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Se kdaj počutite kot na vrtiljaku, kjer se vse odvija z veliko 
hitrostjo, da komaj dojemate realnost trenutka in ob tem lovite 
sapo, da zdržite do konca? Kako hitro se obrne študijsko leto! 
Komaj smo skupaj stopili na vrtiljak izobraževanja, pa se za 
mnoge že počasi ustavlja, mi pa se pripravljamo na novo vožnjo. 
Upam le, da bo sestop za vse uspešen in da bomo skupaj zmogli 
prestopiti še tistih nekaj kamenčkov spotike, ki jih imenujemo 
izpiti. Izpitno obdobje se je že začelo in pogledi mnogih so 
usmerjeni že v naslednje študijsko leto. 
 
Le-to prinaša veliko novega, predvsem prenovljene programe, 
kreditne točke, module, nove študente, predvidevamo veliko 
novih diplomantov. Zadnjič bomo izvajali drugi letnik  obstoječih 
programov in prvič v prvih letnikih ne bomo imeli ponavljalcev. 
Prepričani smo in   držimo pesti, da se boste na letošnjih izpitnih 
rokih 1. letniki še posebej dobro odrezali. S tem se boste izognili 
vsem dodatnim zapletom in obveznostim, ki bi jih pomenilo 
ponavljanje v prenovljenih programih.  
 
Število diplomantov se v letošnjem študijskem letu zelo hitro 
povečuje, kar nam je še v posebno veselje. Letos zaključuje študij 
prva generacija izrednih študentov v programu računovodja in z 
diplomami so zelo pohiteli. Še vedno pa čakamo, da bomo lahko 
čestitali prvemu diplomantu rednega študija programa 
računovodja. Poleg prenovljenih programov, ki se bodo začeli 
izvajati, je dodatni razlog tudi v tem, da se našim diplomantom 
odpira možnost nadaljevanja študija na lokaciji višje šole. 
Ekonomsko poslovna fakulteta je odprla vrata vsem našim 
diplomantom v drugi letnik brez diferencialnih izpitov. Študij bo 
izveden v prostorih višje šole. Več o tem v nadaljevanju. 
 
Na koncu tega uvodnika se želim zahvaliti za uspešno študijsko 
leto vsem študentom, ki ste redno obiskovali predavanja in vaje 
ter ste s svojo vedoželjnostjo in pripravljenostjo sprejemati 
znanje prispevali h kvaliteti izobraževanja. Hvala za vaš 
prispevek pri aktivnostih študentske skupnosti, šole in okolja, pri 
katerih ste sodelovali. In seveda čestitke za uspešno izdelane in 
predstavljene poslovne načrte v okviru Natečaja za najboljši 
poslovni načrt Koroške, ki ga je razpisalo Društvo ekonomistov 
Koroške. Posebna čestitka Tini Božnik iz programa komercialist, 
ki je na natečaju za svoj poslovni načrt prejela 3. nagrado. 
Posebna zahvala gre vsem članom študentskega odbora in seveda 
tistim, ki so soustvarjali ta časopis. Upam, da so vas s svojim 
zgledom prepričali in se boste v naslednjih letih tudi sami uvrstili 
med sooblikovalce časopisa. In gotovo se mi boste vsi študenti 
pridružili pri zahvali vsem predavateljem, predavateljicam in 
ostalim strokovnim delavcem, ki so se trudili, da bi se veliko 
naučili v prijaznem in ustvarjalnem okolju. 
 
Želim vam, da poiščete motivacijo za izpite tudi v brezskrbnih, 
počitniških dnevih, ki bodo sledili uspešno opravljenim izpitom. 
Naj vam pri premagovanju stresa izpitnega obdobja pomaga tudi 
narava, ki se že odeva v poletno podobo. Želim vam prijetne 
poletne dni, v novem letu pa bomo skupaj nadaljevali s pisanjem 
skupne zgodbe o uspehu… 

Ravnateljica 
mag. Gabrijela Kotnik 
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PREDAVATELJI Z VIŠJIH ŠOL SE 
IZOBRAŽUJEMO IN IZMENJUJEMO IZKUŠNJE 
 
 
Kot veste, se bodo naši programi z naslednjim šolskim letom 

temeljito prenovili. Novosti je veliko in se nanje intenzivno 
pripravljamo. V začetku maja je na naši šoli potekalo delovno 

srečanje predavateljev in inštruktorjev s slovenskih višjih šol, ki 
izvajajo iste programe, in sicer iz Celja, Novega mesta, Murske 
Sobote, Postojne, Brežic in Slovenj Gradca.  

 
Podrobneje smo se seznanili z modularno in kompetenčno zasnovo 

prenovljenih programov in kreditnim sistemom ECTS. Predavatelji 
smo izmenjali poglede na izvedbo posameznih predmetov, ki so v 

primerjavi z dosedanjimi temeljito prenovljeni ali povsem novi. 
Veliko možnosti vidimo v večjem medpredmetnem sodelovanju, tako 

da bodo študentje nova znanja bolj povezovali in jih znali uporabljati 
na različnih področjih, kar bo prispevalo tudi k njihovi večji 

usposobljenosti pri reševanju praktičnih primerov na delovnem 
mestu. 

 
Predavatelji smo bili soglasni, da je večji poudarek na samostojnem 

študentovem delu, ki se bo tudi priznavalo kot del izpita, dobrodošla 
novost in vzpodbuda za kvaliteten študij. Oblikovali smo skupne 

predloge za  kreditno vrednotenje tovrstnega dela (npr. projekti in 
analize primerov ter njihove predstavitve na vajah) ter oblikovali 

izhodišča za sprotno preverjanje aktivnosti študentov. 
 

Večino študijskih gradiv bo potrebno prenoviti ali pripraviti na novo. 
Tudi na tem področju je med sodelujočimi šolami steklo usklajevanje 

in do jeseni že lahko pričakujemo prva skupna gradiva. 
 

mag. Majda Bukovnik 
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MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA NA 

LOKACIJI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE V 
SLOVENJ GRADCU 

 

 

Sodelovanje med  
 
 

 
 
 

in 
 
 

 
 
 
Že dalj časa nas diplomati sprašujejo o možnosti nadaljevanja študija 
na lokaciji višje šole. Z veseljem vam sporočamo, da smo se z 
Ekonomsko poslovno fakulteto v Mariboru dogovorili o 
možnostih in pogojih za nadaljevanje študija v okviru enote te 
fakultete v prostorih Višje strokovne šole Slovenj Gradec. V 
četrtek, 29. maja 2008, je bil izveden informativni dan  EPF - 
Ekonomsko-poslovne fakultete iz Maribora za vpis v 2. letnik 
bolonjskega visokošolskega študija – vpis po merilih za prehode na 
enoti v Slovenj Gradcu.  
 
 
V nadaljevanju so predstavljene informacije o možnosti in pogojih 
nadaljevanja študija na EPF: 
 
 
• V drugi letnik bolonjskega visokošolskega programa se lahko 

brez diferencialnih izpitov vpišete vsi, ki ste ali boste 
dokončali višješolsko izobraževanje do konca septembra, v 
izjemnih primerih tudi v začetku oktobra 2008. 

 
• Študij se bo izvedel v dveh letih, predavanja pa bodo potekala 

praviloma dvakrat tedensko v popoldanskem času oz. v soboto v 
dopoldanskem času. Pri vseh predmetih bodo 3 izpitni roki, 
izvedeni v Slovenj Gradcu. 

 
• Izbirate lahko med vsemi smermi, ki jih vpisujejo na EPF. 

Informacije na spletni strani http://www.epf.uni-
mb.si/podrocje.aspx   

 
• Za lažje usklajevanje med službenimi obveznostmi in študijem 

bodo vsi razporedi predavanj in izpitnih rokov pripravljeni 
za celotno študijsko leto. 

 
 
• Priznane obveznosti: praktično usposabljanje za oba letnika v 

vseh treh programih, tuji jezik II v programu Komercialist in 
Poslovni sekretar ter podjetništvo ali management kakovosti v 
programu Komercialist. Za program računovodja bodo 
morebitne dodatno priznane obveznosti sporočili naknadno.  

 
 
• 21. maja 2008 so bile potrjene spremembe programa 

(objavljeno bo na spletni strani fakultete http://www.epf.uni-
mb.si/podrocje.aspx): v tretjem letniku ostaja diplomski 
seminar in opravljene obveznosti nadomeščajo prejšnjo 
diplomo in diplomski seminar skupaj. Sprememba je tudi pri 
izbirnih predmetih, tako da se za posamezne smeri lahko 
uveljavljajo priznani predmeti. 

 
 
• Za vse predmete je pripravljeno e-gradivo  Mogoče bo naročiti 

tudi natisnjeno verzijo v obliki kopij po ugodni ceni. 
 
 
• Pri vsakem predmetu je v učnem načrtu točno zapisano (na 

spletni strani), kako se vrednotijo posamezne obveznosti pri 
predmetu (seminarske naloge, projektne naloge, zagovori, ostale 
aktivnosti, izpit), s čimer se zagotavlja sprotno delo in lažje 
pridobivanje kreditnih točk. 

 
 
• Če pri določenem predmetu ne opravite vseh obveznosti ali ste 

zadržani v času izvajanja, lahko večkrat ponovno obiskujete 
predavanja brez dodatnega plačila. 

 
 
• Šolnina za 2. letnik znaša, s popustom za diplomante višje 

strokovne šole vseh treh usmeritev, 1.791 EUR. Za plačilo 
celotne šolnine v enem znesku se na ta znesek prizna še 
dodaten 5 % popust. Plačilo šolnine je možno na 4 obroke 
(ob vpisu, 15. december, 15. marec in 15. maj). Na osnovi 
vloge je možno plačilo tudi na več obrokov. 

 
 
• Za lažje načrtovanje izvedbe pošljete prijavo za nadaljevanje 

študija po merilih za prehod (obrazec DZS 1,741/4)  do 
konca junija 2008. Prijava, v kateri boste označili, da se 
vpisujete na enoto Slovenj Gradec, in vpisali izbrano smer, bo 
osnova za pripravo organizacije izvedbe. Vpis bo med 20. in 
30. septembrom 2008, o čemer vas bomo pravočasno 
obvestili. Takrat se izvede tudi prvi obrok plačila. 

 
 
 
Vabimo vas, da pošljete prijavo za nadaljevanje študija po merilih za 

prehod najkasneje do 26. junija 2008 na naslov Šolski center 

Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška ulica 11, 2380 

Slovenj Gradec oziroma jo prinesete osebno v referat ali v nabiralnik 

pred referatom višje šole. Za vse dodatne informacije pokličite na tel. 

88 46 502. 
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JAVLJANJE IZ PORTUGALSKE  -  PORTA 

 
Sva študenta Tea Knuplež in Dejan Todorovič, ki sva preko 
Erasmusa 29. 04. 08 odpotovala na 3-mesečno praktično 
izobraževanje na Portugalsko, in sicer natančneje v Porto.  
 
K tej najini odločitvi so pripomogli tudi najini profesorice (Belič, 
Ledinek, Grudnik, Ovčjak), ki so nama na nek način prikazal 
tamkajšnjo življenje, saj so bile tudi same tam. 
 
Pred kratkim je minil en mesec, odkar sva tu, in naj poveva, da se 
imava fenomenalno. Živiva v stanovanju, kjer smo sami Erasmus 
študenti. Vsi so zelo v redu in z vsemi se zelo dobro razumeva. Z 
dvema »cimroma«, ki sta iz Poljske, smo tudi odšli v Lizbono in 
Čisto na jug Portugalske (Algavre). To je bilo res vredno ogleda, saj 
so tam same rajske plaže, ki smo jih do sedaj videli samo po 
televiziji.  
 
No, če preidemo še malo na Porto, naj poveva, da so ljudje tukaj zelo 
prijazni in sproščeni, ter se za nič ne sekirajo in vedno rečejo "no 
problem". Kar se pa tiče vremena, pa naj poveva, da lepše skoraj ne 
bi moglo biti, saj sva posončena oz. porjavela že tako (trenutno od 
dežja), da naju že imajo za svoje in ne za turiste:)  Skoraj bi pozabila 
omeniti, kaj midva sploh počneva tukaj oz. kaj je najino delo na tej 
ISCAP univerzi. Do sedaj sva imela dve nalogi, in sicer prva je bila 
navezovanje stikov s slovenskimi podjetji, katera bi bila pripravljena 
vzeti portugalske študente na praktično izobraževanje. Druga naloga 
pa je izdelati predstavitev o Sloveniji za portugalske študente. 
Odločila sva se, da bova raje izdelala spletno stran, ki bo vsebovala 
vse potrebne informacije, katere nadrejeni želijo. S to spletno stranjo 
pa želiva tudi sama čim bolje predstaviti to našo malo, lepo, čisto ter 
zeleno državico. 
 

Tea Knuplež in Dejan Todorovič 
 
 

HELLO EVERYONE! 
 
We are two Portuguese students that said yes to a training ship 
without knowing any details. We are very adventurous, and this is the 
reason for us to be here. 
 
We are in ISCAP, School of Accounting and Administration of 
Porto, where there are about 5,000 students in 5 courses, Accounting, 
Marketing, International Trade, Business Communication and 
Languages. 
 
Our school is a little bit away from the others, we have several rooms 
filled with computers, especially for subjects like simulation. 
However, we have one of the best and most academic traditions: 
Praxe. 
 
Praxe consists of gathering of all the freshmen and do several 
activities with them, from going up the river Douro in the most 
traditional boats Rabelo, teaching them different songs about Iscap, 
academic life and so long, as well as teaching values such as respect, 
solidarity and hierarchy.  
 
Porto city is the second biggest in Portugal, it has beautiful 
sightseeing points like Ribeira, Foz or Clerigos Tower. Portugal 
nowadays is not only known by Porto wine but also for is high tech 
brands like chipidea or ydreams.  Simultaneously it is a very touristy 
country where seaside and countryside co-exist peacefully. In this 
country you can find all brands, common all over the world and at the 
same time peaceful places, green places like here, in Slovenia, small 
communities where everyone knows everyone, where a friendly 
smile is always open, specially for foreigners. 
 
So far we have enjoyed Slovenia; everyone is nice to us and always 
helpful. 

 
Our training ship is in Gorenje, this international company that 
mainly exports high tech household appliances with amazing design. 
We love it. ☺  
 

Armando Tiago Castro Monteiro in Helena Monteiro 
 

 
 
 

PRAKSA V BERLINU 
 
Projekt Erasmus mobilnost mi je omogočil opravljanje strokovne 
prakse v Herberge St. Elisabeth, bolje poznanemu kot Slovenski dom 
Berlin. Prakso v Berlinu sem nastopil s 4. aprilom. Z mano delajo še 
tri dekleta, ki so prav tako tukaj, da opravijo prakso s pomočjo 
Erasmus mobilnosti. Naše delo sestavlja delo na recepciji, urejanje 
dokumentacije, sestavljanje programov za skupine in pomoč v 
strežbi. Delavniki so zelo razgibani in naš delovni čas zelo 
fleksibilen.  
 
V naš hostel prihajajo posamezniki in skupine iz celega sveta, seveda 
je med njimi ogromno slovencev. Zelo tesno smo povezani tudi s 
cerkvijo Svete Elizabete, ki jo vodi zelo znan duhovnik Izidor 
Pečovnik - Dori. Vsako soboto je tu tudi slovenska maša, po sveti 
maši pa se vsi Slovenci, živeči v Berlinu, srečajo v prostorih 
Slovenske Katoliške Misije. Glede na to, da so mi samo mesto in tudi 
njegovi prebivalci zelo všeč, sem razmišljal celo, da bi ostal celo še 
za dlje časa. Takoj sem tudi dobil ponudbe za službe, ki pa sem jim 
žal moral zaradi šole odpovedati. 
 
Kdorkoli bere ta članek in razmišlja, da bi prihodnje leto prav tako 
izkoristil možnost opravljanja prakse preko projekta Erasmus 
mobilnost, mu lahko to le toplo priporočam, saj ne glede na to, 
kamorkoli boste šli boste lepo sprejeti in boste doživeli nepozabno 
izkušnjo, ki se prav gotovo ne bo tako hitro  
ponovila. 
 

Lep pozdrav iz VROČEGA (spet je 28°C) Berlina 
 
 

 
 

Primož Brezovnik
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NOVA PRIJATELJSTVA SO KOT NOVO VINO, 
KI SE BO POLAGOMA POŽLAHTILO. 

 
 
Bili smo krasna druščina - sošolci, ki smo se čisto po naključju isto 

leto vpisali v isti razred, smer komercialist (izredni). Nekateri so se 

med seboj poznali že prej, drugi ne. Postali smo celota in mnogi so 

nam zavidali povezanost, solidarnost, prijateljstvo, ki smo ga tkali 

med nami, in pomoč, ki smo jo bili pripravljeni deliti z namenom, da 

uspemo priti do konca, da uspemo priti do želenega cilja.  

 

Naš študij se je konec leta 2007 z zadnjim izpitom »uradno« 

zaključil. Želje po ponovnem srečanju niso splahnele. Tako smo se v 

soboto 31. maja 2008 odpravili proti Primorski. Na čudovitem izletu 

nas je spremljalo prijazno vreme, primorska klima, dobra volja, 

sproščenost, občutek resnične pripadnosti skupini prijateljev, plovba 

z ladjo in neskončno smejanje. 

 

Nekako se mi utrne misel, da če smo zadovoljni že z majhnimi 

stvarmi, je lahko sreča že stisk roke, lepa beseda, majhna pozornost, 

usluga ali pa preprosto samo srečanje s katerim od sošolcev.  

 

Za naša srečanja v prihodnje smo skovali načrte in upam, da bomo 

našo vezo prijateljstva vzdrževali in gojili, zalivali kot najnežnejšo 

rožico. 

Urška Šantl 

 

NAGRADNI SKLADI ZA DIPLOMSKE NALOGE 
 
 
Ker je sedaj čas, ko eni zaključujejo študij in pripravljajo diplomske 
naloge, drugi pa se še odločajo o naslovu diplomske naloge, bo prišla 
naslednja rešitev ravno prav. 
 
Veliko podjetij razpiše nagradne sklade za raziskovalne ali diplomske 
naloge in eno takih je tudi Petrol, d. d. 
 
PETROLOV NAGRADNI SKLAD za raziskovalne naloge  
 
(diplomska, specialistična in magistrska dela) 
 
V Skupini Petrol svojo razvojno strategijo opirajo na lastne 
konkurenčne prednosti in na velik notranji razvojni potencial, s 
katerim razpolagajo. So odprti za novo znanje, inovativne ideje in 
pogosto sodelujejo s študenti. 
 
Z namenom, da bi intenzivneje, predvsem pa bolj sistematično 
sodelovali s fakultetami oziroma študenti razpisujejo raziskovalne 
naloge. 
 
Razpišejo 10 tem, ki so razvojno zanimive za Petrol in za katere 
pričakujejo, da bodo izziv tudi za ambiciozne, ustvarjalne in 
nadarjene študente, ki so tik pred zaključkom študija. 
V razpisu sodelujejo vsa podjetja, vključena v Skupino Petrol. 
 
Razpis Petrolov nagradni sklad in razpisni pogoji bodo celotni čas 

trajanja razpisa objavljeni na 
spletni strani www.petrol.si. 
 
Na razpis se lahko prijavijo 
študenti dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov, ki želijo teoretično 
znanje povezati z izkušnjami in 
znanjem iz prakse ter 
premorejo dovolj energije in 
ustvarjalnosti za uresničevanje 
drznih idej. 
 

Nekaj primerov razpisanih 
tem: 

 
1. IZKORIŠČANJE 

ODPADNE TOPLOTE 
SISTEMA HLAJENJA 
UHP PEČI 

2. ALTERNATIVNI VIRI 
ENERGIJE – GORIVNE 
CELICE 

3. UPRAVLJANJE S 
POSLOVNIMI 
TVEGANJI 

4. NAKUPNE NAVADE 
LJUDI NA PODROČJU 
PREHRAMBENIH 
IZDELKOV 

 
 
 

 
Nekatere slovenske fakultete imajo dogovor s Petrolom, da bodo te 
teme tudi same razpisale kot teme za diplomska, specialistična in 
magistrska dela. 
 
 

Urška Hauptman 
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STROKOVNA EKSKURZIJA 
 
 
1. LETNIK POSLOVNI SEKRETAR (3. 6. 2008) 
 
 
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM 
 
Dobili smo se ob 8. uri pred Mercator centrom na Ravnah. Od tam 
smo se z avtomobili odpeljali do Črne. Obiskali smo zavod  CUDV 
Črna, kjer smo spoznali način življenja varovancev  in njihovo 
preživljanje prostega časa. Videli smo njihove oddelke, sobe in 
delavnice. 
 
Kar me je najbolj impresioniralo je to, da se sploh ne obremenjujejo 
kako so videti, saj so najbolj iskreni ljudje, kar sem jih spoznala. Zelo 
radi imajo obiske in povedo kaj o sebi. So zelo družabni in družbe 
potrebni ljudje. Niso čisto nič drugačni od nas ostalih ljudi in vsak bi 
se moral z njimi vsaj enkrat pobližje srečati.  
 
 
MUZEJ - RUDNIK SVINCA IN CINKA MEŽICA 
 
Od zavoda smo se peljali v muzejski rudnik. Tu se je začela zabava. 
Obleči smo morali zaščitne plašče in čelade, nekateri so dobili celo 
akumulatorske svetilke. Porazdelili smo se v vagončke ter se 
odpeljali na 15-minutno vožnjo po rovu. Ko smo izstopili iz 
vagončkov, smo se napotili 100 m po rovu do zbirnega mesta in tam 
smo poslušali uvodne besede nekdanjega »knapa«. Ker so bili z nami  
še drugi obiskovalci, smo se razdelili v skupine. Dobili smo vodičko, 
ki nam je med potjo po rudniku odgovarjala na vsa vprašanja. 
Ko smo prišli na površje, smo hitro odšli proti naslednjemu cilju. 
 
 
TAB - RECIKLAŽA 
 
Tu smo videli, kako predelujejo svinec iz starih akumulatorjev in 
kako porabijo plastična ohišja. 
Plastiko so zmleli ter predelali v drobne črne kroglice, svinec so pa 
topili v zmesi ali v čisti svinec. Razkazali so nam cel obrat, seveda pa 
niso pozabili na zaščitne čelade, plašče in maske, ker smo hodili po 
obratih, kjer se je nahajal plin in je bila tudi strašna vročina. 
 
Nekaj  utrinkov iz muzeja: 
 

 
»gasilska slika poslovnih sekretarjev« 

 
 

 
»tudi upravni delavci včasih poprimejo za delo« 

 
 
 

 
»edina knapa sta morala potiskati voziček« 

 
 

 

 
»dve pravi knapovki« 
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Nekaj iz taba: 
 
 

 
»pravi nadzorniki« 

 

 
»pripravljen za delo« 
 
 

Urška Hauptman 
Foto: Staša Pintar 
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ŠPORT IN ŠTUDENTI 
 
 
Sem Branka Bašek, stara 22 let in prihajam iz Slovenj Gradca. 

Trenutno obiskujem Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu, 1. letnik 

računovodja. Lani sem še obiskovala Tehnično fakulteto v Mariboru, 

smer promet, ampak sem se zaradi določenih razlogov prepisala. 

Pred tem pa sem hodila na ekonomsko šolo, smer ekonomski tehnik 

(PTI). Po horoskopu sem vodnarka, zato je značilno zame, da sem 

vedno nasmejana, vedno polna humorja in energije, iskrena ter 

zaupljiva. 

 

Že kot majhna deklica sem zelo rada kolesarila, tekla ter se igrala z 

žogo. V osnovni šoli sem obiskovala odbojkarski in rokometni 

krožek. Večkrat sem sodelovala na šolskih športnih tekmovanjih in 

imela še večje veselje do športa. V 7. razredu sem začela že igrati pri 

ŽOK Mislinja (kjer sem še danes v tem klubu) in tako sem bila trdno 

prepričana, da bom odbojko trenirala dalje. V veliko veselje mi je 

bilo tudi to, da je odbojka timski šport in večino prostega časa sem 

preživela s prijateljicami, ki so bile moje soigralke. Ker smo se dobro 

razumele, smo dosegale lepe rezultate. Leta 2000 smo se udeležile 

božičnega turnirja v Izoli. Tam sem bila izbrana za najboljšo igralko, 

v kategoriji deklice. Ta nagrada mi je dala še večjo motivacijo za 

odbojko in tako sem vsak dan pridno trenirala. Z veliko treningi in 

truda smo v sezoni 2002/03 kadetinje osvojile 3. mesto v državnem 

prvenstvu. 

 

Omeniti moram tudi to, da sem v srednješolskem letu 2005/06 

zastopala Šolski center Slovenj Gradec v tekmovanja ŠKL odbojke. 

Uvrstile smo se v finale in na koncu pristale na 2. mestu, kar je bil 

zelo lep dosežek. 

 

Dodatne izkušnje v odbojki so mi dale državne odbojkarske tekme ter 

turnirji. Spoznala sem veliko mest in ljudi po vsej Sloveniji in tudi v 

tujini. Z ženskim odbojkarskim klubom Mislinja smo odigrale in 

prepotovale Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Avstrijo,  

Slovaško ter celo Ameriko. Letošnje poletje v avgustu pa nas čakajo 

priprave, ki bodo potekale na Češkem ter Slovaškem. 

 

Rada bi se zahvalila svoji mami, ki me je že od vsega začetka 

treniranja podpirala in mi stala ob strani. Zahvalila pa bi se tudi 

učiteljema športne vzgoje Tatjani Martinc in Rudiju Nachbarju, ki sta 

me usmerila in naučila nekaj začetnih korakov v odbojki, ter trenerju 

Maksu Kotniku in sedanjemu trenerju Urbanu Odru.  

 

 

Suzana  in Milica Stevanovič 
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RAZVRAT NA EMI 2008 

 
 
Prva neposredna omemba moškega spolnega organa na Emi, pa 
ženske zadnjice, razbrzdanosti vseh vrst, skoraj naturalistični opisi 
spolnih aktov, da o prešuštvovanju niti ne govorimo … Vse to 
najdemo v besedilih skladb na letošnji Emi. Cerkev morda res 
prodaja T2 zaradi (plačljivih) pornografskih programov, zdaj pa so na 
program nacionalne televizije (ki jo moramo plačevati vsi) vdrli kar v 
prime-timu, in to v eni od najbolj gledanih oddaj v letu, ki bo tako 
morala biti označena s trikotnikom v levem zgornjem kotu ekrana. 
To, da bo enega od polfinalov vodil napovedovalec Radia Ognjišče, 
je zgolj perfidna krinka. 
 
Toliko razvrata v besedilih na Emi še ni bilo. Mladina ne pozna več 
nobene mere – ne pri plesu ne pri pijači ne pri ničemer: Naj se nocoj 
pretirava! Ko atmosfera je prava, divje so naše noči. Akcija vedno 
nam prija, v glavi hudo naj razbija, enkrat samo se živi! Zgledujejo 
naj se po svojih starejših, bolj umirjenih kolegih: Če bi ob meni 
vedno bila, skupaj zapela bi pesem sveta. Oni bi jo pa kar iztirili iz 
njene orbite ali pa ob njem ostali mehkih kolen in se počutijo dobro, 
ko stiskaš me. (In to punca fanta!)  
 
Pa to še ni dovolj. Mi je dala klobuk, mi je dala poljub, mi je dala še 
ključ od sobe. Jejhata, jejhata, včasih so imeli po hotelih v vsakem 
nadstropju hišnico, ki je skrbela, da ni kdo zašel v kakšno sobo, ki ni 
njegova. Tu pa kar en dva tri: Mi je dala glavnik, mi je dala slanik, 
mi je dala še ključ od sobe. Ampak tu nedolžni poslušalci vsaj 
ostanemo pred vrati sobe. 
 
Kaj pa porečemo na fantička, 
ki ima tako kot v ljudski 
pesmi tri ljubice. Moja prva 
ljubica je nežna, poljubljam 
jo od vrata pa do gležnja. (Ja, 
fajn rima!) Druga, ki mu jesti 
da, je že kar perverzna: Rada 
ljubi se kar vsepovsod, v 
parku, garderobi stisne me v 
kot. (Ubožček!) A vrhunec 
nemorale je tretja: Moram bit 
previden, poročena je. Pred 
dobrimi sto leti je zaradi 
takih pesmi na trgu pred 
stolnico gorela Cankarjeva 
Erotika. Pa zaradi takih 
blasfemičnih tudi: Skupaj 
čutiva, zopet prosiva, naj 
ljubezen Božjo moč ima. 
 
Sploh brez besed pa 
ostanemo ob naslednjih 
verzih: A v ognju strasti 
rekel si mi: Še vedno nekaj 
čutim, še vedno mi srce tako 
drhti, ko pod prsti čutim, 
nekaj vročega med nama 
gori. Še sreča, da je med 
besedama čutim in nekaj 
vejica. In če pomislimo, da taki verzi pridejo izpod peresa slovenskih 
žena in mater! Izpod peresa slovenskih mož in očetov pa je verz: 
Dobro me poznaš in mi dovoliš spat na svoje prsi, da se napijem 
sladkih sanj! 
 
Na srečo se najde tudi kakšna pametna punca, ki še pravočasno 
ugotovi, da zgolj v poltenosti ni rešitve: Ima me, ima me za omamo, 
ne, to ni tisto pravo - za mojo srečo gre. In pametne punce kljub 
porazom korakajo optimistično naprej (Girl power!!!): Zlomil si me, 
priznam, a grem naprej sama v vsak nov dan, močnejša sem kot prej! 

 
Taka je torej ta besedilna podoba letošnje Eme. Če so že besede take, 
si komaj upamo pomisliti, kakšne bodo slike z odra.  Sicer pa naj 
živijo verzi, ki bi jih morali razglasiti kar za vsakoletno himno Eme: 
 
 

Eni levo, drugi desno, 
s figo v žepu, smrtno resno, 
nikdar ne zmanjka jim idej, 
samo da cirkus gre naprej. 

 
 

Suzana in Milica Stevanović 
 
 
 
 

MATURANTJE 2008 
 
 
Maturantje so v Ljubljani v okviru Maturantske parade poleg 
četvorke objeti zaplesali na ritme ''Kdor ne skače, ni Slovenc'', prav 
tako so pokazali, da so mladi zelo gibčni, ko so veselo dvigovali noge 
ob vročem kan kanu, nato so se prepustili še strastnemu tangu, 
elegantnemu dunajskemu valčku, grškemu sirtakiju, živahni 
slovenski polki in veseli rački. Za konec so se še enkrat spomnili na 
skakanje in Slovence. Ljubljansko Slovensko cesto so preplavili 
plesalci četvorke. Po podatkih organizatorjev Maturantske parade, je 
v šestih državah plesalo 26.924 ljudi. Pričakujejo, da bo to število še 

naraslo, saj gre šele za prve ocene, rekord pa je zagotovo padel. 
Prejšnji rekord je bil 23.628 plesalcev. Oglasila pa se je tudi Plesna 
zveza Slovenije, ki je zaradi sporov z Urško pripravila svojo 
četvorko. Čeprav čakajo še na podatke iz treh mest, je njihov 
predstavnik Rudolf Kocbek povedal, da je na prireditvi "Četvorke za 
Guinnessov rekord" plesalo skoraj 27.000 mladih.  
 
 

Suzana in Milica Stevanović 
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PLESALI SO TUDI ZUNAJ SLOVENIJE 

 
 
Plesalke in plesalci Plesne zveze Slovenije niso zaplesali četvork 
skupaj z Urškinimi plesalci niti niso plesali v istih mestih. V bistvu 
gre za dva organizatorja in dve prireditvi na isto temo. 
 
Vodja promocije in protokola pri Urški Sonja Savnik je dejala, da se 
je letos k največji poulični četvorki na svetu prijavilo rekordno 
število evropskih mest, saj so mladi istočasno zaplesali v 43 mestih v 
Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, v Makedoniji 
ter v Črni gori. 
 
Točno opoldne so na Straussovo četvorko iz opere Netopir zaplesali 
na Maturantski paradi mladi (in tudi starejši) iz številnih mest, med 
drugim iz Ljubljane, Ljutomera, Škofje Loke, Kranja, Postojne, Nove 
Gorice, Tolmina, Zagreba, Bjelovarja, Daruvarja, Garešnice, 
Grubišnega Polja, Čazme, Metkovića, Sarajeva, Banja Luke, 
Širokega Brijega, Beograda, Novega Sada, Srbobrana, Pančeva, Niša, 
Pirota, Leskovca, Skopja in Ohrida. 
 
Istočasno, točno opoldne, je prireditev "Četvorke za Guinnessov 
rekord" organizirala Plesna zveza Slovenije. Četvorko so tako v 
okviru European Quadrilla Dance Festivala zaplesali v Mariboru, 
Celju, Novem mestu, Murski Soboti, Ptuju, Velenju, Trbovljah, 
Slovenj Gradcu, Litiji, Piranu, Kopru, Metliki, Kočevju, Ravnah na 
Koroškem, Lendavi, Trebnjem, Sežani, Krškem, Šentjerneju, 
Slovenskih Konjicah, Ljutomeru in Slovenski Bistrici. 
 
V tujini so četvorke zaplesali v Kraljevu, Jagodini, Zrenjaninu, 
Kruševcu, Zaječarju, Osijeku, Belem Manastirju, Našicah, Valpovu, 
Donjem Miholjcu, Đakovu, Varaždinu, Szombathelyju, Sarajevu, 
Mostarju, Tetovu, Bitoli, Kumanovu, Prilepu, na Slovaškem v Demir 
Hisarju, Resnu, Košicah, Presovu, Liptovskem Mikulašu in 
Ruzemberoku ter na Češkem v Karlovyh Varyh, Sokolovu, Pribramu 
in Chomutovu. 
 
 

 Suzana  in Milica Stevanović 
 

 
POČITNICE 

 
 
Bližajo se počitnice. Preživite počitnice v prelepih zalivih slovenske 

obale. Prepustite se pristni naravi Fieškega zaliva. Fiesa ima odlično 

lego in jo od Pirana loči le 15 minut sprehoda po lepi novi stezi ob 

morju. Piran s srednjeveškim obzidjem, tipično staro primorsko 

arhitekturo in s svojim kulturnim utripom daje zadoščenje še tako 

zahtevnemu turistu. Bližina sodobnega, mondenega Portoroža z 

marino ponuja dodaten čar, predvsem razvedrila željnim gostom. 

Strunjan na drugi strani Fiese pa omogoča sproščujoče sprehode ob 

nepozabnem sončnem zahodu nad piranskim zalivom. 

 
Suzana in Milica Stevanović 
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SUDOKU 
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