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Končno je pred vami – prva številka Šus-a v tem študijskem 
letu. Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali in ga pomagali 
oblikovati. Priprava je včasih odločilna za uspeh in prepričana 
sem, da vam je zaradi temeljite priprave uspelo pridobiti 
številne prispevke, ki bodo obogatili to in še kakšno naslednjo 
številko. Vaši prispevki pa so zelo dobrodošli tudi v prihodnje 
in glede na to, da je v letošnjem študijskem letu na šoli kar 440 
rednih in izrednih študentov, pričakujemo, da bo obseg tega 
časopisa iz številke v številko zajetnejši. 
 
V lanskem letu smo študijsko leto pričeli v prenovljenih 
prostorih, v letošnjem študijskem letu pa s prenovljenimi 
programi. Torej je tudi v šolstvu vedno bolj uveljavljeno, da je 
sprememba edina stalnica. Sposobnost prilagajanja pa v 
današnjem času pomeni usmerjenost h kakovosti, ki je na naši 
šoli osrednji cilj izvajanja izobraževanja. Pri tem smo 
vključeni vsi partnerji izobraževanja - predavatelji s svojimi 
prizadevanji želimo kakovostno izvajati izobraževanje, 
študenti so pripravljeni aktivno sodelovati pri izvedbi 
izobraževanja in delodajalci omogočajo vam, študentom, 
opravljanje praktičnega izobraževanja. 
 
Za prve letnike obeh programov je praktično izobraževanje 
realnost, saj se boste na svoja »začasna« 10-tedenska delovna 
mesta podali že v januarju. Zavedajte se vaše velike 
priložnosti, da pokažete svoje znanje in ga nadgradite s 
praktičnimi izkušnjami ter s tem delodajalcem pokažete in 
dokažete, da boste kadri, ki jih bodo v prihodnje potrebovali.  
 
V čarobnem decembru, ko nam narava namenja le dež namesto 
rahle puhaste snežne odeje, pa je čas, da naredimo vsak zase 
pregled opravljenega dela v tem koledarskem letu in si 
zastavimo nove cilje za leto, ki prihaja. Prepričana sem, da je 
za vami bogato, uspehov polno leto in takšno naj bo tudi 
prihodnje. Naj bo zdravo in veselo ter polno novih znanj, 
izzivov in doživetij, naj bo polno poklicnih priložnosti, 
opravljenih izpitov in diplom, naj bo polno razumevanja, 
dobrote in smeha… 
 

mag. Gabrijela Kotnik 
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PREDSTAVITEV ŠTUDENTSKEGA SVETA IN 
ODBORA 

 
Predsednica: Suzana Stevanovič 
 

 
 
Obiskujem 2. letnik Višje strokovne šole Slovenj Gradec, smer 
računovodja. Za to smer sem se odločila, ker me veseli in bi rada 
pridobila čim več strokovnega in praktičnega znanja. Bila sem tudi 
izvoljena v študentski svet, kar mi daje še dodatne izkušnje. V 
študentskem svetu se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi, ki 
koristijo tako študentom kot tudi šoli. Zato vas naprošamo, da tudi 
sami sodelujete in pomagate z raznimi članki za naš šolski časopis ter 
nam sporočate svoje želje in predloge. 
  
  
 
Članica: Urška Areh 
 

 
 
Sem študentka tretjega ciklusa izrednega študija Višje strokovne šole 
SG, smer računovodja. Za študij sem se odločila, ker me delo 
računovodje zanima, predvsem finance. Upam, da bom svoje 
pridobljeno znanje lahko kasneje v kakšnem dobrem podjetju tudi 
izkoristila in dokazala. 
 
 
 
Članica: Urška Hauptman 
 

 
 
Sem študentka 2. letnika poslovni sekretar. Za ta program sem se 
odločila, ker mam rada nove stvari, izzive in delo z ljudmi. Sem 
komunikativna in vedno pripravljena pomagati. Nimam posebnih 
hobijev, ker mi čas ne dopušča, v prostem času rada pogledam 
kakšen film ali pa grem na kak izlet. 
 
 

 
 
 
 
Članica: Monika Ketiš 
 

 
 
Sem študentka 2. letnika, programa komercialist in hkrati tudi 
mamica. Zelo sem vesela, da sem bila izvoljena v študentski svet.  
 
 
Član: Gregor Matavž 
 

 
 
Živijo! Sem študent 2. letnika programa komercialist. V tem šolskem 
letu obljubljamo pravo blaginjo za študente, saj imamo pripravljen 
pester program na kulturnem področju.  
 
 

Članica: Milica Stevanovič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sem študentka drugega letnika komercialist. Za to smer sem se 
odločila, ker me zanima strokovno znanje. Študentski odbor je zame 
še ena izkušnja več. 
 
 
Članica: Katja Zavratnik 
 

 
 
Sem študentka drugega letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec, 
program računovodja. Za to smer sem se odločila zato, ker me to 
zanima. Letošnje študijsko leto pa sem začela sodelovati tudi pri 
študentskem odboru. V študentskem odboru želimo čim bolj 
pomagati študentom in narediti čim več »gavd«. 
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Član: Janez Lipovnik 
 

 
 
Sem študent drugega letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec, 
program računovodja. Za to smer sem se odločil, ker me zanima 
računovodstvo, še najbolj smer finance. To mi bo v prihodnosti zelo 
koristilo. Sodelujem tudi v študentskem odboru, kjer se trudimo čim 
bolj pomagati študentom in organizirati čim več obšolskih dejavnosti.  
 
 
Član: Klemen Rebernik 
 

 
 
Sem redni študent 2. letnika, programa komercialist. Po končani 
gimnaziji sem odšel študirat v Ljubljano, kjer sem spoznal, da 
naravoslovje ni moje področje. Tako sem pristal v Slovenj Gradcu, 
kjer sem zdaj prav zadovoljen. V prostem času rad »kafetkam«, 
igram igrice, berem, igram košarko, kuham, preživljam čas s 
prijatelji, se zabavam, jem, plešem, sem s punco, rad se vozim, 
spremljam športne novice, gledam TV, spim, pomagam doma in še 
marsikaj. Sem Klemen Rebernik. 
 
 

 
Članica: Urška Andric 
 

 
 
Moje ime je Urša Andric, stanujem v Vuzenici. Stara sem 23 let. 
Hodila sem na gimnazijo Ravne na Koroškem, potem pa sem 
študirala pravo v MB. Ker pa študija nisem zaključila, sem se 
zaposlila v podjetju VABO, d. o. o. Zaradi zdravstvenih težav pa sem 
se vpisala na višjo šolo. Posebnih hobijev nimam, rada se družim s 
prijatelji, pogledam kakšen film,… 
 
Drugače pa so moja velika ljubezen planine. Dobro, priznam, ne 
grem se nekega hudega planinca, ampak mi je dosti že sam kak 
sprehod od Partizanke do Ribniške koče. 
 
 
Članica: Darija Breznik 
 

 
 
Sem Darija Breznik, stanujoča v Podvelki. Trenutno sem študentka 1. 
letnika, smer poslovni sekretar. No, ker vsak razred potrebuje 
predstavnika v študentski skupnosti, so me določili, zato ker kdo drug 
ni hotel biti, pa so kar rekli, da naj bova midva z Matjažem. Veliko 
izbire tudi niso imeli, ker nas je samo 10. 
Pa še nekaj malega o meni: rada grem s prijatelji ven, smučam, igram 
odbojko, v glavnem, samo da je »fajn«.   

UVODNA BESEDA MENTORICE 
 
Veseli me, da je študentska skupnost že na začetku študijskega leta pričela delati s polno paro. Da bi delo lažje teklo, se je 
študentski odbor razširil s predstavniki študentov prvih pa tudi drugih letnikov vseh programov na višji strokovni šoli. Gonilna sila 
študentskega odbora je vsekakor predsednica Suzana Stevanovič, študentka drugega letnika, programa računovodja.  
 
Razširjen študentski odbor se redno tedensko sestaja, če je potrebno, tudi večkrat na teden, v kabinetu K02, ki je ponavadi kar 
pretesen za vse, ki zelo zavzeto sodelujejo pri delu študentske skupnosti. 
 
Študentski odbor je v tekočem letu zelo uspešno pripravil brucovanje, z zanimivim programom. Pripravljajo tudi novoletno zabavo 
in absolventski izlet v naslednjem letu. 
 
Kot predstavnica predavateljev v študentski skupnosti se zavedam želje študentov, da bi sodelovali s predavatelji v nekaterih manj 
formalnih srečanjih. Pri tem se čutim dolžno, da predavatelje animiram, da se udeležijo tudi takšnih srečanj. Upam, da mi bo uspelo 
ob kakšnem od naslednjih srečanj. 
 
Študentskemu odboru in celotni študentski skupnosti želim v naslednjem letu veliko uspešno organiziranih dogodkov. Prav tako pa 
želim, da bi bila večina predlogov  za izboljšanje položaja študentov na višji strokovni šoli uslišanih in uvedenih v prakso. 
 
Srečno in uspešno leto 2009. 
 

      mag. Janja Razgoršek 
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PREDSTAVITEV ASISTENTKE  STEFANIE 

MEIER 
 
 
Pozdravljeni! 

 

Sem Stefanie Meier. Na vaši šoli delam od novembra, kot asistentka 

za nemški jezik. Doma sem iz zahodne Nemčije, natančneje iz mesta 

Hameln, kjer prebiva tudi vsa moja družina. Tam sem se 28. 8. 1980 

tudi rodila in tudi odraščala. Moja družina je za nemške razmere 

relativno velika. Če želim praznovati svoj rojstni dan v ožjem krogu, 

potem moram povabiti najmanj 20 ljudi. Sploh si ne znam  

predstavljati, koliko gostov bo na moji poroki ☺. 

 

Od leta 2005 študiram ekonomijo in bančništvo na Univerzi v 

Wuppertalu. Po končanem študiju želim poučevati na eni izmed 

srednjih poklicnih šol. Želim si, tako kot verjetno mnogi drugi, 

ustvariti tudi majhno družino in zgraditi manjšo hišo. Moja največja 

želja pa je, da bi ponovno lahko imela svojega lastnega psa. Doma 

sem vedno imela psa, toda kot študentka sem, žal, imela le majhno 

stanovanje, premalo denarja in premalo časa.  

 

Poleg študija na univerzi opravljam tudi tri priložnostna dela. 

Ukvarjam se z več hobiji. Delam v trgovski hiši OBI, delam kot 

hostesa v hokejski dvorani in nudim inštrukcije  iz matematike. Moji 

hobiji so badminton, družabne igre, obiskovanje prijateljev in med 

drugim tudi popotovanje. Ja, zelo mi je zanimivo popotovati po svetu 

in ob tem spoznavati nove dežele in običaje. To leto sem že obiskala 

Pariz in Benetke. Zdaj sem tu in med vikendi potujem po Sloveniji. 

Med božičnimi prazniki bom odpotovala na Finsko in raziskovala 

severno Evropo. Do sedaj sem že bila na Danskem, Poljskem, v 

Avstriji, na Hrvaškem, v Franciji, Španiji, Belgiji, na Floridi, v 

Egiptu, v Italiji, na Nizozemskem in v Turčiji. Tudi po Nemčiji rada 

potujem in obiskujem različna mesta. Veliko mojih prijateljev in 

znancev je odšlo študirat v različna mesta in prednost v tem je tudi ta, 

da lahko obisk prijateljev in znancev združim s potepanjem po teh 

mestih.  Moja najljubša pokrajina v Nemčiji je Vzhodna Frizija ob 

Severnem morju. Ljubim morje in mentaliteto vzhodnih Frizijcev. 

Vsako leto me vleče tja. Uživam ob sprehodih po gozdu, rada se 

peljem s trajektom na otok, rada plavam, rada obiskujem tamkajšnje 

prijatelje. 

 

Velikokrat mi je bilo že postavljeno vprašanje, zakaj sem prišla ravno 

v Slovenijo. Ker rada spoznavam vedno kaj novega, sem ob pisanju 

prošnje za program Comenius razmišljala o tem, o katerih državah v 

Evropi najmanj vem. Ker smo na prijavnici lahko navedli tri države, 

sem se odločila za Slovenijo, Estonijo in Poljsko. Na Poljskem sem 

sicer že bila, a ker sem bila takrat še zelo mlada, je spomin nanjo že 

zelo zbledel. 

 

 

 

 

 

Odločitev je bila potem v rokah Comeniusa. Osebno sem zelo vesela, 

da sem lahko v Sloveniji, saj so me vsi zelo prisrčno sprejeli, tu se 

tudi zelo dobro počutim.  

 

Zdaj sem tu že 6 tednov in zelo mi je všeč. Če bodo naslednji trije 

meseci prav tako lepi, mi bo zelo težko zapustiti Slovenijo in se 

ponovno vrniti v Nemčijo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. 
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KARIERNI SEJEM 
 
Konec novembra, natančneje 27. 11. 2008, smo se 
študenti prvega letnika programa ekonomist in prvega 
ter drugega letnika programa poslovni sekretar udeležili 
ekskurzije v Ljubljano, kjer smo si ogledali državni 
zbor, obiskali varuhinjo človekovih pravic in se udeležili 
sejma Kariera 2008. 
 
Ob 10. uri smo se zbrali pred parlamentom. Lepo nas je 
sprejela namestnica predsednika DZ, Pavla Gantarja. Na 
samem začetku nas je peljala v dvorano, kjer se 
srečujejo državni svetniki, na rednih in izrednih sejah. 
Nato nas je peljala še po drugih prostorih, kjer nam je 
predstavila pomen fresk in poslovnih daril. Nazadnje 
smo si ogledali še dvorano DZ. Po končanem obisku so 
nas presenetili še z majhno pozornostjo, saj je vsak 
izmed nas dobil beležko in pisalo. 
 
Iz državnega zbora smo se 
odpravili za Bežigrad, kjer 
ima sedež varuhinja 
človekovih pravic. Sprejela 
nas je namestnica, ki nas je 
pospremila v sejno sobo in 
nam predstavila  delo 
varuhinje. Pogovoru se je 
pridružil še namestnik, ki nam 
je prikazal uspešno rešen 
problem. Ob koncu se nam je 
pridružila še varuhinja Zdenka 
Č. Travnik. 
 
Preostanek ekskurzije smo 
namenili kariernemu sejmu, ki 
se je odvijal na Gospodarskem 
razstavišču. 
 
Karierni sejem KARIERA 08 je največji in 
najprestižnejši slovenski karierni dogodek. Je stičišče 
ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Predstavilo se je 
več kot 100 delodajalcev, ki želijo najti ustrezne 
sodelavce, s katerimi bodo nadaljevali svojo rast. Na 
sejmu pa so se predstavljali tudi ponudniki izobraževanj, 
MBA programov in drugi, ki lahko s svojo ponudbo 
posameznikom pomagajo na njihovi uspešni karierni 
poti. Sejem ni bil le priložnost za spoznavanje 
delodajalcev in iskalcev dela, ampak je nudil tudi 
možnosti za pridobivanje novih znanj o iskanju 
zaposlitve, gradnji kariere in življenjskemu uspehu. Tudi 
letos je bil pomemben del sejma serija predavanj 
Veličastne kariere, kjer so se predstavili karierno najbolj 
uspešni slovenski podjetniki. Obiskovalcem so 
predstavili svoje nasvete za uspešno kariero, ki so jih 
pridobili na svoji poti. Podjetja, ki so želela, da jih trg 
dela še bolje spozna, pa so se predstavila s serijo 
predavanj Karierne možnosti v podjetjih. Uspešni 
podjetniki, Leo Oblak, Žiga Debeljak, Aleša Kandus…, 
so mladim predstavili svoje kariere, pogled na vodenje  

 
 
zaposlenih, dejavnike, ki jih upoštevajo pri zaposlovanju 
kadrov v svojih podjetjih, in oblikovali karierni nasvet  
mladim. 
 
Leo Oblak je poudaril, da pri izbiri kadrov upošteva 
predvsem to, ali se bo bodoči sodelavec ujel z 
zaposlenimi in bo nekonflikten, ne sledi temu, da bi 
izbral le najboljše, pri tem se zanaša na intuicijo, 
pomembna mu je simpatičnost. Vedno pa v svoj delovni 
tim vključi različne ljudi in tudi osebo, ki je »tečnoba, 
hudičev odvetnik«, saj le tako ostaja na realnih tleh in 
lahko vnaprej predvidi možne težave. Zaposlene vodi z 
vzorom. Na osnovni svoje lastne študijske izkušnje je 
mladim svetoval, naj zaključijo svoj študij, saj kljub 
temu, da uraden dokument ni pogoj za dobro delo, 
uspešno dokončanje šolanja omogoča »mirno spanje«. 

Poudaril je, da pri 
zaposlovanju 

pomagajo tudi 
reference zadovoljnih 
delodajalcev. Uspeh 
je opredelil kot 
notranji mir in 
možnost opravljanja 
poklica, ki 
posameznika veseli. 
Po mnenju gospoda 
Žige Debeljaka, 
predsednika uprave 
Mercator, d. d., so 
predpogoj za uspešen 
razvoj karierne poti 
splošne lastnosti, kot 
so odgovornost, 

poštenost, osebna integriteta, prizadevnost, trdo delo in 
seveda strokovne, analitične, vodstvene in druge 
značilnosti. Nekatere od teh lastnosti imajo v različnih 
situacijah sicer različen pomen in težo, vse skupaj pa 
mora povezovati visoka osebna motivacija in pozitiven 
odnos. Ustvariti je treba dobre priložnosti in jih 
izkoristiti. 
 
Aleša Kandus, predsednica uprave Medexa, d. d., je med 
svojim predavanjam poudarila, da je bistvo v mehkih 
veščinah, ki jih imamo vsaj v malem prirojene, nato jih 
pa moramo negovati. Vztraja pri »teoriji morskega psa«. 
Morski pes, če se ne giblje, ne more dihati. Bodimo torej 
morski psi, migajmo, napredujmo in izkoristimo vsak 
dan. Zaposleni so nujno potrebni podjetjem. Med njimi 
je dvostranski odnos, kar pomeni, da so tako zaposleni 
potrebni podjetju kot podjetje zaposlenim. Zaposleni 
ustvarjajo dobiček, podjetje pa zaposlenim nudi delo in 
možnost nadaljnjega izobraževanja in uspehov na 
karierni poti. Zaposleni so tako največji kapital v 
organizaciji, zato je treba le-tega skrbno razvijati, da se 
oplemeniti, ustrezno voditi in motivirati, da ostane čim 
dlje v organizaciji. 
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MALO OTROKA JE V VSAKEM OD NAS 
 
V vsakem od nas se skriva malo otroka, pa če se tega 
zaveda ali ne, če to prizna ali ne. 
Roko na srce: v času božičnih praznikov, ko se ulice in 
hiše lesketajo v soju lučk, nihče ne more nadzirati in 
zatreti tega otroka. Takrat enostavno prevlada in odloča 
namesto nas. Na obraz nam prižene tisti nežen praznični 
pogled, nasmešek, kakršnega ne vidimo nikoli poprej in 
nikoli kasneje. Skratka, v nas prebudi praznična čustva; 
željo po lepem, toplem, prijaznem okolju, torej željo po 
domačem vzdušju, kjerkoli smo; tudi v šoli. 
Tudi v nas se je prebudila ta želja. Priznam, ni se sama 
od sebe, ampak nam jo je priklicala ga. Goltnik- Urnaut, 
čeprav za to ni porabila veliko časa in truda. Lahko bi 
rekla, da smo kar čakale, da se bo našel nekdo, ki nam 
bo dal dovoljenje, da na plan izpustimo tistega malega 
otroka v nas, ki je skoraj celo leto čakal, da bo spet 
njegov čas. 
 
Tako je tudi bilo. V trenutku smo bile kot male punčke, 
ki smo tekmovale, katera bo postavila lepšo božično 
jelko. 

 
 
Ne, to se ni dogajalo pred desetimi leti v eni izmed 
bližnjih osnovnih šol, ampak 5. decembra 2008 na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec. Tekmovanje pa je 
potekalo med dvema ekipama študentk prvega letnika 
ekonomistov. Ekipo v pritličju sta zastopali Katja in 
Mateja; prednost sta imeli v tem, da je bila njuna jelka 
že sestavljena. V prvem nadstropju pa smo se za zmago 
borile Danica, Maja, Sandra, Janja in Urša. Zmagovalec 
še danes ni znan. Ker pa smo ugotovile, da s 
sodelovanjem lahko dosežemo še veliko več, smo se 
malo za šalo, malo za res, odločile, da svoje delo 
nadaljujemo in nekaj prazničnega vzdušja pričaramo 
tudi ostalim študentom, ki trpijo na predavanjih. Da pa 
se kdo ne bi počutil zapostavljenega, smo malo tega 
vzdušja pričarale tudi profesorjem, seveda z željo, da bi 
njihovo praznično vzdušje pozitivno vplivalo na naše 
končne ocene. Dragi profesorji, če ste to samo bežno 
prebrali, vas prosim, da si vzamete čas in zadnjo poved 
še enkrat počasi preberete. 
 
Za konec pa še to: vsem študentom in profesorjem želim 
čim več prazničnega vzdušja, čim več lepih trenutkov, 
tako v preostanku tega leta kot tudi v novem letu! 
 

Urša 
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PO NEKAJ LETIH SPET V ŠOLO 
  
Lahko rečem, da sem imela že kar nostalgijo po šoli, še 
bolj po spominih in dogodkih iz osnovne šole, pa tudi iz 
srednje. Že dobrih 10 let je minilo, odkar sem zadnjič 
sedela v šolski klopi. Takrat mi je šla prav na živce in je 
tu in  tam stol pred klopjo kar sameval. No, tudi to se je 
dogajalo - izostanki, ker se pač nisi pripravil ali pa si 
natanko vedel, da si danes ti na vrsti za izpraševanje. 
 
Ko sem po desetih letih zopet izkusila, kako je sedeti v 
šoli in poslušati predavatelja, so občutki popolnoma 
drugačni. Zanimivi, čeprav te misli potegnejo zopet 
nazaj v prava šolska leta. Ne rečem, da to niso prava, 
ampak sistem je popolnoma drugačen. 
 
Ker sem izredna študentka, mogoče vse skupaj jemljem  
malo lažje, ker se pač en predmet učiš dober mesec in 
nimaš »na grbi« vseh predmetov hkrati. Vem, kako je to, 
ko si moral biti pripravljen pri skoraj vseh predmetih. Tu 
ni tako. Je pa res, da je vsega ogromno! Tudi to je kar 
hudo, da je večina izrednih študentov zaposlenih in 
delovni urnik traja vse tja do 16. ure, potem pa te doma 
čakajo otroci, kup nepomite posode, gora perila … in 
mož. Hvala bogu, da so predavanja samo 2x na teden in 
ne vsak dan, ker bi nas potem tako pobralo. Že zdaj 
sama pri sebi vidim, da sem včasih v čisto svojem svetu, 
ker nenehno razmišljam o snovi, ki smo jo jemali, pa o 
nalogah, o katerih nimam pojma, pa o tem in onem, vse 
pa je povezano z šolo. Včasih kar zmanjka časa za moje 
najdražje in še za marsikaj drugega. A malo bo treba 
potrpeti – le dobri 2 leti. Uh, nekateri se držijo pri tem za 
glavo. Pa saj bo, saj leto mine, kot bi mignil. 
  
Vsem veliko uspeha in dobrih ocen.       
 

Polonca Podovac, izr. študentka 
 

 
DECEMBER  

 
1. december: dan boja proti aidsu 
Aids je definiran kot skupek simptomov in infekcij, ki so 
posledica izčrpanosti imunskega sistema zaradi okužbe z 
virusom HIV. Obstajajo zdravila, s katerimi lahko 
ustavimo potek bolezni, ne poznamo pa zdravil, s 
katerimi jo lahko ozdravimo. Stopnja kliničnega 
napredovanja bolezni se od posameznika do 
posameznika močno razlikuje in znano je, da nanjo 
vplivajo številni dejavniki, kot so dovzetnost gostitelja, 
imunska funkcija, zdravstveno varstvo, navzočnost 
drugih infekcij in posebnosti seva virusa. 
 
3. december: ta veseli dan slovenske kulture ob 
rojstnem dnevu Franceta Prešerna (*1800)  
 
 
 
5. december: mednarodni dan prostovoljcev, 
Miklavžev večer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. december: Miklavževo, dan neodvisnosti na 
Finskem, dan ustave v Španiji  
 
Sveti Miklavž je tisti, ki obdaruje (pridne) otroke. To se 
zgodi v noči s 5. na 6. december, ki je Miklavžev 
godovni dan. V novejšem času je začel Miklavža kot 
obdarovalca izpodrivati Božiček, ki ga je k nam zaneslo 
iz Amerike, ponekod pa je v časteh tudi Dedek Mraz, ki 
izvira iz Rusije. Od njiju se Miklavž loči zlasti po 
naslednjih lastnostih:  
•  domovanje: Miklavž je svetnik in stanuje v nebesih, 
torej prihaja k nam iz nebes, 
•  datumu: otroke obdaruje 6. decembra zjutraj, 
• oblačilih: Miklavž je bil škof, torej je oblečen v 
škofovska liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko 
kapo, v roki pa škofovsko palico, 
•  spremstvu: spremljajo ga angeli in parklji (hudiči), 
•  prevozu: Miklavž prihaja k nam peš ali tudi na saneh 
(ki pa jih ne vlečejo severni jeleni, pač pa ponavadi 
konjska vprega). 
 
10. december: svetovni dan človekovih pravic 
 
SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
je kot skupni ideal vseh ljudstev in vseh narodov nastala 
z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, 
vedno v skladu s to deklaracijo, pri pouku in vzgoji 
razvijali spoštovanje do teh pravic in svoboščin ter s 
postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi 
zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično 
priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav, 
pristopnic k tej deklaraciji, samih, kakor tudi med 
ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo.  
 
25. december: božič, 
 
Božic je praznik spomina na Kristusovo rojstvo v 
Betlehemu. To je čas, ko se postavijo jaslice in božična 
jelka. Pri okrasitvi jelke in postavitvi jaslic sodeluje cela  
 
družina. Na sveti večer je navada, da gospodar pokadi in 
pokropi hišo z ognjem, ki mu doda kadilo in 
blagoslovljeno vodo. Hišo pokadi tudi na silvestrovo in 
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na predvečer svetih treh kraljev. Po obhodu se družina 
vrne v hišo, žerjavico stresejo na ogenj, potem pa se 
začne skupna molitev. Sveti večer se zaključi s sveto 
mašo - polnočnico. 
Božični dan je najsvetejši v letu, zato se na ta dan ne 
sme opravljati nobenega dela, velja pa tudi, da mora biti 
v tem dnevu polna miza jedače in pijače. Z božičem je 
povezan prikupen mož, Božiček po imenu, z dolgo belo 
brado, rdečo kapo in rdečim plaščem. Na hrbtu nosi koš 
z lepo zavitimi darili, okrog pa potuje s sanmi, ki jih 
ponavadi vleče osem severnih jelenov. Na večer pred 
božičem, ko po hišah zavlada mir, Božiček obišče otroke 
in jih obdaruje.  
 

 
 
26. december: dan samostojnosti in enotnosti v 
Sloveniji 
 

 
 
Dan samostojnosti in enotnosti je v Sloveniji državni 
praznik, ki ga praznujemo 26. decembra; je dela prost 
dan. Ta dan obeležuje razglasitev rezultatov plebiscita 
26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 
1990), na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih 
volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane 
samostojna in neodvisna država?« okoli 95 odstotkov 
odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s 
čimer se je začela osamosvojitev Slovenije. Do 
septembra 2005 se je praznik imenoval le dan  
 
samostojnosti, a so ga s spremembo Zakona o praznikih 
in dela prostih dnevih dopolnili z »in enotnosti«, saj naj 

bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero 
enotnosti v svoji zgodovini.  
 
31. december: silvestrovo 
 
 
 

BRUCOVANJE 2008 
 
 
Za nami je uspešno izvedeno tradicionalno brucovanje, 
ki smo se ga udeležili v petek, 28. novembra, v Port 
Pubu. Zbralo se nas je okoli 40 študentov Višje šole 
Slovenj Gradec. 
 
 
Zbirati smo se začeli od sedme ure dalje, vendar nas je 
udeležba brucov nekoliko presenetila. Prišli so v 
manjšem številu, kot je bilo napovedano, vendar to ni 
nikakor spremenilo vzdušja na zabavi. Študenti so 
pripravili obilo zanimivih dogodkov, kar je popestrilo 
dogajanje na sami zabavi. Pripravili oziroma zmešali so 
tudi tradicionalni »brucomor«, zaradi katerega smo se 
imeli le še bolje. Ob igrah, ki smo jih pripravili, smo 
uživali in se smejali. Na letošnjem brucovanju smo imeli 
tudi svojega didžeja, ki je skrbel, da smo se imeli fino ob 
dobri glasbi. Podelili smo priznanje za naj bruca in 
brucko, namreč za par, ki se je najbolje odrezal pri igrah. 
Bilo je več vrst iger, kot so karaoke, pihanje vžigalic iz 
kozarca, glodanje jabolk ipd. Če še omenimo dobro 
družbo, pijačo in glasbo, lahko rečemo, da smo imeli 
dobro uspelo brucovanje. 
 
 
Ker je bila lokacija všeč študentom, smo se odločili, da 
bomo žurko ponovili, in sicer 23. 12. 2008 s 
prednovoletno zabavo. Torej, dobimo se v Port Pubu 23. 
decembra ob 20. uri! 
 
 
 



9 

KOLESAR NAJ BO - Amadej Rožman in OK-SG 
 

 
Prvi stiki s kolesarstvom segajo v otroštvo. Takrat sem 
pomagal bratu pri sestavljanju koles, tako da sem mu 
podajal orodja in opazoval, kako to počne. Tako sem se 
veliko stvari naučil in kasneje to znanje tudi uporabil, 
najprej z manjšimi deli, kasneje tudi s sestavljanjem. 
Poleg sestavljanja in servisiranja sem se ukvarjal z 
rekreativnim kolesarjenjem. Rekreativno sem se začel 
ukvarjati, ko sem dobil v osnovni šoli prvo gorsko kolo, 
tega imam še danes. Do letošnjega leta sem vozil le zase, 
za svojo osebno zadovoljstvo. Letos pa sem se želel 
videti nek rezultat v posameznih tekmah in tudi katere 
tekme mi najbolj odgovarjajo. Prva tekma je bil vzpon 
na Kremžarjev vrh, ki je bil 24. maja letos, nato je  sledil 
vzpon na Šentanel, 8. junija. Obe tekmi sta bili v okviru 
koroškega pokala. Rezultati tekem so mi dali motivacijo 
in željo po boljših rezultatih.  Tako sem se pripravljal na 
8. Krejanov memorial, 6. septembra, ko sem svoj 
rezultat občutno izboljšal v svoji kategoriji, 16-25 let. 
Zavzel sem 1.1 mesto od 21. Z rezultatom sem bil 
zadovoljen, saj sem se šele začel bolj resno ukvarjati s 
tem športom. V jeseni sem začel odločati, h kateremu 
klubu bi pristopil. Postal sem član kluba MTB Koroška. 
Seznanil sem se tudi z Orientacijskim kolesarskim 
klubom Slovenj Gradec, kateremu sem se kasneje 
pridružil.  
 
Bil sem povabljen na  sestanek kluba. Imeli smo nekaj 
treningov, ki so mi koristili na zaključni tekmi v 
Svetvinčenatu (Istra), saj je potrebno na sami tekmi 

veliko razmišljanja in 
odločanja. Tekma je bila 8. 
in 9. novembra letos. To je 
bila tudi prva tekma v 
orientaciji s kolesom. Prvi 
dan sem zasedel 16. mesto 
od 22. Dan je bil deževen, 
tako da smo bili premočeni. 
Drugi dan se je rezultat 
izboljšal in pristal sem na 14. 
mestu. Skupno sem bil 

štirinajsti. Ker je to bila moja prva tekma te vrste, sem 
bil zadovoljen. Sedaj se počasi pripravljam na novo 

sezono, ki se bo začela februarja na Lošinju, in bo trajala 
5 dni. Zato se tudi trudim, da bom na naslednjih tekmah 
izboljšal dosedanje rezultate. Poleg orientacije s kolesom 
obstaja tudi orientacijski tek, a poti na zemljevidu niso 
tako krepke kot pri MTBO. 
 

 
 
 

ORIENTACIJA Z GORSKIMI KOLESI –  
MOUNTAINBIKE ORIENTEERING - MTBO 

Orientacija z gorskimi kolesi (MTBO) je šport, primeren 
za ljubitelje vožnje z gorskimi kolesi, tekmovalce, 
rekreativce, kot tudi za začetnike, skratka vse, ki uživajo 
v lepotah vožnje izven urbanih naselij in natrpanih 
magistral. 

MTBO je najnovejša orientacijska disciplina in ima 
svoje začetke konec 80-ih let. Prvo svetovno prvenstvo 
je bilo organizirano leta 2002 v Franciji, drugo pa leta 
2004 v Avstraliji, kjer smo Slovenci že imeli svoje 
zastopstvo. Odslej bo svetovno prvenstvo organizirano 
vsako leto. 

ZGODOVINA ŠPORTA IN ORIENTACIJSKEGA 
KLUBA SLOVENJ GRADEC 

»Orienteering« oz. orientacijski tek se je razvil v 
Skandinaviji proti koncu sedemdesetih let 20. stoletja. 
Norveška, Švedska in Finska še danes veljajo za zibelko 
tega športa, prav tako pa je tam ta šport med 
najpopularnejšimi.  
 
V Sloveniji se je šport začel razvijati ob koncu 80-tih, ko 
smo dobili prve orientacijske karte (Tivoli-LJ, Dobrova-
SG) in tudi prve klube. Orientacijski klub Slovenj 
Gradec je bil ustanovljen leta 1990 in je bil eden prvih v 
Sloveniji. Večina orientacijskih klubov je svoje člane 
našla med ljudmi, ki smo že tako ali tako veliko časa 
preživeli zunaj, v naravi, in tudi s karto, to smo bili 
taborniki. V Slovenj Gradcu sta prva z orientacijskim 
tekom začela Dušan in Uroš Petrovič, oba tudi tabornika 
Rodu Severni Kurir SG in kmalu v te vode zvabila tudi 
nas, mlajše. Tako se je začela orientacijska zgodba v 
Slovenj Gradcu. Po letu 1997 je delo kluba za kratek čas 
zastalo, ker smo postali študenti, nekateri so šli v vojsko, 
drugi na delo.  
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Priznati pa je treba, da smo vsi, ki smo se kadarkoli 
ukvarjali s tem čudovitim športom, »zastrupljeni« z njim 
in ni bilo potrebno veliko, da smo se leta 2001 znova 
sestali in začeli obiskovati tekme v Sloveniji.  
Orientacijski klub Slovenj Gradec smo znova postavili 
na orientacijski zemljevid Slovenije in se sedaj že tretje 
leto znova aktivno ukvarjamo z njim. Letos smo 19. 
septembra na Ivarčkem jezeru organizirali peto tekmo za 
slovensko ligo in vrnili »orientaciste« tja, kjer so pred 
leti že bili - na Koroško. Naš klub je skozi dolga leta 
dela uspel na Koroškem narisati in stiskati kar osem kart 
terenov in to nam daje idealne pogoje za delo oziroma 
trening.  
 

 
 
Orientacijske karte so: Dobrova sever in Dobrova jug 
(ravninski gozd med Slovenj Gradcem in letališčem 
Turiška Vas), Raduše (razgiban gozd med Starim trgom 
in Radušami), Kotlje (gozd in travniki od Dulerja do 
jezera), Muta 1 in Muta 2 (ravninski gozd ob 
»Karavaningu«), Završe (strma pobočja, borovci, med 
Mislinjo in Hudo luknjo), Slovenj Gradec (mestna 
orientacijska karta). 
 
Vadba poteka med vikendi v okolici Slovenj Gradca, 
tekmovanj pa je veliko, predvsem v spomladanskem in 
poletnem obdobju.  

 
MOJE VESELJE OB ŠTUDIJU 

 
MOGOČE SE SLIŠI MALO NENAVADNO, AMPAK 
TUDI MENE JE PREVZELA SEDANJA MODA, DA 
SI AVTO LAHKO, PO DOMAČE POVEDANO, 
POŠLIHTAŠ TAKO, KOT JE VŠEČ VSAKEMU 
POSAMEZNIKU. 
 

 
 
 
V naši družini imamo vsi zelo radi avtomobile, od očeta, 
brata, mojega fanta, do strica…in tako sem se tudi jaz 
odločila, da si svoj avto malce spremenim, na začetku 
sem imela navadni Renault Megan Coupe - sedaj pa mu 
lahko rečemo Sport Megane Coupe, saj sem spremenila 
notranjost in zunanjost. V notranjosti sem dodala LCD 
DVD radio Pioneer, z dvema zadnjima ovalnima 
zvočnikoma, ki se lahko upravlja daljinsko ali preko 
volana, ter woofer Magnat. Navadno prestavno ročico 
sem zamenjala s športno in sedeže preoblekla v rdeče, 
ter krom preproge. V motorju sem navadni filter 
zamenjala s športnim filtrom. 
 
Na zunanjosti avtomobila pa smo spremenili celoten 
body kit: navadne sprednje luči sem zamenjala za angel 
eyes s xenonom ter zadnje luči za lexus, zatemnila sem 
stekla, sprednji odbijač, stranske prage, strešni spojler, 
ter zadnji Ferrari odbijač. Navaden izpuh smo zamenjali 
za powerfulowega. Na avtu pa so še 17-colska lita 
platišča DOTZ, z BFGOODRICH pnevmatikami 
205/40/17. 
 
To je moje veselje ob študiju. 
 
 
 

Ina Žlebnik 
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HOROSKOP 

OVEN 

Zelo boste zaposleni v zadnjem mesecu leta. Predvsem 
lahko računate, da se bodo vaše sanje in cilji začeli 
uresničevati, ob tem pa pričakujte spremembe, ki si jih 
niti niste mogli zamišljati. Važno je, da poskušate 
uživati na tej poti in se ne držite kot pijanec plota v 
načinu, kako priti do cilja. Energije vesolja so vam 
naklonjene za napredovanje, vaše je samo, da izkoristite 
dane priložnosti, brez da bi se preveč spraševali. Mesec 
je namenjen druženju. Računajte na krajša in tudi daljša 
potovanja, obiske vaših sorodnikov in prijateljev, več 
komunikacije kot običajno, poleg tega pa se vam lahko 
celo zgodi, da se nepričakovano zaljubite na zabavi, ki jo 
bodo organizirali vaši prijatelji.  

BIK 

Preštevali boste denarce, tako svoje, kot tudi od vašega 
partnerja. Imata skupne načrte, cilje in želje, o katerih bo 
govora v zadnjih dneh leta. Vaš pogled na svet bo sicer 
optimističen in pripravljeni boste zamenjati list papirja v 
knjigi, ki se imenuje vaše življenje. Začeli se boste 
zanimati za okultne teme, to pa bo posledica vašega 
novega filozofskega pristopa do življenja. Na 
ljubezenskem področju boste strastni, vendar pa tudi 
zahtevni. Stvarem boste želeli priti do dna in pripravljeni 
boste raziskovati in spraševati. Sredi zime vam utegne 
postati vroče. Pomembna bo tudi kariera, vaše 
napredovanje, vaš družbeni status, ki se bo skladno z 
vašim notranjim potencialom spremenil. Odnosov s 
starejšo generacijo bo več, dobiti pa znate tudi kakšen 
pameten nasvet. 

DVOJČEK 

Partnersko življenje bo v ospredju. Strastno se boste 
zavzemali za nove cilje v skupnem življenju, vendar pa 
boste sebe vedno postavljali na prvo mesto. Že okrog 
polne lune boste intenzivno iskali rešitve, ki bi bile 
ustrezne za vas in vašega partnerja. Načrti o skupnih 
vlaganjih bodo aktualni, delali boste tudi revizijo o vaših 
finančnih prilivih, prihrankih in možnosti za najem 
kredita. Bančni posli, zavarovalnice, borze, skladi .. , kot 
bi želeli narediti nov načrt za vašo blaginjo v 
prihodnosti. Ko se bo mesec prevesil, pa boste še 
dokončno pospravili z vsem nepotrebnim in si počasi 
tudi nehali delati skrbi glede vaše prihodnosti. Vzeli si 
boste dopust in uživali v prijetnih romantičnih in 
strastnih zadnjih dnevih leta v družbi z vašo ljubljeno 
osebo, ki jo boste prav v teh dneh opazovali z novim 
žarom ljubezni. 

 

 

RAK 

Precej aktivnosti vas čaka v vaši službi oziroma pri 
vsakodnevnih opravilih, ki se tičejo tudi poslov, ki bi jih 
že morali opraviti, pa ste nekoliko odlašali. Sedaj se 
boste lotili nalog, kot bi želeli imeti vse počiščeno, 
preden boste vstopili v novo leto. Nekaj sprememb bo 
odločilno vplivalo tudi na vašo kariero v prihodnosti, 
zato bodo to pomembna rezanja tistega, kar vas je samo 
obremenjevalo, ni vam pa prinašalo dovolj kreativnega 
potenciala in seveda tudi zaslužka. Vaš partner bo imel 
pomembno vlogo pri nekaterih vaših odločitvah, čeprav 
bi si želeli in si boste želeli, nekatere stvari opraviti brez 
njega in njegovega soglasja. Kljub temu pa bodo zadnji 
dnevi v letu na tem področju vašega življenja pestri, 
vroči, romantični, strastni, vi pa boste žareli z žarom 
sveže zaljubljenega občutka. 

LEV 

Aktiven mesec je pred vami. Pestro bo, saj si boste želeli 
sprostitve in zabave, ki pa jo boste kljub vsemu 
povezovali z vašim delovnim okoljem in skupinami 
ljudmi, ki imajo enake interese, kot jih imate vi sami. 
Skupinsko delo bo še kako pomembno, na vas bo 
vplivalo blagodejno, v klubih, društvih in med prijatelji, 
pa boste našli tisto podporo in priznanje, ki jo že dolgo 
časa iščete. Če imate stabilno partnersko zvezo, potem 
bo vaš partner nujni sestavni del vsega dogajanja, med 
vama pa se lahko sklene nov dogovor, uredijo morebitne 
težave prejšnjega obdobja, zaživita pa lahko z novim 
žarom in novimi načrti. Samski levi imate v tem času 
priložnost, da se zaljubite. Čeprav boste ob vsej strasti in 
čarobnih trenutkih ob soju sveč iskali erotiko in 
avanturo, pa vam bo na koncu postalo všeč, da ste našli 
v vročem druženju tudi intelektualno bližino in 
zadovoljstvo. 

DEVICA 

Če se boste odločili za prenavljanje stanovanja prav v 
času praznikov, si boste nakopali veliko dela, saj ne 
boste mogli biti zadovoljni s površnim, pač pa boste lezli 
vedno globlje v situacije, da morate popraviti še to ali 
ono. Poskrbite torej, da vsega res ne bo preveč, saj bi bili 
ob tem preveč nervozni, na vaše domače, pa bi stresali 
vaš nemir. Čaka vas namreč kar precejšnje družabno in 
pestro dogajanje v tem času. Poleg tega, da vam bo 
pomembno, kako zgleda vaše bivališče, pa boste 
pregledali še vso vašo garderobo in se odločili za celotno 
stilsko preobrazbo tudi vas samih. V službi vam bodo 
zadnji dnevi zanimivi, odnosi s sodelavci, nadrejenimi 
ali podrejenimi pa se vam bodo kar naenkrat zdeli 
prijetni. Precej drugače se boste počutili med vsem tem 
dogajanjem kot ponavadi, bolj sproščeni boste in manj 
natančni pri delovnem urniku in opravilih. Še celo 
ljubezen vas lahko nepričakovano oplazi, tako 
mimogrede med vsakdanjimi opravki. 



12 

 

TEHNICA 

Vas pa res čaka veseli december. Polni navdušenja, 
optimizma, dobre volje in želje po uživanju življenja 
boste zaključili z letom in se v dobri družbi pripravili na 
vstop v prihajajoče novo obdobje vašega življenja. 
Zabave, prijateljevanja, klepeti, krajše poti in ob polni 
luni vas bo celo zaneslo preko meja, lahko celo v kakšno 
eksotično deželo. Poleg tega, da boste »frleli« naokoli 
kot metulj, pa bo tudi domače življenje pestro. Telefoni 
bodo brneli, hišni zvonec pa tudi. Najbrž pa je za vas 
najboljša novica ta, da bo zadnji mesec v letu v 
znamenju ljubezni, saj ste tehtnice rojene zanjo. 
Nepričakovano srečanje, romantični utrinki, ki vam 
bodo pričarali zvonjenje poročnih zvonov v vaša ušesa 
in srce. Pa naj potolažim še »stare« zakonce. Tudi vi 
boste uživali v medenih tednih, lahko pa pričakujete celo 
vest o naraščaju v vaši družini. 

ŠKORPIJON 

Pestro, dinamično in veselo bo v zadnjem mesecu leta. 
Čeprav bo vaša temeljna dinamika in intenzivnost 
usmerjena na finančno področje, kjer se boste 
preizkušali v komercialnih poslih, trgovanju, naložbah in 
tudi o tem, kako bi v vaše življenje pritegnili še več 
obilja, boste znali tudi prav z lahkoto zapravljati vse, kar 
ste zaslužili. Okrog polne lune boste uredili tudi vaše 
kreditne sposobnosti ali pa se ponovno zadolžili, ker 
boste opravili pomemben večji nakup. V družinskem 
življenju vam bo lepo, doma se boste krasno počutili, saj 
boste poskrbeli za kar nekaj novih okrasnih predmetov 
in s tem svoj bivalni prostor, svoj dom, naredili 
nenavaden, vendar pa prijetnejši in skladnejši za bivanje. 
Prav uživali boste ob obiskovanju sorodnikov, pa tudi 
obiskov v vašem domu vam ne bo manjkalo, saj boste 
izvrstni gostitelji v teh dneh. 

STRELEC 

Zelo aktivni boste, zastavili si boste nove življenjske 
načrte, ki jih boste, ne glede na vse okrog vas, tudi 
sposobni speljati, vsaj tiste kratkoročne, ki bodo podlaga 
za spremembe, ki jih načrtujete za naslednje leto. 
Razmišljali boste tudi o dodatnem zaslužku, vaše 
razmišljanje pa bo zelo praktično in vam zna prinesti 
tudi dobre rezultate, ki se bodo začeli odvijati že v 
prvem mesecu leta. Na ljubezenskem področju boste 
večje aktivnosti deležni ob polni luni in v zadnjih dneh 
meseca decembra. Veliko boste na poti, v družbi in ob 
prijetnih kramljanjih z vašimi prijatelji se nepričakovano 
lahko tudi zaljubite. Čeprav vam bo v tem času svoboda 
še kako pomembna, pa se vas bo dotaknilo neko 
romantično razpoloženje. Privoščili si boste uživanje, ne 
glede na posledice. Le poročenim svetujem, da svoja 
razpoloženja in vzhičenost namenijo svojim partnerjem. 

 

KOZOROG 

Precej aktivnosti bo glede vaše službe in služenja 
denarja. Ob polni luni boste že tako naveličani vsega, da 
si boste zaželeli nekoliko bolj umirjen ritem življenja. V 
tem mesecu ne pretiravajte, pa čeprav se vam bo zdelo, 
da morate opraviti tisoč opravkov. Obrestovalo se vam 
bo, če boste pretanjeno prisluhnili svojemu notranjemu 
glasu in si vzeli dovolj časa tudi za počitek. Čeprav misli 
ne boste mogli utišati, privoščite vsaj fizičnemu telesu, 
da si vzame nekaj ur počitka na dan, sicer vas zna v 
posteljo položiti celo bolezen. Vzemite si tudi nekaj 
časa, da boste nakupili darila za svoje drage osebe. Pri 
tem boste neizmerno uživali, prav tako, ko boste 
povabljeni ali pa boste sami povabili družino v nekoliko 
nenavadno, vendar pa še vedno odlično restavracijo. Na 
ljubezenskem področju boste romantični in nežni, 
predvsem pa vam ne bo škoda denarja za razvajanje 
svojega najdražjega ali najdražje. 

VODNAR 

Prišli boste na svoj račun, ko se boste lahko sprostili in 
pošteno zabavali, predvsem v krogu svojih prijateljev, 
kjer bodo vaše ideje odlično sprejete. Ne razburjajte pa 
se preveč, če vam ne bodo uspeli slediti. Vi boste 
namreč hiteli iz ene situacije v drugo in vaša spretnost, 
da jih spodbudite, bo lahko prišla do izraza, če boste 
znali uravnavati energije. Če ste član kakšnega odbora, 
potem boste pospešeno delovali v prid društva ali kluba, 
več pozornosti boste usmerili tudi v dobrodelno 
dejavnost. Vaše razpoloženje se bo ob polni luni 
usmerilo tudi k romantiki in ljubezni, želeli si boste 
izkazovati in izražati nežna čustva. Če še niste vezani, bi 
se v zadnjem tednu meseca lahko do ušes in še čez 
zaljubili. Lepe zunanjosti boste in izžarevali boste neko 
posebno privlačnost, ki pri nasprotnem spolu ne bo 
mogla neopaženo mimo. Torej, vaše družabno življenje 
bo pestro in zanimivo, pa tudi drago. Ne bo vam žal. 

RIBI 

Od vseh znamenj zodiaka boste najbolj usmerjeni v delo 
in kariero, medtem ko se bodo drugi znali prešerno 
zabavati v družbi, ali pa se veseliti čarobnih uric v dvoje. 
Vam bo zadnji mesec leta pomembno to, da se čim višje 
povzpnete na družbeni lestvici, čeprav tega ne boste 
obešali na veliki zvon, vendar pa bodo vaše ambicije 
opažene, če boste ves čas imeli oči odprte, videli 
priložnosti, ohranjali pobudo in se odločno namenili k 
doseganju ciljev. Ob tem vam lahko ob strani stojijo 
prijatelji, celo sorodniki, znanci, ljudje, ki imajo 
podobne interese kot vi, sicer pa boste v tem času 
spoznali en kup zanimivih ljudi, kateri vas bodo celo 
spodbudili, da se začnete ukvarjati z drugačnimi stvarmi, 
kot do sedaj, precej nenavadnimi. Na ljubezenskem 
področju boste nekoliko samotarsko razpoloženi.  


