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Novo študijsko leto je tu! 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 

HIGHER VOCATIONAL COLLEGE 
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BESEDA UREDNICE IN VSEBINA ČASOPISA 

BESEDA UREDNICE 

Najprej lepo pozdravljeni, dragi bralci časopisa ŠUS. 

Kot nova urednica in grafična oblikovalka sem se še 

posebej veselila prve izdaje našega časopisa v        

študijskem letu 2014/15. Izziv sodelovanja pri        

urejanju in oblikovanju sem sprejela z veseljem. 

Mogoče je k temu pripomogla moja predhodna izob-

razba na področju medijev ali pa zgolj želja po tem, 

da se študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec kar 

se da kvalitetno in ponosno predstavljamo navzven še 

naprej. 

To je naš skupni časopis, vsi ga ustvarjamo, tako      

študenti kot profesorji, in zato poskrbimo, da bomo 

nanj ponosni. Vsakdo je dobrodošel s svojimi idejami,               

kritikami, komentarji ali prispevki, zato kar pogumno 

pišite na: 

klavdija.fiser@gmail.com 

Skupaj bomo poskrbeli za aktualne in atraktivne              

vsebine znotraj starih in novih rubrik.  

Naj novo študijsko leto prinese nov delovni zagon, 

veliko kreativnih idej, obenem pa veliko veselja in 

radosti, da se bomo študentskih let še dolgo radi  

      spominjali. 

 

 

 

 

 

 

Klavdija Fišer 
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POZITIVNA MISEL ZA  INSPIRACIJO ... 

Zelo majhen korak je med genijem in                    

povprečnežem, vendar je tudi tega potrebno 

narediti, če želimo postati genij. 
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BESEDA RAVNATELJA 
 

Spoštovane študentke in študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec 

 

Ponosen in vesel sem, da ste prepoznali kvaliteto višje šole v Slovenj Gradcu in se odločili, da boste del svoje  

življenjske poti, poti nabiranja uporabnih znanj, prehodili skupaj z nami. Prepričan sem, da ste se pravilno odločili 

in da bomo vsi, ki delamo na tej šoli upravičili vaše zaupanje in vam pomagali poiskati in razviti vse tiste                        

sposobnosti, ki jih nosite v sebi.  

Dva polna meseca v novem študijskem letu sta že za nami, zato verjamem, da ste v tem času lahko opazili in    

spoznali, da imamo odlične pogoje za študij, druženje, raziskovanje in udeležbo v najrazličnejših aktivnostih v in 

izven naše ustanove.  

Nenehno posodabljanje programov, tehnik in pristopa k študentom tako vam kot tudi nam omogoča, da je študij 

še bolj zanimiv, istočasno pa radovednost in ustvarjalni duh dopolnjujemo s strokovnimi ekskurzijami in                 

gostovanji strokovnjakov v šoli. Veselim se vaših velikih uspehov, ki jih skupaj z našimi predavatelji dosegate na 

različnih tekmovanjih.  

V Višji strokovni šoli izredno dobro deluje tudi Študentska skupnost, ki je zelo prizadevna in marljiva, kar ste   

lahko spoznali že na brucovanju, ki je bilo dobro in zanimivo pripravljeno in izvedeno v mesecu novembru, Klub 

diplomatov in Karierni center ter Izobraževalni center višje šole, kjer lahko pridobivate dodatna znanja in se 

udeležujete najrazličnejših brezplačnih predavanj in seminarjev, ki jih organiziramo za vas brezplačno. 

Za vse, ki si želite svoje znanje še dodatno nadgraditi in pridobiti mednarodne reference, vam je na voljo projekt 

Erasmus+, ki vam omogoča odhod v tujino, poglobitev znanja tujega jezika in izkušenj na mednarodnem            

področju. Letos izkušnjam iz projekta dodajamo še odhod prvih diplomantov v tujino. Skratka, v šoli skrbimo za 

to, da bi naši udeleženci pridobili vse tiste kompetence, ki jih bodo jutri lahko unovčili v gospodarstvu in s           

pomočjo katerih bodo znali opraviti zadane naloge v podjetjih, kamor bodo odšli. 

 

Kot ravnatelj vam želim, da se na šoli dobro počutite, odkrijete v sebi vse tiste sposobnosti in skrite potenciale, ki 

se nahajajo v vas, in od nas kot ponosni diplomanti, odidete polni znanja v podjetja kot strokovnjaki in izobraženi 

ljudje z znanjem.  

 

Bodite vedri, nasmejani, polni optimizma in dobre volje, saj so to vse dobri sopotniki na vaši poti, ki vas 

bodo kot najboljši prijatelji spremljali in pripeljali do najvišjih ciljev in vrednot v življenju – sreče,                  

poštenja, znanja in odgovornosti. 

 

Veselim se sodelovanja z vami in vas skupaj s predavateljskim zborom prisrčno pozdravljam v Višji strokovni 

šoli v Slovenj Gradcu. Želim vam prijetno praznovanje novega leta, leta polnega novih priložnosti, izzivov in           

prijetnih pričakovanj. 

         

                                          Ravnatelj VSŠ 

                                          mag. Samo Kramer 
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PREDSTAVITEV PREDSTAVNIC 1. LETNIKOV 
 

NINA KONTREC,  predstavnica 1. letnika programa Ekonomist 

Kdo sem? Eni me poznajo kot odbojkašico, drugi kot tisto, ki je živela v Ameriki, tretji vedo za-

me, ker me pozna prijateljičin prijatelj… Res je, da sem ljubiteljica odbojke, pozitive, sončnih 

ljudi, izzivov in pravičnosti. Kdaj pa kdaj sem tudi raztresena, zmedena, zasanjana. Kot vsi, 

imam tudi jaz nekaj šibkosti, pa tudi dobrih lastnosti, ki me delajo takšno, kot sem.  

 

Verjamem v to, da življenja ne smeš jemati preveč resno. Na svet je treba gledati z otroškimi 

očmi, kar pomeni z veliko upanja, radovednosti, pozitivnosti, drznosti in razigranosti. Ko odrastemo, na to pre-

večkrat pozabimo. Tudi sama se moram velikokrat opominjati, saj se prepogosto od nas pričakuje, da smo, če ne 

že perfektni, pa skoraj brezmadežni. Pozdravljam konstruktivno kritiko, pa tudi željo po napredku, saj temeljita na 

želji za skupno dobro. Ne želim dajati praznih obljub, niti biti najbolj priljubljena, želim pa, da veste, da se bom 

potrudila po najboljših močeh, da zastopam skupne interese študentov za dobrobit vseh nas in                           

vseh naslednjih generacij.  

 

Abraham Lincoln, 16. predsednik Združenih Držav Amerike, ki je naredil kopico pozitivnih sprememb znotraj 

države, med drugim tudi uzakonil razglas o ukinitvi suženjstva, je nekoč dejal: »Najboljši način predvidevanja 

prihodnosti je, če prihodnost ustvariš sam.« S citiranjem Lincolna želim samo povedati, da verjamem, da si z žel-

jami, priporočili in idejami lahko ustvarimo boljše pogoje znotraj naše izobraževalne ustanove. Začne se z malimi 

koraki… 

 

ANJA HRANJEC, predstavnica 1. letnika programa Poslovni sekretar 

V nekaj besedah predstaviti samega sebe, je ena težjih stvari, ki jih moram storiti. Do sedaj sem 

zato uporabljala osebno izkaznico - oziroma Facebook                                                                        

(kjer se opišeš z nekaj odgovori na že postavljena vprašanja).  

 

Ko sem pred dobrim mesecem prvič vstopila v razred pred nove sošolce v novi šoli, je bila moja 

prva misel »Joj, kako je sedaj vse drugače kot v srednji šoli«! Sledilo je spoznavanje sošolcev, 

profesorjev itd. Ko smo morali določiti kandidata/kandidatko za predstavnico, sem si mislila: »Samo mene pustite 

na miru in me ne mešajte tu zraven, kajti že v srednji šoli sem bila 4 leta predstavnica dijaške skupnosti za naš 

razred.« Rezultat je bil na koncu ta, da sem ravno jaz to delo in odgovornost sprejela (zahvala gre mojim sošol-

cem) in se odločila, da bom poskusila kar največ in najbolje prispevati svoj delež. 

 

Ker sem zaključila SŠ za Predšolsko vzgojo, imam kar dar govora (saj sem ga pri praktičnemu izobraževanju v 

vrtcu potrebovala) in se tudi ne pustim kar tako brez tehtnega razloga odpraviti oz. zmesti. 

Sem mnenja, da dobra komunikacija med profesorji, ravnateljem in ostalimi sogovorniki lahko prinese zelo dobre 

rezultate- Zato upam, da bom s svojim delom kot predstavnica za vse nas prispevala h kakovosti bivanja, sodelo-

vanja na moji oz. naši novi poti. 
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PROFESORICE SVETUJEJO 

Ob začetku študijskega leta 2014/15 smo nekaj profesoric Višje strokovne šole Slovenj   

Gradec povprašali po njihovih spominih iz časov, ko so bile same brucke. Podelile so tudi 

kar nekaj koristnih nasvetov za naše nove študente. 

 

KARMEN GRUDNIK, univ. dipl. ekon. 

Vau, jaz, kot brucka, kje je že to? Imela sem  grozno domotožje in ker to ni bil čas mobilnih 

in pametnih telefonov ter interneta z vsemi možnimi oblikami komunikacije, sem v prvem letu 

študija pogosto stala v vrsti pred telefonsko govorilnico v študentskem naselju ... Si predstav-

ljate prestrašeno brucko v vrsti starih bajt pred telefonsko govorilnico? Vsakemu brucu sve-

tujem: PAMETNO KOMBINIRAJ PROSTI ČAS IN   ŠTUDIJ. Če izpolnjuješ študijske  obve-

znosti, to ne pomeni, da nimaš dovolj prostega časa. Imaš, dobro se počutiš in uživaš. Verje-

mite, govorim na podlagi izkušenj.  

 

SONJA SMOLAR, univ. dipl. ekon. 

Kaj mi je najbolj ostalo v spominu? Poslovne igre na fakulteti. Spoznala sem nove prijatelje, 

s katerimi se še danes srečujemo. Sprehodi po čudovitem parku ob študentskih domovih, ple-

sni večeri v discu Pristan, zabave v študentskem domu in druženje, smučanje, lampijončkove 

igre ... Študentsko življenje je bilo pestro in še vedno se rada vračam v Maribor. Vsem bru-

cem bi svetovala naslednje: postavite si jasne cilje in  določite poti za dosego teh ciljev. 

Zapišite si jih in čez eno leto preverite, ali ste cilje dosegli. Pomembno je, da ste prisotni na 

predavanjih in vajah in sproti študirate.  

 

mag. JANJA RAZGORŠEK 

Najbolj mi je ostal v spominu prvi študijski dan, ko sem se morala vseliti  v študentski dom in 

me je pričakala cimra - Primorka, s katero sva se tako super ujeli. Prav tako mi je ostal    v 

spominu kaotičen dan na faksu, kjer se bruci prvi teden še nismo znašli glede učilnic, urnika, 

na kateri avtobus moramo vstopiti, da pridemo na cilj ... Ampak danes vem, da to spada     

zraven. Tudi to, da ugotoviš, kateri profesor je bolj prijazen in kateri malo manj.  

 

                                                                                                                                              

    MARTA BELIČ, univ. dipl. ekon.                                                                                                                         

Mislim, da se mladi danes in mladi včeraj bistveno ne razlikujemo. Prav tako ste prestrašeni 

in radovedni in se ne počutite najbolje v svoji kozi. Od življenja si želite maksimum in ste 

nezadovoljni s stanjem v družbi. Kar pa se je spremenilo, so možnosti za zaposlitev. Za vas 

so veliko slabše, kot so bile v preteklosti. Veliko več je odvisno od vas samih, vaše                     

iznajdljivosti, znanj in sposobnosti. Prepričana sem, da imate študenti na VSŠ prednost pred 

drugimi v tem, da si nabirate znanja in izkušnje na praksi v podjetjih. Svetujem vam, da se 

tam čim bolje izkažete, ker si boste s tem pridobili dobre kompetence za zaposlitev. Želim                    

vam uspešno prakso v letu 2015.  
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KARIERNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER NA VSŠ 
 

Ustvarite svojo kariero. 

Odkrijte svoje sposobnosti. 

Spoznajte zaposlitvene možnosti. 

 

Oglejte si predstavitveno stran na spletni strani šole in pridobite natančnejše informacije 
v programu MOODLE pod rubriko KARIERNI CENTER. 

 

Vaša vprašanja in prijave pošljite na elektronski naslov: sonja.smolar@sc-sg.si 

 

 
Želite pridobiti nove veščine in znanja s področij RAČUNOVODSTVA? 

Izboljšajte funkcionalno pismenost in komunikacijo v različnih poslovnih 

situacijah. 

Naučite se pripraviti učinkovite predstavitve in analize, izdelajte in         

urejajte svojo spletno stran. 

Prijavite se na tečaje tujih jezikov in tečaje računalništva. 

Ponudbe poiščite na spletni strani Višje strokovne šole pod rubriko                    

Izobraževalni center. 

                                                                                                          Vodja KC in IC  

                 

                                                                                           Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. 

 

mailto:sonja.smolar@sc-sg.si
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MEDNARODNA IZMENJAVA ERASMUS 
 

Predstavitev ERASMUS izkušenj 

 

14. 10. 2014 smo izvedli informativno druženje, na katerem smo študentom in predavateljem VSŠ predstavili   

Erasmus+ pravila, ki veljajo za Erasmus prakso v tujini in izvedli predstavitev Erasmus izkušenj študentk, ki sta 

bili na praksi v tujini v študijskem letu 2013/14.  

 

Svoje izkušnje so predstavile tri študentke, in sicer: 

Monika Kovač, ki je opravljala prakso na Češkem,  Klavdija Mesner, ki je opravljala prakso v  Avstriji,  in 

 

 

Veronika Klimešová, študentka iz Češke, ki trenutno opravlja Erasmus prakso v podjetju Grammer v Slovenj    

Gradcu. 
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Študentke so povedale, da so z izvedbo mobilnosti pridobile višji nivo jezikovnega znanja, dopolnitev teoretičnih 

znanj in pomembna znanja o tujem delovnem okolju, da so postale bolj suverene in samostojne. Vse so poudarile, 

da je Erasmus izkušnja neprecenljiva in da zagotovo odpira boljše zaposlitvene možnosti. 

 

Študenti VSŠ so imeli priložnost spoznati Veroniko iz Češke, ki je na sredini svojega Erasmus doživljanja v Slo-

veniji. VSŠ SG ima s šolo, iz katere prihaja, dolgoletno partnersko sodelovanje in zato smo Veroniki uredili     

Erasmus prakso v podjetju Grammer. Veronika je študentom predstavila svojo deželo in svojo šolo, pa tudi delo, 

ki ga opravlja v podjetju Grammer. 

 

Druženje je bilo sproščeno, čutilo se je, da študentom  Erasmus delovanje VSŠ SG ni tuje, izvedene predstavitve 

pa so odprle intenzivnejši interes študentov za  vključevanje v Erasmus mobilnost in dale izhodišča za še širše 

mednarodno delovanje Višje strokovne šole. 

 

Da je naša šola naklonjena mednarodnemu delovanju, je ujel fotoaparat tudi na hodniku šole, ko smo se s študent-

kami v zadnjem hipu odločile za skupno fotografijo: 

 

 

        

                        Erasmus koordinatorka: 

                        Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
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Predstavitev ERASMUS študentke iz Češke 
 

Dragi študenti, 

 

Ime mi je Veronika Klimešová in sem Erasmus študentka iz Češke republike. Stara sem 21 let in študiram na višji 

strokovni šoli v Časlavu.  

 

I am a student of the third year of the programme Manufacturing and managing systems of company. When I was 

in the second year, my class was visited by our school Erasmus coordinator, Mr Kluh. He introduced the Erasmus 

programme and offered us the opportunity to do our work placement in England, Ireland and Slovenia. He 

showed us promotional materials and made a short presentation.  

 

I decided for Slovenia because I was impressed by his presentation. I wanted to get to know the Slovenian culture, 

language, people, historical and natural sights. And of course to improve my English communication skills and 

gain new work experience that I could apply in the Czech labour market. Distance from the Czech Republic also 

played a large role.  

 

In April 2014 the Slovenian student Monika arrived to Čáslav. She stayed at our boarding house where I lived. 

We went to dinner at the school canteen. She told me about Slovenia. I tried to help her when she needed some-

thing. We went for a walk into town and visited the city Kutná Hora. I visited her in her city Velenje a few weeks 

ago. 

 

When I came,  I got a nice welcome from Mrs Grudnik and her family. I met with her daughter and I visited the 

hill Rahtel.  

 

I work for Grammer in Slovenj Gradec where I work in the department of Quality Management. I live in the Hos-

tel Slovenj Gradec  

 

I am happy that I can be here. I hope to find new friends, visit new places and gain new experiences.  
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Czech Republic 

 
The Czech Republic is a beautiful landlocked country which is located in the Central Europe. It comprises of 

three historical countries – Bohemia, Moravia and Czech Silesia.  

 

The capital city is Prague which is called “The heart of Europe”. It's an amazing historical city and the centre of 

state authorities, with many universities, museums, theatres, galleries and sports grounds. There are the Prague 

castle, the Charles bridge, the St. Vitus Cathedral, the Dancing house, the St. Nicholas Church, etc. You can visit 

the Wenceslas Square, the Petřín Lookout Tower, Vyšehrad castle, Strahov Monastery, the Nusle Bridge, the Le-

tohrádek Hvězda, the Old Town Square with the Prague astronomical clock and other wonderful places. 

 
 

In the Czech Republic there are 12 monuments of UNESCO, 4 national parks, a lot of spas. The most famous spa 

is Karlovy Vary where “Becherovka“ is produced (traditional herbal bitter) and where the Karlovy Vary Interna-

tional Film Festival is organized every year. Monuments of UNESCO include the city Český Krumlov which is 

one of the sister cities of Slovenj Gradec.  

 

Czech cities are surrounded by mountains which are lower than Slovenian mountains. The Czech highest moun-

tain Sněžka is 1,603 m high. Another differences between Slovenia and Czech Republic is that studying at a 

Czech higher vocational college takes three years and Czech currency is the Czech crown.  

 

Čáslav is a very beautiful historical city. The city centre is surrounded by walls. There are an evangelical church, 

a synagogue and the Church of St. Elizabeth. Visitors can visit the Church of St. Peter and Paul and its sightsee-

ing tower where they can see all Čáslav.  

Lovers of agricultural engineering can visit the Museum of Agricultural Engineering in Čáslav where they you 

can see historical tractors of domestic and foreign production and other agricultural machinery.  

 

The city has a local cinema named after the famous local Miloš Forman. He is a film director who lives in the 

USA and has won two Oscars (movies One Flew Over the Cuckoo's Nest and Amadeus).  

 

People often visit the local spa and swimming pool in the summer. Next are a local football field and athletic 

complex where Jarmila Kratochvílová trains young talents. She won the 400 meters and 800 meters at the World 

Championships in athletics in 1983 and is still the holder of the world record in the 400 m. 

 

There are a pond with swans and a park under the city centre where visitors can sit on a bench and relax.  
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SLOVENSKO — ČEŠKI SLOVARČEK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Veronika Klimešová  

Dober dan. Dobrý den. 

Dobro jutro. Dobré ráno. 

Na svidenje. Nahledanou. 

Živijo. Zdravo. Ahoj., Čau. 

Adijo. Ahoj!, Čau! 

Lepo se imej. Měj se! 

Kako se imate? Jak se máte? 

Kako ti gre? Jak se vede? 

Imam se dobro. Mám se dobře. 

In vi? A ty? 

Gre. Jde to. 

Kako ti je ime? Jaké je tvoje jméno? 

Ime mi je... Jmenuji se… 

Jaz sem... Já jsem… 

Me veseli. Těší mě. 

Veseli me, da            

vas spoznam. 

Těší mě, že vás             

poznávám. 

Oprostite? Prosím? 

Ne razumem. Nerozumím. 

Ali lahko ponovite? Můžete to zopakovat? 

Mi lahko razložite? Můžete mi to vysvětlit? 

Govorite angleško/nemško ? Mluvíte anglicky / německy ? 

Me razumete? Rozumíte mi? 

Razumem.  Dojemam. Rozumím., Chápu. 

Dober tek. Dobrou chuť. 

Hvala. Díky! 

Ni za kaj. Není zač. 

Prosim. Prosím. 

Žal mi je. Je mi líto., Mrzí mě to. 

Opravičujem se. Omlouvám se. 

Oprostite, nisem razumel. Promiňte, nerozuměl jsem. 

Je že v redu.  Nič ne de. To nevadí. 

Ja. Da. Ano., Jo. 

Slovenian word English translation Czech translation Czech word meaning 

otrok child dítě slave 

zrak air vzduch eyesight 

zapor prison, jail vězení negative 

vrt garden zahrada drill well 

kruh bread chleba circle 

starost age věk worry 

župan mayor starosta, primátor bathrobe 

les wood dřevo forest 
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ERASMUS + mobilnost - Univerza AKSARY TURČIJA 
 

Predavatelji VSŠ SG  že vrsto let  preko projekta Erasmus in sedaj Erasmus+ spoznavamo tuje izobraževalne sis-

teme in pedagoške pristope, tuje kulture in dežele. Cilj takšnih izpopolnjevanj in usposabljanj je širitev splošnega 

znanja, predvsem pa možnost primerjave naših in tujih izobraževalnih sistemov ter vnašanje dobrih praks v doma-

če okolje.  

 

Tokrat smo predavateljice Karmen Grudnik, Janja Razgoršek in Silva Ledinek med 29. 9. in 3. 10. 2014 obiskale 

Univerzo Aksaray v Turčiji. Trenutno sodelovanje z Univerzo Aksaray poteka preko izmenjave predavateljev, 

dogovorili pa smo se, da naše sodelovanje razširimo tudi na izmenjavo študentov in na projekte širših vsebin. 

 

Ob obisku nas je presenetila velikost Univerze, saj se ta razprostira na ogromnem področju in zajema številne 

fakultete, med njimi tudi fakulteto za poslovne vede. 

Univerza ima preko 15.000 študentov in se še vedno širi. Univerza Aksaray je stara šele 8 let, pa je že prejela 

državno priznanje za najboljšo mlado univerzo v Turčiji. 

 

Ob obisku smo spoznale različne izobraževalne programe, način dela, številne študente, pa tudi delovanje njihove 

mednarodne pisarne, kjer so ob tolikšnem številu študentov zelo aktivni. 

 

Povabili so nas tudi, da izvedemo predavanje in njihovim študentom predstavimo našo državo in našo šolo.                

Predavanje je bilo zelo odzivno, študenti so izjemno sodelovali in se je zavleklo preko predvidenega časa. Prijetno 

presenečene smo sprejele povabilo  rektorja  univerze, kar je še posebna čast in ni običaj pri vseh tujih obiskih. 

Gospod rektor je ob tem izkazal izjemno zanimanje za našo državo in našo šolo. O našem obisku so poročali tudi 

na spletni strani univerze in v lokalnem časopisu. 
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Ker leži univerza v pokrajini Kapadokija, ki velja za eno najlepših pokrajin v Turčiji, pa tudi v Evropi, smo prosti 

čas izkoristile tudi za nekaj ogledov. 

Neverjetno očarljive naravne stožčaste tvorbe v vulkanskem tufu, številne stare cerkve v votlinah, vklesane v 11. 

stoletju ter nenavadna, skrivnostna podzemna mesta, ki jih obišče vsako leto na milijone turistov, tudi nas niso 

pustila hladnih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urejenost in prostranost Univerze, dogovori o širitvi sodelovanja, prijaznost gostiteljev in naravne lepote                

pokrajine so nas navdušile in tako smo s pozitivnimi vtisi  in dobrimi izkušnjami zaključile naš obisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                Silva Ledinek, univ. dipl. ekon.                                                                                                                    
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ŠTUDENTI NA POTEPU -  STROKOVNE EKSURZIJE 
 

Premogovnik VELENJE 
 

Študenti 2. letnikov programov Ekonomist in Poslovni sekretar smo imeli 15. oktobra strokovno ekskurzijo           

v Premogovnik Velenje. 

»Globočje in globočje, dol v prepad... Bojiš li vožnje se pod zemljo čudne, ko peljal bi v vodnjak se, bratec moj?« 

 S temi besedami nas je 160 metrov pod zemljo pričakal pesnik Anton Aškerc, ko smo se 15. 10. 2014 drugi letni-

ki programa Ekonomist in Poslovni sekretar odpravili na ogled Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju. V 

podzemlje rudnika smo se spustili z dvigalom, katerega so davno uporabljali tudi rudarji (in z njim v »jamo« pri-

tovorili tudi konja!), še prej pa smo se oblekli v rudarska oblačila in si nadeli vsak svojo čelado, tako kot to           

še danes počnejo velenjski knapi. 

 Med sprehajanjem po temnih rovih smo spoznali način dela, s katerim so v preteklosti pridobivali lignit ali črno 

zlato, si ogledali rudarsko orodje, poslušali stare besede, ki jih še danes razumejo samo rudarji in bili priča eni 

najhujših rudarskih nesreč v rudniku v Velenju. Proti koncu ogleda smo si prislužili malico in upali, da bomo med 

vožnjo z jamskim vlakcem srečali kakega rudarskega škrata Perkmandeljca. Veseli smo, da smo se srečno vrnili 

spet na svetlo iz temnih globočin rudnika. Marsikomu izmed nas bo ta obisk ostal v spominu kot dan, ko je pono-

vno občutil spoštovanje do pogumnih jamskih mož. 

 Srečno!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Brigita Knap, 2. letnik programa Ekonomist 
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Farma polžev PERUN 
 

S sošolci in prof. Karmen Grudnik smo »osemindvajsetega vinotoka« obiskali farmo polžev Perun v Radljah ob 

Dravi. Ustanovitelja, brata Furman sta nam na gojišču razkrila skrivnosti te nadvse nenavadne poslovne ideje. 

 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2014 kot družba z omejeno odgovornostjo s strani štirih družbenikov in je do 

zdaj največja pridelovalnica polžev v Sloveniji, med štiridesetimi ponudniki. Firma »Perun« izhaja iz starega slo-

vanskega poimenovanja boga vode, zemlje in rodnosti. 

 

Polži, ki jih gojijo, so namenjeni kulinariki in produkte bodo dostavljali na italijanski trg po borzni ceni            

0,20 €/kos. S prevzemniki v Italiji so pogodbeno zavezani za produkcijo 15 do 20 ton čistih in živih polžev in 

medtem dodajajo, da se jim odpirajo priložnosti v Franciji in Španiji, dveh velikih trgih s povpraševanjem po tej 

dobrini. V Sloveniji jim prodaja za enkrat še ni stekla, saj opazujejo kar veliko neznanje potrošnikov na tem pod-

ročju in odpor do prehranjevanja s to posebno vrsto delikatese. 

 

Gojenje poteka tako, da na svoje polje v Sloveniji uvedejo ekološko pridelane mladiče iz Italije, jih dnevno zali-

vajo in hranijo z radičem, solato, blitvo, ohrovtom, sončnicami in korenjem. Ko polži odraščajo, se množijo, kar 

se odvija dvakrat letno. So dvospolniki in en polž izleže do 80 jajc. Življenje jim ogrožajo predvsem rdeči polži, 

vrane, miši, voluharji in čaplje, kar pomeni, da morajo delavci redno ohranjati stik s poljem. Pridelek pa je ogro-

žen tudi med toplimi zimami brez snega. Polži se v tem obdobju skrijejo pod zemljo in med pretoplo zimo prehit-

ro pridejo na površje in zmrznejo. Polže poberejo, ko odprtina na hiši meri nekje 27 milimetrov in se rob te hiše 

upogne. Življenjska doba polžev je okrog štiri leta. 
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Uživanje polžev priporočajo, saj naj bi vsebovali veliko vitaminov in železa ter imajo malo kalorij, kar je dobra 

dieta za tiste, ki imajo želodec zanjo. Konkurenčno vrednost svoje farme vidijo v ekološki pridelavi in tem, da so 

edini s tako veliko pridelovalno površino, dobivajo pa tudi ponudbe slovenskih proizvajalcev za združitev in 

izvoz v druge države. V svojem poslovanju in gojenju se zgledujejo po Italijanih, ki polže pridelujejo na ekološki 

način in so v tem najboljši. 

 

Posebnih predstavitev potencialnim kupcem ne potrebujejo, zato potrebe po oglaševanju za enkrat nimajo, ker jim 

je pogodbeni odjemalec že zdaj izdal zelo obsežno naročilo. Pričakujejo pa tudi, da se bosta podjetje in dejavnost 

sama dovolj odkrila tudi na drugih evropskih trgih, saj že načrtujejo širitev površin v Bosno in Hercegovino ter v 

nekatere druge države, česar nam pa za enkrat niso hoteli izdati. 

 

V zadnjih letih smo priča vedno širšemu spektru podjetnikov z različnimi ozadji in znanji ter pričakovanji in ved-

no več je nenavadnih poslovnih idej, ki pa velikokrat ob pravi implementaciji žanjejo velike uspehe v domačem in 

svetovnem merilu. Profil podjetnika se je do danes že povsem spremenil in ni več čudno, če kakšno gospodarsko 

družbo vodi kar študentka iz svoje študentske sobe in je pri tem zelo uspešna. Podobno zgodbo pišejo mladi 

ustvarjalci polžje farme Perun, ki z osvežujočim pogledom na prihodnost in ambicioznostjo prodirajo na tuje trge 

in ustvarjajo nove v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

         Miha Metulj, 2. letnik programa Ekonomist 



DECEMBER 2014, št. 31 

17  

Strokovna ekskurzija v podjetje JOHNSON CONTROLS, d. o. o. 
 

16. oktobra 2014 smo študentje 2. letnikov Višje strokovne šole Slovenj Gradec skupaj s študenti Višje strokovne 

šole Murska Sobota obiskali podjetje Johnson Controls. Sprejela nas je gospa Irena Katalinič, vodja kadrovske 

službe. Najprej so nam pripravili predavanje in predstavili podjetje, še posebej pa so poudarili vidik varnosti pri 

delu. Nato pa smo si ogledali tudi proizvodnjo. Podjetje Johnson Controls je eno izmed najuspešnejših podjetij na 

Koroškem. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja vzglavnikov za avtomobilsko industrijo. Podjetje prodaja na 

tujih in tudi na domačem trgu in je zelo dobro tehnično ter tehnološko opremljeno. 

 

Larisa Lužnik, 2. letnik programa Poslovni sekretar 

 

Obisk poslovalnice NLB, d. d., Slovenj Gradec 
 

Pri predmetu osnove poslovnih financ smo v torek, 11. 11. 2014 v spremstvu predavateljice, mag. Danice Pušnik, 

obiskali NLB, d. d., Slovenj Gradec. Vodja poslovalnice Boštjan Hrovat nam je predstavil organizacijo, proces 

dela in politiko delovanja. Med samo predstavitvijo smo imeli možnost zastavljati vprašanja, kar smo tudi storili. 

Po predstavitvi nas je gospod Hrovat povabil v prostore, kjer imajo komitenti možnost najeti sefe za hranjenje 

dragocenih predmetov. Trezorja si žal nismo mogli pogledati, ker ima poseben način varovanja, smo si pa ogleda-

li oddelek za urejanje kreditov, bankomate in dnevno-nočni trezor. Delovanje banke temelji na visoki stopnji teh-

nične opremljenosti. Komitenti banke si lahko sami urejajo osebne finance preko spletne strani banke. 

 

Gospod Boštjan Gregor, svetovalec za osebne finance, nam je predstavil NLB sklade, zavarovanja, študentski 

račun ter način pridobivanja kredita. V preteklih letih je bilo na banki zaposlenih 33 ljudi, zaradi intenzivne racio-

nalizacije oziroma zniževanja stroškov pa se je število zaposlenih znižalo na 17. Izobrazbena struktura teh je zelo 

raznolika. V banki imajo prav tako zagotovljeno visoko varnost. 

 

Spoznali smo, da kljub krizi v bančništvu, zaposleni optimistično gledajo na prihodnost razvoja banke. S svojo 

pozitivno naravnanostjo pa si prizadevajo obdržati obstoječe komitente in pridobiti nove.  

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                             Kaja Uršej Kotnik, 1. letnik programa Ekonomist 
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Obisk 9. Slovenskega foruma inovacij 
12. 11. 2014 okoli pol osme ure zjutraj smo se študentje 1. letnika študijskega programa Ekonomist na Višji stro-

kovni šoli Slovenj Gradec zbrali na glavni avtobusni postaji v Slovenj Gradcu, da se udeležimo 9. Slovenskega 

foruma inovacij v Ljubljani. Na strokovnem izletu se je nam pridružilo še nekaj študentov iz študijske smeri Pos-

lovni sekretar, Čehinja iz projekta Erasmus+ in mag. Janja Razgoršek. Na poti do Ljubljane smo se ustavili še na 

slastnih trojanskih krofih. V Ljubljano smo prispeli okoli 9.30 in tam se nam je pridružila še mag. Majda             

Bukovnik. Pred vstopom v Cankarjev dom, kjer je potekal forum, smo naredili še skupno fotografijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob vstopu v Cankarjev dom so bile po celotnem hodniku že razstavljene inovacije in kar hitro nas je večino            

pritegnil razstavljeni 3D tiskalnik, ki pa še ni bil pripravljen za demonstracije in so ga morali na hitro pripraviti, 

saj je bil že skrajni čas za slavnostno otvoritev. 

 

Slavnostno otvoritev sta z uvodnim nagovorom začela v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, Tomaž Klemenc, in 

mag. Sabina Koleša, generalna direktorica za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo, MGRT. Po uvodnem 

govoru pa sta slavnostno otvoritev bolj melodično popestrila Nana Milčinski in Joži Šalej z glasbenim nastopom. 

Sledil je »čas za najboljše« oz. slavnostna podelitev in razglasitev priznanj najboljšim inovacijam 9. Slovenskega 

foruma inovacij v letu 2014, kjer so kot prvo najboljšo inovacijo razglasili Brezdotično več funkcijsko kontrolno 

enoto z možnostjo zaznavanja različnih gest podjetja Anigmotech. 
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Otvoritvi so nato sledila različna predavanja in okrogle mize, kjer so strokovnjaki z brezplačnim podjetniškim 

svetovanjem pomagali slovenskim inovatorjem in podjetnikom. 

 

Do 16.00 smo se vsak posamezno, odvisno od lastnih interesov in zanimanj, udeleževali različnih predavanj in 

okroglih miz, ob 16.00 pa smo se skupaj zbrali v Štihovi dvorani, kjer smo se udeležili zanimive okrogle mize 

»Za gazele je kriza odskočna deska«, kjer so poleg moderatorke Jane Petkovšek Štakul sodelovali Tanja Skaza, 

direktorica Plastike Skaza, d. o. o., Radko Luzar, direktor L-TEK Elektronike, d. o. o., Mojca Andolšek Črtalič, 

direktorica Ferročrtalič, d. o. o., in Marko Gorjak, namestnik direktorja Orodjarstva Gorjak, d. o. o. S svojimi 

nasveti so poudarili naslednje ključne dejavnike za uspeh: v krizi je potrebno delati, kot še nikoli prej, še posebej 

se je treba potruditi za želje in potrebe kupcev in jim slediti in stalno je nujno investirati v dobre kadre, izobraže-

vanje in razvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zanimivem in poučnem dnevu smo se odpravili pred parlament, kjer nas je pobral avtobus in po hitrem vkrcan-

ju smo se začeli vračati nazaj proti Slovenj Gradcu. A tudi na poti nazaj ni šlo brez postanka na Trojanah, kjer 

smo se spet nakupili trojanske krofe, zase in za družine doma.  

 

Sledila je vožnja do Slovenj Gradca, kjer smo se polni novega znanja in novih idej razšli. 

                                                            

 

                                                                                                      Simon Jeseničnik, 1. letnik programa Ekonomist 
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POSEBNI DOGODKI 

Brucovanje 
V petek, 21. novembra, smo drugi letniki priredili brucovanje v bližnjem lokalu Pisarna. 

Ob 9.00  se je začel uradni del, za katerega smo pripravili različne igre za naše bruce in brucke. Igre sta 

povezovala Matic Prevorčič in Tjaša Sidar. 

Ker gre za bodoče poslovneže, smo jih najprej preizkusili, kako dobri so v zavezovanju kravat. Dokazali 

so, da se na to kar dobro spoznajo, saj so vsi nalogo uspešno  opravili. 

Preizkusili smo jih, kako dobri so pri zagotavljanju varnosti, nasmejali smo se ob pokanju balonov in spre-

tnosti z žogico. Bruci so dobili besedilo in nam pokazali svoje pevske sposobnosti, kako se obnesejo na mod-

ni pisti in kako dolgo verigo oblačil lahko sestavijo v eni minuti. 

Po uradnem delu smo skupaj zaplesali in se zabavali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nasmejani študenti se ogrevajo za igre. 

   Priprave so v polnem teku.                                                                                           Voditeljski  par v elementu. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                           Zavezovanje kravat in zabavna pantomima za začetek. 
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Preizkusili so se v pokanju balončkov in spretnosti z žogico . 

    

Bruci in brucke so postali manekeni in manekenke. 

           Sestavljali so verigo iz oblačil. 

Bruci so pokazali svoje pevske sposobnosti. 

             Na koncu smo veselo zaplesali. 
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AKTUALNO IZVEN ŠOLE 

 Beremo, poslušamo, gledamo … 

V novi rubriki ŠUS-a študentje priporočajo v branje zanimive knjige, v poslušanje dobro glasbo 

in v ogled posebne filme. Poglejmo, kaj jih je najbolj navdušilo ...  

 

Miha Metulj, 2. letnik programa Ekonomist: knjiga                                                                               

MODRI INVESTITOR — Benjamin Graham  

Najboljša knjiga za podajanje osnov pametnega investiranja.                                                            

Pove nam, kam in na kakšen način naj vložimo prihranke za boljše izkoristke.                                                                                                                                                                 
                        

Amadeja Rožman, 2. letnik programa Ekonomist: knjiga 

ŽENA POPOTNIKA V ČASU — Audrey  Niffenegger 

Roman, po katerem je bil posnet tudi film, govori o paru, v katerem se mož spopada z           

boleznijo — kronomotnjo, zaradi katere ne more obstati v času. Knjiga je nenavadna                        

ljubezenska  pripoved o tem, kaj sta morala zakonca prestati, če sta želela ostati skupaj. 

 

Sandra Miler, 2. letnik programa Ekonomist: pesem                                                                             

ALL ABOUT THAT BASS — Meghan Trainor 

Priporočam v poslušanje takrat, ko se slabo počutiš v svoji koži, saj je pesem zelo pozitivna in 

vesela. Dvigne ti samozavest, saj ti da vedeti, da je vsak edinstven. 

 

Nina Klep, 2. letnik programa Ekonomist: pesem 

LAY ME DOWN — Sam Smith 

Če si zaželite malo romantike in čudovitega glasa, priporočam poslušanje te pesmi.  

 

 

Maša Temnikar in Lea Korošec, 1. letnik programa Poslovni 

sekretar: film THE FAULT IN OUR STARS 

Nazadnje sva si skupaj ogledali tole romantično dramo, ki nama je bila zelo 

všeč, čeprav je film zelo žalosten. Govori o punci, ki zboli za rakom. Zaljubi 

se v fanta, ki je raka že premagal, a se ta čez čas vrne. Ob filmu je bilo priso-

tnih veliko solz, za vedno nama bo ostal v spominu. 

 

Špela Grm, 2. letnik programa  Ekonomist: film 

VROČI POSNETKI 

Priporočam ga vsem, ki se radi nasmejijo ob dobri komediji. Film govori o paru, ki si s sne-

manjem popestri spolno življenje, nato pa zaradi sodobne tehnike njun posnetek po pomoti      

postane javen. Smeh je zagotovljen. 
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4. oktober,  svetovni dan varstva živali 

 
Vsi ljubitelji živali so 4. oktobra obeležili dan varstva živali. V ta namen so tudi študentke VSŠ 

posebej razvajale svoje kosmatince in z nami delile fotografije, ob katerih so zapisale lepe misli, 

ki izražajo njihovo naklonjenost do živali. 
 

 Larisa, 2. letnik programa 

 Poslovni sekretar in Grinči 

Živali so roke, ki pomirjajo ... 

In so bitja, ki polepšajo življenje ... 

Nina, 2. letnik programa 

Ekonomist in Aisha 

Ne glede, kako slab dan je za menoj, me doma                                                                                                                                                  

zmeraj razvedri moja psička Aisha. Psi so edina bitja,                                                                                                   

ki imajo raje tebe kot sami sebe.  

 

Sandra, 2. letnik programa  

Ekonomist in Kitty, Cindy ter Eco 

Vsak misli, da je njihov pes 

najboljši. In nihče od njih 

se ne moti.         

Špela, 2. letnik programa  

Ekonomist in Mufi 

                  Kosmatinček Mufi se nikoli ne bo                                                                                                                     

dotaknil daljinca, ni mu mar za nogomet    

in vedno sedi ob meni, ko gledam      

romantične filme.  

    

Brigita, 2. letnik programa  

Ekonomist in Dingo     

Kdor je rekel, da so 

diamanti ženski najboljši 

prijatelji, nikoli ni imel psa.                                             

Tjaša, 2. letnik programa  

Poslovni sekretar in Bali 

Človeštvo svojih največjih dragocenosti  

ne shranjuje v muzejih, pač pa jih  

sprehaja na drugi strani povodca.   
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 NAREDI SI SAM 
V okviru te ustvarjalne rubrike predstavljamo kreativne in iznajdljive študente, ki so pripravljeni 

z vsemi deliti svoje ideje in spretnosti. Mogoče pa koga tokrat študentka Sandra Miler motivira, 

da si tudi sam sestavi sedežno garnituro iz palet, kot je to storila ona. 

 
VRTNA SEDEŽNA GARNITURA 

 

      Potrebujemo: 

9 evro palet                           12 kosov plastičnih nog 

24 vijakov 5 x 40mm            5 l barve BELTOP 4  

6 podlog za sedenje              2 m brusnega papirja 80 

10 m2 usnja                            vibracijski brusilnik 

1 komplet šivanja = 90 €       čopiče 

 

 

 

Postopek: 

 

Najprej moramo zbrusiti palete z vibracijskim  

brusilnikom, da je površina palete gladka, nato palete 

spihamo in se lahko lotimo barvanja. Najboljše je, če 

pobarvamo 2 x, saj tako bolj zaščitimo samo paleto pred 

mrazom in slabim vremenom, če jo bomo imeli na  

odprtem. Ko smo jih pobarvali, pritrdimo po 6 nog na 

eno paleto, da je sedežna garnitura malo dvignjena.  

Na koncu zašijemo podloge in usnje in sedežna je            

pripravljena.  

 

Lep počitek vam želim. 

 

 

 

 

 

                                    Sandra Miler 
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 KUHARSKI KOTIČEK 
 

Že ime rubrike je samo po sebi dovolj zgovorno, da se nam oglasi želodček. Tokrat se nam              

predstavlja nadarjena študentka Mateja Pesjak, ki je prava mojstrica v peki tort. Z nami je delila 

svoj recept za SADNO-ČOKOLADNO TORTO. 

BISKVITI  -  Sestavine za pekač velikosti            

45,6 x 36  cm, 180 ˚C , 10 min 

 

SESTAVINE ZA VANILIJEV BISKVIT (2 X) 

5 jajc 

150 g sladkorja 

1 vaniljev sladkor 

125 g moke 

 

SESTAVINE ZA ČOKOLADEN BISKVIT (1 X) 

5 jajc 

150 g sladkorja 

1 vaniljev sladkor 

125 g moke 

70 g kakava 

Navodilo: 

 ločimo beljake od rumenjakov 

 beljake stepemo v trd sneg 

 v sneg izmenično dodajamo sladkor in rumenjake 

 stepemo v gladko, kompaktno zmes 

 v zmes na rahlo vmešamo moko                                                                          

(pri čokoladnem biskvitu v moko dodamo še kakav) 

 maso vlijemo v pomaščen in pomokan pekač (s tem preprečimo, da se nam 

biskvit prime na pekač). 

NADEVI 

 

1. SMETANA Z DODATKI 

 

0,5 l sladke smetane 

5 zavojev kinder bueno čokoladic 

0,5 kg mešanega sadja  

(na male koščke narezano sveže in  

vloženo sadje: ananas, breskve,  

grozdje, kivi, jagode..) 

2. ČOKOLADNA KREMA 

 

2 jajci                                     130 g sladkorja 

2 žlici ruma                             6 žlic mleka 

2 dcl rastlinske smetane          6 žlic kakava 

 

 v gladko zmes zmešamo jajci, kakav, mleko in sladkor 

 nad parno kopeljo kremo stalno mešamo okoli 8 min, da 

se zgosti 

 kremo ohladimo, pazimo da se nam na površini ne naredi 

kožica 

 ohlajeni kremi dodamo rum 

 v stepeno smetano poasi dodajamo kuhano kremo. 

 
 
3. NAPOJ (približno 8 dcl teko-

čine) 

 

sok vloženega sadja 

voda 

sladkor po okusu 

rum po okusu 

MASCARPONE KREMA 

 

250 g mascarponeja 

100 g bele čokolade 

2 žlici bele Lino – lade 

250 ml sladke smetane 

sveže ali zamrznjene borovnice 

 

 belo čokolado stopimo 

 čokolado, belo Lino – lado in mascarpone zmešamo v 

gladko zmes 

 zmesi dodamo stepeno smetano. 

OKRASITEV 

 

1 kg sladkorne mase za prekrivanje torte 

0,5 kg sladkorne mase za figurice 

različne jedilne barve za barvanje sladkorne mase 

 

MASLENA KREMA 

300 g masla  

130 g sladkorja v prahu 

3 male žličke mleka 

 

 maslo penasto umešamo in mu dodamo skozi sito presejan sladkor v 

prahu in žličko mleka 

 mešamo, da masa postane gladka, nato dodamo po kapljicah še   

preostalo mleko in medtem stalno mešamo, da dobimo gladko in 

puhasto zmes. 
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                                                                                                                                Mateja Pesjak                                                                              

SESTAVA TORTE 

 Biskvite obrežemo na poljubno velikost. 

 

 1 x vaniljev biskvit položimo na tortni podstavek 

 biskvit napojimo 

 celotno površino premažemo s smetano 

 na polovico smetane narežemo kinder bueno, na drugo polovico naložimo narezano sadje 

 premažemo s smetano 

 dodamo čokoladni biskvit 

 biskvit napojimo 

 polovico premažemo s čokoladno kremo, drugo polovico premažemo z mascarpone kremo, po kateri potrosimo borovnice  

 dodamo vaniljev biskvit 

 biskvit napojimo 

 celotno torto natančno premažemo z masleno kremo, maslena krema preprečuje, da bi vlaga smetane in napoja uničila sladkorno 

maso 

 sladkorno maso razvaljamo na velikost torte in z njo oblečemo torto, gubice pogladimo (da se nam sladkorna masa med                  

valjanjem ne prime na površino, uporabimo sladkor v prahu ali gustin) 

 glede na želeno okrasitev različno obarvamo sladkorno maso za okrasitev 

 ideje in postopek za okrasitev najdemo na različnih spletnih straneh – iskalna beseda »FONDAT«. 
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA 

 

Glavna urednica in  

grafična oblikovalka: Klavdija Fišer 

Urednika: Samo Kramer, Janja Razgoršek 

 

 

To izdajo ŠUS-a so soustvarjali:  

 

Klavdija Fišer, Nina Kontrec, Anja Hranjec,                                                                               

Samo Kramer, Karmen Grudnik, Sonja Smolar,  

Janja Razgoršek, Marta Belič, Veronika Klimešova, 

Silva Ledinek, Brigita Knap, Miha Metulj,  

Larisa Lužnik, Kaja Uršej Kotnik, 

Simon Jeseničnik, Amadeja Rožman,  

Sandra Miler, Nina Klep, Maša Temnikar,  

Lea Korošec, Špela Grm,  

Tjaša Sidar, Mateja Pesjak 

 

 

Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič 

 

Oblikovalki zadnje strani:  

Sara Mlinar in Kornelija A. Breznik 

 

Kontakt: klavdija.fiser@gmail.com  

 



DECEMBER 2014, št. 31 

28  


