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Komaj smo dobro prestopili prag novega leta, že se oziramo 
za novimi izzivi in načrtujemo nove pomembne korake. 
Februar je označen kot mesec mrzličnega zbiranja 
informacij, tako za dijake kot za študente, ki želijo 
nadaljevati svojo izobraževalno pot. 
 
V današnjem svetu temelji rast in razvoj organizacij in 
družbe na posamezniku, njegovem znanju in sposobnosti to 
znanje uporabiti ter seveda na sodobnih osebnostnih 
lastnostih, kot so ustvarjalnost, samoiniciativnost, 
samostojnost, motiviranost…. Z nadaljevanjem študija v 
višješolskih izobraževalnih programih POSLOVNI 
SEKRETAR in EKONOMIST pridobite strokovno- 
teoretična in praktična znanja ter izkušnje, ki jih delodajalci 
pri zaposlenih pričakujejo in cenijo. To je cilj tako 
predavateljev višje šole kot tudi mentorjev na praktičnem 
izobraževanju in delodajalcev, s katerimi pri izvedbi 
programov sodelujemo. Poleg tega si preko najrazličnejših 
metod učenja in poučevanja razvijete tudi številne 
osebnostne lastnosti.  
 
Veselimo se nove generacije študentov, ki bo v jeseni 
prestopila prag naše šole, hkrati pa želimo, da študenti 2. 
letnikov čim prej postanete naši odlični diplomanti. 
 
Danes izobraževanje ni enkratna dejavnost, temveč 
vseživljenjski proces, ki se nadaljuje tudi potem, ko 
pridobite prvo diplomo. Informativni dnevi so prava 
priložnost, da zberete ustrezne informacije za lažjo 
odločitev, kako v prihodnje usmerjati in načrtovati svojo 
izobraževalno pot. Informirati se je koristno tudi v primeru, 
če še niste čisto odločeni o nadaljnjem študiju, saj veste, da 
»vsaka informacija enkrat prav pride«. 
 
Sicer pa je v polnem teku projekt Erasmus, ki povezuje 
celotno terciarno izobraževanje, kamor sodi tudi višja 
strokovna šola. Potekajo aktivnosti za odhod študentov na 
praktično izobraževanje v tujino - v letošnjem letu na 
Portugalsko in v Anglijo.  
 
Vsem študentom naše šole želim, da z veliko mero 
motivacije uspešno nadaljujete študij in dosežete svoj cilj. 
Tistim, ki se odločate za redni ali izredni študij, pa želim, da 
se pri nadaljevanju izobraževanja odločite tako, da bo za vas 
najbolje. 
 
 

Ravnateljica 
mag. Gabrijela Kotnik 
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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 

 
Poslovni sekretar: 
 
• 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  

 
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. 
 



3 

 

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 
 
Ekonomist: 
• organizira, načrtuje in organizira delo na 

področjih komerciale, zavarovalništva, 
bančništva, nepremičnin, poštnih storitev ter 
financ in računovodstva, 

• 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 
 
**možni  izbirni moduli 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 
 

 
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.  
 
 

MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA 
 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe  v 
študijskem letu 2009/2010 je že objavljen in 13. ter 
14. februarja bodo na vseh univerzah in samostojnih 
visokošolskih zavodih potekali informativni dnevi.  
Razpis lahko najdete na naši spletni strani in na 
spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo. 
 
Diplomanti višjih strokovnih šol lahko nadaljujejo 
študij v drugem letniku visokošolskega strokovnega 
študijskega programa na vseh tistih visokošolskih 
ustanovah, ki v Razpisu za vpis objavijo to 
možnost.  
 
V lanskem letu je EPF - Ekonomsko-poslovna 
fakulteta iz Maribora za vpis v 2. letnik bolonjskega 
visokošolskega študija – vpis po merilih za prehode 
- predstavila informacije glede vpisa, izvedbe  
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študija, priznavanja izpitov in priznavanja 
praktičnega usposabljanja ter šolnine. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni povzetki možnosti 
nadaljevanja izrednega študija na EPF, da bo 
končna odločitev za vpis lažja: 
 
• v drugi letnik se lahko brez diferencialnih 

izpitov vpišete vsi, ki boste dokončali 
višješolsko izobraževanje do konca septembra 
2009;  

• 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 vse predmete je pripravljeno e-gradivo;  
• za lažje usklajevanje med službenimi 

obveznostmi in študijem bodo vsi razporedi 
predavanj in izpitnih rokov pripravljeni za 
celotno študijsko leto; 

• Višina šolnine za prihodnje študijsko leto 
bo oblikovana v prihodnjih mesecih, v 
preteklem študijskem letu pa je šolnina za 2. 
letnik znašala 1.990 EUR, pri čemer prizna 
fakulteta našim diplomantom 10 % popust, torej 
je cena za 2. letnik 1.791 EUR, če se šolnino 
plača v enkratnem znesku. Plačilo je možno 
na 4 obroke (ob vpisu, 15. december, 15. 
marec in 15. maj);  

• organizira se izobraževanje v katerikoli smeri 
študija, če je prijavljenih dovolj kandidatov; 

• izredni študij bo organiziran v Slovenj Gradcu v 
prostorih Višje strokovne šole. 

 
 

IN NEKATERI ŽE USPEŠNO  
NADALJUJEJO ŠTUDIJ 

 
Po uspešno opravljeni diplomi na Višji strokovni 
šoli v Slovenj Gradcu sem izpolnil enega izmed 
zelo pomembnih življenjskih 
ciljev. Ker vedno stremim za 
novimi izzivi, sem se odločil, da 
nadaljujem šolanje na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru. Le-ta mi je 
omogočila izredno ugodne 
prehodne pogoje in mi s tem 
odprla vrata do še enega 
pomembnega cilja v življenju. 
 

Simon Tasič 

 
Višja šola. To so bili lepi časi. 
Polovico študija smo preživeli 
pred napravo, ki se imenuje 
računalnik. In še vedno je tako. 
Višja šola nam je dala resnično 
zelo dobro predznanje in tako 
sem še posebej pri izdelavi  

 
seminarskih nalog na sedanji visoki šoli v veliki 
prednosti pred ostali. 
 

Katarina Špegelj 
 
Študij na Višji strokovni šoli 
Slovenj Gradec mi je dal 
veliko praktično-uporabnih 
izkušenj. Tako v službi kot tudi 
pri nadaljnjem študiju mi 
pogostokrat pomagajo 
osvojena znanja z 
računalniškega področja in 
veščin komunikacije. 

 
Polona Arlič 

 

Na splošno za celoten študij 
lahko rečem, da sem si pridobil 
samo delček znanja, ki ga 
potrebujem v vsakdanjem 
življenju in v službi. Kadar sem 
se snov, ki jo je bilo potrebno 
znati pri izpitih »napiflal«, sem 
jo takoj pozabil. Bolj 
pomembno, kar sem se naučil, 

je to, da si  znam v službi poiskati pravo 
informacijo ob pravem času.  
 
Samo nekaj primerov v zadnjem času: sodelovanje 
pri velikih poslih pri javnih naročilih, novosti v 
zakonodaji pri poslovanju z ruskim trgom, 
spremembe v poslovnem bontonu…   
 
Kar pa mi je najbolj ostalo v spominu pri študiju, pa 
so pravila pri poslovnih dopisih, oblika, slovnična 
pravilnost, jedrnatost… Pri svojem poslu imam 
veliko opravka s poslovnim komuniciranjem. 
Poslovni partnerji ne vidijo mene, vidijo pa moje 
dopise, iz katerih si naredijo sliko o meni.   Znanje, 
pridobljeno na Višji strokovni šoli v programu 
poslovni sekretar je dobra podlaga za uspešno 
nadaljevanje študija v visokošolskem programu. 
 

Rok Zorman 
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PODELITEV DIPLOM JANUAR 2009 

 
Za tokratno podelitev lahko rečemo,  da je bila še 
posebej slovesna. V hramu kulture - osrednjem 
prostoru Koroške galerije likovnih umetnosti v 
Slovenj Gradcu - je diplome prejelo 54 diplomantk 
in diplomantov, ki so z diplomo zaključili 
višješolske strokovne programe POSLOVNI 
SEKRETAR, KOMERCIALIST IN 
RAČUNOVODJA. Obkroženi z najbližjimi svojci 
in predavateljicami ter predavatelji, ki so vsak po 
svoje prispevali k temu, da so dosegli ta pomemben 
življenjski mejnik, so diplomanti izžarevali srečo in 
zadovoljstvo, trajno zabeleženo tudi na številnih 
posnetkih.  
 
Ravnateljica je v govoru poudarila, da so 
diplomanti poleg strokovno-teoretičnega in 
praktičnega znanja razvili tudi številne osebnostne 
lastnosti, ki skupaj pomenijo kakovost in 
konkurenčnost, saj je uporabno znanje v današnjem 
času temelj razvoja. V nadaljevanju se je zahvalila 
vsem ostalim partnerjem, ki pri izobraževanju 
sodelujejo: delodajalcem, mentorjem praktičnega 
izobraževanja in mentorjem diplomskih nalog, 
strokovnjakom in širši javnosti. Čestitkam se je 
pridružila tudi direktorica Šolskega centra Slovenj 
Gradec, gospa Danica Doler Švab, in diplomantom 
zaželela uspešno kariero ter veliko osebne sreče. 
 
Razvoj šolstva v Slovenj Gradcu je bil vedno trdno 
vpet v razvojne načrte Mislinjske doline in okolice. 
O tem in o potrebi po nenehnem izobraževanju, ki 
pomeni napredovanje vsakega posameznika na višji 
nivo doseganja osebnih ciljev, je spregovoril župan 
Mestne občine Slovenj Gradec in poslanec v 
Državnem zboru, gospod Matjaž Zanoškar, ki je 
diplomantkam in diplomantom zaželel na njihovi 
poti veliko sreče, novih izzivov in uspeha.  
 
Tokrat je diplomante počastil s svojim izbranim 
nastopom tudi eden najboljših moških pevskih 
zborov v tem delu Evrope – Vres Prevalje. Zbor 
obstaja že štiri desetletja. Članstvo v njem pomeni 
pripadnost petju, druženju, kraju in koroškim 
ljudem. In še več. Vres je način življenja za pevce, 
njihove družine in prijatelje. Je kulturna institucija 
in potrdilo naše slovenske oziroma koroške 
identitete. Njihova VRESOVODKINJA je  že 
osemnajst let profesorica glasbe, gospa  Almira 
Rogina. S svojim izvrstnim nastopom so dali 
svečanosti poseben pečat.  

 

 
Za prijetno vzdušje in druženje po prireditvi so 
poskrbeli dijaki programa gostinsko turistični 
tehnik 1. in 2. letnika Srednje gostinsko turistične in 
lesarske šole Slovenj Gradec pod mentorstvom 
Dragomire Šavc, Emila Ogrisa in Bernarde 
Klančnik. 
 

Vsem diplomantom še enkrat iskrene čestitke! 
 

mag. Majda Bukovnik 
 
 

IN KAJ NAŠIM DIPLOMANTOM  
POMENI DIPLOMA? 

 
Ob prejemu diplome bi se rada 
zahvalila vsem predavateljem, 
ki so me spremljali med 
študijem. Veliko novega in 
zanimivega znanja so mi 
posredovali, ki ga  lahko 
uporabljam na svojem 
delovnem mestu in tudi v 
privatnem življenju.  

 
Način študija je dobro prilagojen nam, študentom 
ob delu in mi je omogočil nemoteno študiranje, 
kljub napornemu delovnemu ritmu in daljšim 
poslovnim odsotnostim. Moje  praktično znanje, ki 
temelji na dolgoletnih delovnih izkušnjah,  mi je 
pomagalo pri študiju in obratno,  teoretično 
znanje sem sproti uporabila na delovnem mestu in 
izboljšala marsikateri delovni proces. Ta uspeh 
(diploma) me je spodbudil, da sem nadaljevala s 
študijem in zaradi prisilnega dela (seminarske 
naloge), ki smo ga morali opraviti, sem spet odkrila 
svoje veselje do pisanja ter se pri predstavitvah 
seminarskih nalog otresla kar nekaj strahu pred 
javnimi nastopi. 
 

Luana Prodan, komercialistka 
 

Za študij na Višji strokovni šoli V Slovenj Gradcu 
sem se odločila, ker sem tu že 
obiskovala srednjo šolo. 
Šola je zelo pozitivno 
naravnana. Všeč mi je bil 
pristen odnos s predavatelji. S 
pridobljenim nazivom imam 
boljše možnosti na trgu dela. 

 
Andreja Mlačnik, poslovna 

sekretarka  
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V šolskem letu 2005/2006 
sem se vpisala na Višjo 
strokovno šolo v Slovenj 
Gradcu, smer računovodja. 
Bili smo prva generacija, zato 
nisem vedela, kaj naj 
pričakujem. Vendar naj vam 
povem, da bi se odločila za 
isti korak, če bi bila danes 

spet na začetku, kajti program, ki so ga zasnovali na 
višji strokovni šoli, je odličen.  
 
Pridobila sem veliko praktičnega znanja, ki ga 
lahko uporabim pri svojem delu. Izobraževanje je 
zasnovano tako, da smo morali imeti v posameznem 
letu štiristo ur prakse v podjetju. To mi je 
omogočilo, da sem se po končani diplomi tudi 
zaposlila v tem podjetju. 
 
Naj še enkrat poudarim, da program ni zasnovan 
samo na teoriji, ampak tudi na praksi in prav to 
dandanes nekaj šteje, saj sem se v službi zelo dobro 
znašla. Seveda pa moram omeniti tudi strokovne 
profesorje, ker brez njih ne bi bila šola tako dobra, 
kot je. Posebej bi omenila gospo profesorico 
Marjeto Slabe Cepec, ki mi je na strokoven in 
enostaven način razložila računovodstvo, ki sem ga 
že po njeni prvi uri predavanja vzljubila. Predavanja 
so bila popoldan, kar mi je omogočilo, da sem 
lahko usklajevala službo in študij. Prednost te šole 
je tudi v tem, da lahko s profesorji sodeluješ preko 
elektronske pošte  in vsi rezultati, ki jih dosežeš so 
na internetni strani šole, do katere lahko prideš s 
svojim geslom. Naj zaključim s stavkom, da je višja 
strokovna šola, šola, ki ti da znanje, šola prijaznih 
ljudi in velikih korakov. Želim ji vse najboljše. 
 

Petra Vogel, računovodkinja 
 

Za študij na Višji strokovni 
šoli v Slovenj Gradcu sem se 
odločil, ker sem želel pridobiti 
uradno priznano izobrazbo. 
Bližina šole in kvalitetni 
študijski programi, ki jih 
izvajajo, sta bila pomembna 
dejavnika pri izbiri šole. Študij 
na tej šoli je zelo pozitivno 

naravnan in časovno prilagojen rednim študentom. 
Predavanja si smiselno sledijo in se povezujejo med 
seboj. Treba je poudariti, da se tudi predavatelji 
trudijo pri svojem delu in si vedno vzamejo čas za 
morebitna vprašanja, ki se študentom pojavijo  
 

tekom študija. S pridobljenim znanjem, tako 
teoretičnim kot praktičnim, sem zelo zadovoljen, saj 
mi koristi pri opravljanju mojega poklica. Pridobil 
sem na računalniških znanjih, znanjih tujih jezikov 
in splošni razgledanosti na vseh področjih dela in 
življenja. V podjetju Prevent Mislinja, d. o. o., kjer 
sem zaposlen, cenijo znanja, ki sem jih pridobil s 
študijem. Vredno je izpopolnjevati in obnavljati 
znanje! 
 

Danilo Dežman, komercialist 
 

Letos sem diplomirala v 
programu Računovodja na 
Višji strokovni šoli v 
Slovenj Gradcu. Čeprav 
študij traja le dve leti, mi je 
prinesel marsikaj dobrega, 
novega in predvsem 
koristnega. Med samim 
študijem se mi je vse skupaj 
zdelo tako dolgočasno, 

včasih pretirano. Zdaj, ko pomislim nazaj, pa vem, 
da sem iz tega dolgočasja in pretiravanja odnesla  
 
znanje, ki ga prej nisem imela. Zdaj znam napisati 
seminarsko nalogo oblikovno brezhibno (upam, da 
tudi vsebinsko), vem, kaj so konti, bilanca stanja in 
kaj pomenijo davki v našem življenju.  
 
Iz šole nisem šla le kot diplomantka. Odšla sem kot 
boljša oseba, zrelejša in pripravljena na nove izzive. 
Hvala vsem profesorjem za trud, ki ste ga vložili v 
nas. Večkrat smo bili vsi skupaj naporni, pa nam je 
nekako uspelo potisniti kolo življenja tako daleč, da 
smo zdaj nekatere že uspešno končale to poglavje 
našega življenja in bijemo naslednjo bitko učenja na 
višji stopnji šolskega sistema. 
Hvala vsem. 

Alenka Kretič, računovodkinja 

Moški pevski zbor Vres, zborovodkinja: Almira Rogina 
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Vsako študijsko leto delodajalci na široko odprejo 
vrata podjetij in ustanov in sprejmejo študente na 
10-tedensko praktično izobraževanje. Mentorji 
praktičnega izobraževanja študente vodijo pri 
uporabi strokovno teoretičnih znanj v praksi. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem delodajalcem in 
mentorjem in študentom želimo uspešno delo. 
 

KAKŠNO JE MNENJE »ZAČASNO« 
ZAPOSLENIH ŠTUDENTOV? 

 

Sem Tomaž Ravnjak, študent 1. letnika programa 
Poslovni sekretar. Eden izmed obveznih predmetov 
je tudi delovna praksa. Jaz jo letos opravljam na 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Predstavljal sem si, preden sem šel tja delat, da bo 
delo potekalo večinoma za računalnikom in da bodo 
bolj strogi oz. zahtevni glede opravil, ki nam jih 
zastavljajo in vsega drugega. Prvi dan sem bil rahlo 
nervozen zaradi novega okolja in ljudi, a kmalu sem 
se tam počutil, kot da sem tam zaposlen že nekaj 
časa! Moje delo je predvsem zlaganje 
dokumentacije in vnašanje drugih podatkov v 
računalnik v zvezi z zaposlovanjem. S prakso si 
bom pridobil še dodatne izkušnje, ki mi bodo 
pomagale v bodoče, predvsem seveda, ko bom iskal 
stalno zaposlitev. 
 

Tomaž Ravnjak, program poslovni sekretar 
 

Svojo prakso opravljam v podjetju Prevent Global 
d. d., in sem na svojem "delovnem mestu" res 
zadovoljna. Sodelavci so me sprejeli odprtih rok in 
mi dali občutek pripadnosti, kar pa prispeva (beri: 
naj bi prispevalo) k boljšemu počutju. Prvi mesec je 
bilo najtežje, saj smo imeli istočasno tudi izpite ... 
ampak, vse gre, če se hoče. 
 

Anja Leskovšek, program ekonomist 
 

Na začetku januarja sem odšla na prakso v podjetje 
Orfis, kjer se ukvarjajo z računovodstvom in 
knjigovodstvom. Že od samega začetka imam 
veliko dela, npr. pisanje potnih nalogov, knjiženje 
blagajn za razne trgovine, knjiženje potnih nalogov 
in še bi se našlo. Tu pa tam skuham tudi kakšno 
kavico, da se odklopim od računalnika. Mislim, da 
sem imela srečo pri izbiri podjetja, ker me bodo 
zelo veliko naučili. Vesela sem, da bom dobila 
veliko izkušenj. 
 

Sandra Mitnjek, program ekonomist  

 
Prakso opravljam na Mestni občini Slovenj Gradec, 
krajše MOSG. Prva dva tedna sem bila bolj deklica 
za vse in sem med drugim izpopolnila svoje znanje 
v fotokopiranju, zdaj pa sprejemam stranke, ki 
pridejo oddat vloge za vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (sliši se zapleteno, pa 
niti ni). Stranke so prijazne in zato ne prihaja do 
kakih neprijetnih presenečenj ali pa čustvenih 
izbruhov. Delovno vzdušje je super, sodelavci in 
sodelavke si tudi zaslužijo najvišje ocene in čas tam 
res kar hitro mine - razen v sredo, ko se dela do 17. 
ure (ob tej priložnosti predlagam spremembo 
pregovora iz "dolg kot ponedeljek" v "dolg kot 
sreda na MOSG").  
 

Vesna Hudolist, program ekonomist 
 

Delam na občini Črna, kjer spoznavam delo z 
ljudmi in kupi papirja. Dobro sem tudi že spoznala 
posebnosti dela z ljudmi, še posebej pa pestro in 
zanimivo delo na naši mali občini. 
 

Kristina Vrtačnik, program ekonomist 
 

Na praksi se imam lepo; odgovarjam na telefonske 
klice, sprejemam rezervacije, skrbim za 
odgovorjeno e-pošto in spremljam »rooming« 
podjetja VABO, d. o. o. Delo je res zanimivo in 
dokler sam nisi v tem, ne veš, kako to delo na 
recepciji zgleda! 
 

Mateja Kotnik, program ekonomist 
 

Prakso opravljam v SŽ - Oprema Ravne, d. o. o., v 
oddelku nabave. Na praksi spoznavam vse 
pomembne metode za dobro in uspešno nabavo. 
Tudi sama sodelujem pri nekaterih nabavah, kar mi 
veliko pomeni, saj vem, da mi "sodelavci" res 
zaupajo. Vnašam tudi račune, kar mi bo pomagalo 
pri nadaljnjem delu. 
 

Janja Ridl, program ekonomist 
 

Prakso opravljam v podjetju BIJOL, d. o. o., v 
Vuzenici. Všeč mi je, ker podjetje ni ravno veliko 
in tako sem že prvi dan spoznala vse sodelavce in se 
z njimi tudi super razumem. Lahko rečem, da sem 
se naučila ali pa vsaj spoznala že marsikatero 
skrivnost s področja računovodstva, financ, kadrov 
in še bi se našlo. Vse to pa mi omogočajo sodelavci, 
ki so mi prav vsi na nek način mentorji, saj se nanje 
lahko kadarkoli obrnem in mi vedno pomagajo. 
 

Urška Andric, program ekonomist  
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INTERVJU S ASISTENTKO PRI NEMŠČINI 

STEFANIE MAIER  
(tokrat za spremembo v angleščini) 

 
Že v prejšnjem časopisu smo spoznali asistentko pri 
nemščini Stefanie Meier , ker je že kar nekaj časa z 
nami, sem s pomočjo profesorice Erike Ošlak naredila 
intervju z gospodično Stefanie Meier. Pa si poglejmo, 
kaj nam je povedala. 
 
You have been with us for some time and told us a lot 
about you but probably not everything. We want to 
know something about your education. We are aware 
that you graduated on the Wuppertal University and so 
we want to ask you some questions related to your 
education. 
 
 
1. Where did you go after primary school and did 
you know that you wanted to become an economist? 
 
When I was in school, after primary school, we had to 
go to the “Orientierungsstufe” for two years. After this 
school I went to the “Gymnasium” but I didn’t do my 
final exams there, because at that time I didn’t pay 
attention in school. So I left and worked in a bank for 
three years. At this time, I didn’t know that I would 
study one day. I wanted to work in a bank for my whole 
life. But then, I worked in another bank, and I didn’t like 
it, because I had to sell a lot products. So I decided to 
look for other jobs. This is why I decided to become a 
teacher of economics and for finance. And this is, what 
I’m doing now in Germany. 
 
 
2. Did you have to take a final exam before you 
went on the University? 
 
No, I didn’t. But when I started to study, there was a 
way that you could go to university without the final 
exam. I only needed to do work experience for half a 
year and I had to do a test in English, German and 
Mathematics. If you begin studying now, you need the 
final exam from the “Gymnasium”. 
 
 
3. You have told us, that you worked a lot during 
your studies. What kind of work? 
 
Yes, in that time I worked 10-15 hours at OBI. Once or 
twice a week I gave private lessons in mathematics and 
German. And sometimes I worked as a hostess in an ice 
hockey stadium, if there were some games. 

 
4. What are your plans after you finish your 
education? 
 
After my studies I have to do some practical work for 
two years. After this time, either I want to work in a 
school or in a firm where I’d work with the apprentice. 
A third option is to go again in another country to gain 
some more experiences.  
 
 
5. What are your goals for the future? 
 
My goals for the future are to work, to travel and then 
like most people to marry, to have a nice house and my 
own dog. 
  
 
6. How does University education tale place in 
Germany? 
 
There was a big change in the universities in Germany in 
the last few years. When I began studying, I could 
decide, if I’d do my last exams like a “Staatsexamen” 
(this is what I do to become a teacher), like a “Diploma” 
or like a “Masters”. Now you can do your last exam like 
a “Bachelor”. After this you can choose if you want to 
leave the university or to complete the “Mastes”. For 
some jobs, for example to become a teacher, you have to 
do the “Masters”.  
 
During the studies you have lectures, tutorials and 
workshops. There are lectures and tutorials you have to 
attend, but others you can select depending what  you 
are interested in. In most of the studies you can focus on 
a definite theme. In my case for example I choose the 
theme “political economics”. But all this is different 
between different universities and the types of study. In 
my case, I have many lectures in the subject economics, 
and I have many tutorials in the subject pedagogy. It is 
part of the study conditions if you have to do a test or 
write a thesis for the several lectures and tutorials. 
Normally you have lectures and tutorials between 20 to 
28 hours a week. 
 
 
7. Could you compare it with our system in 
Slovenj Gradec? 
 
I think it is very difficult to compare the university with 
the college for higher education. In my opinion in 
Slovenj Gradec, the system is more like in a school. At 
the university you have more individual responsibility. 
At my university you can decide yourself if you go to 
the lectures. It is OK, if you don’t go but you have to 
learn it by yourself for the test. In the case of the 
tutorials it is important that you go there every time.  
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If you miss them more than once or twice most of the 
professors say, that you are not allowed to come 
anymore. But this is the rule in my programme of study. 
I think it depends on the university and the study 
programme. 
 
 
8. Are you planning to visit any other country? 
Which one, why? 
 
Yes, I want to see a lot of other countries. For example, I 
want to visit South Africa, Japan, China, South America, 
but also some countries here in Europe like Romania, 
Hungary, Bulgaria, Estonia, Ireland, Greece and so on. I 
like travelling, and so I would like to see much as I can. 
 
 
9. What will Slovenija remind you of? 
 
Till now, I didn’t see the whole country, but when I 
think about it, I see everywhere very small, sweet cities. 
Also in this case I think of the fact, that it is very 
difficult to travel around Slovenia without a car. 
 
 
10. Could you tell us some of your advantages, 
skills and what are you good at? 
 
One of my advantages is, that I’m good with children. 
That’s also one reason that I want to become a teacher. 
Another advantage is that I can adapt very fast to 
different jobs and surroundings. I’m also good at 
organising myself. 
And other things I’m good at are playing keyboard and 
badminton, and of course the theme I’m studying. 
  
 
11. In few words, what are you like and what’s your 
character? 
 
In a few words, I’m ambitious, determined, I’m only 
sometimes in a bad mood (for example if I have to do 
some tests), I’m open-minded about everything and I’m 
always upfront with everybody.  
 
 
12. Do you have anything to say to our students? 
 
I know that the most of you have to do some tests in the 
near future. For this I wish you all good luck!!! 
And if you get the chance to go to another country for a 
few months or a year, then take it. You get a lot of 
experiences for your whole life. It is the first time for 
me, that I’m in another country for a longer time and I 
enjoy it! 
 

Milica Stevanovič 

 
DELO OB ŠTUDIJU 

 
Sem študentka višje strokovne šole, program 
računovodja, in ob študiju, tako kot večina študentov, 
delam, le z eno razliko, delo opravljam v domači gostilni 
in v pisarni za naše podjetje. Oboje delo me zelo veseli, 
saj v pisarni lahko opravljam tudi študijsko prakso, kjer 
se veliko naučim za nadaljnje delo, naučim se zelo 
veliko računovodskih stvari, kot so na primer: pisanje 
računov, spoznavanje računalniških programov…, 
počasi spoznavam poslovni svet. 
 
Opravljam pa tudi delo v domači gostilni (v Topolšici), 
tudi to delo me zelo veseli, saj spoznam zelo veliko 
ljudi, tudi tujcev, na primer Italijanov in Nemcev, in se 
pri tem učim malo tujega jezika. Pri tem delu je zelo 
veliko komunikacije, kar mi prav tako pomaga za 
nadaljnje življenje, in tudi v šoli pri poslovni 
komunikaciji. Sedaj, ko imamo v šoli predmet poslovna 
komunikacija, te dve stvari malo povezujem in včasih 
lažje komuniciram in se pri delu spomnim, kaj smo se 
učili v šoli. 
 
In še aktivnosti ob študiju 
 
Ob študiju se ukvarjam z različnimi aktivnostmi, kot je 
na primer snemanje videospota. 
Lani meseca oktobra sem snemala videospot z mladim 
in znanim Velenjskim raperjem TRIIIPLOM. 
Snemanje je potekalo v Velenju, in je bilo zelo 
zanimivo, saj so v videospotu nastopali tudi razni znani 
raperji na rap sceni. Videospot se imenuje: TO JS 
HOTU SM. 
Glavne vloge v videospotu nas je igralo šest oseb, pevec 
Triiiple, voznik BMW-ja, ki je igral menedžerja, 
voznikov prijatelj, Yunior, drugi voznik megana coupea 
Boych, ter jaz in moja prijateljica, ki sva igrali vlogi 
spremljevalk menedžerja ter Yuniorja. 
Snemanje videospota je res zanimiva stvar, saj se ob 
snemanju pripeti zelo veliko dogodivščin, katerim se 
smejimo in tako popestrimo snemanje. 
Vsi tisti, ki pa sodelujemo pri takšnih aktivnostih na rap 
sceni, si potem organiziramo izlete v tuje države, na 
primer, če kakšen raper obišče tujo državo in tam poje, 
gremo na njegov koncert. Predlani smo tako odšli v 
Zagreb na koncert 50 centa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ina Irena 
Žlebnik 
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DR. FRANCE PREŠEREN - 8. FEBRUAR 

 
 

 
 
 
Pesnik, dr. France Prešern,  je (bil), kot je znano, 
upodobljen na tolarskem bankovcu za 1000 
tolarjev. Prešernov lik pa ostaja tudi po zamenjavi 
tolarja z evrom še naprej upodobljen tudi na 
evrskem denarju, in sicer na (slovenskem) kovancu 
za 2 evra. 
 
Rojstno hišo je moral mali France zapustiti že v 
deških letih. Pot ga je vodila k stricu duhovniku v 
Kopanj pri Grosupljem, od tu v Ribnico in nato v 
Ljubljano. Pravne študije je dokončal leta 1828 na 
Dunaju. Tu se je dobro seznanil tudi z antično, 
nemško in italijansko literaturo.  
 

 
 
Že zelo zgodaj je začel tudi prevajati. Iz nemščine 
je prevedel Burgerjevo Lenoro, medtem ko je svoje 
prve »dunajske« pesmi v večini sežgal. Prva pesem, 
ki jo je leta 1827 objavil v nemškem tedniku 
Illirisches Blatt, je bila Dekelcam.  
 
Poleti 1828 se je vrnil v Ljubljano in začel delati 
kot odvetniški pripravnik, vendar je na samostojno 
advokaturo čakal celih 18 let. Kako je to vplivalo na 
njegovo pesniško ustvarjanje, pravzaprav ni povsem 
znano. Dejstvo je, da je v tem času poleg 
mladostnih pesmi objavil prve ljubezenske sonete, 
romance in elegijo Slovo od mladosti. Leta 1832 je 
spesnil ciklus Soneti nesreče, osrednjo pesnitev 
življenjskega obupa.  
 
 

 
Na začetek je postavil Sonet o Vrbi in se tako 
oddolžil rojstnemu kraju, rodu in kmečkemu 
življenju, ki ga je občutil kot idealizirano nasprotje 
mestnemu življenju.  
 
V ljubezenskem pesnjenju je dosegel vrh s 
ciklusom Gazele (1833) in ciklično pesnitvijo 
Sonetni venec (1834). Le-tega mu je »narekovala« 
močna idealizirana ljubezen do Primicove Julije, 
hčerke iz bogate ljubljanske meščanske družine. Vsi 
Slovenci vemo, da je 
bila Julija zanj 
nedosegljiva, vrhu 
tega pa je sredi leta 
1835 doživel še 
drugo bridko izgubo, 
ko je njegov 
najboljši prijatelj 
Matija Čop utonil v 
Savi. V njegov 
spomin je leta 1836 
nastala pesnitev Krst pri Savici, s katero je posegel 
v čase pokristjanjevanja, v 8. stoletje.  
 
Svobodomiselni junak Črtomir je v pesnitvi soočen 
s krščansko vernostjo, utelešeno v ljubeči Bogomili. 
Po »povenčnih« sonetih in vse bolj tragičnih 
baladah je leta 1838 nastala znamenita pesem 
Pevcu, ki nekako zaključuje pesnikovo zrelo 
ustvarjalno obdobje.  
 
Predah, ki je sledil, je bil posledica mnogoplastne 
življenjske krize, ki jo je še dodatno oteževala 
zapletena zveza z Ano Jelovškovo, ki mu je rodila 
tri otroke. Z njo se ni nikdar poročil. Daleč od doma 
je pri bratu Fr. Ksaverju, župniku na Skaručni pri 
Vodicah, umrl pesnikov oče Šimen (1837), v Št. 
Rupertu na Koroškem pa pri sinu  Juriju prav tako 
župniku še pesnikova mati Mina (1842). V tem času 
se je ukvarjal z literarnim in uredniškim delom – 
prijatelju Andreju Smoletu je pomagal pri izdaji 
Vodnikovih pesmi, Poljaku Emilu Korytku pa je 
stal ob strani pri izdaji slovenskih ljudskih pesmi. 
 
Pozno obdobje ustvarjanja se začne leta 1840. V 
ljubezenskih pesmih iz tega časa so romanske 
pesniške oblike nadomestili preprostejši zgledi iz 
ljudskega pesništva. To velja 
za pesmi K slovesu, Mornar, 
Sila spomina in druge. Napisal 
je tudi več spominskih elegij 
za Vodnika, Čopa in Smoleta.  
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K baladam se je vrnil s pesmijo Neiztrohnjeno srce, 
medtem ko romanca Orglar predstavlja zadnjo 
pesem o pesniškem poklicu. Leta 1844 je nastala 
edina Prešernova politična pesem, Zdravljica, ki pa 
zaradi cenzure ni mogla iziti vse do revolucije leta 
1848. Kitico, ki je v 90-ih letih 20. stoletja postala 
slovenska himna, je cenzor leta 1844 gladko 
prečrtal. »Žive naj vsi narodi« nam danes pomeni 
skoraj toliko kot pesnikov podpis.  
 
Prešernova pesniška ustvarjalnost se zaključuje leta 
1846, ko je bila z letnico 1847 natisnjena zbirka 
Poezije. Tudi poklicno se je osamosvojil šele leta 
1846, ko je postal, tedaj že bolan, odvetnik v 
Kranju. Po hudem trpljenju je 8. februarja 1849 
umrl. Pokopali so ga na kranjskem pokopališču. 
 
Ob zaključku najbrž ne bo narobe, če ugotovimo, da 
je Prešeren iz leta v leto bolj navzoč v slovenskem 
narodu, pa tudi v širšem evropskem prostoru. Nekaj 
bo k temu vsekakor dodal tudi Prešernov lik na 
slovenskem kovancu.  
 
Prešernove opredelitve pojmov, odnosov in 
razmerij med ljudmi, občutij, likov in celo poklicev 
bodo še dolgo navzoče v naših glavah in nas bodo 
še dolgo določale kot narod. Najbrž vse dotlej, 
dokler bomo kot narod hoteli obstajati. 
 
 

VALENTINOVO 
 
Valentinovo ali praznik svetega Valentina se 
praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si 
v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo 
ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic 
(pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik 
svetega Valentina se je sprva praznoval kot 
rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. 
Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem 
veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni. 
Danes je podobno kot vsi večji prazniki močno 
skomercializiran.  
 

Danes je praznik najbolj povezan z 
medsebojno izmenjavo 

valentinčkov - ljubezenskih 
pisemc v obliki srca ali 
krilatega Kupida. Po 

nekaterih ocenah jih ljudje 
vsako leto pošljejo milijardo, s čimer se  

 
 

 
praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja le še za 
božičem. Zveza tudi ocenjuje, da 85 odstotkov vseh 
valentinčkov kupijo ženske. 
 
 

VALENTINOVO NA SLOVENSKEM 
 
 
God svetega Valentina se pri nas že dolgo praznuje, 
vendar je imel drugačen pomen. Poznan je 
pregovor, da Valentin - prvi »spomladin« 
(pomladni svetnik) - prinese ključ do korenin, zato 
se po starem kmečkem koledarju na današnji dan 
začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. Poleg 
tega naj bi se takrat snubili ali ženili tudi ptički (ti 
se ženijo tudi na Gregorjevo in Vincencijevo). V 
Beli krajini pravijo, da se z Valentinovim začne 
prvi spomladanski dan. 
 
V severovzhodni Sloveniji gospodinje na 
Valentinovo po drevju in grmih nastavijo otrokom 
Valentinove potičke. 
 
Med Slovenci naj bi bilo Valentinovo najbolj 
priljubljeno na Primorskem. V Šmavru pri Gorici se 
s prvo nedeljo po Valentinu začne sezona vaških 
praznikov na Goriškem. Na 
ta dan praznujejo tudi 
praznik štrukljev. Kot dan 
zaljubljencev se 
Valentinovo praznuje šele 
v sodobnem času. Tako 
pojmovanje praznika je 
prišlo k nam z 
Nizozemskega. 
 
V zadnjem času se praznik Sv. Valentina (14. 
februar) tudi pri nas vse bolj uveljavlja kot praznik 
zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki se imajo radi. 
Na ta dan običajno izkažemo svojo naklonjenost do 
ljudi, ki jih imamo radi, s cvetjem, voščilnico ali 
kakšnim drugim drobnim darilom. 
 
Trenutkov, ko lahko nekomu pokažemo, da ga 
imamo radi, ni nikoli preveč. V vsakdanjem 
življenju smo vse manj pozorni in iznajdljivi. 14. 
februarja, na Valentinovo, pa je čas, da se 
prebudimo. Ob tem praznika si ljudje, ki se imajo 
radi, podarjajo zlasti cvetje, voščilnice in drobna 
darila. Valentinovo je predvsem praznik 
zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki se imajo radi. 
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VERZI 

 
Ljubezen je edina smiselna stvar v tem 

nesmiselnem času. 
 
 

Kaj je, kar čutim, če ljubezen ni,   
če je ljubezen, kakšna je to stvar,  
če dobra je, čemu je smrt njen dar,  
če zla, čemu vse muke so slasti. 

 
 

Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo, prehiter za 
tiste, ki se boje, predolg za tiste, ki žalujejo, 

prekratek za tiste, ki se veselijo, toda za tiste, ki se 
ljubijo, je neskončen. 

 
 

Ni se težko zaljubiti, težko je to povedati. 
 

 
 

Sedaj se približuje dan, 
ko nihče od nas ne bo zaspan,  

ko vsakdo si bo zaželel, 
da bi svoj'mu drag'mu pesmi pel. 

Če si v paru al' pa ne, 
Valentinovo za vse en velik praznik je. 

Vsi ga imamo zelo radi, 
stari mladi in manj mladi. 

 
 

 
BARVE VRTNIC 

 
Splošno znano je, da rdeča vrtnica pomeni »Ljubim 
te!«, manj znani pa so drugi pomeni, prav tako 
povezani z barvo cveta: 
■ rdeče in bele vrtnice skupaj pomenijo enotnost, 
■ roza vrtnica pomeni ljubkost in plemenitost, 
■ če želiš na Valentinovo stvari še nekoliko 

pospešiti, kupi oranžno vrtnico, ki izraža 
poželenje,  

■ temno rdeča vrtnica je lep poklon nekomu, ki se 
svoje lepote še ne zaveda, 

■ bela vrtnica pomeni,da je oseba, ki ste ji jo 
podarili, božansko lepa, zaprti cvetovi pa, da ste 
premladi za ljubezen.  

■  
■  
 
■ Ena sama podarjena vrtnica pomeni preprostost 

in je idealna rešitev za tiste, ki bi radi nekaj 
podarili, pa imajo prazne žepe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 stremim, 

a le tebe si za večno želim, 
ko gledam tvoj nežen obraz, v njem se zrcalim jaz. 
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ŠEGE IN NAVADE: PUST 

 
 
Praznično leto Slovencev je izredno bogato in 
raznoliko. Veliko dediščine se je ohranilo v okviru 
najrazličnejših množičnih (turističnih) prireditev. 
 
V pustnem času pokaže slovensko podeželje vrsto 
»šemskih« skupin in posameznih likov, med 
katerimi je najbolj znana maska kurenta, ki je videti 
demonska in pošastna. Vsako leto v pustnem času 
na Ptuju organizirajo nedvomno največji pustni 
karneval v Sloveniji: kurentovanje, ki sodi med 
najpomembnejše turistično-etnografske prireditve. 

Posebnost okolice Ptuja 
in tudi tega festivala so 
kurenti, magična bitja 
iz onostranstva, ki v 
predpustnih in pustnih 
dneh potujejo po 
Sloveniji, obiščejo vse 
prireditve, tudi 
poslance v državnem  
 
zboru, vlado, 

predsednika, župane; z močnim hrupom preganjajo 
zimo in oznanjajo pomlad, rodovitnost, novo 
življenje. Toda kurent je zavit v skrivnost, nihče ne 
ve, iz katerih časov in verovanj in s kakšnim 
namenom zares prihaja. 
 
Drugo mesto - enako po pomembnosti Ptuju, kjer se 
tudi v vsej svoji mogočnosti razvija tradicija pusta 
je Cerknica. Pust naznanja »poganjič« z bičem. V 
karnevalskem sprevodu zanj skrbi »pustno 
društvo«, vozijo pošastno coprnico Uršulo s 
Slivnice, ki jo zažgejo na pepelnično sredo. Izvirna 
je skupina »polhov«, ki jih poganja hudič, in veliki 
jamski zmaj, ki bruha ogenj. 
 
Okolica Cerknega je znana po »laufarjih«, pustnih 
maškarah z umetelno izdelanimi maskami. 

 
Dobrepoljske »mačkare« so bile včasih troje: ta 
lepe in ta grde (med katerimi so glavne mož, baba, 
grba ali grbec in Kurent) ter ta »gospojske« 
(posnemanje mestnih vzgledov). 
 
Večina prebivalstva, zlasti mladi in otroci, se radi 
našemijo ne v etnološke marveč v »svetovno 
običajne« maske in hodijo naokrog, v šolo, na 
fakulteto, v službo, na prireditve, kjer nagrajujejo 
najboljšo oziroma najbolj izvirno masko. 
Našemljeni otroci hodijo od hiše do hiše in prosijo, 
»Ali imate kaj za pusta hrusta?« 
 

 
PESMI ŠTUDENTKE  

ALEKSANDRE KOCMUT 
 
 

USPAVANKA 
 

Pustite otroka naj mirno leži. 
Saj skozi polkna njegovih oči 

Sonce še vedno cekine preseva. 
 

Saj skozi žile njegovega dneva 
Še vedno razliva triletna se kri. 
Pustite otroka naj mirno leži. 

 
Saj skozi sanje, njegove in svoje, 

Sem mati še vedno, saj skozi povoje 
Še vedno pronica njegov sladki klic. 

 
Za menoj. Ne obljubljajte mu perutnic. 

On je moj zemeljski angel, je moje 
Življenje – in moja smrt je. Oboje. 

 
Pustite otroka naj mirno leži. 

Ne dajajte v zíbel ga belo svileno, 
Ne bo mogel spati pod ploščo kameno. 

 
Le moje naročje mu varno diši. 

Le midva sva skupaj nekoč bila eno. 
Pustite otroka naj mirno leži. 

 
 

KAPITAL 4 
 

Z nočno izmeno v korak 
Stopim pod rampo 

V neskončen tekoči trak. 
 

Slačimo preznojene bandure. 
V bele nedrčke in najlonske nogavice 

Tlačimo proste ure. 
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Znotraj zidov tovarne 

Se počutimo pol-pretekle 
In pred srečo za vselej varne. 

 
Tisoč izluščenih ust 
Valja po sebi slastno 

Nedosegljivo besedo: dopust. 
 

Stroj pa škripaje odmerja čas 
Do novega jutra; do dne, 

Ko več ne bo njega, ne nas. 
 
 

DECEMBRSKA NJIVA 
 

Guba odeje pomrznjene 
V besedah 

Ki jih ne izležeš 
Se skriva 

 
Utripnem še komaj kaj 

Ko obme ležeš 
In otrdim kot 

Decembrska njiva 
 

Trakove vezalk 
V vozle mi zvežeš 

Z režnji namesto oči 
In s sapo od piva 

 
V svetovih pa 

Ki jih ti ne dosežeš 
Sem še še 
Tako živa 

 
 

LEPA VIDA KOZMIČNA – S TE STRANI 
 

Če je realnosti sveta nešteto, 
Če so neštete dogodkovne meje, 
Mogoče je v tkanini sanj razpeto, 

Kar v večnost spletajo vesoljske preje. 
 

Morda enačba v REM-u se izpelje, 
Da z njo uzremo kontinuiteto, 

Da skoznjo Voz v galopu nas odpelje 
In vidimo, kaj je na onem svetu. 

 
In če je tam podobno kakor tukaj 

In vendar hkrati je povsem različno, 
Morda je vse pomembno tamkaj nično. 

 
V neštetih možnostih (a stoj! – ne upaj!) 

Se mora zdeti mi samo pravično, 
Da v enem izmed teh svetov sva skupaj. 

 
Vendár težkó iz ust mi gre priznanje, 
Da bi zavrgla vse, kar sem postala, 
Da za še ene take – tvoje – sanje 
Stopíla v Voz bi in se odpeljala. 

 
 

SVIT 
 

Zal je svit, 
Z vdihom prve zarje umit, 

Ko ptičji spev 
Suklja se mu v odmev 

Ko čopič rose 
Zariše mu stopinje bose 

In zadnja rjuha teme 
Pušča zvezd samo za seme 

 
 

SI PRIŠLA 
 

Vonjala sem te. 
V sebi. 

 
Že dneve. 

 
Debelila si se 

Kakor jabolko. 
 

Nedostojno brhka, 
Sveža mamljivo. 

 
Kisla na začetku. 

Belih pešk. 
 

Vse večja. 
Rinila si v tkivo. 

 
Gladka, rdeča. 
V žilah težka. 

 
Danes si prišla. 

Bitje živo. 
 

Pesem. 
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LJUBEZENSKI HOROSKOP 

 
Oven: če bo radodarnost motivirala 
tvoja dejanja, boš v zameno dobil/a 
več, kot si lahko zamisliš. V dajanju 
boš našel/našla veliko zabave in 
veselja, pa čeprav ne boš vedel/a, kaj 
lahko ponudiš ali pa dobiš v zameno. 

Za en poljub lahko pričakuješ 1000 povrnjenih. 
 
Bik: prihaja čas velikih korakov. Vsi 
samski boste spoznali usodne osebe 
in vsi vezani boste naredili velik 
korak v trenutni zvezi. Čaka te veliko 
ljubezni, topline in prijetnih 
občutkov, ki te bodo napolnili z novo 

energijo. Prepusti se čarom zaljubljenosti in osreči sebe 
ter svoje boljše polovice. 
 

Dvojčka: pazljivost in zadržanost 
potisni na stran. Bodi raje sproščen/a 
in celo malo otročji/a, razigran/a. 
Sprosti se in se ne obremenjuj, saj 
tako osvobodiš svoj karakter, s 
katerim blestiš. Bodi samozavesten 

ali samozavestna in pokaži svoj pravi značaj. Tako boš 
pritegnil/a veliko ljubezen, po kateri že dolgo hrepeniš 
ali pa boš utrdil/a obstoječo. 
 

Rak: ne prepiraj se s partnerjem, saj 
boš zelo občutljiv/a in to ne bo 
koristilo vajini zvezi. Vzemita si 
kakšen dan ali dva odmora in se 
spočijta drug od drugega. Spoznaj 
nove ljudi, obišči nove kraje, lokale, 

diskoteke... Spusti v svoje življenje nove stvari in tako 
boš hitro spoznal/a, koliko ti pomeni ljubezen, ki je 
trenutno na krhkih nogah. 
 

Lev: zbral/a boš pogum, da uresničiš 
svoje sanje. Dobro je, da se podviga 
lotiš z malo podpore svojih 
prijateljev, ki vedo, kako ti lahko 
pomagajo. Ne odlašaj, temveč 
ukrepaj odločno. S tem boš 
pritegnil/a pozornost in kmalu se bo 

okoli tebe trlo zapeljivih pogledov. Izberi pravega in 
napadi v levjem slogu. 
 

Devica: v tvoje ljubezensko življenje 
prihaja svežina. Želiš si zapeljevanja 
in ljubezenskih igric. Zato se odpravi 
ven, kjer boš opazen/opazna in naj se 
igra začne. Ne išči odobravanja 
drugih, temveč se posveti sebi in 

izpostavi svojo privlačno plat. Naj te ne-odobravanje ne 
preplaši. Zaupaj vase! 
 

 
 
 

Tehtnica: dogajanje na ljubezenskem 
področju bo zelo silovito in bo od tebe 
zahtevalo veliko razmišljanja in 
tuhtanja. Pazi, da ti ne bo zmanjkalo 
časa, tako na zasebnem kot tudi 
poslovnem področju. Bodi 

razumevajoč/a do partnerja, saj ne veš, kaj natančno se 
dogaja v njegovi glavi. Pusti raje, da se ti odpre. Iskreno 
se pogovorita. 

 
Škorpijon: nekaj prihodnjih dni ti bo 
polepšalo srečanje s sorodno dušo. 
Neka simpatija ali prijatelj ti 
pripravlja prijetno presenečenje. 
Vendar ne pozabi, da je prava sreča v 
tem, da tudi mi nekoga razveselimo, 

ne pa da le čakamo, ali se bo kdo drug spomnil na nas. 
 

Strelec: ne pričakuj dobrih rezultatov, 
če se zanje ne boš potrudil/a. Naj te 
lenoba ne prikrajša za lep teden. 
Vzemi se v roke in uresniči to, kar si 
želiš. Ko bo delo opravljeno, boš zelo 
zadovoljen/zadovoljna z rezultati. 

Prijetno presenečenje odtaja še tako mrzlo srce. 
 

Kozorog: pričakuješ lahko zelo 
razburljiv teden, zato ga ne zapravi in 
ne ostani doma. Želiš si zabave in vse 
boš naredil/a, da jo dobiš. Poišči si 
sorodno dušo, ki te bo podpirala in se 
zabavala s tabo. Morda tako spoznaš 
novo simpatijo. 

 
Vodnar: pazi, kaj govoriš, saj te lahko 
brezskrbnost pripelje na napačno pot. 
To lahko pripelje do neprijetne 
situacije, saj se ti lahko zgodi, da 
obljubiš nekaj, kar kasneje ne boš 
mogel/a izpolniti. Še posebej pazljiv/a 
bodi pri obljubah ljubljeni osebi, da 

se konec tedna slučajno ne bo izkazalo, da ti ne more 
zaupati. 
 

 
Ribi: vloži nekaj časa in denarja v 
romantično vzdušje, saj se ti bo to 
dobro obrestovalo. Tvoje srce bo ta 
teden hrepenelo po bližini in sočutju. 
Razvajaj svojo ljubezen in uživala 
bosta oba. Če boš v dvomih, ali delaš 

dobro ali slabo, poslušaj svoje  srce in hitro boš na pravi 
poti. 
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NEKAJ AFORIZMOV IZ KNJIGE 
mag. SAMA KRAMERJA 

Omejitve so značilne za omejene ljudi 
 
 

Seks je v današnjem času popolnoma brezpredmeten, saj nas na vsakem koraku 
že vsi jahajo. 

 
Nowadays sex is quite fruitless, for we are being screwed all the time. 

 
Der Sex ist in heutiger Zeit völlig abstrakt, denn wir werden auf Schritt und Tritt geritten. 

 
II sesso d'oggi è interamente irrelevante, tanto veniamo assaliti da qualcuno ad ogni passo. 

 
 

Ali nas bo pokopalo znanje ali neznanje, je ta hip 
največje vprašanje, na katerega znanstveniki še 

nimajo odgovora. 
 

Whether we will be buried by knowledge or ignorance is currently the biggest question to which scientists have 
not found the answer yet. 

 
Wird uns Wissen oder Unwissen den Rest geben, ist im Augenblick die größte Frage, auf die die 

Wissenschaftler noch keine Antwort haben. 
 

Ci rovinerà la scienza o l’ignoranza è un’importante domanda, della quale i scienziati non hanno ancora trovato 
la risposta. 

 
 

Politika je modrost moderne norosti. 
 

Politics is the wisdom of modern insanity. 
 

Politik ist Weisheit des modernen Blödsinns. 
 

La politica è la saggezza della follia moderna. 
 
 

Ženske, ki se bojijo višine, kaj hitro padejo že na ravnini. 
 

Women who are afraid of height often fall at the first plain. 
 

Frauen, die Höhenangst haben, fallen schnell schon auf dem Flachland. 
 

Le donne che hanno paura dell’altezza di solito cadono già alla pianura. 
 


