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Spoštovane študentke in študentje! 

Skoraj nihče ne more verjeti, da je leto 2011 ţe za nami, saj se nam vsem skupaj zdi, da se je šele 

začelo. Prva predavanja so zaključena in prvi letniki ţe v različnih podjetjih utrjujejo svoje teoretično 

znanje, ki so ga pridobili v prvem semestru. 

 

Postorili smo veliko dobrih in lepih stvari, na katere nisem ponosen samo jaz, ampak cel preda-

vateljski zbor. 

Uspešno smo prestali ocenjevanje zunanjih evalvatorjev in dobili pozitivno oceno. 

Vesel sem, da so nas letos prvič po 10 letih v športnem srečanju, ki je potekalo v telovadnici šole, 

študentje premagali.  Do sedaj je bilo namreč vedno tako, da je zmagala ekipa predavateljev. 

V imenu ekipe predavateljev iskrene čestitke. Vam pa sporočam, da se veselimo povratne tekme, ki 

jo bomo organizirali konec maja oziroma začetek junija.  

 

Dobili smo prva dva zmagovalca 1. nagradne igre, čakamo pa ţe na razglasitev naslednjih, ki se 

prav tako potegujejo za lepe nagrade. 

 

Za podjetja iz cele Slovenije smo v mesecu januarju organizirali posvet z zanimivo temo, ki jim 

bo pomagala poiskati tiste skrite stroške, ki jih bodo lahko izkoristili v pozitivni smeri in s tem  raz-

bremenili del stroškov, ki nastajajo v podjetjih.  

Pripravljamo ţe nov posvet s temo, ki bo prikazala dodatne moţnosti zniţevanja stroškov v podjetjih. 

Tema je trenutno še skrivnost, bo pa prav zagotovo izredno zanimiva za vse, ki se bodo posveta 

udeleţili. 

 

Bliţajo se informativni dnevi. Ker verjamem, da naša šola premore ne samo najboljše, najlepše in 

zelo dobro opremljene prostore, ampak predvsem študente, ki so radi pri nas, se ţe vnaprej veselim 

prihoda nove energije. Energije mladih, ustvarjalnih, radovednih in marljivih študentov. Upam, da jih 

bo študentska skupnost prisrčno pozdravila na Facebooku in jim pričarala prijetno klimo, ki vlada na 

naši višji strokovni šoli. 

 

Ker se bliţajo zasluţene počitnice, vam vsem skupaj ţelim, da si napolnite svoje ustvarjalne akumu-

latorje in pridete v šolo polni inovativnih, vedrih in lepih misli.  

Nasvidenje in dobrodošli. 

 

 

   mag. Samo Kramer, univ. dipl. ekon. 
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BESEDA UREDNICE 

Tako. Prvi semester je za nami, prvi izpiti bolj ali manj uspešno opravlje-
ni. Samo, da so ;) 
Kot po vsaki naporni stvari, se seveda tudi po odpisanih izpitih spodobi, 
da se malce razvajamo. Februar nam ponuja kar nekaj drţavno potrjenih 
praznikov. Mogoče prav v te namene?  
Tudi naša šola bo poskrbela za nekaj razburjenja, saj je mesec februar 
čas, v katerem izide 2. številka ŠUS-a. Ţe 13. februarja bo znan nagraje-
nec 2. nagradne igre, ki jo tokrat sponzorira VSŠ! Ţe 2 dni po tem se 
bomo lahko pretegovali na domačem kavču in uţivali v brezdelju, med-
tem ko se bodo kulturno izzvani nedvomno podali na  katero od mnogih 
kulturnih prireditev  ob Prešernovem dnevu.  
Šola pa vas bo nujno potrebovala  10. in 11. 2. Takrat namreč potekajo 
Informativni dnevi, na katere je polovica od vas po znanje in navdih prišla 
pred dvema, polovica pa pred enim letom. Zakaj ste se odločili za VSŠ 
SG, veste. Pozivamo vas, da tega ne zadrţite samo zase, ampak poveste 
naprej! Povabite znance in prijatelje na pragu mature, da preverijo tudi 
ponudbo naše šole.  Ona skrbi za vaše dobro— povrnite ji dobro z dob-
rim.  
 
14. februarja nas bo (predvsem neţnejši spol) razveselilo valentinovo, na 
katerega ne smete pozabiti izraziti ljubezni do svojega partnerja v  obliki 
majhne pozornosti. Nekaj idej smo za vas objavili tudi v ŠUS-u. V njem 
lahko prav tako osveţite svoje znanje o pustu, ki bo  na slovenske ulice 
privabil najrazličnejše zamaskirance 21. v mesecu. Postavite resnost na 
stran in se prepustite vragolijam, ki vam jih bo pričaral kostum. Saj veste: 
leto izgubljeno ne vrne se nobeno.  
 
Čudovit februar, obarvan s prazniki, zanimivimi predavanji in neprecenlji-
vimi delovnimi izkušnjami vam ţelim. 
 

 
Marinka Detečnik, glavna urednica 
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V sredo, 25. 1. 2012, je bil za našo šolo prav poseben dan.  Naša velika predavalnica je 
bila zasedena čez meje njene kapacitete, študenti so nosili vrečke s skrivnostno vsebino, 

prišla je celo Koroška TV, v predavalnico P17 pa se ni smelo.  

ŠUS vam razkriva: bili smo priča seminarju o učinkoviti rabi energije. 

Kako je bilo? Fantastično. 

 

 

Marinka Detečnik 
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POSVET  
»RACIONALNA RABA RAZSVETLJAVE V ŠOLAH, INDUSTRIJI, JAVNIH 

ZAVODIH IN JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINAH TER NJENA UČINKOVITA 
RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE« 

 

DNEVNI RED POSVETA: 
 
Uvodni pozdrav ravnatelja Višje strokovne šole 
mag. Samo Kramer 
 
Energetsko učinkovita razsvetljava 
Intra Lighting d.  o.  o. 
Uroš Kruljc 
 
Javna naročila za projekte energetske sanacije 
objektov in pravni vidik investicij 
Štraf gradnje – svetovanje – inţeniring d. o. o. 
Andrej Turk 
 
Energetsko učinkoviti pogonski sistemi 
Maane inţeniring d. o. o. 
Evald Kranjčevič 
 
Odmor za kavo v P17 
 
Pogodbeno zniţanje stroškov za energijo 
Energetsko knjigovodstvo 
GGE d. o. o. 
Nejc Frumen 
 
Kako zmanjšati stroške ogrevanja s SPTE15 min 
GGE d. o. o. 
Marko Podlesek 
 
 
Vprašanja in razprava 
 
 
Presenečenje  
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IZKUŠNJE ŠTUDENTOV NA PRAKSI 

   

Prakso opravljam na MESTNI OBČINI SLOVENJ 
GRADEC. Moj delovnik je tak: ponedeljek, torek 
in četrtek od 7. ure do 15. ure, sreda od 7. ure 
do 17. ure in še moj najljubši dan petek: od 7. 
ure do 13. ure. S prakso sem začela 9. 1. 2012, 
in sicer v glavni pisarni – VLOŢIŠČU. Dela je 
dovolj, zato mi ni dolgčas. Zjutraj odpremo poš-
to, jo poknjiţimo in razdelimo zaposlenim.  Nato 

pridejo na vrsto še druga dela, kot npr.: pregled in vpis faksov, fotokopiranje, 
iskanje spisov v arhivu in seveda pakiranje pošte. 
Na prakso odhajam z veseljem (čeprav je zjutraj malo teţko vstati), saj delo 
poteka sproščeno in zaposleni so zelo prijazni. Na praksi se bom naučila veliko 
novega in uporabnega. Upam, da bodo zadovoljni z mojim delom in bom lahko 
tudi naslednje leto opravljala prakso pri njih in, kdo ve, mogoče še kakšno 
počitniško delo.  

Tadeja Plazovnik 

Prakso sem delala v TRO (tovarna rezalnega orodja) Pre-
vent v Prevaljah. Delala sem v komerciali, računovodstvu, 
urejala podatke, bila sem vsepovsod tam, kjer so me pot-
rebovali. Naučila in spoznala sem veliko novih stvari. 
Zaposleni so prijazni in ti z veseljem pomagajo, zato sem 
rada delala v TRO Prevent. 
 
 
 

Polona  Kodrun 
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Za opravljanje praktičnega izobraţevanja sem si izbral podjetje Grammer Automotive Slo-
venija. Gre za hčerinsko podjetje, ki ima svoj sedeţ v Ambergu v Nemčiji. Svoje poslovalni-
ce oz. podjetja pa ima tudi drugod po svetu, od S in J Amerike, Azije do Evrope, npr. Špa-
nije, Srbije, Italije, Francije, Češke, Poljske. Razlog, da sem si izbral to podjetje, se skriva v 
tem, da podjetje dobro poznam, saj sem tukaj opravljal ţe prakso v srednji šoli, ţe nekaj 
let pa v podjetju delam preko študentskega servisa. Podjetje ima dobro organizirane funk-
cije, med njimi tudi logistiko, kjer trenutno delam.  
 
Ker večino zaposlenih v podjetju poznam, se mi ni bilo teţko privaditi na novo delovno 
mesto. Pri novem delu mi vsi pomagajo. Ker je zame to novo, mi pred delom vse natančno 
pokaţejo in razloţijo, da lahko potem sam delo opravim kvalitetno in brezhibno. V logistiki 
mi ni nikoli dolgčas, saj se vedno nekaj dogaja. Logistika je pač funkcija, ki je za podjetje 
najpomembnejša, saj se tukaj organizirajo nabavne količine, prevozi materiala v in izven 
podjetja, komuniciranje z dobavitelji in kupci, dajanje navodil za delo itd.  

 
V drugem tednu prakse sem dobil posebno nalogo, 
katere sem se lotil zelo resno in ki mi je vzela sko-
raj cel teden, da sem jo dokončal. Moja naloga pa 
je bila izpis vseh dobaviteljev in kupcev ter izris 
prodajnih poti po celotni Evropi, od enega dobavi-
telja in kupca do drugega. Nalogo za izris poti sem 
dobil, da bi v podjetju zniţali stroške, saj jih imajo 
kot 99 % izvoznik zelo veliko. Vodja oddelka mi je 
dejal, da jim bo moja naloga prihranila okoli 
500.000 € letno. Poti sem izrisal v obliki kroţnih 
voţenj, to pomeni, da ko podjetje s tovornjakom 
dostavi blago do enega kupca, je na tem tovornja-
ku blago še za drugega kupca, prav tako pa tovor-
njak nato pobere še morebitno blago, ki bi ga 
moral dostaviti dobavitelj, ampak si ga zaradi 
manjših stroškov lahko podjetje obenem pripelje 

samo. Torej, to je kroţenje med poslovnimi partnerji, kjer se prihranita tako čas kot tudi 
denar.  
 
Da nam je vselej lepo, pa poskrbimo tako, da imamo v pisarnah na posebni mizi vedno 
kakšne sokove in kašne prigrizke (keksi, čokolade in podobno), najbolj vesel pa sem, če 
moja mentorica doma naredi in prinese tiramisu, katerega z veseljem pojem kos ali dva, 
bili pa so ţe tudi trije.  
Slabo nam res ne gre, tako da lahko samo rečem, da uţivamo ob delu in da sem vesel, da 
prakso opravljam v podjetju Grammer. 

 
Matej Hudin 
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Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja. To je tradicionalni dan, ko si 
v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto 

anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški 
dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko 

se je razvila zamisel o romantični ljubezni. 
 
 

NEKAJ IDEJ ZA PRAV POSEBNO VALENTINOVO 

 

IDEJA V pomoč 

PONOVITEV PRVEGA ZMENKA 
Svojega partnerja pelji na  mesto, kjer sta se 
prvič spoznala, jejta isto hrano in počnita vse 

tiste majhne stvari, ki so med vama povzročile 
prvo iskrico. 

Pobrskaj po spominu ali preglej vajine skupne fotografi-
je— če se ne spomniš dobro prvega zmenka, pojdita tja, 

kjer se vidi, da sta se dobro zabavala. 

RAZMIGAJTA SE 
Vzemita drsalke, smuči ali pohodne palice ter se 

posvetita rekreaciji. Če vama zunanji šport 
ne diši, pojdita plavat(ne pozabita na sav-

no). 

Na internetu kar mrgoli »posebnih prazničnih ponudb«, 
ki jih welness centri pripravijo za valentinovo. 

IGRANJE VLOG 
Rezervirajta si sobo v hotelu ter se pretvarjajta, 

da sta ljubimca za eno noč.  Že sama ideja 
bo prinesla nekaj vznemirjenja. 

Če se vama zdi hotel predrag, bi mogoče razmislila o 
družinskem vikendu? 

»DRESS CODE« 
Ni važno, če si valentinovo večerjo privoščita 

doma ali pa gresta v restavracijo: oblecita 
se res lepo  in bodita še posebej pozorna 

drug do drugega. 

Hm…kje je že tista obleka, ki si jo mislila obleči za prav 
posebno priložnost? Zdaj je pravi čas! 

MASAŽA V DVOJE 
V množici ponudb izberita masažo v dvoje in se 

prepustita izkušenim rokam maserk.  Lahko 
pa si masažno sobo pripravita kar doma — 

ne pozabita na dišeča in eterična olja. 

Bolj pogumni bodo mogoče razmislili celo o rezervaciji 
erotične masaže za pare… 

Marinka Detečnik  
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Pust je praznik ţivljenja, ki ga letno praznujejo v mnogih deţelah vsepovsod po svetu. Na stotine let nazaj 
so nasledniki katoliške vere v Italiji pričeli s tradicijo divjega praznovanja v maskah, ki so ga priredili pred 
prvim dnem 40-dnevnega posta. Kot je večina ljudi seznanjenih, je katolikom v času posta prepovedano uţi-
vanje mesa, nekateri se postijo s čaji, vodo in sadjem. Italijanski katoliki so to praznovanje poimenovali car-
nevale, kar pomeni »ločiti se od mesa« oziroma se postiti. Slovenci imenujemo to praznovanje pust.  
 
V pustnem času tudi slovensko podeţelje pokaţe vrsto šemskih skupin in posameznih likov, med katerimi je 
najbolj znana maska kurenta, magičnega bitja iz onostranstva, ki je videti demonsko in pošastno. Vsako leto 
v pustnem času na Ptuju organizirajo največji pustni karneval v Sloveniji, kurentovanje. Posebnost okolice 
Ptuja in tudi tega festivala so kurenti, ki v predpustnih in pustnih dneh potujejo po Sloveniji, z močnim hru-
pom preganjajo zimo in oznanjajo pomlad, rodovitnost ter novo ţivljenje. 
 
V Cerknici pust naznanja »poganjič« z bičem. V karnevalskem sprevodu vozijo pošastno coprnico Uršulo s 
Slivnice, ki jo na pepelnično sredo seţgejo. Izvirna je skupina »polhov«, ki jih poganja Hudič, in veliki jamski 
zmaj, ki bruha ogenj. Okolica Cerknega je znana po »laufarjih«, pustnih maškarah z umetelno izdelanimi 
maskami. Glavne dobrepoljske maškare so moţ, baba, grba ali grbec in Kurent ter gospojske maškare, ki 
posnemajo mestno gospodo. 
 
Slovenska pustna dediščina je zelo bogata, saj ima skoraj vsaka vas svojo šemo, ki predstavlja glavne zna-
čilnosti področja, iz katerega izvira. Ţal se večina Slovencev za pusta šemi predvsem v netradicionalne in 
neslovenske maske, predvsem v like iz različnih filmov in risank.  
 
Tiste, najbolj zveste pustnim izročilom, si boste v naslednjih dneh lahko ogledali po vseh večjih in manjših 
krajih po Sloveniji.  
 
Če vas torej zanimajo letošnje šeme, se lahko udeleţite enega izmed karnevalov, v Slovenj Gradcu bo letos 
potekal ţe 40. po vrsti. Karneval bo 19. 2. 2012 ob 14.00 na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. 

 
Vabljeni! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Lidija Zajamšek 

P U S T 
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Klicanje duhov in uporaba ouija plošče 

 

Amatersko klicanje duhov s pomočjo kozarca in abecede ali pa s ouija ploščo ljudje pogosto doţivljajo kot zabavo, ne 
da bi se zavedali posledic, ki so lahko tudi smrtonosne. 

 

Klicanje duhov nikakor ni zabava,saj s tem vznemirjamo pokojne duše. Ko kličemo duhove odpremo pot v naš svet 
raznim duhovom, demonom in energijam, ki nikakor ne spadajo v naš svet. Ti duhovi nam lahko dajo tudi napačne 

odgovore in včasih celo ostanejo v vašem prostoru in vam povzročijo nemalo nevšečnosti. 
 

V 90% nam uspe priklicati le zle duhove in zaradi tega se pogosto naša ―zabava‖ obrne tako,da se v prostoru kjer kli-

čemo duhove pričnejo premikati stvari,predmeti letijo po tleh,slišimo trkanje po stenah,vrata se sama zapirajo in odpi-
rajo in v nemalo primerih nam lahko zli duh povzroči tudi fizično bolečino in celo obsedenost, kjer nastanejo hude psi-

hične teţave. Vsi,ki se udeleţijo klicanja duhov se morajo zavedati,da s tem početjem dajo duhovom dovoljenje, da 
vas obišče, obsede in upravlja z vašim ţivljenjem. 

 

 
Ker mnogo katere ljudi zanima klicanje duhov iz zabave, radovednosti pa imate na kratko napisano kako naj to poteka. 

 
 

 
POTREBUJEMO: 

-Ouija ploščo 

-1 svečo 
-dišečo palčko ali eterično olje 

-papir in pisalo 
-vedno morata biti prisotni najmanj 2 osebi.  
 

 
 

 
1. V seansi so lahko prisotni le ljudje,ki so resni in spoštljivi. Če se ouija plošča uporabi le za zabavo to lahko privabi 

nezaţeljene negativne energije in duhovi se bodo obrnili proti vam. 
2. Pred pričetkom seanse ne uţivajte nobenega alkohola ali drugih snovi,saj mora biti vaša glava in telo čista kot kris-

tal.  

3. Očistite svoj um vseh negativnih misli ali motenj. Vaš um mora biti čist in jasen. 
4. Osebe,ki so depresivne, nervozne ali pa imajo kakršnekoli druge psihične motnje ali pa so pod vplivom pomirjeval-

nih tablet ne smejo biti prisotne pri uporabi ouija plošče. 
5. Duhovom nikoli ne postavljajte vprašanj o vaši lastni smrti ali smrti drugih. 

6. Sedeti morate v udobnem poloţaju in nog nikoli ne smete imeti prekriţanih. 

7. V mislih si boste morali ustvariti vizijo,da ste zaščiteni in se vam ne more kaj narediti. 
 

 
 

ŠE NEKAJ VARNOSTNIH NAPOTKOV: 
-Nikoli ne uporabljajte ouija plošče dlje kot uro in pol. To je zelo naporno tako za vas kot za duha. 
-Takoj po končani seansi morate nekaj pojesti in popiti,četudi niste ne lačni in ne ţejni. 
-Večkrat,ko boste uporabljali quija ploščo večjo energijsko duhovno moč bo ustvarila in duhove boste lahko priklicali v 
izredno hitrem času. 
-Pogosta uporaba quija plošče lahko preide v zasvojenost in s tem lahko vpliva tudi na vaše psihično zdravje,saj se 
boste nenehno vrteli v energetskem prostoru nabitim z negativnimi energijami in duhovi. 
-Priporočljivo je,da se ouija ploščo ne uporablja več kot dvakrat na teden.     
 

Franjo Gradišnik 
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MILENA ŠTROVS GAGIČ, »DIPL. POPOTNICA« 

 
Kdaj ste se prvič odpravili na potovanje, kakšne so  razlike med vtisi s prvega potovanja in 

občutki zdaj, po letih potovanj? 

To je bilo pravzaprav precej pozno, šele v študent-

skih letih, pa še takrat samo po bivši Jugoslaviji. Vse-

kakor se ne da primerjati potovanj takrat, ko smo 

pogosto štopali z nahrbtnikom in spali v kampih, in 

sedaj, ko letim z letalom na različne konce sveta in 

bivam v dobrih hotelih. Vendar, luštno je bilo takrat 

in tudi sedaj. 

Kje vse ste že bili? 

No, že kar marsikje: seveda veliko po Evropi, pa tudi 

na zahodu ZDA, v Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji, 

v Mehiki, na Martiniquu, Mauritiusu pa v severni 

Afriki.  

Kateri kraj ste si najbolj zapomnili: dober in slab in 

zakaj? 

Kaj prav slabega se mi ni nikjer zgodilo, najbolj všeč 

pa mi je bilo v Avstraliji, predvsem v Melbournu, kjer 

se zdi, da so vsi zadovoljni, ni stresa, radi se družijo in na splošno živijo zelo dobro. 

Koliko potovanj ste opravili ? 

Natančnega števila niti ne vem, vem pa, da sem obiskala že več kot 50 držav in s fotografi-

jami napolnila skoraj ravno toliko albumov.  

Se imate za svetovljanko? 

Upam, da sem, vendar bi o tem laže sodili drugi. 

Kje bi živeli, če ne bi živeli v Slo? 

Če bi bilo mogoče, v Avstraliji. Če bi bila še enkrat mlada, bi prav gotovo odšla 's trebuhom 

za kruhom'. 

Najboljša in najslabša izkušnja? 

Kot sem že prej rekla, prav slabih ni (nekajkrat sem sicer zbolela, pa se kljub temu nisem 

odpovedala niti enemu ogledu, tako sem npr. v mestecu Arrow Town na Novi Zelandiji z viso-

ko vročino iskala, žal neuspešno, zlato v bližnji reki), dobrih je pa zelo veliko. Če omenim 

samo eno: ko sva bila na Mauritiusu, naju je sprejela ena mlada in zelo lepa ter simpatična 

receptorka, ki nama je v celoti razkazala hotel in nama razložila, kako poteka delovni dan 

zaposlenih. Ko sva midva odhajala, je ona ravno prihajala na nočno izmeno. Bila je resnično 

žalostna, ker greva in naju je v slovo objela ter nama rekla, da naj se čim prej vrneva. 
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Zanimivosti in navade, ki so se vam najbolj vtisnile v spomin.. 

Vsaka država je seveda malce drugačna. Naj omenim, da sem bila kar malce zgrožena v Mehiki, ko 

smo obiskali indijansko vas, kjer duhove in uroke izganjajo še zelo po starem (kokoški zavijejo 

vrat). Na Novi Zelandiji smo na severnem otoku v Rotorui obiskali tradicionalno maorsko vas, kjer 

so nas sprejeli s prekrasnim petjem, igranjem igric in odlično večerjo, ki je bila vsa skupaj kuhana 

v zemlji.  

V vseh državah pa sem izredno uživala v lepotah narave, bujnem cvetju, eksotičnih živalih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kje še niste bili, pa bi si tja zelo želeli iti? 

Na vrhu liste želja je Južna Afrika (upam, da mi bo to uspelo prihodnje leto), rada bi tudi šla še v 

New York, pa v Skandinavijo…  

Raje potujete v lastni režiji ali z organizirano skupino/agencijo? 

Kakor kdaj, vendar preko morja v glavnem raje z agencijo (imam nekaj preizkušenih, ki me niso 

nikoli razočarale), saj je tako bolj enostavno in pogosto tudi bolj varno. 

Nekaj napotkov za 

ostale popotnike 

Predvsem pojdite kam in si 

razširite obzorja, spoznaj-

te druge kulture, druge 

ljudi, okusite drugačno 

hrano. Vsekakor bodite na 

poti previdni, upoštevajte 

lokalne navade in pravila 

in nikakor ne silite na 

nevarna območja. 

Marinka Detečnik 
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V četrtek, 19. 1. 2012, smo se študentje 2. letnikov VSŠ ter predavateljici, mag. Janja Razgoršek in Kar-
men Grudnik,  odpravili na ekskurzijo v Celje.  
Ob 9:20 smo bili dogovorjeni pred Toplarno Celje, vendar je že na začetku prišlo do nesporazuma. Pro-
fesorici sta nam dali napačen naslov, in sicer sedeža podjetja, tako da smo se morali nato peljati še 
dobrih 5 minut, da smo prispeli na naš pravi cilj. Že na začetku smo ugotovili, da ne bomo prosti 2 uri, 

kot je bilo dogovorjeno.  
Ko smo prispeli na pravi naslov Toplarne Celje, nas je pričakala lepa, velika hala, modro-rumene barve. 
Hitro smo se odpravili v stavbo, kjer nam je prijazen zaposleni razložil potek in delo Toplarne, kar smo 
si kasneje tudi ogledali. Toplarna je bila ustanovljena leta 1996. Energetika Celje  izvaja kot sistemski 
operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin in kot dobavitelj plina oskrbo z zemeljskim pli-
nom, kot proizvajalec in distribu- ter toplote daljinsko ogreva-

nje, izvaja pa tudi storitev 
termične obdelave komu-
nalnih odpadkov na območ-
ju občin Savinjske regije. 
Energetika  zagotavlja varno 
in zanesljivo distribucijo 
zemeljskega plina, proizvod-
njo in distribucijo toplote 
ter termično obdelavo 

komunalnih odpadkov. Redno vzdržuje in  skrbi za razvoj ener-
getskih sistemov ter izvedbo investicij. 

Nato smo se odpravili na Dinos Celje, kjer smo se sprehodili med ločenimi odpadki in izvedeli veliko 
koristnih informacij glede zbiranja in ločevanja odpadkov. 
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Po sprehodu sva se s Tanjo odpravili v McDonald, kjer sva se na hitro najedli, saj naju je čas 
že pošteno priganjal. Ob 15:00 smo bili dogovorjeni v Planetu Tuš Celje, kjer smo si ogledali 
znanstveno-fantastični film Podzemlje v 3D tehniki. Film je bil zelo zanimiv, predvsem zara-
di učinkov 3D in zaradi vampirjev. 
Ko je bilo filma konec, pa smo se odpravili nazaj proti Koroški. Ekskurzija je bila zelo zanimi-
va, saj smo se naučili veliko novega o Celju in sedaj se tudi lažje znajdem po starem mest-
nem jedru. 

Tina Potočnik 

Ker  naši ogledi niso potekali po dogovorjeni časovnici, smo na VSŠ Poslovno komercialno 
šolo zamujali. Pred vhodom šole so nas pričakali prijazni študentje, ki so nam nato šolo 
tudi razkazali. Po končanem ogledu šole so nam trije študentje in predavateljica pripravili 
ogled starega mestnega jedra, pri čemer so nas o vsaki stvari opozorili na posebnosti in 
značilnosti. 
Ogled je bil zelo prijeten in poučen. Študentje in predavateljica niso morali verjeti, koliko 
znamenitosti imajo v Celju, saj se tega niso zavedali do našega prihoda, ko so se pripravili 
na izlet po Celju. 
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MESTO 1001 LUČI 

Nekega oblačnega in meglenega opoldneva v juniju sem stala 

na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani in se poslavljala od 

svoje družine. Pred mano je bil dolg let, ki me je peljal v čis-

to drug svet. Vkrcala sem se v letalo in poletela proti Mun-

chenu, nato pa 8-urni let v nov svet, ki sem ga komaj čakala. 

Ko pa sem ob enih zjutraj prvič stopila iz terminala 3, je 

postala zgodba čisto drugačna. 

 

 

Najbolj mi bo v srcu ostal spomin tesnobe v prsih, ko sem 

prvič v življenju videla arabske ženske, oblečene v tradicio-

nalno črno muslimansko oblačilo abajo, ki razkriva samo oči 

in dlani. Takoj zatem pa še moške, katerih temna polt se je tepla z njihovo snežno belo 

obleko, imenovano dishdasha. Največji šok pa je bil prvi korak izven terminala, ko je 

vame bušnilo 40 °C in tako visoka vlaga, da sem komaj zadihala. 

 

 

Po neprespani noči se je zame začel nov dan, raziskovanje te suhe in vroče pokrajine. 

Prvi stik s taksisti, katerih se morate včasih paziti, saj vas lahko neprevidnost stane 

tudi življenja. Vsepovsod so gruče turistov, ki pridejo sem na oddih, na potovanje ali pa 

sklepanje poslov. Čeprav je bil šele začetek poletja, so temperature dosegale tudi čez 

45 °C, 90 % vlažnosti, ki bi jo lahko rezal z nožem, pa je bila skoraj nevzdržna.  

Moja nedelja, ko bi naj doma počivala, se je spremenila v delovni ponedeljek, saj tam 

čas teče drugače. Ker je petek sveti muslimanski praznik, sta petek in sobota dela pro-

sta dneva. Molitve odmevajo 5-krat na dan in vabijo ljudi k molitvi in v molilnice ter umi-

valnice na vsakem koraku, saj morajo biti muslimani čisti, ko pristopijo k svojem bogu. 

Njihove navade  budijo v tebi še večje spoštovanje do njihove vere. 

 

 

Po prvem obisku največjega nakupovalnega centra na svetu, Dubai Mall, kot vsaka žen-

ska, najraje ne bi zapustila tega mesta. Kilometri trgovin, kjer ti ponujajo prav vse, kar 

si poželiš, in smešno nizke cene brez davkov te kaj hitro pritegnejo, da zapraviš vse svo-

je premoženje in ostaneš brez vsega. Pravo smučišče v notranjosti nakupovalnega cen-

tra, kjer vsakih par dni sneži, je res neverjetna stvar, glede na to, da lahko v eni uri 

izkusiš sneg in puščavo v enem.  
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Še ena izmed šokantnih stvari pa so bili zgražajoči pogledi domačinov na gole rame in razkri-

ta kolena moje prijateljice. Hitro so nas opozorili, da naj te stvari uredimo, saj nas lahko 

nespoštovanje islamske vere v Dubaju celo pripelje v zapor. Znamenitosti, kot so Burj al 

Arab, znameniti hotel s sedmimi zvezdicami v obliki jadrnice, njihove prelepe mošeje, prele-

pe plaže belega peska, umetni otok Palm Jumeirah ter najvišja zgradba na svetu Burj Kalifa 

s svojimi 830m, so lepote Dubaja, ki ti vzamejo sapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendar pa Dubaj ni le prečudovit, ampak je tudi reven in umazan. Sem pridejo reveži iz Indi-

je, Azije, Turčije, Pakistana in sosednjih držav z upanjem na boljše življenje, pa se kaj hitro 

zmotijo. Malo izven centra mesta se končata lepota in blišč, saj puščava ne ponuja dosti za 

življenje. Nepitna voda, s katero se takoj zastrupiš, puščava in vročina, kjer težko vzdržiš 

brez klime, če nisi tam rojen, umazane in prenatrpane bolnice, neprijetni pogledi Indijcev na 

tvojo svetlo kožo, visoke cene hrane, ki je seveda vsa uvožena, in banke, ki ne tolerirajo lju-

di, ki ne plačujejo svojih dolgov. 

 

Meni bo Dubaj ostal v prelepem spominu, saj so ljudje neverjetno prijazni in ti bodo nesebič-

no pomagali prav ob vsakem problemu, če le pokažeš malo spoštovanja do njihove kulture. 

Prelepe stavbe, parki, trgovine in ostale lepote so prava paša za oči, kaj hitro se lahko nava-

diš udobja in luksuza, ki ga ponuja, vendar pa moraš vedno paziti, razmišljati trezno in nikoli 

pozabiti, da si tam le obiskovalec. 
 

Ana Černič 
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POKLI

C 

MESE-

CA: 

Logistik 

 

ZNANA STA NAGRAJENCA 1. NAGRADNE 
IGRE 

 

Na VSŠ je od 21. 11. 2012 do 20. 12. 2011 potekala prva v sklopu nagra-
dnih iger, ki jih je za študente pripravil naš ravnatelj, mag. Samo Kra-
mer.  Med sodelujočimi je 5-članska komisija konec decembra izbrala 2 
študenta, ki sta  s svojimi oglasi najbolj prepričala.  
 
BRAVO OBEMA!  
S svojo kreativnostjo sta si namreč prislužila bon za storitve Odvetniške 
pisarne  Polone Levar v vrednosti 100 €. 
 
Vsi, ki niste bili izbrani v prvo, boste morebiti prepričali v 2. igri, ki se  
bo zaključila 13.2. ali pa v kateri od prihajajočih. Sicer pa— važno je 
sodelovati, ne zmagati!  Je pa res, da zmaga tudi ne boli :) 

»Jaz in nagradne igre gremo »a long way 

back«. Rešim jih toliko, da sploh ne štejem 

več. Da sem  zmagala na tejle, mi je pa še 

posebej v čast, saj je bila s področja oglaše-

vanja, v katerega sem preprosto zaljubljena. 

» Marinka Detečnik, 2. l. PS 

Marinka Detečnik 

»Važno je sodelovati … še bolje pa zma-

gati.«  Mitja Rutnik, 2. l. EKON 



februar 2012 

17  

INFORMATIVNI DNEVI VSŠ 

SLOVENJ GRADEC 
Vizija Višje strokovne šole Slovenj Gradec: 

 
IZKUŠNJAM DODAJAMO ZNANJE 

IN 
ZNANJU USTVARJALNOST! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vabljeni na informativne dneve: 
 

v PETEK, 10.2. ob 10. uri in 
v SOBOTO, 11. 2. ob 9. Uri 

 
Marinka Detečnik 

Zakaj se vpisati na VSŠ? 

 ker je »fajn« 

 ker je blizu 

 ker posreduje uporabna znanja 

 ker ima super profesorje 

 ker je to Tvoja izbira. 
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Poklici po horoskopuPoklici po horoskopuPoklici po horoskopu–––   preberi, kateri ustreza  tebipreberi, kateri ustreza  tebipreberi, kateri ustreza  tebi   

 Ovni so vztrajni in zagreti delavci, pomembno pa je, da delajo nekaj, kar jim leži, to pa 

so aktivnosti, ki zahtevajo veliko poguma in iniciative. Ovni niso najboljši za delo v 

skupini, saj težko delijo svoj prostor in čas, prav tako pa težko prenašajo sodelovanje z 

nekom, ki ni tako dober kot oni. Težko prenašajo napake drugih oziroma jih sploh ne, 

zato ne slovijo kot najboljši šefi.  

 Bik v službi ne hiti, ampak si za to, kar dela, vzame čas, in to tudi brezhibno naredi. 

Bik je neutrudljiv delavec, saj svoje energije ne troši zaman, ampak zna z njo varčeva-

ti, zato da traja čim dlje. V tem, kar bik naredi, zato ne boste našli napak, ki so posle-

dica prenagljenosti ali živčnosti. Bik je priden delavec, saj mu veliko pomeni blagosta-

nje, tako njegovo kot tudi njegove družine. Za bike je zato značilno, da v službi dose-

gajo visoke položaje, četudi začnejo zelo nizko.  

 Dvojčki potrebujejo razgibano delo – to je najbolj pomembno. Vse ostalo je drugotne-

ga pomena. Radi imajo delo v stiku z ljudmi, z družbo. So dobri sodelavci, saj je delati 

v njihovi družbi prijetno in zabavno. Polepšati znajo tudi težke in naporne trenutke. 

Niso idealni uslužbenci, ker so v tem, kar delajo, radi svojeglavi. Dvojčki ne slovijo kot 

neutrudni delavci, toda, če najdejo delo, ki jim ustreza, se mu bodo posvetili s telesom 

in dušo.  

 Raki radi delajo v majhnih, družinskih podjetjih, kjer lahko izražajo svojo občutljivost. 

So odgovorni in vztrajni, na delu se morajo počutiti kot doma, počutiti se morajo upo-

rabne na tisoč in en način. Tudi če se v službi znajdejo v vodilni vlogi, so do svojih 

podrejenih zelo prijazni in ustrežljivi, včasih skoraj preveč. Pomembno je le, da se z 

njimi skrbno izbira besede, saj so hitro ranjeni in užaljeni. To je njihova otročja stran, 

ki se je le stežka znebijo.  

 Levi so rojeni vodje, tudi v službi. Ni važno, kakšno službo opravljajo, poskrbeli bodo 
za to, da se bodo stvari odvijale po njihovo. Niso pa brezbrižni diktatorji. Ljudje jih 
radi sprašujejo za nasvete in jim zaupajo. So pravični in poskrbijo, da nobeden ni pri-
krajšan, v zameno pa zahtevajo samo to, da se jim prizna njihova posebnost in 
pomembnost. Za leve je bistvenega pomena, da imajo vedno nek plan, nek cilj, ki ga 
želijo doseči. Takrat jih ne more nič zaustaviti. Usojeni so na uspeh.  

 Device se zelo pridne delavke, to pa za to, ker zanje življenje ni nikoli bilo samo igra 

ali zabava. V njihovi naravi je, da se neprestano spopadajo z občutkom dolžnosti in 

spoštovanjem do drugih. Device potrebujejo delo, ki od njih zahteva sposobnosti 

organizacije, ustvarjalnost, domiselnost, red. Samo z redom in analiziranjem pridejo 

lahko stvari do konca in to je bistvenega pomena. Imeti devico za sodelavko je dobro 

in slabo hkrati – dobro je, ker so zanesljive, natančne in se dela ne otepajo, slabo pa 

je, ker v svoji želji, da bi bilo vse popolno, postanejo pogosto pikolovske in dajejo 

malenkostim prevelik pomen.  
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 Tehtnice so zelo delovne. Čeprav ne dosegajo toliko, kot zemeljski znaki, imajo močan 

občutek dolžnosti. Ustrezajo jim vsi poklici, kjer lahko izražajo svoj občutek za lepoto, 

svojo natančnost in pravičnost. Taki poklici so na področju umetnosti, estetike, arhitektu-

re, dragocenih predmetov, oblačil, medosebnih odnosov, administracije, pravnega vars-

tva. Dobra lastnost tehtnic je tudi ta, da najdejo vedno način, kako se sporazumeti s sode-

lavci in nadrejenimi. Zaradi številnih dobrih lastnosti tehtnice v službi ne ostanejo neopa-

žene in se povzpnejo visoko.  

 Škorpijoni so posebni tudi glede dela. Če najdejo delo, ki jim ustreza, se mu bodo posvetili 

s telesom in dušo. Več kot je v delu ovir, bolj so zagreti, da ga izpeljejo do konca. Če se jim 

kdo zoperstavi, se mu ne piše dobro. Škorpijoni hitro opazijo slabosti drugih in jih znajo 

tudi izkoristiti. Vsekakor jih je bolje imeti za prijatelje kot za sovražnike. Sposobni so dela-

ti karkoli – to, kar si zastavijo, tudi naredijo.  

 Strelcem najbolj ustrezajo službe, ki vključujejo veliko gibanja. Najbolj jim odgovarjajo 

poklici, ki zahtevajo selitve in potovanja. Če pa ni možno fizično premikanje, potrebujejo 

veliko prostora za miselno delo. Strelci niso primerni za monotono in rutinsko pisarniško 

delo. Izkažejo se tudi v poklicih, ki zahtevajo govorne spretnosti. So dobri govorci in znajo 

prodajati. Njihova najljubša področja so trgovina, poučevanje in turizem, pa tudi duhov-

ništvo (samo, da vključuje govorjenje).  

 Za to znamenje je značilna velika delavnost. Kozorogi z delom pridejo do uspeha. Kozoro-

gi so samostojni, neodvisni in realizirajo svojo osebnost. Sposobni so neverjetnih žrtvo-

vanj, delovnih urnikov in popolne predanosti. Njihova prednost je tudi, da se jim nikoli ne 

mudi, ampak delajo počasi in neutrudljivo. Ne obstaja ovira, ki je ne bi znali premostiti, 

ali nasprotnik, ki ga ne bi uspeli premagati. So močni in vztrajni, odločni in ambiciozni.  

 Tega, kar ne znajo delati s čustvi, znajo z idejami in ideali. Njihove ideje prinašajo napred-

ke v znanstvu in tehnologiji, njihovi ideali so v korist človeštva. Zanje so primerni poklici, 

ki se ukvarjajo s prihodnostjo, tako na družbenem kot tehnološkem in znanstvenem nivo-

ju. Vodnarji znajo izkoristiti vsako priložnost, uresničiti vsako idejo in vsak projekt. 

Pomembno je, da se vedno odkrije ali ustvarja nekaj novega in da se pri tem počutijo svo-

bodne, da lahko svobodno izražajo svoje ideje, to pa ne pomeni, da ne marajo skupinskega 

dela – ravno obratno, delo v skupini je za njih nekaj naravnega in zadovoljujočega.  

 Ribam ustrezajo službe, ki zahtevajo veliko fantazije in kreativnosti. Odgovarjajo jim pod-

ročja umetnosti, ustvarjanje, literatura in humanistika. Karkoli delajo, znajo temu dodati 

nekaj sebe. Ljudje v znamenju rib znajo komunicirati z ljudmi in čeprav se ustrašijo vsake 

ovire, na katero naletijo, jim bo uspelo vedno vse premostiti. Na delovnem mestu jih ima-

jo sodelavci posebno radi, vedno najdejo pravo besedo in vedo, kaj morajo narediti, da 

bodo drugi zadovoljni. Pomembno je, da se ne podcenjujejo.  

Vir: http://www.n-tv.si/horoskop-znamenja/ 

Marinka Detečnik in Franjo Gradišnik 

http://www.n-tv.si/horoskop-znamenja/horoskop-ribi
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100 NAČINOV, KAKO RAZJEZITI LJUDI - 2. DEL 

 

 

1. Podtaknite drugim ljudem v voziček res butaste artikle in opazujte, če jih bodo dejansko plačali. 

2. Ko se na zvočnikih oglasi standardni poziv nekoga k blagajni, se vrzite na tla, pokrijte ušesa in se začnite   

dreti: "Ne že spet ti glasovi!!!" 

3. Sprašujte ljudi, kje prodajajo majhne otroke. 

4. Vprašajte prodajalko, če lahko kupite nakupovalni voziček. 

5. Izzovite ljudi v trgovini na dvoboj z zvitki darilnega papirja. 

6. Mežikajte naključnim mimoidočim, jih zasledujte in jim pošiljajte poljubčke. 

7. Sumničavo glejte okrog sebe in si brundajte uvodno špico Misije nemogoče. 

8. Napolnite svoj voziček z bencinom in vžigalicami. Pojdite po trgovini in se zlobno nasmihajte. 

9. Sledite poljubni osebi povsod, kamor gre. Vedno bodite za njimi par metrov. 

10. Zberite 20 ljudi in se igrajte skrivalnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vrzite pest kokic v zrak in zavpijte: "Snežiiii!" 

2. Vsakič ko se kdo poljubi, recite: "Ooooooooo." 

3. Pri vseh vulgarnih šalah se smejte na ves glas. Pretiravajte. 

4. Povejte prodajalcu prigrizkov, da pušča voda na stranišču. 

5. Ljudem povejte, da se ne morejo usesti zraven vas, saj tam že sedi vaš nevidni prijatelj. 

6. Nosite 3D očala in se glasno pritožujte, kakšne zanič efekte ima film. 

7. Prinesite žogo in jo mečite naokrog. 

8. Prinesite TV daljinec in se pritožujte, da ne morete zamenjati programa. 

9. Vzemite močno svetilko in med filmom ustvarjajte sence na stropu. 

10. Ob vsaki kletvici zakričite: "Brez preklinjanja!" 

 

V supermarketu 

V kinu 
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1. Ko začne zmenek govoriti o sebi, iz žepa izvlecite orglice in začnite igrati nanje. 

2. Brez opozorila jejte iz njenega/njegovega krožnika. 

3. Obrišite si nos v njen/njegov rokav. Dvakrat. 

4. Ponovite vsako tretjo besedo, ki jo izrečete. 

5. Med romantično večerjo berite knjigo in ignorirajte svoj zmenek. 

6. Vsakih pet minut vstanite, pojdite okrog mize z iztegnjenimi rokami in oponašajte letalo. 

7. Spastično mežikajte in trzajte s poljubnimi deli telesa. Če vas zmenek vpraša o tem, se delajte, da ne  veste, 

o čem govori. 

8. Opazujte tipe in vsakič, ko gre kateri mimo vaju, pomežiknite zmenku. Če ste tip, seveda. 

9. Ko dobite hrano, jo v pol minute pojejte in potem strmite v svoj zmenek. 

10. Opravičite se, da morate na stranišče. Poiščite natakarja, naročite kosilo pri drugi mizi in tam v miru pojejte. 

Ko vas zmenek najde, ji recite: "Kaj pa si počela tako dolgo na stranišču?!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Hej, gotovo ste morali dirjati 170 km/h, da ste me ujeli." 

2. "Lahko držite moje pivo, da poiščem vozniško dovoljenje?" 

3. "Tudi sam sem hotel biti policist, a sem raje končal šolo." 

4. "Saj ne boste pregledali prtljažnika, kajne da ne?" 

5. "Veste, zakaj ste me ustavili? No, vsaj nekdo." 

6. "Niste vi en izmed tistih transvestitov iz slačibara?" 

7. "Je res, da gredo ljudje za policiste, ker so preneumni za delo v McDonaldu?" 

8. "Opravičujem se, gospod policist, nisem opazil, da imam izključen detektor radarjev." 

9. "Zelo ste podobni osebi na sliki, ki jo ima moja ljubica na nočni omarici." 

10. "Grd policist!" Nič več krofov!"                                                                                           Marinka Detečnik  

 

Vir: http://rentonaktivno.blogspot.com/2008/10/100-nainov-kako-razjeziti-ljudi.html 

 

 

Na slepem zmenku 

Ko vas ustavi policist, recite: 
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Marinka Detečnik 

FILMI, KI NAVDUŠIJO 

        

                

 Ladijska flota 

izurjenih marin-

cev se mora spo-

pasti z neznano 

uničujočo silo. 

Bodo pravočasni?  

Zvočni efekti in raču-

nalniška animacija 

sta zagotovljeni. 

 Saša Cohen, igra-

lec, ki je za nas 

obudil Borata, se 

tokrat vrača kot 

Diktator.  

Ogled obvezen. 

 Sherlock Holmes, ki 

ga upodablja izvrst-

ni Robert Downey 

Jr., nas bo z igro 

prevar, spletk in 

vrhunskega razmiš-

ljanja popeljal skozi 

stari London.  

Resno in smešno obe-

nem. 

Kaj se zgodi, ko 

temnopolta služ-

kinja noče več 

poslušati ukazo-

valne »bele gos-

pe«?  

Obilo zabave in 

pogumnih dejanj. 

 

Skupina mladih 

ljudi se odpravi 

na izlet. Na dan 

pridejo nepriča-

kovane skrivnosti. 

Slovenski film. 

 

Vir: http://www.kolosej.si/  
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Origami je umetnost prepogibanja papirja. Ime izvi-
ra iz japonskega glagola oru (prepogibati) in samos-
talnika kami (papir). 
 
Pravzaprav nihče zares ne ve, kje in kdaj je origami 
nastal. Nekateri zgodovinarji trdijo, da na Kitajskem, 
in sicer malo potem ko je bil leta 105 izumljen papir. 
Vendar glede na to, da o tej umetnosti prepogibanja 
papirja na Kitajskem ni nobenih zgodovinskih virov 
in najstarejši japonski dokumenti segajo v 18. stolet-
je, nekateri zgodovinarjih menijo, da je origami 
japonski izum. Ne glede na svoj izvor pa je bila ta 
tradicionalna umetnost najbolj razvita na Japon-
skem. 

Danes origami izdelujejo različne skupine ljudi - umet-

niki, znanstveniki, terapevti itn. Umetniki in obrtniki z 

njimi izražajo svojo ustvarjalnost, znanstveniki, arhitek-

ti in matematiki raziskujejo geometrijo origamov zaradi 

njihove lepote ali praktične uporabnosti, terapevti in 

zdravniki jih uporabljajo pri zdravljenju, veliko ljudi pa 

se njihovega izdelovanja loti zgolj za zabavo. 

 

Vir: http://www.akropola.org/zanimivosti/zanimivost.aspx?

id=44 

 

 

Franjo Gradišnik 

ORIGAMI #2 
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