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Na našo višjo šolo je v letošnjem letu vpisanih preko 500 rednih
in izrednih študentov v treh višješolskih programih in kar
ponosni smo na te številke. Na višješolski študij ste se vpisali z
določenimi cilji. Med njimi je najpomembnejši ta, da pridobite
ustrezna teoretična in praktična znanja za opravljanje poklica, za
katerega ste se odločili. Vaša kariera bo uspešna, če boste imeli
tiste kompetence, ki jih delodajalci na delovnih mestih, za katera
se izobražujete, potrebujejo. Najbolj spoznate te zahteve na
praktičnem izobraževanju pri delodajalcih. S pridom lahko
izkoristite priložnost, da dokažete kvaliteto Vaše bodoče
izobrazbe in njeno uporabno vrednost. S tem in z nenehnim
izobraževanjem boste postali nepogrešljivi člen uspešne družbe,
ki jo želimo razvijati.
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Pošteno smo že zakoračili v študijsko leto in na naši višji šoli se
odvijajo številne aktivnosti. Najbolj zaznana in dolgo
pričakovana aktivnost je že na daleč prepoznavna po značilnem
hrupu – naša gradnja. Zdaj smo se je že kar nekako navadili in se
skupaj z Vami veselimo novega študijskega leta, ko bo gradnja
dokončana in se bomo preselili v sodobne prostore. Tu bodo
nove predavalnice, kabineti in tudi nova knjižnica, ki jo
potrebuje ne le višja, ampak tudi srednja šola. S tem bodo
zagotovljeni pogoji, da
nadaljujemo z idejo predstavitev
številnih zanimivosti in aktivnosti študentskega življenja. Do
takrat pa bomo z veliko mero strpnosti tudi zdržali.
Prav nič ni zmotilo volitev študentov v študentsko skupnost.
Študentski odbor je že aktiven in rezultati njihovega dosedanjega
dela so dobri. Uredili so študentske izkaznice, izpeljali
brucovanje in pripravili časopis. Prepričana sem, da jim načrtov
za naprej ne manjka. Cenimo vsa Vaša prizadevanja in Vaše
dosežke za aktivno delo študentske skupnosti in trdno upamo, da
boste z uspešnim delom nadaljevali. Ena izmed takšnih
aktivnosti, na katero smo še posebej ponosni, je izdaja časopisa,
ki je namenjen zapisu doživetij ter načrtov in idej za naprej.
Vesela sem, da ideja o časopisu, ki je bila prvič realizirana v
lanskem študijskem letu, živi naprej, in da ste ji zopet v veliki
meri vdihnili dušo s svojimi prispevki prav Vi, študentke in
študenti. Vabim Vas, da s tem nadaljujete tudi v prihodnje.
Ker je pred nami čas praznovanja in številnih želja za prihajajoče
leto, Vam v svojem in tudi v imenu vseh sodelavcev naše šole
želim vse dobro v novem letu 2007, ob tem pa Vam sporočam:
Vaša kariera je v Vaših rokah.
Gabrijela Kotnik, ravnateljica VSŠ
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Študentski svet
Predsednica: Polona Moličnik, 2. letnik,
komercialist
Danes, ko postajam predsednica, dajem
častno študentsko besedo, da se bom
marljivo učila in delala in da bom dobra
študentka; da bom ljubila našo republiko
Slovenijo; da bom razvijala bratstvo in
enotnost ter ideje za katere se bo boril naš
študentski svet; da bom cenila vse ljudi
sveta, ki želijo svobodo in mir!
Namestnica: Katja Uranjek, 1. letnik,
komercialist
Prihajam z Gorenjske, v Slovenj Gradec pa
me je pripeljala ljubezen. Po poklicu sem
fotografinja, v prostem času pa pozimi
bordam, ko pa ni snega pa rada veslam
pomorju in Bohinjskem jezeru, grem
domov na Gorenjsko obiskat nečake in
fotografiram razne športne in kulturne
dogodke.
Članica: Samanta Kovač, 1. letnik,
računovodja
Kot izbranka za predstavnico se bom po
svojih močeh zelo potrudila, da bom lahko
pripomogla k delovanju študentske
skupnosti.Upam, da me boste študentje
mojega razreda podprli in mi hkrati
pomagali k delu, da bomo z skupnimi
močmi dopolnjevali študenstka dela in
hkrati reševali težave, ki nam bodo na
poti. Nič ni težko tistemu, ki hoče.
Član: Mitja Žunko, 2. letnik, poslovni
sekretar
Presenetljivo izvoljen v čast vseh
Če me ne bi izvolili vam nebi šole podirali
:)!!! Moje neprizadevno načelo: Vse za
enega, eden zase.
Članica: Dragica Lauko, 2. letnik,
računovodja
V študentski skupnosti vidim prihodnost
študentov in upam da se boste bolj
aktivno
vključevali
s
svojimi
predlogi.Meni se zdi ta skupnost super,
saj povezuje študente in prav tako
profesorje.

Študentke in študentje lepo pozdravljeni.
Letošnje študijsko leto smo meseca oktobra izvedli študentske
volitve. Volili ste predstavnike vaših oddelkov, ki zdaj zastopajo
študentsko skupnost. V ožji ali lahko rečem tudi uradni sestavi nas je
sedem, predstavnik vsakega oddelka in namestnica, ki je imela
največje število glasov. Ustvarjalnost in prizadevnost študentske
skupnosti je že na samem začetku navdušujoča. Vsekakor pa
pozivam vse namestnike in s tem seveda tudi vse študente, da
sodelujete pri projektih, organizaciji, urejanju spletne strani itd.
Naša naloga je ustvarjati in biti študenti. Za vsakršna vprašanja, ideje
in predloge smo vam na voljo prek elektronske pošte. Naši naslovi so
objavljeni na šolski spletni strani, ki jo urejamo študenti. Lahko pa
nas seveda tudi pocukate za rokav, ko se srečamo na hodniku,
kakorkoli že, tukaj smo zato, da nam je lepo in še lepše.
Še nekaj neizogibnih podatkov. Na podlagi 54. člena Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju je bil izdan Pravilnik o
ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah. Objavljen je na naši
spletni strani www.sc-sg.net/visja, kjer si lahko preberete
podrobnosti. Več informacij vam bo na voljo v naslednji številki.
Program dela študentske skupnosti:

•

študentske izkaznice,

•

predstavitev programa Leonardo da Vinci,

•

Brucovanje, 17. novembra 2006, v Kuf´r pubu,

•

sodelovanje pri ustvarjanju časopisa Študentski Ustvarjalni Svet,

•

urejanje spletne strani Študentske skupnosti,

•

sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij,

•

potopisna predavanja,

•

literarni večeri,

•

aktivno sodelovanje v Zvezi študentov višjih strokovnih šol,

•

športne aktivnosti (šolska liga),

•

pomoč pri reševanju problemov,

•

obveščanje o aktualnih zadevah ipd.
Polona Moličnik

Članica: Urška Dokl, 1. letnik, poslovni
sekretar
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JE VIŠJEŠOLSKA DIPLOMA KONEC ŠTUDIJA?
Ta članek je namenjen vsem študentom Višje šole v Slovenj
Gradcu, še posebej pa tistim, ki znajo videti svojo pot kariere
in stremijo k večjim in višjim ciljem.
Vprašanje, ki sem ga zastavil v naslovu članka, nima
pritrdilnega odgovora. Še več - na to temo se odpre kar nekaj
novih, ki jih bom poskušal delno že sedaj, dokončno pa jih
bom po pričakovanjih razvozlal do izida druge letošnje
številke študentskega časopisa.
Začel bi pri zakonski podlagi za prehode med študijskimi
programi.
V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 45/94, so
merila za prehod iz višješolskih strokovnih programov v
programe za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
opredeljena pod 8 a. točko, ki se glasi:
»Visokošolski zavod lahko odloči, da je mogoč prehod iz
končanega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe
po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 12/96) v drugi letnik sorodnega študijskega
programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe.
Za prehod, opredeljen v prejšnjem odstavku, je treba imeti
diplomo o končanem programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe, poleg tega pa se upoštevajo:
-

izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za
pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
povprečna ocena opravljenih obveznosti v višji
strokovni šoli najmanj 8,
opredelitev diferencialnih izpitov in drugih študijskih
obveznosti iz prvega letnika, ki jih mora študent

-

opraviti, če želi napredovati ter diplomirati v
programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
število razpoložljivih študijskih mest,
opredelitev izpitov in drugih obveznosti iz končanega
programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe
(npr. praktično usposabljanje), ki se lahko priznajo.

Natančnejši pogoji in merila za prehod se določijo v
študijskem programu.«
V Sloveniji tak prehod omogočajo nekateri samostojni
visokošolski zavodi in nekateri programi ljubljanske in
primorske univerze. Podatki o mogočih prehodih po končanem
višješolskem programu na visokošolske študijske programe so
vsako leto objavljeni v Razpisu za vpis za naslednje študijsko
leto in ker razpis za študijsko leto 2007/08 še ni izšel, sem
podatke črpal iz Razpisa za vpis v študijskem letu 2006/07.
Najpregledneje je, če trenutno znane informacije smiselno
uredim v tabelo (stran 4).
Kot sem že omenil, so vsi podatki iz razpisa za tekoče
študijsko leto. Velikih sprememb ni pričakovati, do nekaterih
pa bo vsekakor prišlo. Po pričakovanjih naj bi vse spremembe
in sveže informacije objavili v številki pred informativnimi
dnevi, tako da boste tisti, ki vas zanima nadaljevanje študija na
katerem od visokošolskih programov, takrat že razpolagali z
aktualnimi podatki.
Nekateri ob tem, ko ste preleteli te vrstice, mislite »ah saj je pa
ja še dovolj časa«. Rad bi vas opozoril, da je časa z vsakim
dnevom manj in če imate vsaj malo želje po nadaljevanju
študija, se s to idejo začnite ukvarjati že danes! Še enkrat bi rad
poudaril, da je eden od pogojev za prehod na visokošolski
študijski program povprečna ocena 8!
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JE VIŠJEŠOLSKA DIPLOMA KONEC ŠTUDIJA?
Tabela: Možnosti za prehod na visokošolski študij
UNIVERZA,
VISOKOŠOLSKI ZAVOD

PROGRAM,
SMER
ŠTUDIJA

UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA UPRAVO

Uprava

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM,
FAKULTETA ZA
MANAGEMENT KOPER

Management

GEA COLLEGE - VISOKA
ŠOLA ZA PODJETNIŠTVO
PIRAN

Podjetništvo

VISOKA ŠOLA ZA
UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE

Upravljanje in
poslovanje

VISOKA POSLOVNA
ŠOLA MARIBOR

Poslovanje

VISOKA KOMERCIALNA
Komerciala
ŠOLA CELJE
Vir: Razpis za vpis za študijsko leto 2006/2007

SEDAJ ZNANE INFORMACIJE
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
programov komercialist in poslovni sekretar. Podatki o
diferencialnih izpitih v razpisu niso bili objavljeni. Razpisanih
je bilo 50 mest za izredni študij v Ljubljani in 100 mest za
izredni študij v ostalih študijskih središčih.
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
višješolskih študijskih programov komercialist, poslovni
sekretar in računovodja. Podatki o diferencialnih izpitih niso
bili objavljeni. Razpisanih je bilo 20 rednih in 15 izrednih
vpisnih mest za študij v Kopru, 10 rednih in 10 izrednih
vpisnih mest za študij v Celju in 15 mest za izredni študij v
Škofji Loki.
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
programov komercialist in poslovni sekretar. Opraviti bodo
morali dva diferencialna izpita: Podjetništvo 1 ter
Ustvarjalnost in inovativnost. Razpisanih je bilo 20 mest za
izredni študij.
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
višješolskih študijskih programov, ki morajo opraviti še
dodatne študijske obveznosti iz določenih predmetov prvega
letnika programa upravljanje in poslovanje. Natančne
informacije o teh dodatnih obveznostih kandidati dobijo na
šoli. Razpisanih je bilo 30 mest za izredni študij v Novem
mestu, 30 mest za izredni študij v Ljubljani in 20 mest za
izredni študij v Mariboru.
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
višješolskih študijskih
programov.
Opraviti
morajo
diferencialne
izpite.
Poslovni
sekretar:
marketing,
komercialist: makroekonomika, računovodja: pravna in
gospodarska ureditev in makroekonomika. Število razpisanih
mest bo objavljeno naknadno.
V 2. letnik tega programa se lahko vpišejo diplomanti
višješolskih študijskih programov komercialist, poslovni
sekretar in računovodja. V primeru rednega študija morajo
diplomanti opraviti naslednje diferencialne izpite: komercialist
- uvod v gospodarstvo, ekonomika poslovnega sistema;
poslovni sekretar in računovodja - uvod v gospodarstvo,
ekonomika poslovnega sistema, poslovna matematika in
statistika. Diferencialnih izpitov za diplomante višješolskega
študija komercialist ni, če se vpišejo v 2. ciklus izrednega
študija, za programe poslovni sekretar in računovodja pa je
potrebno opraviti le izpit iz poslovne matematike in statistike

Pa naj še jaz, glede na to, da je to prednovoletna številka, vsem vam zaželim veliko uspeha in čim več profesorjev,
ki bodo ocene zaokroževali na 8 ali še višje!
Grega Kragelnik
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BRUCOVANJE
Smisel

Svet

Neskončna modrina oceana
mi je vedno bližje,
žene me proti valovom
in me uči, da plavam naprej.
Ne dopušča mi izbire!

V žarku sonca se razdajam,
jočem v senci dežja.
Dvigam se nad meglico in lebdim nad oblaki.
Iščem srečo in jo ljubim
hrepenim po svobodi in
se smejem v trenutku, ki je le moj.

Vendar, nekje v daljavi,
nekje v daljavi je otok.
Verjamem, da je.
Ne!
Preprosto vem, da je.

Slišim zvok kitare,
v daljni deželi najdem sanje,
plešem in žarim ob dotiku življenja.
Lonka

BRUCOVANJE

Lonka

nepričakovanega ujeli in porisali s črko B, v naših glavah je namreč
zrasla ideja, da morajo na nek poseben način izstopati, vendar je
bila to naša največja napaka, kajti brucke in bruci so prišli s toliko
pozitivne energije in nasmejanimi obrazi, da je bil konec koncev le
to njihov prepoznavni znak. Ampak kolikor se spominjam, se ostali
študenti nismo ravno pritoževali nad to našo največjo napako.
Sledila je seveda tradicionalna pozdravna pijača, ki je bila
absolutno fantastična. Tisti, ki mi ne verjamete, ker ste zamudili
žur, vam lahko dam v dokaz, da je več kot dvajset litrov čudežno
izginilo še pred zaključkom programa. Omenjeni program je bil
sestavljen in skrbno naštudiran s strani komercialistov, drugih
letnikov seveda. Pripravili smo nekaj iger v katerih so brucke in
bruci, niti ne pretirano prestrašeni, uživali in iskreno, nasmejali
smo se do solz. Program sta vodila Mitja in Jasmina in vama res,
pohvala, da sta uspela ohraniti red in disciplino med nadobudno
mladino.

Dolgo smo ga čakali, čakali in čakali in nenazadnje tudi
dočakali. Misli in ideje so se pletle v naših možgančkih kot
pajkove mreže in se konec koncev tudi primerno uskladile.
Kompromisi so postali pogoj in pripombe smo preslišali. Pa
vendarle je v vsaki čveki nekaj resnice.
17. november je postal usodni dan za brucke in bruce naše
višje šole. Pričakali smo jih v Kufr pubu v centru Slovenj
Gradca. Ob prihodu na žur smo jih v trenutku

Skratka bilo je fantastično in nepozabno. Pot, ki smo si jo zastavili
nam je nedvomno pisana na kožo, kar pomeni, začetek dober,
konec odličen. Brez skrbi v mislih se že pripravlja nov žur ampak
naj bo zaenkrat še skrivnost, kajti te so najslajše.
Posebna zahvala pa še Grega tebi, za vsa pogajanja, prepire in
premirja, rezanje sadja in vseskozi nasmešek na obrazu.
Polona Moličnik
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STROKOVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ

V torek, 12. decembra, smo se študentje (komercialisti in
poslovni sekretarji) skupaj s profesorji (Samom Kramerjem,
Doro Najrajter, Sonjo Smolar in Majdo Klemenšek) odpravili na
strokovno ekskurzijo na Dunaj.
Na pot smo odšli ob 5. uri zjutraj, in sicer z avtobusne postaje v
Slovenj Gradcu, na Dunaj pa smo prišli okrog 10. ure. Najprej
smo šli na ogled predstavništva Gorenja na Dunaju, kjer nas je
direktor, gospod Uroš Marolt, prijazno sprejel in seznanil s
poslovanjem tega velenjskega podjetja v Avstriji. Predstavil nam
je tudi program izdelkov blagovne znamke Gorenje, ki jih
izdelujejo v Avstriji. Na koncu predstavitve nas je tudi pogostil.
Sledil je ogled znamenitosti Dunaja. Najprej smo se z avtobusom
peljali po Ringu, nato pa smo se ustavili in si šli ogledat hišo
znanega avstrijskega umetnika Hundertwasserja, ki je trdil, da na
svetu ne obstaja nič ravnega, zato je tudi ulica, v kateri stoji
njegova hiša, nekaj posebnega. Vse je »krivo« in pisano, tudi tla
pred hišo in tudi v sami hiši, v kateri si je mogoče ogledati
njegove slike. Skratka, ta umetnik je znan po tem, da vse
njegove slike temeljijo na »krivih črtah«.
Hundertwasser pa ni edini znani avstrijski umetnik. Poleg njega
je zelo pomemben in znan tudi skladatelj klasične glasbe za vse
čase Wolfgang Amadeus Mozart. Na vsakem koraku in na vsaki
stojnici je bilo moč kupiti kakšen spominek ali kaj podobnega z
njegovo podobo.

Medtem ko smo se vozili po Ringu, smo lahko opazovali tudi
druge znamenitosti Dunaja, kot so UNO-city, Donavski stolp,
palačo Milenium in še druge.
Po ogledu teh znamenitosti smo imeli na razpolago nekaj
prostega časa, ki smo ga lahko izkoristili za obisk trgovinic in
restavracij. Čeprav je bilo zelo hladno, smo se nekateri veselo in
brez postanka sprehajali iz ene trgovine v drugo, spet drugi pa so
se šli posladkat z najboljšimi dunajskimi slaščicami, ki se jim
enostavno, kljub veliki gneči, niso mogli upreti. Ko je ta čas
minil, smo se vsi, skupaj z vodičem in profesorji, dobili pred
Štefanovo cerkvijo in spet je sledil sprehod po mrzlem, a
prečudovitem Dunaju ter ogled še nekaterih zgradb: Hofburg,
Opera, Koroška ulica, Štefanova cerkev in grobnica
Habsburžanov.
Ko se je popoldan prevesil v večer, nas je pot pripeljala do težko
pričakovanega Božičkovega sejma, ki se je razprostiral pred
Novo mestno hišo. Takoj smo se začeli sprehajati med
čudovitimi stojnicami, ki so ponujale tisoč in eno stvar v mnogih
različicah, tako da je bila odločitev za nakup zelo težka. Po dveh
prostih urah sprehajanja med božičnimi stojnicami smo se
odpravili nazaj proti avtobusu, nato pa je sledil odhod proti
domu.
Po mrzlem, a prečudovitem dnevu na Dunaju smo se domov
vračali z rahlo premraženimi in lepo rdečimi lički. Ta ekskurzija
nam bo ostala v lepem spominu.
N.G.
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December
da bi vsi organi družbe in vsi
posamezniki, vedno v skladu s to
deklaracijo, pri pouku
in vzgoji razvijali spoštovanje do
teh pravic in svoboščin ter s
postopnimi
državnimi
in
mednarodnimi ukrepi zagotovili in
zavarovali njihovo splošno in
resnično priznanje in spoštovanje,
tako med narodi držav-pristopnic
k tej deklaraciji samih, kakor tudi
med ljudstvi ozemelj pod njihovo
oblastjo.

1. december: dan boja proti aidsu
Aids je definiran kot skupek simptomov in infekcij, ki so
posledica izčrpanosti imunskega sistema zaradi okužbe z
virusom HIV. Obstajajo zdravila, s katerimi lahko ustavimo
potek bolezni, ne poznamo pa zdravil, s katerimi jo lahko
ozdravimo. Stopnja kliničnega napredovanja bolezni se od
posameznika do posameznika močno razlikuje in znano je, da
nanjo vplivajo številni dejavniki, kot so dovzetnost gostitelja,
imunska funkcija, zdravstveno varstvo, navzočnost drugih
infekcij in posebnosti seva virusa.
Po podatkih z UNAIDS se virus HIV prenaša s penetrativnim
analnim ali vaginalnim ter tudi z oralnim spolnim odnosom, s
transfuzijo krvi, z uporabo okuženih hipodermičnih igel tako v
zdravstvenih ustanovah kot med uživalci mamil ter z matere na
otroka, med nosečnostjo, rojstvom ali z dojenjem.
Po doslej znanih podatkih se je aids najverjetneje razvil v
podsaharski Afriki v 20. stoletju, zdaj pa ima razsežnosti
svetovne epidemije. Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije je v letu 2004 za posledicami Aidsa umrlo med 2,8
in 3,5 milijona ljudi.
3. december: ta veseli dan slovenske kulture ob rojstnem
dnevu Franceta Prešerna (*1800)
5. december: mednarodni dan prostovoljcev, Miklavžev
večer
6. december: miklavževo, dan neodvisnosti na Finskem, dan
ustave v Španiji
Sveti Miklavž tisti, ki obdaruje (pridne)
otroke. To se zgodi v noči s 5. na 6.
december, ki je Miklavžev godovni dan.
V novejšem času je začel Miklavžaobdarovalca izpodrivati Božiček, ki ga je k
nam zaneslo iz Amerike, ponekod pa je v
časteh tudi Dedek Mraz, ki izvira iz Rusije.
Od njiju se Miklavž loči zlasti po naslednjih
lastnostih:
•

•
•

•

Domovanje: Miklavž je svetnik in
stanuje v nebesih, torej prihaja k nam

iz nebes.
Datum: Otroke obdaruje 6. decembra zjutraj.
Oblačila: Miklavž je bil škof, torej je oblečen v
škofovska liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko
kapo, v roki pa škofovsko palico.
Spremstvo: Spremljajo ga angeli in parklji (hudiči).
Prevoz: Miklavž prihaja k nam peš ali tudi na saneh (ki
pa jih ne vlečejo severni jeleni, pač pa ponavadi konjska
vprega).

10. december: svetovni dan človekovih pravic
SPLOŠNA DEKLARACIJA ČOVEKOVIH PRAVIC je kot
skupni ideal vseh ljudstev in vseh narodov nastala z namenom,

25. december: božič
Božič je praznik spomina na Kristusovo rojstvo v Betlehemu. To
je čas, ko se postavijo jaslice in božična jelka. Pri okrasitvi jelke
in postavitvi jaslic sodeluje cela družina. Na sveti večer je
navada, da gospodar pokadi in pokropi hišo z ognjem, ki mu
doda kadilo in blagoslovljeno vodo. Hišo pokadi tudi na
silvestrovo in na predvečer svetih treh kraljev. Po obhodu se
družina vrne v hišo, žerjavico stresejo na ogenj, potem pa se
začne skupna molitev. Sveti večer se zaključi s sveto mašo polnočnico.
Božični dan je najsvetejši v letu, zato se na ta dan ne sme
opravljati nobenega dela, velja pa tudi, da mora biti v tem dnevu
polna miza jedače in pijače.
Z božičem je povezan prikupen mož, Božiček po imenu, z dolgo
belo brado, rdečo kapo in rdečim plaščem. Na hrbtu nosi koš z
lepo zavitimi darili, okrog pa potuje s sanmi, ki jih ponavadi
vleče osem severnih jelenov. Na večer pred božičem, ko po
hišah zavlada mir, Božiček obišče otroke in jih obdaruje.
26. december: dan
enotnosti v Sloveniji

samostojnosti

in

Dan samostojnosti in enotnosti je v Sloveniji
državni praznik, ki ga praznujemo 26.
decembra; je dela prost dan.
Ta dan obeležuje razglasitev rezultatov
plebiscita 26. decembra 1990 (plebiscit je
potekal 23. decembra 1990), na katerem je od 93,2 odstotkov
udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane
samostojna in neodvisna država?« okoli 95 odstotkov
odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se
je začela osamosvojitev Slovenije.
Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti,
a so ga s spremembo Zakona o praznikih in dela prostih dnevih
dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci
pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.
31. december: silvestrovo
Polona Moličnik in Eva Slatinek
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Kolesarjenje v podzemlju Pece
Vsako leto se številne skupine turistov in tudi domačini podajo
na kolesarjenje po rovih nekdanjega rudnika v Mežici. V
lanskem letu sem bila tudi sama deležna te avanture, ki jo bom
zagotovo še mnogokrat ponovila.
Naj vam malo opišem to »zadevo«.
Pod Peco so svinčeno rudo kopali že Rimljani in ko so prenehali
rudariti, so izkopali okoli 800 km rovov. Večino rovov so rudarji
izkopali v trdo kamnino, jalovino in rudo so z vozički odvažali
po transportnih poteh .

Spredaj je vozil vodič, zadaj mi, polni pričakovanj. Vodič nas je
vsake toliko časa ustavil, nam pripovedoval zgodbe ter kazal
razne stvari.

Po teh poteh danes poteka več kot pet kilometrov dolga
kolesarska pot. Nanjo sem se podala 3. decembra lanskega leta. S
skupina 20-ih ljudi sem se peljala v Črno na Koroškem, pred
hotel Club Krnes, ki je tudi center gorskega kolesarjenja. Tam so
nam pripravili potrebno opremo, seveda kolesa. Imela sem svoje
kolo, vendar vam priporočam, da si kolo raje izposodite.
Ker nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, bilo je veliko snega in
tudi malo dežja, smo se z avtomobili odpeljali do vhoda v jamo
na Igerčevem. Pripravili smo se za teren., svetilke na glavo,… In
končno vstop v jamo.

Pot smo prekolesarili v približno dveh urah. Naša izhodna točka
je bil izhod iz jame na drugi strani hriba, Breg pri Mežici. Od
tam smo se s kolesi, kljub snegu in dežju, spustili vzdolž doline.
Pot, dolga 2 km, nas je vodila proti Glančniku, kjer stoji
Rudarski muzej in kjer je tudi mogoče vstopiti v podzemlje ter si
z vlakom ogledati rudnik.
V primeru lepega vremena vso pot prekolesariš. Poteka izpred
centra Krnes do jame, skozi jamo do Glančnika in od Glančnika
po cesti Mežica-Črna nazaj v center. Mi smo imeli slabo vreme
in zato so nas na koncu pogreli s toplim napitkom in poskrbeli za
organiziran prevoz nazaj do centra Krnes.
To avanturo priporočam vsem, ki vsaj malo radi kolesarite.
Samanta Kovač

POLETNO DELO V ZDA
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PROGRAM CCUSA WORK EXPERIENCE USA
Samo v prejšnjem letu je preko CCUSA v ZDA s celega sveta
odšlo več kot 14.000 študentov, ki so tako s pomočjo naše
organizacije našli poletno delo in svoje »ťnajboljše« počitnice.
So to tudi tvoje sanje?
To je prava odločitev za tvojo prihodnost: dobil boš
neprecenljive izkušnje v zvezi z delom, bivanjem in potovanji po
tuji državi, izboljšal boš znanje jezika, spoznal nove kulture in
postal
samostojen.
Ne nazadnje pa je to tudi priložnost, da si sam financiraš 5mesečno bivanje in potovanje po ZDA. Lahko si animator v
enem največjih zabaviščnih parkov na svetu, krupje v igralnici v
Las Vegasu, paznik v enem izmed ameriških nacionalnih parkov,
sobarica v hotelu ob zlati plaži Floride,...
Možnosti so neskončne!
Naredi to in ne bo ti žal, kajti še nikoli ni bilo tako enostavno kot
danes! Vse, kar potrebuješ, je nekaj avanturističnega duha,
samoiniciative in znanja STA Ljubljana, ki ti je na razpolago na
vsakem koraku. Vse, kar moraš narediti, je izpolniti prijavnico,
opraviti intervju in si izbrati delo, ki ga ponuja več kot 100
delodajalcev, ki jih imamo na razpolago. Uredimo ti prevoz,
delo, bivanje in seveda, kar je najpomembnejše, vse je v
legalnem okviru ameriškega programa CCUSA.
10 razlogov, zakaj se prijaviti na program Work Experience
USA:
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Ponujamo dve različni možnosti prijav na delo:
Placement in Independent možnost.
Na voljo ti je celostna storitev CCUSA, saj smo s tabo
vsak korak poti!
Lahko izbereš službo in lokacijo v ZDA, na kateri bi
rad/a delal/a. Z J-1 vizo lahko opravljaš skoraj
katerokoli delo!
Z zaslužkom pokriješ svoje začetne stroške, poletje
preživiš v ZDA ter nato še potuješ.
Pridobiš prijatelje iz celega sveta, kar je lahko iztočnica
za tvoja bodoča potovanja. .
Ko zaključiš Work Experience, ti CCUSA izda
"Certificate of Completion". Ta dokument je dokaz
tvoje poletne delovne izkušnje v tujini in se prav lepo
poda k tvojemu življenjepisu.
Izboljšaš svojo samozavest, pridobiš neodvisnost in
zrelost ter razna koristna znanja, ki ti bodo razširila
obzorja in pomagala v prihodnosti.
Imaš dovolj časa za potovanje! Tvoja viza vključuje 30
dni ‘grace period’, kar pomeni, da po zaključku dela
lahko še en mesec potuješ in odkrivaš ZDA.
Izboljšaš svoje znanje angleščine preko vsakdanjega
stika z ameriško kulturo.
Dogodivščina, ki je nikoli ne pozabiš!

VRSTE DEL
•

Child Care Attendant: Attends to the needs and safety
of children.

•

Accounting Clerk: Handle finances of the company,
calculate business transactions

•

Banquet Service: Serving food and drinks for private
events, conferences, and other large parties.

•

Bartender: Works at a bar or restaurant, mixing, serving
and selling alcoholic drinks. Must be over 21 years old.

•

Bell Hop: Helps guests at a hotel by carrying bags to
and from the room at check-in and check-out.

Ob prijavi dobiš brošuro ali internetni naslov, kjer lahko izbiraš
med okoli 100 delodajalci po vseh Združenih državah Amerike
in med prav tako okoli 100 različnimi delovnimi mesti.
Minimalna doba trajanja dela je 10 tednov, maksimum pa 4
mesece, po preteku štirih mesecev ti ostane še 30-dnevna
turistična viza, kar je dosti, da si lahko ogledaš kar dobršen del
ZDA, sam ali pa v družbi novih prijateljev.
Več informacij na:
http://www.ccusa.com
Mitja Žunko

I have a dream that one day this nation will rise up and live out thetrue
meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all
men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of
Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners
will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a
dream that one day even the state of Mississippi, a desert state,
sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed
into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of
their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Prevod teksta:
Moje sanje so, da se bo nekega dne ta narod prebudil in začel živeti v
duhu pravega pomena besed: "Prepričani smo, da so vsi ljudje
enakopravni." Moje sanje so, da bodo lahko nekoč, na rdečih hribih
Georgije, sinovi sužnjev in sinovi sužnjelastnikov, sedeli skupaj za isto
mizo kot bratje. Moje sanje so, da se bo nekoč celo puščavska država
Mississippi, sedaj polna krivice in zatiranja, spremenila v oazo svobode
in pravice. Moje sanje so, da bodo moji štirje otroci nekega dne del
naroda, ki jih ne bo sodil po barvi kože, temveč po njihovih dejanjih. To
so moje sanje.
Martin Luther King mlajši, 28. avgusta 1963

10

PROJEKT LEONARDO - MOBILNOST
Iz domovine Drakule...
Vse se je začelo z mislijo po pustolovščini
in doživetju nekaj novega, drugačnega.
Odločitev ni lahka, saj z odhodom pustiš
doma vse domače ki te imajo radi,
prijatelje in vse stvari, brez katerih se zdi
življenje skoraj nemogoče.

Jaz nisem veliko razmišljal in tehtal med prednostmi in
slabostmi odhoda tako daleč od doma, ker sem bil prepričan, da
bodo dnevi v tujini prinesli veliko simpatičnih trenutkov, ki jih
doma nikoli ne bi doživel.
S pakiranjem so moje misli začele dobivati realno podobo. Dan
za tem sem že bil na Brniku in s povišanim srčnim utripom čakal
vkrcanje na letalo. Nekaj ur zatem sem pristal v Bukarešti, kjer
sem v prostoru za dvig prtljage ves zmeden čakal svoj kovček
pri napačnem tekočem traku. Ko sem končno ugotovil da v
Bukarešto nisem priletel iz Londona ampak iz Budimpešte, me
je kovček čakal pri enem od varnostnikov zraven pravega
tekočega traku. Tukajšnje letališče pač ni tako majhno kot naše
in začutil sem, da je tudi država veliko večja od kokoši na južni
strani Alp.
O Romuniji sem pred odhodom vedel zelo malo. Lahko bi dobil
veliko informacij in napotkov od Mirota, ki je bil tu na praksi
lani, ampak sem raje odšel na slepo, saj se mi zdi, da bi preveč
informacij zmanjšalo iznajdljivost in neodvisnost bivanja.

Že drugi dan sem začel z delom in ves prvi teden sem po koncu
službe v bližini stanovanja iskal pralnico, ki pa je v delu mesta,
kjer stanujem, ni. Tako sem bil prisiljen kupiti pralni prašek za
ročno pranje perila. Prav smešno je, da vsak dan med
obiskovanjem trgovin vidim na stotine pralnih strojev, perilo pa
perem na roke☺. Ročno pranje perila pravzaprav ni tako težko
kot se sliši, ker imam ves čas v mislih, da z vsakim pranjem
prihranim nekaj denarja, ki je enakovreden desetim pivom na
terasi boljših barov☺.

Ker se mi na začetku barva perila, ki sem ga pral, ni zdela
pomembna in so se mi vse cunje zdele enake, sem prišel do
zanimive življenjske ugotovitve, da bele majce ni dobro namočit
skupaj z barvnimi. Z veliko truda in veliko praška sem le uspel
rešit mojo novo belo majico, ki jo sedaj perem ločeno od ostalih.
Sedaj, ko to pišem je nedelja in počasi se že mrači. Jutri
odpotujem na vzhodni del države. To bo prvi izlet na vzhod, v
bližino Črnega morja.
Po poldrugem mesecu bivanja v Romuniji sem skupaj s kolegi iz
Gorenja prevozil par tisoč kilometrov. Začelo se je v Bukarešti
in v mestih okoli nje. Ceste v centru mesta so precej večje od
cest v Ljubljani, pa še vedno premajhne za količino
avtomobilov, ki napolnijo vse kotičke črnega asfalta. Ravno, ko
sem se sprijaznil, da je pač tako in da drugače še dolgo ne bo, se
je moje delo nadaljevalo v mestih v bližini Bukarešte (100
kilometrov tukaj pomeni blizu). Ceste so neskončno ravne in
veliko bolj prazne kot v mestu. Skupna jim je beseda izogibanje,
saj v mestu se izogibaš avtomobilom na deželi pa luknjam.
Ta bližnja mesta sem do sedaj vsa obiskal, tako da v začetku
tedna zapustim svoje malo stanovanje in teden preživim v
hotelih. Ljudje tukaj so me zelo lepo sprejeli in do sedaj se
počutim odlično! Sodelavci so prijazni in lepo skrbijo zame.
Nekateri so na trenutke prav smešni. Na primer eden od njih je
zelo veren in vedno, ko sva se peljala mimo kakšne cerkve, se je
križal na nek poseben način, ki je značilen za pravoslavno
cerkev. Ko sem prvič sedel v njegov avto, se mi je zdelo prav
čudno, ker nisem vedel kaj pravzaprav počne. Potem sem
končno povezal cerkve in njegovo premikanje desne roke
diagonalno od desne rame do levega boka. Najbolj smešno od
vsega pa je, da je kar precej preklinjal, sploh če je kdo na cesti
naredil kakšno napako. In če se je ta napaka zgodila v bližini
cerkve, se je križal in obenem preklinjal☺.
Vesel sem, da sem lahko tukaj! Žal dnevi kar prehitro minevajo
in kmalu bom na polovici življenja daleč od vsakdana. Vsem, ki
še tehtate med odločitvijo o opravljanju prakse v tujini pa želim,
da se odločite prav!
Metulja je najlažje ujeti, ko ti sede na ramo, sedaj vam sedi
na rami, zgrabite ga preden spet odleti!
Grega Kragelnik
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Kulturno umetniško društvo Metulji

Društvo za razvoj kreativne avdio in video ustvarjalnosti
Metulji
www.metulji.com
Društvo Metulji je bilo ustanovljeno pred nekaj leti kot odgovor
na ustvarjalni vakuum, ki je nastal po prenehanju delovanja
društva MAKURC. Le-to je svoje prve mladinsko orientirane
kulturne projekte organiziralo leta 1995, prvi zahtevnejši
organizacijski podvig pa je bil 4-dnevni novoletni festival
decembra 1995, ki je potekal v ogrevanem šotoru v središču
Slovenj Gradca. Društvo je poleg glasbenih koncertov in
večerov elektronske glasbe, ki je bila tisti čas pri nas še v
povojih, organiziralo tudi delavnice, literarne večere, razstave,
gledališke predstave in predavanja.
Njihovi najbolj odmevni prispevki k slovenjgraški kulturnoumetniški sceni pa so zagotovo bili vsakoletni mladinski tabori
na letališču v Mislinjski Dobravi, ki so bili organizacijsko na
zelo visoki ravni.
Zgodbi obeh društev sta v tem pogledu pravzaprav identični.
Menjava generacij in novi, predvsem glasbeni trendi so bili
glavni dejavnik prenehanja delovanja enega in hkrati seme za
nastanek novega kroga mladih, ki so, nezadovoljni s podobno
ponudbo v domačem okolju in pasivnostjo uradnih instanc,
pričeli z lastno ustvarjalno in poustvarjalno produkcijo.
Pomembna razlika je bila le v tem, da je bilo društvo Metulji že
od vsega začetka orientirano predvsem v promocijo in izvedbo
dogodkov na področju elektronske glasbe, saj je večina
ustanovnih članov društva na teh prireditvah aktivno
BORBOLETTA
Je svoboda,
je luč,
je upanje,
je sreča,
je žalost,
je luna in je sonce
ter oblak na pozlačenem nebu.
Je jutranja rosa na bilki
in je dežna kapljica na mokri zemljici.
Je solza na licu
in je deroča kri v človeškem telesu.
Je srčni utrip
in je čar pogleda.
Je tretje oko sveta
in desna roka vsemogočnega Boga.
Metulj je prazen nič,
nevidna podoba povprečnemu človeku
in je smisel življenja
zacumpranemu čudaku.
Lonka

sodelovala, bodisi kot DJ-ji bodisi kot organizatorji in
promotorji.
Lansko leto so v hangarju na slovenjgraškem letališču
organizirali Festival Metuljev, ki je trajal tri dni. Letos se je ob
Ivarčkem jezeru sredi junija odvijal že tretji Festival Metuljev.
V treh dneh so se razvrstili najrazličnejši glasbeni dogodki - od
rock koncertov do »šrotanja z elektroniki«. Hkrati so potekale
tudi ustvarjalne likovne delavnice, izdelali so velik »pravljični
travnik«, pri izdelavi le-tega pa so lahko sodelovali tudi
obiskovalci festivala. Atrakcija pa je bila tradicionalna ognjena
predstava. Vključevali so tudi kulturna društva s področja
Koroške, in sicer z namenom povezati mlade.

Katja Uranjek
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HOROSKOP

VODNAR (21. JANUAR – 18. FEBRUAR)
LEV (23. JULIJ-23. AVGUST)

Verjemite sami vase. Zvezde vam bodo naklonjene, zato izkoristite
decembrsko čarobnost in novoletno načrtovanje sebi v prid ter
začnite živeti! Vsak srečen človek izžareva posebno lepoto, v tem
času vam je naklonjena, ampak od vas je odvisno, koliko je boste
sprejeli.

V mesecu januarju bo vaše razpoloženje zelo dobro. Študijski in zasebni
projekti vam bodo šli dobro od rok. Prazniki pa bodo v vaše razmerje
pričarali še več romantike in prijetnih presenečenj.

RIBI (19. FEBRUAR – 20. MAREC)

DEVICA (24.

Zima bo v vas prebudila veliko energije, ampak nikar je ne zapravite
za brezplodno čvekanje po telefonu ali nakupovanje. Bodite predrzni
in odkrilo se vam bo marsikaj, na kar si niti v sanjah niste upali
pomisliti. Odprite dušo in srce.

Ves čas kopljete po bolečih ranah iz preteklosti. Sprejmite ljudi takšne,
kakršni so, in ne sodite prehitro. Sprostite se in preživite praznike, kjer
se počutite najbolj varno in domače.

OVEN (21. MAREC – 20. APRIL)

TEHTNICA (22. SEPTEMBER – 22. OKTOBER)

Obdajajo vas iskreni prijatelji, v prazničnem vzdušju pa se vam bo
ponudila priložnost, da jim pokažete, koliko jih v resnici cenite. S
spoštovanjem in z majhnimi pozornostmi jih boste prepričali, da ste
jih vredni. Ne delajte razlik med njim, kajti pretirana delitev se vam
lahko maščuje. Zaupajte svoji intuiciji!

Zelo ste sposobni in če se odločite, boste stvari tudi speljali do konca,
vendar ničesar ne prepuščajte naključju. Izgubite lahko veliko, da drugi
strani pa lahko veliko tudi dobite. Verjemite vase in pustite, da se vas
dotakne čarobnost praznikov.

AVGUST – 22. SEPTEMBER)

BIK (21. APRIL – 21. MAJ)
ŠKORPIJON (24. OKTOBER – 22. NOVEMBER)

Denar ni vse! In prav je, da se kdaj pa kdaj brez strahu lotite posla, ki
vam ne bo prinašal pretiranega dobička, dal pa vam bo veliko
zadovoljstva pri delu in bo pravi balzam za dušo.

Brez upornikov ni napredka! Pustite stare zamere tam, kjer so in
izkoristite svojo energijo za ljudi, ki so vam blizu. Ne dvomite toliko
sami vase in si pustite uživati!

DVOJČEK (22. MAJ – 21. JUNIJ)
STRELEC (23. NOVEMBER – 21. DECEMBER)

Vso to praznično vzdušje bo pri vas vzbudilo zmedene občutke.
Nenehno se boste morali odločati o pomembnih stvareh. Določite, kaj
je za vas najpomembnejše, in potem to tudi vztrajno upoštevajte.

Prazniki vas bodo očarali in v novo leto boste lahko stopili polni
energije in optimizma za nadaljnje delo. Ne dvomite v svoje odločitve!
Stopajte naprej po zastavljeni poti, ovire vam bodo le rešljiva vprašanja.

RAK (22. JUNIJ – 22. JULIJ)
KOZOROG (22. DECEMBER – 20. JANUAR)

Prijatelji, starši in sodelavci – vsak bo našel kakšno lepo besedo za
vas, le vprašati jih morate. Nekateri vam bodo ponujali nasvete, pa
čeprav ne boste želeli slišati ničesar. Ne bodite nejevoljni, raje
prisluhnite in premislite. Morda pa se vam bo porodila kakšna
briljantna ideja, kako rešiti nastali problem.

Zadnji čas je, da se odločite, kako bi radi preživeli praznike. Nikoli ne
boste mogli ugoditi vsem okoli vas! Če si suženj, ne moreš biti prijatelj
in če si tiran ne moreš imeti prijateljev (Nietzche).
Novo leto bo za vas le obveznost, zato poskušajte vsaj malo uživati.
Polona Moličnik

