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Čeprav smo že tik pred zaključkom predavanj, nam vreme ne daje 
poletnega vzdušja, ampak je bolj naklonjeno vam, študentke in 
študenti. Ob takšnem vremenu lahko pričakujemo izredno uspešne 
junijske izpitne roke. Želimo vam čim več motivacije za študij in čim 
več uspeha na izpitnih rokih. Vsem, ki ste v 1. letniku, pomeni vsak 
opravljen izpit korak naprej v 2. letnik, vsem tistim, ki zaključujte 2. 
letnik, pa korak bližje k diplomi.  
 
Diploma je stvar, s katero se je dobro začeti ukvarjati čim prej po 
končanih predavanjih. Bolj čakate z njo, bolj se izmika in odmika 
vsem ostalim stvarem, ki izgledajo pomembnejše. Zato začnite takoj, 
da vas bomo lahko naslednje leto uvrstili na seznam vabil za svečano 
podelitev diplom. 
 
Letos bomo v juniju že četrtič slovesno podelili diplome, tokrat prvič 
diplomantom rednega študija programa komercialist. Čez 70 
diplomantov bomo prišteli k dosedanjemu številu 133 diplomantov v 
programu poslovni sekretar in 24 diplomantov v programu 
komercialist. Ponosni smo, da so dosegli svoj cilj z izredno dobrimi 
diplomskimi nalogami in samozavestnimi predstavitvami, kjer so 
pokazali sposobnost povezati teoretično znanje s prakso. Prepričani 
smo, da se s tem njihovo izobraževanje ne bo končalo, ampak bo 
dobilo nove dimenzije, bodisi v neformalnih ali formalnih oblikah 
izobraževanja.  
 
Čeprav se študijsko leto še ni končalo, so naše misli usmerjene že v 
prihodnje. Pred nami je velik izziv nadgradnja prostorov višje šole. S 
tem bomo veliko pridobili, saj je v načrtih poleg predavalnic, 
kabinetov in referata tudi nova, sodobna knjižnica, ki jo vsi 
pogrešamo. Prav zaradi tega smo morali študijski koledar v času 
gradnje, predvsem za redne študente, delno pa tudi za izredne, 
prilagoditi. Vse informacije boste pravočasno dobili, vse 
organizacijske težave pa bomo skupaj z vami reševali in premoščali 
strpno, ob zavesti, da bodo posebne razmere trajale samo do 
dokončanja gradnje, to pa je predvidoma v začetku leta 2007. 
 
Ampak to je še daleč, zdaj naj vas za delo motivira predvsem 
bližajoče se dolgo, vroče in upamo, brezskrbno poletje. Imejte se čim 
bolj lepo, kjerkoli že boste. Uživajte vsak trenutek, ki ste ga pridobili 
na račun že opravljenih študijskih obveznosti. In predvsem naberite si 
novih moči za nove izzive, ki vas čakajo v prihodnje. V avgustu in 
septembru, ko se srečamo, bomo skupaj začeli pisati zgodbo novega 
študijskega leta. 
                                                                                      Ravnateljica 
                                                                             mag. Gabrijela Kotnik 
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2                MAJ - JUNIJ                   
 
1. MAJ - PRAZNIK DELA (znan tudi kot prvi maj) je 
mednarodni praznik delavstva, ki ga delavci 1. maja vsako 
leto praznujejo v večini držav sveta, redka izjema so ZDA. 
Praznik je izvorno spomin na krvave demonstracije v 
ameriškem Chicagu leta 1886, znane pod imenom 
Haymarketski izgred, pa tudi največje praznovanje 
socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega 
delavskega gibanja. Zaradi politično levega navdiha, ki ga 
nosi praznik, je bil prvi maj skozi vso svojo zgodovino 
dogodek povezan z demonstracijami različnih 
socialističnih, komunističnih in anarhističnih skupin. 
 
► 2004 - Slovenija je s še devetimi državami vstopila v 
Evropsko unijo. 
 
3. MAJ - SVETOVNI DAN SVOBODE TISKA  
Žal je ponekod po 
svetu svoboda 
tiskane besede kakor 
tudi govora na sploh, 
še vedno preganjana. 
Več kot 100 
novinarjev je za 
zapahi, ker njihovo 
mnenje ni v skladu s politiko nekaterih držav, kjer je 
pravica do svobode izražanja poteptana. Za njihovo 
izpustitev se borijo razne nevladne organizacije in 
novinarska združenja – omenimo naj Amnesty 
International, Mednarodno zvezo novinarjev (IFJ) in 
Svetovno združenje časopisov (WAN). 
 
5. MAJ - DAN EVROPE 
 
Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je 
Svet Evropske unije sprejel leta 1986 v Milanu v spomin 
na deklaracijo tedanjega francoskega zunanjega ministra 
Roberta Schumana, predstavljeno 9. maja 1950, v kateri je 
predstavil svoje zamisli o organizaciji nadnacionalnega 
gospodarskega sodelovanja v Evropi. Te so bile leto 
pozneje udejanjene v Evropski skupnosti za premog in 
jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska 
skupnost in Evropska unija. 

 
Zamisel o »dnevu Evrope« si 
je Evropska unija izposodila 
pri Svetu Evrope, ki je od leta 
1964 praznoval 5. maj 
kot »Dan Evrope« v spomin 
na ustanovitev Sveta Evrope 
5. maja 1949. Večina 
Evropejcev danes upošteva 9. 
maj kot Dan Evrope, medtem 

ko so nekateri še vedno bolj naklonjeni praznovanju 5. 
maja, saj je bil Svet Evrope ustanovljen kot telo, ki se je 
zavzemalo za človekove pravice, parlamentarno 
demokracijo in vladavino prava, medtem ko je bil cilj 

Schumanovega govora postaviti temelje skupnemu 
upravljanju francoske in nemške premogovniške in 
jeklarske industrije. 
 
6. MAJ - DAN SPOMINA NA HOLOKAVST  
 
9. MAJ - DAN ZMAGE V RUSIJI, DAN EVROPE V 

DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE 
 
18. MAJ - SVETOVNI DAN MUZEJEV 
 
Več kot 30 slovenskih muzejev bo imelo na mednarodni 
paznik muzejev, 18. maja letos, dan odprtih vrat s prostim 
vstopom in vrsto prireditev ter delavnic. 
 
25. MAJ - DAN MLADOSTI V NEKDANJI SFRJ 
 
1. JUNIJ - DAN PEHOTE SLOVENSKE VOJSKE 
 
5. JUNIJ - SVETOVNI DAN OKOLJA  
 
Na letošnji svetovni dan okolja, v desetem letu Konvencije 
ZN o boju proti dezertifikaciji, pozivam vse vlade in 
skupnosti, naj se posvetijo izzivom življenja na robu 
puščav, da se bodo ljudje, ki tam živijo, lahko nadejali 
prihodnosti miru, zdravja in družbenega napredka.  
(Poslanica generalnega sekretarja Združenih narodov 
Kofija Annana ob svetovnem dnevu okolja.) 
 
20. JUNIJ - DAN BEGUNCEV 
 
Center za psihosocialno pomoč beguncem je bil 
ustanovljen leta 1994 pod okriljem Slovenske fondacije, 
sedaj Slovenska filantropija. Je partner UNHCR - 
Visokega komisariata združenih narodov za begunce - 
pri implementiranju politike pomoči beguncem in 
prosilcem za azil v Sloveniji in je zato dejavnost Centra 
pretežno usklajena z usmeritvijo UNHCR. Poleg tega pa 
izvaja Center še dejavnosti psihosocialne pomoči 
beguncem in pomoči pri integraciji, ki so financirane iz 
drugih, tako domačih kot tujih virov.  
 
Center daje pobude vladnim in nevladnim organizacijam 
za izboljšanje okoliščin življenja beguncev in prosilcev 
azila v Sloveniji ter sodeluje v kampanjah, za katere dajejo 
pobude druge nevladne organizacije.  
 
25. JUNIJ - DAN DRŽAVNOSTI V SLOVENIJI 
 
Slovenija je 25. junija 1991 postala neodvisna in suverena 
država. V desetdnevni vojni se je Teritorialna obramba 
uspešno uprla agresiji JLA in Sloveniji ter Slovencem so 
se uresničile sanje o samostojni državi. 25. junija zato 
praznujemo Dan državnosti, ki je najpomembnejši državni 
praznik. 

Polona Moličnik 



 

 

          PPRRVVII  MMAAJJ  PPOO  SSVVEETTUU                33 
 

Zgodovina 

Tradicija prvega maja kot mednarodnega praznika dela 
se pričenja v letu 1886 s Haymarketskim izgredom, ko je 
Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez po 
uspehih, ki jih je doseglo kanadsko delavsko gibanje 
zlasti leta 1872, zahtevala več delavskih pravic, med 
njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. V podporo 
pritisku delavskih organizacij, da bi ta predpis stopil v 
veljavo s 1. majem tega leta, so se na ta rok v Chicagu 
organizirale trume delavcev in pričele splošno stavko. 4. 
maja so se delavci zbrali na mestnem trgu Haymarket, 
kjer je po začetnem miru pred policijsko četo vendarle 
eksplodirala bomba in ubila 8 policistov. Na to je policija 
odgovorila s streljanjem in ranjenih je bilo več deset 
ljudi. Ker mnogi niso tvegali morebitne aretacije ob 
obisku uradne zdravstvene pomoči, se je število žrtev 
ustavilo pri 11. Kasneje je bila pravica do 8-urnega 
delavnika kljub vsemu uveljavljena, v spomin na tragični 
dogodek pa so se odvili tudi veliki izgredi leta 1894 in 
1919. 

Po teh dogodkih se je ta majski dan v delavskih krogih 
smatral za praznik dela, ki so ga ljudje obeleževali z 
različnimi rituali, med drugim v množici dežel s 
kurjenjem kresov v spomin na dogodke leta 1886. V 20. 
stoletju je prvi maj pridobil uraden status praznika dela, 
začenši v Sovjetski zvezi. Praznovanja delavskega dne so 
v času hladne vojne v komunističnih državah dobila 
obliko velikih vojaških parad in vladno podprtih 
zborovanj delavstva. 

 
 

Prvomajske demonstracije v Stockholmu leta 1899 

V današnjem času je obeleževanje prvega maja še vedno 
močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti 
delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa 
jih organizirajo delavske organizacije, kakršne so 
sindikati. Temu pa ni tako v Združenem kraljestvu in 
Združenih državah Amerike, kjer je, zlasti v slednjih, 
protikomunistična politika v prvi polovici 20. stoletja, 

znana tudi kot Rdeči strah, pregnala praznovanje prvega 
majskega dne in ga nadomestila z Dnevom prava. 

Poskusi nadomeščanja prvega maja 

Skozi zgodovino se je odvilo mnogo različnih poskusov, v 
katerih so si prizadevali nadomestiti ali izničiti tradicijo in 
pomen prvega maja ter s tem levo politično ideologijo, a je 
za današnje razmere pomembna le peščica izmed teh 
prizadevanj. Najbolj uspela je opustitev praznovanja prvega 
maja v Združenih državah, ki so znane po svoji močni 
protikomunistični tradiciji. V ZDA se tako danes praznuje 
Delavski dan vsak prvi ponedeljek v septembru, ko se 
obeležuje pomen ameriških delavcev pri blaginji in moči 
države. 1. maj pa v ZDA velja kot Dan prava, ki izkazuje 
pomen pravnega sistema za družbo in njeno ureditev. 

Socialdemokratske stranke prednacistične nemške 
Weimarske republike niso uzakonile prvega maja, pač pa so 
to napravili nacisti v začetku svojega vladanja. Imenovali so 
ga za Dan dela, ob tem pa prepovedali kakršna koli 
socialistično usmerjena zborovanja delavcev na ta dan. 2. 
maja 1933 so nacisti prepovedali vse proste delavske zveze 
in druge neodvisne delavske organizacije v Nemčiji. 

Rimskokatoliška cerkev je verski navdih prvemu maju 
skušala dodati leta 1955, ko ga je razglasila za dan Svetega 
Jožefa Delavca. Dokaj pozno je tako poskusila spremeniti 
pogansko naravo tega praznika. 

Lokalne tradicije 

 
 

Demonstracije 1. maja v Indiji 

Od konca 90. let 20. stoletja dalje prihaja v Združenem 
kraljestvu do obsežnih in nasilnih demonstracij 
protikapitalističnega gibanja, ki se mnogokrat končajo s 
spopadi protestnikov in policije. 
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Takšna tradicija praznovanja prvega maja pa izhaja iz 
Nemčije, in sicer iz leta 1929. Takrat je Nemška 
socialdemokratska stranka prepovedala letne delavske 
demonstracije v Berlinu. Nemška komunistična partija, 
ki je bila v tistem času najmočnejša stranka v Berlinu, je 
kljub temu sklicala prvomajske demonstracije, posledica 
česar je bilo 11.000 izstreljenih nabojev, 32 smrtnih žrtev 
in vsaj 80 težkih ranjencev zaradi policijskega nasilja. Ta 
incident, ki ga nemški jezik pomni kot »Blutmai« (krvavi 
maj), je močno poglobil razhajanja med obema 
osrednjima levima strankama, socialdemokrati in 
komunisti. Posledična nezmožnost skupnega nastopa je 
bila soodgovorna za vzpon nacistične stranke leta 1933. 
Tudi v današnji Nemčiji imajo prvomajska zborovanja 
močan političen prizvok, od leta 1987 dalje pa so znane 
po svoji nasilnosti, ko se radikalni levičarji spopadajo s 
policisti. V zadnjih letih so kot provokacijo svoja 
zborovanja tega dne organizirali tudi skrajni desničarji, 
kar je vodilo do spopadov med obema skupinama 
demonstrantov. 

Slovenska tradicija prvi maj obeležuje zlasti s kresovi in 
nošnjo nageljnov. 

Polona Moličnik 

  Polona Moli
 

 
 

 
MISLI 

 
 

Ko te nekdo užalosti, 
si ne ženi preveč k srcu, 

saj verjetno sploh ne ve, kaj je storil. 
 
 

Dokler ne opraviš s preteklostjo, 
ne moreš zaživeti prihodnosti. 

 
 

Strahovi, ki jih doživljamo, 
so največkrat neutemeljeni, 

pa vendar so v nas ves čas prisotni – 
takšni in drugačni. 

 
 

Ko začutiš, 
da izgubljaš vero v upanje, 

se spomni, 
da si prav sam tisti, 

ki odloča o tem, 
ali te bo tudi zares zapustila. 
Če te nekdo sovražno gleda, 

ne pozabi, 
da vedno obstaja tudi nekdo, 

ki te gleda prav tako nežno in ljubeče. 
 
 

Verjemi, da pravica obstaja. 
A ne pride vedno takrat, ko si mi to 

želimo. 
 
 

Iskrena beseda 'oprosti' 
je lahko tako dober balzam za dušo 

kot pesem, ki ti odpre srce. 
 
 
 

Vesna Malgaj 
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LEP POZDRAV IZ ROMUNIJE!  
 
Sam sem vedno rad prebiral članke popotnikov, saj se v 
njih vedno skrivajo zanimivosti, ki so zaradi subjektivnega 
pogleda povsem drugačne od suhih, splošnih podatkov v 
zemljepisnih učbenikih. Samo prebiranje je zabavno in 
enostavno. Nisem si pa predstavljaj, da je pisanje o 
dogodivščinah, ki sem jih doživel tako težko, vendar bom 
vseeno poskusil. 
  
Letalo, s katerim sem odšel na pot, je pristalo v Bukarešti 
okoli 16. ure po lokalnem času (tukaj namreč sonce vzide 
eno uro prej kot v Sloveniji). S sodelavcem Bogdanom, ki 
me je čakal na letališču, sva našla moje stanovanje in 
dogovorila sva se, da me bo naslednji dan po pogovoru z 
direktorjem podjetja, Tonetom Prislanom, po telefonu 
obvestil, kdaj naj pridem v prostore Gorenja Romunija. Na 
hitro sem razpakiral in odšel raziskovat mesto. Hitro sem 
našel pot do podjetja in ves ponosen, da mi iskanje ni 
povzročilo nobene težave, odšel na pivo. 
 
Naslednje jutro sem vstal ob 7. uri zjutraj in čakal na 
telefonski klic. Ker pa me do 12.00 še nihče ni poklical, 
sem se vseeno kar sam odpravil v podjetje, saj sem bil 
prepričan, da si je Bogdan številko prepisal narobe. 
 
Ko sem prišel v podjetje, mi je prijazna poslovna 
sekretarka Milena pokazala direktorjeva vrata in rekla, da 
me pričakuje. Ko sem vstopil, me je g. Prislan sprejel z 
nasmeškom in mi razložil, da me niso poklicali, zato ker 
naj bi bil to zame test iznajdljivosti v nepoznani situaciji. 
Po nekoliko čudnem začetku, se je nadaljevalo veliko 
bolje. Na hitro so me predstavili sedelavcem, mi dali 
rokovnik, dva kemična svinčnika in delo se je začelo. 

  
Delovni dnevi se začenjajo ob 9. uri zjutraj in končajo ob 
17. uri. Prva dva tedna je ta delovnik bil realnost, tretji 
teden pa so se že začela tudi daljša potovanja, ki so 
delovnik nekoliko raztegnila, kar pa ne pomeni nič slabega, 
saj pot v bližnja mesta okoli Bukarešte ponuja odlične 

poglede na neskončna zelena 
polja in lokalne ljudi, ki še ne 
potrebujejo avtomobila, 
televizorja ali računalnika. 
Imajo eno kravo, ki cel dan 
grizlja travo ob cesti, oni pa sedijo nekaj metrov stran in 
pazijo, da nebi šla predaleč.  
 
Vedno znova pa se pot konča v krajih, kjer se močno pozna 
zgodovina Romunije in je popolno nasprotje zeleni 
pokrajini. Mesta so zaradi komunistične arhitekture odeta v 
beton in njegova sivina povzroči, da se človeku mesta ne 
zdijo preveč prijazna saj dajejo občutek grobosti.  
  
Dnevi prehitro minevajo. Zdi se mi, da sem šele prišel, pa 
bo kmalu mimo prvi mesec moje pustolovščine. Počasi se 
začenja poletje. Dnevi in noči so vse bol vroči. Stanovanje 
ni dobro toplotno izolirano, tako da se čez dan dobro 
segreje. To pa tudi ni tako slabo, saj se v tako toplem 
stanovanju lahko spi tudi brez dekleta, ki bi te grelo. No, 
ko smo ze pri dekletih ... Zdaj razumem, zakaj so bili 
komentarji ob mojem odhodu v duhu: " Odšel boš sam, 
glej, da se sam tudi vrneš!"  
  
Torej, ker imam veliko dela z dvigovanjem žlice - polne 
prijaznih trenutkov in magičnih večerov uživanja v dezeli 
daleč daleč stran, bom pritisnil zadnjo piko. 
  
 

Grega Kragelnik 
 

 

 
 

SPOZNANJESPOZNANJESPOZNANJESPOZNANJE    
 
 

Zebe me, 
pa nimam nikogar, da bi me pogrel. 

Bojim se, 
pa ni ob meni nikogar, da bi me objel. 

Ljubim, 
pa nimam nikogar, da bi me ljubil nazaj. 

Pišem te vrstice, 
pa niti ne vem, zakaj. 
Skušam ujeti srečo, 

pa med prsti mi polzí. 
Zunaj sije sonce, 

jaz pa tavam v temí. 

Vesna Malgaj 
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BOJ ZA SLOVENŠČINO 
 
Na Dunaju živi in dela oz. študira več tisoč Slovencev. Za 
uveljavljanje lastnih interesov, za boj za obstanek ali 
preprosto za druženje so ustanovili več društev. Tako se v 
okviru »Dunajskega krožka« srečujejo večinoma Slovenci 
z avstrijske Koroške, ki so po študiju ostali in se zaposlili 
na Dunaju. Mlajšim pa je bližje predvsem Klub slovenskih 
študentk in študentov na Dunaju – KSŠŠD. 
 
Klub je bil ustanovljen leta 1923, kmalu po prvi svetovni 
vojni in po ločitvi koroških Slovencev od Slovenije oz. 
Jugoslavije. Med njihove dejavnosti je spadala 
organizacija političnih seminarjev na Koroškem, pevske in 
tamburaške skupine. 1941. leta je bila društvena dejavnost 
prepovedana, leta 1946 pa je bil Klub ponovno 
ustanovljen. Danes so klubski prostori v središču mesta 
kraj srečevanja in delovanja študentov s Koroške. Njihov 
glavni cilj je negovanje slovenske kulture in jezika na 
Dunaju. To nalogo izpolnjujejo z branji, s koncerti,  z 
gledališkimi predstavami, razstavami, predavanji idr. Med 
študijskim letom imajo enkrat na teden tečaj slovenščine in 
pevske vaje. Poleg tega KSŠŠD štirikrat na leto izdaja 
časopis PUNT!, imajo pa tudi svojo knjižnico z več kot 
3.500 knjigami, večinoma v slovenščini. 
 
Med najpomembnejše dejavnosti Kluba spada tudi boj za 
pravice Slovencev, tako na Dunaju, kot na Koroškem. Na 
različne načine se trudijo zmanjšati predsodke in preprečiti 
rasistične posege, zato pa so bila njihova okna že večkrat 
porisana s kljukastimi križi. Kljub temu ugotavljajo, da se 
odpor proti taki ideologiji veča. V začetku maja so 
organizirali protest in izrazili zahtevo po postavitvi 
manjkajočih dvojezičnih napisov. Na ta problem so 
opozorili v središču Dunaja na Štefanovem trgu, pred 
znamenito katedralo in s tem tudi pred očmi množice tujih 
turistov.  
 

 
 
 

»Smo le tih glas med mnogimi glasovi, a kljub temu nekaj 
doprinesemo celemu  zboru. Posebno pomembno je, da vsi 
tisti, ki jim demokracija in enakopravnost nekaj pomenita, 
sodelujejo.«  
 
Njihova naslednja akcija so bile demonstracije za 
izpolnitev Avstrijske državne pogodbe, ki so potekale 10. 
junija. Na njihovi spletni strani www.ksssd.org so med 
drugim zapisali, da zahtevajo postavitev manjkajočih 
dvojezičnih krajevnih napisov na podlagi ugotovitve 
avstrijskega ustavnega sodišča ter priznanje slovenščine 
kot drugega deželnega jezika. Poleg tega pa zahtevajo tudi 
izolacijo dveh protislovenskih organizacij, t.j. 
Heimatdiensta in Brambovcev. 
 
»Boj za pravice koroških Slovencev in Slovenk je hkrati boj 
za demokratične pravice v Avstriji in v Evropi ter za 
človekove pravice na splošno!« 
 
 

Andrej Vaukan 
 
 

 
 

 

 

Če je nekdo nasmejan, 
še ne pomeni, 
da je srečen. 

 
 

Če bi se človek zavedal, 
koliko bolečine povzroči nekomu, 

ko ga prizadene, 
bi se do konca življenja zaprl v samico. 

 
 

Vsak, 
ki nam prinese bolečino, 
ni vreden naših solza. 

A kaj, 
ko največ solz 

potočimo ravno zaradi takšnih ljudi. 
 
 

Pravijo,  
da je vsak nekaj posebnega. 

Mar bi torej pomenilo, 
da je nekdo nekaj posebnega, 
če ne bi bil nekaj posebnega? 

 
 

Vesna Malgaj 
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Predstavljamo mladost, sanje, iluzijo, realnost, se soočamo 
s svetom in pozabljamo domače pravljične utvare lepega in 
preprostega sveta? 
 
Študent: kdor študira na univerzi ali kakšni drugi 
visokošolski organizaciji; študent je tudi, kdor obiskuje 
višjo strokovno šolo; redni študent; izredni študent oz. 
študent ob delu, poleg študija redno dela, zato je študijski 
program prilagojen, predavanja pa so v času izven rednega 
delovnega časa. 
 
Študentska društva, korporacije, tradicionalne druščine 
študentov z značilnimi šegami ali navadami. 
 
Študentska samouprava: avtonomno urejanje študentskih 
zadev in zastopanje študentskih interesov preko 
študentskih komisij, posvetovanje, zdravstveno 
zavarovanje, štipendije, oskrbovanje študentskih domov, 
organizacija samopomoči. 
 
Študentske zveze, združenja študentov: v okviru teh 
poskušamo študenti zavarovati svoje pravice in interese. 
 
Študentske demonstracije: radikalne oblike družbenega 
protesta mladega izobraženstva, povezane z delovanjem 
študentskih društev; praviloma so naznanjale začetek 
revolucionarnih sprememb ali temeljitih reform. 
 
19. 4. 2006 – črna sreda, dogodek napovedan s strani vseh 
medijev tako ali drugače, posmehljivo, porogljivo, napeto, 
ostro, zaznamovano, demokratično, radikalno, jokavo, 
solzavo, še in še bi lahko naštevala. Ne glede na vso to 
reklamo, so nas že apriori podcenjevali, pa smo jim 
dokazali, kaj zmoremo in si izborili do sedaj najštevilčnejši 
študentski protest v Sloveniji. V zloglasni slovenski reviji 
sem zaznala tale naslov: Danes ni več in biti apolitičen! 
Deset tisoč študentov proti šolninam in "desničarskim 
klerikalnim politikantskim pošastim". 
 
Na črno sredo so ob enajstih zjutraj na parkirišču ob parku 
Zvezda ponosno valovile plastenke bambusa, na praporu 
nad odrom pa je s črkami, večjimi od življenja samega, 
pisalo ŠTUDIJ NI PRIVILEGIJ, ŠTUDIJ JE PRAVICA!  
 
 

 

Še maturo naredim, na lotu zadenem in grem na faks ali pa 
Šolnine = vladne napitnine, VI STE VLEKLI TITOVE 
ŠTIPENDIJE, MI BOMO DOBILI JANŠEVE ŠOLNINE.  
 
Vseeno pa mislim, da vse premalo spremljamo 
dandanašnjo politično dogajanje ter da smo kot študentje 
dolžni izkoristiti pravice, ki so nam dane in jih tudi 
zaščititi, če je potrebno. Groza pa me je ignorance in 
tolerance študentov tudi iz našega okoliša. In v optimizmu 
sem našla odgovor, zato bom izpostavila nekaj zahtev 
ŠOS: 
 

♦ v kratkem podpis novega sporazuma, s katerim hoče 
doseči 20.000 novih štipendij, 

♦ ohranitev možnosti študentskega dela v ne obdavčeni 
obliki, 

♦ izenačitev višine subvencije za prehrano z višino 
regresirane prehrane za delavce, 

♦ pospešitev kakovostne bolonjske prenove študijev ter 

♦ ureditev položaja študentskih družin in študentov 
invalidov, 

♦ v celoti brezplačen javni prevoz, 

♦ izboljšanje zdravstvene oskrbe ter,  

♦ 5000 novih postelj v študentskih domovih. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seveda pa konflikt med ŠOS-om in vlado ni nastal čez 
noč, temveč je posledica dolgih pogajanj, s katerimi je vsaj 
ena od obeh strani globoko nezadovoljna. V študentski 
organizaciji trdijo, da je vlada partnerstvo s študenti 
omejila zgolj na formalne sestanke, ki so namenjeni 
legitimiranju njene politike.  
 
Pred kratkim pa se je predsednik republike, dr. Janez 
Drnovšek, srečal s predstavniki Študentske organizacije 
Slovenije. Slednji so predsedniku republike predstavili 
trenutni položaj, v katerem se nahaja ŠOS, svoje stališče 
glede (novele) Zakona o visokem šolstvu ter Zakona o  
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zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Izpostavili so pomembnost avtonomije organiziranosti 
ŠOS-a in družbeno pomembne aktivnosti, ki jih izvajajo. 
Predstavniki ŠOS-a so v pogovoru s predsednikom 
republike, dr. Drnovškom, izrazili željo, da bi jih vlada 
redno vključevala v reševanje odprtih vprašanj, s katerimi 
se srečujejo študenti.  
 
Ob zaključku pogovora je predsednik republike izjavil, da 
ocenjuje pomembnost avtonomne organiziranosti 
Študentske organizacije Slovenije ter da pričakuje, da 
bosta vlada in ŠOS v konstruktivnem dialogu skupaj našli 
rešitve v odprtih študentskih zadevah. 
 
 

 
Kakorkoli, študentske demonstracije so uspele, pa čeprav 
sem skeptična o dejanskih podvigih mladih, ker imam 
prevečkrat občutek, da nas je materino varno naročje 
preveč zasvojilo in se kot povprečni Slovenci zavijemo v 
svoj varni kotiček pod soncem in pustimo svetu, da si 
vlada sam. Potem pa tu in tam slišimo krik divje živali, ki 
v nas prebudi žilico preživetja in solidarnosti, skratka 
dokazali smo, da znamo pokukati skozi špranjico politike. 
Strogo pa obsojam študente in dijake, ki se takšnih 
protestov udeležujejo le zaradi možnosti opijanja in 
izražanja agresije, ter tiste, ki se na vse skupaj požvižgajo 
in le ponavljajo besede množice, ki jih zasvoji s svojo 
močjo. Ter kapo dol pred tistimi, ki se dejansko trudijo za 
brezbrižno študentarijo. Pa bomo vztrajali in ostali realni 
pri svojih zahtevah? Ostajam v upanju … 

 
 

Polona Moličnik 
 

 
VELEPOSLANIK VELIKE BRITANIJE NA OBISKU 
 

Tipičen Anglež? Dolgočasen? Resnoben? Vsekakor ne! 
Prijeten? Govori z rokami? Brez dlake na jeziku? Da, to je 
Tim Simmons, angleški veleposlanik v Sloveniji, ki je na 
svojo željo obiskal Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, 
mi pa smo imeli priložnost z njim spregovoriti in mu 
zastavljati vprašanja. S svojo prisrčno razlago o tem, zakaj 
se je odločil za pot diplomata, se nam je vsem prikupil. 
Njegov odgovor pa je bil: »Ko smo se morali odločiti, kaj 
bomo študirali, je bila ena izmed ponujenih možnosti na 
seznamu 'diplomat' in sem pač odkljukal tega. Potem pa je 
vse nekako steklo in izkazalo se je, da sem se prav 
odločil.« S svojim poklicem je izredno zadovoljen in si ne 
bi premislil, tudi če bi imel to možnost. Kratko in jedrnato 
nam je svoj poklic tudi predstavil: »Opravljam funkcijo 
butlerja in poštarja.« Vse nas je presenetil z znanjem tujih 
jezikov. Govori angleško, francosko, priučil pa se je še 
portugalščine, poljščine. Odkar je prišel v Slovenijo, pa 
obvlada tudi slovensko. In ne samo knjižno, temveč tudi 
pogovorno! Brez dlake na jeziku si je upal priznati, da 
nikakor ne more razumeti naših politikov in njihovega 
načina razmišljanja. Bravo, Tim! Urica, ki smo jo preživeli 
z njim, je bila kar prekratka, a glede na to, da so butlerji in 
poštarji ves čas na poti, ga potemtakem razumemo. 
 

Vesna Malgaj 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

        PROBLEMATIKA ZAPUŠČENIH ŽIVALI         9 

 
DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI 
 
V svetu vojn, strahu, groze, nasilja, jeze, žalosti, pa se tu in 
tam le najde nekdo, ki ti kot sirena vlije voljo do življenja 
in poda upanje, da prijateljstvo in ljubezen, mir, sožitje in 
lepota, ne obstajajo le v romanih ali hollywodskih filmih. 
Ne najdem besed, ne glede na to, kako jih obračam, za 
lepo popoldansko vzdušje, ki so ga pričarali Suzana 
(predsednica Društva proti mučenju živali), Alenka (nova 
lastnica psičke Tačke, ki je bila predstavljena v prejšnji 
številki ŠUS-a), ter mala množica sosedov, ki so se prišli 
poslovit od očitno zelo priljubljene Tačke. Vseeno pa 
nisem povsem prepričana, ali so bile to solze sreče, ker je 
psička našla nov dom, ali solze žalosti, ker jih zapušča. 
Kakorkoli torej obrnem – bilo je lepo in občutek me še 
danes spremlja. Hvala Alenki, da je psičko sprejela v svoj 
dom in hvala Suzani, da tako vestno skrbi za svoje in tuje 
ljubljenčke! 
 
Če še kje obstaja kakšno dekle podobno Alenki, pa četudi 
je Tina, Nina, Katja ali Nuša, ali pa Simon, Peter ali 
Janez., društvu v Dobji vasi imajo zelo prikupno psičko 
Bunkico, ki je stara komaj dva meseca in išče nov dom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V prejšnji številki ŠUS-a nas je obiskal tipkarski škrat 
oziroma se je malo zadržal v svojem zavetju, zato zdaj 
objavljam podatke društva. Ne prosim vas za denar in ne 
prosim vas za podporo. Vztrajam pa pri tem, da poskrbite 
za svoje ljubljenčke, ki so vam zvesti z razlogom. 
 
 

Polona Moličnik 
 
    

  
 
 
 

 DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI KOROŠKE 
Dobja vas 21 

2390 Ravne na Koroškem 
telefon: 041 607 218 

POSLOVNI RAČUN DRUŠTVA: 20470 – 0016671535 
MATIČNA ŠT. DRUŠTVA: 5218284 

DAVČNA ŠT. DRUŠTVA: 
59050314  

                                   spletna stran: http://dpmz-koroska.izisoft.net/userinfo.php?uid=2 
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Cocktail v angleščini pomeni petelinji rep. O izvoru imena 
kroži več zanimivih  zgodb, vendar žal nobena ni dokazana, 
zato le-ta ostaja zavit v skrivnost preteklosti. Ena od razlag 
govori o petelinjih bojih. Po končanem boju je imel lastnik 
zmagovalnega petelina pravico, da je mrtvemu poražencu 
izpulil pisana repna peresa. Trofejo so zalili s pijačo on the 
Cock's tail. Kasneje so pijače po boju začeli imenovati 
cocktaili. V drugi verziji naj bi cocktail izhajal iz 
francoskega imena za kozarce za jajca (coquetier), v katerih 
naj bi pijačo stregli. Nekateri verjamejo, da izhaja ime iz 
nepomešanih koktajlov. Če v kozarec previdno natočijo 
različne likerje (različne barve, gostota, vsebnost sladkorja in 
alkohola), ostanejo plasti ločene, barve posameznih plasti pa 
spominjajo na petelinji rep. 
 
In še nekaj receptov za vaše cocktaile, da vam bodo izpiti 
šli bolje od rok! 
 
 

 
CUBA LIBRE                                               
 
0,03 l soka sveže limete                                                      
0,05 l Havana ruma 
0,1 l coca cole 
drobljen led 
pripravljamo v gostovem kozarcu 
 
 
 

 
 
MELON BOLL 
 
0,02 vodke  
0,02 meloninega likerja 
0,1 pomarančnega soka 
Pripravimo v ročnem mešalniku. 
 
 
MARCIPAN SHOT 
 
0,02 bailysa 
0,02 sambuce 
0,01 grenadinega sirupa 
Postrežemo v shot kozarcih. 
 
 

 
 
 
In še nekaj za vse tiste, ki radi pijete ampak brezalkoholne:  
 
 
Brezalkoholni punč:  
 
1 l sadnega soka  
1/2 l sadnega čaja  
sok in lupina limone in pomaranče  
žlička cimeta  
2 klinčka  
100 g sladkorja  
 
Priprava:  
 
Zmešamo sadni sok in čaj ter vse dišave in sladkor. 
Segrevamo, da skoraj zavre, odstavimo, precedimo in 
nalijemo v kozarce. 
 

Andreja Matošević 
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DVOJČEK (22. MAJ – 21. JUNIJ) 
 
 
 
Ne odlašajte preveč in če vas bo občutek gnal naprej, se 
borite in izpolnite začrtane plane, ki že dolgo čakajo na 
vas. Ne pozabite pa izkoristiti lepih, sončnih dni in se 
sprostite v družbi z izbranimi. 
 
RAK (22. JUNIJ – 22. JULIJ) 
 
 
 
Zelo delavno poletje je pred vami, vendar si od časa do 
časa le privoščite popolni odklop. V vihri dela in užitkov 
vam bo to poletje še posebej ugajala družba prijateljev.  
 
LEV (23. JULIJ – 23. AVGUST) 
 
 
 
 
Polni boste energije in izkoristite jo tako v intelektualnih 
kot v fizičnih dejavnostih. Stvari se ne lotevajte zaletavo, 
saj boste posledice svojih dejanj nosili sami. 
 
DEVICA (24. AVGUST – 22. SEPTEMBER) 
 
 
 
S poletjem bo vaš šarm še bolj impulziven in družba bo to 
opažala. V študijskem okolju brzdajte svoj 
perfekcionizem. Vsega ni potrebno storiti 100%. Sami sebi 
ste največji kritik. Uživajte v prostem času. 
 
TEHTNICA (22. SEPTEMBER – 22. OKTOBER) 
 
 
 
Zelo boste nestrpni in ne preveč zadovoljni s svojim delom 
in potekom dogodkov. Zaupanje poiščite tam, kjer veste, 
da ga lahko najdete. Bodite odgovorni le za svoja dejanja 
in ne tudi za napake drugih. 
 
ŠKORPIJON (24. OKTOBER – 22. NOVEMBER) 
 
 
 
Ne izzivajte po nepotrebnem in ne pričakujte, da bodo 
drugi intuitivno zaznali, kaj potrebujete. Povejte raje na 
glas in ne krivite druge za svoje napake! 
 
 
 
 
 

STRELEC (23. NOVEMBER – 21. DECEMBER) 
 
 
 
Zdelo se vam bo, da ste se izgubili na svoji poti, vendar ne 
obupajte. S pomočjo prijateljev vam bo uspelo najdi pravo 
pot in vaše življenje bo postalo bolj sproščeno. 
 
KOZEL (22. DECEMBER – 20. JANUAR) 
 
 
 
Zelo boste ustvarjalni in drugi bodo veliko pričakovali od 
vas. Prav je tako. Zmožni ste veliko več, kot se vam zdi! 
Vendar pazite, da vas trma ne zanese. Malo več strpnosti 
vam ne bo škodilo. 
 
VODNAR (21. JANUAR – 18. FEBRUAR) 
 
 
 
Vaše razpoloženje bo spremenljivo in ljudje okoli vas ne 
bodo vedeli, kako naj se odzovejo vašemu obnašanju. 
Poletje zajemite s polno žlico in se ne ubadajte toliko z 
malenkostmi, ki vas samo ovirajo pri načrtih. 
 
RIBI (19. FEBRUAR – 20. MAREC) 
 
 
 
Vaš prepričljiv nastop bo to poletje še posebej očaral ljudi 
in zlahka boste dosegli želeno, vendar pazite, da ne 
zamudite priložnosti za spremembo, ki se vam obeta, zgolj 
zaradi varnega zavetja.  
 
OVEN (21. MAREC – 20. APRIL) 
 
 
 
Vznemirljivo in zapravljivo poletje vas čaka. Sonček vas 
bo potolažil in niti dež vas ne bo spravil v slabo voljo. Če 
se znajdete v moralni dilemi, vam prijatelji ne bodo mogli 
pomagati, saj odgovor že poznate. 
 
BIK (21. APRIL – 21. MAJ) 
 
 
 
Spogledljivo poletje je pred vami. Glejte na stvari in 
pustite optimizmu, da vas vodi celo poletje. Svojo srečo 
privoščite tudi drugim in jo delite. Čaka vas delovna jesen, 
zato je prav, da se dodobra spočijete. 
 

   Polona Moličnik 
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