozorni na pravočasno prijavo, saj je to prvi pogoj, da lahko naredite izpit! 
 

Mislite pozitivno tudi v letu 2006 … 
 

1. Posameznikov pogled je toliko velik, 
kot je velika njegova domišljija. 

2. Včasih ni potrebno videti poti. Dovolj 
je že, če verjamemo, da jo je mogoče 
zgraditi. 

3. Nikar ne postajajte to, kar se izplača, 
ampak bodite to kar ste. 

4. Zmagovalci nikoli ne zaspijo na 
koncu poti. 

 
Samo Kramer 

 

Verjamete ali ne … 
 

1. Manipulatorji so ljudje, ki 
oplemenitijo dezinformacije. 

2. Perverzno je govoriti o seksu, pa 
čeravno nas vsak dan "nategujejo". 

3. Največkrat se opečemo pri ljudeh, ki 
so najbolj hladni. 

4. Družbeni sistemi se menjajo, le 
delavci ostajajo vedno eni in isti. 

 
Samo Kramer 

 


