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Leto je naokoli in nova generacija bodočih študentov pospešeno zbira 
informacije, ki bi jim olajšale odločitev o nadaljevanju študija. Na šolah 
pa se že mrzlično pripravljamo na novo študijsko leto. V študijskem letu 
2008/2009 bomo vpisali študente v prenovljena višješolska programa 
POSLOVNI SEKRETAR in EKONOMIST. 
   
Naš cilj je, da bi izobraževali v skladu s potrebami delodajalcev in tako, da 
damo našim diplomantom uporabna znanja, kar je dobra popotnica za 
uspešno poklicno pot. Za uresničevanje tega poslanstva imamo na naši šoli 
odlične kadrovske in prostorske pogoje, uporabljamo sodobno tehnologijo 
in učinkovite učne pristope ter razvijamo kulturo sodelovanja in 
dvostranske komunikacije. Študij na višji šoli je praktično zasnovan, saj je 
znanje potrebno znati uporabiti na praktičnih primerih v okviru 
seminarskih in laboratorijskih vaj. Navedeno se izkaže za posebej koristno 
pri praktičnem izobraževanju pri delodajalcih, kasneje pa tudi na 
delovnem mestu. Zato vsem, ki želijo pridobiti uporabna znanja in se 
zavedajo, da je znanje največje bogastvo, na široko odpiramo vrata. 
 
Seveda želimo vsem dijakom zadnjih letnikov, da uspešno zaključijo svoje 
šolanje na srednjih šolah in dobijo mesto za nadaljevanju študija tam, kjer 
si želijo. 
 
Veselimo se nove generacije študentov, vendar je naša pozornost 
usmerjena tudi v kvalitetno izvedbo izobraževalnega procesa letošnjega 
študijskega leta in v naše redne in izredne študente. Prizadevamo si, da 
študenti zadnjih letnikov čim prej postanete naši odlični diplomanti. 
Prepričani smo, da se številni med vami že ozirate za nadaljevanjem 
študija, ker se vrata prehodnosti vedno bolj odpirajo. Z velikim veseljem 
sprejemamo pohvale za študente 1. letnikov, ki so trenutno na praktičnem 
izobraževanju pri delodajalcih širom Koroške, Šaleške in Savinjske regije. 
Želimo, da pridobite čim več praktičnega znanja in dokažete, da ste dobri 
kandidati za zaposlovanje. 
 
Sicer pa je v polnem teku projekt Erasmus, kjer že potekajo aktivnosti za 
odhod študentov na praktično izobraževanje v tujino. V letošnjem 
študijskem letu se odpravljajo na Portugalsko, v Avstrijo, Nemčijo in v 
Romunijo. Še vedno se lahko kdo odloči in se vključi v ta projekt. 
Delovne izkušnje, pridobljene pri delodajalcih v tujini so lahko velika 
konkurenčna prednost pri zaposlitvi, hkrati s tem pa se odpirajo obzorja in 
možnosti aktivnega iskanja zaposlovanja. 
 
Želim vsem študentom naše šole, da z veliko mero motivacije uspešno 
nadaljujejo študij in dosežejo svoj cilj. Vsem kandidatom za redni ali 
izredni študij pa želim, da se pri nadaljevanju izobraževanja odločijo tako, 
da bo zanje najbolje. 
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PRENOVLJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 
 

PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR 
 
 
Če želite opravljati dinamično delo, ki zahteva komunikativnost, 
vestnost, natančnost, poleg tega pa veliko mero samostojnosti, 
iznajdljivosti in smisla za organizacijo, se vključite v višješolski 
izobraževalni program Poslovni sekretar. 
 
 
Kdo je poslovni sekretar? 
 
V vsakem podjetju, majhnem ali velikem, v vsaki ustanovi s področja 
negospodarstva potrebujejo in zaposlujejo sodelavce na področju 
pisarniškega poslovanja. Z razvojem gospodarstva, globalizacijo in 
povečevanjem konkurence na trgu je postalo pisarniško poslovanje, 
kot podporno področje delovanja organizacije,  izredno kompleksno 
in temelji na informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Organizacije 
pričakujejo v poslovnem sekretarju kompetentnega človeka, 
usmerjenega v sposobnost upravljanja in obvladovanja informacij in 
podatkov, s sposobnostjo učinkovite komunikacije in uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije kot podpore delovnim 
procesom v pisarni. 
 
Katere kompetence ima diplomant/diplomantka? 

 
Diplomant/diplomantka si med študijem pridobi kompetence s 
področja odločanja in reševanja problemov, prilagodljivosti novim 
situacijam, kakovosti opravljenega dela, komunikacije in upravljanja 
z informacijami. Poleg tega pridobi tudi kompetence s strokovnih 
področij, kot so ekonomija, vodenje, pravo, informacijsko-
komunikacijska tehnologija ter pisarniškega poslovanja, za 
učinkovito reševanje praktičnih problemov ter samostojno 
načrtovanje, vodenje in spremljanje aktivnosti. Med kompetencami, 
ki so v tem poklicu še posebej nepogrešljive, je tudi uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in komunikacije v 
različnih jezikih ter predstavljanje organizacije znotraj in navzven. 
 
 
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem študiju: 
 
POSLOVNI SEKRETAR/POSLOVNA SEKRETARKA: 
 
• vodi in razporeja terminske načrte delovnih obveznosti na 

vodstvenih in strokovnih ravneh ter samostojno načrtuje, 

organizira in vodi druge delovne procese v tajništvu z uvajanjem 

sodobnih metod in oblik dela, 

• skrbi za realizacijo sprejetih odločitev na vodstvenih in 

strokovnih ravneh s spremljanjem izvajanja, 

• sprejema, presoja in posreduje poslovne informacije znotraj in 

izven organizacije s pripravo potrebnih analiz, 

• pripravlja in organizira poslovne in druge razgovore ter seje 

organov upravljanja z zagotavljanjem strokovne in 

administrativne podpore pri pripravi gradiv ter potrebnih 

informacij, 

• komunicira s poslovnimi partnerji doma in v tujini, ob 

upoštevanju delovnega protokola in poslovnega bontona, 

• sodeluje pri kadrovskih dejavnostih za zaposlene, 

• vodi strokovne delovne skupine in ugotavlja njihovo uspešnost, 

• vodi poslovno korespondenco in evidenco stroškov poslovne oz. 

organizacijske enote. 

• cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi 

predmeti v okviru modulov  

** študent izbere en izbirni modul 

*** prosto izbirni predmet ponudi šola 

 
 
 

PROGRAM EKONOMIST 
 
 
Ekonomisti so v poslovnem svetu nepogrešljivi za izvedbo uspešnega 
poslovanja na prodajno-nabavnih področjih proizvodov in storitev ter 
spremljanju poslovanja z organizacijskega in s finančno-
računovodskega vidika.  
 
 
Kdo je ekonomist? 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se slovensko gospodarstvo 
sooča z novimi izzivi, predvsem pa z večjo konkurenco na 
evropskem trgu, na katerem realiziramo skoraj dve tretjini 
zunanjetrgovinske menjave. Organizacije pričakujejo v ekonomistu 
kompetentnega človeka, usmerjenega v sposobnost organizacije in 
izvedbe nakupno-prodajnega procesa proizvodov in storitev, ob 
zagotavljanju učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije v 
okviru financ in računovodstva. 
 
Katere kompetence ima diplomant/diplomantka? 
 
Diplomant/diplomantka si med študijem pridobi široko znanje s 
področja komunikacije v slovenskem in tujih jezikih ter odgovornosti 
in samozavesti za kakovostno opravljanje del, pri čemer učinkovito 
upravlja z informacijami. Poklicno specifične kompetence, ki jih 
pridobi, so usmerjene predvsem v organiziranje in upravljanje 
logističnih procesov, v zagotavljanje učinkovitega in uspešnega 
komercialnega in finančno-računovodskega poslovanja.   
 
 
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem študiju: 
 
EKONOMIST/EKONOMISTKA: 
 
1. Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju 

2. Tehnični komercialist/komercialistka 

3. Organizator poslovanja/organizatorka poslovanja 

4. Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne 

podjetnike in zavode 

5. Posrednik/posrednica za nepremičnine 

6. Upravitelj/upraviteljica nepremičnin 

7. Bančni komercialist/bančna komercialistka 

8. Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja 

9. Strokovni sodelavec/sodelavka za poštni promet 

10. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za zavarovalništvo 

 
Ekonomist: 

 
• organizira, načrtuje in organizira delo na področjih komerciale, 

zavarovalništva, bančništva, nepremičnin, poštnih storitev ter 

financ in računovodstva, 
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• opravlja razna operativna dela z omenjenih področij, 

• izvaja najrazličnejša administrativna dela v zvezi z 

dokumentacijo, pogodbami in ostalimi dokumenti, 

• komunicira s strankami, kupci in ostalimi poslovnimi partnerji, 

pri čemer upošteva pravila komuniciranja in posebnosti 

komuniciranja s tujimi poslovnimi partnerji, 

• skrbi za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih dela in ravna 

v skladu s predpisi in dobrimi poslovnimi običaji. 

 

• cilji praktičnega izobraževanja so povezani s posameznimi 

predmeti v okviru modulov 

 

** izbirni modul glede na poklicni standard: 
 
 
1. Asistent/asistentka v mednarodnem poslovanju 

2. Tehnični komercialist/komercialistka 

3. Organizator poslovanja/organizatorka poslovanja 

4. Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, 

samostojne podjetnike in zavode 

5. Posrednik/posrednica za nepremičnine 

6. Upravitelj/upraviteljica nepremičnin 

7. Bančni komercialist/bančna komercialistka 

8. Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja 

9. Strokovni sodelavec/sodelavka za poštni promet 

10. Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za 

zavarovalništvo 

 
• KAKOVOST, PRAVO (glej predmetnik tehnični komercialist),  
• BANČNIŠTVO (predmeta Uvod v finančne trge in institucije, 

Temelji bančnega poslovanja) 
• STRANKE IN MEDNARODNO POSLOVANJE (predmeta 

Mednarodno poslovanje, Delo s strankami) 
 
 

ECTS SISTEM 
 
Višješolski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami, in 
sicer: 
 

• obvezni moduli z 52 KT, 
• izbirni moduli z 58 KT, 
• prosto izbirni predmet s 5 KT, 
• diploma s 5 KT. 

 
Praktično izobraževanje je ovrednoteno s KT v okviru modulov.   
 
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če uspešno opravi obveznosti 
modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja, ovrednotenih 
najmanj s 45 krediti, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti vaj in 
praktičnega izobraževanja.Za dokončanje izobraževanja mora študent 
opraviti vse študijske obveznosti programa, prosto izbirni predmet in 
diplomsko nalogo z zagovorom.  

VViiššjjaa  ssttrrookkoovvnnaa  ššoollaa  SSlloovveennjj  GGrraaddeecc  
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V februarju in marcu se bo zvrstilo kar nekaj praznikov in začeli 
bomo s pustom, ki je pravzaprav že za nami… 

PUST 

  

Predpustni čas je poseben čas v letu. V mestih in trgih se vrstijo plesi 
in maškarade, ponekod prirejajo celo živahne pustne obhode. 
Podeželje danes ne kaže enotne podobe. Ves čas je bilo šemljenja 
veliko, danes pa je v nekaterih krajih še nekaj šem, ponekod pa prav 
nobene več. Le kak otrok si še natakne kupljeno naličje in hodi od 
hiše do hiše. izročilo skušajo ohranjati šole, ki z učenci prirejajo 
otroške maškarade. Izjema so nekateri kraji, ki še trdno vztrajajo pri 
svoji šemski dediščini (Maribor, Cerkno, Kostanjevica na Krki, 
brkinske vasi, Ptuj...). 
 
Maske in maskiranje so poznali že Germani, med njimi Langobardi, 
ki so prihajali tudi čez naše ozemlje. Ob robu evropskega dogajanja 
so nastopale gotske maske na bizantinskem dvoru, o čemer govori 
poročilo iz časov vladarja Konstantina. Med cesarjevim obedom so 
nastopali štirje Gotje, ki so bili oblečeni v narobe obrnjene kožuhe, 
na glavi pa so nosili maske različnih oblik. Med plesom so s šibami 
tolkli po ščitih in vzklikali: "Tul, tul!" Nazadnje so cesarju voščili 
srečno novo leto, pač dokaz več o novoletni funkciji maske.  
 
Najstarejša podoba zamaskiranca, kar jih poznamo, je znameniti, 
morda dvajset tisoč let ali več stari "čarovnik", naslikan na skalno 
steno v jami Trois Freres v francoskih Pirenejih. 
 
Pust je torej večplasten pojav in z njim v zvezi je veliko šeg, navad, 
verovanj, prerokovanj, rekov, pesmi in seveda jedil. 

 

Ima velike in okrogle oči, na glavi jelenje rogovje ter dolgo in 
koničasto brado. Roke skriva pod medvedjimi šapami, zadaj pa nosi 
rep divjega konja. Podoba verjetno predstavlja človeka, ki se je 
maskiral v izmišljeno žival. 

Ko še danes opazujemo fantastične maske Tibetancev, Kitajcev, 
Japoncev, Indijcev in drugih, še zlasti totemistične maske naravnih 

ljudstev, nam mora biti jasno, da so maske od najstarejših časov 
poznali tudi Slovani. Za slovanski vzhod je, kot je videti, značilna 
maska tura, ki je nekoč živel tudi na slovenskih tleh. Tur je na 
Poljskem, kjer ga imenujejo turon, še danes glavna živalska maska. 
Maskiranja na podeželju so bila pod vplivom mest. Poročila o 
maskiranju po zgledu glumačev so nastala že v 11. stoletju. Jasno je, 
da so se naši predniki v času pustnega rajanja šemili drugače, kot se 
danes. Delno zaradi vere, res pa je, da niso imeli toliko možnosti, kot 
jih imamo danes. Obraz si spremenimo, ga zakrijemo in 
predrugačimo na različne načine, večinoma z ličili. Predniki so 
uporabljali le naravne barve, maske so bile pogosto iz lesa. Visagium 
falsum, lažni obraz, nastane že, če ga namažemo s sajami, oprašimo z 
moko, poslikamo z barvami, naličimo z ličili. 

Tu je prikazan način, kako lahko našo podobo zelo hitro in enostavno 
spremenimo v živahnega klovna. 

  

Še danes pa so se v določenih predelih Slovenije ohranile maske 
(okrog 150 jih je), ki so značilne le za tisti kraj. Na primer znana 
cerkniška čarovnica Uršula, cerkljanski laufarji, prekmurski kurenti, 
na Dolenjskem kostanjeviška Šelma in še bi lahko naštevali. Da pa 
ob Pustu ni veselo le pri nas, nam prikazujejo razni utrinki pustnega 
rajanja drugod po svetu, npr. v Benetkah in v San Remu je vsakoletni 
tradicionalni karneval, najbolj slaven pa je gotovo v Riu de Janeiru.  
  

 

Cerkniška čarovnica Uršula 
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Prekmurski kurenti  

 
 

PEPELNICA 
 
 
 Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo 
se začenja post. Včasih je polnočni zvon označil začetek posta. Do 
nedavnega je veljala pepelnica za praznik in sveti dan. Verniki so 
hodili k maši, ki se je opravljala v spokorni vijolični barvi. Včasih je 
tudi vsak pristopil k pepeljenju. Mašnik je s pepelom “lanskih” oljk 
pokrižal čela vernikom in izrekel znane biblijske besede: “Spominjaj 
se, da si prah in da v prah se povrneš.” Poseben običaj na pepelnico 
pa je vlečenje ploha. 
 
Dekleta, ki se v predpustnem času niso omožila, bi morala vleči na ta 
dan za kazen ploh. O tem poroča že Valvasor, ki pravi, da so morala 
dekleta, ki so se približevala tridesetim, pa niso bila oddana, fantom 
na vasi nekaj plačati ali pa so morala vleči ploh.  
 
Ploh je bil na Koroškem težak olupljen hlod, na katerega je bila 
pritrjena slamnata lutka, fantje pa so dekleta priganjali z biči, če niso 
pridno vlekla. Na zadnje so ploh prodali na dražbi, lutko vrgli v vaški 
vodnjak, kupnino pa, kot se spodobi, zapili na naslednjem plesu. 
Tako je bila stvar, kar se pusta in pepelnice tiče, končana do 
naslednjega leta. 
 

 
Vitez na konju 

Monika Ketiš 
 
 

 
 

VALENTINOVO 
 
 

14. februar je tradicionalni dan zaljubljencev. 
 
Le komu ni všeč praznik ljubezni – Valentinovo?  
Na dan, ko si zaljubljenci poklanjajo rože, čokolade,  
plišaste medvedke in ostale sladkobe, zaživijo tudi lokali, hoteli in 
cel kup trgovin.  
  
Morda je res Valentinovo dan, ko lahko moški izkažejo naklonjenost 
izvoljenkam svojega srca.  Praznik, ki naj bi predvsem slavil 
ljubezen, se vse preveč dojema kot dan, ko je treba obdarovati. Pri 
nas se je spremenil celo tako, da tudi ženske vse pogosteje obdarujejo 
moške, čeprav je v osnovi bil to dan izkazovanja moške 
naklonjenosti ženskam. 
 
In tako se dogaja, da se zaradi velikih pričakovanj z obeh strani 
(predvsem pri mlajši populaciji) ljubezen skrije v ozadje. V prvem 
planu so samo še pisana darila, večerje, romantični vikendi in 
podobno, kar nemalo moških spravlja v preverjeno stresne situacije. 
Zaradi želje, da bi svojim nežnejšim polovicam kar se da ustregli, 
iščejo najboljše možne rešitve, a ponavadi v zadnjem trenutku. Zdaj 
veste, zakaj stres. 
 
Valentinovo je lahko povsem prijazen in ljubezniv praznik, če ga 
jemljemo le kot eno od neštetih priložnosti, ko lahko izpovemo svojo 
ljubezen. Ženskam ponavadi niso tako pomembna draga in prestižna 
darila, kot dejstvo, da se njihov moški spomni nanje. Zadoščajo že 
drobni izkazi pozornosti, ki pa morajo biti iskreni. 
 
Kaj pa moški? Njim je največja nagrada in darilo, če ljubljena ženska 
sprejme njegov trud in mu da vedeti, kako zelo ga ceni. Ko se mu 
nežno zahvali za pozornost in mu pokaže, da je v njenih očeh pravi 
zanjo, je za moškega to gotovo največja nagrada. 
 
Naj bo Valentinovo predvsem priložnost, da obudimo svoje najbolj 
ljubeče občutke, ki jih lahko izkazujemo nam najdražji osebi skozi 
vse leto. Vsem, ki so sami, pa naj bo v spodbudo, da je ljubezen 
možna, in da tudi njih čaka nekje prava oseba. Morda že za prvim 
vogalom.. 
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VALENTINOV DAN 

 
 
Valentinov dan je poseben dan. 
 
Ko ti odprem srce in na prijeten način povem, da resnično ljubim te. 

 
Zelo sem srečen in vesel, da obstaja nekdo kot ti, 

ker tvoje srce kot sonce žari, ko razdajava si ljubezen jaz in ti. 
 

S teboj mi je vedno lepo, s kančkom pozornosti v tvojih očeh vidim 
mavrico. 

 
Malo je stvari na svetu tem, za katerimi strmim, a le tebe si za večno 

želim, 
ko gledam tvoj nežen obraz v njem se zrcalim jaz. 

 
Lep nasmešek, ki ga imaš, z njim zapelješ me in očarati me znaš. 

Vse na tebi je poseben čar, ti si zame Božji dar. 
 

Ob tebi čutim vsak utrip srca, čutim moč, energijo ljubezen, 
čutim, da sva v celoto združena. 

 
Sedaj moje solze radosti po obrazu polzijo, a le tebe si za večno 

želijo, 
za dan ljubezni ti poklanjajo to poezijo. 

 
 

Suzana Stevanovič 
 

 
 

 
POMLAD 

 
 

Prišla bo pomlad, učakal bi jo rad, 
da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel. 

To me veseli, trav’ca zeleni, 
drobna ptičica pa žvrgoli.  

 

Prišla bo kukav’ca, moja ljubica, 
in bo kukala in prepevala. 

 

 
Kukala kuku, prepevala tako, 

da bi vedno nam tak’ luštno b’lo !  
 

Ptice pridejo in odidejo, 
grejo iz kraja v kraj, kakor jaz nekdaj. 
Grejo iz kraja v kraj, kakor jaz nekdaj, 

jaz pa tukaj le ostanem sam. 

Suzana Stevanovič 
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PESMI ZA VALENTINA  

 
 

Nosim te, nosim tebe, 
nosim v srcu, bolj kot sebe. 

Sreča ena, sreči dve, 
Razdvojeni?? 

To vendar ne gre! 
Ti in jaz, in jaz in ti, 

skupaj eno, luč v temi. 
Išči me in najdem te, 
čakaj me in čakam te. 

In če čakal me ne boš??? 
Te vržem iz srca, 

ugasnem luč in pozabim, 
da kdaj tvoja sem bila! 

 
R.K. 

 

 
 

Ne trgaj me, kot da sem roža, 
bodi veter, 

ki mimo mene plapola, 
me nežno boža. 

Napiši mi pesem, 
pesem o življenju, 

nariši srečo na obraz, 
bi rada ognila se trpljenju. 

 
Ne skušaj me ujeti, kot da sem ptica, 

bodi sonce,  
ki potuje skozi oblake, 

bodi moja resnica. 
 

Ne muči me, kot da sem zaslužila zlo, 
bodi dež, 

ki s telesa zbriše vse, 
kar slabega je bilo. 

 
   R.K. 

 
 

Globoke so te misli, globoke te oči, 
utapljam se, izgubljam, 
na površje več me ni. 

Globoke so te misli, predolge te noči, 
sama sem v srcu, 

osebe, ki je ni. 
 

R.K. 
 

 
OBISK GORENJA D. D. V VELENJU 

 
 
Ste si kdaj želeli imeti, hmm…recimo hladilnik, ki bi bil nekaj 
posebnega. Mogoče s kristali Swarovski? Ali pa morda televizor s 
pixellence tehnologijo, s katero bi bilo vse videti bolje? Veste kaj? 
Sploh ni problema. Če imate denar, lahko imate vse, in če imate vse, 
imate denar. No, kar se gospodinjskih in podobnih aparatov tiče. In to 
ne kakršnih koli, ampak vrhunskih. Gorenje, d.d., je največji 
slovenski proizvajalec gospodinjskih aparatov, pohištva, keramike, 
grelnikov vode, klimatskih naprav in drugih izdelkov za dom.  
 
 

 
 
 
Lepo je, če imaš vse te privlačne izdelke doma, ampak da bi si pa 
kdaj ogledala proizvodnjo od blizu? Tega pa še ne. In prav to nam je 
bilo omogočeno. Bili smo na ekskurziji v Gorenju in čisto resno vam 
pravim, da sem bila navdušena. Gorenje sem si zmeraj predstavljala 
kot sinonim za belo barvo. Ne vem, zakaj, ampak ko sem prišla tja, 
se je moja predstava razblinila. Sprejeli so nas na recepciji, ki je bila 
opremljena, lahko bi rekla, prav za moj okus. Marmor, zlata 
dekoracija pohištva, prijetno vzdušje, prodajni salon, kjer te na vhodu 
pozdravi roza hladilnik.:)  
 
 

 
 
 
In nato se odpravimo v proizvodnjo. Ogromna hala, ki ji ni videti 
konca in povem vam, da smo videli vse faze, skozi katere gre 
hladilnik, vse od začetka pa do končnega proizvoda. Proizvodnih hal 
je bilo še več, ampak če bi želeli obiskati vse, bi nam vzelo najmanj 
tri dni, če ne še več. Smo si pa ogledali še visoko regalno skladišče 
Navis (resnično je zelo visoko), kjer se proizvodi skladiščijo do 
odpreme. In ne razvrščajo jih ljudje, razvrščajo jih roboti. To pa je 
nekaj za videt! Nisem mogla verjeti, koliko elegance premorejo. 
Tako nežno in natančno prelagajo proizvode, da se ti zazdi, da imajo 
definitivno nekaj človeškega v sebi. Pa ni tako.  
 
Če sem vam vzbudila zanimanje, si pa le pojdite sami pogledat…. 
 

Rahela 
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VELIKA NOČ 

  
Velika noč je premakljiv praznik. V odvisnosti od datuma velike noči 
so tudi datumi nekaterih drugih cerkveni praznikov in tudi pust. 
Določeno je, da se praznik obhaja prvo nedeljo po prvi spomladanski 
polni Luni. Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom. 
Praznik sam ima korenine tudi ali predvsem v starih poganskih 
navadah, ko so praznovali prihod pomladi.  
 

 
Velika noč je največji in najstarejši krščanski praznik. Na veliko noč 
se kristjani spominjajo Kristusovega vstajenja. Kristus je vstal ponoči 
oziroma ob prvem jutranjem svitu. Po krščanskem pojmovanju naj bi 
z vstajenjem odrešil svet, zato je bila tista noč res velika, ime za ta 
praznik v slovenščini pa kar ustrezno. Drugi evropski jeziki so 
prevzeli staro hebrejsko ime pasha ali pa domače poganske: 
francosko Paques, holandsko Paach, italijansko Pasqua, grško Pasha 
ali Lampri, rusko Pasha, pač pa hrvaško in srbsko Uskrs (vstajenje) 
in češko velikonoce (kot naša velika noč). Slovensko narečno tudi 
vuzam, vezom (Bela Krajina), vazem Istra, kar izvira iz 'vzem' mesa 
po postu (primerjaj mesopust!). Angleško je Easter, nemško Ostern. 
  
Velika noč v prvotnem pomenu besede torej označuje noč od velike 
sobote na veliko nedeljo, za Slovence pa je to označba za praznik 
Kristusovega vstajenja. Velika noč je v primerjavi z Božičem, ki je 
določen po sončnem koledarju, določena po luninem. V Kristusovem 
času so bili v uporabi trije koledarji: egipčanski, mrtvomorski 
(esenski) in sončni (rimski). Velika noč je bila torej določena po 
judovskem (luninem) koledarju, v zgodnji pomladi, vedno na prvo 
nedeljo po prvi polni spomladanski luni. Cerkev jo praznuje že od 4. 
stoletja naprej kot poseben pomladni praznik. 
  
 

SIMBOLI VELIKE NOČI 
 

Po vseh slovenskih pokrajinah nosijo k blagoslovu jajca. Omenja jih 
že Valvasor. Mnogo pred njim, leta 1393 je bilo v listini iz 
nekdanjega samostana dominikank v Radljah (Marenbergu) zapisano, 
da so razdelili na velikonočno soboto vsem redovnicam jajca. Jajce je 
splošno razširjen prastar simbol, ki ga najdemo skoraj v vseh 
preprostih in razvitih religijah sveta, v ljudskih izročilih in v različnih 
svetovnih mitologijah.  
  
Indoevropski simbol je kozmično jajce, simbolizirano s krogom, ki 
pomeni življenjski princip. Predstavlja zametek in izvor vsega 
stvarstva, prve (zemeljske) starše, prvotni matriarhalni svet 
neurejenost vesolja (kaos), skrivni izvor in misterij bivanja oziroma 
življenja in s tem kozmični čas in prostor. Poleg tega označuje jajce 
popolno stanje nasprotij, ki so v njem združena, zunaj  pa se kažejo v 
različnosti fizičnih pojavov. Jajce označuje tudi organsko snov v 
svojem internem stanju. Z njim v zvezi je 'večnost', ki jo predstavlja 
tudi tako imenovani ouroboros, kača ali zmaj, ki ovija jajce in se žre 
v lastni rep, s čimer predstavlja svoj konec in svoj začetek. Podobno 
kot pri hindujcih kolo samsara, označuje ouroboros, nesmrtnost, 
stalnost in modrost. 
  
V krščanski ikonografiji simbolizira jajce Kristusovo vstajenje , 
ponovno stvarjenje in upanje, podobno kot v religijah, ki so precej 
starejše od krščanstva. Vstajenje lahko povežemo tudi s piščancem, 
ki slikovito razbije jajčno lupino. V krščanstvu lahko jajce 
simbolizira tudi Marijino rojstvo.  
  
 

 

 
VELIKONOČNI ZAJEC 

  
V zvezi s pirhi nastopa tudi pri nas velikonočni zajec, ki skoraj po 
vsej Evropi prinaša (zlasti otrokom) pobarvana in pisana jajca. 
 
Zajec seveda ni nobena značilna mitološka germanska žival, ampak 

je prastar simbol, ki ga najdemo skoraj povsod po svetu. Razumljivo 
je, da kot simbol plodnosti predstavlja lunarno žival, ki je atribut 
vseh lunarnih boštev, torej vsebuje izrazit ženski kozmični princip.  
Ker je tesno povezan z luno, zaznamuje tudi ponovno rojstvo, 
preporod, vstajenje, celo intuicijo: pomeni 'luč v temi'. Pogosto je 
povezan z žrtvenim ognjem in deluje simbolično kot nekakšno 
poroštvo za življenje. Zajec, ki živi na mesecu, je skoraj univerzalni 
simbol , kot tak pa skupaj s psom in kuščarjem predstavlja vezni člen 
med mesecem in človekom. Zajec koz lunarni simbol predstavlja tudi 
kaotičnost, tako imenovani 'marčevski zajec' pa norost. 
 
 

VELIKONOČNO JAJCE 
  
Jajce pripada tudi simbolizmu gotovosti, varnosti, skupaj s hišo, 
školjko, materinim krilom. Klico duhovnega življenja predstavlja 
jajce modrosti tudi v alkemiji.  
 
V starih ruskih in švedskih grobnicah so odkrili glinena jajca, ki jih 
razlagamo kot znamenja nesmrtnosti, prerajanja in ponovne oživitve. 
Ta šega je bila znana že v prazgodovinskih časih. Tudi Rimljani so 
dajali v grobove poslikane gosja in druga jajca. 
 

 
 
Slovenska velikonočna jajca se imenujejo tudi pisanice (Bela krajina) 
ali pisanke in se uvrščajo med najlepše okrašene primerke v vsej 
Evropi. Pisanice in remenke, velikonočna jajca iz Bele krajine in 
Prekmurja odsevajo značilnosti slovenskega vzhoda, zato so zanje 
značilni geometrični in stilizirani liki, medtem ko na primorskih in 
gorenjskih pirhih prevladuje izrazito naturalistična ornamentika, ki 
posnema naravo, največkrat rastline in cvetove. Poleg tega srečamo 
na pirhih še krščanske simbole (JHS, Marijin monogram), malteški 
križ (znak viteškega reda, ki je imel v Beli krajini svoja posestva), 
medtem ko so napisi iz novejšega časa (Veseli vuzem, Vesela aleluja, 
Pisanka rdeča, Ljubezen goreča in številni drugi), tudi hudomušni. 
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SNOPI oz. BUTARE 

 
Posebnost zase so danes cvetne 
butarice. V njih je le malo 
živega rastlinja, največkrat šop 
brinja, vejica pušpana ali 
ciprese ali v novejšem času 
bršljan, v glavnem pa so 
pobarvani, umetno zaviti in 
naokrog prepleteni oblanci; 
barve so različne, še največ je 
belo-modro-rdečih, pogosta je 
še rumena barva, roza, pa tudi 
druge. Te slovijo tudi na tujem, 
saj jih tam nihče ne pozna. 
 
Butare prodajajo v Ljubljani na 
cvetnem trgu za stolnico in na 
živilskem trgu izdelovalci iz 
okolice Ljubljane. 

 
Na butare po raznih slovenskih krajih dajo tudi pomaranče, limone, 
jabolka, razne trakove in podobno.  
 
Blagoslovljene butare potem uporabljajo v razne namene. 

 
Monika Ketiš 

 
 

GOLMANKA LUCIJA MORI 
 
 

 
 
 
Nekateri pa mi pravijo kar Golmanka ali Lučka. Golmanka zato, ker 
treniram nogomet in sicer na položaju vratarke. Šport igra zame 
pomembno vlogo v mojem življenju. Nekateri pravijo, da nogomet ni 
za punce, da je pregrob šport,… a se s tem niti malo ne strinjam. Tudi 
punce znamo igrati nogomet. Jaz ga aktivno igram že skoraj 4 leta, 
ko sem v 2. letniku začela trenirati pri ŽNK Slovenj Gradec. S 
pričetkom delovanja kluba nam ni šlo ravno najbolje, saj smo bile 
punce novinke v ligi. Lani in letos pa smo že dosegle odlične 
rezultate; mislim da smo to dokazale s tretjim mestom v ligi in z 
uvrstitvijo v finale pokala. Pred sezono punce treniramo 5x tedensko, 
v sezoni, ko pa imamo tekme, pa le 3x. Poleg tega  že tretje leto 
nastopam za žensko nogometno reprezentanco. Dve leti sem 
nastopala za mladinke, stare do 19 let, sedaj, ko pa sem že starejša, 
pa so me poklicali tudi v člansko reprezentanco.  

 
2x tedensko imam tudi termin v Dravogradu, kjer imam zraven 
fantov specializiran trening za vratarje.  Zaradi vseh teh obveznosti 
pa imam zelo malo prostega časa, ki pa ga najraje preživim s fantom, 
družino in prijatelji. Največ časa mi vzamejo ravno reprezentančne 
priprave in tekme, ki pa potekajo doma in v tujini. Velik problem 
vsakega športa so tudi poškodbe. Moram reči, da imam za enkrat 
srečo, saj večjih poškodb pri meni ni bilo. Pri puncah, ki igrajo 
nogomet,sta najbolj pogosti poškodbi kolena in gležnja. Tudi v 
našem klubu jih je bilo kar nekaj. Zaradi tega se veliko igralk nikoli  
več ne vrne na igrišče.  
 

Lucija Mori 
 
 

 
 
 

MATERINSKI DAN 
 

V mesecu marcu praznujemo tudi dan žena in seveda materinski dan. 
 
Materinski dan je neformalni praznik, posvečen materam. 
Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od 
leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. 
Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, 
vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, potem pa 
prestavljen na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni 
materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma 
ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot 
Marijino oznanjenje, torej 25.marec. 

 
Otrokova prva ljubezen je mama. Brez nje ne bi mogel preživeti. Z 
njo ga vse življenje povezuje nevidna, a močna nit, ki se niti s smrtjo 
ne pretrga. "Ljubezenske" izjave, ki jih otrok daje svoji mami, so 
najbolj iskrene, saj izvirajo iz najglobljih kotičkov njegovega srca. 
Ob dnevu žena, oziroma ob materinskem dnevu, tako otrokova 
ljubezen do mame dobi svoj pravi izraz in obliko. 
 

 
 

KDO JE MAMO NAREDIL MAMO?  
 

Z MANO JE MAMA MAMA POSTALA,  
PREJ SE JE TETA IMENOVALA.  

 
JAZ SEM MAMO ZA MAMO NAREDIL,  

KO SE V NJENEM TREBUŠČKU SE ZREDIL.  
 

JAZ SEM JO PRVI MAMA POKLICAL,  
KO SEM TIŠINE SE NAVELIČAL. 
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OKOLICA ŠOLE 

 
 

 
 
Letos smo komercialisti 2. letnika pri predmetu BST dobili navodila 
za izdelavo seminarskih nalog, ki se navezujejo na onesnaženost 
oziroma na varstvo okolja. Ker Slovenci nismo kaj prida 
okoljevarstveniki, vsaj tako se zdi če si ogledate okolico naše šole, 
smo se odločili za smešen a zanimiv projekt. Predvsem MI kadilci. 
Ker nas že tako povsod preganjajo, hočemo dokazat da nismo takešni 
»nemarneži« za kakršne nas imate nekadilci. Nismo samo kadilci 
tisti, ki onesnažujemo tla, pločnik in zelenico okoli šole. Zato bomo 
mogoče prav mi prvi, ki bomo dokazali kako pridni znamo bit.  
 
 

 
 

No kar nekaj nas je takih, ki nam ni prijetno kaditi na pločniku, ki je 
tapeciran s cigaretnimi ogorki, zato smo v našem letniku kadilci 
stopili skupaj in zdaj zbiramo cigaretne ogorke v uporabljene lončke 
od kofetkov, ki jih spijemo nemalo, in v pločevinke – piksne po 
domače. Ko jih napolnimo, jih ODVRŽEMO V SMETI. Kul a ne? 
No zato se pa mi počutimo prav dobro, smo zadovoljni, ker tako lepo 
pospravimo za sabo. Saj ni problem, vedno eden iz letnika vzame 
lonček ali piksno, noter da malo vode in je to to. Lonček postavimo v 
sredino kroga kadilcev in ko pokadimo cigareto, jo vsak odvrže v tisti 
lonček. Pa še pohodit ni treba cigarete da se ugasne. Če se slučajno 
kdo spozabi in cigareto odvrže na tla, ga hitro doletijo opozorila, 
včasih tudi kletvice sošolcev, tako da se tisti grešnik hitro pripogne 
pobere svojo cigareto in ga vrže v lonček.  

 
No to počnemo skoraj že mesec in zgleda da bomo nadaljevali prav 
do takrat, ko bomo zadnjič prižgali cigareto pred našo šolo. In še 
nekaj sem opazila: vsi ki so prej vrgli papirček ali cigaretno škatlico 
na tla tega ne počnejo več. Uporabijo smetnjak, kar avtomatsko, ker 
pač nič več ne mečemo na tla. 

 
No nekaj je problemov, predvsem ta, da smetnjaki stojijo 2 metra od 
pločnika na travi. In v teh dneh, ko se ob sončku zemlja odtaja, tam 
na poti do smetnjaka nastane tako blato, da je nevarno predvsem za 
punce, ki bi rade odvrgle cigareto v smetnjak, ampak nosijo lepe 
čevlje, tudi s peto, ki jih je zelo fajn pogledat, vendar od njih res 
nihče ne pričakuje da bodo hodile po blatu, saj zna bit še nevarno!!! 
Torej, hočemo smetnjake malo bližje pločniku, tako da potem tudi s 
čevlji ne bomo nosili blata v šolske prostore. 
  
Pa še nekaj, srednješolci so pač tudi kadilci in razumemo jih. Nihče 
jim ne bo preprečil da med odmori ne bi kadili, potem pa se vsi 
kregajo nanje ko v copatih hitro letijo na nekaj dimčkov, potem pa  s 
tistimi umazanimi copati hodijo po šoli. To ni fer! Kaj šele takrat ko 
je dež? Naj hodijo po šoli cel dan v mokrih copatih? No upam da 
bojo to ta glavni v šoli kmalu uredili.  
 
Pa da ne bo kdo mislil da spodbujam kajenje! Niti malo, je pač sladka 
razvada nekaterih. Ker pa nas že tako dosti kaznujejo z zakoni in 
opozorili, bi se pa lahko malo potrudili, da bi tudi mi imeli svoj kos 
pravice. 
 

 
 
Torej kadilci, če bomo lepo pospravljali za sabo se bomo sami dobro 
počutili, pa še drugi ne bodo imeli toliko proti nam. Če ste face, vas 
prosim da pristopite k našemu projektu in zbirajte cigaretne ogorke v 
lončke ali piksne. Za to rabite le dobro voljo!!!  
 

 

 
 

Katja Uranjek 
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Za konec se uredniki desetega Šus-a poslavljamo še s horoskopom. 

OVEN 
V februarju se bo vaš vodilni planet Mars premaknil v direkten 
položaj na vaše znamenje. Le to vam prinaša dolgo in težavno 
obdobje, ki je povezano s potovanjem, izobrazbo in komunikacijo. 
Do odločitve bo prišlo na področju neposredno povezanem z domom 
in družino.  Najodločilnejšega pomena v tem trenutku je razmislek, 
kako obvladati trenutno spremembo na delovnem mestu, kjer 
ambiciozni ljudje uporabljajo komolce za pridobitev moči. To je že 
stara zgodba, zato je najpomembneje, da se primete novih rešitev.  

BIK 
V začetku meseca se bo vaš vodilni planet Venera združil z Jupitrom, 
kar prinaša zelo dober vpliv na mnoga področja vašega življenja. V 
ljubezen to prinaša srečo in uspeh, predvsem v povezavi s kulturnimi 
oblikami in ljudmi v tujini. Idealno je za potovanja; tako za posel kot 
užitek. Prav tako je zelo dobro za pridobivanje nagrad skozi nadaljnje 
izobraževanje. Raje boste imeli skupinske dogodke povezane s 
kreativnimi ljudmi, ki so na nek način ekstremni. 

DVOJČEK 
Začetek februarja bo označilo retrogradno premikanje vašega 
vodilnega planeta Merkurja. Kar nakazuje, da boste močno 
razmišljali o vaših sanjah ali vizijah in se spraševali, ali so 
uresničljive ali ne. Najboljša stvar v februarju je, da se boste družili z 
zelo prijaznimi ljudmi ali skupino ljudi, ki prav tisto, kar potrebujete, 
da se domislite idej, ki jih potrebujete. Imeli boste vizijo in ljudi, 
vendar je izjemnega pomena, da ohranite noge trdno na zemlji, če 
želite doseči nekaj konkretnega. 

RAK 
S tem ko je Pluton trenutno v vašem nasprotnem znamenju 
Kozorogu, se boste najverjetneje znašli soočeni s številnimi 
situacijami, ki vas bodo izzvale, da se z drugimi ljudmi spustite v 
igro moči. Vendar ne podcenjujte nasprotnikov. Dobro preučite, kje 
so vaše meje in tako se boste lahko iz konfliktov umaknili brez 
škode. Izpustite ljudi, ki vam ne dajejo, kar potrebujete in oblikujte 
svoje odnose tako, da izberete zanesljive in močne partnerje. 
Ponujajo se vam izjemne priložnosti za napredek. 

LEV 
Stvari, ki v tem trenutku dobro funkcionirajo, so spiritualne in 
idealistične povezave z različnimi skupinami ljudi. Upanje in želje, ki 
so povezane z nedosegljivimi razmerji, je najbolje ignorirati. 
Globoko in podrobno se boste ukvarjali z vašo pravo naravo in 
znotraj nje iskali skrite energije. Čeprav se prav boleče zavedate 
denarnih omejitev, razmišljate o preoblikovanju vašega delovnega 
okolja. Če lahko na novo pridobljen psihološki pristop povežete z več 
osebne moči boste dosegli globoko zadovoljstvo.  

DEVICA 
Na začetku meseca se bo vaš vodilni planet Merkur pomikal nazaj in 
videti bo, kot da številne stvari znotraj vašega dnevnega delovnega 
življenja najmočneje vplivajo na vaše misli. Na eni strani je to čas, da 
spravite v tek vaše sanje in fantazije pri vašem delu in združite moči 
z idealističnimi ljudmi, ki imajo vizijo, kako opraviti stvari. Po drugi 
strani pa boste imeli veliko nerealnih in nedosegljivih idej. 

TEHNICA 
Mesec se začenja z vašim vodilnim znamenjem Venero združeno z 
napredek prinašajočim Jupitrom v coni vaše solarne karte, ki je 
povezana z vašim domom. To je zelo dobro za dom in družino v 
povezavi z investicijami, z občutkom in s širitvijo. V resnici kaže, da 
ste v procesu velike spremembe na domačem področju, ki vam na 
dolgi rok lahko na novo definira vaše korenine in čustvena razmerja. 

ŠKORPIJON 
Trenutno zaključujete proces notranjega čustvenega dviga, ki je 
povezan z osebnimi zadevami, o katerih se morate pogovoriti in jih 
počistiti iz svojega življenja. Čas je zelo čustven, vendar postajate 
rahlo naveličani od vsega pritiska. V februarju imate vsaj občutek, 
kaj natančno si želite in kam greste, čeprav se zavedate, da 
spremembe prihajajo za ceno spopada in spopad vas čaka v zgodnjem 
marcu. 

STRELEC 
Mesec se bo začel zelo srečno na področju, povezanim z vašimi 
osebnimi sredstvi. To je tudi čas, ko se lahko zgodi da boste dobili 
dodatna denarna sredstva; morda prek povišice ali morda po čisto 
srečnem naključju. Na področju dela z ljudmi bo na začetku meseca 
precej megleno. Ljudje v vaši bližini imajo lahko mnogo idej in sanj 
vendar čutite da ste vse to že počeli.  

KOZOROG 
Februar boste začeli z redko novo vizijo povezano z vašim 
znamenjem Plutonom. To bo povsem spremenilo igro in bo odprlo 
nove perspektive v vašem življenju, če ste pripravljeni na usodni 
korak. V začetku meseca gre vse v vašo smer in ne bo manjkalo 
nasvetov in ljubeče podpore. To bi lahko bilo za vas obdobje velike 
širitve, tako na področju kariere kot nadaljnje izobrazbe.  

VODNAR 
S solarno eklipso v vodnarju na sedmega februarja boste dobili 
občutek, da je to leto usode in čas ko lahko resnično realizirate svoje 
potenciale. Ta eklipsa bo aktivirala Neptun, ki je za dolga leta 
določal vaš občutek za smer v življenju. Z Merkurjem v 
retrogradnem položaju v prvem delu meseca, prav tako v vašem 
znamenju, lahko vse skupaj izpade precej megleno in zmedeno. 
Pomembno je, da vas vodijo in navdihujejo vaše sanje in ideali, prav 
tako pa je pomembno, da jih prizemljite. Ne gradite gradov v oblakih. 

RIBI 
S tem, ko se ljubeča Venera združuje z enim od vaših vodilnih 
planetov Jupitrom v začetku meseca, se bo mesec začel zelo veselo in 
srečno na področju družabnega življenja. Atraktivna in ambiciozna 
oseba si želi vaše družbe in druženje s prijatelji ima lahko v tem 
trenutku romantičen prizvok. Denar je na razpolago in imate podporo 
vplivnih ljudi. Kljub temu vam bo v prihodnjem meseca težko 
razbrati vse signale, morda tudi zato ker bi ljudje dajali velike 
obljube, ne da bi dobro premislili, če jih lahko uresničijo. Veliko bo 
»obdelovanja« in spreminjanja, preden boste lahko zanesljivo vedeli, 
pri čem drugi »stojijo«. Medtem pa ohranite noge trdno na zemlji.  

 
Suzana Stevanovič 

 



12 

 

Torej, dragi naši bralci. Deseta številka Šus-a je že pri koncu. Da pa 
boste lažje počakali na naslednjo številko, se uredniki poslavljamo še 

z nekaj slikicami in nekaj lepimi mislimi. 
 
Saj veste, da če vse delaš z veseljem in z nasmehom na ustnicah, 
potem ni nič, kar delaš, težko. 
 
CARPE DIEM!! 
 
Torej en lep pomladni objem za vse vas, ki ste že pomladno 
razpoloženi. 
 

 
 

Na svetu si, da gledaš sonce. 
Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si, da sam si sonce. 
In da s sveta odganjaš sence. 

 

 
 

1 minuto potrebuje človek, da opazi posebno osebo; 
1 uro, da se z njo spozna; 

1 dan, da jo vzljubi in 
Celo življenje, da jo pozabi. 

 

 
 

V življenju so trenutki, ko nekoga 
Tako močno potrebuješ, da ga  

želiš prenesti iz sanj, da bi 
ga lahko objel! 

 

 

 

 
 

Je vsako srečanje majhno rojstvo, 
je vsako prijateljstvo lučka v srcu, 

je vsak nasmeh zarja sreče in je nekje nekdo, 
ki iz temnih oblakov prinaša sončno nebo. 

 

 
 

Pravi prijatelj je tisti, ki te drži za roko,  
          In se dotika tvojega srca! 
 

 
 

Ljubka je pomlad iz najstniških balad,  
ko v zraku je, imam te rad. 

 
Srce, življenje ni cvetoče polje,  

srce, ko gledaš zvezde zreš v vesolje.  
Sij neonskih luči,  

ubija čar noči. 
 

(Pesem: Marie ne piši pesmi več) 
 

 
 
 

Tako, dragi moji, zdaj pa vam pošiljamo še res en lep,  

lep pozdravček do naslednjič.  

 

 

Pa uživajte, kolikor le morete. 
 

Monika Ketiš 
 


