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Kaj je lepšega kot v teh predprazničnih dneh priviti se k topli peči in
ob skodelici sladke vroče čokolade z užitkom prebrati novo številko
ŠUS-a? Tako bomo lažje dočakali puhaste snežinke, ki pričarajo
praznično vzdušje. Hvala vsem, ki ste tokrat oblikovali novo številko,
in tudi tistim, ki že pripravljate novo.
Za vsemi nami je že skoraj cel semester, ki je bil na začetku
predvsem čas spoznavanj – študentov, predavateljev, sošolcev,
predmetov, skript, pravil, življenja na šoli in seveda tudi izpitov. To
pa je bil tudi čas volitev v študentski svet in v svet zavoda, saj se je v
letošnjem letu zamenjala skoraj celotna postava predstavnikov
študentov. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili vključeni v izvedbo
volitev. Vsem tistim, ki ste dobili funkcije v organih šole, želim
uspešno delo. Veselim se sodelovanja z vami. S skupnimi močmi
nam je še vedno uspelo in verjamem, da je pred nami uspešno
študijsko leto.
Ker vsako leto uvedemo kakšno novost, so letošnje leto, poleg
razširjenih e-učilnic, novost elektronske table, nad katerimi ste tako
študenti kot predavatelji navdušeni. Nove so tudi videokonference, ki
omogočajo povezovanje brez meja. Sicer pa se že izvajajo številna
predavanja strokovnjakov iz prakse, strokovne ekskurzije v podjetja,
obiski dogodkov, projekti in številne druge aktivnosti, ki izboljšajo
proces učenja in poučevanja. Pripravljamo se na prve izmenjave in
strokovna spopolnjevanja predavateljev v okviru mednarodnega
projekta Erasmus in držimo pesti, da mesta Erasmus študentov na
opravljanju prakse v tujini ne bodo ostala nezasedena.
Pred nami je tudi leto praznovanja. Naša šola bo v februarju 2010
praznovala 10. obletnico ustanovitve in to bo pravi trenutek, da se
ozremo na vse dosedanje uspehe. Vsi študenti boste del tega
dogajanja, zato sem prepričana, da boste pri izvedbi posameznih
aktivnosti pripravljeni sodelovati, tudi tisti, ki se boste takrat
preizkušali v vlogi zaposlenih pri različnih delodajalcih.

UREDNIŠKI ODBOR IN AVTORJI ČLANKOV:
Gabrijela Kotnik
Andric Urša
Hudolist Vesna
Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič

Mitnjek Sandra
Proje Silvo
Zajc Eva

Preden nas zasujejo vse obveznosti novega leta, nas bo vse skupaj
razvajal december s svojim prazničnim vzdušjem, s tisočimi
izrečenimi željami. To je čas, ko ponavadi potegnemo črto pod letom,
ki se poslavlja, in ugotovimo, kako smo bili uspešni. Je tudi čas, ko se
oziramo za novimi cilji. Želim, da vsaj za te praznične dni sneg
pokrije vse naše skrbi, da stopimo v novo leto 2010 zdravi, polni
novega upanja, izzivov in doživetij, kariernih priložnosti, opravljenih
izpitov in diplom. Naj bo polno razumevanja, dobrote in smeha….
Ravnateljica
mag. Gabrijela Kotnik
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Predstavitev študentske skupnosti
Ker več glav več ve, smo se tudi študenti naše šole povezali v
študentsko skupnost. V mesecu novembru so na šoli potekale
volitve študentov v študentsko skupnost. Na volitvah nas je
bilo izvoljeno pet kandidatov, vendar so svojega predstavnika
dobili le trije letniki naše šole. Zato smo se odločili, da
ustanovimo razširjen odbor in tako v študentsko skupnost
vključimo prav vse študente oziroma predstavnike vseh
programov in letnikov. Predvsem zato, da bi bili vsi študentje
med seboj čimbolj povezani in bi dejansko res bili kot ena
velika družina.
V tej, prvi številki bi radi v sliki in besedi predstavili vse
predstavnike študentov v študentski skupnosti, da boste vedeli,
na koga se lahko obrnete, če imate kakšen problem, povezan s
študijem, kakšen predlog, kako polepšati študij na naši šoli, ki
bi ga radi delili z drugimi, pa ne veste kako ali pa bi zgolj radi
pomagali pri soustvarjanju študentskega časopisa.
Urša Andric
Urša Andric
Sem študentka drugega letnika
programa ekonomist.
Kot
predsednica
študentske
skupnosti se trudim in se bom še
naprej trudila, da bi se študenti čim
bolj povezali med seboj in s tem
naredili študij še bolj prijazen do
študentov. Leta študija prehitro
minejo in zato jih je treba ohraniti
v čim lepšem spominu.

Vesna Hudolist
Sem študentka 2. Letnika programa
ekonomist. Ker sem bolj lenobne
sorte, moji hobiji niso povezani s
športom, zato pa rišem, berem,
skrbim za moja dva ovnača, kuham
vegansko hrano (in jo seveda tudi
rade volje pojem) in kdaj pa kdaj
tudi kaj napišem (tudi za naš ŠUS,
za katerega upam, da bodo članke
prispevali tudi vsi ostali študenti).
Eva Fischer
Moje ime je Eva Fischer, stara
sem 23 let in obiskujem 2. letnik
Višje strokovne šole, smer
tehnični komercialist. Za to šolo
sem se odločila po naključju, sem
pa zelo pozitivno presenečena in
zadovoljna s programom, še
posebej pa sem zadovoljna z
odnosom, ki ga imamo študenti
med seboj ter s profesorji.
Upam, da bomo s šolskim svetom v tem letu uvedli kakšno
pozitivno spremembo in s tem omogočili prihodnjim
generacijam še prijetnejše preživljanje časa v šoli.

Matjaž Dornik
Sem Matjaž Dornik, študent 2. letnika,
smer poslovni sekretar. Moji sošolci so
me predlagali in tako sem bil izbran,da
pomagam in sodelujem v študentskem
svetu. To nalogo, ki so mi jo dodelili,
bom poskusil opravljati čim bolje.
Zavzemal se bom,da bodo celoten
program in cilji, ki si jih je študentski svet zadal, realizirani.
Trudil se bom, da bomo sproti reševali tekoče zadeve in
probleme, ki včasih onemogočajo nam, študentom, da bi čim
bolje zaključili šolanje na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec.
Polonca Podovac
Sem Polonca Podovac, rojena
1979 v Celju. Želja po novem
znanju je po rojstvu otroka zopet
prišla na dan in tako sem se
vpisala na Višjo strokovno šolo v
Slovenj Gradcu. Moj cilj je
uspešno zaključiti šolo, utrditi in
nadgraditi znanje angleškega
jezika in, kar mi je najbolj pomembno, dobiti službo. V
prostem času se posvečam svoji družini.
Silvo Proje
Sem Silvo Proje, stanujem v Otiškem
Vrhu. Ko sem končal srednjo
ekonomsko šolo, sem se vpisal na
Fakulteto za gradbeništvo, vendar
tam nisem bil uspešen, zato sem se
vpisal na Višjo strokovno šolo
Slovenj Gradec.

Darko Soldo
Sem študent 1. Letnika, smer
ekonomist. Za to smer sem se
odločil, ker me veseli in že imam
nekaj predznanja iz srednje šole.
Zelo sem vesel, da sem bil izvoljen
tudi v študentski svet. Če imate
kakršnekoli težave glede šole, se
lahko obrnete na nas, člane, in z
veseljem vam bomo pomagali.
Natalija Petrič
Sem Natalija Petrič, doma iz Črne na
Koroškem. Stara sem 19 let. Po maturi
na Srednji šoli za gostinstvo in turizem
Celje sem se vpisala na Višjo strokovno
šolo v Slovenj Gradcu, smer poslovni
sekretar. Za to smer sem se odločila
predvsem, ker mi ni tuja in me zelo
veseli, pa še zelo blizu doma je. V
prostem času rada berem, se sprehajam
s prijatelji, ukvarjam se tudi s športom –
odbojka, tek, tenis. Za pomirjanje vzamem v roke kitaro in
zaigram.
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Novemu študentskemu svetu na pot…
Tudi letošnje študijsko leto smo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pričeli z novim zagonom. Predavatelji smo si napolnili
baterije, prav tako tudi študenti drugih letnikov. Študenti, ki so se nam priključili to leto, pa so prinesli nov in svež veter na našo šolo.
Veseli smo bili vseh in vsakega novega študenta. Spoznavali smo drug drugega in naše bolj ali manj dobre lastnosti.
Ker je članom starega študentskega sveta in predstavnikom študentov v Svetu zavoda potekel mandat, smo morali izvesti nove
volitve. S skupnimi močmi predavateljev in študentov smo uspeli uspešno pripeljali volitve do konca, sicer šele v tretjem krogu, pa
vendarle. Zahvaljujem se vsem študentom, ki so sodelovali pri izvedbi volitev in si tako mimogrede nabrali nekaj praktičnih izkušenj.
Na koncu se je že kar mudilo, saj so razne aktivnosti (brucovanje) in naloge (študentski časopis ŠUS, novoletne aktivnosti) že čakale
na nove člane študentskega sveta.
Nov študentski svet je zavzeto prevzel krmilo študentske skupnosti in se lotil prvih nalog. Pri tem si je s pridom pomagal s sodobnimi
komunikacijskimi sredstvi, saj so člani študentskega sveta iz različnih programov in letnikov in se morajo usklajevati glede urnikov.
Pri tem smo jim pomagali tudi predavatelji in jim dovolili tudi kakšno zamujeno minuto na predavanjih ali vajah.
V kratkem čaka študentski svet prenovitev spletne strani študentske skupnosti. Dela vsekakor ne bo zmanjkalo.
Študentski skupnosti želim, da uresniči vse svoje zadane naloge. Kot mentorica študentske skupnosti jim bom pomagala po svojih
najboljših močeh, predvsem takrat, ko bo delo malo zastalo in bodo potrebovali kakšno vzpodbudo za nadaljevanje uspešnega dela
novega študentskega sveta.
Mentorica študentske skupnosti:
Mag. Janja Razgoršek

Sandra Mitnjek
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Praksa v tujini
Začelo se je novo študijsko leto in z njim se je končala tudi
moja praksa v tujini. Letošnje poletje sem preživela delovno,
in sicer v Londonu. Kot vas večina ve, sem bila na praksi v
podjetju Gorenje UK. Ljudje, ki delajo v tem podjetju, so me
zelo lepo sprejeli in mi poleg dobrega vzdušja na delovnem
mestu nudili tudi pomoč pri vsakdanjih stvareh, o katerih kot
tujec in novinec v mestu nimaš ravno veliko pojma. Vse to mi
je bilo v veliko pomoč. Seveda mi je veliko pomagala tudi
družina, pri kateri sem stanovala. Vsem skupaj sem zelo
hvaležna.

Vse pa ni bilo tako super, kot se sliši in kot rada govorim
naokrog. Prvi dan mojega bivanja v Londonu sem bila zelo
zaskrbljena, kako se bom znašla. Bilo mi je zelo težko pri
srcu, ker nisem nikogar poznala, ker nisem vedela, kako bom
prišla v službo, na kateri avtobus moram ipd. Če bi mi tisti
prvi večer nekdo ponudil, da lahko grem nazaj domov, bi brez
pomisleka rekla JA! Ampak v mislih sem imela besede moje
prijateljice, ki je to izkušnjo že preživela: »Prve dni je hudo,
potem se pa navadiš in ti postane všeč!« In res je bilo tako. Že
drugi dan je bilo življenje videti povsem boljše, začneš
raziskovati, spoznavati ljudi, okolico in pozabiš na tesnobo
prvega dne.

V službi nisem imela pretirano veliko zahtevnega dela.
Opravljala sem osnovna pisarniška dela, kot so urejanje
dokumentacije, arhiviranje dokumentov, fotokopiranje,
raziskava trga, delo na recepciji, pisanje odgovorov na
pritožbe in reklamacije strank, urejanje baze podatkov na

omrežju ipd. Nič posebno težkega. Najboljše pri vsem skupaj
je to, da ves čas izboljšuješ svoje znanje tujega jezika.
Primoran si ga uporabljati in na začetku je morda malce
neprijetno, ker se ti zdi, da te vsi z zanimanjem poslušajo in da
se jim zdi smešno, ker ne znaš pravilne angleščine. Ampak
čez čas ugotoviš, da so tako zelo navajeni tujcev, da sploh ne
opazijo, da tvoja angleščina ni popolna. Kvečjemu te še
vzpodbujajo in ti pomagajo, če želiš izboljšati svoje znanje.
Tako sčasoma pozabiš na strah in zadrego in brez težav
komuniciraš z drugimi.

Moram povedati, da sem v času bivanja v Londonu dobila tudi
nekaj obiskov iz Slovenije. Vseh sem bila zelo vesela, saj so
mi popestrili bivanje v angleški prestolnici. Skupaj smo si
ogledali mesto, obiskali znamenitosti, ki si jih mora pogledati
vsak turist, šli tudi na angleško morje pogledati klife, pa v
enega izmed mnogih botaničnih vrtov… in ugotovili, da
moraš biti tam več kot le en teden, če želiš res videti vse.
Priznam pa, da se sama nisem preveč pogosto turistično
udejstvovala, saj čez teden ni bilo časa zaradi službe, vikendi
pa so namenjeni druženju na zloglasnih angleških BBQ-ih (po
naše piknikih).
Če povzamem vse skupaj,
ti trije meseci so bili zame
enkratna izkušnja, nikoli jih
ne bom pozabila, spoznala
sem veliko novih ljudi,
dobila nekaj novih kolegov
in kolegic, spoznala način
življenja nekje drugje in
uživala v svobodi, ki ti jo
daje samostojno življenje,
daleč stran od doma. Hkrati
sem ugotovila, da živeti
sam zase ni tako težko, kot
je videti na prvi pogled.
Zato vsi tisti, ki si vsaj
malo želite izkusiti nekaj
takšnega, kot je življenje in
delo v tujini, ne oklevajte,
zdaj
imate
odlično
priložnost. Odločite se in
prepričana sem, da vam ne
bo žal!
Ana Lavre
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Karierni sejem, 25. 11. 2009
25. 11. 2009 smo se študenti prvega letnika, smer ekonomist,
udeležili ekskurzije v Ljubljano. Na tej ekskurziji so se nam
pridružili tudi študenti drugega letnika Višje strokovne šole z
raven. Ekskurzijo smo začeli kar hitro, saj je avtobus izpred
Raven na Koroškem odpeljal že ob 5.45 zjutraj.
Pred parlament smo prišli z rahlo zamudo, vendar so nas
vseeno lepo sprejeli. Sprejel nas je gospod Alan Bukovnik, ki
je povedal nekaj zanimivosti, nato pa se je z vsakim posebej
rokoval in vsakemu izročil vizitko. Nato smo odšli v dvorano
državnega zbora, kjer smo spremljali sejo državnega zbora.
Na seji so udeleženci, ki jih ni bilo veliko, razpredali o
pomembni temi. Po pol ure smo zapustili sejo, večinoma s
slabimi mnenji, kajti večina udeležencev sploh ni poslušala
tistega, ki je tisti trenutek govoril. Nato smo imeli pol ure
prosto za kavo in malico. Zatem smo se zopet zbrali pred
parlamentom, kjer nas je pobral avtobus in nas odpeljal do
gospodarskega razstavišča na karierni sejem.
Karierni sejem je stičišče ponudbe in povpraševanja po delu namenjen je srečevanju delodajalcev in iskalcev dela. Podjetja
bodo na sejmu spoznavala primerne kandidate za zaposlitev.
Cilj soočenja nas, kandidatov in delodajalcev, je v tem, da obe
strani pridobita kar največ koristi v najkrajšem možnem času.
Karierni sejmi so v tujini uveljavljeni že vrsto let, pri nas pa se
vsako leto izvaja vedno več kariernih in zaposlitvenih sejmov,
manjših in večjih, za tovrstne prireditve pa Moje delo še
vedno ostaja »trendsetter« v našem prostoru in organizator
največjih ter najbolj množičnih kariernih sejmov.
Toni Balažič, predsednik uprave Fructal, d. d. je predvsem
izpostavil dejstvo, da so pomembni jasni cilji. Cilje lahko
dosežeš na različne načine, vendar priznava, da je pri dosegi
ciljev treba imeti tudi nekaj sreče. Med lastnosti, ki jih
posameznik potrebuje pri dosegi ciljev, je na prvo mesto
postavil vztrajnost. Dejal je, da so neuspehi sestavni del
uspehov. Pomembno je tudi sodelovanje s sodelavci, saj brez
spoštovanja sodelavcev ne moreš biti uspešen. Po njegovem
mnenju je najučinkovitejša motivacija tista, ki izhaja iz nas
samih. Delo Tonija Balažiča je zelo dinamično. V delu, ki ga
opravlja, uživa, zato ga niti ne loči toliko od zasebnega
življenja. Njegov največji uspeh je vodenje Fructala v
negotovi gospodarski situaciji, s katero se s sodelavci uspešno
spopadajo. Za konec nam je zaupal še nasvet: Ne spreglejte
lastne vizije, razmišljajte z lastno glavo in poslušajte svoj
notranji glas.
Cvetana Rijavec, generalna direktorica Ljubljanskih Mlekarn,
d. d., je poudarila,da je pomembno, da se znamo iz neuspehov
naučiti, kako se jim v bodoče izogniti. Skrivnosti njenega
uspeha ni znala natančno definirati. Meni pa, da sta zelo
pomembna znanje in želja po vodenju, vendar je tudi ona
poudarila, da je kljub temu potrebno imeti tudi nekaj sreče. Po
njenem mnenju je njen največji poslovni uspeh, da je bila
soustvarjalka nove blagovne znamke v pravem pomenu
besede FRUC. Njena največja motivacija je reševanje
problemov, nad katerimi so že vsi obupali. Izkušnje so jo
naučile, da je čas za družino enako pomemben kot čas za
službo. Za konec nam je tudi ona zaupala nasvet: Če hočeš,
tudi zmoreš!
Franci Kek, poslanec DZ Republike Slovenije, je poudaril, da
vsak posameznik za uspešno kariero potrebuje znanje,

motivacijo in pa pravičen odnos do vseh. Njegov največji
uspeh je festival Rock Otočec, ki ga prireja že štirinajst let
zapored. Uspešne so bile tudi skrite kamere, saj so imele
veliko gledanost, poleg tega pa so bile še humorne. Njegova
motivacija je predvsem potreba po preživetju, zabavi in
koristnosti čim večjemu številu ljudi. Njegov delovni dan
poteka zelo raznoliko. Skrivnost njegovega uspeha je
predvsem to, da vztrajno sledi svojim ciljem in uresničuje
dogovorjeno. Za konec pa nam je tudi on zaupal nasvet, in
sicer: Ko slediš nekemu cilju, je treba biti pripravljen tudi na
poraz. Kdor ni pripravljen izgubljati, bo težko zmagal.
Silvo Proje

DPIzR – dodatno praktično izobraževanje za
računovodje
Vsi vemo, da je računovodstvo zelo obširna veda. Dejstvo je,
da študenti računovodstva na praktičnem izobraževanju ne
morejo usvojiti vseh znanj, ki jih mora imeti vsak
računovodja. Na praktičnem izobraževanju namreč študent
izpopolni svoje znanje o sami vedi, ni pa dovolj časa za to, da
bi ga naučili še ostalih stereotipnih računovodskih značilnosti.
Ravno zaradi tega smo se na naši Višji strokovni šoli v
Slovenj Gradcu odločili, da vse študente računovodstva
pošljemo še na dodatno praktično izobraževanje, na katerem
bodo pridobili znanje, s katerim bodo tudi vizualno in
mentalno postali pravi računovodje. Na DPIr bodo tako
izoblikovali samega sebe tudi na sledečih področjih: stil
oblačenja,videz, pričeska, karakter itd. Naj vam sedaj še na
kratko predstavimo področja DPIr in rezultate, ki jih
pričakujemo po popolni njihovi usvojitvi.
Računovodska moda: naučili se boste oblačiti kot pravi
računovodja. Izbrati boste znali najbolj dolgočasne kroje
oblačil in najbolj standardizirane, nezanimive in nevpadljive
barve, oprostite, barvo – sivo. Po koncu DPIr boste znali med
sabo odlično kombinirati različne odtenke sivine, pletene sive
puloverje in sive hlače, zlikane na rob.
Računovodski videz: študenti se bodo naučili, kako hitro in
enostavno narediti pričesko s standardizirano prečko,
študentke pa, kako si lahko lase spletejo v debelo sivo kito in
jo fiksirajo z debelo sivo gumico. Svetovali vam bomo tudi,
da si las ne barvate, ampak raje pustite svojo naravno barvo
las. To vam bo v prihodnosti še kako prav prišlo, saj boste na
stara leta začeli siveti in se tako še bolj zlili z dolgočasno
računovodsko sivino.
Karakter: računovodjevi prijatelji so številke, človeških
prijateljev se pravi računovodja izogiba, saj mu samo jemljejo
dragoceni čas, ki bi ga lahko prebil s številkami. Računovodja
mora, da bi postal v svoji stroki čimbolj uspešen, postati
karseda dolgočasen in nezanimiv za okolico. Posledica tega je,
da se ga ljudje izogibajo in ga pustijo živeti v svetu
prečudovitih števil, standardov in SRS-a.
Seveda bomo v čim krajšem času uvedli dodatna praktična
izobraževanja tudi za tržnike, podjetnike in poslovne
sekretarje.
Vesna Hudolist
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Sodelovanje študentov v organizaciji pouka
izven predavalnice
Sončnega majskega dopoldne v
prejšnjem študijskem letu smo
predavalnico zamenjali za učenje
na delovnem mestu, ko nas je
študentka Urška povabila na vaje pri predmetu Poslovno
komuniciranje v svoj rodni kraj in v podjetje, kjer je opravljala
praktično izobraževanje.
Če omenim, da je to zasebno
družinsko podjetje, ki že vsa leta
usposablja naše študente, še ne
boste vedeli, za katero firmo gre,
če pa dodam, da ima sedež v
Vuzenici in se ukvarja z izdelavo
in uvozom posebnih vozil in
pripomočkov, ima logotip v
rumeno črni barvi, na rdeči
podlagi, je poslovni partner
Palfingerja, znak podjetja se
pojavlja na vozilih na gradbiščih, deloviščih, pri odvozu smeti,
tudi na vojaških vozilih, je odgovor na dlani.
Za vse, ki še niste uganili, ali pa je za vas Dravska dolina malo
bolj oddaljena - bili smo v
podjetju Bijol, d. o. o.
Še napotki za tiste, ki se boste
takoj po branju odpravili osebno
oddat prošnjo za delo: peljete po
cesti
iz
Dravograda
proti
Mariboru, po dobrih 20 km ob
smerokazu za Vuzenico (križišče
pod klancem nasproti velike
samopostrežne
Tuš)
zavijete
desno, zapeljete čez Dravski most, zavijete desno, nato
naravnost dober kilometer in še enkrat desno, pa ste na cilju.
Trikrat v pravo smer, pa si tam, kjer najdeš dokaz, da so
vztrajnost, trdo delo, sledenje visokim in korajžnim ciljem in
inovativnost lastnosti, ki vodijo v uspeh.
Tudi mi smo se držali teh prometnih napotkov in brez težav
prispeli do podjetja. Pri vhodu nas je sprejel direktor podjetja,
nam razkazal upravno zgradbo, delavnice,
vozila, nato pa nas odpeljal v
predavalnico, kjer se je dogajalo to, kar je
večini
pri
predmetu
Poslovno
komuniciranje najbolj neprijetno: nastopi s
snemanjem.
Urška je pod budnim očesom in ušesom
direktorja predstavila firmo, njeno
dejavnost, poslovne partnerje, različna
vozila, ki jih uvažajo oz. izdelujejo,
opisala svoje delo med praktičnim
izobraževanjem ter pokazala veliko
fotografij in odgovorila na naša radovedna
vprašanja.
Osnovna dejavnost podjetja Bijol, d. o. o.,
je zastopanje, montaža ter servis podjetja
PALFINGER GmbH (s sedežem v Salzburgu), ki je priznan
proizvajalec dvigalno-nakladalnih naprav in v svetu poznan po
zmogljivih žerjavih, ki so grajeni z odlično kinematiko in
velikim dosegom hidravličnih rok.

Vizija podjetja je, da postane vodilno podjetje v Sloveniji na
področju opreme za razkladanje in nakladanje vseh vrst
tovorov. Trudijo se uresničiti pričakovanja in želje kupcev,
kar so zanimivo izrazili s formulo: raznolikost + udobnost +
kvaliteta = zadovoljstvo naših kupcev.
Urškino predstavitev je dopolnil še direktor, ki pa nam je,
poleg podrobnosti o svojem podjetju, zaupal tudi svoje prve
izkušnje ob predstavitvah svojega
podjetja in izdelkov ter nam
priznal, da je tudi njemu na
začetku tekel pot pred nastopom in
med njim. S časom in vajo pa je
pridobil potrebno samozavest in
spretnosti nastopanja.
Z organizacijo ekskurzije v
podjetje, sprejemom, pogostitvijo,
predstavitvijo
sodelavcev
in
spominkom na podjetje pa smo
doživele
tudi
demonstracijo
vzorne organizacije poslovnega dogodka in vedenja do
poslovnih partnerjev.
Ker
pa
se
z
izzivom
demonstracijskih nastopov niso
uspele spoprijeti vse študentke, so to
opravile kar v predavalnici podjetja
Bijol. Po dobro opravljenih nastopih
niso bile enotnega mnenja, kaj je
težje: nastopati v šolski predavalnici
ali na lokaciji bližje svojega doma,
je pa z nastopi tako kot z
zobozdravnikom, veliko strahu pred
obiskom, malo trpljenja med
sedenjem na stolu in popolno olajšanje takoj po odhodu iz
čakalnice. Na vprašanja, ali je bolelo, pa so najpogostejši
odgovori: »Saj mine, glavno, da zdaj ne boli več in se lahko
po mili volji smejim!« In če gremo s to mislijo v nastop, bo
vsak naslednji lažji, saj bo naš spomin shranil dober občutek,
da smo premagali strah in predstavitev uspešno izpeljali.
Pred koncem ekskurzije v Vuzenico nas je Urška povabila še
na pokušino najboljše kave v mestu, imena
lokala žal ne smem izdati, da ne bi kdo
rekel, da delam reklamo, je pa kava res
dobra in priporočam, da se kdaj usedete na
sončen vrt, ki vam omogoča pogled na
igrišče, osnovno šolo, glavno križišče in
uživate sredi Vuzeniškega vrveža.
In ko smo odhajali, ni bilo študentke, ki si
ne bi želela službe v tem perspektivnem
podjetju.
Vsem, ki ste v podjetju bili, in tistim, ki o
ekskurziji zgolj berete, pa naj ostanejo kot
vodilo pri študijskem in poklicnem delu
besede direktorja, Janeza Bijola: "Nobena
stvar ne naredi človeka srečnejšega kot
njegovo lastno prepričanje, da je naredil najboljše, kar je
mogel!"
dr. Anita Goltnik - Urnaut
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Kaj so vas kot otroka naučili, pa ni res?
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Šele po nekajmesečni inflaciji in vaši posledični
podhranjenosti ste spoznali, da vam iz umazanih ušes NE
BO pognala repa ali katerakoli druga povrtnina.
Škiljenje in grimase vam NISO ostale za zmeraj.
Bog NE vidi vsega in NE ve vsega. Bog pravzaprav
NIČESAR ne vidi in o NIČEMER nima pojma. Verjetno
zato, ker ga ni (kar se je še prevečkrat pokazalo v
situacijah, ko je bila 'usoda' nekoliko preveč
murphyjevsko naravnana do vas).
Grmi zaradi naravnih pojavov in NE zaradi tega, ker ne
pospravljate za sabo.
Jogurtov lonček je uporaben samo enkrat in ga NI treba
pomivati, potem pa postavljati na piedestal k družinskemu
servisu.
Če sediš na mrzlih tleh, NE dobiš volka v rit (mogoče se
kvečjemu prehladiš).
Če pozdraviš sosedo, s katero babica bije tiho vojno, se
babica NE BO takoj hlipaje zgrudila in še isto minuto
umrla v hudih mukah.
Ljudje s kratkimi lasmi in ljudje brez las navadno NISO
serijski morilci (vsaj vi še niste katerega spoznali, dokaz:
še ste živi).
V lunapark vas starši niso peljali, ker so si za tistih 20 din
raje kupili pivo, NE pa zato, ker so naprave v lunaparku
zelo nevarne (nekateri vrtiljaki dosegajo vrtoglave hitrosti
tja do 10 km/h), oni pa so se bali za vas in vaše zdravje.
Milo delajo navadni delavci iz raznih naravnih ali
umetnih sestavin, NE pa hudobni cigani iz porednih
otrok.
Oko se NE razlije kar tako, kot jajce (dokaz ste dobili
pred kratkim, ko so vašemu sosedu na podlagi velikega
rjastega madeža na beločnici ugotovili, da ima že več kot
pol leta v očesu železov opilek, ki ga je bilo treba
kirurško odstraniti – oko se NI razlilo).
Otroku, ki je ukradel eno samo malo iglo, NI v hipu
pomrlo vso sorodstvo.
Starši NIMAJO zmeraj prav (mogoče vedo kaj več od
vas, obstaja pa velika verjetnost, da imajo mnogo
napačnih informacij, ker govoric ne preverjajo).
Kdor laže in krade, NIMA uši in NE pade v pekel, iz
katerega ne more. Kdor krade in laže, se verjetno ravno
zdaj pelje z Veyronom na nekaj steklenic Dom Perignona.
Posladkana črna redkev NIMA pozitivnih zdravstvenih
učinkov (razen če med slednje prištevate slabost, zvijanje
in zgago).
Ob samozadovoljevanju se NIKOMUR NI zgodilo kaj od
naštetega:
- NISTE dobili jetike,
- roka, s katero ste osrečevali samega sebe, vam
NI odpadla ali pa, če bi imeli srečo, se posušila,
- NISTE se čez noč hitro postarali in posiveli ali
celo postali plešasti,
- NISTE padli v pekel,
- se vaš spol NI sam od sebe spremenil.
Nesreče se dogajajo podobno, kot se dogajajo dobre stvari
in dejstvo, da pri kosilu niste pojedli vse solate, NIMA pri
tem čisto NIČ.
NE obstaja mitska stvar, kot so lačne oči, obstaja samo
precenjevanje svoje lakote.
Če se dotakneš živali, ki ni vaša, NE dobiš garij (vsaj v
99,999 % ne).
'Pikica' VEDNO JE in VEDNO BO bolela (vsaj malo).

•
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•

•
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•

•

•

•
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Zaradi sladkih stvari zobje NE zgnijejo in takoj padejo
ven.
Smetarji preprosto morajo obstajati in NISO nastali zaradi
tega, ker je bilo treba nekam strpati mularijo, ki se v šoli
ni učila.
Kljub slabi dvojki pri matematiki v šestem razredu vam
(vsaj večini) zdaj NI treba na ulici kričati ljudem v ušesa,
če bodo imeli v hot-dogu gorčico ali kečap.
Nebo včasih pordeči ali se obarva s kakšno drugo barvo
kar tako in 'angelčki, ki piškotke pečejo', NIMAJO
popolnoma ničesar s tem.
Jezera, gore in ostale stvari nastanejo zaradi naravnih
geografskih pojavov in NE zaradi:
- kraljičen, ki so med jokom za princem, ki nikoli
ni prišel, s solzami napolnile cele kotanje,
- velikanov, ki so na kupčke dajali kamenčke…
Denarja in riti NI treba tako zelo zagrizeno skrivati. Če
parterju/partnerki v nekem normalnem času vsaj enega od
sledečega ne boste pokazali, boste spet ostali sami (jup,
naš svet bazira na spolnosti in denarju).
Če si notranjo stran ust namažete s kurjim drekom, vam
tam NE bodo zrasle dlake. Zgodilo se bo samo to, da vas
bodo v psihiatrični ustanovi poznali kot 'tistega vaškega
tepca z nekakšnimi čudnimi zoofilskimi apetiti'.
Čez sedem let ste vso staro šaro vrgli v smeti (kjer bi
morala pristati že pred sedmimi leti), saj vam NI niti pod
razno prav prišla.
Sedem let po tem, ko ste razbili ogledalo, se vam NI
zgodilo nič slabega (no, zaradi strahu pred sedmimi leti
nesreče ste postali paranoidno-shizofrena živčna
razvalina).
Televizija NI satan. Televizija je samo televizija.
Vesna Hudolist

Sandra Mitnjek
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Gostovanje strokovnjakov iz gospodarstva
Povezovanje teorije s prakso je pomemben in na naši šoli že kar
ustaljen del predavanj, ki teorijo plemeniti s praktičnimi izkušnjami.
Na povabilo mag. Sama Kramerja smo v letošnjem šolskem letu
prisluhnili že dvema strokovnjakoma, ki sta, vsak po svoje,
predstavila dve različni, a uspešni, slovenski podjetji.
Mag. Peter Goltnik (član uprave Iskra sistemi, d. d.) je z zanimivo
predstavitvijo predstavil uspešno slovensko podjetje z mednarodnimi
izkušnjami Iskra sistemi, d. d., in nas navdušil s prodornostjo in
znanjem slovenskih strokovnjakov, ki so zaposleni v tem podjetju.
Poleg organiziranosti je predstavil tudi delovanje logističnih

procesov v omenjenem podjetju, tako da smo lahko študentje pridobili
praktični vpogled v resnično delovanje podjetja v gospodarskih
integracijah.
Boštjan Iršič (pilot podjetja Adria Airways) nas je skozi oblake popeljal v
organiziranost uspešne, slovenske letalske družbe in nam podrobno
predstavil poklic pilota. Z zanimivo predstavitvijo, ki jo je pripravil, smo
spoznali, da se je potrebno za tovrsten poklic vsakodnevno dobro
pripravljati, veliko učiti in nenehno izpopolnjevati. G. Iršič, nam je
predstavil tudi logistični del podjetja skupaj z letalsko floto in še veliko
drugimi zanimivostmi o tej družbi. Spoznali smo tudi, da najcenejša
karta, ki jo oglašujejo nizkocenovni prevozniki, ni tudi resnično najboljša.
Oba predstavnika podjetij sta nas s svojim nastopom navdušila in nam
skozi praktične primere vlila novih moči in pozitivnih zgledov, da s
študijem nadaljujemo resno in odgovorno. Mogoče bomo nekoč tudi mi
tako uspešni in bomo bodočim generacijam lahko predstavili svoje
podjetje.
Organiziranost družbe Iskra sistemi d. d.
Iskra Sistemi is the leading Slovenian
company with a clear focus for integrated
solutions in the field of energy, traffic and
telecommunications. We change challenges to
solutions. With our own development of state of
the art products we assure our customers
advanced, adaptive and quality solutions.
We know how.
We are strengthening the position among the
best providers of high end services in the field of
energy
management,
traffic
and
telecommunications solutions. Wherever we are
present we want to deliver the best performance
and to contribute most to reputation of Iskra’s
brand name. At home and target markets we
want to play the leading position delivering
solutions which will generate new value and
capabilities to our partners.
We are able to do it even if it seems impossible.
Eva Fischer
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Šparanje po slovensko
»Slovenceljni« smo dokaj zanimiv narod, vsaj, kar se
kupčkanja denarja tiče. Na področju varčevanja denarja smo
izumili že kar nekaj neverjetnih načinov in včasih se zdi, da
med sabo kar tekmujemo v tem ekstremnem športu. Da naprej
razčistimo – na splošno je naša ekonomija kot razpadajoče
truplo, ki ga 'strokovnjaki' ves čas vlačijo iz vode. Zato so naši
prihodki skromni in komaj preživimo z njimi, zato lahko le
bore malo prihranimo. Varčujemo pa vseeno – ne za hude
čase, ker te že tako ali tako imamo, ampak za (če je to možno)
še hujše čase. Začnemo že kot malčki, ko gremo nekega dne s
staršem v banko in nam delavka za okencem v roke osladno
potisne hranilnik z nezgrešljivim petdeset let nespremenjenim
komunističnim dizajnom rdeče pikapolonice. Med tem ko se
čudimo tej plastični zadevi, si vsa banka lahko oddahne, ker
so utišali tega nadležnega otročaja. Imamo hranilnik in naša
usoda je zapečatena – nič več sladkarij. Od tretjega do
dvanajstega leta vanj mečemo drobiž, ob posebnih
priložnostih, kot so božič, velika noč, uspešno spričevalo ipd.,
vanj stlačimo še kakšen 'šuškavec'. Starši vse to pridno nosijo
na banko, ker so nam pri treh letih uredili tudi hranilno
knjižico. In pri dvanajstih letih nekako najdemo to knjižico in
sami nesemo hranilnik na banko, kjer nam poračunajo obresti
za nazaj in nam nakažejo novi kupček 'easy money-ja'. Vsi
srečni gledamo tiste magične številke: 21,36 € in se veselimo,
ker smo samo vedno bliže tistemu Veyronu s plakata, ki nam
krasi sobo. V tem obdobju smo še optimisti, po petnajstem
letu pa smo že pesimisti (optimisti z izkušnjami). Ko smo v
srednji šoli, smo že dovolj stari, da nas starši pustijo, da med
počitnicami delamo preko študentskih servisov, kjer se
koljemo med sabo, da bi bili mi tisti srečnež, ki bo za uro dela
zaslužil 1,04 €. Cel julij in avgust se mečemo po zobeh,
delamo 12 ur na dan, 7 dni na teden, za 'štancami' prilezemo
do druge invalidne stopnje in izgubimo nekaj prstov, a vendar
zaslužimo761,28 €, ki za silo pokrijejo stroške avtobusnega
prevoza in malice, ki smo jih imeli v teh dveh mesecih. To je
dragocena izkušnja, saj ugotovimo, da smo ogabne 'šank
barve', saj nismo bili nič na soncu. Ko smo študenti, smo
odvisni od dobrovoljnosti staršev in razno raznih
štipenditorjev, da vendarle nekako dosežemo življenjski
minimum. Naše babice in dedki vsa ta leta trgajo drobižke od
pokojnine in jih skrivajo v nogavici, za žimnico, pod
vzglavnikom, v krušni peči (!) in še kje. Navadno ima ena
sama oseba v starosti nad šestdeset let več takšnih skrivališč,
saj jo daje senilnost, okrepljena z alzheimerjevo boleznijo in
se ta oseba vedno znova razveseli, ko najde fino novo
skrivališče za 2,6 €. Še vedno ostaja uganka, kako to, da ta
vrsta oseb nikoli ne naleti dvakrat na isto skrivališče. Torej –
starim staršem se z leti nabere nekaj tisoč evrov, za katere ne
vedo, da jih imajo. Nato nekega dne dedek v krušno peč vrže
cigaretni ogorek, zgori 1572,78 € v njej in posledično še vsa
hiša z dedkom in babico v njej, saj je dedek senilen in vrat
peči ni zaprl. Naši starši so zaprepadeni, ker so stroški
pogreba enormni, denarja pa od nikjer, saj so na vseh
družinskih srečanjih vsi poslušali zabavne zgodbice starih
staršev, kako 'šparata' za svoja pogreba, da ju spet nekaj tam
nekje na levo spodaj trga in da nas bo vse vrag vzel, zdaj pa
morajo starši sami kriti te stroške. Redki srečneži, ti se
navadno rodijo z zlato žlico v ustih, imajo nakupčkanih nekaj
tisoč evrov, pa jih vseeno ne upajo vložiti v varčevalne sklade
oz. delnice, saj se jim ta vrsta varčevanja zdi (ta nazor se med
»Slovenceljni« prenaša že genetsko) preveč tvegana, ker
obstaja možnost, da vsake toliko, kljub konstantni rasti sklada,
njegova vrednost tudi pade za kakšno tisočinko. Na žalost se

nekako ne zavedajo, da, ob konstantni rasti in občasnem
padcu, še vedno služijo in imajo naenkrat glavnico in dobiček
enaka. Tako se ta sorta ljudi odloči, da bo namesto s skladi
varčevala in bogatela z oddajanjem stanovanj. Dve leti
podrobno prelistavajo nepremičninske oglase, dokler končno
ne zasledijo stanovanja v bloku za 50.000 €, kar je ravno
toliko, kot so privarčevali oz. podedovali. Srečno se zaženejo,
zadevo kljub katastrofalnemu stanju in borni ohranjenosti
kupijo in jo začnejo renovirati. V enem letu jim teh 20
kvadratov uspe renovirati in za silo opremiti, kar jih stane
10.000 €, ki jih dobijo kot 'easy money' na kredit. Ker je
površina stanovanja premajhna, da bi vanj lahko naselili več
ljudi, začnejo iskati najboljšega ponudnika za najem. Končno
se od nekod iz Prlekije privleče študent, vajen katastrofalnih
življenjskih razmer in je mesečno pripravljen plačati 100 €,
vključno s stroški, za najem. Oddajalec stanovanja si
zadovoljno mane roke, ker naenkrat uvidi, da bo vsaj eno leto
mesečno prejemal 100 € praktično iz 'lufta', saj nekako pozabi,
da si je naredil 60.000 € stroškov. Ko se to spomni, se hitro
potolaži, da se mu bo zadeva v petih letih popolnoma pokrila,
od takrat naprej pa bo še samo služil. Seveda je revež neroden
tudi pri uporabi kalkulatorja in pritisne kakšno ničlo več ali
manj in ne pride do pravega rezultata – zadeva je pokrita po
petdesetih letih. Seveda se v petdesetih letih lahko zgodi
marsikaj – če ne drugega, bo stanovanje, ki ga oddaja, staro 90
let, sam pa 100 let. In stanovanje, ki ga oddaja, je potrebno
minimalno vsakih 10 let renovirati, da sploh lahko dobiš
najemnika. Čeprav bo do konca življenja živel v prepričanju,
da je neverjeten poslovnež, si bo s take sorte varčevanjem
samo še dodatno nakopal stroške.
Vesna Hudolist

Sandra Mitnjek
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Brucovanje 2009
Za prijatelje si je treba čas vzet in se z njimi poveselit.
Pravijo, da
s podporo
prijateljev
lahko rešiš
vsak
problem in
vsak velik
problem
se z
njihovo
podporo
zdi
manjši.

Da bi bilo raznoraznih problemov v času študija čim manj in da bi tiste redke, ki pa le nastanejo, lažje rešili, smo se študenti Višje
strokovne šole v Slovenj Gradcu tudi letos odločili, da med svoje prijatelje s postopkom brucovanja sprejmemo prestrašene študente
prvih letnikov oziroma bruce.

Brucovanje smo izvedli 27. novembra 2009 in lahko rečem, da je bilo
uspešno. Bilo je mnogo smeha, zabave, plesa in spletno oziroma utrdilo se je
kar precej prijateljstev.
Upam, da nam bo takšne odnose uspelo obdržati še naprej in da se bomo še
večkrat lahko pozabavali skupaj. Trdno sem prepričana, da bomo našli še
veliko priložnosti za takšna druženja; prvo kar kmalu, saj se že vsi skupaj
veselimo naše predbožične zabave in upam, da bomo takrat medse lahko
sprejeli še več prijateljev. Na tak način lahko dokažemo, da študij ne
predstavlja
samo
poslušanje v
predavalnicah,
ampak je še
veliko več.
Urša Andric
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Bica song
Stari bici sva se odločili,
da jesen življenja v šoli bova prebili.
Čeprav v križu naju seka
in vedno bolj naju daje zapeka,
sva odločeni, da posredujeva nekaj modrih resnic,
ki jih bo več, kot zamenjanih inkontinentnih plenic.
Čeprav s kostmi po hodnikih glasno rožljava,
sva odločeni, da zdrživa in se ne predava.
Včasih še v dom na malico skočiva
in si pasirane kosmiče naročiva,
saj morava imeti dovolj moči,
da pri vajah si nabereva prisotnosti.
Kar naju učijo, se nama zdi španska vas,
življenje je čisto spremenilo svoj obraz.
Mladina ne pozna več olike in manir,
le redko nama z zbadljivkami dajo mir.
Včasih pogrešava šivanje partizanskih nogavic
in zbujanje v objemu velikanskih stenic,
a kaj hočeva – svet se spreminja
in naju vsak dan na najino starost opominja.
Že pred časom sva oddali vloge,
da nama zamenjajo lesene noge,
saj plastične bi nama prinesle veliko sreče,
ker lesene so pač črvive in trohneče.
Ne čudite se najini previdnosti,
ta pride zaradi slabovidnosti.
Čeprav želiva si, da bi živeli zdravo,
imava trenutno probleme s počasno prebavo.
Počasi morava v dom oditi,
ker se je že začelo večeriti,
ob šestih imava še večerjo »na žlico«,
potem pa spanec prime eno in drugo bico.
Vesna Hudolist

Vesna Hudolist

Ljudje, ki stopajo po poti zbrani in se zavedajo njene
resnične vrednosti in pomena, se ne morejo nikoli
izgubiti.
mag. Samo Kramer
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Alkoskop
Laškorog (22. 12.-20. 1.)
Edini od alko-zodiakalnih znamenj v
veselem decembru ne boste imeli
problemov z ledvicami, ker jih hmeljni
napoj tako lepo očisti. Potrudite se s
študijem, da boste čim prej dobili dobro zaposlitev z dobro
plačo – slednjo boste potrebovali že samo zaradi pregovora
samega: »Več ko maš gnarja, več pira lahko kupiš.«.

Štok (22. 6.-22. 7.)
Spet se vam bo zgodilo, da kar ne boste
znali prenehati »gavdati« in spet ne
boste upoštevali delovnega časa vaše
priljubljene gostilne. Čas je že, da bi se
začeli zavedati, da so tudi natakarice samo ljudje, vi pa
stranka v gostilni, ne pa njen inventar, ki je lahko vedno tam.
Pridite kdaj tudi v šolo in nehajte viseti po gostilnah.

Vodkar (21. 1.-18. 2.)
Vaše zime, zahvaljujoč vodki, vsekakor
niso hladne. Če boste še v prihodnje pili
ta
krompirjev
čudež,
je
vaša
transformacija v Rusa skoraj neizogibna.
Ljubezensko življenje bo na trenutke dokaj klavrno, saj
nasprotni spol ne išče partnerja z rdečim nosom, pomečkanimi
lasmi in kislim zadahom.

Jeger (23. 7.-23. 8.)
Dokler ste »lovec« samo alkoskopsko, je
vse lepo in prav. Veseli december boste
preživeli zdravi, kar niti ni takšno
presenečenje, če pomislimo na vse
»žavbe« v vaši pijači. Vaše spolno življenje bo decembra
vsekakor dokaj zabavno, saj se bosta ob poskusih
»razplojevanja« oba prav prijetno in iskreno nasmejala.

Refoški (19. 2.-20. 3.)
Čakajo vas prelepi prazniki, ki jih boste
preživeli združeni z ljubiteljem cocacole. Če boste pretiravali z žinganjem,
vas
januarja
čakajo
neprijetna
presenečenja, vezana na vaš študij, konec leta pa lahko
pričakujete ploho izpitov z rahlimi zametki seminarskih. Ljubi
bog, vzemite si kaj časa še za študij!

Viskica (24. 8.-22. 9.)
Sredi decembra vas, zahvaljujoč ledu v
vaši pijači, čaka nekaj dni, ki jih boste
preživeli s prehladom. Denarno stanje bo
v prazničnih dneh bolj bolževo –
predvsem zaradi tega, ker vsak, še tako skromen prihranek,
poženete za vašo pijačo, ki pa ni ravno najcenejša. Morda
bodo praznične donacije sorodnikov malo izboljšajo vaše
finančno stanje?

Šnopsen (21. 3.-20. 4.)
Res je, da je ob pitju šnopsa skoraj
nemogoče dobiti kakšno bolezen, vendar
vseeno pazite – preveč te dobrote bo
vaša jetra kaj hitro spremenilo v klavrno
stvar, spominjajočo na idrijske čipke. Predlagam vam, da
novoletne praznike izkoristite tudi za kakšno očiščevalno kuro
in razbremenite vaše notranje organe.
Vinek (21. 4.-21. 5.)
»Belo al' pa rdeče, glavno, da po grlu
steče,« si zapojete zjutraj, nato pa počasi
vstanete. Finančno stanje v denarnici se
vam bo izboljšalo, saj bo stric Franc
odkril belo podmizno vino sumljivega porekla in ugodne cene.
Glede študijskih uspehov pa: tudi vi lahko doživite kakšnega,
če ne boste vsak prost trenutek preživeli v Frančevi družbi.
Likerčka (22. 5.-21. 6.)
Zelo radi pijete in zelo radi plešete, na
žalost pa se kar prepogosto zgodi, da
oboje poskušate delati isti čas in se
mnogokrat osmešite. Toliko le pazite, da
ne boste še učenja in pitja poskušali opravljati sinhrono.
Konec leta se vam bo zgodilo nekaj lepega, vendar temu ne
boste posvečali velike pozornosti – konec koncev bo šlo samo
za novo leto.

Merlotnica (23. 9.-23. 10.)
Vedno ste dobre volje in v
pripravljenosti za kakšen gostilniški
triatlon (biljard, pikado in ročni
nogomet). Pri vas je težko ugotoviti,
kdaj ste trezni, kdaj pa v vinjenem stanju – tega dejstva pa ne
jemljite kot nekaj dobrega. Ko izpovedujete ljubezen, se
vsekakor potrudite, da boste trezni, drugače se boste zraven
spet neumno hihitali.
Puškijon (24. 10.-22. 11.)
Morda se vam bo zgodilo kaj dobrega,
morda pa kaj slabega. Nikoli se ne ve.
Konec koncev prav radi živite v
napetosti. Svetujem pa vam, da, če se
vam že zgodi kaj slabega, ne vržete puškina v koruzo – vsaj,
kar se tiče študijskih peripetij, ljubezenskih zagat, finančnih
stisk in drugih eksistencialnih problemov.
Penilec (23. 11.-21. 12.)
Prihaja vaš čas – čas nazdravljanja s
šampanjcem. To leto le glejte na to, da
boste nazdravljali s steklenimi kozarci,
ker če nazdravljate s plastičnimi in se
zraven derete »ČIN!«, to ni to. Pazite, da mehurčki ne bodo
popolnoma zameglili vašega razuma in se potrudite, da boste
kdaj pa kdaj vsaj navidezno trezni.

