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Tekoče študijsko leto je še v polnem teku, pred nami pa je že nov 
razpis. Želimo si, da bi tudi v naslednjem študijskem letu dodobra 
napolnili študijske klopi naše višje šole v vseh programih tako v 
rednem kot izrednem študiju. Letos imamo vpisanih 519 študentov, v 
naslednjem študijskem letu pa se bo njihovo število še povečalo, saj 
bomo imeli prvič tudi 2. letnik programa računovodja, in sicer tako v 
rednem kot izrednem študiju. Torej ne bi smelo manjkati novih idej in 
študentov, ki se bodo vključevali v delo študentskega sveta in šole. 
Razpisanih je skupaj 370 novih vpisnih mest za redni in izredni študij.  
 
Cilj šole je zagotoviti kvalitetno izobraževanje in razvoj tistih 
izobraževalnih programov, ki jih regija potrebuje, zato se bomo 
aktivno vključili v projekt prenove in kreditnega ovrednotenja 
višješolskih izobraževalnih programov. Tudi v prihodnje se bomo 
vključevali v evropski projekt Leonardo da Vinci, ki omogoča našim 
študentom praktično izobraževanje v tujini.  

Naše vodilo je vizija »Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli. Želimo 
izobraževati tako, da se bo spreminjal na bolje.« in poslanstvo »Z 
izobraževalnimi programi slediti potrebam organizacij po kvalitetnih 
kadrih in študentom dati dobro popotnico za uspešno poklicno pot.« 

Vsem, ki se odločate za nadaljevanje študija, želimo pravo izbiro, 
vsem našim študentom pa uspešen študij. 

  
 Ravnateljica 
Gabrijela Kotnik  
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Dragana Plavšič, 1. letnik, računovodja  
Že kot dijakinja sem se želela vpisati v 
program računovodja, a me je skrbelo, saj ga 
še ni bilo. In kot nalašč so v letošnjem 
študijskem letu le uspeli uvesti ta program. 
Program računovodja mi je že sploh všeč, še 
bolj všeč pa mi je zato, ker nam ob končanem 

                            študiju nudi tudi zaposlitev!  
 

Andrej Vaukan, 2. letnik, komercialist  
Na šolo sem se kot mnogi drugi vpisal le 
zaradi statusa, saj se mu po končani fakulteti 
še nisem bil pripravljen odpovedati. Kljub 
temu sem zaradi »firbca« šel na nekaj 
predavanj in ugotovil, da mi ima tudi ta šola 
kaj ponuditi. Ni mi žal… 

 
Grega Kragelnik, 2. letnik, poslovni sekratar 
Kaj si mislim o šoli? ☺ Poznamo različne 
vrste majhnosti, ampak ni vedno vsaka 
majhnost tudi ovira oziroma težava. Prednost 
Višje strokovne šole Slovenj Gradec je ravno 
v tem, da je majhna in prijazna šola. Profesorji 
imajo čas in jim je resnično mar za usodo 

vsakega študenta posebej. Zato ima naša majhna šola vse, kar 
imajo velike in še veliko več. 
 

Irena Kresnik, diplomantka 
V začetku leta 2005 sem zaključila Višjo 
strokovno šolo smer komercialist. 
Izobraževala sem se na lastno željo, ob delu. 
Ker sem bila sama tudi plačnik šolanja, sem 
želela čim kvalitetnejše šolanje in priznam, 
da sem bila v skrbeh, ali bodo moja 
pričakovanja uresničena. Danes gledam na 
to kot dobro, pozitivno izkušnjo v mojem 

življenju. Ob obilici dela in skrbi za družino je zelo težko 
pridobivati znanje in razvijati osebno rast, vendar te takšne 
izkušnje prekalijo in ti dajo dodatno samozavest. Popolnoma 
nepotrebno delo so mi predstavljale seminarske naloge, ki pa jih 
danes, ko sem stopila v celoti na pot samostojnega podjetništva 
s pridom uporabljam. Predstavitve svojih seminarskih del pred 
sošolci, pa so mi pomagale pri javnem nastopanju. Vsekakor bi 
izobraževanje priporočila vsem, ki danes razmišljajo, ali imajo 
dovolj sposobnosti in sredstev za takšno izobraževanje. Znanje 
namreč vsakomur prinaša najboljše obresti.  
 

Boris Rogina, diplomant  
Vse skupaj se je začelo, ko sem slučajno odkril 
informacijo o razpisu izrednega študija na VSŠ 
SG - program komercialist. Radovednost me je 
gnala na predstavitev programa, ki je bila v 
prostorih šole. Takoj sem začutil, da je to to, saj 
se je program v celoti ujemal z naravo mojega 
dela, ki ga opravljam kot prodajni referent v 

Lesni tovarni ivernih plošč d.d. Tako sta mi na šoli minili dve 
leti in pol v resnično prijetnem duhu. Strokovni program se je 
dopolnjeval s prijaznimi in zanimivimi predavatelji. Rezultat 
moje začetne radovednosti: zelo lepi spomini na šolanje, 
prijateljske vezi s sošolci in nenazadnje strokovni naziv 
KOMERCIALIST. 

 
Katja Špenger, diplomantka 
Kot diplomantka programa poslovni sekretar 
trenutno aktivno iščem zaposlitev v smeri 
pridobljene izobrazbe. Pri tem mi je v veliko pomoč 
v času izobraževanja pridobljeno teoretično in 
praktično znanje, in sicer pri pisanju prošenj, 
poslovnem komuniciranju z morebitnimi bodočimi 
delodajalci, pri uporabi računalnika in računalniških 

orodij, uporabi tujega jezika in drugo. Prednost predstavljajo tudi 
pridobljene izkušnje v času obvezne prakse (2x3 mesece), ki 
omogočajo uporabo pridobljenih teoretičnih znanj. 
 
Barbara Žvirc, diplomantka, poslovni sekretar 
Kako naj vam na kratko povem, kako mi koristi znanje, pridobljeno 
na VSŠ SG ...  
Tako: 
- zdaj znam napisati dobro 

prošnjo za službo, 
- zdaj me ni strah 

razgovora za službo, 
- zdaj se znam obnašati in 

komunicirati v različnih 
poslovnih situacijah, 

- zdaj poznam strukture in 
delovanje podjetij, 
zakone in upravne postopke, 

- zdaj se znam sporazumevati v poslovni nemščini in angleščini, 
- zdaj obvladam računalniška orodja, potrebna za moje delo, 
- zdaj znam oddati napoved za dohodnino,  
- zdaj imam delovne izkušnje pridobljene na praksi v 1. letniku in 

pridobljene delovne izkušnje s prakse v tujini, 
- zdaj ne rečem več, da ne znam nemško (ker znam!), 
- zdaj imam prijetne spomine na izobraževanje na šoli, 
- in kar je najpomembnejše: zdaj imam nova poznanstva ter 

nove prijatelje, tako med bivšimi sošolci kot med profesorji. 
 
Marta Pikalo, diplomantka  
Poslovna asistentka v Johnson Controls – NTU, d. o. o., Slovenj 
Gradec 
 
Za študij na Višji strokovni šoli za 
poslovne sekretarje sem se odločila 
takoj, ko se je šola pojavila v 
Mariboru, vendar sem počakala, da so 
šolo odprli še v Slovenj Gradcu, ker je 
bila to edinstvena priložnost, da sem 
zaradi službenih obveznosti lahko 
redno obiskovala predavanja in tudi 
redno diplomirala. Ob začetku študija 
sem imela že več kot 25 let delovnih izkušenj na delovnem mestu 
tajnice, in ko sem diplomirala sem takoj prevzela bolj odgovorne 
naloge in zasedla delovno mesto poslovnega sekretarja. Diploma VI. 
stopnje mi je vlila veliko samozaupanja, na delovnem mestu pa sem 
skozi večjo samoiniciativnost in zaupanje bolj kakovostno opravljala 
dela in odgovornejše naloge ter tudi napredovala pri plači. 
Najpomembnejša se mi še vedno zdi ugotovitev, da sem s 
pridobitvijo znanj na strokovni šoli za poslovne sekretarje lahko 
obdržala delo, ki ga imam rada, in da sem lahko napredovala na 
svojem delovnem mestu - tako rekoč za svojo delovno mizo. 
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Uredništvo me je poprosilo, naj bi v novi 
številki ŠUS-a spregovorila o študentih. Z 
veseljem sem privolila, ne da bi pomislila, 
kako težka naloga me čaka. Zdaj to vem, 
vem pa tudi, da je zato toliko večji izziv.  
 
Besedilo mora imeti dober začetek,  

tehtno jedro in učinkovit zaključek …  
 
Pa naj bo … 
 
Uvod 
Kako spregovoriti o ljudeh, ki imajo zame zelo različne 
podobe in obraze? Med njimi so taki, ki jih komaj poznam, in 
tisti, ki sem jih spremljala že v srednji šoli; taki, za katere bom 
vedno samo formalna znanka, in tisti, katerih bližina je 
neprecenljiva; taki, ki so stopili predme kot odrasle osebe, in 
tisti, ki sem jih videvala kot otroke. Kako naj jih potem 
spravim v nekaj natipkanih vrstic? 
 
To bo naloga jedra. 
Ko je ideja o višji šoli v Slovenj Gradcu postala dejstvo, so se 
začele govorice – nekateri so v novih programih videli 
nadgradnjo srednjega šolstva in novo kvaliteto za šolski center, 
mesto in navsezadnje tudi za Koroško, drugi so jo (ne)kritično 
presojali z argumentom, da ne potrebujemo podaljšanega 
bivanja oziroma varstva za falirane študente, pavzerje in tiste, 
ki ne zmorejo zbrati dovolj točk za visoke šole in fakultete. 
Pogovori s slednjimi so me prepričali, kako omejeni smo ljudje 

v svojih pogledih in pričakovanjih in kako ne dopuščamo 
različnosti – drugačnih ambicij, drugačnih iskanj, drugačnih 
življenjskih poti.  
 
Sploh pa – kaj je drugačno in kaj pričakovano? 
 
Nisem se obremenjavala s tem, ko sem pred nekaj leti stopila pred 
svojo prvo generacijo – kasneje drugo, tretjo ... Kdo so bili vsi ti 
ljudje? Najprej samo neznani obrazi, potem imena, nazadnje usode, 
za katere si želim, da bi se obrnile v dobro … Zaslužijo si. Ja, med 
njimi so tudi falirani študenti, ki pa so zbrali dovolj moči in začeli 
še enkrat – kar ni lahko. Zelo težko je namreč znova zastaviti pot in 
čakati, ali se bodo pričakovanja končno uresničila. Zanje še posebej 
navijam. Navijam tudi za tiste, ki so na naši šolo pristali zato, ker 
jim razmere ne dopuščajo, da bi odšli v Maribor ali Ljubljano,  in 
za vse tiste, ki so ostali v Slovenj Gradcu preprosto zato, ker so se 
tako odločili.  
 
In kaj naj dam v zaključek? 
Če bi mogla, bi vanj prilepila čarobno palico, ki bi odpirala vrata 
do služb, do stanovanj, do varnosti. Tako pa vanj lahko položim le 
željo, da bi družba spoznala, da mladi (z diplomami ali brez) ne 
sodite na zavode za zaposlovanje ali na študentske servise, da vaša 
prihodnost ne more biti v večnem sobivaju s starši, da niste 
človeški vir, ampak ljudje, ki bi morali dobiti možnost, da se 
dokažete, da zaživite po svoje …  
 

                   Predavateljica 
   Karla Zajc Berzelak  

 
 

 
 

BRUCOVANJE 
 

 
 
Naša prva žurka! Vse pa se je začelo takole. 
Naš predragi Kristijan je rezerviral MKC, kamor smo bili 
povabljeni vsi bruci in brucke in pa seveda tudi drugi študenti. 
Že sam sprejem je bil zelo lep, saj smo dobili pozdravno 
pijačo, ki je bila zelo zelo dobra in nekateri, ne da so jo samo 
popili, so pojedli tudi vso sadje, ki je bilo v njej. Potem pa 
tako sami veste, kakšen je bil rezultat. Čeprav nas je bilo malo, 
je bilo zelo zanimivo. Za nas bruce in brucke pa še posebej, 

zakaj? Zato ker smo spoznali ostale kolege in kolegice na naši šoli. 
Po vsem tem so sledile igre, kjer smo se vsi nasmejali do solz. 
Seveda je bil najprej pozdravni govor študentke drugega letnika in 
potem je prevzel vso delo v svoje roke Kristijan.  
 
Vodil je prvo igro, ki jo bom poimenovala Delaj to, kar delam jaz! 
Seveda smo zmagali, lahko nas malo pohvalim. Za to igro so 
sledile še ostale igre, na primer: pomaranča sredi čela dveh parov 
in ples v ritmu, fantje so imeli okoli pasu privezano banano in so 
morali z gibi naprej in nazaj podreti steklenico napolnjeno z vodo, 
lahko bi rekli, da je bilo to zelo težko delo, saj se nekateri niso 
najbolje izkazali. Po vseh igrah smo razglasili zmagovalce bruck in 
brucev. In to smo bili seveda mi, komercialisti iz prvega letnika. 
Čeprav nas je bilo zelo malo in po eni strani zelo veliko, smo 
zmagali in zelo dobro zastopali komercialiste. Zato gre vsa pohvala 
tistim bruckam in brucom, ki so se brucovanja udeležili. 
 
Za konec bi pa še rada pohvalila vse organizatorje, ki so vse 
pripravili, in vse profesorje, ki so prišli in z nami delili to noč. Bilo 
je izjemno, tako da nimam več besed. Vidimo se na naslednji žurki 
in upam, da nas bo tam več. Dijo! 
 
 

Andreja Matošević
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PREDNOVOLETNI ŽUR!!!!!!! 
 
Prednovoletnega žura nismo smeli zamuditi. Tudi tega je 
organiziral naš predragi Kristijan, ki skrbi za nas in za naše 
žurersko življenje. Saj veste, da se moramo malo spočiti od 
napornih predavanj in sedenja v predavalnicah, tako v tistih 
velikih kot v tistih majhnih, kjer ni dovolj zraka, da bi lahko 
normalno zadihali. In potem pridejo na vrsto ti žuri, kjer lahko 
normalno zadihaš, se sprostiš in poklepetaš z svojimi kolegi in 
kolegicami in tudi kaj spiješ. Cena pijače je bila enotna – 300 
tolarjev.  Kaj ni to lepo!  
 

 
 
Tako kot na prvem žuru nas je tudi tukaj pričakala pozdravna 
pijača, ki pa je kaj kmalu pošla! Potem pa se je začelo 
žuriranje dolgo v noč. Vsi smo bili zelo dobre volje in zelo 
nasmejani, nekateri bi se vprašali, če je bila mogoče prisotna 
kakšna neprava substanca, tukaj mislim alkohol, in vsi bi 
odgovorili, NEEEEEEEE. Malo za šalo malo za res. Tisti, ki 
je zamudil ta žur, je zamudil lepo priložnost, ki je ne morem 
opisati z besedami. Lahko bi vam nakladala in nekaj brez 
zveze pisala,  ampak to ni to. Tisto pravo boste sami okusili, 
ko boste z nami na naslednjem žuru, ki bo kaj kmalu, ker smo 
nekateri že željni dobre zabave. Najboljši deli teh zabav so to, 
da nimaš nikogar ob sebi, ki bi ti težil, da lahko prineseš svojo 
glasbo, da poznaš skoraj vse okrog sebe, če pa ne, pa jih 
spoznaš.  

 
 
Skoraj bi pozabila dodati, da smo imeli tudi ognjeno predstavo pred 
MKC-ejem. To bo morali videti kako ogenj pleše po zraku, kako 
spretni so naši ognjeni ljudje ki to delajo, kako ogenj bruha v zrak. 
Joj je bilo lepo. Vsi ki smo to opazovali smo ostali brez besed in 
strmeli , kaj delajo. Naše oči so se iskrile od tistega ognja , ki smo 
ga gledali, srce nam je razbijalo in okamneli smo. Slišati je bilo 
samo: vav  kako lepo, a si nor kk lpo, dejmo še, … Vsi tisti,  ki smo 
bili tam vemo kaj nismo zamudili in vemo da nam bo ta žur še 
dolgo ostal v spominu,  za ostale pa lahko samo rečem, pridite na 
naslednji žur in tudi vi boste rekli se je splačalo iti, kajti takšnih 
žurov nebo nikjer več.  
 
Za konec pa samo to: Se vidimo na naslednjemu žuru in pridite vsi, 
ki ste željni dobre zabave in zelo prijetnih ljudi. Se vidimo!! 
 
                                                                         Andreja Matošević 
 

    
    
POGOVORPOGOVORPOGOVORPOGOVOR    
 
Tih, molčeč je tvoj korak,  
ko vstopaš v sobo pred menoj. 
Nežen in ohrabrujoč je tvoj pogled, 
ki me spremlja na poti življenja. 
Nežne in jasne so tvoje besede, ki si mi jih namenila: 
"Ljubi, bodi pošten in srečen sin moj," 
si mi govorila 
in odšla v temno noč sanjavosti,  
od koder me obdajaš 
z vso svojo ljubeznijo. 
 
 

Samo Kramer 
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AVSTRIJA 
 

Bilo je samo še enajst dni do odhoda na praktično izobraževanje 
na Dunaj, ko sem od mag. Urnautove dobila mamljivo ponudbo. 
Eno mesto je bilo še vedno prosto in v enem dnevu sem se 
morala odločiti, ali zasedem to mesto ali ne. GREM! To so bile 
moje besede naslednji dan. 
 

 
 
In že je prišel 1. marec, ko sva se s kolegico odpeljali do 
Maribora in od tam nadaljevali pot z vlakom vse do Südbahnhofa 
na Dunaju. Tam me je že čakala študentska soba in tako sem za 
naslednje tri mesece sklenila "delovno razmerje" s Slovenskim 
znanstvenim inštitutom – SZI na Dunaju (Slowenisches 
Wissenschaftsinstitut in Wien). Na SZI-ju sta zaposlena samo 
dva (direktor in tajnica). Glavne dejavnosti SZI-ja so: 
organizacija predavanj, simpozijev, delavnic, gostovanja 
znanstvenikov, promocija slovenske kulture v Avstriji, tehnično-
administrativna pomoč slovenskim znanstvenikom, ki delujejo v 
Avstriji, izdajanje prospektov, brošur in knjig, spodbujanje 
medsebojne izmenjave na področju znanosti in kulture … in še 
mnogo več. 
 

 
 
Ena mojih glavnih nalog na inštitutu je bila urejanje baze 
podatkov avstrijskih in slovenskih znanstvenoraziskovalnih 
institucij, obenem sem sodelovala pri sestavljanju, fotokopiranju 
in razpošiljanju vabil na številne prireditve, ki so se tedensko 
odvijale na inštitutu. Opravljala sem tudi vsa administrativna in 

pisarniška dela (telefonska služba, arhivska dela, pošta …) in bila 
tudi vključena v svetovanje številnim obiskovalcem inštituta. 
Navsezadnje sem skrbela tudi za pogostitve gostov na vseh 
prireditvah. Delovni dan se je začel ob devetih končal pa ob 
sedemnajstih, ob petkih pa ob trinajsti uri. 
 
DUNAJ 
 
Dunaj ima skoraj dva milijona prebivalcev - torej se po tej plati 
lahko primerja s celotno Slovenijo. Dunaj je eden od petih 
najbolj obiskanih ciljev na svetu in je skoraj tako popularen, kot 
so London, Pariz, Rim ali Berlin. Zato torej ni nič 
presenetljivega, ko na tisoče turistov napolni mestno središče. 
Najznamenitejši kraji so: 

1. Stolnica sv. Štefana (Stephansdom) – najpomembnejša 
gotska stavba v Avstriji, ki je nekakšen simbol Dunaja. 

2. Schönbrunn – cesarska poletna rezidenca, ki je današnjo 
podobo dobila šele v času Marije Terezije, ki je v njem 
živela s soprogom in 16 otroki!!! V Schönbrunnu pa si 
lahko ogledate: Schlosspark (Dvorni park), Palmenhaus 
(Rastlinjak za palme), Wagenburg (Muzej dvornih 
kočij), Tiergarten (ZOO) (najstarejši na svetu), 
Irrgarten, Marionettenheater (Lutkovno gledališče) in pa 
Schloss (Dvorec). 

3. Hofburg (Dvorni grad) – kjer je bila do l. 1918 
rezidenca Habsburžanov. 

4. Belvedere – baročna palača, v kateri je danes muzej. 
5. Donauturm – najvišja stavba na Dunaju, ki ima na višini 

170m vrtljivo restavracijo, iz katere se razgled 
razprostira na celoten Dunaj. 

6. Hundertwasserhaus – barvita stavba, brez ravnih črt. 
7. Kärtner Straße – največja in najimenitnejša 

nakupovalna ulica v mestu. 
8. Prater – zabaviščni park z Velikim kolesom. 

 

 
 
Dunaj ni tipično "betonsko" mesto, saj se lahko pohvali z gosto 
posejanimi parki, ki so v središču mesta: Volksgarten, Stadtpark, 
Burggarten. Ima pa tudi gozdove (Wienerwald), ki polkrožno 
obdajajo mesto na jugu, zahodu in severu. 
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Dunaj ima več kot 120 muzejev, naj omenim le 
najimenitnejše: Muzej umetnostne zgodovine, Naravoslovni 
muzej, muzeji v Hofburgu, Zgodovinski muzej mesta Dunaja 
in Judovski muzej. 
 
Za enodnevni izlet na Dunaj pa priporočam sprehod po ulicah 
1. okrožja, saj je večji del dunajskih znamenitosti zbran v 
ozkem prostoru mestnega središča in tu boste našli tudi 
Slovenski znanstveni inštitut. 
 
Dunaj je dobro izhodišče s stališča cenovno ugodnih 
prometnih povezav za obisk ostalih evropskih držav. Sama 
sem se odločila za obisk Poljske (Krakow) in Slovaške 
(Bratislava). 
 
V času bivanja in praktičnega izobraževanja na SZI-u na 
Dunaju sem imela možnost ne samo pridobivanja praktičnih 
izkušenj s področja nalog poslovnega sekretarja, temveč tudi 
izkušenj, kako obvladovati spekter zelo različnih nalog in 
situacij, ki se nanašajo na različna področja. Zaradi teh 
izkušenj in zaradi možnosti ogledov, ki jih nudi bivanje v 
zgodovinskem mestu, kot je Dunaj, toplo priporočam tudi 
ostalim študentom, da se odločijo za izobraževanje v enem od 
evropskih mest, ki sodelujejo v programu Leonardo da Vinci. 
 
 

Katja Špenger 
 
 
V NEMČIJO NA PRAKSO? ZAKAJ PA NE! 

 
Dan D je napočil 3. 5. 2004, ko je klic s šole, da jutri z Vlasto 
pa čisto zares odpotujeva v Amberg na prakso, priletel kot 
strela z jasnega, ravno med najinim martinčkanjem in 
uživanjem ob kavi sredi Raven.  
 
Lahko ste prepričani, da so bile najine prve misli, kako za 
vraga pa naj vse spakirava v enem dnevu, opereva oblačila 
(ženske pač), se posloviva od vseh, ki bi jih v treh mesecih 
utegnili pogrešati, vrneva vse knjige v knjižnico, opraviva 
zadnje potrebne nakupe (kozmetika, higiena), greva vmes še 
na kakšno zasluženo kavo, da v (ne)miru premisliva, če je to 
sploh res. Ker je od začetka pogovorov o opravljanju obvezne 
strokovne prakse v tujini pa do realizacije minilo kar nekaj 
časa in se je zapletalo na vseh možnih koncih in krajih (pri 
iskanju podjetja, pri iskanju bivališča, pri pridobivanju 
delovnega dovoljenja (ker takrat Slovenija še ni bila članica 
EU), pri iskanju prevoza...), si res nisva mislili, da je možno v 
enem dnevu končno vse urediti. Pa je bilo! Naslednji dan sva 
se s kovčki in vso prtljago ustavili še na šoli, uredili 
podrobnosti in se skupaj s Tatjano in Igorjem iz podjetja 
GRAMMER Automotive Slovenija, d. o. o., iz Slovenj Gradca 
(katerega direktorica, ga. Suzana Filipančič, je prijazno 
pomagala pri kontaktih s podjetjem GRAMMER AG v 
Ambergu, kamor sva z Vlasto šli na opravljanje prakse) 
odpeljali v Nemčijo.  

 
 
Glavna dejavnost podjetja GRAMMER AG je, tako kot v celotnem 
koncernu GRAMMER, proizvodnja izdelkov iz poliuretanskih mas 
za avtomobilsko industrijo (notranji interierij). Ker sva kot 
študentki 2. letnika programa poslovni sekretar pričakovali, da 
bova opravljali naloge, primerne poklicu, za katerega se 
izobražujeva, sva bili kar malo šokirani, ko nama je najin mentor v 
Ambergu, g. Reinhard Holzki povedal, da bova članici teama za 
zmanjševanje stroškov, ki ima v naslednjih treh mesecih cilj 
zmanjšati stroške proizvodnje za polovico. Tako sva bili prisotni na 
vsakodnevnih jutranjih sestankih tima, kjer so se določili kratko- in 
dolgoročni cilji ter sprotne naloge, razkazali so nama celotno 
proizvodnjo in naju seznanili s sodelavci. Najin delovnik naj bi 
potekal od 8. ure zjutraj do16. ure popoldne, pa se je jutranja ura 
prestavila na zgodnejšo, popoldanska pa včasih zavlekla tudi do 18. 
ure. Vsi sodelavci so nama bili vedno pripravljeni priskočiti na 
pomoč, in kadar smo naleteli na jezikovne pregrade (zaradi 
najinega nepopolnega znanja nemščine in njihove angleščine) smo 
si pomagali z rokami.  
 
Vendar pa sva vsak dan sproti ugotavljali, da nama najino znanje 
nemškega jezika in prilagajanje na tamkajšnjo klimo ter opravljanje 
nalog povzročajo zmeraj manjše težave in da sva se kar dobro 
vživeli v novo situacijo. Najine naloge so bile predvsem 
spremljanje proizvodnje in beleženje vseh parametrov, ki bi lahko 
kakorkoli vplivali na visoko število nepravilnih končnih izdelkov. 
Ob koncu delovnega dne sva skupaj s sodelavcem pripravili 
končno poročilo in dnevne ugotovitve, ki smo jih nato naslednje 
jutro na sestanku tima komentirali. V treh mesecih opravljanja 
strokovne prakse sva spoznali organizacijsko strukturo podjetja, 
delovno klimo in delovne navade Nemcev, podrobno spoznali 
proizvodnjo in delo v timu ter izpopolnili najino znanje nemščine. 
Ob zaključku prakse sva pripravili zaključno poročilo o najinem 
delu v timu v nemškem jeziku ter ga predstavili vsem sodelavcem 
in vodilnim v proizvodnji. Spoznali sva, da so Nemci zelo delaven 
narod, ki službe ne jemljejo kot nekaj samoumevnega in se zelo 
trudijo svoje delo opravljati kvalitetno.  
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Ves čas bivanja v Ambergu sva stanovali v hotelu Altstadt v 
samem centru mesta, stroške pa je pokrilo podjetje Grammer.  
Proste popoldneve in vikende sva izkoristili za spoznavanje 
mesta Amberg. Amberg je staro mesto velikosti Celja, z 
obzidjem, ogromno zelenja, rož in parkov. Uživali sva v klepetih 
ob kavi, obiskih kina, nakupih, sprehodih, vsak večer pa sva tudi 
tekli. Dvakrat sva se dobili tudi z go. Filipančič, ko je bila  na 
službenem obisku v Ambergu, nekajkrat pa so naju mentor in 
sodelavci peljali na večerjo. Skupaj s sodelavci sva obiskali tudi 
tovarno BMW v Dingolfingu in tako preživeli nadvse zanimiv 
dan med popularnimi avtomobili.  

Posebno doživetje je bil 
tudi Bergfest, 
praznovanje, ki se cel 
teden odvija pred 
cerkvijo na hribu nad 
Ambergom. To je 
tipično nemško 
praznovanje pod 
šotorom, s hektolitri 
piva (Dobiš lahko samo 
litrski vrček, manj ne, 
brez heca!), z 
začinjenimi pivskimi 
klobasicami v žemljah, 
s sirom, stojnicami s 
sladkarijami in z 
domačo glasbo. Skoraj 
sva od smeha popadali s 
klopi, ko se je nekaj 
najinih sodelavcev na 
Bergfestu prikazalo v 
nošah – irhaste 

pumparice, bele srajce, dokolenke, dirndli ... Ko sva jih vprašali, 
če je takšna tradicija, so nama pojasnili, da se moški tako 
oblečejo tudi zato, ker se ženskam to zdi seksi. Seksi? Pa ja! Ko 
so tekli zadnji dnevi prakse, sva bili kar malo žalostni, ker so 
trije meseci tako hitro minili. Po poslovilni večerji sva imeli 
zadnji dan prosto, da sva pripravili prtljago in, seveda, opravili še 
zadnje nakupe (mimo razprodaj pač ni šlo) ter se poslovili od 
vseh novih prijateljev.  

Domov sva se vrnili polni novih vtisov, izkušenj, delovnih 
navad, znanj in poznanstev, z izpopolnjenim znanjem nemškega 
jezika ter z nekaj nove garderobe. Vsi začetni problemi z 
organizacijo in izvedbo prakse, prilagajanje na novo trimesečno 
domovanje in »službo« ter domotožje, je zbledelo, saj se je 
praksa v tujini in bivanje v Ambergu izkazala za čas, ki ga ne 
bom nikoli pozabila in ki bi ga z veseljem še enkrat ponovila. 
 
Vsem, ki kakorkoli oklevate in se ne morete odločiti, ali bi 
izkoristili ponujeno priložnost opravljanja strokovne prakse v 
tujini, naj bo ta članek v spodbudo. Sama ne obžalujem niti 
dneva, ki sem ga preživela v Nemčiji in lahko rečem, da mi je 
prinesel le lepe izkušnje in nova znanja, ki sem jih lahko 
pokazala tudi pri opravljanju študentskega dela v podjetju 
GRAMMER Automotive Slovenija v Slovenj Gradcu, kjer sem 
delala skoraj leto dni po vrnitvi s prakse. Zatorej, navali narod! 
 

Barbara Žvirc 
 
 
 

    
KMALUKMALUKMALUKMALU    

    
Začel sem tam 
kjer si končala, 
da bi pogum 
v srcih zbrala. 
Da vse ljudi 
bi prebudila 

in jim ljubezen 
v srce vsadila. 
Iskal sem dolgo 
a ne zaman, 

ko ljubezen čista 
je prišla na dan. 
Želim, da čutil 

bi jo človek vsak, da žalosten 
postal bi veseljak. 

Nekoč, jaz upam kmalu, 
ko ljudstvo pravo 

ljubezen bo spoznalo. 
Takrat bo sosed 
zopet poštenjak 
in vsak ti človek 

bo enak. 
 

Samo Kramer 
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Kulturno Umetniško Društvo KRSNIK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Če je v slovenskem ljudskem izročilu mogoče najti mitološko 
figuro, ki spominja na »višje« božanstvo, je to prav gotovo 
Kr(e)snik. Zato ni čudno, da so različni raziskovalci videli v 
njem ključ do stare slovenske mitologije in religije. V kontekstu 
sodobnih dognanj na področju primerjalne mitologije in 
religiologije pa so njihove razlage večinoma že zastarele, ali vsaj 
slabo utemeljene in med seboj nasprotujoče. Nekateri 
strokovnjaki so skušali biti bolj kritični; celo do te mere, da so 
dvomili o avtentičnost večine starejših zapisov o Kresniku, saj 
zanje ni (bilo več) potrditve v živem izročilu. Ker pa tako 
preprosto spet ni bilo mogoče rešiti vseh odprtih vprašanj, nam je 
ostal Kresnikov lik do danes kontroverzen in skrivnosten, tako 
po svojem imenu, kot tudi po mestu in funkciji, ki naj bi ju imel 
v stari slovenski, slovanski in indoevropski mitološki zgradbi. 
 
Mitološki Kresnik: 

1. Obstaja le en Kresnik 
2. Kresnik je božji sin 
3. Je »pozitiven« junak. 
4. Nastopa kot kraljevič. 
5. * Mati ga rodi po 9. letih nosečnosti. 
6. Povezan je s soncem in ognjem. 
7. Po nebu potuje v zlati kočiji s konjsko vprego. 
8. Njegovo orožje je strela, kij, sekira, kladivo, meč… 
9. Prebiva v »deveti deželi«. 
10. Palačo ima na gori. 
11. Vrh gore ob vodnjaku raste drevo. 
12. Na gori pase čredo ali lovi. 
13. Njegov pomočnik je pes. 
14. Kresnik ima brata ali sestro (dvojčka?). 
15. S sestro ima incestno razmerje (se z njo poroči). 
16. Nasprotnik mu ukrade čredo ali ženo/sestro. 
17. *Kresnik se spopade z nasprotnikom (s kačo). 
18. *Med bojem se udeleženca spreminjata v različne 

živali. 
19. * Boj poteka na gori, v zraku ali pod zemljo. 
20. Reši ženo ali imetje izpod zemlje ali vode. 
21. * Vzrok spopada je lahko tudi »sreča dežele«. 
22. Ko Kresnik premaga rivala, pada dež, zlata pšenica. 

 
Znak * pomeni delno ali popolno analogijo 
 
LOKACIJA 
Center 18A 
2393 Črna na Koroškem 
www.kud-krsnik.si 
Zaradi količine in velikosti oken, smo dali prostorom primerno 
ime – Akvarij Džusij Džus.  
 
ČLANI 
Mladi in stari, mlajši in starejši, črnolasci in črnolaske, 
temnopolti in bledoličniki, vendar večina modruje in priznava le 
mlada leta. Zbrali smo se z vseh vetrov Koroške in ostale 
Slovenije, s Hrvaške, tudi iz Španije. Torej vsi tisti, ki smo 

pripravljeni svoj prosti čas izkoristiti ustvarjalno, produktivno in 
včasih tudi ekstremnno.  
 
AKTIVNOSTI 
Začetek leta oplemenitimo z Kraljevim snežnim fotografskim 
natečajem na temo Gradovi Kralja Matjaža, sledi Big Air oz 
V`lek Luftar, Poulični pozdravi (tabori, kjer se učimo ognjenih 
vragolij), Turistični teden, Jama trupa, Bela Črna raja, zaključki 
leta. Med temi mrzlimi in toplimi meseci, pa potekajo 
najrazličnejši koncerti, razstave, novinarske, gledališke 
delavnice, potopisna predavanja,  antikvariatna prodaja starin, 
bolšji sejmi, zbiranje knjig za našo bukvarno in za dodatek še naš 
ples z ognjem, ki je vedno prisoten in postaja že nekako naš 
prepoznavni znak. Na pobudo nekaterih vam znanih in tudi 
neznanih ljudi se bom osredotočila na naše ognjeno znanje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob silnem referendumskem navdušenju ob vstopu v Evropsko 
unijo in značilnem odklanjanju oziroma bolj nezainterisiranosti 
ob novi državi v začetku maja 2004, smo se tudi Krsnikovci 
poigrali z igro paradoksov. V središču najlepše doline na 
Koroškem, v Topli, smo priredili Poulični pozdrav Evropi. 
Vendar tema na karavli ni bila nič kaj politično obarvana. Prej bi 
rekli, da smo pozabili, da se v urbanem svetu sploh kaj 
pomembnega dogaja. 
 
Za tri dni smo se popolnoma odtrgali od zunanjega sveta in se 
posvetili kulturi ulice. Učili smo se različnih spretnosti vrtenja 
vrvic (poi), palic, kijev, žongliranja, plesali smo break dance 
(najbolj značilen ulični ples ameriških getov) in se v sklopu z 
naravo izražali skozi plesne korake izraznega plesa. Vzporedno 
pa je potekala tudi video delavnica, da bomo znali lažje, 
predvsem pa lepše dokumentirati naše dogodke. 
 
Čudovito izkušnjo smo ponovili tudi v letu 2005 (Poulični 
pozdrav Koroški), tokrat pod okriljem mogočne Raduhe in tudi 
letošnje leto se nam obeta tabor poln novih izzivov. 
 
Zelo dobro smo povezani s študenti iz Ljubljane, s katerimi 
večkratletno prirejamo najrazličnejše predstave. Zahtevnejše 
trike pa se učimo na večjih taborih (Ptuj, 28. evropska žonglerska 
konvencija, 2005), ker se zberejo ljudje z vsega sveta in z njimi 
tisoč in ena ideja, ki preraste v motivacijsko napredovanje in 
širjenje novih poznanstev ter začaran krog ognjenih predstav. 

 
Polona Moličnik 
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FRANCE PREŠERENFRANCE PREŠERENFRANCE PREŠERENFRANCE PREŠEREN        

PPPPoet tvoj nov Slovencam venec vije,  
Smo radovedni, marljivi, zadržani, skromni, ampak 
tudi neiznajdljivi, bojazljivi, nevoščljivi, trmasti …  
Smo kar smo, narod bogate zgodovine in demokratično 
izvoljene prihodnosti. Častimo uspehe naših dedov 
in prepogosto zaviramo svobodno mišljenje naše 
mladine, ki pa se po drugi strani vse manj  
zaveda zavesti Slovenka, Slovenec. 
 
RRRRan mojih bo spomin in tvoje hvale, 
411 - Prokl, grški filozof, matematik († 485), 
1980 - Leopold Suhodolčan, slovenski pisatelj 
(* 1928), 
1815 - na Dunaju sprejeta listina, ki po 
Napoleonovem porazu vzpostavi stanje iz 
leta 1792 in prepove trgovino s sužnji, 
1849 - France Prešeren, slovenski pesnik (* 1800), 
1904 - začetek rusko-japonske vojne 
    
MMMMokrócvetéče rož'ce poezije.  
Zgodba o zbiranju denarja za Prešernov spomenik odlično 
ilustrira tedanji odnos do pesnika in tudi širše značilnosti 
slovenskega značaja. Časopisi so že marca in aprila 1849 začeli 
objavljati pozive za zbiranje prostovoljnih prispevkov. Slovenci 
so denar zbirali štiri leta; 280 darovalcev je zbralo 626 
goldinarjev. Za primerjavo ponujamo drug primer; nekako v 
istem času so Slovenci na Kranjskem v šestih mesecih zbrali za 
postavitev spomenika hrvaškemu banu Jelačiću 1955 
goldinarjev. Hrvaškemu banu so postavili spomenik, ker je 
pomagal zatreti marčno revolucijo leta 1848 ter v kranjske kraje 
za dolga leta vrnil odtujeno in Slovencem neprijazno dunajsko 
oblast. Danes je spomin na hrvaškega bana pri nas medel, tudi 
Bleiweisa poznajo le redki, Prešeren pa je s svojimi poezijami 
eden najtrdnejših temeljev samozavesti sodobnega slovenskega 
naroda. 
    
IIIIz krajov niso, ki v njih sonce sije; 
Slovenija se je dolgo poskušala znebiti preteklosti, ki ni bila 
posuta s cvetjem: narod, ki ni imel svoje države, nacija, ki se je 
izoblikovala z zamudo, identiteta, ki je nastala v neugodnih 
razmerah. 
 
CCCCel čas so blagih sapic pogrešvále, 
Kultura, sicer skromna, vendar skrbno varovana, je bila v oporo 
tako narodu kot naciji in njunima identitetama. Šele v prvi 
polovici devetnajstega stoletja se je v slovenski književnosti 
pojavil pesnik France Prešeren (1800 – 1849). S svojim delom in 
vplivom je dvignil slovenščino na raven knjižnega jezika. 
Nacionalna kultura je začela dobivati razpoznavno podobo. 
 
OOOObdajale so utrjene jih skale, 
Krst pri Savici, Povodni mož, Poezije, Sonetni venec, O Vrba, 
srečna, draga vas domača, Čebelice pravljičarjem, Pričujoče 
poezije, Slovo od mladosti, Turjaška Rozamunda, Zdravljica, 
Zdravilo ljubezni …  
 
VVVViharjov jeznih mrzle domačije. 
Bile pokrajne naše so, kar, Samo! Tvoj duh je zginil, kar nad 
tvojo jamo pozabljeno od vnukov veter brije. 

IIIIzdíhljeji, solzé so jih redile, 
Dandanes si komaj še predstavljamo, kaj je pomenila v prvi 
polovici 19. stoletja odločitev pisati poezijo v slovenskem jeziku. 
Reformacija na čelu s Primožem Trubarjem je resda postavila 
temelje slovenskega knjižnega jezika; bogatemu izročilu 
ljudskega slovstva so se v času razsvetljenstva, predvsem v 
zbornikih Pisanice od lepeh umetnosti, pridružili tudi prvi, a še 
nebogljeni in umetniško okorni poskusi umetnega pesništva. 
 

 Živé naj vsi naródi, ki hrepené dočakat dan,
ko, koder sonce hodi, prepir iz svéta bo

pregnan, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed
bo mejak!

    
JJJJim moč so dale rasti neveselo, 
V tem zgodovinskem trenutku, ko se je raznarodovalni pritisk 
nevarno okrepil, je na mali, zatemnjeni oder zapečka evropske 
kulture stopil France Prešeren. Vzel je v svoje roke jezik 
slovenskih kmetov  in ga dvignil na raven evropskega duha in 
svetovne književnosti! 
 
UUUUr temnih so zatirale jih sile. 
Jezik, ki mu ni bilo namenjeno, da preživi. Jezik, ki je šel skozi 
šivankino uho zgodovine, zato da bi ga danes mi lahko govorili 
in na njem utemeljili svojo samostojno in demokratično državo. 
 

LLLLej! torej je bledó njih cvetje velo, 
Prešeren še zdaleč ni bil vzorna osebnost, prej nasprotno. Bil je 
človek, ki je rad dvignil čašo vina, predvsem pa je njegovo 
življenje ovila žalost.  
 
JJJJim iz oči tí pošlji žarke mile, 
Kdo smo mi, da bi sodili? Niti ni pomembno, kaj je bil Prešeren 
oz. ni bil. Vem le to, da cenim njegovo umetniško delo in 
neizumetničene podobe, ki jih je ustvaril v moji domišljiji, 
pogum, ki je navduševal slovenski narod ter hvala, da lahko 
rečem Hvala. 
 
IIIIn gnale bodo nov cvet bolj veselo.  
Prešeren je največji slovenski pesnik. To priznanje je največ, kar 
lahko naredimo v njegov spomin. 
 

Polona Moličnik
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VVVVALENTINOVOALENTINOVOALENTINOVOALENTINOVO    

Trenutkov, ko lahko nekomu pokažemo, da ga imamo radi, ni 
nikoli preveč. V vsakdanjem življenju smo vse manj pozorni in 
iznajdljivi. 14. februarja, na valentinovo, pa je čas, da se 
prebudimo. Ob tem prazniku si ljudje, ki se imajo radi, podarjajo 
zlasti cvetje, voščilnice in drobna darila. Valentinovo je predvsem 
praznik zaljubljencev, prijateljev in vseh, ki se imajo radi. 

Valentinovo pri nas ni poseben ali klasičen praznik, rekli bi, da gre 
za vrsto nadomestnega ali vrinjenega praznika tako kot prvi april. 
Oba sta spomin na prastara živa praznovanja, le da ima prvi april 
pri nas precej daljšo tradicijo, vendar pa se vedno bolj uveljavlja 
tudi valentinovo. 
 
Seveda gre tu, kot pri večini drugih praznikov v koledarskem letu, 
za tuje, zahodne vplive, vendar moramo zapisati, da se je ta praznik 
tudi pri naših sosedih le počasi uveljavil. Izvira namreč iz Anglije, 
od koder se je razširil zlasti v Ameriko, se tam docela 
skomercializiral in se vrnil nazaj na stari kontinent ter ga seveda po 
idejni in trgovski plati zavzel. 
 
V drugačnem pomenu pa poznamo sv. Valentina že dolgo tudi na 
Slovenskem. Preden se pojavi prvi spomladanski dan, lahko že 
opazujemo nekatere pojave, ki napovedujejo ta priljubljeni letni čas 
in nam nekoliko lajšajo čakanje v zimi, ki še kaže svoje zobe. Sv. 
Valentin je precej priljubljen na Koroškem. V Podjuni ima štiri 
cerkve. V Škocjanu ob Klopinskem jezeru se mu pri vsaki večerni 
molitvi priporočajo za zdravje; vsi vrči za na polje so imeli tam 
vdelano podobo sv. Valentina. Čisto drugačen in precej bolj 
znamenit pa je Valentin v Angliji, kjer je že stoletja zaščitnik 
zaljubljencev in dobrih prijateljev. Na ta dan so si že pred več kot 
petsto leti predvsem mladi ljudje izmenjavali pisma in razglednice, 
pa tudi darila, ki so jih imenovali kar valentini. Šega se je razširila 
tudi na ostali anglosaški svet, potem pa, kot rečeno, v nekatere 
druge evropske dežele – zlasti tiste, ki slovijo po sladkarijah, 
najzavzetejšem spremljevalcu tega praznika. Taka je na primer 
Italija. 
 
Simbol tega praznika je srce, v vseh mogočih oblikah in načinih 
prikazovanja in po ameriških izložbah (sedaj tudi že pri nas) se že 
dneve pred 14. februarjem pojavijo skladovnice valentinov (daril). 
V obliki srca so torte, bonboniere, milo, steklenice, krožniki, 
šatulje in drugo; s srci potiskajo papir, blago, steklo. Radio in 
televizija predvajata stare in nove »valentinske šlagerje«. V 
papirnicah je nešteto bolj ali manj duhovitih voščilnic raznih oblik 
in barv. Nekatere so celo parfumirane, kot so bile v Angliji v 19. 
stoletju.  
 
Valentinove čestitke so se v Ameriki, kot pisma iz Anglije, pojavile 
že v 18. stoletju. Po letu 1723 so uvozili iz stare dežele že 
sestavljena valentinova pisma, pesmi in podobno, ki so bila izdana 
v knjigah. Naslov teh pesmi, ki so jih vsi prepisovali, je bil zvečine: 
»Bodi moj (a) valentin (a)«. Pesmi so bile natisnjene v obliki 
originala in odgovora nanj. 
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Pred kratkim sem plesal s teboj 
 

� 
 

in se precej zaljubil vate; 

tvojo privlačno zunanjost; tvoje čarobno 

bistvo, 

bi znali le pesniki opisati; 

tvoj glas, tako sladek in poln melodije, 

še vedno odzvanja v mojih ušesih, 

in moja najbolj vroča želja je, 

da bi svojo Delijo dobil za ženo; 

bodi tako dobra, moja sladka deklica, 

napiši mi vrstico,  

in naj moj svetnik ljubezni podpre mojo prošnjo. 

 
���� 

 
In odgovor: 
 
Tvoje valentinovo pismo je zelo  
 

� 
 

prijazno, 

zato ni naletelo na mrzel sprejem; 

tvoje družbe sem bila zelo vesela, 

ko sem zadnjič plesala s teboj. 

Tako sva drug drugemu v ljubezni 

naklonila svoji srci, moj valentin. 

 
� 
                                                                       

 Melita Lepičnik 
 

 
 

 

NEKOČNEKOČNEKOČNEKOČ    
    

Nekoč, 
ko pozabila boš, 
da sem te ljubil. 

Nekoč, 
ko mene poleg tebe več ne bo. 

Nekoč, 
ko prva zvezda se utrne, 
takrat spoznala boš, 

da je bilo lepo. 
 

Samo Kramer 
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VODNAR (21. JANUAR – 18. FEBRUAR) 
 
 
 
 
Vaša ustvarjalna žilica se bo lahko izvirno prepletala na delu in pri 
študiju, vendar pazite, da vas ne zanese. Marsikdo vam bo lahko 
očital brezbrižnost in pretirano trmo. Verjetno bo v tem tudi nekaj 
resnice. Ostanite zvesti sami sebi, vendar ne pozabite, kdo so ljudje, 
ki vam v življenju veliko pomenijo! 
 
 
RIBI (19. FEBRUAR – 20. MAREC) 
 
 
 
 
V prvi polovici meseca se vam bodo problemi, ki jih verjetno že 
pričakujete le še stopnjevali, vendar brez skrbi. Pogumno naprej! V 
drugi polovici meseca se boste lahko sprostili in problemi se bodo 
topili kot snežaki na toplem soncu. Verjemite vase in vztrajajte, kajti 
le to vam bo prineslo zmago! 
 
 
OVEN (21. MAREC – 20. APRIL) 
 
 
 
 
Vaše nagajivo vzdušje je nadvse privlačno za vaš domišljijski svet. 
Izžarevali boste dinamično energijo, vendar se boste morali postaviti 
na realna tla in se soočiti z resnejšimi stvari. Življenje ni pravljica 
samo po sebi. 
 
 
BIK (21. APRIL – 21. MAJ) 
 
 
 
 
Čas je, da izpolnite svoje skrite ambicije. Pot bo dolga in naporna. 
Marsikdo se ne bo strinjal z vašimi odločitvami, vendar je skrajni čas, 
da vzamete življenje v svoje roke in sežete po svojih sanjah! 
 
 
DVOJČEK (22. MAJ – 21. JUNIJ) 
 
 
 
 
 
Čaka vas mesec razburljivih spoznanj. Obdani boste s še posebej 
simpatično energijo, vendar pazite, da vas ego ne zanese. Okrog vas 
so ljudje, ki vas imajo radi točno takšne, kot ste! 
 
 
RAK (22. JUNIJ – 22. JULIJ) 
 
 
 
 
 
Delovnih in študijskih obveznosti se boste lotili veliko bolj 
preudarno, kar pa je pravi način za dosego vaših ciljev. Več sreče v 
ljubezni lahko pričakujete v drugi polovici meseca, do takrat pa 
izkoristite čas, da bolje spoznate same sebe. 
 

 
LEV (23. JULIJ-23. AVGUST) 
 
 
 
 
 
Razkošno boste blesteli sami pri sebi. Ne pozabite tega deliti z drugimi. 
Vaša vrlina, da znate prisluhniti prijateljem bo v tem mesecu še posebej 
na preizkušnji.  
»Kaj je prijatelj? Povedal ti bom. To je človek, s katerim si dovoliš, da 
si to, kar si.« Frank Crane. 
 
 
DEVICA (24. AVGUST – 22. SEPTEMBER) 
 
 
 
 
Vaša ošabnost na javnem področju bo požela kar nekaj kritik s strani 
ljudi, ki so vam blizu. Pazite, da vaša ambicioznost ne povzroči preveč 
razprtij med prijatelji. Prijatelj je namreč duša, ki prebiva v dveh telesih.  
 
 
TEHTNICA (22. SEPTEMBER – 22. OKTOBER) 
 
 
 
 
 
Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo dobro od rok. Bistrost in miselno 
okretnost izkoristite še posebej pri projektih, ki zahtevajo izvirnost. 
Nedvomno boste cveteli. Kuj železo, dokler je še vroče! 
 
 
ŠKORPIJON (24. OKTOBER – 22. NOVEMBER) 
 
 
 
 
Intenzivna strast škorpijona se bo tokrat izražala pri delu in študiju. V 
novo leto ste odločno zakorakali z veliko ambicijami, ki se vam bodo 
uresničile, če boste nadaljevali tako, kot ste začeli. Pazite le, da vas ne 
zanese. Vaš ego lahko hitro prestopi mejo. 
 
 
STRELEC (23. NOVEMBER – 21. DECEMBER) 
 
 
 
 
Počutite se ujeto. Sprostite se in si dovolite malce neodvisnosti. 
Življenje vas bo ta mesec pogosto in drzno presenečalo. Zajemite ga s 
polno žlico. Vendar pazite pri denarju. 
 
 
KOZOROG (22. DECEMBER – 20. JANUAR) 
 
 
 
 
 
Kar tako naprej! Vendar je skrajni čas, da poslušate svojo intuicijo, kajti 
le ta vas bo popeljala na pot, kjer boste resnično srečni. 
 
 

Polona Moličnik 
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    IME in PRIIMEK________________________________  TELEFON________________ 

Rešeno križanko skupaj z imenom, priimkom ter telefonsko številko oddajte v škatlo na hodniku pri 
računalnikih do srede 22. februarja 2006. Nagrajenec bo obveščen po telefonu. Nagrada je privlačna.  
 


