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     Vstop v novo leto 2010 je za Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec 
priložnost, da pregledamo do sedaj opravljeno delo in se ozremo za 
novimi izzivi. V tem letu naša šola praznuje 10. obletnico ustanovitve 
in delovanja. Ko analiziramo vse pretekle dogodke, lahko z 
gotovostjo trdim, da so naša leta ustanovitve, rasti in razvoja 
zaznamovana z besedami SPREMEMBA in USTVARJALNO.  
     Usmerjeni smo bili v kakovost in novosti, s katerimi bi kakovost 
učenja in poučevanja izboljšali. Šola je bila ustanovljena z namenom 
približati možnost terciarnega izobraževanja prebivalcem naše in 
sosednjih regij. Naši upi, da bo kandidatov, ki bodo želeli pridobiti 
višješolsko izobraževanje, dovolj, so bili več kot izpolnjeni. Danes se 
lahko z zadovoljstvom ozremo na vse naše diplomantke in 
diplomante, ki so uspešni, tako pri študiju kot pri nadaljevanju 
izobraževanja, in ugotavljamo, da so naši diplomanti pri delodajalcih 
cenjeni. 
     Spremembe so se dogajale tako na področju prostorov, 
tehnologije in metod kot na področju programov. Danes lahko 
izobražujemo v sodobnih, svetlih, urejenih prostorih, katerim se je 
pridružila tudi nova knjižnica. Pridobili smo dodatno računalniško 
učilnico s sodobnimi računalniškimi programi in z dodatnimi 
specializiranimi računalniškimi programi za poučevanje strokovnih 
predmetov. Uporaba računalniške tehnologije pri izvedbi je postala 
rutina, ki smo jo nadgradili še z elektronskimi tablami in 
videokonferenčno opremo. Klasično izvedbo izobraževanja 
kombiniramo s spletnimi učilnicami, ki omogočajo direktno 
komunikacijo med študenti in predavatelji in opravljanje obveznosti 
na daljavo.  
     Spremenili pa so se tudi programi – programe, s katerimi smo 
pričeli višješolsko izobraževanje, sta zamenjala prenovljena 
programa Poslovni sekretar in Ekonomist. Oba sta še bolj usmerjena 
v prakso, v znanja in veščine, ki jih mora študent pridobiti, in v večjo 
mednarodno primerljivost ter možnost nadaljevanja študija z 
uvedenim kreditnim ovrednotenjem. 
     V tem času se je bistveno spreminjala tudi zakonodaja. Z novim 
Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju je bila dana večja vloga 
partnerjem, s katerimi sodelujemo pri izvedbi izobraževanja. Tako 
imajo delodajalci, študenti in diplomanti poleg predavateljev 
pomembno vlogo v vseh organih višje šole. Vsi skupaj si 
prizadevamo, da bi tudi v prihodnje bili tako uspešni. 
     Praznovanje 10. obletnice zaznamujejo številni dogodki in 
prireditve. Iskrena zahvala vsem, ki pri pripravi in izvedbi 
sodelujete. Še posebej to velja letošnji generaciji študentov 2. letnika 
in seveda vsem predavateljem ter sodelavcem. 
     Posebna zahvala vsem, ki ste pri ustanavljanju in razvoju višje 
šole sodelovali in še sodelujete – vodstvu Šolskega centra, lokalni 
skupnosti, delodajalcem, mentorjem praktičnega izobraževanja in 
mentorjem diplomskih nalog, diplomantkam in diplomantom, 
študentkam in študentom ter vsem tistim v okolju, ki naš razvoj 
spremljate in podpirate.  
 
                                                      Ravnateljica mag. Gabrijela Kotnik 
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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. 
 
Naziv poklicne izobrazbe, 
pridobljen po končanem študiju: 

POSLOVNI SEKRETAR/POSLOVNA SEKRETARKA 
 
 

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. 
 
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po končanem študiju: 

EKONOMIST/EKONOMISTKA 
 

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 2010/2011 je že 
objavljen in 12. ter 13. 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 letošnjem letu smo se dogovorili s Fakulteto za 
komercialne in poslovne vede Celje za ustanovitev enote za 
izredni študij na lokaciji naše šole. Vpis bo potekal v 2. 
letnik po merilih za prehode. Vpišejo se lahko vsi 
diplomanti višješolskih strokovnih programov poslovni 
sekretar, komercialist in računovodja brez diferencialnih 
izpitov. Vse informacije lahko dobite na informativnih 
dnevih 12. februarja ob 16.30 in 13. februarja  ob 10. uri v 
predavalnici P15. 
 
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 02/88 46 502.  
 
 
 

Mag. Gabrijela Kotnik 
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Kaj vam na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pride prav?

Amstar 
 
Pri predmetu računovodstva uporabljamo računovodski 
program Amstar.  Ta program je namenjen manjšim podjetjem 
in samostojnim podjetnikom. Na vajah vsak študent dela za 
svoje namišljeno podjetje, knjižimo prejete in izdane 
dokumente v glavno knjigo, v DDV knjigo,  materialno 
knjigovodstvo in vse ostalo, kar spada k računovodskemu 
delu. Na ta način se seznanimo z delom s programom, kar nam 
bo v prihodnosti omogočalo lažje uvajanje v službah.  

Ana Lavre 
 

Videokonferenca kot sodoben pristop v 
izobraževanju 
 
Sodobna generacija živi v digitalnem svetu (Gmail, Facebook, 
Messenger…). Prav tako se informacijska tehnologija seli tudi 
na področje izobraževanja, torej v šole, fakultete, univerze. 
Na naši višji strokovni šoli 
je uporaba informacijske 
tehnologije postala standard, 
ki mu sledijo vsi študenti, 
predavatelji in ostali 
zaposleni.  
Ena izmed zelo dobrodošlih 
možnosti je 
videokonferenca, ki 
omogoča prenos slike, govora in podatkov med različnimi 
oddaljenimi lokacijami, in sicer dvosmerno. Sodelujejo lahko 
predavatelji iz drugih držav pri učenju tujih jezikov. Študenti 
lahko sami komunicirajo s študenti iz drugih držav v njihovem 
jeziku, saj je komunikacija z govorci tega jezika popolnoma 
nekaj drugega kot učenje tega na klasičen način. Sodelujejo 
lahko tudi posebni strokovnjaki pri raznih strokovnih  
predmetih, ki jih lahko študenti preko kamere tudi sprašujejo, 

z njimi izmenjujejo 
mnenja, ideje, izkušnje 
in znanje. Določene 
vsebine lahko postanejo 
bolj zanimive za 
študente, če se 
predstavijo na tak 
način. 
Tako je naša šola že 
nekajkrat vzpostavila 

videokonferenco z Višjo strokovno šolo Novo mesto. 
Predavatelja obeh šol sta skupaj izvedla predavanja o trženju 
preko socialnega omrežja Facebook, nevarnostih in zlorabah 
na internetu ter o računalniškem oblaku kot enem izmed 
najpomembnejših področjih informacijske tehnologije v 
prihodnosti. Videokonferenco smo vzpostavili tudi s šolo 
ISCAP na Portugalskem in z njimi komunicirali v angleškem 
jeziku. 
Študenti in  predavatelji naše šole se bodo tudi v bodoče 
povezovali z drugimi šolami, ki imajo podobne programe kot 
naša višja strokovna šola.  

Janja Razgoršek 

 

Projekti Erasmus od leta 2007 do 2010 
 
Mednarodni projekti Višje strokovne šole so bili vzpostavljeni 
že v letu 2003/2004 v okviru programov Leonardo da Vinci. 
Vključevanje Višje strokovne šole v mednarodne aktivnosti 
preko projektov Erasmus pa se je pričelo v šolskem letu 
2007/2008, potem, ko smo pridobili Erasmus Charter oz. 
Erasmus listino. Prvo leto smo v okviru teh projektov izvedli 
le mobilnost študentov (SMS – Student Mobility for 
Placement)), kar je pomenilo, da smo pridobili sredstva za 
prakso v tujini. V tujino je šlo 5 študentov: 
- Uroš Lukić: Gorenje Romania SRL, Bukarešta, 

Romunija; 
- Blaž Knez: Gorenje Austria, Dunaj, Avstrija; 
- Dejan Todorovič: ISCAP, Porto, Portugalska; 
- Tea Knuplež: ISCAP Porto; 
- Primož Brezovnik: Herberge ST Elisabeth, Berlin, 

Nemčija. 
 
Komentar Uroša Lukiča na izvedeno prakso v tujini, ki jo je 
opravljal v podjetju Gorenje Romania SRL: »Kaj pa se ti 
lahko zgodi boljšega… MEDNARODNE IZKUŠNJE – 
NEPRECENLJIVO.« 
 
V šolskem letu 2008/2009 smo aktivnosti preko projektov 
Erasmus razširili. Poleg prakse študentov v tujini smo v 
Erasmus mobilnost vključili še pedagoško osebje oz. ostale 
zaposlene. To je pomenilo, da so naši predavatelji izvajali 
predavanja na šolah v tujini (STA – Teaching Staff Mobility) 
oz. se tam usposabljali v okviru svojega predmetnega področja 
(STT – Staff Training).V letu 2008/2009 je bilo zato v 
mobilnost Erasmus vključenih več udeležencev naše šole. 
 
Prakso v tujini so opravljali naslednji študenti: 
- Ana Lavre: Gorenje UK, London, Anglija, 
- Maja Fišer: ISCAP Porto, Portugalska, 
- Staša Pinter: ISCAP Porto, Portugalska. 
 
Predavatelji oz. ostali zaposleni so na Portugalskem poučevali 
oz. se usposabljali: 
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ISCAP Porto: 

1. Milena Štrovs Gagič (STA),  
2. Marjeta Slabe (STT), 
3. Lidija Ajtnik (STT). 
 

ISCAL Lizbona:      
1. Janja Razgoršek (STT),     
2. Luka Urisk (STT),     
3. Dora Najrajter (STT),     
4. Sonja Smolar (STT), 
5. Mira Cajnko (STA), 
6. Silva Ledinek (STA). 

 

V šolskem letu 2008/2009 smo v okviru projektov Erasmus 
izpeljali tudi »Incoming« Mobilnost. Dr. Francisco Faria, 
predavatelj šole ISCAL je v maju 2009 vrnil obisk in je na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, rednim in izrednim 
študentom, predaval na temo financ. 
Letos delujemo v projektih Erasmus že tretje leto in 
vzpostavili smo nove stike na Češkem, v Španiji in še kje in 
načrtujemo mobilnost 7 udeležencev. 
Vsi udeleženci po vrnitvi z mobilnosti poročajo o pozitivnih 
izkušnjah in vsi želijo še kakšno udeležbo v mednarodni 
mobilnosti. Zavedamo se, da bi bile možnosti mednarodnega 
udejstvovanja študentov in predavateljev naše šole brez 
pridobitve finančne podpore iz projekta veliko manjše, četudi 
sredstva iz projekta v celoti ne zadostujejo. Zato si bomo tudi 
v bodoče prizadevali uspešno kandidirati na razpisih projektov 
Erasmus. Nenazadnje je zgovoren podatek, da smo v 10 letih 
obstoja Višje strokovne šole, preko projektov Leonardo in 
kasneje Erasmus projektov, izvedli 35 mobilnosti študentov in 
preko 20 mobilnosti predavateljev oz. drugih zaposlenih. 
Sodelovanje s šolo ISCAP je zelo uspešno. Programi njihove 
šole so sorodni našim, njihovo mednarodno  delovanje pa je 
zelo intenzivno. 
 
Spletna učilnica 
 
Študentje opravljamo svoje obveznosti preko e-učilnice, ki 
nam in profesorjem omogoča hitrejšo komunikacijo. Prednosti 
e-učilnice so v tem, da lahko študentje dane naloge oddajamo 
preko spleta, kar pomeni, da seminarskih in drugih nalog ni 
potrebno oddajati v fizični obliki. Na ta način komunikacija 
med študenti in profesorji poteka ceneje in hitreje. 
 

Urša Marošek 
 

 
 
Študentska skupnost 
 
Glavni cilj študentske skupnosti je narediti študij čim bolj 
prijazen za vse. Tako študente, kot tudi profesorje. V ta namen 
uspešno sodeluje s profesorskim zborom in vodstvom šole pri 
sprejemanju odločitev, povezanih s študijem. Seveda pa skrbi 
tudi za druženje in dobro voljo študentov izven predavanj. 
Organizira športna druženja, razne zabave ali pa samo krajša 
čas študentom na Facebooku (ime naše skupine je Višja šola 
Slovenj Gradec, naslov povezave pa je sledeči: 
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=37594748252&ref=t). 
 

Urša Andric 
 
ŠOLSKI CENTER SG 
Višja strokovna šola 
Koroška 11 
2380   SLOVENJ GRADEC 

 
Datum: 3. 2. 2010 
 
PROJEKT ERASMUS - MOBILNOST ŠTUDENTOV 
 

R A Z P I S 
 
ZA PRAKSO V TUJINI (SMP) v šolskem letu 2009/2010 
ZAPIRAMO IN VABIMO K PREDPRIJAVI ZA PRAKSO V 
TUJINI V ŠOLSKEM LETU 2010/11 
 
Na Višji strokovni šoli na podlagi Erasmus univerzitetne 
listine vsako leto nudimo študentom možnost, da 3-mesečno 
prakso opravijo v tujini oz. v državah EU. 
 
Vse zainteresirane, ki imajo status rednega ali izrednega 
študenta in imajo državljanstvo Republike Slovenije, 
obveščamo, da lahko informativno prijavo za prakso v tujini v 
šolskem letu 2010/2011 oddajo do konca februarja 2010, v 
referatu ali pri Erasmus koordinatorki, Karmen Grudnik. 
Prijavnico in več informacij o Erasmus praksi dobite pri 
koordinatorki ali na spletni strani šole.  
 
Primerno obvladovanje tujih jezikov je pri interesentih 
zaželeno oz. potrebno, po drugi strani pa je opravljanje prakse 
v tujini priložnost, da svoje znanje jezikov izpopolnite.  
 
Informativne prijave za naslednje šolsko leto bodo okvirno 
izhodišče za prijavo naše šole na razpis CMEPIUS-a (Centra 
Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja) za pridobitev sredstev, s 
katerimi se praksa v tujini sofinancira. 
 

   
    Koordinatorka Erasmus: 

Karmen Grudnik 
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Strateški svet in Komisija za zagotavljanje kakovosti 
 
 
V tej številki vam bomo predstavili člane Strateškega sveta 
(SS) in Komisije za zagotavljanje kakovosti (KZK). 
 

Renata Kresnik 
(predsednica SS) 
Po izobrazbi sem 

diplomirana 
univerzitetna 

ekonomistka. Moja 
prva zaposlitev je bila v 
letu 1983 v Koroški 
banki, d. d., Slovenj 
Gradec, kjer sem se 
skoraj 20 let ukvarjala z 

bonitetami podjetij ter odobravanjem kreditov podjetjem in 
samostojnim podjetnikom. V letu 2002 sem se zaposlila v 
podjetju NIEROS Metal, d. o. o., Slovenj Gradec, kjer pa v 
praksi preizkušam to, kar sem prej kot bančna uslužbenka 
svetovala podjetjem. Sem vodja ekonomike ter koordiniram 
delo v računovodstvu, financah, planu ter analizah in nabavi. 
Pridobila sem si tudi naziv predavatelja višje strokovne šole za 
program računovodja. 
 

Silva Ledinek 

(članica SS) 
Sem predavateljica in na 
Višji strokovni šoli, 
poučujem predmete 
Poslovni procesi, 
Projektno organiziranje 
poslovnih dogodkov, 
Osnove upravljanja in 
organizacije in vaje pri 
predmetu Prodaja. Sem 
članica Strateškega sveta 
šole, ki pripravlja 
izhodišča za razvojne 
usmeritve in politiko 
poslovanja šole. Na Višji 
šoli poučujem vse od 
njene ustanovitve, a mi 

delo s študenti še vedno predstavlja  nove izzive in priložnosti 
za nadgradnjo pedagoškega in strokovnega znanja. Na 
predavanjih dajem prednost pristnemu odnosu s študenti, 
ustvarjalnim razpravam in poglabljanju znanja z aktualnimi 
primeri iz prakse. Pri svojem delu sodelujem tudi s 
strokovnjaki iz prakse, ki jih bodisi povabim na šolo, da svoje 
praktične izkušnje delijo s študenti, ali pa pri izmenjavi 
izkušenj in znanja v njihovih podjetjih. Sem  mentorica 
številnim diplomantom pri pripravi diplomskih nalog. V 
okviru projekta Erasmus sem bila tudi dvakrat v tujini. Tako 
sem  na Danskem v Poslovni akademiji v Aarhusu  pridobila 
nekaj znanja o njihovih pedagoških pristopih in organizaciji 
dela,  na Portugalskem, v Lizboni pa sem med drugim na 
poslovni šoli ISCAL izvedla tudi predavanje o slovenskem 
gospodarstvu. Lepo in koristno je včasih pogledati, kako 
delajo v tujini, a še dosti lepša so  srečanja z našimi bivšimi 
študenti na domačih ulicah, ki znajo pohvaliti in ceniti naše 
delo z njimi in zanje. 

 
 
Andrej Vaukan (član SS) 
Po končanem študiju geografije 
na Univerzi v Ljubljani sem 
diplomiral še na Višji strokovni 
šoli Slovenj Gradec, smer 
komercialist. Zaposlen sem v 
logističnem podjetju v domačem 
mestu, kjer vsakodnevno 
uporabljam tudi znanje in 
izkušnje, pridobljene med 

študijem. Kot predstavnik diplomantov v strateškem svetu 
VŠS SG skušam izraziti potrebe in pričakovanja študentov, po 
nekaj letih zaposlitve pa tudi potrebe delodajalcev, saj v 
podjetju dnevno vidim, kakšno znanje in izkušnje so potrebni 
v praksi pri delu v komerciali. 
 

Ana Epšek (članica SS) 
Sem Ana Epšek, študentka prvega 
letnika Višje strokovne šole v 
Slovenj Gradcu, kjer sem tudi 
predstavnica študentov Strateškega 
sveta. Poleg študija se ukvarjam s 
športom, rada imam naravo, poletje, 
sonce in morje. Sem tudi velika 
ljubiteljica živali in jim posvečam 
kar se da veliko pozornosti in 
pomoči. V življenju si želim doseči 
marsikaj, zanima me ekonomija, 

politika in pa vse do različnih področij umetnosti. Ampak 
življenje je nepredvidljivo in postavlja pred nas vedno nove 
izzive in priložnosti, ki nam delajo življenje zanimivejše, zato 
jih nameravam sprejeti v čim večjem obsegu. Moj kratkoročni 
cilj pa je uspešno končati študij na višji in kasneje na visoki 
šoli, diplomirati in nato nadaljevati kariero nekje na področju 
zavarovalništva. Prosti čas najraje preživljam s svojo družino 
v naravi ali doma. 
 

Majda Bukovnik (članica 
SS) 
Sem predavateljica predmetov (ali 
njihovih delov), ki jih poznamo po 
kraticah OMP, PMS, EKP, in enega, 
ki je povsem nov in ga bom zato 
izpisala s polnim imenom: 
EKOLOGIJA. Ta je namenjen 
vsem, ki imajo radi naravo in bi se 
radi seznanili, s čim lahko – tako v 
poklicnem kot osebnem življenju – 
prispevamo, da bo onesnaževanja 

manj. Gre za predmet, ki odstopa od običajnih, zato je tudi 
način dela nekoliko drugačen. Prva, to je letošnja generacija, 
se je odlično izkazala, tako da so nam ure kar prehitro minile. 
Bliskovito so se iztekli trije meseci izvajanja predmeta in 
vsem nam je bilo žal, da je s tem konec tudi naših skupnih 
eko-raziskav in debat. V jubilejnem letu naše višje šole želim 
za naslednje desetletje vsem nam – študentom in 
predavateljem – čim več takšnih 'živih' ur z obilo  
raziskovalnega in kritičnega duha. 
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Aleksandra Kotnik 
(članica SS) 
Sem izredna študentka 2. 
letnika Višje strokovne 
šole, smer Ekonomist. 
Odločitev, da spet 
zajadram v šolske klopi, 
mi je dala nov zagon v 
življenju. Spoznala sem 
nove sošolce, ki so me 
zaradi komunikativnosti 
predlagali v strateški 
svet šole. Izvolitev je 
zame pomenila novi 
izziv, možnost 
pridobitve novih znanj in 
izkušenj še z drugih 

področij. S študijskim programom in njegovo izvedbo sem 
zadovoljna. S predavatelji dobro sodelujemo in imamo z njimi 
poseben in spoštljiv odnos. Moj cilj je uspešno zaključiti šolo, 
obdržati stike s sošolci, predavatelji in svoje pridobljeno 
znanje unovčiti pri svojem nadaljnjem delu.  Dodala bi še, da 
se v življenju učenje nikoli ne zaključi, zato je moja želja 
nadaljevati študij na tej šoli in priti do zastavljenega cilja. Do 
tja me žene prirojena želja po znanju in uspehu, vendar brez 
trdega dela in vztrajnosti ter medsebojne pomoči  bi bila pot 
do cilja po vsej verjetnosti  prestrma in predolga. 
 
Strateški svet sestavljata poleg predstavljenih še: Peter 
Slemenik in mag. Danica Pušnik. 
 

Anita Goltnik Urnaut 

(predsednica KZK) 
Sem predavateljica na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec, 
kjer sem zaposlena od leta 2000. 
Poučujem predmeta Poslovno 
komuniciranje v programih 
Ekonomist in Poslovni sekretar in 
Ljudje v organizaciji v programu 
Poslovni sekretar. Ker želim, da 
bi študenti kar najbolje izkoristili 

čas študija in si pridobili zanimive in koristne izkušnje, sem se 
v preteklosti ukvarjala z evropskim projektom mobilnosti 
Leonardo da Vinci, preko katerega so študenti opravljali 
praktično izobraževanje v tujini, predavatelji pa so se 
preizkusili v poučevanju na tuji šoli; zdaj pa sem aktivna na 
področju kakovosti. Od leta 2006 sem predsednica šolske 
komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, s 
kakovostjo pa se ukvarjam tudi na nivoju Skupnosti višjih 
strokovnih šol Slovenije in projekta Impletum, tretje leto pa 
sem članica Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko 
šolstvo in predsednica komisije za vodenje zunanjih 
evalvacijskih postopkov v višjem strokovnem šolstvu. Kot 
velik dosežek lahko štejemo, da smo kot vzorčna šola opravili 
pionirsko delo na področju spletnega merjenja zadovoljstva 
udeležencev, ki so ga nato uvedli na večini drugih višjih šol v 
Sloveniji.  Udeležencem izobraževanja je s tem ponujena 
možnost, da s svojimi mnenji prispevajo k izboljšanju 
študijskega procesa. V prostem času se ukvarjam s športom, v 
katerem prevzemam različne vloge; sem igralka odbojke sede, 
funkcionarka, inštruktorica odbojke za invalide, 
predavateljica, raziskovalka, pa tudi trenerka. 

Sonja Smolar (članica 
KZK) 
Sem predavateljica 
ekonomskih predmetov. Rada 
delam s študenti, letos pa 
delam še na projektu 
ustanovitve Izobraževalnega 
centra, Kariernega centra in 
Kluba diplomantov v okviru 
višje šole. V prostem času se 
rada potepam po svetu in 
odkrivam vedno nekaj novega. 
 

Erika Ošlak (članica KZK) 
Rojena sem v Vuzenici. Službovala 
sem v osnovnem šolstvu, nekaj let v 
gospodarstvu (Prevent, Lesna), nato 
v srednjem šolstvu. Na ŠC Slovenj 
Gradec sem zaposlena na Gimnaziji 
in sem predavateljica na VSŠ. 
Predavam Poslovni jezik, NE 1 in v 
programu Ekonomist. Do sedaj sem 
poučevala tudi v programih 
komercialist, poslovni sekretar in 

računovodja  in gostovala kot predavateljica Strokovne 
terminologije v tujem jeziku za strojništvo na Višji strokovni 
šoli Celje, dislocirani enoti na Ravnah. Na VSŠ sem bila v 
preteklem študijskem letu nosilka mednarodnega projekta 
Comenius-Asistent, dve leti sem bila vodja aktiva za splošne 
predmete na VSŠ in sem članica Komisije za kakovost. Prosti 
čas posvečam svoji družini. 
 

Samo Kramer (član KZK) 
Sem magister ekonomskih 
znanosti in kot predavatelj na VSŠ 
predavam ekonomske predmete 
(Podjetništvo in Poslovna 
logistika). Sem pisec različnih 
strokovnih člankov in reden 
predavatelj na mednarodnih 
znanstvenih konferencah. Najdete 
me med pisci učbenikov in skript 
in kot avtorja knjig z naslovom 
Lepota je moč duše ter Vse, kar ste 
že vedeli, pa si niste upali povedati 
na glas. 

 
Eva Fischer (članica KZK) 
Sem študentka 2. letnika višje strokovne šole, smer Tehnični 
komercialist. Pri komisiji za zagotavljanje kakovosti 
obravnavamo zadeve, ki se tičejo tako študentov kot tudi 

profesorjev, naša 
naloga pa je zagotoviti 
čimbolj prijetno okolje 
za izvajanje učnega 
procesa.  Prosti čas 
preživljam s svojim 
možem, psom in 
dvema muckoma. 
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Karmen Grudnik (članica 
KZK) 
Karmen Grudnik, univerzitetna 
diplomirana ekonomistka, 
poučujem na Srednji ekonomski 
šoli Slovenj Gradec kot učiteljica 
ekonomskih predmetov in na Višji 
strokovni šoli Slovenj Gradec kot 
predavateljica strokovnih 

predmetov v programu Ekonomist. V mednarodnih projektih 
sodelujem od leta 2005, na Višji strokovni šoli pa opravljam 
tudi funkcijo koordinatorke mednarodnih projektov Erasmus. 
Sem nova članica Komisije za kakovost, torej sem z delom v 
tej komisiji šele pričela. Ker na Višji strokovni šoli predavam 
tudi predmet Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, se delo 
v komisiji nekako povezuje s predmetom, ki ga poučujem. 
Verjamem v stavek »Kakovost je izpolnjevanje pričakovanj« 
Skupaj s člani komisije se trudim uresničevati cilj: »Kakovost 
naj postane način življenja naše šole«. 
 

Polonca Podovac (članica 
KZK) 
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. 
 
 

10. obletnica Višje strokovne šole Slovenj 
Gradec 

 

Višja strokovna šola Slovenj Gradec v letu 2010 
praznuje 10. obletnico delovanja, ob tej priložnosti smo 

pripravili naslednje aktivnosti: 

• posvet diplomantov s predavanjem gospe Marte 
Kos Marko na temo »kariere« (9. 2. 2010), 

• otvoritev Kariernega centra in Kluba 
diplomantov (9. 2. 2010), 

• posvet mentorjev praktičnega izobraževanja (10. 
2. 2010), 

• odprta vrata Višje strokovne šole (10. 2. 2010), 

• športno srečanje (16. 2. 2010), 

• delavnica Zavoda RS za zaposlovanje na temo 
»zaposlitveni razgovor« in 

• slovesnost ob 10. Obletnici, skupaj s podelitvijo 
diplom (18. 2. 2010). 

 
Odprta vrata Višje strokovne šole bodo v sredo, 10. 

februarja, ob 12. uri. 

 
 

Predstavitev Kariernega centra in Kluba 
diplomantov 

 
Zakaj ustanavljamo  na višji šoli Karierni center? 
 
Vsi se dobro zavedamo, da imajo le najboljši kadri več 
možnosti pri izbiri zaposlitve. 
 
Prepričani smo, da se je potrebno nenehno prilagajati 
spremembam in se razvijati. Zavedamo se,  da  želite vedeti in 
znati še več in sami narediti nekaj za svojo boljšo prihodnost. 
 
Želimo, da bi z ustanovitvijo Kariernega centra  bili v središču 
vi, študenti. Z našo pomočjo bi vas informirali, vam svetovali 
in usmerjali vaš osebni in strokovni razvoj, navezovali 
tesnejše stike s podjetji in delodajalci in vas pripravili za trg 
dela in življenje. 
 
V okviru Kariernega centra vam bomo sporočali aktualne 
novice s področja zaposlovanja, članke in dajali nasvete za 
iskanje zaposlitve ter razvoj kariere. 
 
Kaj želimo doseči z ustanovitvijo Kluba diplomantov? 
 
Naš cilj je predvsem spodbujati povezave med diplomanti in 
šolo, spodbujati povezave med diplomanti, ponuditi 
izpopolnjevanje znanja na osnovi interesov diplomantov, 
dajati možnosti strokovni in osebnostni rasti. 
 
Člani Kluba diplomantov bodo redno obveščeni o vseh 
aktivnostih šole, imeli možnost neformalnega izobraževanja 
na osnovi  interesov in potreb na delovnih mestih, vključevali 
se bodo lahko v posvete in konference, izmenjavali  mnenja, 
nenazadnje pa diplomantom ponujamo tudi prijetno druženje 
in sprostitev. 
 
 

Ustvarite svojo kariero. 
Bodite konkurenčni. 

Naučite se pravilno (po)iskati zaposlitev. 
 

 
Na spletni strani šole je prijavnica za včlanitev v KC in KD;  
pošljite jo na elektronski naslov: sonja.smolar@sc-sg.net 
 

Sonja Smolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Življenje je sestavljeno iz svetlih 
in temnih trenutkov. Kateri 

trenutki pa prevladujejo v našem 
življenju, je odvisno od poti, ki 

vodijo posameznika do izbranega 
cilja. 

Samo Kramer 
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Prispevki naših diplomantov 
 

Konec študija geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Kam zdaj? Takoj v težak lov za službo, ali še malo podaljšati 
študij? Navsezadnje še nihče izmed kolegov ni diplomiral, pa 
tudi brezskrbnemu študentskemu življenju se še ne bi 
odpovedal, sem razmišljal. 
Odločitev je padla - eno leto bom t. i. »statusar«. Če lahko 
toliko drugih, bom pa še jaz izkoristil status študenta, ki 
prinaša številne ugodnosti, sem si rekel, in se nameraval 
vpisati kar na eno višjo šolo zgolj zaradi statusa. Najbližja je 
bila Višja strokovna šola Slovenj Gradec, zato sem se vpisal v 
program komercialist. Tako sem po osnovni šoli znova pristal 
na Štibuhu.  
Iz gole radovednosti sem šel na par predavanj, na začetku 
sicer imel občutek, da tja nikakor ne sodim, nato pa kmalu 
ugotovil, da bi lahko iz tega nastalo nekaj resnejšega in 
koristnega. Dobri sošolci, predvsem pa nekaj odličnih 
profesorjev so me motivirali, da sem ostal in izkoristil 
verjetno skoraj vse možnosti, ki jih je ta ustanova takrat 
nudila.  
S kolegi in kolegicami smo začeli z aktivnostmi na kulturnem, 
športnem in zabavnem področju. Vse to v okviru takrat 
ustanovljenega Študentskega sveta. Eden izmed projektov je 
bil študentski časopis ŠUS – Študentski Ustvarjalni Svet. Prva 
številka je luč sveta ugledala decembra 2005 in danes z 
veseljem ugotavljam, da nove generacije študentov nadaljujejo 
naše delo, saj beremo že 15. številko ŠUS-a. 
Med možnostmi, ki jih je šola nudila, bi še posebej izpostavil 
možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini v 
okviru programa Leonardo da Vinci. Trije meseci dela v 
Gorenju Polska v Pruszkówu na Poljskem v prvem in na 
Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju v drugem 
letniku so mi dali več izkušenj, pa tudi uporabnega znanja, kot 
večina predavanj, zlasti tistih, kjer so profesorji brali s 
prosojnic. Takrat si nikakor nisem mislil, da mi bo kdaj npr. 
znanje poljščine dejansko koristilo. Danes delam v 
logističnem podjetju in pokrivam tudi poljski trg. Koristnega 
znanja res nikoli ni preveč, prav tako prijateljev in znancev ter 
vezi. Sam z veseljem ostajam povezan s šolo preko 
strateškega sveta, v katerem sem predstavnik diplomantov. V 
čast mi je tudi, da bom sodelavcu, ki je izredni študent, mentor 
pri pisanju diplomske naloge in tudi tako na nek način ostal 
povezan s šolo. 
Upam, da se današnji in bodoči študenti in študentke zavedajo 
priložnosti, ki jih imajo na VŠS Slovenj Gradec. Res je, da se  
vedno ne ponujajo same, ko pa se, jih je pa potrebno takoj 
zagrabiti. Jaz sem jih in ni mi žal. 
 

Andrej Vaukan 

 

 
Sem Sabina Ostruh, diplomantka Višje strokovne šole Slovenj 
Gradec. Za to šolo sem se odločila, ker me veseli poklic 
poslovne sekretarke. 
Ob prvih stikih s šolo me je zelo pozitivno presenetil odnos 
vseh zaposlenih ter njihov način sporazumevanja s študenti. 
Dobila sem občutek, da bom lahko z vsemi vzpostavila dober 
odnos.  
Na Višji strokovni šoli sem pridobila veliko uporabnega 
znanja, ki mi je sedaj pri delu v pomoč. Velik poudarek bi 
dala opravljanju obvezne prakse. Najboljše je, če jo študentje 
opravljajo na tistem delovnem mestu, za katerega študirajo. 
Na takšen način si pridobijo prve praktične izkušnje z 
opravljanjem poklica. Meni je obvezna praksa prinesla veliko 
delovnih izkušenj in veliko uporabnega znanja pri opravljanju 
izpitov na šoli, saj je mogoče povezati teorijo s prakso.  
Cilj diplomske naloge je bil predvsem ugotoviti problem 
ustanove brez spletne strani oz. s slabo spletno stranjo. 
Ugotovila sem, da je s tem prepoznavnost ustanove zelo 
majhna. Malo je tudi možnosti vzpostavitve kontakta. S 
spletno stranjo bi se ta težava rešila, saj bi stranke na spletni 
strani našle veliko uporabnih informacij.  
Zbrala sem tudi vse osnovne podatke in ostalo gradivo za 
spletno stran. To so predvsem podatki, kje se CSD nahaja, 
kontaktne številke, naslovi e-pošte zaposlenih in kratke 
obrazložitve dela strokovnih in ostalih zaposlenih.  
Cilj je bil tudi izdelati predlog spletne strani ustanove. Pri 
izdelavi predloga spletne strani sem upoštevala rezultate 
ankete, pa tudi svoje ideje. Izdelala sem ga tako, da je 
pregleden; ne vsebuje animacij. Skoparila sem tudi z 
raznolikostjo barv in izbirala med odtenki zelene. V predlog 
sem vključila veliko informacij, ki so razdeljene po poglavjih. 
Izdelala sem tudi forum, kjer lahko izberemo področje, iz 
katerega imamo vprašanje ali se želimo le informirati. 
Priročna poglavja se mi zdijo predvsem seznam strokovnih 
delavcev, povezave ter obrazci. 
Z diplomsko nalogo z naslovom: Predlog spletne strani za 
center za socialno delo Radlje ob Dravi bi ustanova veliko 
pridobila na razpoznavnosti. Najbolj pomembno pa bi bilo za 
vse občane, da bi jim bile določene informacije bolj na dosegu 
rok.  
 

Sabina Ostruh 
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Že kot malčka v vrtcu nas šolski sistem skozi igro pripravlja in 
spodbuja k samostojnemu razmišljanju, razvoju naših malih 
možganskih celic, kreativnosti in spretnosti. S prvimi malimi 
koraki stopamo skozi vrata, ki nas popeljejo na vseživljenjsko 
pot učenja. Osnovno šolo spoznavamo kot obveznost našega 
vsakdana. Nekateri z veliko motivacijo, drugi v raziskovanju 
neznanega srkajo znanje in modrosti učiteljev. Hitro nastopi 
leto odločitve o nadaljevanju naše poti učenja. In seveda prvo 
resno soočenje z željo – kaj si želimo delati v svetu, ko 
odrastemo? Razmišljanja o tem se opirajo tudi na zaznavanja, 
spodbude in napotke naših staršev ter učiteljev, ki so nas 
spremljali ta leta. In tako sprejmemo prvo, za nas zelo 
pomembno odločitev. Odločitev o nadaljevanju šolanja je 
seveda odločitev vsakega posameznika. Zanjo se odloči na 
osnovi potreb, želja in zmožnosti. Šolska vrata za nadaljevanje 
študija so odprli različni šolski centri po Sloveniji. Na mojo 
srečo in zadovoljstvo tudi v Slovenj Gradcu. Mojo odločitev 
za nadaljevanje študija ob delu, sem tako sprejel z velikim 
navdušenjem, saj mi je bila dolga pot do Maribora, Celja ali 
Ljubljane odveč. Po temeljitem premisleku in dobri uvodni 
predstavitvi programa sem se odločil za nadaljevanja študija 
na smeri Poslovni sekretar.  Delovno mesto, ki sem ga takrat 
opravljal, mi zaradi srednješolske izobrazbe ni omogočalo 
ustreznega napredovanja. Z diplomo leta 2005 se je to 
spremenilo. Pridobil sem licenco za opravljanje nadzora v 
našem podjetju. S svojim napredovanjem sem tako hkrati 
nastopil tudi mesto vodje delovne izmene.  S študijem sem 
izpopolnil svoje znanje na upravnih področjih, ki jih zaradi 
narave dela moram poznati. Tako mi danes soočanje z 
različnimi vladnimi inštitucijami ne predstavlja nobenih ovir 
in z lahkoto uspešno zastopam naše podjetje.  Način študija na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec zajema široko področje 
pisanja seminarskih nalog in njihove samostojne predstavitve. 
Vsak človek ima v sebi strah, ki ga omejuje pred javnim 
nastopanjem. In z velikim veseljem priznam, da sem ga s tem 
študijem skoraj izgubil. Ostaja še (skrita) majhna trema, ki mi 
zatrese glas ali roko, a je zaradi mnogih vaj v teh letih 
zanemarljiva in čisto človeška.  Strokovna, zanimivo izpeljana 
predavanja, odlični profesorji, ogromno ur dela, lastna 
opažanja in ugotovitve so me pripeljale do uspešno opravljene 
diplome. S ponosom povem, da sem kot izredni zunanji 
sodelavec šole svojo diplomo že nekajkrat predstavil rednim 
študentom šole. Ponosen tudi zato, ker vem, da mi brez 
uspešno končane šole in metod dela na njej, to nikoli ne bi 
bilo dano. A moje želje po doseganju novih podvigov na moji 
vseživljenjski poti učenja se s to diplomo niso končale. 
Spodbudile so moje male možganske celice, kreativnost in me 
usmerile v nadaljnji študij. 
 

Matej Suhovršnik 

IZ NOVE KNJIGE 

AFORIZMOV: 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. 

 
Il sesso d’oggi è interamente irrelevante, tanto 

veniamo assaliti da qualcuno ad ogni passo. 
  

Zakonska zveza je podobna parlamentarnim 

volitvam. 
 

Marriage is like parliamentary elections. 
 

Die Ehe gleicht der Parlamentswahl.  

 
Il matrimonio somiglia alle elezioni parlamentari. 

  
Napihnjenost ni posledica slabe prebave, 

ampak slabega razumevanja in poznavanja 

samega sebe. 
 

The cause of flatulence is not bad digestion, it's 
poor understanding and knowing yourself. 

 
Die Aufblähung ist keine Folge der 

schlechten Verdauung, sondern eines 

schlechten Verständnisses für, und einem 

schlechten Vertrautsein mit sich selbst.  
 

La gonfiezza non è la conseguenza della cattiva 
digestione, ma della male compressione e 

conoscenza di se stesso. 
 
 
 

Samo Kramer 
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10 LET V SLIKI 
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Zgodilo se je… 
 
Od zadnje izdaje ŠUS-a do danes. 
 

Prednovoletna zabava 
23. 12. 2009 smo se študentje ob 20. uri zbrali v Music pubu, 
da se malo pozabavamo pred nastopom novega leta. Zabave 
smo se vsi veselili, ker smo se imeli mesec pred to zabavo 
zelo lepo že na brucovanju. Veliko smo se smejali, tudi plesali 
smo, predvsem pa smo nazdravljali, kot se to za takšne zabave 
in v času veselega decembra nasploh spodobi. V zgodnjih 
jutranjih urah smo začeli zaključevati naše prijetno druženje in 
drug za drugim počasi začeli odhajati domov, dobro 
pripravljeni na praznovanja, ki jih je veseli december še 
prinesel. 

Vesna Hudolist 
 

Ekskurzija v Tovarno aluminija »Talum« 
Pa je prišel torek. Sicer so bile »ubitačno« nizke temperature, 
vendar smo zdržale. Vseh sedem (pravljično število ☺) se nas 
je odpravilo na Ptuj, v tovarno Talum, kjer teče proizvodnja 
aluminija. Spremljala nas je profesorica Marta Belič, katere 
budno oko ni izpustilo nobene malenkosti. Ob pol devetih so 

nas pričakovali tam in nas po uro in pol trajajočem predavanju 
oblekli v »uniforme«, ki jih lahko vidite na sliki. Naslednji 
dve uri smo se sprehajali po tovarni in poslušali »walk on« 
predavanje. ☺  Videli smo tudi sončno elektrarno in prav 
neverjetno je, kako sonce vpliva na nas, še tako majhne stvari 
nas nasmejijo. Sicer pa je ekskurzija minila kar hitro in po njej 
smo skočile na nekaj za v trebušček, kar je enim še naslednji 
dan povzročalo težave. Pa lep pozdrav! 

Anja Leskovšek 
 

 
Predavanje o socialnem podjetništvu 

V sredo, 20. 1. 2010, je pri predmetu Podjetništvo, potekalo 
predavanje gospe Marjete Vaupot, mag. poslovnih ved, na 
temo socialnega podjetništva. 

 
Ekskurzija/izlet v muzej premogovništva Velenje 

Na naši šoli nam omogočajo veliko aktivnosti, seveda pa je 
vse odvisno od organizacije, ki pa jo sprožijo in izpeljejo 
profesorji.  
Naš profesor, mag. Samo Kramer nam je v začetku leta pri 
predmetu Poslovna logistika obljubil obisk muzeja 
premogovništva v Velenju in obljubo tudi izpolnil. 
Tako smo se 15. 12. 2009 v hladnem jutru odpeljali proti 
Velenju. Ob 8. uri smo prispeli na cilj ter vstopili v preddverje 
muzeja, kjer nas je pričakala simpatična gospa, pri kateri smo 
poravnali vstopnino, v katero je vključena "knapovska" malica 
ter ogled, ki ga vodi izkušen vodič. 

Vodič Toni nas je odpeljal v prostor, kjer knapi pustijo svoja 
delovna oblačila. Vsem je bilo zelo zanimivo in tudi malo 
čudno videti vsa oblačila obešena tik pod stropom, kakor so 
jih včasih spravljali. Sedaj pa imajo za obiskovalce 
pripravljena zaščitna oblačila in čelade na obešalnikih in v 
zabojih. Vsak od nas si je izbral svoj kos oblačila in čelado,  te 
pa so različnih barv in ločujejo vrste delovnih mest med seboj. 
No pa v jamo! :) Z dvigalom, ki drvi v globino s hitrostjo 
4m/s, smo se odpeljali 160 m globoko v rove, kjer so včasih 
kopali rudo. Občutek, ki smo ga vsi doživeli pri potovanju z 
dvigalom ni bil najbolj prijeten, še posebej ne za tiste, ki imajo 
težave z majhnimi temnimi prostori ali nihanjem pritiska. V 
rovu, kamor smo prispeli po "razburljivi" vožnji, je bilo 
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presenetljivo toplo, okoli 20 stopinj celzija. Pričakal nas je 
fotograf, ki je napravil skupinsko sliko višješolskih knapov.  
Vodič nam je vseskozi pripovedoval o težkem delu rudarjev, 
ki so živeli za ta rudnik, ki pa ni bil tako prijazen do njih. 
Uteho jim je nudila zaveznica sv. Barbara. Njena kapelica je 
najgloblje  ležeča kapelica v Sloveniji. 

Prva postojanka je bil prostor, opremljen s televizorji, na 
koncu sobe pa je bila miza, za katero je sedel Anton Aškerc, 
ki nam je povedal, kako je on doživljal knapovsko življenje, 
prebral nam je tudi eno izmed svojih številnih pesmi, ki so se 
nanašale na rudarje in rudarsko življenje. Da ne bo pomote, ta 
bradati gospod je bil le ena izmed figur, ki jih v rudniku ne 
manjka, njihova naloga pa je prikazati čimbolj pristno sliko 
izpred 200 in več let.  
Med hojo po ozkih rovih smo doživeli veliko zgodovinskih 
prikazov, od malice rudarjev do plazu v rovu, potresa in pa 
tudi meni najbolj zanimivega dela, ki prikazuje eksplozijo. 
Morda pa le zato, ker sem imela čast sprožiti zaigrano 
eksplozijo. Tla so se pričela tresti, bliskalo je in kar naenkrat 
se je pričelo kaditi ... res zanimivo. Manj prijeten, zame zelo 
pretresljiv del je pa nastopil, ko nas je vodič popeljal v rov ter 
nam predstavil najbolj trpeče delavce v takratnih črnih jamah. 
Otroci in konji. Groza, že kot majhne otroke so jih poslali na 
delo v rudnik, kjer so sicer opravljali "lažja" dela, ampak v 
današnji časih, ko imajo otroci vsega čez glavo, je to za nas 
nepredstavljivo. Konji so se skotili že v rudniku, nikoli niso 
videli travnikov ali zaužili sveže trave, pri enem letu starosti 
pa so že oslepeli, zaradi teme seveda. Njihova življenjska 
doba se je zaradi trdega dela prepolovila. V prvi polovici 20. 
stoletja so prepovedali delo otrokom, mlajšim od 14 let, konje 
pa so nadomestili stroji.  

Toni nas je popeljal v jedilnico, kjer smo pojedli svoje malice 
in se malo odpočili. Nato smo se odpeljali s tekočim trakom, 
ki je spominjal na futuristične sprehode za lene ljudi. Sledila 
je vožnja s podzemnim vlakom, ki nas je pripeljal do zadnje 
postojanke, kjer smo si ogledali sodobno premogovništvo. Ste 
vedeli, da je plast rude v Velenju najdebelejša plast, najdena 

na svetu in sega vse do Topolšice, kar je 12,5 km, v širino pa 
meri kar 2,5 km ...??? 
Polni pozitivnih, zaradi urejenosti muzeja, ter grenkih 
občutkov, zaradi težkega življenja ljudi v preteklosti, smo 
zapustili to rudarsko mesto, ki se je razvilo prav zaradi te 
dejavnosti. Obisk muzeja pa toplo priporočam vsem, ki ga še 
niste obiskali. 

Eva Fischer 
 

Gradovi kralja Matjaža 
 

»Korošci smo zmerom za mušter bili, na sveti ni bolš'h, ni 
bolš'h l'di!« 

 
Pogosto se o Koroški govori kot o tistem nerazvitem, 
nepoznanem delu Slovenije. Pa vendar v vseh pogledih temu 
ni tako. Kdo ne pozna Uršlje gore, Pece in  legendarnega 
Kralja Matjaža, ki s svojimi vojščaki počiva pod Peco? Prav 
temu Matjažu na čast se je 30. in 31. januarja 2010, v parku 
Kralja Matjaža v Črni na Koroškem, že osemnajstič zapovrstjo 
zbralo več tisoč ljudi. Eni so gradove izdelovali, drugi so 

izdelovalce vzpodbujali, spet tretji pa so si gradove le 
ogledovali. Med slednje sodimo tudi me, 5 študentk, ki nekaj 
pač moramo doživeti. Gnali sta nas radovednost in želja po 
druženju. Oboje pa se ob istem časa na istem kraju da potešiti 
prav med vsemi temi mrzlimi umetninami. Težko je z 
besedami opisati vse doživeto. Bilo je kot v pravi zimski 
pravljici, dišalo je po zakuhanem vinu, slišati je bilo koroško 
glasbo, gradovi so se iskrili v soju svečk in bakel in prav 
nikogar ni motilo, da so se dokaj hitro skrili pod odejo 
novozapadlega snega, ki kar ni in ni hotel nehati naletavati.  
Skratka, bilo je nepozabno. Marsikje bi si Korošce res lahko 
vzeli za »mušter« in poskušali organizirati kakšno podobno 
prireditev, ampak original je pa le original in Korošec je le 
Korošec. 

Urša Andric 
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Vtisi študentov 1. letnikov o praksi 
 
Zdravo. Sem Anja Borko, prakso imam na Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem. Delam v 
računovodstvo, kjer opravljam različna dela: pregledovanje 
evidence različnih stroškov, obračunov plač in potnih stroškov 
zaposlenih, izvajam različna administrativna dela v zvezi z 
dokumentacijo, pogodbami in ostalimi dokumenti, 
komuniciram s strankami, vpisujem podatke potnih stroškov v 
poročila, priprava različnih dokumentov na Microsoft Word, 
računanje podatkov v Excelu.... Na praksi mi je zelo »fajn«, 
vsi so zelo prijazni in se dobro razumemo.  

Anja Borko 
 
Delovno prakso opravljam na Osnovni šoli Mežica, in sicer 
pomagam tajnici. Med prakso opažam, da dela ni tako zelo 
malo. To delo vključuje veliko znanja, spretnosti, 
komunikativnosti, predvsem pa volje. Počutim se odlično, saj 
sem tega vajena. Všeč mi je, ker je delo takšno, da imaš non 
stop stik z ljudmi. Kaj delam? Veliko različnih stvari, med 
njimi kopiranje, pisanje naročilnic, pisanje pogodb o 
odpovedi/zaposlitvi, odpiranje in sortiranje pisem, 
popisovanje drobnega inventarja, oglašati se na telefon, 
pošiljati fakse, usmerjevati/informirati obiskovalce in še 
veliko drugih del. Všeč mi je, ker vse poteka sproščeno (razen, 
kadar je res veliko dela), mirno in ljudje so prijazni. 

Natalija Petrič 
 
Na praksi sem na Zavarovalnici Maribor v Slovenj Gradcu. 
Delam od 7 do 15. ure. Večinoma delam na računalniku, 
PowerPoint predstavitve in takšne zadeve, pa tudi Excel 
tabele. Odlagam spise v arhiv, hodim na banko. »Štemplam ko 
nor«. To je pa tudi bolj ko ne to. Moram reči, da sem prijetno 
presenečen nad samim praktičnim delom. Poudarim naj, da mi 
ni dolgčas. 

Luka Čas 
 
Hm, hm, kaj naj povem o praksi? Začnem ob 7. in delam do 
15. ure. V pisarni sem še z dvema zaposlenima. Kar se tiče 
samega dela, pregledujem pošto, kopiram, delam kaj v Excelu, 
vežem kakšne skripte, pišem potne naloge, pošiljam fakse, 
izpolnjujem naročilnice in razne obrazce. V glavnem: ni mi 
dolgčas, imam se zelo »fajn«. 

Tina Rozman 
 
Sem na praksi v Metalu. Začnem ob 7., končam ob 15. uri. 
Kopiram, vpisujem, kreiram delovne naloge... V pisarni nas je 
5. Skratka, ni mi dolgčas. 

Nikki Petan 
 
Prakso začnem zjutraj ob 7. uri, seveda je vstajanje ob 5.45 
najbolj mukotrpna zadeva, ki obstaja. Ob prihodu na ZMB z 
Luko spijeva kavico, obvezno prebereva novice in se počasi 
lotiva spisov. Na kratko: pisanje seznamov, vezanje in 
arhiviranje. Moja dolžnost je tudi obisk banke. Ko pridem 
nazaj, grem na pošto. Nato  to pošto vpišem in raznosim po 
zavarovalnici. Tako sem spoznala že res veliko ljudi. 

Tjaša Hojan 
 
 
 
 
 
 

V pisarni sem s svojo mentorico ki mi pomaga pri raznih 
delih: izdelava evidenc o udeležencih izobraževanja, 
spoznavanje programa PUM, razni sestanki (spoznavanje 
delovnega procesa), označevanje podatkov po listinah, 
urejanje podatkov v časovnicah, fotokopiranje listin, izdelava 
časovnice in vnašanje podatkov, zlaganje listin v registratorje, 
urejanje arhiva, pomoč pri pripravi ESS poročil (opremljanje 
dokomentacije z žigi, označevanje podatkov...), pomoč pri 
pripravi ponudb, spoznavanje delovnih procesov (področje 
jezikov in tržnih dejavnosti)… Pa še bi lahko našteval. Delam 
8 ur na dan. Res mi ni dolgčas, posebno rad pa imam malico.  

Peter Prevorčič 
 

Obvezna praksa, »fajn« si ti, 
a kaj, ko v številkah svet se vrti. 
Vsak dan 8 ur predolgo se zdi, 

saj raje »kofetkali« bi mi. 
 

Naj mine ta mesec in malo še več, 
pa gremo mi v šolske klopi. 

Saj t'k' hudo pa spet ni, 
tako, da dragi moji preživeli bomo vsi. 

Majda Kobolt 
 
Začnem ob osmih, pregledam pošto, jo vpišem, vmes kaj 
skopiram, zlagam kakšne račune, kaj ožigosam.  Potem je tako 
malica, po malici pa grem naprej zlagat kakšne papirje, kaj 
kopirat, kaj računat za letno poročilo. Potem je pa tako ali tako 
ura ena in grem domov, kar je najboljše.  

Maja Širnik 
 
Svojo prakso opravljam na javnem komunalnem podjetju v 
Dravogradu. Delati pričnem že od 6.45, končam pa ob 15.00, 
razen ob petkih, ko končamo ob 13.45. Na praksi imam kar 
veliko dela, tako da mi ni skoraj nikoli dolgčas. Po navadi 
odpiram im popisujem prejeto pošto, kopiram, skeniram 
račune, iščem določene papirje v fasciklu, vnašam liste v 
fascikle itd.  

Silvo Proje 
 
Moje praktično delo se začne ob 7. uri zjutraj na Šolskem 
centru Slovenj Gradec v računovodstvu. Delo, ki ga 
opravljam, mi je zelo všeč in zanimivo. Kontroliram račune, 
pospravljam dobavnice v fascikle, nosim denar na banko itd. 
Ob 10. uri imamo malico. Imam tudi zelo zanimivo družbo, 
saj imam same sodelavke. Delo zaključimo ob 15. uri. 

Darko Soldo 
 
Prakso imam na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem. 
Moj delovnik je od 7.30 do 15.30,  v sredo od 7.30 do 16.30 
ter v petek ob 7.30 do 12.30. Imam se zelo dobro in z vsemi se 
razumem odlično. Moje delovno mesto je glavna sprejemna 
pisarna, kjer svoje delo opravlja tudi njihova poslovna 
sekretarka. Zjutraj najprej odprem pošto in jo nesem 
direktorici, ki jo pregleda, nato pa jo razdelim po hiši. Nato 
me čakajo raznorazna dela, kot so kopiranje, knjiženje, klici in 
tako dalje. Ni mi žal, da sem se odločila za Center za socialno 
delo in v službo odhajam z veseljem. Upam tudi, da me bodo 
drugo leto spet vzeli, ker od prakse odnesem veliko novega 
znanja. 

Nina Neureiter     
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Kako posneti mehiško telenovelo? 
 
Vsak dan lahko po mnogih TV postajah gledamo novo čudo, 
katero je polno »vsakdanjih« ljudi in »vsakdanjih« dogodkov. 
Ker se bliža valentinovo, je sedaj primeren čas, da slednjo 
zadevščino malce bolj podrobno obravnavamo.  
 
To čudo je prav tako napolnjeno z raznimi globokimi 
modrostmi in zasnovano v stilu dramatskega trikotnika. 
Seveda zasnova poteka prvih 76 nadaljevanj, vrh je navadno 
dosežen v poprečju 9-krat na oddajo, okoli 2914. dela pa sledi 
razsnova in konec nadaljevanke.  
 
Da, to čudo je nadaljevanka, 
ampak ne kar tako katera koli. 
To je mehiška telenovela. In 
očitno bi se tudi vi radi silili v 
ospredje z ustvarjanjem svojega 
mehiškega poca, ker dugače te 
pisarije ne bi brali. Pa pljunimo v 
roke (ne dobesedno, oh, malo 
prepozna sem bila) in se lotimo 
dela po liniji najmanjšega 
odpora.  
 
Najprej rabimo izvirno in 
prepričljivo zgodbo. Revna 
delavka Dolores in bogat 
posestnik Ronaldo se »zapazita« 
na latifundiji. Dolores je 
sezonska delavka, čeprav je lepa 
kot slika, ima negovane nohte in 
postavo v obliki peščene ure. 
Ronaldo je mišičasti 
multimilijonar in lastnik mnogih 
posestev. V sekundi in pol med 
njima vzplamti strastna ljubezen. 
Celo minuto strmita v sebe, prostor zapolnjuje nervirajoča 
glasba. Planeta si v objem in se sladostrastno poljubita. 
Potrebujemo še polno težkih ljubezenskih odločitev. Dolores 
se ne more odločiti med postavnim, bogatim ter mišičastim 
Ronaldom in krompirju podobnim brezimnim gobastim bitjem 
s kislim zadahom, ki ga sama sovraži. Sledijo srce trgajoče 
situacije, ki jih mora biti v vsakem nadaljevanju nešteto. 
Zlobna babica Hipokritia vzame Ronaldovemu sinu Carlitosu 
razkrajajočo se spužvo, ki je njegov najboljši prijatelj. Oko mu 
zapolnijo solze in mu začnejo polzeti po licih. Čez dve sekundi 
lijejo. Na obrazu se mu rišejo čustva, kakršna lahko zapazimo 
pri otrocih, ki jim čokolino onečastimo s kislimi kumaricami. 
Ta čas Dolores ob tragični glasbi oropajo ulični tatovi in ji 
ukradejo še obleko, tako da je prisiljena pokazati napredek 
avgmentacijske plastične kirurgije v mehiških slumih. Seveda 
je vso štorijo nujno pospremiti s sapo jemajočimi dialogi. 
»Oh, Dolores!« »Oh, Rolando!« »Bodi moja žena!« »Ajaj, saj 
veš, da obstaja še tisti gobavi gomolj!« »Zapusti ga!« »Ne 
morem!« »Lahko, saj vendar ne živita skupaj!« »Ampak…«  
 
Seveda se mora v nadaljevanki zvrstiti neprešteta količina 
raznih igralcev in igralk, vezi in odnosi med njimi pa naj bodo 
kar se le da zapleteni (lahko pa so preprosto tako »šlampasto« 
zasnovani, da še vi sami ne veste, kaj, kdo, kdaj, kako in zakaj 
– umsko prikrajšani ljudje bodo to tako ali tako videli kot 

zapletenost). Torej… Imamo igralcev v številu prebivalcev 
Vatikana. A je zaljubljen v B. B se tega ne zaveda. C spletkari  
proti A. D ga občasno »serje« s C, da bi prišel do B. E je slep, 
a vseeno (edini) na tekočem z dogajanjem okoli njega. F 
jeclja, šepa, ima hemoroide in je popolnoma nepomemben za 
zgodbo. G pove nesrečnemu B, da je A njegov/a brat/sestra. H 
je dal D napačne podatke o sorodstveni vezi med A in B. E 
zaupa samo H, čeprav noben od njiju nima pojma, zakaj. I 
škili in ima zajčjo ustnico, kljub temu pa je še vedno magnet 
za ženske, ki pod njim padajo kot padajo ponosne smreke pod 
marljivimi gozdarji. J pretepe D, o čemer lahko posnamemo 
približno 200 epizod, čeprav ta pretep nima nobene povezave 

z ničemer drugim v nadaljevanki. K je 
preslikava sodobnega sveta, saj ga/jo 
muči prekomerna telesna teža, zaradi 
tega ga/jo L vedno zmerja, čeprav je 
sam/a še hujši/hujša. Dobro, za ostalih 
2249834 likov pa si sami izmislite 
njihove vloge, naloge in poslanstva. 
Namig: izogibajte se tujkam in 
besedam, daljših od šestih črk, ker 
drugače ne boste uspeli. Je pa 
priporočljivo, da poskušate čim več 
povedati z vokali (AAAA!, Iiiiiii!!!!, 
Oooooooo…), medmeti (Oh! 
Aaaaah… Mhm. Hmmm? Mnja… 
Špljoc. Čof! Grumpfh!), ker jih bo vaša 
ciljna skupina (tj. množica ljudi, ki 
svojim možganom namerno ne dovoli 
nadaljnjega razvoja) še najlažje 
razumela.  
 
Priporočam tudi enormne količine 
nebesedne govorice: iskreno prisiljeni 
nasmeh, bliskanje z očmi, teatralično 
prikimavanje ali odkimavanje z 
odprtimi usti in vulgarno izbuljenimi 
očmi, gledanje izpod čela s srepim 

pogledom… Seveda pa je nadvse pomembno tudi samo ime 
oziroma naslov serije. Saj poznate reklo: dobro blago se samo 
hvali (dodatek: z izjemo razno raznih razmaščenih pijandur z 
zadahom etanolne cvetice). Nekaj predlogov: Genovefa (po 
glavni protagonistki s putiko), Kločava gruška (o vdovi, ki 
ponovno išče ljubezen), Čvižle proklaste, Knolči avbetni… 
Rabimo pa seveda še sceno.  
V takšnih nadaljevankah navadno uporabijo sceno od prejšnje 
nadaljevanke, le da jo rahlo spremenijo – toliko, kolikor se 
med proslavljanjem ob dokončanju še enega dela uniči, 
polomi, zakrivi, popacka, zamaže, pobruha in ponečedi z 
raznimi telesnimi izločki … Na koncu morate gledalsko 
vegetacijo šokirati z nečim popolnoma nepričakovanim. 
Dolores in Ronaldo se poročita v belih oblekah in v cerkvi, 
kjer sta tudi prej preko molitve pridobivala moč, vero in 
upanje za prihodnost. In, kot je očitno, ne smete pozabiti na 
verski »delež«. 
 
Sedaj pa le veselo na delo in posnemite takšno nadaljevanko 
vašemu ljubljenemu oz. vaši ljubljeni ter jo nato podarite 
zapečeno na CD-ju ali DVD-ju za valentinovo. Naj bo letošnje 
valentinovo nekaj res posebnega! 
 

Vesna Hudolist
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Romantika po študentsko 
 
"Ah, saj lahko spiš z mano, saj ti nič ne bom naredil." "Joooj, 
kako imaš pa ti globoke oči… Kar utopil bi se v njih." "Ti si 
najlepše dekle, kar sem jih kdaj koli videl!" "Pamela se s tabo 
sploh ne more 
primerjati, res!" "Jaz te 
nikoli ne bi razočaral." 
Se vam kateri od teh 
stavkov, no, ne slepimo 
se, laži, zdi kaj domača? 
Je morda odgovor da? 
No, potem pa res ni bilo 
pretežko ugotoviti, da 
vas je že kdaj osvajal 
kakšen študent. 
Študenti, kot smo že 
večkrat ugotovili, imajo 
zelo okrnjen proračun, 
zato so tudi, ko jih 
zaščemi v hlačah, kar se 
da varčni in skopi. 
Seveda si tudi ne 
morejo privoščiti večera 
s 'kraljico noči', 
'izvajalko najstarejše 
obrti na svetu'… No, da 
boste vsi analfabeti razumeli - ne hodijo h ku**am (naj mi 
mati milostno oprostijo ta nadvse obskuren in grešni izraz). 
Zakaj? Ker jih je treba (ob naslednji besedi se bodo, 
garantiram, vsem bralcem študentom zašibila kolena) plačati. 
Mogoče bi to za študente tako grozno besedo morala črkovati, 
da šok ne bi bil prehud? Dobro, najpremožnejši študenti si 
seveda lahko privoščijo kakšno urico z odcvetelo ponudnico 
spolnih užitkov sumljivega porekla in kislega zadaha. Toda 
ostali študenti svoje spolne potrebe zadovoljujejo kar s 
pomočjo interneta in občasno s pomočjo alkohola na kakšni 
študentski 'gavdi'. Največkrat prav slednji pomaga študentu, 
da zleze v hlačke kakšni z alkoholom prepojeni študentki, s 
katero se potem dve minuti blazno zabavata v prenosnem 
stranišču, dokler oba smrad ne prisili v sinhroni »rigoletto«. 
Kot zanimivost naj navržem, da je že dolga leta med študenti 
najbolj popularen praznik 1. december ali dan boja proti aidsu. 
Valentinovo se sploh ne more kosati s tem 'praznikom'. Na ta 
dan si študenti namreč na veliko delajo zaloge kondomov, ker 
jih pač povsod delijo zastonj. Mislim, da ni treba posebej 
poudarjati, da si ubogi študentek gumic ne more plačati iz 
lastnega žepa, saj si še študentskih bonov ne kupi - vse samo 
za to, da nakupčka par gajb laškega mesečno. Včasih 
kakšnega nesrečnega študenta zanese na kriva pota in pri 
nasprotnem (ali celo pri svojem) spolu ne išče več samo 
tistega majavega pijanskega nekaj sekund dolgega ***a na 
horuk, ampak celo ljubezen. Tako to ubogo bitje začne 
oblegati izbranca oz. izbranke na vse mogoče zastonj načine. 
In tukaj pridemo do tiste bolj resne romantike pri študentih. 
Tako se dogajajo pikniki brez hrane in z eno samo dvolitrsko 
plastenko, ki jo je napolnil rdečenosi kmet za 40 centov in po 
kateri sta oba še dva tedna preživela prilepljena na straniščno 
školjko. Občasno si vsa tresoča v strahu pred policijo in 
ostalimi preganjalci 'internetnih piratov' ogledata kakšen film, 
kateri je tako dobre kvalitete, da imata občutek, da sta v 
pravem kinu, kjer ljudje, tako kot je z mobilcem zraven 
posneto, kar naprej vstajajo, se presedajo, se hihitajo in kjer se 

tu pa tam kdo zadere: "Pšššššt!". Izbranka je vsake toliko časa 
deležna tudi kakšne ovenele rože, ki ji jo je prinesel njen dragi  
 
 
z opraskanimi rokami in sledmi pasjih zob na riti. Ob kakšnih 

praznikih se parčki 
obdarujejo tudi z 
nakitom, seveda le v 
primeru, če so od tet in 
stricev dobili kakšno 
čokolado v foliji, iz 
katere lahko izdelajo 
nekaj z 'osebnim 
pečatom'. Če je parček 
resen, začneta gledati tudi 
na svojo prihodnost in 
kupčkata stvari, ki jima 
bi v skupnem 
gospodinjstvu utegnile 
priti prav (takšne parčke 
navadno spoznamo po 
lepo ohranjenem 
plastičnem servisu iz 
McDonaldsa in podvojeni 
količini piva v hladilniku, 
če si ga lahko privoščita - 
hladilnik, namreč). No, 

večinoma pa med študenti še vedno prevladuje gledanje 
poučnih filmov o človeškem telesu (z eno besedo: porničev) in 
soliranje. Tako je večji del študentov dandanes 'oženjen' s 
svojim pirom, ki je v njihovem svetu še vedno edini, v 
katerega se splača investirati. 
 

Vesna Hudolist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če se želite znebiti 
strahu, potem mu 

dajte obraz. 
 

Samo Kramer 

Ljubezen je tako velika, 
kot je veliko nesebnično 

razmišljanje 
posameznika. 

 
Samo Kramer 
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OOGGLLAASSNNAA  DDEESSKKAA  
 

OBVESTILO 

 

Pred dnevi so iz doma starostnikov ušle tri priletne 
meščanke. Za okolico predstavljajo veliko grožnjo 
zaradi zelo konservativnega mišljenja, ki v 
sodobnem in svobodnem svetu ni ravno 
dobrodošlo. Po pobegu smo preiskali njihove sobe, 
ki so bile v katastrofalnem stanju in polne napisov in 
parol v stilu: »Pasirani kosmiči so fuj!« in 
»Inkontinentne plenice so predrage!«. Prepoznali jih 
boste po sključeni drži in predpasnikih vpadljivih 
barv. Sumimo jih, da se poskušajo infiltrirati med 
študente VŠSG. Slišijo na imena… Ah, pustimo to –
 te tri ne slišijo (več).  

 
 

MALI OGLAS: MOŠKI IŠČE DRUŽBO 

 

Med samimi ženskami osamljen in zaradi njih 
razočaran, iščem družabnika, ki bi bil pripravljen z 
mano obiskovati vaje in predavanja s področja 
računovodstva. Pogoji: imeti mora debelo kožo, biti 
mora pripravljen prezreti ali preslišati zlonamerne 
sarkastične ženske pripombe in marsikaj požreti ter 
obenem videti kot, da ga ni prizadelo. Šifra: V 
DVOJE BOVA ZMOGLA.  

 
 
MALI OGLAS: PRODAM LEPO OHRANJENO ZBIRKO 

 

Prodam zajetno zalogo praznih steklenic, pločevink 
rdeče barve in zamaškov. Vse stvari so zelo lepo 
ohranjene in v odličnem stanju, saj so bile 
uporabljene le enkrat, pa še takrat za zelo kratek 
čas. Za več informacij me pokličite. Šifra: SPARKY.  
 
 

ČRNA KRONIKA IN SVARILO PU SG 

 

Koroško pretresa serija vlomov v domove 
prebivalcev. Vlomilec še ni znan, je pa policijski 
predstavnik dal naslednjo izjavo: »Po temeljiti 
raziskavi v nobenem od domov nismo ugotovili, da 
bi bil kakšen predmet ali lastnina odtujena. Te serije 
vlomov nas zelo begajo, saj smo ugotovili, da so 
bila prizorišča zločinov v vseh primerih temeljito 
počiščena in očiščena vseh sledi in prstnih odtisov. 
Tla so bila posesana, posoda pomita, oblačila 
zložena, postavitev pohištva preurejena, brisače in 
spodnje perilo pa temeljito zlikano na rob.« Policija 
upa, da bodo storilca čim prej ujeli, prebivalci pa 
ne (čeprav se nekateri v tako aseptičnih prostorih 
sploh ne počutijo doma).  
 

VOŠČILO POLICIJE 

 

Policijska postaja SG se iskreno zahvaljuje vsem 
študentom VSŠSG za vse neprostovoljne prispevke, 
nastale ob nepravilnem parkiranju, za sklad 
»krofi«. Želimo vam še eno tako plodno leto in se 
vam že vnaprej zahvaljujemo za neprostovoljno 
doniranje v sklad za naš novi avto park.  
 

 

NOVOST ZA ŠTUDENTE 

 

Ponudba hrane na študentske bone se je že dobro 
uveljavila, sedaj pa prihaja novost! Ta noviteta bo 
pomagala krpati primanjkljaj v zdravstveni blagajni 
in upamo, da se je boste študenti čim bolj 
posluževali. Kot prva na svetu bo Slovenija uvedla 
bone za izpiranje želodcev, tako da bo ta storitev 
odslej za slehernega študenta sofinancirana s strani 
države. Sedaj ne boste več imeli problemov z 
neprespanimi nočmi in prebruhanimi dnevi. Prisrčno 
vabljeni! 
 
Seveda pa vas moramo ob tej veseli novici spomniti 
tudi na našo novo verigo restavracij s hitro hrano. 
Restavracije Zdravko so, kot veste, locirane v 
prizidkih ob krematorijih v vseh slovenskih mestih. 
Naj vas ne motijo govorice, da so naši hamburgerji 
zažgani, meso v golažu zasmojeno, hot-dogi pa 
nenaravno faličnih oblik – sami pridite in se 
prepričajte v kvaliteto naše ponudbe! Ob naročilu 
dnevnega Zdravko menija, si lahko brezplačno iz 
avtomata natočite 0,3 dl pijače iz naše nove linije. 
Izbirate lahko med okusi A, B, AB in 0.  

 

 
 
 

Vesna Hudolist 
 


