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Februar 2007, številka 6
Informativni dnevi so pred vrati in z mislimi bo te dni marsikdo že v
naslednjem študijskem letu. V šoli se vse dogaja tako hitro. Vedno
smo eno leto pred časom, saj ko se študijsko leto komaj začne, že
pogledujemo za tistim, ki prihaja. Veselimo se nove generacije
študentov, ki bo v jeseni prestopila prag naše šole, hkrati pa želimo, da
študenti 2. letnikov čim prej postanete naši odlični diplomanti.
Gotovo je nekaj takšnih med Vami, ki načrtujete nadaljevanje študija.
Informativni dnevi so prava priložnost, da zberete ustrezne
informacije za lažjo odločitev, kako v prihodnje usmerjati in
načrtovati karierno pot. Včasih je dobro pridobiti informacije tudi v
primeru, če še niste čisto odločeni o nadaljnjem študiju. Ponavadi je
takrat, ko jih potrebujemo, že prepozno. Podpiramo vse, ki se odločite
za študij, za pridobivanje novih znanj, osebno rast in seveda
pridobitev tistih kompetenc, ki bodo odpirale nove možnosti
zaposlovanja.
Študij na višji šoli je praktično zasnovan, saj je potrebno znanje preko
seminarskih in laboratorijskih vaj znati uporabiti na praktičnih
primerih, kar se izkaže za posebej potrebno pri praktičnem
izobraževanju pri delodajalcih, kasneje pa tudi na delovnem mestu.
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Sicer pa je v polnem teku projekt Leonardo da Vinci mobilnost, kjer
že potekajo aktivnosti za odhod študentov na praktično izobraževanje
v tujino. V naslednjem študijskem letu bo ta projekt nadomestil
projekt Erasmus, ki zajema celotno terciarno izobraževanje, torej tudi
višješolsko. Trenutno je že v pripravi in nudi še širša področja
vključevanja tako predavateljev, delodajalcev kot tudi študentov.
Vsem študentom naše šole želim, da z veliko mero motivacije uspešno
nadaljujejo študij in dosežejo svoj cilj. Vsem kandidatom za redni ali
izredni študij pa želim, da se pri nadaljevanju izobraževanja odločijo
tako, da bo zanje najbolje.
Ravnateljica
mag. Gabrijela Kotnik
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KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV
POSLOVNI SEKRETAR, KOMERCIALIST IN
RAČUNOVODJA
Kdo je poslovni sekretar/sekretarka?
V vsakem podjetju, majhnem ali velikem, v vsaki ustanovi s področja
negospodarstva
potrebujejo
in
zaposlujejo
delavce
na
administrativnih delih. Ker je razvoj na področju administrativnih del
naredil velik korak naprej, ne potrebujejo več administrativnih
delavcev v starem pomenu besede. Danes obstaja potreba po
usposobljenih poslovnih sekretarjih s širšim znanjem na področju
ekonomije, menedžmenta, računalništva in informatike ter
komunikacij. V podjetju ima pomembno vlogo, saj pomeni desno
roko menedžerju ali vodstvu. Skrbi za dobro organizirano pisarniško
poslovanje in s tem prispeva tudi k oblikovanju dobre podobe
podjetja navzven.
Kdo je komercialist/komercialistka?
Ključni del poslovanja vsakega podjetja je prodaja in nabava. Razvoj
na področju komerciale je naredil velik korak z uvajanjem novih
prodajnih pristopov, sodobnih prodajnih poti in inovativnih načinov
oglaševanja. V podjetju ima komercialist pomembno vlogo, saj vodi
in organizira delovne postopke prodaje in nabave blaga. S tem
pripomore k uspešnemu poslovanju podjetja.
Kdo je računovodja/računovodkinja?
Računovodja je tisti, ki v podjetjih in zavodih ter pri samostojnih
podjetnikih skrbi za organizacijo in delovanje računovodstva,
oskrbuje druge poslovne funkcije s potrebnimi podatki in
informacijami ter pripravlja poročila za zunanje in notranje potrebe.
Pri svojem delu mora biti zanesljiv, natančen, zaupanja vreden,
odločen in komunikativen. Izogibati se mora vsem dejanjem, ki bi
škodovala nepristranskemu izpolnjevanju njegovih dolžnosti in
odgovornosti.
INFORMACIJE O VPISU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008
Za študijsko leto 2007/2008 smo razpisali:
•

•

•

70 vpisnih mest za redne študente in 70 vpisnih mest za izredne
študente v programu poslovni sekretar,
45 vpisnih mest za redne študente in 70 vpisnih mest za izredne
študente v programu komercialist in
45 vpisnih mest za redne študente in 70 vpisnih mest za izredne
študente v programu računovodja.

GLOBOKO DIHANJE JE
PLITKEGA RAZMIŠLJANJA.

POSLEDICA

Lepo je sodelovati z mladimi in delati med njimi, ki so vsak dan
polni energije, idej in rešitev. Nikoli ti ni dolgčas in vedno si
presenečen, kako neverjetne stvari si zapomnijo študentke in
študentje, ki pa niti približno niso povezane s predmetom, ki ga
predavaš. Kar ne moreš verjeti, kam je ta spominski center zbledel,
ko popravljaš izpite, saj imam sam večkrat občutek, da je prišlo med
pisanjem do dvojnega »errorja«.
Ker se kot predavatelj različnih
predmetov zavedam, da je moj
predmet le majhen košček v
mozaiku, ki se mu pravi celota
stvarstva, ki objema posameznika
in mu pomaga razmišljati na
njegovi poti, poizkušam svoja
predavanja
prilagoditi
temu
zavedanju. Skladno z učnim
načrtom seveda.
Ne vem, kje sem nekoč prebral,
vendar se mi je misel, ki sem jo
videl,
globoko
zapisala
v
notranjost in jo poizkušam živeti
in deliti vsem, ki si želijo
razmišljati drugače ali če sem natančnejši, razmišljati sploh. Ta misel
pravi: »Naj z vsakim trenutkom umre vaša preteklost. Ne potrebujete
je. Občutite moč zdajšnjega trenutka in polnost bitja. Občutite svojo
navzočnost.«
Mislim, da se naši študentje v resnici čedalje močneje zavedajo teh
besed in iščejo poti, ki bi jih pripeljale do cilja, ki so si ga zadali. Vse
poti so pravilne, smo dejali na predavanjih, ko smo se pogovarjali o
logistiki, vendar na koncu prišli do zaključka, da je najlepša tista, na
kateri se posameznik ne utrudi. Moč izbire je v rokah posameznika.
Odgovornost, ki sledi, pa se kaže v pridobljenih izkušnjah, ki
posameznika obogatijo in utrdijo.
Na koncu bi rad poudaril le še to.
Ponosen sem na naše študentke in študente vseh programov ter na
diplomantke in diplomante. Z odločitvijo, da se vpišejo v naš
program, so nam zaupali in naložili odgovornost, da jih pripravimo
na pot, po kateri bodo v prihodnosti sami korakali in dosegali svoje
cilje.
Za to zaupanje se vam ob tej priložnosti najiskreneje zahvaljujem in
si želim, da bi na svoji poti, kamorkoli vas bo že vodila, BILI TO,
KAR V RESNICI STE: ENKRATNI, NEPONOVLJIVI IN
NAJDRAGOCENJEŠI. Vsi si to zaslužite in tega nikoli ne pozabite.

INFORMATIVNI DAN
•

•

v petek, 9. februarja 2007, ob 13. uri, v predavalnici Višje
strokovne šole in
v soboto, 10. februarja 2007, ob 10. uri, v predavalnici Višje
strokovne šole.

VSE OSTALE INFORMACIJE LAHKO DOBITE TUDI NA
SPLETNI STRANI www.sc-sg.net/visja, ali preko elektronske pošte
visja.sola@sc-sg.net, lahko pa tudi na telefonski številki 02 883 92
60.

Mitja Hudovernik, dipl. ekon.

Samo vaš,
predavatelj
Samo Kramer, univ. dipl. ekon.

P.S.: Nikar ne pozabite, da je smeh pol zdravja. Druga polovico pa
predstavlja odločitev o tem, ali se boste odločili zanj ali ne!
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Najbistvenejše informacije za nadaljevanje študija, povzete po
Razpisu za vpis v študijskem letu 2007/2008 Članek je
popolnoma informativen.

FAKULTETA ZA UPRAVO
ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Fakulteta bo organizirala neposreden vpis v 2. letnik za diplomante
višješolskih študijskih programov Poslovni sekretar in Komercialist.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na
študijske rezultate višješolskega študijskega programa.
Vpisna mesta
Uprava VS – Ljubljana (2. letnik)
Uprava VS – študijska središča (2. letnik)

Redni Izredni
20
20

Informativno mesto:
Gosarjeva ulica 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 20).

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PRVE STOPNJE POSLOVNA EKONOMIJA

10
10

Informativno mesto: Kidričeva cesta 55a.

UNIVERZA V LJUBLJANI
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
PRVE STOPNJE UPRAVA

izobraževalnih sistemov UN (2. letnik)
10
- Organizacija in management informacijskih sistemov UN
(2. letnik)
10

PROGRAM

Vpišejo se lahko diplomanti višješolskega študijskega programa, ki je
bil sprejet po 1.1.1994, z ustreznega študijskega področja
(ekonomske, poslovne, upravne, pravne in družboslovne vede), in
sicer na smeri: Ekonomika in upravljanje javnega sektorja,
Management z dvema moduloma: Splošni management in
Informacijski management, Marketing, Mednarodni management z
dvema moduloma: Mednarodno poslovanje in Poslovna logistika ter
Podjetništvo, Poslovne finance in bančništvo, Računovodstvo in
davščine, Turizem.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Poslovna ekonomija VS (2. letnik)
100
Informativno mesto: Maribor, EPF, Razlagova 20, predavalnici PA
in PB.
Spletna stran: www.epf.uni-mb.si

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE
VEDE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN
DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH
SISTEMOV
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je
mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih študijskih
programov iz sorodnih študijskih področij (organizacijske vede,
poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne vede,
pravne vede, informacijske vede), če izpolnjujejo pogoje za vpis v
bolonjski univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se
jim diferencialni izpiti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Redni Izredni
- Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov UN (2. letnik)
10
10
- Organizacija in management kadrovskih in

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT POSLOVNIH IN
DELOVNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN
IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV
ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH
SISTEMOV
Prehod v drugi letnik visokošolskih strokovnih programov prve
stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih strokovnih
študijskih programov iz sorodnih študijskih področij (organizacijske
vede, poslovne in upravne vede, ekonomske vede, družboslovne
vede, pravne vede, informacijske vede), če izpolnjujejo pogoje za
vpis v bolonjski visokošolski strokovni študijski program prve
stopnje. Določijo se jim diferencialni izpiti, ki jih morajo opraviti
pred vpisom v 3. letnik.
Vpisna mesta
Redni Izredni
- Organizacija in management poslovnih in delovnih
sistemov VS (2. letnik)
10 20
- Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih
sistemov VS (2. letnik)
10 20
- Organizacija in management informacijskih sistemov VS
(2. letnik)
10 20

FAKULTETA ZA LOGISTIKO
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA
Diplomanti višješolskega strokovnega študija, ki so končali
izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe
tehnične, ekonomske, organizacijske ter upravno-pravne usmeritve
po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju se lahko vpišejo v 2.
letnik
visokošolskega
strokovnega
študijskega
programa
Gospodarska in tehniška logistika pod pogoji:
- da so dosegli povprečno oceno opravljenih obveznosti najmanj 8;
- da imajo opravljen zaključni izpit, poklicno maturo ali maturo po
štiriletnem srednješolskem programu.
Vsi kandidati morajo v 2. letniku opraviti diferencialne izpite, ki jih
določi študijska komisija Senata Fakultete za logistiko.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Gospodarska in tehniška logistika VS (2. letnik)
10
30
Informativni mesti:
Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Tel.: (03) 428-53-02,
Krško, Dislocirana enota, Hočevarjev trg 1, 8270 Krško,
tel.: (07) 488-07-44.

VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR
VISOKOŠOLSKI
POSLOVANJE

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Informativni dan
Celje: Lava 7, 9. 2. 2007 ob 11. in 16.30. uri, 10. 2. 2007 ob 11. uri
Ljubljana: Stegne 21c, 16. 2. 2007 ob 16.30 uri.
Maribor: Glavni trg 17 b, 13. in 15. 2. 2007 ob 17.00 uri.
Nova Gorica: Gradnikove brigade 6, 14. 2. 2006 ob 16.30 uri.
Spletna stran: http://www.vks-celje.si/

4
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V
NOVI GORICI
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
PRAVO
V drugi letnik tega programa se lahko vpišejo
diplomanti
višješolskih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program. Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo
diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz drugega
letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov prvega
letnika. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Pravo UN (2. letnik)
24 42
Informativni dnevi:

V Novi Gorici v Hotelu Perla v konferenčni dvorani Pinta v petek, 09. 02.
2007, od 10.00 do 12.00 ure ter od 15.00 do 17.00 ure; v soboto, 10. 02. 2007,
od 10.00 do 12.00 ure.
V Kranju na Mestni občini v Sejni dvorani št. 14; Slovenski trg 1, 4000
Kranj: v torek, 13. 02. 2007, od 16.00 do 18.00 ure.
V Ljubljani v prostorih Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana: v
četrtek, 15. 02. 2007, od 16.00 do 18.00 ure.
V Mariboru v Hotelu Piramida v Amfiteatru, Ulica Heroja Šlandra 10, 2000
Maribor: v torek, 20. 02. 2007, od 16.00 do 18.00 ure.
Na Ptuju v prostorih Regijskega višjega in visokošolskega središča Ptuj;
Krempljeva ulica 1, 2250 Ptuj: v četrtek, 22. 02. 2007, od 16.00 do 18.00 ure.
V Celju na mestni občini Celje v Spodnji stranski dvorani Narodnega doma,
Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje: v ponedeljek, 26. 02. 2007, od 16.00 do
18.00 ure.

GEA COLLEGE - VISOKA ŠOLA ZA
PODJETNIŠTVO PIRAN
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI
PRVE STOPNJE PODJETNIŠTVO

PROGRAM

V 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih
programov z ekonomskega in poslovnega področja ter sorodnih
družboslovnih področij, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni
študijski program 1. stopnje; diplomanti z drugih področij pred
vpisom opravljajo diferencialne izpite.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Ekonomija v sodobni družbi UN (2. letnik)
20
Informativna mesta in informativni dnevi za redni in izredni
študij:
Celje, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9
- 9. 2. 2007 ob 10.00 in 15.00
- 10. 2. 2007 ob 10.00
- 23. 2. 2007 ob 16.00
- 14. 6. 2007 ob 16.00
- 6. 9. 2007 ob 16.00
Maribor, II. Gimnazija, Trg Miloša Zidanška 1
- 23. 2. 2007 ob 18.30
- 14. 6. 2007 ob 18.30
- 6. 9. 2007 ob 18.30
Spletna stran: www.mfdps.si

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN
POSLOVANJE NOVO MESTO
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE
Vpisni pogoji: Diploma višješolskega strokovnega programa po
Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kandidati morajo
do vpisa v 3. letnik opraviti diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlike
med programi. Natančne informacije dobijo kandidati v referatu za
študentske zadeve.
Vpisna mesta
Upravljanje in poslovanje VS (2. letnik)
Redni Izredni
- Novo mest
25
- Ljubljana
15
- Maribor
10

Vpisni pogoji
Diploma višješolskega strokovnega programa po Zakonu o
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kandidati z ekonomskoposlovnega področja (Poslovni sekretar, Komercialist, Računovodja,
Turizem, Gostinstvo, Poštni promet ipd.) bodo morali do vpisa v 3.
letnik opraviti en (1) diferencialni izpit 1. letnika iz predmeta
Podjetništvo, skupaj 6 KT. Kandidati z drugih strokovnih področij
bodo morali do vpisa v 3. letnik opraviti tri diferencialne izpite 1.
letnika iz predmetov: Podjetništvo, Ekonomika poslovanja in
Računovodstvo, skupaj 24 KT. Predavanja in diferencialni izpiti
bodo organizirani na šoli.
Vpisna mesta
Redni Izredni
Podjetništvo VS (2. letnik)
20

Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2; 9. 2. 2007 ob 10. in 15. uri za redni študij,
10. 2. 2007 ob 10. uri za izredni študij;
Ljubljana, Vodovodna 100; 16. 2. 2007 ob 16. uri za izredni študij;
Maribor, Andragoški zavod, Ljudska univerza, Maistrova 5; 17. 2.
2007 ob 10. uri za izredni študij;
Dutovlje, Izobraževalni zavod Memory, Dutovlje 32,;23. 2. 2007
ob 16. uri za 2. letnik izrednega študija.

Informativni mesti: Piran, Kidričevo nabrežje 2, (Palača Trevisini),
Ljubljana, Dunajska 156, (World Trade Center – medetaža A).
Informativni dnevi za redni in izredni študij bodo 9. in 10. februarja
2007 in praviloma do vpisa enkrat mesečno (razen v avgustu), vsak
prvi petek ob 14. uri v Piranu in Ljubljani. Informacije o študijskem
programu lahko kandidati dobijo po telefonu, elektronski pošti ali pa
se oglasijo na sedežu šole med 10. in 12. uro vsak delavnik.
Spletna stran: www.gea-college.si/vsp

Informativni dan
Maribor: Doba, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor ali v Ljubljani,
Dunajska 104, 1000 Ljubljana;
9. 2. 2007 ob 17.00, 10. 2. 2007 ob 11.00 in 15. 2. 2007 ob 17. uri.
Ljubljana: Dunajska 104, 1000 Ljubljana,

MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
EKONOMIJA V SODOBNI DRUŽBI

VISOKA POSLOVNA ŠOLA MARIBOR
VISOKOŠOLSKI
POSLOVANJE

STROKOVNI

ŠTUDIJSKI

PROGRAM

Celoten razpis za vpis najdete na naslovu:
http://www.vpis.uni-lj.si/vpis/razpis_kazalo.htm
Grega Kragelnik
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NOVOSTI ZA ŠTUDENTE
Spremembe pri obračunu dohodnine, ki veljajo od 1.1.2007:
•

•

•

•

•

•

•
•

Za vsako nakazilo, višje od 400 EUR, je potrebno plačati
akontacijo dohodnine, in sicer v višini 22,5 % (na napotnico).
Akontacija se ne obračuna in ne odtegne le v primeru, če je
manjša od 20 EUR.
S 1.1.2007 se ukinja možnost opravljanja začasnih in občasnih
del preko študentskega servisa za študente pavzerje.
Študent mora vsako napotnico obvezno tudi podpisati, prav tako
mora biti natančno opisana vrsta dela.
Novost letošnjega leta je tudi ta, da mora študentski servis za
vsako izdano napotnico poročati Inšpektoratu za delo.
Za nakazila, ki jih boste prejeli po poteku statusa, vam
obračunajo 25 % akontacije dohodnine. Ker se akontacija
dohodnine Davčni upravi RS odvaja od osnove, ki znaša 90 %
nakazila, v praksi to pomeni, da dejanska akontacija znaša 22,5
%.
Splošna olajšava v letu 2007 je 2.800 EUR (670.992 SIT).
V letu 2007 bodo lahko dijaki in študenti uveljavljali za 5.600
EUR (1.341.984 SIT) olajšav, če jih starši ne bodo uveljavljali
kot vzdrževane družinske člane.

Pogoji, potrebni za uveljavljanje posebne osebne olajšave:

Med obdavčljive prihodke spada tudi pokojnina po starših.
Štipendije, izplačane iz proračuna ali sklada, in kadrovske štipendije
do višine minimalne plače za študij v Sloveniji in do višine
minimalne plače, povečane za 60 % za študij v tujini, se ne štejejo
med obdavčljive prihodke in so oproščene plačila dohodnine.
Splošna olajšava:

Študentu oz. dijaku se za leto 2006 prizna splošna olajšava v višini
604.330,00 SIT pod pogojem, da ga starši v svoji napovedi
dohodnine ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Če
bodo starši študenta ali dijaka uveljavljali v svoji dohodninski
napovedi kot vzdrževanega družinskega člana, se študentu oz. dijaku
splošna olajšava ne prizna. Splošno olajšavo lahko študent ali dijak
uveljavlja tudi za del leta, seveda pa v tem obdobju ne sme biti
vzdrževan član.
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA:
Posebna osebna olajšava se prizna študentu oz. dijaku, če izpolnjuje
navedene pogoje: (ZDoh 107.člen):
•
•

•
•

status dijaka ali študenta in
starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let,
če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je
dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ
šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri
leta od dneva vpisa).

Dohodnina 2006
Obvestilo o zaslužku v letu 2006 boste dijaki in študentje prejeli
januarja 2007. Hraniti ga je potrebno 5 let (ne glede na to, ali boste
oddali dohodninsko napoved ali ne).
Zavezanec za dohodnino je fizična oseba s stalnim prebivališčem v
RS, ki je v preteklem koledarskem letu imela dohodke na njenem
območju.
Vsem zavezancem za dohodnino bo davčna uprava najkasneje do 31.
marca 2007 poslala na dom predizpolnjeno napoved. Dohodninski
zavezanci bodo predizpolnjeno napoved lahko dopolnili oz.
popravili, dopisali nekatere manjkajoče podatke (npr. olajšave),
podpisano napoved pa bodo morali davčnemu uradu vrniti do 30.
aprila 2007.
Kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine?
Napoved za odmero dohodnine bodo morali oddati
vsi dijaki in študenti, ki bodo v koledarskem letu 2006
prejeli obdavčljive prihodke, ki so višji od 604.330
SIT, med katere sodijo tudi prihodki študentskih
servisov. Dohodninske napovedi ni treba vložiti
posamezniku, čigar obdavčljivi dohodki (vključno z
dohodki preko študentskih servisov) ne bodo presegli
zneska splošne olajšave 604.330 SIT.
Če je bila med letom odvedena akontacija dohodnine,
je smiselno oddati napoved tudi, če so bili prejemki v
letu 2006 nižji od 604.330. Napoved je potrebno
oddati do 31. marca za preteklo koledarsko leto. Če
študent oziroma dijak ne odda dohodninske napovedi,
njegovi obdavčljivi prejemki pa bodo višji od splošne
olajšave (604.330 SIT), bo v davčnem prestopku in ga
lahko doleti plačilo kazni v vrednosti 50 tisoč tolarjev
(če zamudi datum) oziroma od 100 do 300 tisoč
tolarjev, če napovedi ne vloži.

604.330,00 SIT

•

veljaven status dijaka ali študenta;
vsi obdavčljivi letni dohodki ne presegajo 1.600.000,00 SIT;
olajšava velja do dopolnjenega 26. leta starosti, prizna pa se tudi
študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta
starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za
dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za
podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

»Pavzerjem«, dijakom, ki se izobražujejo kot odrasli, študentom,
starejšim od 26 let, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev in
nerezidentom se posebna osebna olajšava (1225.200,00 SIT) NE
PRIZNA!
Dragica Lauko

PRAKSA V TUJINI?
Seveda, je bila moja prva misel, ko sem izvedela, da je na višji
strokovni šoli mogoče opravljati 3-mesečno praktično izobraževanje
v tujini.
Kam? Po glavi se mi je že sprehajala misel o Nemčiji. Najraje kar v
prestolnico, Berlin. Mesto zabave, glasbe, mesto, ki nikoli ne spi.
Izpolnim prijavnico, vpišem željo in čakam, vsa nestrpna, v upanju,
da se bo našlo kakšno podjetje, ki je pripravljeno izobraževati
slovenske študente, ki jih bodo izbrali na podlagi življenjepisa.
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Končno je prišla dobra novica iz kabineta profesorja Sama Kramerja.
Jaz in kolegica Jana potujeva v Berlin. Bili sva izbrani med prvimi,
delali pa bova v avtohiši Renault.

PRAKSA V 1. LETNIKU
PROGRAM RAČUNOVODJA

In priprave so se pričele. Pripraviti smo morali vso potrebno
dokumentacijo in seveda poiskati stanovanje, kjer bova z Jano
preživeli naslednje 3 mesece. Zopet je profesor Samo Kramer
poskrbel, da sva se z Jano v 3-posteljni sobi s televizijo ter možnostjo
souporabe kuhinje in kopalnice v hostlu počutili kot doma. Perilo sva
si lahko po dogovoru z upravnico hostla prali kar pri njej v
stanovanju, kar nama je bilo v veliko zadovoljstvo. Od delovnega
mesta je bil hostel oddaljen le 5 minut hoje, zato sva lahko vedno
spali do zadnje minute.

Praksa je dejavnost, namenjena zadovoljevanju človekovih potreb,
pri kateri pridobiš
znanje za naprej. Zame je bila strah in trepet. Zakaj?

Tik pred odhodom v Berlin so se mi začeli porajati prvi dvomi. Kaj
pa, če se z Jano ne bova razumeli, saj je pred odhodom nisem niti
ponzala? Kaj, če moje znanje nemščine ni dovolj dobro in ne bom
razumela zadanih nalog? A so vsi moji dvomi ob vstopu na letalo
izginili in ostala je le še pozitivna nestrpnost in ogromno pozitivnih
misli.
V avtohiši so naju lepo sprejeli in po uradni predstavitvi sodelavcem
in hitrem obhodu po podjetju sva že pristali za delovno mizo. Jana je
začela urejati in pripravljati potrebno dokumentacijo za prevzem
vozila stranki, moja prva naloga pa je bila napisati dopis ponudniku
pisarniškega materiala. Prav nič niso počakali, da bi se aklimatizirali,
niti jih ni zanimalo znanje nemškega jezika, saj so pričakovali
nekoga, ki bo delo opravljal vestno. Res pa je, da so bili izredno
navdušeni nad najinim znanjem nemščine in hitrim dojemanjem, tako
da sva hitro pozabili, da sva v drugi državi, oni pa so pozabili, da sva
tujki.
Delovnik je trajal od 8h do 17h, od ponedeljka do petka. Vikende sva
imeli proste. Moje delo je bilo zelo razgibano, poleg tega sem na
svojo željo imela tudi možnost delati v dveh drugih poslovalnicah,
lociranih v Berlinu. S tem sem spoznala celoten kompleks avtohiše
Renault Gothard König G.m.b.H. Poleg tega sem opravljala prevoze
novih avtomobilov iz zaloge iz ene avtohiše v drugo, kjer so pač avto
potrebovali. S tem sem imela možnost med delovnim časom videti
velik del Berlina, seveda pa mi brez navigacije to ne bi uspelo. Od
predpostavljenega sva z Jano dobili vozovnice za mestni prevoz za
vse tri mesece, kar sva tudi s pridom in z malo truda branja karte
povezav pridno izkoristili. Nato so naju presenetili s službenim
vozilom, ki je prav tako imel navigacijo, saj bi brez nje verjetno
porabili preveč goriva, ki pa so ga financirali oni. Ogledali sva si
lahko tudi malo bolj oddaljene kotičke v Berlinu, do katerih nisva
mogli z avtobusom. Zvečer, po zabavah v mestu, pa sva še vedno
veselo hodili domov z avtobusom - vsi vemo, zakaj.
Berlin je čudovito mesto, ki resnično nikoli ne spi. Vedno se nekje
nekaj dogaja, če ne na trgu, pa v barih in diskotekah, ki jih je veliko.
V njih pa veliko moških, ki se v bistvu ne razlikujejo od naših v
Sloveniji, samo več jih je na enem mestu. Berlinčane sva doživeli kot
izredno prijazne. Ko sva se izgubili, nama je nek mladenič ponudil
pomoč, s tem, da je vztrajal, da naju bo spremljal na železniško
postajo in počakal, da varno vstopiva v vlak, saj je rekel, da zna
Berlin biti tudi zelo nevarno mesto, kar se nama ni zdelo. Niti nisva
doživeli kaj neprijetnega.
Trije meseci prakse so minili prehitro in nemogoče je opisati vse te
pozitivne misli in občutke, ki so se nama z Jano porajali in ob tem
sva postali zelo dobri prijateljici. Nemogoče je napisati in opisati vse
dogodivščine in pustolovščine. Nemogoče je tudi opisati, kako se
počutiš, ko stojiš na letališču in čakaš na polet domov, ko imaš
grenkobo v srcu in veš, da se končuje imenitno obdobje, ki ga nikoli
ne bova pozabili.
Poln novega znanja, izkušenj in pozitivne energije se vračaš v
vsakdan in upaš, da se kmalu začne nova pustolovščina, mogoče še
boljša.
Franja Navotnik

Prakso sem si priskrbela na osnovni šoli v Mežici. Preden sem odšla
tja, sem se ves teden spraševala, kakšno delo mi bodo naložili, kaj, če
ne bom znala opraviti naloženega dela, kako se naj obnašam, kako
oblečem in podobno.
In je minilo, prišel je ponedeljek, 8. januar, začetek moje prakse.
Zjutraj ob pol osmi uri sem stopila v pisarno ravnateljice, ki me je
nato pospremila do pisarne računovodstva. Tam sta dve
računovodkinji, ki imata vsaka svoj del nalog, ki jih opravljata.
Pridružila sem se jima s pozdravom in se predstavila. Ravnateljica je
zapustila pisarno, jaz pa sem se usedla poleg mlajše računovodkinje
in malce povpraševala. Pripravili sta mi cel kup listin, zakonov in in
še in še, da jih prelistam in se malo seznanim s tem. Listala sem jih
kar dolgo in med tem premišljevala, koliko dela je v tem, koliko
papirjev za prebrati, napisati, potem vse knjižiti, uh, ogromno vsega.
Delo je hitro minilo in odšla sem domov.
Naslednje jutro sem opravljala delo, ki me ga je bilo strah zaradi
nevednosti, pregled dokumentacije, pisanje in podobno. Pa sploh ni
bil takšen bav bav, vse mi je šlo dobro od rok in počasi je postalo
vse bolj sproščeno in umirjeno.
Zdaj, ko je minilo že kar nekaj dni, grem vsak dan z veseljem na
prakso in veseli me, da mi računovodkinji zaupata ter mi nalagata
delo, ki ustreza smeri mojega študija. Tudi z drugimi se lepo
razumem in delo na praksi mi postaja vedno bolj všeč.
Vsak dan grem novim izzivom naproti, saj ne vem, kaj me čaka.
Zame je vsaka stvar nova in vsak dan si pridobim malenkost znanja
več.
Samanta Kovač

DRUGAČEN DAN
Verjetno je na tej šoli dosti takih, ki so že slišali za pojem partnerska
šola, manj pa je tistih, ki vedo, da sta Višja šola Slovenj Gradec in
Višja šola v Novem mestu povezani na ta način. Do tega partnerstva
je prišlo predvsem zaradi prijavljanja na razpise, podprte s strani
Evropske unije. Sodelovanje je bilo na začetku le na papirju, kasneje
pa se je zgodil korak naprej in ta članek je plod potovanja
diplomanta, študenta in profesorja, in sicer 19. decembra na
Dolenjsko. Da mi ne boste očitali skrivnostnosti, naj prejšnjemu
stavku dodam, da je bil profesor g. Samo Kramer, diplomant Andrej
Vaukan in Grega Kragelnik kot študent.
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Na prvi pogled nimamo nič skupnega in glede na to, da je bilo to v
decembru, mogoče kdo misli, da smo šli tja kot dedki mrazi ali
božički odigrat kratko predstavico v zabavo tamkajšnjih študentov.
Res je, da smo naredili neke vrste predstavico ampak zaradi tega nam
ni bilo treba iti na Finsko po licenco za opravljanje božičkove
dejavnosti, čeprav je bila naša skupna točka in povod ravno tujina.
Natančneje opravljanje prakse v tujini.
Višja šola Novo mesto želi poleg osnovnih študijskih aktivnosti svojo
prijaznost do študentov razširiti in študentom omogočiti financiranje
pri opravljanju praktičnega izobraževanja v tujini na enak način, kot
to že nekaj let počne naša šola. Seveda to ni enostaven projekt. Do
sedaj je bila to le želja in preden bi začeli z aktivnostmi za
pridobivanje sredstev, so potrebovali študente, ki bi možnost bivanja
v tujini tudi izkoristili. Z Andrejem sva predstavila svoje vtise v zvezi
s prakso v tujine in obenem skušala podati čimveč koristnih
informacij ter napotkov, ki bi pomagali pri prvem koraku – sprejemu
odločitve. Po lastnih izkušnjah je najtežja ravno odločitev, potem se
pa v veliki meri stvari same odvijejo tako, kot je prav.
Najbrž kar za vse stvari velja enako, saj mi je v trenutku, ko mi je
bilo zastavljeno vprašanje, če bi šel v Novo mesto pred množico
neznanih študentov, kar malo vzelo dih in na kratko sem pomislil,
kako se izviti in se temu prijazno izogniti. K sreči je to bila le misel
v delčku sekunde, ki jo je zamenjal stavek: »Ja, zakaj pa ne – prav
gotovo se bom česa naučil.« Sedaj sem vesel, da sem se odločil 19.
december preživeti nekoliko nevsakdanje, v družbi oseb, ki človeka
znajo napolniti z optimizmom in dobro voljo. Mislim, da smo svojo
nalogo dobro opravili in prepričan sem, da smo pripomogli k
vzbuditvi zanimanja za preživetje treh mesecev nekoliko drugače. Če
se bo samo eden od študentov odpravil na tuje zaradi ene ure,
preživete z nami, bo naše poslanstvo uspešno – da se domine začnejo
podirati, je včasih dovolj, da se prve samo dotaknemo.
Grega Kragelnik

DELO KOT AU-PAIR
Delo kot au-pair je ena izmed možnosti, ki jo lahko izkoristite vse
študentke in seveda tudi študentje, ki ste se naveličali opravljati razna
dela preko študentskega servisa, in imate prosto leto ter seveda željo
po čem novem, še ne preizkušenem. In kako se je vse začelo? V
lanskem študijskem letu sem opravila vse obveznosti (seminarske
vaje in seminarske naloge) in sem se odločila, da pred končanjem
diplomske naloge in s tem seveda tudi študija potrebujem malo
odmora. Tako sem se ponovno vpisala kot ponavljalka letnika. Sedaj
imam celo študijsko leto prosto. Ker sem sita nenehnega dela v
lokalih in imam rada izzive ter novisti, sem se odločila, da na spletni
strani www.au-pair.com vpišem svoje podatke in se s tem prijavim
kot interesentka za
čuvanje otrok. Tako
sem dobila pošto od
družine iz Nemčije.
Ker mi je njihov
profil ugajal, sem na
sporočilo pozitivno
odgovorila,
dodala
nekaj kratkih besed o
svojem življenju ter
se pred dokončno
odločitvijo z njimi
tudi pogovorila po
telefonu. Priprave na
odhod so se pričele.
Delam pri avstrijskoangleški družini v
mestecu Weixerau,
blizu Münchna v
Nemčiji. Družina ima

tri otroke, dva fanta, Antona (15 let) in Patricka (6 let) ter deklico
Christino (13 let). Oče prihaja iz Avstrije in je prodajni menežer za
internacionalno podjetje Hitachi Medical Systems, mama Tracey pa
prihaja iz Anglije in je zaposlena kot menežerka poletov pri
Lufthansi. Tako sta oba polno zaposlena, oče veliko potuje, zato
potrebujejo pomoč pri vzgoji otrok. Družine, ki potrebujejo pomoč,
so praviloma bolje situirane in nimajo denarnih problemov.
Glede na pogodbo oziroma dogovor družina plača prevoz do
bivališča, pripada ti tudi mesečna žepnina za opravljeno delo,
delavnik ne sme presegati 4 ure dela na dan, pripadata ti tudi dva
prosta dneva v tednu. Večeri so večinoma prosti. Moja glavna
dolžnost je poskrbeti za 6-letnega Patricka. To pa pomeni, da zjutraj
vstanem ob šestih, pripravim zajtrk in malico za vrtec, ker v Nemčiji
otroci nimajo hrane v vrtcih, in ga odpeljem tja. Družina mi je dala v
uporabo tudi svoj avto, a ni nujno, da ga dobiš povsod. Nato imam
prosto jutro. Edina dodatna naloga poleg čuvanja otrok je likanje in
pranje perila. Ob 13h grem v vrtec po Patricka. Kot vsi otroci ima
tudi on popoldanske dejavnosti , judo, atletiko in igranje flavte, zato
ga peljem tja. Drugače pa preživiva popoldne skupaj.
Delo ni naporno, če imaš rad otroke in se z njimi rad ukvarjaš. S tem
ko živiš pri družini, sprejmeš njihova pravila in postaneš njihov član.
Imam svojo sobo, ki je večja kot moja doma, s televizijo, radiom in
računalnikom. Prav tako imam svojo kopalnico. Praviloma imam
vikende proste, tako lahko uživam tudi privatno življenje in
spoznavam nove prijatelje. Družina ti ponavadi plača tudi jezikovni
tečaj, za katerega pa se jaz še nisem odločila. V družini govorimo
angleško, kar je bila želja mame, da lahko otroci utrjujejo znanje tega
jezika. Drugače pa se pogovarjamo tudi nemško. Kar je za mene
osebno dvojna pridobitev, saj hkrati utrjujem znanje dveh jezikov.
Nimam težav s sporazumevanjem.
Poleg tega torej, da se kot au-pair brez stroškov učiš tujih jezikov in
zastonj bivaš pri družini, imaš tudi dovolj prostega časa za
spoznavanje ostalih novosti, kulture, obnašanja in načina življenja.
Tako se resnično lahko počutiš kot član družine , saj greš z njimi tudi
na dopust, ki ti ga seveda plačajo oni, udeležen si pri vseh
praznovanjih in družinskih aktivnostih. Dejansko se navadiš in
vzljubiš otroke in celotno družino. Ko sem za praznike odšla domov,
sem poleg sreče, da zopet vidim svojo družino in prijatelje, začutila
tudi grenkobo, ker sem videla žalostne oči otroka, ker sem ga
zapuščala, pa čeprav samo za dva tedna.
Franja Navotnik

BO ZMAGALA NARAVA?
Glede na tisočletne stalne orbitalne spremembe bi se moralo
človeštvo po zdajšnjem življenju v medledeni dobi pripravljati na
novo ledeno dobo, ljudje pa so v zadnjih nekaj desetletjih obrnili tok
dogodkov in tako segrevajo ozračje, da je mogoče pričakovati tako
toplo dobo, kot je človeštvo še ni doživelo. Seveda pa nekateri
strokovnjaki domnevajo, da se toplotni tok proti zakonom narave
sicer obrača navzgor, ko pa bo dosežen vročinski supermaksimum,
bo vendarle zmagala narava in bo svet hitro zgrmel v ledeno dobo.
Ker ne poznamo vseh podrobnosti, pomembnih za popolno
vrednotenje klime, lahko o razvoju vremenskih dogodkov v glavnem
špekuliramo, saj je klima vendarle kaotičen sistem, poln neznank.
Vsekakor pa so mi, ne le letošnja topla zima, ampak tudi prevelika
objestnost in malomaren odnos do naravnih dobrin, kot je naše
okolje, ter lažni občutek premoči nad naravo, ki sta nam ga ponudili
sodobna tehnologija in hiter razvoj znanosti v zadnjih desetletjih, dali
misliti in ta članek je postal neizogiben.
Med prebiranjem gradiva za nastanek tega članka sem spoznala, da
so napovedi pošastne in spremembe bodo tako drastične, kot jih
človeška zgodovina še ni zabeležila. Zemeljsko ozračje se bo
predvsem zaradi vpliva toplogrednih plinov segrelo za nekaj stopinj,
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stopila se bo večina ledenikov, izginili bosta najprej ledena Arktika
in nato še Antarktika, ljudem bo primanjkovalo vode, pogosti
izpodnebni pojavi zaradi nenadnih vremenskih sprememb bodo
uničevali delo človeških rok itd.
Globalna temperatura površja Zemlje naj bi v letu 2007 bila za 0,54
°C višja od letnega povprečja, ki znaša 14 °C, kar pomeni 0,02 °C
več kot v do sedaj najbolj vročem letu 1998. Dr. Lučka Kajfež pravi,
da niso pretople samo zime, saj meritve jasno kažejo na višanje
temperature zraka tudi v pomladnem času in na letni časovni skali.
Po njenem mnenju bo zdajšnja generacija (da ne govorimo o
prihodnjih) sicer še doživela kakšno mrzlo zimo, vendar ne bo več
pet mrzlih in pet toplih, ampak bo ena mrzla in devet toplih zim.
Ogljikov dioksid
V atmosferi se kopiči veliko hitreje, kot so predvidevali znanstveniki,
kar pomeni, da je vse manj časa za boj s klimatskimi spremembami.
Novi izračuni s postaj za opazovanje atmosfere po vsem svetu so
razkrili, da se je koncentracija CO2, najpogostejšega toplogrednega
plina, v letu 2006 povzpela do rekordne stopnje. Znanstveniki so
zaskrbljeni predvsem zato, ker porast ni sorazmeren z enakomernim
porastom človeških emisij.
Tako se strokovnjaki bojijo, da nove ugotovitve kažejo na to, da
globalne temperature gozdovom, zemlji in oceanom preprečujejo
absorbiranje ogljikovega dioksida.
Trenutno kar polovico človeških emisij ogljikovega dioksida
absorbira narava, vendar pa se strokovnjaki bojijo, da bo zviševanje
temperatur zmanjšalo to njeno sposobnost.
Ledeniki
Znanstveniki so prepričani, da bo do leta 2050 v Alpah popolnoma
izginil večji del ledenikov. Svoje trditve so utemeljili na dokazih o
počasnem, a stalnem taljenju ledu v Alpah. Ledeniki na zahodnem
delu Avstrije na Tirolskem se letno skrčijo za okoli tri odstotke, kar
pomeni, da se gostota ledenikov letno skrči za približno en meter.
Povprečna gostota alpskih ledenikov je okoli 38 metrov in po mnenju
strokovnjakov jih leta 2050 v alpskem svetu ne bo več, z izjemo
nekaj visokogorskih, ki ležijo nad 4000 metri nadmorske višine.
Na edinih dveh slovenskih ledenikih – Triglavskem ledeniku in
Ledeniku pod Skuto – je možno ugotavljati splošno povišanje
temperature pri nas. Septembra lani so opravljali raziskave pod
vodstvom Mateja Gabrovca, dolgoletnega proučevalca Triglavskega
Ledenika, in rezultati so bili šokantni: leta 1937 je Triglavski ledenik
meril 27 hektarov, 1952. že več kot polovico manj, 1992. komaj še
štiri hektare, lani in predlani pa le še manj kot hektar. Leta 1937 je
bilo pod Triglavom osem milijonov kubikov ledu, 1952. dva
milijona, 1992. le še 400.000 kubikov, leta 1999 komaj 60.000 in lani
pičlih 20.000 kubikov.

Na Triglavskem ledeniku je zdaj približno stokrat manj ledu, kot ga
je bilo leta 1952, njegova površina pa se je zmanjšala za dvajsetkrat.
Enako je na drugih ledenikih po svetu. Eden izmed primerov je
recimo Kilimandžaro, najvišji afriški vrh, visok skoraj 6000 metrov.
Po napovedih naj bi ledenik izginil že prej kot v 15-ih letih, podobne
napovedi veljajo tudi za ledenike od Peruja pa do Tibeta.
Strokovnjaki za krčenje alpskih ledenikov krivijo globalno
segrevanje in ljudi, ki živijo v alpskih dolinah, pozivajo k pripravam
na ukrepe in zaščito pred poplavami.
Zaradi globalnega segrevanja bo izumrlo več kot milijon vrst
Znanstveniki so prepričani, da bo v obdobju naslednjih 50 let zaradi
globalnega segrevanja izumrla okoli četrtina vseh kopenskih živali in
rastlin.
Takšni so namreč rezultati
študije
skupine
19-ih
znanstvenikov iz devetih
držav, ki so proučevali vpliv
emisij toplogrednih plinov
na šestih biološko najbolj
razgibanih
področij
na
svetu. Predvideli so, da bo
do
leta
2050,
kljub
morebitni srednji stopnji
klimatskih sprememb, iz
Zemlje izginilo več kot
milijon bioloških vrst. Kar med 15 in 37 odstotkov bioloških vrst bi
lahko izumrlo.
Med drugim so rezultati pokazali, da bi bilo mogoče med 15 in 20
odstotkov bioloških vrst rešiti, če bi ljudem uspelo obdržati klimatske
spremembe na minimalni stopnji emisij, kar bi bilo možno doseči z
nadziranjem emisij toplogrednih plinov v ozračje. Morda se sliši
nemogoče, vendar že načrtno izločanje ogljikovega dioksida iz
atmosfere s pomočjo novih gozdnih nasadov, ki absorbirajo nevarne
pline, bi pomenilo večji del poti do uspeha.
Drugo, skorajda pomembnejše vprašanje je, kako preprečiti vse večje
izgube naravnega okolja, ki ga človek iz dneva dan s pridom
uporablja v svoje namene in tem ne pomisli na katastrofalne
posledice, ki sledijo njegovim sebičnim dejanjem.
Eden izmed avtorjev študije, ki je objavljena v reviji Nature, Lee
Hannah, je povedal, da študija nazorno nakazuje, da klimatske
spremembe predstavljajo danes največjo grožnjo izumiranju živih
bitij na Zemlji ter da bi morala biti kombinacija izgube naravnega
okolja in klimatske spremembe izredno zaskrbljujoča.
Polona Moličnik

PUST LAČNIH UST
Nekateri se pusta veselijo zaradi slastnih dobrot, drugi radi zganjajo
vragolije, spet tretji se radi skrivajo za groznimi ali lepimi in
izvirnimi maskami. V primeru, če si nadeneš masko in se sprehodiš
med ljudmi ali celo pozvoniš pri kakšni hiši, zagotovo ne ostaneš
praznih žepov, predvsem pa ne ostaneš lačen. Slastni krofi, sploh
tisti, ki jih speče babica, in sladkarije nam bodo spet napolnili
trebuhe.
Kulturno društvo Stari trg kot že nekaj let tudi letos 18. februarja ob
14. uri organizira pustni karneval na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu,
na katerem bo sodelovalo okoli 15 kulturnih društev (Šmartno,
Pameče, Legen, Sele – Vrhe, Stari trg, Raduše, Mislinja, Graška
gora…). Konjeniki Country Cluba Legen se bodo prvi sprehodili
skozi mesto in tako začeli povorko, zaigral bo pihalni orkester,
razkazovale se bodo maske otrok iz petih slovenjgraških vzgojno-
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varstvenih zavodov, dalje pa posamezniki in skupinske maske, ki
ponavadi uporabljajo večje rekvizite (traktorji, kombiji in motorji).
Karneval bodo zaključili tradicionalni kurenti in s svojim plesom
preganjali zimo. Na odru sredi Glavnega trga bo obiskovalce zabaval
glasbeni ansambel Vihar. Po povorki bo pogostitev vseh otroških
mask v Rotenturnu, dobili bodo krofe in topel čaj, v Kulturnem domu
Stari trg pa bo za ostale sodelujoče maske in skupine pogostitev in
veselica z ansamblom Vihar.
Poslanstvo in pomen koranta – kurenta
Najstarejše slovensko mesto Ptuj in okolica se lahko pohvalita s
številnimi biseri iz svoje preteklosti. Med pomembne znamenitosti, ki
so skozi stoletja na originalen in izviren način zaznamovali narodovo
samobitnost, sodijo številni originalni pustni liki. Med pomembne
unikate na Slovenskem zagotovo sodi KURENT oz. KORANT,
izvirni pustni lik naše davne preteklosti in sedanjosti. Žal se pomena
tovrstnih narodovih dobrin še vedno zaveda premalo odgovornih
ljudi. Poslanstvo KORANTOV - KURENTOV, ki se prvenstveno
kaže v preganjanju slabega in prinašanju dobrega, vsako leto
spoznavamo po domovini in tujini. Kurentova prizadevanja je
potrebno razumeti predvsem kot kulturni proces, ki pomaga graditi
pristne medčloveške odnose, ki so pri vsakodnevnem življenju in
delu še kako pomembni. To poslanstvo KURENTI oz. KORANTI
opravljajo v času pustovanja, ki se vedno prične na svečnico, t.j. 2.
februarja v tekočem letu. Pustni torek, kot zadnji dan pustovanja, pa
je vsako leto na drugi datum, ker se čas pustovanja določa po
luninem koledarju.
Pust, pust, krivih ust! Nasmejan, norčav in masten okrog ust!
Katja Uranjek

PERKMANDELC
Tam, globoko pod zemljo, še mnogo globlje od najgloblje Mežiške
jame, se tale zgodba pravzaprav šele prične... Škrat
"Bergmandelc"(t.i.PERKMANDELC) živi v jamah, pravljicah in
naših glavah. In če boste za trenutek obstali, če boste imeli srečo, se
vam bo v kotu temnega rova pokazal "Perkmandelc", slišali boste
zamolkle udarce kladiv in krampov izgubljenih duhov rudarjev...
In tako se je leta 2003 na pobudo mladih občanov ustanovilo društvo
Perkmnadelc. In ena izmed članic, ki aktivno sodeluje, sem tudi jaz.
Rada bi vam predstavila društvo, zato da bi se tudi vi, ki imate
kakršnekoli spretnosti ali znanja, opogumili in se nam predstavili ter
z nami sodelovali.
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Logotip društva je jamski škrat Bergmandelc
DRU povezuje društvo z
(Perkmandelc),
RNkiOnekako
LTU rudarskega ŠTmesta
zgodovino
Mežica.
VO
U
-K
Izobraževalno-kulturno
društvo
mladih
O
Perkmandelc je društvo, ki se ukvarja z vsem, kar je
povezano z mladimi v kraju in drugod. Vsak član
ima možnost početi stvari, ki ga zanimajo, zato društvo ni usmerjeno
samo k eni dejavnosti, ampak je odprto društvo, kjer lahko vsak
najde nekaj zase.

MEŽICA

IZOBRAŽ

DIH

Cilj društva je pripeljati v kraj novo energijo, poskrbeti za mlade in
vse ostale, ki želijo sodelovati z nami, da bodo lahko tudi v svojem
kraju počeli stvari, ki jih zanimajo in bi s svojo pomočjo pripomogli
k boljšemu jutri. Danes šteje društvo 206 članov in članic, najmlajši
med člani je star 8 let.
Naši projekti potekajo skozi celo leto, med njimi so eni manjših in
drugi večjih razsežnosti. Med počitnicami vedno poskrbimo za
najmlajše, omgočimo jim, da prosti čas preživijo varno in zabavno.
Čez leto se dogaja ogromno stvari, v katere se lahko vključi vsak
izmed vas.

Perkmandelc

Samanta Kovač

ORIENTACIJA Z GORSKIMI KOLESI –
MOUNTAINBIKE ORIENTEERING (MTBO)
Orientacija z gorskimi kolesi (MTBO) je šport, primeren za ljubitelje
vožnje z gorskimi kolesi, tekmovalce, rekreativce, kot tudi za
začetnike, skratka vse, ki uživajo v lepotah vožnje izven urbanih
naselij in natrpanih magistral. MTBO je najnovejša orientacijska
disciplina, njeni začetki segajo na konec 80-ih let. Prvo svetovno
prvenstvo je bilo organizirano leta 2002 v Franciji, drugo pa leta
2004 v Avstraliji, kjer smo Slovenci že imeli svoje zastopstvo. Odslej
bo svetovno prvenstvo organizirano vsako leto.
Kako poteka MTBO tekma?
Tekmovalec prejme karto (zemljevid) z vrisanimi kontrolnimi
točkami minuto pred startom. Tekmovalci startajo v določenih
časovnih intervalih, nikoli pa ne dva tekmovalca iz iste kategorije
eden za drugim. Start je na karti označen s trikotnikom, kontrolne
točke pa s krogci, vrstni red le-teh je določen in obvezen.
Karta za MTBO je narisana v merilu 1:10000, 1:15000 ali 1:20000 z
višinsko razliko plastnic 5 m. Že na prvi pogled se razlikuje od
običajnih topografskih kart, saj je na njej z belo barvo označen gozd,
z rumeno pa odprt teren (travniki). Karta je izredno natančna, saj so
na njej vrisane prav vse poti, po katerih se je mogoče peljati s
kolesom. Poti so (poleg asfaltnih) razdeljene v 2 skupini: širše (od
1,5 metra) in ožje (do 1,5 metra - »singlce«). Vsaka od obeh širin poti
pa je razdeljena na 3 hitrosti: hitra (polna črta), srednje hitra (črtkana
črta) in počasna (pikice). Tekmovalec lahko tako pri načrtovanju
svoje poti upošteva tudi hitrost vožnje po posameznih poteh. To je
izredno pomembno, saj
se velikokrat zgodi, da
najkrajša pot ni tudi
najhitrejša. Na samem
terenu so kontrolne
točke
označene
z
zastavicami.
Ko
tekmovalec
najde
kontrolno točko, svoj
prihod nanjo potrdi s
pomočjo čipa, ki ga
ima pritrjenega na
kolo.
Takoj,
ko
kontrolna
točka
registrira
njegov
prihod, lahko nadaljuje
proti naslednji točki.
Zmagovalec je seveda tisti tekmovalec, ki v najkrajšem času najde
vse kontrolne točke v pravilnem vrstnem redu. Kdor ne najde vseh
kontrolnih točk, je diskvalificiran. Za različne kategorije
tekmovalcev so postavljene različno zahtevne proge, zato lahko v
istem času na istem terenu tekmujejo tako vrhunski tekmovalci, kot
tudi popolni začetniki.
Potrebna oprema
•

•

•

•

•

Gorsko kolo (Tekmovalec naj uporablja robustno gorsko kolo. Iz
varnostnih razlogov organizator pred tekmovanjem preveri
delovanje zavor)
Zaščitna čelada (Zaščitna čelada je za vsakega tekmovalca
obvezna.)
Kompas - neobvezen (Tekmovalec ga ima pritrjenega na roki ali
na nosilcu karte, lahko pa ga ima tudi v žepu.)
Nosilec karte - neobvezen (Ta nosilec je pritrjen na kolo, kar
tekmovalcu omogoča pregled nad karto pri veliki hitrosti, brez
nepotrebnega ustavljanja.)
Čip (S pomočjo čipa tekmovalec potrjuje svojo prisotnost na
kontrolnih točkah. Obvezen je na vseh večjih tekmovanjih, kjer si
ga je možno tudi izposoditi.)
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Članom Orientacijskega kluba Slovenj Gradec se lahko priključite na
katerem od treningov, ki jih redno organiziramo. Če vam kolesarjenje
po znanih poteh in cestah ne zadošča in si želite tudi na kolesu
uporabljati glavo, se javite na spletnem naslovu: www.ok-sg.si, kjer
so objavljeni tudi termini za treninge in tekmovanja.
Maja Zavrl

ŠPORTNO DRUŠTVO VITAMIN KOTLJE
Društvo je bilo ustanovljeno v sredini leta 2006. Kot mlado društvo
so v poletju pripravili nekaj manjših športnih prireditev (nogometni
in košarkarski turnir).
Nekateri člani kluba so navdušeni deskarji in freestyle smučarji, ki
večino svoje energije namenijo prav tem aktivnostim in zato so se
odločili postaviti prvi snežni park na območju občine Ravne.
Kakor hitro se je porodila ideja, tako hitro so se stvari začele odvijati
v smeri realizacije samega parka. Kmalu so na smučišču Rimski
vrelec postavili prve objekte, tem so se sčasoma pridružili novi. Več
informacij o samem snežnem parku lahko najdete na internetnem
naslovu http://www.snowpark.tk. Celotni park je bil postavljen s
trudom vseh članov društva.
Ves čas gradnje parka se je porajala ideja o tekmovanju v
“slopestyle” disciplini, ki bi privabila veliko tekmovalcev in tudi
obiskovalcev. Povezali so se s člani KUD-a Krsnik iz Črne, ki vsako
leto pripravljajo tekmovanje v BigAir-u “Vlek Luftar” in tako se je
porodila tudi zamisel o Koroškem pokalu, tekmovanju za najboljšega
deskarja in freestyle smučarja na Koroškem, ki bi se organiziral
vsako leto.
Koroški pokal bi potekal v sklopu naslednjih tekmovanj:
1. Big Air na črnjanskem tekmovanju;
2. Slopestyle v našem parku na smučišču Rimski vrelec;
3. ski-border cross na Kopah.
S projektom želijo predstaviti to obliko vedno bolj priljubljene
rekreacije širši populaciji. Prispeval pa bo tudi k večji razpoznavnosti
Koroške, saj pričakujejo udeležbo iz celotne Slovenije. V prihodnosti
želijo ustanoviti klub, kjer bi se s profesionalnim pristopom trenirale
te, do sedaj na tem koncu Slovenije relativno še neaktivne, športne
panoge.
Polona Moličnik

Če bi lahko ljudje posneli svoje sanje, bi bili
presenečeni nad svojimi sposobnostmi, ki jih
dnevno skrivajo v sebi.
Samo Kramer

11
FEBRUAR
8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, obletnica
pesnikove smrti
France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika.
Njegova pesem Zdravljica, napisana leta 1844, je državna himna
Republike Slovenije.
Prešeren se je rodil v kmečki družini. Po diplomi na dunajski pravni
fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je deloval kot odvetnik. Tu je
nastala večina njegovih pesmi, pri pisanju katerih ga je za časa
svojega kratkega življenja pomembno usmerjal prijatelj Matija Čop.
Prešeren je tako postal prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega
pisanja lahko kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala
romantična usmeritev.
Življenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo
Julijo, kateri je posvetil Sonetni venec (1834) in druge ljubezenske
pesmi, je bila poleg te polna raznovrstnih preizkušenj. Drug za
drugim so mu umirali prijatelji, kot pesnik pa za življenja ni užival
priznanja, ki bi si ga zaslužil. V zadnjih letih je vedno bolj zapadal
malodušju, pijači in
bolezni, ki je slednjič povzročila njegovo prezgodnjo smrt.
11. februar: svetovni dan bolnikov in invalidov
14. februar: valentinovo
Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja
in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci
izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto
anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva
praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu.
Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je
razvila zamisel o romantični ljubezni. Danes je podobno kot vsi večji
prazniki močno skomercializiran.
Danes je praznik najbolj
povezan z medsebojno
izmenjavo valentinčkov
- ljubezenskih pisemc v
obliki srca ali krilatega
Kupida. Po nekaterih
ocenah jih ljudje vsako
leto pošljejo milijardo, s
čimer se praznik uvršča
na
drugo
mesto;
zaostaja le za božičem.
Ocenjujejo tudi, da 85
odstotkov
vseh
valentinčkov
kupijo
ženske.
Polona Moličnik

Magistrale
Poet tvoj nov Slovencem venec vije,
Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,
Iz sŕca svoje so kalí pognale
Mokrócvetéče rož'ce poezije.
Iz krajov niso, ki v njih sonce sije;
Cel čas so blagih sapic pogrešvále,
Obdajale so utrjene jih skale,
Viharjov jeznih mrzle domačije.
Izdíhljeji, solzé so jih redile,
Jim moč so dale rasti neveselo,
Ur temnih so zatirale jih sile.
Lej! torej je bledó njih cvetje velo,
Jim iz oči tí pošlji žarke mile,
In gnale bodo nov cvet bolj veselo.
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HOROSKOP
VODNAR 20.1. – 17.2

LEV 22.7. – 22.8.

Nimate dovolj časa za vse, a nočete se zameriti ljudem, ki so vas do
zdaj podpirali. Ni vam vseeno, zato storite več, da to tudi pokažete.
Skrivanje čustev ne vodi nikamor. Želite si več svobode, ko jo dobite,
pa so vaša čustva precej mešana tudi zato, ker so srčne zadeve še
vedno nekoliko neurejene. Stvari se bodo razpletale drugače od
predvidenega. Na poslovnem področju se boste začeli zavedati
pomembnih stvari in se pomaknili višje. Tudi zaslužki bodo večji.

Februar bo sproščen in nežen mesec. Nekdo bo spoštoval vašo
umirjenost in zanesljivost. S tako taktiko ste uspešni, čeprav so vaša
čustva morda povsem drugačna. Kmalu boste imeli priložnost, da kaj
spremenite. Tisti, ki se nahajate v zmedeni čustveni situaciji, jo boste
sedaj brez večjih težav rešili in se na koncu počutili precej
zadovoljno in sproščeno. Vezani pa se boste s partnerjem pogovorili
o vseh stvareh, ki vam ležijo na duši. Veliko se bosta tudi zabavala in
smejala.

RIBI 18.2. – 19.3.

DEVICA 23.8. – 22.9.

Na čustvenem področju ste vedno bolj zahtevni, vendar ta pot vodi
čez velike ovire, ki vas ne navdušujejo. Ponavadi se borite, zdaj pa se
ne želite izpostavljati. Tako se nahajate v začaranem krogu.
Potrebujete prave besede, da bi izrazili svoje misli. Moti vas to, da
vam je nekdo nekako odvzel nekaj pomembnega ali vas je enostavno
prehitel. Ne pretiravajte z načrtovanjem velikih stroškov, saj bi se
lahko znašli v zelo nejasni situaciji. Kupite samo tisto, kar resnično
potrebujete.

Februar bo čisto običajen mesec. Počutili se boste zadovoljno.
Opravili boste z vsemi tekočimi opravki, ostanejo pa vam tisti, ki
vam ne dišijo preveč. Imate nekaj težav s spominom, zato potrebujete
več časa za vse opravke. V ljubezni še obstaja oseba, ki vas potihoma
opazuje, vendar si ne upa storiti kaj več. Tudi vi niste pripravljeni na
večje korake, zato je morda najbolje, da počakate. Veliko lažje se
boste soočili in poskrbeli za to, da boste srečni in zadovoljni.

OVEN 20. 3. – 19. 4.
Februar bo pester in razigran mesec. Za nekoga se trudite bolj, kot si
zasluži. Premislite, posebno če gre za osebo, ki vas je nekajkrat
pustila na cedilu. Poskusite preprečiti težave in nesoglasja, vendar pri
tem bodite previdni. Pri vsem boste neverjetno zagnani. Slutite, da bi
vas v nasprotnem primeru drugi morda prehiteli, zato boste
ambiciozni kot že dolgo ne. Glavoboli so le posledica utrujenosti.
Proti koncu meseca si vzemite par dni čisto zase, saj boste v
nasprotnem primeru še pregoreli od preveč dela.
BIK 20. 4. – 19. 5.
Prihajate v obdobje večjih sprememb. Pri srčnih zadevah ste lahko
nekoliko bolj zahtevni. Odločili ste se za pravo stvar, zdaj je trenutek,
da preidete k dejanjem. Preverite svoje stroške, tako boste mirnejši.
Nekaj denarja poskusite tudi prihraniti. Razprodaje vam ne bodo kaj
preveč dišale, saj boste ugotovili, da imate vsega še preveč. Delo vam
ne bo povzročalo težav, saj ste odlično pripravljeni, pa tudi energije
vam ne bo primanjkovalo. Razmišljali pa boste precej dolgoročno.
DVOJČKA 20.5. – 19.6.
Začetek februarja bo malce težji. Dnevi bodo nemirni. Mogoče je, da
pride do nenavadnega nesporazuma. Vse skupaj lahko še zgladite,
vendar pod pogojem, da boste priznali svoj del krivde. Prav to bo
najtežja naloga. Vzemite si čas za najmlajše. Pri nekem srečanju hitro
ugotavljate, kam pes taco moli, zato se boste hitro povezali s pravimi
ljudmi. V ljubezni preveč slepomišite, namesto da bi izkoristili zlato
priložnost. Tisti, ki ste vezani, pa bodite do svojega partnerja malo
bolj popustljivi.
RAK 20.6. – 21.7.
V prvi polovici februarja se boste ubadali predvsem s čustvi. Neko
razmerje vam je izredno pri srcu, pokažite čustva skozi nekaj
duhovitih opazk. Morda vas je strah, ker gre za izredno
nepredvidljivo osebo, ki obvlada igro z besedami. Ne zapirajte se
vase, saj boste s tem situacijo samo poslabšali. Na poslovnem
področju vas čakajo pozitivne spremembe, ki vam bodo odprle vaše
razmišljanje in vam omogočile dokaj dober zaslužek. Izogibajte se
preveč egoističnih ljudi.

TEHTNICA 23.9. – 22.10.
Nehajte tako hiteti! Čas bo pokazal svoje. Ostane vam to, da storite
vse po svoji vesti. Pri srčnih zadevah ne pomaga le zgovornost,
včasih kaže tudi prisluhniti in preveriti, kaj se dogaja pri osebi, ki vas
zanima. Postavite vprašanje in dobili boste pravi odgovor, ki vam bo
razblinil vse dvome, ki jih imate. Glede poslovnih zadev je lahko v
prvi polovici meseca problem, saj ne boste imeli ravno prave
motivacije za delo. Vse ostalo vas bo bolj zanimalo.
ŠKORPIJON 24.10. – 22.11.
Obetajo se vam takšna in drugačna presenečenja. Za nekaj nimate
toliko časa, kot ste pričakovali. Vseeno imate občutek, da boste tudi
tokrat dobro opravili svoje, čeprav ste na spolzkih tleh. Premagali
boste trenutno malodušje. Slišali boste nekaj, o čemer ne bi smeli
spregovoriti. Vseeno vam bo nekaj ušlo, vendar pri pogovoru v
dvoje. Osebi k sreči lahko zaupate. Pripravite se na nove delovne
izzive. Priložnosti bodo kar padale z neba, samo zgrabiti jih bo treba.
STRELEC 23.11 –20.12.
Nikar ne bodite tako nestrpni. Ostane vam še nekaj malenkosti, ki jih
lahko hitro rešite tako, kot vam ustreza. Najbolje je, da opravite svoje
brez prevelikih vprašanj. Vsak drug pristop bi vam povzročil težave.
Z nekom se izredno povezani, a tega si morda še vedno ne priznate.
Odprite se in povejte kaj čutite. Začutili boste olajšanje in svobodo.
Vikendi bodo obarvani z zabavo, pazite le, da ne boste pretiravali z
alkoholom, saj bi se lahko izkazali v zelo slabi luči.
KOZOROG 21.12. – 19.1.
Vaša napeta situacija se bo počasi umirila. Z nekom bosta končno
našla skupni jezik. Vse skupaj se vam bo zdelo kot igra brez konca, a
pri takih rečeh ste ponavadi uspešni. Všeč vam je oseba, ki je
trenutno nedosegljiva. Zato boste žal morali še malce počakati.
Prijatelji vam bodo veliko pomenili, ob njih se boste sprostili. Veliko
boste govorili tudi o sebi, kar za vas ni ravno običajno. Tudi finančno
stanje vam ne bo povzročalo večjih težav.
Tina & Polona

