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Ali sploh lahko verjamete, da se študijsko leto zaključuje, da prehajamo v
obdobje izpitov, kateremu sledi najprijetnejši čas študijskega leta? Seveda
pa je pred vsemi nami poletje, čas novih dogodivščin in sprostitve. Želim
vam, da bo izpitno obdobje čim manj stresno in predvsem uspešno. Če se
kaj ponesreči, imate še vedno rezervo v avgustu oziroma v septembru. Do
konca septembra je tudi vpis v 2. letnik in prepričani smo, da se tam tudi
srečamo z vsemi tistimi, ki ste 1. letnik obiskovali in opravljali
obveznosti, in tudi z vsemi tistimi, ki vam bo še kakšna obveznost 2.
letnika ostala neopravljena. Vpis v 2. letnik je omogočen tudi tistim, ki
so študij začeli na kakšni drugi visokošolski ustanovi in želijo nadaljevati
v naših programih. V tem primeru je možen na osnovi priznavanja izpitov
vpis v 2. letnik direktno. Vse informacije so na spletni strani.
Veselim se srečanja tudi z vsemi, ki se boste odločili za diplomski izpit.
Še je nekaj časa, da v tem roku oddate dispozicije za diplomske naloge.
Hkrati pa vabim vse, ki se odločate za nadaljevanje študija, da izkoristite
možnost izrednega študija na naši lokaciji. Imamo namreč enoto
Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja. Vse informacije so
na naši spletni strani, kjer lahko opravite tudi prvo prijavo.
Sicer pa vsako leto uvedemo kakšno novost, zato da našo ponudbo še
približamo tistim, ki se odločajo za izobraževanje. Tokrat je to uvedba
izrednega študija na daljavo. Izredni študenti bodo lahko izbirali med
klasičnim študijem, ki je že zdaj kombiniran z e-študijem in študijem na
daljavo, kar pomeni v celoti e-študij.
V jeseni pa vse nas čakajo novi izzivi. Naša šola je bila izbrana za
zunanjo evalvacijo s strani Nacionalne agencije za kakovost visokega
šolstva (NAKVIS). Prepričani smo, da so skupna prizadevanja
zaposlenih, študentov in vseh naših partnerjev usmerjena v zagotavljanje
kakovosti in da bomo z zunanjo evalvacijo tudi uradno dobili to potrditev.
Že v letošnjem letu smo uvedli sistem tutorstva, tako s strani študentov
kot predavateljev, in zahvaljujem se vsem, ki ste to sprejeli in tutorstvo
izvajate in ga boste izvajali. Posebna zahvala gre dr. Aniti Goltnik
Urnaut, ki je ne le pomagala vzpostaviti sistem ugotavljanja
kakovosti na naši šoli, ampak je sodelovala pri postavitvi sistema
ugotavljanja kakovosti na nivoju vseh višjih šol Slovenije. Poleg tega
je članica NAKVIS-a, ki zastopa višje šolstvo in si prizadeva, da bi
bili na področju kakovosti primerljivi z ostalim visokim šolstvom.
Vsem študentom se želim zahvaliti za uspešno študijsko leto. Hvala za
vaš prispevek pri aktivnostih študentske skupnosti, pri katerih ste
sodelovali. Posebna zahvala gre vsem članom študentskega sveta in
seveda tistim, ki ste soustvarjali ta časopis. Hvala tudi vsem, ki ste
sodelovali pri izvedbi fotografskega natečaja. Hvala Tjaši Hojan, ki je
sprejela izziv Erasmus mobilnosti, z željo, da je to spodbuda vsem
študentom za naslednje študijsko leto. Prav gotovo se mi boste vsi
študenti pridružili pri zahvali vsem predavateljem, predavateljicam,
mentorjem in mentoricam praktičnega izobraževanja, diplomskih
nalog in ostalim strokovnim sodelavcem višje šole za uspešno
študijsko leto.
Vsem želim prijetne in brezskrbnih počitniških dni.
Ravnateljica mag. Gabrijela Kotnik
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MEDNARODNI PROJEKTI – ERASMUS MOBILITY
Tudi letos je naši koordinatorki, gospe Karmen Grudnik,
uspelo navezati stik s številnimi šolami po Evropi, med
drugim tudi z višjo šolo Langside v Glasgowu, na Škotskem.
Tja sva se z
gospo Majdo
Bukovnik
odpravili 5.
februarja in
ostali
cel
teden. Ona je
imela Staff
Mobility, jaz
pa,
kot
običajno,
Teacher's Mobility. V šoli so nama pripravili kar natrpan
program, zato sva veliko časa preživeli v njej: jaz v povsem
novi zgradbi, kjer je tudi oddelek ESOL, v katerem izobražujejo
vse tujce, ki pridejo v Glasgow in se želijo (ali morajo) naučiti
angleškega jezika; Gospa Bukovnik pa v sosednji (ne tako lepi
in
moderni)
zgradbi,
kjer
nudijo
»business«
izobraževanje.
Medtem ko je
ona opazovala
škotske
predavatelje pri
delu in se z
njimi
pogovarjala o učnih načrtih, metodah in oblikah, sem jaz imela
5 ur pouka v razredu – različni nivoji: od samih začetnikov do
tistih, katerih angleščina je kar dobra.
V šoli so se za naju zelo potrudili, vsekakor pa sva si tudi sami popestrili bivanje v dokaj mrzlem in deževnem
Glasgowu, saj sva si vsak dan kaj ogledali, še posebej je na naju naredila vtis Glasgow University, pa katedrala,
številni muzeji…
Tako, kot
vsako
leto, bom
tudi
tokrat
dodala:
treba je
izkoristiti
vse
možnosti,
ki
jih
ponuja
Erasmus,
saj si s
tem
širimo obzorja in bogatimo izkušnje.

Milena Štrovs Gagič
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2. posvet za diplomante in študente Višje strokovne šole Slovenj Gradec
31. marca 2011 smo za študente in diplomante VSŠ pripravili posvet z zanimivo temo
LATERALNO RAZMIŠLJANJE – PREDAVANJE PO METODAH EDWARDA DE BONA
Posvet je izvedla predavateljica in trenerka: mag. Nastja Mulej, univ. dipl. ekon., univ. dipl. soc., mag. kom., ki je:
o edina Slovenka z licenco za poučevanje de Bonovih metod Šest klobukov razmišljanja (bolj učinkovito razmišljanje),
Lateralno razmišljanje (bolj ustvarjalno razmišljanje) in CoRT za šole;
o urednica in prevajalka obeh istoimenskih knjig v slovenščino (2005 in 2006).Intersections, Veter, Združenje za
direktni marketing…).

Kratka predstavitev:
Možgani niso narejeni tako, da bi bili ustvarjalni. Dr. de Bono je razvil orodja lateralnega razmišljanja, ki nam pomagajo,
da se prebijemo lateralno preko uveljavljenih vzorcev, torej da odpremo nove zaznave, koncepte in ideje. Geslo Lateralno
razmišljanje je vključeno v Oxford English Dictionary, kjer je opisano kot »'način razmišljanja, ki išče rešitve
neukrotljivih problemov na neortodoksne metode ali z elementi, ki bi jih običajno z logičnim razmišljanjem prezrli«.
Na predavanju smo spoznali dve orodji lateralnega razmišljanja:
1. povzetek koncepta – izvleči koncept izza znane ideje, da ustvarimo več alternativ,
2. naključna beseda – možgani povežejo naključno izbrano začetno točko (besedo, sliko) z dano situacijo v novo idejo.
Avtor: Dr. Edward de Bono je za mnoge vodilna svetovna avtoriteta kreativnega razmišljanja, inovacij in neposrednega
učenja razmišljanja kot spretnosti. Napisal je več kot 75 knjig, ki so prevedene v več kot 38 jezikov. V zadnjih 30 letih je
svetoval največjim svetovnim korporacijam in vladam v več kot 50 državah. Tehnike razmišljanja je učil direktorje
podjetij, štiriletne otroke in Nobelove nagrajence.
Več informacij lahko pridobite: nastja@newmoment.si, spletna stran, Facebook
Vodja izobraževalnega centra VSŠ
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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Tutorstvo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec
Tutorstvo predstavlja sistematično organizirano pomoč
študentom za lažje soočanje z izzivi na študijski poti in
njihov celoten osebnostni razvoj.
Vsakdo je v nečem dober, na nekem področju pa morda
potrebuje podporo in ravno to je razlog, da na VSŠ Slovenj
Gradec vzpostavljamo mrežo tutorstva, ki je na voljo
vsakemu študentu, ki potrebuje dodatne informacije,
nasvete in pojasnila. Na ta način poskušamo olajšati študij
in prispevati k večji študijski uspešnosti, prejemnikom
tutorske pomoči pa omogočiti povečano kvaliteto študija.
Na VSŠ Slovenj Gradec imamo različne oblike
tutorstva: uvajalno, predavateljsko in študentsko
tutorstvo.
UVAJALNO TUTORSTVO je namenjeno študentom 1.
letnika, ki se vključujejo v novo izobraževalno okolje;
zajema seznanjanje s potekom študija, z uspešnimi načini
pridobivanja znanja ter uvajalni seminar za pripravo pisnih
del.
ŠTUDENTSKO TUTORSTVO: v vlogi tutorja so
študenti. Namen študentskega tutorstva je nuditi
študentom ustrezno podporo pri študiju. Študentsko
tutorstvo je oblika sodelovanja med študenti, pri kateri
študenti, ki dobro obvladajo posamezna področja, nudijo
pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Tutorji študenti bodo
sošolcem pomagali pri usvajanju študijske snovi in pri
ostalih vprašanjih, dilemah ali težavah, ki lahko
predstavljajo oviro na študijski poti. Študenti, ki se bodo
obrnili na študentske tutorje, bodo imeli možnost pridobiti
informacije od tistih, ki so izkušnjo s predmetom ali
problemom doživeli na lastni koži.
Študentsko tutorstvo hkrati predstavlja pozitivno izkušnjo
tudi za tutorja, saj z utrjevanjem znanja in s pomočjo
izboljša kvaliteto študija. Poleg tega se med študenti
ustvarita pomembna vez in zaupanje.
Študenti, vključeni v tutorstvo:
Za vse redne in izredne študente:
Urška Andric, predsednica študentske
dino1507@gmail.com

skupnosti,

Študijski program ekonomist
Drugi letnik
Darko Soldo, soldo123@hotmail.com
Prvi letnik
o Katja
Žerjal
(poslovna
angleščina,
trženje,
menedžment); katja.zerjal@hotmail.com,
o Sanja Kvar Blaznik (trženje, poslovno komuniciranje);
polonablaznik4@gmail.com
o Martina
Nachbar
(poslovna
angleščina);
martina.nachbar@gmail.com,
o Peter
Meža
(poslovna
angleščina,
poslovno
komuniciranje, organizacija in menedžment podjetja)
godhatesus@gmail.com,

o Mitja Rutnik (poslovna
mitja.rutnik@gmail.com.

angleščina,

ekonomija),

Študijski program poslovni sekretar
Prvi letnik
Marinka Detečnik, mdetecnik@gmail.com
PREDAVATELJSKO TUTORSTVO: v vlogi tutorja so
višješolski predavatelji. Zajema predmetno tutorstvo,
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo
za tuje študente, tutorstvo za študente, ki zaključujejo
študij.
Predavateljsko tutorstvo vključuje individualno svetovanje
študentu ali skupini študentov na različnih področjih; pri
koordiniranju možnosti dodatne pomoči za razumevanje in
osvajanje študijske snovi posameznih predmetov, pri
odločanju o modulih, izbirnih predmetih, nadaljevanju
študijske poti, kariernih možnostih in drugih vprašanjih, ki
se študentom pojavljajo med študijem.
Tutorstvo za študente pred zaključkom študija zajema
skupinsko pripravo na pisanje diplomskega dela in
individualno svetovanje in pomoč študentom, ki so že
zaključili s pedagoškim procesom in jim manjka le še
uspešen zaključek študija.
Predavatelji, vključeni v tutorstvo:
Študenti po zaključenem obiskovanju organiziranega
pedagoškega procesa
mag.
Gabrijela
Kotnik,
ravnateljica
šole;
gabrijela.kotnik@sc-sg.si
REDNI ŠTUDIJ
Študijski program ekonomist
Prvi letnik
Sonja Smolar; sonja.smolar@sc-sg.si
Drugi letnik
mag. Janja Razgoršek, študenti predmeta GSD;
janja.razgorsek@sc-sg.si
Silva Ledinek, študenti predmeta OPD; silva.ledinek@scsg.si
Študijski program poslovni sekretar in študenti s
posebnimi potrebami
dr. Anita Goltnik Urnaut; anita.urnaut@sc-sg.si
Tutorstvo za študente programa Erasmus
Karmen Grudnik, koordinatorka projekta
karmen.grudnik@sc-sg.si

Erasmus;

IZREDNI ŠTUDIJ
mag. Samo Kramer; samo.kramer@sc-sg.si
Anita Goltnik Urnaut

5
KARIERNI CENTER na VSŠ
Karierni center, ki deluje kot podporno okolje, je ena izmed oblik, ki študentom in diplomantom pomaga pri graditvi
njihove kariere. Udeleženci izobraževanj na ta način obogatijo svoja znanja in povečajo svoje sposobnosti, za delodajalce
postanejo zanimivejši in lažje dobijo zaposlitev. Študenti imajo možnost načrtovati začetek svoje poklicne kariere že v
času študija.
V skladu z interesi smo v letu 2011 za študente pripravili dve delavnici, ki ju je izvedla gospa Sabina Tomlje z Zavoda za
zaposlovanje RS Velenje.

17. marca 2011 smo izvedli
1. delavnico za študente: Viri iskanja zaposlitve in pisanje prijavne dokumentacije
Vsebina delavnice je bila:
•
Formalni – neformalni viri iskanja zaposlitve.
•
Pridobivanje informacij sodi med najpomembnejše veščine iskanja zaposlitve.
•
Na zaposlitvene razgovore so pogosteje vabljeni tisti, ki o podjetju in delovnem mestu pridobijo več informacij in tako napišejo ustreznejšo
vlogo.
•
Informacije nam lahko posreduje vsakdo v podjetju/organizaciji, ne glede na njegov položaj.
Prijava, ponudba, življenjepis
•
Marketinški (prodajni) dokument, pripravljen zato, da pritegnete pozornost delodajalca in vas zato povabi na zaposlitveni razgovor.
•
Oblika osebne predstavitve (prijava, ponudba, življenjepis) je odvisna od zahtev in pričakovanj delodajalca ter vaše ocene, kaj bi bilo za to
delovno mesto in delodajalca najbolj primerno.
2. delavnico Zaposlitveni razgovor smo izvedli 29. marca 2011.
Na delavnici smo spoznali naslednja področja:

poznavanje trga dela

predvidevanje in odkrivanje potencialnih delovnih mest (skriti trg dela)

mreženje – networking

uporaba informativnega razgovora

obisk zaposlitvenih sejmov

pridobivanje informacij o razpisanih delovnih mestih

analiza oglasa

pisanje prijav, ponudb, življenjepisov, spremnih pisem

poznavanje selekcijskih postopkov

dobro opravljen zaposlitveni razgovor.
Vsake delavnice se je udeležilo 17 študentov 1. in 2. letnika.
Posebej smo poudarili, da ne smemo pozabiti na socialna omrežja in poznanstva.
Še vedno je čas, da se včlanite v Karierni center: izpolnite prijavnico na spletni strani VSŠ:sonja.smolar@sc-sg.si
Vse informacije lahko pridobite tudi v programu Moodle pod rubriko Karierni center.
Vodja kariernega centra VSŠ
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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Potepanje po Češkem
Topli poletni večeri, ko nas sončni žarki božajo skoraj do devete ure zvečer, kaj si še lahko želimo lepšega? Pravijo, da je
počutje pogojeno z vremenom, torej sem
sama te dni prav sončno. Poletje ti resnično
da nove energije in zagona za nova doživetja.
Naj vam zaupam, kje smo se potepali in
kakšne vragolije imamo v planu za ta mesec.
V mesecu maju smo si ogledali naravnost
magičen grad Karlštejn. Velika turistična
točka in tujcev kar mrgoli. Do gradu je
približno 30 min prijetne hoje skozi vasico, ki
je zasičena s trgovinicami s spominki in
restavracijami, ki so privabljale z omamnimi
vonjavami sveže pripravljenih jedi. Da pa ne
bi bilo komu slučajno dolgčas med
ogledovanjem izložb, pa na poti poskrbijo
tudi za živo glasbo. Grad sam po sebi je
ogromen in skrivnosten. Že sam , ko so tam
prebivali kralj, kraljica in mnoge ljubice. Pri
plačevanju karte sem ugotovila, da se kar
splača biti študent na Češkem, saj skoraj
povsod dobimo popuste, 50% popust na karto
in hop na voden ogled v angleščini. Imeli smo mladega vodiča, katerega zadrego in tremo je bilo moč občutiti v vsakem
kotičku soban. Ne glede na to, ogled tudi po zaslugi vodiča, je bil nepozabna izkušnja. Za zaključek uspešnega izleta pa
smo si privoščili Mascarpone palačinke v lokalni restavraciji

– res okusno!
Tudi izlet v Kladruby nad Labem je bil nepozabna izkušnja.
Kraj je znan po
konjereji in po
prav posebnih,
zelo
številčnih
konjskih
vpregah.
Največja je kar
22-konjska
vprega,
neverjetno
kajne? Tokratni
izlet je bil žensko
obarvan,
3
dolgolaske,
vse
velike
ljubiteljice
konjev, smo
pričele ogled
konjušnice.
Rada
bi
omenila, da
skrbijo za približno 300 konj, ki se že ali pa se še bodo
šolali za konjsko vprego. Prirejajo tudi tekmovanja s
kočijami in razne predstave. Naj vam še povem, da prav v
tej konjušnici vzgajajo konja, ki je poročno darilo
mladoporočencema princu Williamu and Catherine. Pravi
lepotec. Kasneje smo se sprehodile še čez pašnike, ki bi
jih lahko poimenovala kar konjska nebesa. Veliki pašniki,
zelena trava in veliko konjske družbe.
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Konec meseca maja smo bili tudi v Brnu, tokrat poslovno.
Obiskali smo sejem, podoben kariernemu sejmu, toda za
razliko od tistega v Ljubljani je bil ta kar precej večji.
Njegov namen e bil predstaviti napredno tehnologijo o
Waste and wather management. Ponekod prava znanstvena
fantastika! Izlet je bil zanimiv, čeprav po štirih urah vožnje
in poslušanju hard metala ni bilo prav nič težko preostanek
dneva preživeti v tišini.
Ta četrtek odhajamo na 3-dnevni veslaški športni dan. Čez
dan se bomo s kanuji spustili po reki Berounka, se ustavili
za kosilo in ogled lokalnih znamenitosti, zvečer pa bo ob
tabornem ognju prijalo kakšno zasluženo češko pivo in
večerja na prostem.
Nekaj novega je pa tudi na službenem področju. Že tretji
teden delam v mestu Kolin, ki je od Časlava oddaljeno cca
20 km. Vsako jutro se je treba sprehoditi na vlak in potem na mestni
avtobus do podjetja AVE. Je kar naporno, glede na to, da sem imela
doma do šole 50m, toda je prava osvežitev izven rutine Časlava.
Zgradba je
nova, vselili
so se pred
komaj
dvema
mesecema.
Kar je v
poletnih
dnevih zelo
pomembno,
je to, da ima
podjetje
klimo. Do
prihoda
nazaj
v
Časlav sem že tako skoraj trdo kuhana od žgočega sonca in je dobro, če
je vsaj v službi hladno Ljudje so super, zelo prijazni, čeprav se zgodba
ponavlja in je angleščina velik problem. Delo je podobno, ko ga
zmanjka, je pa na sporedu samozaposlitev. Kuhanje in pitje kave,
krmljenje ribic, srfanje po internetu…
Torej naj zaključim s toplim in sončnim pozdravom i Češke republike!
Želim vam veliko uspeha pri šolskih zadevah. Ker se vam verjetno ne
bom več javljala, pa vam želim vroče, noro in resnično nepozabno
poletje!! Uživajte, zaslužili ste si!

Tjaša Hojan
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ŠPORTNI POPOLDAN
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec smo zadnji majski dan študenti in predavatelji organizirali
športni popoldan. Srečanja se je udeležilo
malo več kot dvajset študentov, študentk in
zaposlenih. Igrali smo odbojko, badminton,
košarko in nogomet.
Pri odbojki smo izvedli pravo tekmovanje,
saj so se v tej aktivnosti sodelovale kar tri
ekipe: rdeče-črni (prvi letnik ekonomisti in
ekonomistke), modro-pisani (prvi letnik
poslovne sekretarke, prvi in drugi letnik
ekonomisti) in zaposleni na VSŠ.
Tekmovanje je bilo zelo napeto, prvo mesto
so zasedli zaposleni z VSŠ. Če bi vprašali,
kako pa to, bi rekli, da so uigran tim.

modro-pisana ekipa

rdeče-črna ekipa

zaposleni na VSŠ
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Pri igranju so udeleženci pokazali dobro obvladovanje različnih odbojkarskih elementov, kar dokazuje
fotoanaliza.

napadalni udarec, podaja in najrazličnejši servisi…

V badmintonu sta par zaposlenih (knjižničarka in predavateljica) izzvali študentki drugega letnika
programa poslovni sekretar. Loparje pa so preizkusili še drugi udeleženci.

K športu nujno sodijo tudi sodniki, organizatorji, gledalci in »time out«.
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Košarkarski koš je bil najbolj oblegan pred začetkom in po zaključku odbojkarskega tekmovanja,
veseli pa, da sta se v natančnosti meta na koš, poleg študentov, poizkusila tudi referent in hišnik.
Ko smo pospravili odbojkarsko mrežo, je nastalo pravo nogometno vzdušje, saj so si fantje lahko
privoščili sproščanje z udarci na gol. Za spremembo ritma pa so vrgli na gol tudi kakšno rokometno
žogo.
Udeleženci so bili mnenja, da je dobro imeti kakšen šport v šoli, saj doma tako ali tako nič ne naredijo
zase, pa tudi druženja z ostalimi sošolci nam je manjkalo.
Vsi upamo, da se bo športni popoldan drugo leto ponovil in da bo udeležba še številčnejša.
Potrdila se je tudi trditev, da je šport zdrav, saj je marsikateremu študentu in študentki sodelovanje v
športnih igrah pomagalo k večji sproščenosti in uspešnosti na izpitu, ki je bil pozno popoldan.
Vtisi udeležencev:
Martina Nachbar: »Moje mnenje o športnem popoldnevu je, da je bil zelo dobro organiziran, na
voljo je bilo mnogo različnih športov, sama sem se udeležila odbojke in badmintona. Priskrbljeni so
nam bili še prigrizki in pijača. Na koncu športnega dneva smo dobili tudi priznanje za udeležitev.
Zdelo se mi je zelo zabavno in bi to izkušnjo še rade volje ponovila.«
Marinka Detečnik: »Človek že misli, da je opravil s športnimi dejavnostmi, pa se pojavi dr. Anita
Goltnik - Urnaut in uvede športni popoldan. Nanj smo, kolikor sem videla, vsi prišli pozitivno
razpoloženi, kar je posledično botrovalo aktivnemu, smeha polnemu in s podenjem za žogo
obarvanemu športnemu popoldnevu. Zaradi vaših profesionalnih "nizkih" (v prenesenem in
dobesednem pomenu)) servisov smo še dneve po tekmi "kasirali" zafrkljive komentarje na temo
poraza študentov proti profesorjem. Kaj naj rečem, »fajn je pa le bilo«.
Pri pripravi in izvedbi športnega popoldneva so sodelovali študenti in študentke 1. letnika programa
ekonomist: Ana, Jernej, Katja, Matej, Saša in Sandra, ki so poskrbeli tudi za fotografsko
dokumentacijo srečanja.
Saša Vizvari,
dr. Anita Goltnik Urnaut
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Intervju z Nejcem Pečnikom
V sklopu seminarske naloge pri predmetu Poslovne komunikacije sem opravil intervju z Dravograjčanom Nejcem Pečnikom. Nejc je
članski nogometni reprezentant, strelec pomembnega zadetka na prvi tekmi proti Rusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvu, na
katerega se je Slovenija tudi uvrstila. Na klubski ravni je igral za NK Dravograd, NK Celje, češko Sparto Prago, portugalski C.D.
Nacional, trenutno pa kot posojen igralec s strani Nacionala igra za
ruski FC Krylia Sovetov.
Nejc, verjetno je za pogajanja o prestopih ter pogodbah v
glavnem odgovoren tvoj agent, a vendar bi te prosil, če mi
lahko na kratko opišeš postopek pogajanj.
"V glavnem je za vse zadolžen agent, ki mora vedeti, kaj zahtevaš
v finančnem smislu, katere države te zanimajo in seveda kaj
zahteva tvoj sedanji klub za tebe (odškodnina, če imaš še veljavno
pogodbo)."
Zdaj si imel za sabo že kar nekaj prestopov, igral si v Sloveniji,
na Češkem, na Portugalskem in zdaj igraš v Rusiji. Mi,
prosim, lahko opišeš kulturo pogajanj v posameznih državah
in v čem se razlikujejo?
"V pogajanjih se države med seboj ne razlikujejo, saj so pravila
jasno določena za vse države enako s strani FIFE. "
Kako si izbral agenta, ki te trenutno zastopa? Verjetno je težko najti dobrega agenta, ki mu lahko zaupaš.
"V nogometu oz. vseh športih, kjer so prisotni agenti, je ogromno takšnih, ki iščejo samo svojo korist. Dobrega agenta je zelo težko
najti, če dobri sploh obstajajo. Veliko agentov te kliče vsak dan, ti obljublja in ponuja razne klube, samo da bi postal njegov igralec,
ko pa se zavežeš z njim, pa samo čaka, da ti kakšen drug agent najde klub in od njih zahteva provizijo. Imeti moraš ogromno sreče pri
izbiri teh agentov! Sam imam istega agenta, ki prihaja iz Češke, že 4 leta in je bil prvi, ki se je predstavil kot zelo korekten in me je
odpeljal prvič v tujino."
Koliko si pri vseh pogajanjih o prestopih ter novih pogodbah vpleten sam, se sestankov tudi udeležiš ali vse prepustiš
agentu?
"Pri vsakem pogajanju pač poveš svoje zahtevke, želje in potem prepustiš vse svojemu agentu in upaš na najboljše. Velikokrat se
lahko zalomi pri pogajanjih, ker ena od strani ne izpolni pogojev, oz. se ne da prilagoditi. Za dober prestop je pomembnih ogromno
faktorjev in potrebno veliko sreče."
Kaj je zate pri pogajanjih najbolj
pomembno? Je to denar, občutek, da si
te klub res želi v svojih vrstah,
kvaliteta prvenstva, je to mogoče
velikost kluba, mogoče kaj drugega?
"Pri pogajanjih so pomembni prav ti
pogoji, ki si jih sam naštel. Ker je to
služba, je seveda na prvem mestu denar,
da te klub resnično želi, potem kvaliteta
lige itd."
Kako temeljito z agentom raziščeta
pogoje in ali vse dane obljube s strani
kluba držijo?
"Tu kakšne filozofije ni. Vse, kar se
pogodiš, moraš dobiti še na papirju,
podpisati pogodbo in potem spoštovati
klubske pravilnike, klub pa mora
spoštovati vse obveznosti. Če klub tega
ne izpolnjuje, se moraš obrniti na FIFO, ki to razišče, obdela in posreduje. V današnjem času si klubi ne smejo privoščiti
neizpolnjevanja pogojev, ker jim grozijo denarne kazni ali izpad iz vseh tekmovanj."
Nejc, hvala za tvoj čas, želim ti čim več uspeha na vseh področjih ter čim manj poškodb.
"Hvala tudi tebi in lep pozdrav! "
Peter Meža
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KVIZ

 Iz česa
Julijske Alpe?

 Kako se imenuje znesek
Kaj piše na bankovcu?

so

l) filozof
m) matematik
t) fizik

zgrajene

h) iz devonskih metamorfnih
kamenin
d) iz mezzozojskih morskih
usedlin
l) iz jurskih predornin

č) apoen
š) apanaža
ž) pion

 Kako je bilo
italijansko-francoskemu
slikarju Modiglianiju?

 Nizozemec židovskega
rodu, Baruch de Spinoza je bil
slavni:

i) Andrea Guarneri
o) Nicolo Amati
u) Pedro Amodo

ime

 Katera od naštetih
enoceličnih
praživali
je
bičkar?
c) ameba
v) paramecij
z) evglena

 Janez Puhar je pionir
slovenske(ga)…

a) Paolo
e) Amadeo
i) Giovanni

a) fotografije
e) filmografije
o) radijstva

 Kateri kartažanski vojskovodja se je zastrupil, da ne bi
prišel v roke Rimljanom?
p) Aetij
r) Hanibal
s) Belizar

f) pisanih tropskih ribah
h) ženskem redovniškem redu
t) vrsti opic

 Odesa je črnomorska luka
v…

k) Janez Jalen
m) Marjan Rožanc
n) Juš Kozak

 Kateri je drugi medicinski
izraz za češariko?

a) Bolgariji
e) Turčiji
i) Ukrajini

 Katero je latinsko ime za
zdravilno rastlino ognjič?

b) hipofiza
g) talamus
j) epifiza

 Kdo je avtor novele Kuga,
ki pripoveduje zgodbo o medicinskih delavcih v Alžirskem
mestu Oran?

k) calendula officinalis
t) cerdonella canariensis
z) carum carvi

 Kdo je bil učitelj Antonia
Stradivarija?
1
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 Pri kateri od spodnjih
iger je za zmago potrebno
zbrati 61 točk?
d) remi
f) tarok
m) briškola

 Katerega od naslednjih
del ni napisal Stephen King?
r) Carrie
s) Mačje pokopališče
v) Leviatan

 Ko govorimo o kapucinkah, lahko govorimo o…

 Kdo je napisal scenarij za
prvi
slovenski
film
V
kraljestvu zlatoroga?

r) Charles Baudelaire

 Kako se imenuje kraj pod
Jelovico, ki je znan kot zibelka
slovenskega kovaštva?
Č) Rudno
Š) Železniki
Ž) Kropa

 Katera je pisateljica med
pisatelji?
u) George Sand
o) Isaac Asimov
i) Ian McEwan

 Katera od naštetih skupin
ni angleškega porekla?
c) Led Zeppelin
h) The Doors
j) Black Sabbath

p) Albert Camus
n) Franz Kafka
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Vesna Hudolist

KULTURA PO ŠTUDENTSKO
Ker smo se o študentih že veliko naučili, ne bomo kaj preveč drezali v študentovo 'omikanost'. Ja, tudi
zaradi tega, ker ne obstaja veliko, kamor bi lahko drezali… Raje poglejmo kulturna zbirališča,
kulturno zabavo in ostale kulturne zadeve, s katerimi se študentje pečajo. Študentje se radi
pretvarjajo, da so nekaj posebnega. Tako imamo v Sloveniji točno toliko nekoliko posebnih ljudi, kot
je tistih, ki so vpisani na univerze.
Nenavadno je posebej to, da noben študent, kot vam bo vsak zagotovil, ne posluša narodno-zabavne
glasbe, turbofolka (NZT) ali česa podobnega, saj jim je znano samo tisto, kar ni mainstream in ki
zajema vse od klasične glasbe do doom metala. Zanimivo je, da se noben organizator študentskih
zabav ne zaveda tega dejstva in da na takšne zabave še vedno vabijo samo izvajalce NZT. In spet je
zanimivo, da so takšne zabave še vedno bile polne vse do zadnjega kotička, saj je na njih vedno polno
mladih, študentom osupljivo podobnih ljudi, ki imajo vsi študentske izkaznice (predvidevamo, da je
njena pridobitev mačji kašelj, če za par fičnikov v naši prelepi deželici dobimo že diplomo). Ampak to
seveda niso študenti, ker so preveč kulturni za kaj takega. Študenti radi kulturo zganjajo v raznih
kulturnih hramih (dobro, vinskih hramih, ki so obenem kulturni). Pri študentski populaciji so pogoste
dnevne migracije iz študentskih kampusov na okoliške hribe k raznim vinotočem, kateri so zelo veseli
teh edin(stven)ih strank. Kvaliteta vina poskrbi, da se populacija v teh kulturnih ustanovah lahko
neprestano spreminja, saj je vinotočev nekajkrat manj, kot je študentov. Vino mora biti še posebej
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kvalitetno, da ga del študentske populacije še nekaj dni močno čuti in tako v stanju, podobnem
naravni ujmi, prepusti prostor ostalim žejnim študentom.
Vendar ne gredo vedno vsi v vinotoče. Študenti so tudi redni obiskovalci raznih kulturnih ustanov z
dolgoletno tradicijo, kot so bari, okrepčevalnice, bifeji ipd., in katere nekulturna (t.j. neštudentska)
populacija krivično poimenuje kar 'pajzlji', tudi 'beznice'. Tem ustanovam je skupnih kar nekaj stvari.
Ena od teh je ta, da je takšna ustanova vsa v retro stilu in opremljena v naravnih materialih (les,
keramika ipd.), saj ob njenem nastanku še niso odkrili plastičnih mas, pa tudi kovin še niso znali
predelovati. Lastnik je navadno fosilu podobno bitje, osupljivo podobno avstralopitku iz poznega
pliocenskega obdobja, kar je seveda kulturno, saj je tudi zgodovina del človekove kulture. Streže
obilna natakarica, ki jo vsi iz neznanega razloga kličejo "Marica", za katero se šepeta, da je, ne da bi se
sploh premaknila, zamenjala že kar nekaj državnih tvorb - Jugoslavijo, EU, Karantanijo, AvstroOgrsko itd. in da je bil med njenimi prvimi strankami neki karantanski tip Samo. Čenče. Inventar teh
institucij je sestavljen iz rednih strank, ki imajo tam še od časov Terezijanskega katastra prijavljeno
stalno prebivališče in iz študentov, željnih stikov s pristno kulturo. Seveda je slednjim čisto vseeno za
dejstvo, da teden popivanja v takšni instituciji stane celo manj, kot najcenejši študentski bon za
restavracijo Smodi blizu krematorija, ki streže pretirano zažgane hamburgerje in sumljivo debele
hrenovke nenavadnega okusa v hot-dogih. Študenti se radi kulturno izživljajo tudi v raznih parkih,
kjer nazdravljajo omikanosti s kapljico nedoločenega porekla, vprašljivega letnika, zamolčane
kakovosti in dvomljivega okusa, ki meji na nekaj med zvetreno Smederovko, rezkim kisom,
nepomitim javnim pisoarjem in postanim konjskim urinom (ta »žlahtna« kapljica je seveda označena
kot »podmizno« vino). Takšna kulturna zbirališča so priljubljena tudi zaradi dejstva, da se študentje
zavedajo, da je nekoliko nekulturno s sabo nositi pijačo v gostilno, kjer stane pivo toliko kot študentov
dvodnevni zaslužek za štancami (2,5 evra, da ne bo pomote).
Študentje imajo tudi izredno lepe kulturne, samaritansko obarvane, navade - predvsem to, da s svojo
odsotnostjo z veseljem odstopijo svoj prostor v predavalnici drugim, ki mogoče kdaj po pomoti
zavijejo na kakšno predavanje ali na vaje (npr. profesorji, čistilke ali referenti). Redki ljudje se tudi
zavedajo, da brez študentov nikoli ne bi odkrili kulture pitja piva, ki je bila dolga leta ob vinu zelo
zapostavljena, zato naj se študentska kultura še naprej tako plodovito razvija in naj država ne okrni
ugodnih pogojev (beri: študentskih pravic) za njen razvoj.
Vesna Hudolist
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 država znana po vodki; 
umetnost razpravljanja; 
»dlaka«
na
glavi;

slovenska slikarka Plestenjak;
 rojstno ime Ite Rine;  mesto v Jordaniji; 
zadetek pri nogometu;  prijatelj po francosko; 
intravenozno (kratica);  koničast štirirobi meč za
športno mečevanje;  interno poimenovanje osebkov
na sliki;  ljudska pritrdilnica;  poimenovanje za
primorsko babico pisano zadenjsko;  manj kot tri in
več kot ena;  himna osebkov s slike;  hrana; 
infra rdeče (kratica);  sestavljeno žensko ime; 
domnevni himalajski snežni človek;  nobena se ne
poje tako vroča, kot se skuha; mrtvaški oder; 
naprava;  kratica osrednje slovenske knjižnice;  z
njimi buljimo v strop;  kruti rimski cesar; 
Kmetijska zadruga;  plan;  ime filozofa Hribarja;
 Krško;  podzemna železnica;  Janez
Menart;  različna samoglasnika;  francoska igra
s kartami;  lastnik barke;  Uma Paro;  Jani
Avsenik (gotovo obstaja kakšen);  junak Trdinove
novele;  mesto v Nemčiji zahodno od Berlina; 
pokojni slovenski alpinist Tomaž;  mesto na
severovzhodu Zambije;  glina;  angleško svetlo
pivo;  očka, atek;  17. grška črka;  naš
jezikoslovec Josip;  ime slovenskega skladatelja
Firšta;  naš košarkar Boštjan;  desni pritok
Mozele v Nemčiji;  Velenje;  rimska boginja jeze;
 dolgorepa južnoameriška papiga;  Iraqi Light
Armored Vehicles;  vrsta kune, njorka;  ruski
vladarski naslov;  angleška nikalnica;  ime
kolesarja Brajkoviča;  oznaka za ameriško zvezno
državo Rhode Island;  okrasna ptica; 
akacijev les;  vzornik;  Nikolaj Berdjajev;
 sopomenka;  naselje v občini Koper; 
lirska pesniška oblika iz štirinajstih italijanskih enajstercev;
 v njega pospravimo denarnico;  zveze s
kovicami, neti;  kradljivec;  običaj; 

VODORAVNO

japonska luka na Honšuju;  enaka samoglasnika; 
veletok v Sibiriji;  trup;  švedski zgodovinar in
politik, Oscar Josef;  ime igralke Spelling; 
špansko žensko ime;  zvrst glasbe;  zaključek
gesla;  vpiši »naje«;  ameriška letalska družba;

 gledališka igralka Kumer;
 slano jezero v centralni Aziji;
 Randy Jackson.
 vera;  glagolnik tistega, kar
delajo birokrati;  vlakna listov
agave za izdelovanje vrvi;  Igor Samobor;  Jani Tušak
(dokaj neslavni osebek);  Verdijeva opera o egipčanski
sužnji;  krvoses;  nekdanja Sirija z Mezopotamijo; 
švedska igralka Ekberg;  italijanska modna hiša, znana po
torbicah;  Lina Kuduzovič;  glivična bolezen na trti;
 pesnik;  slovenski narodni heroj Franjo;  avtor
Zajtrka pri Tiffanyju, Truman;  varianta;  carinarna;
 nekateri imajo kratkega, drugi dolgega, nekateri bolj
domačega, drugi spet bolj nenavadnega in neobičajnega; 
Metka Albreht;  prebivalke Irana;  evropska otoška
država;  osmi mesec židovskega koledarja;  snov s
prijetnim vonjem;  John Travolta;  večno mlada devica
v muslimanskem raju, ki »razveseljuje« vernike;  nekdanji
sodni pisar;  dodatek k pogodbi;  krožno oblikovana
vas pri Hotentotih;  priimek našega pisatelja Iva, ki je
napisal roman Draga moja Izza;  tobak za njuhanje; 
steklenička za zdravila, ki se vbrizgavajo;  krilati
spremljevalec boga Erosa v grški mitologiji;  slovenski
pisatelj in zgodovinar Janez, avtor dela pod 65. opisom
vodoravno;  formacija, ustroj;  gospodarski razcvet;
 Peter Boyle;  pijača iz medu in žganja;  izumrla
novozelandska orjaška ptica;  sladek tropski sadež; 
igralec taroka;  udori, ugrezi;  nivo, ravnina; 
Orfej in …;  Herman Rosenblat;  enakomerno gibanje,
tudi glasbena prvina;  Rudolf Nureyev;  kraj na
koroškem;  površinska mera;  ime hrvaškega dirigenta
Mirskega;  ime ameriške igralke Eleniak;  vodni
vrtinec;  vodno vozilo;  indijski gorski bivol s
Celebesa;  francosko poimenovanje za plemiča; 
Instirut of Neuromorphic Engineering;  Just in Time;
 ime dveh čeških kraljev iz 13. stoletja;  Barry
Lyndon;  okrasna zimzelena rastlina, sorodnica
rododendrona;  rastlinski organ, s katerim se rastlina
oprime opore;  majhna žaba;  Edgar Varese;
 nadih starosti;  nor človek;  plačilno
sredstvo;  Aškerčeva socialna pesem + R; 
prestižna angleška univerza;  dlako pusti kar tam, kjer je
prej ležal;  množinski osebni zaimek;  Kim Allen;
 registrska oznaka Ljubljane.

NAVPIČNO
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drobnozrnata usedlina počasi gibajočih se vod;
grška pokrajina

Okviri

gost, lepljiv drevesni izcedek; volneno ogrinjalo

V tej »križanki« besede
tečejo vodoravno in po
okvirih (tu imamo 4 okvire,
največji, zunanji je prvi
okvir). Opisi za vodoravna
gesla so napisani pred
vrsticami, opisi za gesla v
okvirih pa so podani
spodaj. Opisi za gesla v
okvirih so podati po
zaporedju, začenjajo pa se
na poljih s puščicami. V
»križanki« ni črnih polj.



olimpijske igre; ime pevca Pestnerja; štajerska
občina med Dravskim poljem in Pohorjem



tovorni avto; raženj




 

reka, po kateri je poimenovana tudi tovarna
zdravil; proizvajalčev popust pri ceni blaga

R



 

vidni organ; ime filozofa Hribarja; strateška
miselna vzhodnjaška igra
zgornji ud; oblika; Auster Paul
simbol za aluminij; vojaški obrambni nasip;
etiopski naziv za gospoda
nočni gostinski lokal; tropska kukavica z bleščeče
črnim perjem; skopljen samec goveda

  






1. OKVIR:  gojen grm z
podolgovatimi rumenimi ali rdečimi kiselkastimi plodovi;  osebni zaimek;  osnovna oblikovna enota filma;  topolov les;  uporaba;  časovni
termin.
2. OKVIR:  mestece na severu Italije,  dirkališče formule 1;  zgornji del človeškega trupa med lopaticama;  ime pisateljice Christie;  zvok
pri strelu;  staroslovansko pivo;  rumena glina, ki se uporablja pri barvah.
3. OKVIR:  dvokolesno cestno vozilo;  naš slikar Anton;  pogovorno poimenovanje kilograma;  bakterija v obliki kroglice.
4. OKVIR:  negativno električno nabit delec;  ime švedske igralke Ekberg.
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O L E Č B
N E D E I
I D L K I
K I N T O
Č N N K R
I E M I P
V K I N Š
A I I D N
L N H U D
S T U R N
R J V G K
R A L O M

U K O V N I K E O
L S K I N T L O G
G O V D O L E R L
K A L O N L M O A
A Z G O R Š E K S
C E P E C T N L R
U P T B A V Š T E
A J R A J T E R M
O V E R N I K I A
A U T S K O K H R
A J Č V O Š L A K
S L A B E S O S I

OSMEROSMERKA
Poišči navedena gesla v osmerosmerki. Neprečrtane črke ti bodo
dale še eno geslo, neuradno poimenovanje študentov na VSŠ.
Opozorilo: pri dvodelnih priimkih je vsak del priimka v
osmerosmerki zapisan posebej.
 AJTNIK
 BELIČ
 BUKOVNIK
 CAJNKO
 ČELO
 DOLER-ŠVAB
 DRVA
 EDEN
 ETANOL
 GOLTNIK-URNAUT
 GRUDNIK
 HIRTL
 HUDOVERNIK
 KINO
 KLEMENŠEK
 KOTNIK
 KRAMER
 LAKOTNIK
 LEDINEK
 NAJRAJTER
 OGLAS
 OSEBA
 OŠLAK
 OVČJAK
 PUŠNIK
 RAZGORŠEK
 SLABE-CEPEC
 SLAVIČ
 SLON
 SMOLAR
 ŠTROVS-GAGIČ
 TELO
 VENTIL
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HIGIENA PO ŠTUDENTSKO
Higiena - kaj je že to? Pravzaprav ti kot študentu ni potrebno biti preveč čist in hijeničen, pardon,
higieničen. Kot smo že v prejšnjih člankih omenili, je prioriteta študenta, da je hrano na najcenejše bone,
čim bolj 'gavda' in čim manj hodi na faks - seveda je še najbolje, če ga tam sploh ni, da ga ne poznajo, ker
potem vsak misli, da je velika živina, saj predvidevajo, da je izredni študent. No, ravno zaradi vsega tega
študent ne rabi biti neko čisto živo bitje. Če ješ hrano, ki jo 'uloviš' z najcenejšimi boni, potem je vendar
jasno, da se hodiš krmit v največje beznice. V takšnih beznicah pa obiskovalci na splošno niso preveč
snažni, tudi osebje ne in še manj kuhinja, kjer se hrana pripravlja. Pravzaprav so te lokacije med študenti
znane kot zelo priljubljene, ko se bliža izpitno obdobje, pa ne vedo, kako bi kje 'napaklali' kakšno
opravičilo - potem pač greš tja in se okužiš s salmonelo. No, da ne bomo pretiravali, seveda se v teh
restavracijah od časa do časa znajdejo tudi čisti ljudje - ali po pomoti ali pa so sanitarne inšpekcije (če si
seveda sploh upajo vstopiti). Tudi na raznih zabavah in zabavicah, kjer je večinska populacija študentska s
povečano koncentracijo XY kromosoma, boš bolj kot ne izpadel čudak, če boš pretirano čist. Ne
sprenevedaj se, tudi ti se na morju namesto s kremo za sončenje raje polivaš s pivom, če ga ne krasi lepa
zelena nalepka… Vsak ve, zakaj študentje hodijo na zabave (poleg tega, da ciljajo na to, da bodo 'amortus')
- zato, da ne bodo več samski in da bodo našli neko ženski podobno bitje. In zakaj so vsi študentje kljub
vsem naporom še vedno samski? Ker v njihovem slovarčku ni besedice 'higiena', da bi lahko vedeli, kaj to
pomeni. Tako pač rahlo odbijajo ženskice… In če so vsi zapacani, zakaj bi bil ti črna ovca (no, v tem
primeru bela)? Hrana, zabave, nekaj še… Aja, faks. Ker ne hodiš na faks, tudi ne rabiš biti čist. Preprosto
kot »ajršpajz« (ne kot njegova izgovarjava, ampak kot njega priprava). Seveda pa, če si želiš izstopati, ti
lahko osvetlim nekaj osnovnih pristopov higiene in njeno celotno filozofijo. Higiena je beseda, ki označuje
nekaj čistega. Osnovna filozofija higieničnih ljudi je: "Umivati se". Kako pristopimo na pot higiene? Dovolj
je že sto bivših tolarjev, se pravi nekaj manj kot 50 centov - pa ne za podkupnino kakšnemu vrhovnemu
higieničnemu božanstvu, ampak za tako imenovano milo. Milo je čuden zvarek, sestavljen iz »žlehtnih«
otrok (dajte no, mar dvomite v modrost naših babic?). Nekateri čudaki ga jedo, nekateri čistuni pa ga
drgnejo ob svoje telo (pa ne samo na tistem koncu). Milo je po tem, ko ga imaš po sebi, potrebno sprati dol
z vodo. Hm, kaj je to voda, ste se vprašali…
Vem, da je študentu pojem voda povsem nepoznan, ampak moram vas presenetiti - voda v večini
sestavlja vaše dnevne tekoče obroke (pivo, vino, žganje…). Ste se začudili? Ja, verjamem. Seveda pa se
morate zavedati, da čeprav voda v več kot 90 % sestavlja vaše tekoče obroke, sama brez dodatkov še zdaleč
ni niti pol toliko užitna. Je pa dobro sekundarno čistilno sredstvo (takoj za milom) in se nahaja flaširana
(v trgovinah), rekirana (tekoče sladke vode), ocinirana (velike slane vodne luže) in cevirana (doma). Vi
boste za higieno, ko bo ta končni korak res nujno potreben za vašo identifikacijo, uporabili kar cevirano
vodo. Tako, sedaj ste čisti. Ampak čiščenje z vodo in milom je le eden od mnogih pristopov higienikov. Ker
niso zadovoljni samo z zunanjo snago, se trudijo tudi z notranjo. Ko boste vonjali nagnite in razkrajajoče
se rože s pokopališča, pa ne boste na pokopališču, ampak boste v svoji sobi imeli samogovor s samim sabo,
potem lahko poizkusite kalodont, po domače zobno pasto. To je zadeva, ki se spet uporablja skupaj z vodo
in to za čiščenje zob (to so tiste zadeve, s katerimi vam ni treba gristi hrane, ker jo zaužijete v tekoči
obliki). Lahko jo daste kar na prst, če pa se s tem ukvarjate pogosteje kot enkrat na prestopno leto, pa
lahko investirate tudi v zobno ščetko. Brez skrbi lahko na vseh delih telesa uporabite milo – verjemite nič
se e bo skrčilo. Mislim, da ste zdaj dovolj razsvetljeni, da boste znali postopati z zgoraj napisanimi
kompliciranimi postopki.
Zavedajte pa se, da je skrajni čas za resno čiščenje, ko še v najbolj zanemarjeni gostilni ne boste dobili
menija na bone, ker ne boste podobni človeku s slike na vaši študentski izkaznici. Če bo prišlo do kakšne
revolucije v čiščenju, pa bom seveda, kot vedno resno, poročala.
Vesna Hudolist
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Ponoči

v

»Manca,

postelji:

a

je

že

notri?« »Ne, notri ga

ni, ne čutim ga!« »No,
to je pa res smešno…
Zunaj ga tudi ni!«

»Moja

žena

je

Veste,

ciganski

Smrad

in

je

tak,

da

je

nemogoče dihat!« »Pa
prezrači

stanovanje.«

»Ne, to pa ne, lahko
mi
uide
golobov!«

mojih

sto

Moški bi rad presenetil
ženo, zato se odpravi
kupovat
pride

modrček.

v

prodajalka
»Katero

trgovino,

Ko

ga

vpraša:

košarico

pa

iščete?« »Tega pa res

Peš

 ŠALE
Doktor

mačk.

triatlon?

videti

plavajo, nato pa grejo
domov na kolesih.

čisto

petdeset

je

grejo na kopališče, malo

zmešana. V stanovanju
ima

kako

pacientu:

»Vi

preostane

vam

ste smrtno resno bolni
več

ne

veliko

časa.«

»Koliko časa mi pa še
preostane?«

»Deset!«

Deset?! Kaj deset? Let,

mesecev,
tednov?
DNI?!« »Devet…«

Trije

prijatelji

so

se

med

Mujo

je

za

popivanjem pogovarjali, kdo od

pridobitev

včeraj sprehajal po mestu in

državljanstva

toda prelen sem bil, da bi ga

slovenščine. Izpit se

sem

Mujo pa je že ob

njih je bolj len. »Jaz sem se

slovenskega

na tleh zagledal petstotaka,

opravljal

pobral,« je rekel prvi. »Jaz

je pričel ob devetih,

mercedesa,

osmih

na

loteriji

ampak

sem

zadel

bil

izpit

iz

pred

čakal

prelen, da bi ga šel iskat,« se

učilnico.

Profesorica

»Jaz pa sem bil včeraj v kinu

si

je oglasil tretji. »Kje je pa tu
kakšnega govora o lenobi?« sta

»E, pa
loša!«

prijatelja. »Ko sem se usedel,

Carinik pomoli glavo

bil prelen,
vstal!«

avtomobila in vpraša

je o svoji lenobi pohvalil drugi.

mu reče: »Mujo, ti

in sem celi dve uri kričal,« se

zgoden!« Mujo pa:

ga

začudeno

pogledala

lena

sem si priščipnil jajca, pa sem
da

bi

ponovno

Mož in žena jeste golaž. Žena se umaže po obleki, se

ozre na madež in reče: »Videti sem kot svinja.« Mož jo
pogleda in reče: »Ja, pa še obleko si si popackala.«

pa

danes

i

ti

skozi

potnike:
alkohol,

nisi

okno

»Cigarete,

mamila?«

Voznik: »Ne, hvala,
raje bi kak
sadni sok…«

gosti

odvrne.

Ljubljančan, Primorec in Korošec so prišli malo prehitro na železniško postajo, zato

pomagati in doda: »Ali

drugega, tretjega in tako dalje. Ko so končno prišli na peron, je vlak ravnokar

limone?«

Primorec se trudi še nekaj deset metrov in končno tudi on zasopihan obstane.

ne

vem,«

Prodajalka

ima

mu

takšne

hoče

so skočili še na enega »kratkega«. Beseda je dala besedo in hitro so naročili še

kot

speljal. Vsi trije se zapodijo za njim. Prvi kot po navadi odneha Ljubljančan,

»Ne.«

jabolka?«

Korošec pa se je očitno odločil, da ne bo poražen in teče vse hitreje, sopiha kot

»Veste kaj, gospodična,

zadnjimi močmi zavihti na vlak kot Indiana Jones. Druga dva vsa začudena z

zelenjavo.

z občudovanjem reče: »Si ti videl to požrtvovalnost? Sploh, če pomisliš, da naju
je prišel samo pospremit…«

»Takšne

kot

»Ne.« »Kot jajčevci?«

lokomotiva, iztegne roko, se prime za nekakšno palico in se s panterskim skokom z

pustiva

odprtimi usti gledata ta spektakularni prizor. Ko se vlak izgubi v daljavi, Primorec

sadje
Ali

in

morda

veste, kakšna so ušesa
kokeršpanjela?«
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