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Nova številka časopisa je dokaz več, da imamo v študentski skupnosti
naše šole (predvsem med študentkami) zelo zagnane posameznike
(posameznice), ki so delo v študentski skupnosti vzeli zares. Izrekam
jim vso pohvalo za njihovo delo in prepričana sem, da jim bo tak
pristop tudi kasneje na delovnem mestu zagotavljal uspešnost. Vabim
tudi ostale študentke in študente, da se aktivno vključijo v delo
študentske skupnosti tudi preko prispevkov za naš časopis.
Konec tega tedna se zaključuje t.i. skupno obdobje, to je obdobje, ko
ste vsi študenti prvih in drugih letnikov na šoli. V naslednjem tednu 2.
letniki odhajajo na praktično izobraževanje, kjer bodo, upam, študenti
začeli tudi zadnje dejanje višješolskega izobraževanja – pisanje
diplomskega dela. Upam, da ste že oddali vloge za dispozicije in si s
tem postavili usmeritev in cilje ter naredili prvi korak k diplomi.
Med letošnjimi študenti 2. letnika jih sedem odhaja na praktično
izobraževanje v tujino, in sicer štiri študentke v Nemčijo, po en
študent v Avstrijo, Romunijo in Anglijo. Tokrat še v okviru projekta
Leonardo da Vinci, v naslednjem letu pa bodo študenti odšli na
tovrstno izobraževanje preko programa Erasmus, ki je namenjen
študentom terciarnega izobraževanja. Svoje izkušnje, nova znanja in
doživetja bomo, glede na njihovo pošto, predstavili v naslednjih
številkah časopisa, s ciljem, da bo vaša odločitev za izobraževanje v
tujini v naslednjem študijskem letu še lažja.
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V letošnjem letu smo morali močno prilagoditi urnik glede na
razpoložljive prostore, zato pa z novim upanjem vsi skupaj zremo v
rastočo novogradnjo, ki iz tedna v teden dobiva dokončno podobo.
Veseli nas, da z veliko strpnostjo skupno premagujemo začasne težave
zaradi sprememb urnika in lokacij.
Topli pomladanski dnevi že nakazujejo, da se študijsko leto preveša v
drugo polovico. V tisto, ko je najtežje obdržati ravnovesje med resnim
in zavzetim študijem in pomladnim nemirom, ki to preprečuje. Vsi, ki
bomo tako ali drugače vključeni v ta proces, Vam želimo veliko
uspeha in vztrajnosti ter optimizma tudi takrat, ko stvari ne bodo šle
tako, kot ste si zamislili. Sicer pa verjamemo v Vas in Vaš uspeh.
Ravnateljica
mag. Gabrijela Kotnik
V tej številki našega študentskega časopisa boste našli večino člankov na
temo ŽENSKE. Tema ni bila izbrana zaradi feminističnih ideologij študentk,
temveč preprostega dejstva, da študentsko skupnost sestavljamo povečini
ženske, ki smo se odločile na podlagi preteklega meseca (dan žena,
materinski dan), da to številko poklonimo večini. Morda pa bo naslednji
ŠUS okupiran z moško inspiracijo?! Pustite se presenetiti.
Predsednica študentske skupnosti
Polona Moličnik
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DRUŠTVO EKONOMISTOV KOROŠKA
Nenehne spremembe v poslovanju pomenijo, da
se moramo ves čas strokovno izpopolnjevati, na
drugi strani pa nam zmanjkuje časa za druženje
in izmenjavo mnenj. Zaradi tega je bilo junija
2002 ustanovljeno Društvo ekonomistov
Koroške. Temeljni cilj je povezati ekonomiste in gospodarstvenike
Koroške regije. Med pobudniki za ustanovitev je bila tudi Višja
strokovna šola Slovenj Gradec. Poslanstvo našega društva je v
večanju ekonomskega znanja, krepitvi strokovnega sodelovanja in
prenosa izkušenj, ob tem pa tudi spodbujanja družabnega življenja.
Aktivnosti društva so usmerjene v povezovanje ekonomistov in
gospodarstvenikov regije ter njihovo aktivno sodelovanje z organi
regije. V okviru društva spremljamo stroko, razvoj ekonomskih ved
ter dosežke študentov in dijakov ekonomskih smeri pri
raziskovalnem in drugem študijskem delu. Pri realizaciji naših
aktivnosti se povezujemo tudi z ostalimi društvi v regiji.
V letu 2007 imamo v načrtu pripravo:
•
•

•

plesa ekonomistov in gospodarstvenikov,
posveta na temo razvojni potenciali Koroške regije, s katerim
želimo predstaviti aktualne razvojne projekte ekonomistom in
gospodarstvenikom in širši javnosti ter
razpisa, s katerim želimo motivirati študente in diplomante, da
predstavijo svoj pogled na razvoj regije in zagotavljanje delovnih
mesti.

Član društva lahko postane vsak, ki je po stroki ekonomist ali se
aktivno ukvarja z ekonomsko problematiko. Vabimo višješolske
študente in diplomante, da postanejo člani našega društva in se
aktivno vključijo v njegovo delo.
Vse dodatne informacije lahko dobite na šoli, kjer je trenutno sedež
društva.
Za društvo:
mag. Majda Bukovnik

DRUŠTVO RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN
REVIZORJEV SLOVENJ GRADEC-DRAVOGRAD
Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj GradecDravograd deluje že več kot 40 let, saj so strokovnjaki s tega
področja ustanovili društvo 30. marca 1964.
Namen in naloge društva so predvsem:
•
•

•
•

razvijanje računovodske, finančne in revizijske stroke z uporabo
sodobnih teoretičnih in praktičnih dognanj,
strokovna pomoč računovodskim, finančnim, revizijskim in
sorodnim delavcem z organizacijo seminarjev, posvetovanj,
osebnimi razgovori, pisno, telefonsko, itd.,
sodelovanje z drugimi enakimi in sorodnimi strokovnimi
organizacijami doma in v tujini,
organizacija športno- rekreativnih in kulturno- zabavnih
prireditev za svoje člane.

Člani društva so lahko vsi, ki se poklicno ukvarjajo z
računovodstvom, financami in revizijo, oziroma jim je to osnovni
poklic. Konec leta 2006 je imelo društvo 433 članov. Imamo lastne
poslovne prostore na Francetovi cesti 7 v Slovenj Gradcu.
Vabimo vse, ki se želijo včlaniti v naše društvo, da obiščejo našo
spletno stran www.drustvo-rfr-sg.si , kjer si boste lahko prebrali vse
o našem društvu in kjer boste našli tudi prijavnico za včlanitev v
društvo, lahko pa nam pišete tudi na naš elektronski naslov
drustvo.racun@amis.net.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Predsednica društva:
Marija Slavič, univ. dipl. ekon.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE NA MESTNI
OBČINI SLOVENJ GRADEC
Sem študentka 1. letnika na Višji strokovni šoli v Slovenj Gradcu,
smer komercialist. V programu imamo tudi obvezno praktično
izobraževanje, in sicer v podjetjih, kjer lahko spoznamo delo v
komerciali. Uspešno opravljena praksa je pogoj za prestop v višji
letnik. Obsega kar 400 ur.
Sama sem prakso opravljala na Mestni občini Slovenj Gradec. Prvi
dan so mi predstavili vse oddelke, zaposleni v županovem uradu so
me seznanili z zaposlenimi in z delom, ki ga bom opravljala.
Spoznala sem dela v računovodstvu, tajništvu in oddelku za
gospodarstvo, kjer sem se tudi največ zadrževala.
Priznati moram, da je bilo delo zelo razgibano, potekalo pa je v
pozitivno usmerjenem okolju. Zaposleni namreč med seboj dobro
sodelujejo in so res strokovnjaki na svojem področju. Za nas, ki
delovno okolje in delo šele dobro spoznavamo, je to zelo pomembno.
Tudi v naslednjem študijskem letu imamo obvezno prakso in upam,
da jo bom spet lahko opravljala na Mestni občini Slovenj Gradec.
Študentka 1. letnik programa komercialist

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V
RAČUNOVODSKEM SERVISU
Sem študentka 1. letnika v programu računovodja in tako kot vsak
študent te šole sem tudi jaz opravljala obvezno prakso, ki je potekala
od januarja do marca.
Ker sem morala prakso opravljati v računovodstvu, sem si izbrala
Računovodski servis Fišer Irena s.p., saj menim, da imajo v
računovodskih servisih še največ strokovnega in praktičnega znanja
glede na smer mojega študija.
Moja mentorica je bila ga. Irena Fišer, ki je diplomirana ekonomistka
in zastopa to podjetje oziroma računovodski servis.
Čeprav sem prakso opravljala v času, ko imajo računovodje najbolj
naporen urnik, saj se takrat oblikujejo zaključni računi, ki jih morajo
oddati do konca meseca marca, mi je mentorica namenila veliko
svojega časa in me poučila o vsem, kar je potrebno vedeti kot
računovodja. Sprva sem spoznavala njihovo podjetje in način dela ter
vso dokumentacijo v podjetju, kasneje pa sem že kontrolirala in
odlagala dokumente v arhiv ter nazadnje tudi knjižila prejete in
izdane fakture v davčne evidence. Ker moj študij poteka šele prvo
leto in sem imela bolj malo znanja in prakse s tega področja, sem na
začetku tudi jaz, kot še verjetno marsikdo, naredila nekaj napak, ki pa
smo jih kasneje skupaj hitro odpravili.
Bolj se je bližal konec moje prakse, lažje in boljše sem opravljala
svoje delo. Tudi z ostalimi v kolektivu sem se odlično razumela in
kljub napornemu urniku je bilo delo prijetno in zabavno.
Danes je težko dobiti prakso v podjetju, kjer zaposleni res najdejo čas
zate, zato me še toliko bolj veseli, da so me sprejeli v njihovo
podjetje in mi ponudili pomoč.
Še najbolj pa me je razveselilo to, da sem ugotovila, da sem si izbrala
šolo, ki me veseli, in bom kasneje, ob uspešnem zaključku študija, ta
poklic izjemno rada opravljala.
Študentka 1. letnika v programu računovodja
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SLOVENKE SKOZI ČAS
Razvoj naroda je nepretrgana veriga življenja in ustvarjanja
predhodnih generacij. Le na osnovi take povezanosti lahko najdemo
pravo vsebino zgodovinskega razvoja.
Slovenska žena – že po naravi skromna in plaha – dolgo ni iskala
svojih poti. Šele pozno, v primerjavi z ženami drugih narodov, proti
koncu 18. stol., vidimo, da nastopa slovenska žena iz lastne
spodbude, organizirana, zahtevajoča, samozavestna.
Slovenke so sledile duhu časa. Vse bolj so se zavedale, da le z lastno
aktivnostjo lahko uveljavljajo svoje pravice. V naši zgodovini so
imele Slovenke pomembno vlogo, tako na gospodarskem kot na
družbenem področju. Prezrle so razne oblike izkoriščanja,
poniževanja, trpljenja in junaško premagovale vse težave. V času
vojn so obdelovale zemljo, skrbele za družino, ranjence, stare ljudi,
skratka, igrale so pomembne vloge v vseh časovnih obdobjih.
Čas poganstva
Po vdoru Frankov in Germanov se je uničevala slovenska mitologija,
tujci pa so vsiljevali svojo kulturo. Nemške plemkinje so zasenčile
položaj Slovenk. V času potujčevanja slovenstva in slovenskega
bogastva so prav ženske ohranjale narodno zavest. Pri tem so bile še
zlasti prizadevne kmetice, ki so kasneje pridobile še meščanke. Žena
je ostala neomajno zvesta slovenskemu jeziku, slovenski pesmi in
molitvi, ohranjala stare običaje in jih prenašala na potomstvo.
Slovenski možje so v dolgih letih trajajočih vojn živeli pod pritiski
tujcev in tako izgubljali narodno zavest. Mnogo žena je prisililo svoje
može, da so govorili slovenski jezik.
Reformacija in protireformacija
Slovenke so bile najbolj navdušene bralke Trubarjevih knjig. Ženske
so se oprijele Trubarjevih idej, saj so bile dolga leta zaničevane in
trpinčene, zavedale pa so se tudi zgodovinske prevare slovenskega
naroda. Med njimi so bile še zlasti aktivne plemkinje, posestnice in
kmetice. Zanimivo pa je, da so sledile ženskemu uporništvu tudi
služkinje, hišne gospodinje, ki so preživljale čas ob kolovratih,
namesto da bi se udeleževale verskih obredov.
Pojavi čarovništva
Opozorila bi rada na tisoče žensk, ki so jih preganjali, sežigali na
grmadah, mnoge so obesili, obglavili, pred smrtjo pa jih zasliševali in
mučili na raztezalnicah.
Ženske so trpele, umirale po nedolžnem, predvsem po krivdi
takratnih oblasti. V tistih časih niso smele veliko vedeti, če pa so bile
bistrega duha, so jih proglasili za čarovnice. Ljudstva niso
izobraževali, žalostno pa je tudi to, da so celo izobraženci – sodniki tako naivno ravnali. Sramotnim dejanjem je naredila konec prav
ženska in sicer cesarica Marija Terezija, konec 1768. leta.
Barok
1703. je bila ustanovljena prva dekliška šola.
V Ljubljani Pod gradom, poleg strelišča, je bila ustanovljena tovarna
s predilnico za izdelavno svilenih nogavic pod imenom »De Wert in
Pierre Toussait – Tabouret«, kjer se je zaposlilo 490 predic.
Leta 19660 pa so na ljubljanskem magistratu zaposlili žene, ki so
merile sol za prodajo. To je bila prva javna zaposlitev Kranjic.
Službo merilk soli so opravljale: Suzana, Ilanka, Marija Tuttmanca,
Katra Rebidovka in Elizabeta Smrekarica.

Dokler človeški rod
biva po zemlji tod
bode slovelo
slovensko dekle.
Prenasičena s stavkom, da zgodovino ustvarjajo moški, vam bom
naštela nekaj žensk, ki so obogatile naše življenje.
Josipina Hočevarjeva iz Radovljice je bila pobudnica in
ustanoviteljica mnogih socialnih zavodov. V Radovljici je zgradila
vodovod, v Krškem bolnišnico in deset ustanov za štajerske dijake, v
Ljubljani pa je ustanovila dom za onemogle ženske.
Terezina Jenkova je podpirala študente, skrbela za jetične bolnike, jih
obiskovala, veliko skrb namenjala beguncem s Primorske in zanje
odpirala pisarno v Ljubljani na Dunajski cesti. V svojem stanovanju
je delila toplo hrano ruskim ujetnikom, tudi po 100 obrokov dnevno,
čeprav so jo oblasti preganjale.
Minka Mankovčeva iz Trsta je ustanovila prvo podružnico društva
Cirila in Metoda, ki je skrbelo za prosvetljevanje Slovenk. V svoji
hiši je odprla šiviljsko delavnico za izdelovanje otroških oblek, ki jih
je razdeljevala revnim otrokom.
Likovne
ustvarjalke:
Josipina
Štrausova,
Alojzija
Petričeva,
Amalija
Oblakova,
Terezija
Lipičeva, Marija Auerspergova,
Ana Skedlova, Marija Nikolajeva,
Avgusta Šantlova, Rozka Sternova,
Melita Rojčeva, Helena Vornikova,
Špelca
Mladičeva,
Karolina
Bulovčeva, Anica Sodnik –
Zupančeva in še nenazadnje Ivana
Kobilica.
Pesnice in pisateljice: Josipina
Urbančičeva
–
Turnograjska,
Ernestina Jelovškova, Lucija Podpognikov, Tatjana Litvinova,
Radica Jerajeva, Sava Adamičeva, Vida Jerajeva, Ivanka
Govekarjeva, Pavlina Pajkova, Zofka Kvedrova itd.
Temu seznamu seveda ni ne konca ne kraja, tu so še dramske igralke,
pevke, glasbenice, plesalke, ženske na znanstvenem področju, v
izobraževanju itd.
Rada bi tudi poudarila, da brez slovenske žene ne bi bilo slovenske
narodne umetnosti, saj je njena ustvarjalnost prisotna na vseh
področjih narodne kulture. Neprecenljive uspehe je dosegla v ročnih
delih, iznajdljivosti v tehniki, smislu v kompoziciji lepote, harmonij
barv, vse pa nosi značaj mehkobe slovenske ženske duše.
Polona Moličnik
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ŽENSKE 20. STOLETJA
Angela Davis
Hotena in agresivna podoba dogodkov iz šestdesetih in sedemdesetih
letih 20. stoletja je prekrila tudi Angelo Davis (rojeno leta 1944 v
Birminghamu v ameriški zvezdni državi Alabami), eno izmed
najpomembnejših ženskih ikon intelektualnega in političnega protesta
20. stoletja.
Agatha Christie
Velja danes, nekaj desetletij po svoji smrti, še vedno za najbolje
prodajano, najpogosteje prevajano, najbolj priljubljeno in po mnenju
mnogih tudi najboljšo svetovno pisateljico kriminalk. Njena
priljubljenost se tudi v prihodnosti najverjetneje ne bo zmanjšala.
Skrivnost njenega uspeha – in skrivnost pisateljic tega žanra, ki je
dolga leta veljal za privilegij pisateljev in moškega bralstva – je
predvsem v razbijanju kulturnih predsodkov o spolih.
Brigitte Bardot
Ko se je sredi stoletja v Franciji pojavila igralka z imenom Brigitte
Bardot (BB), je postalo jasno, da pop kultura napoveduje resen napad
na intelektualne vrednote, ki so, čeprav so bile alternativne,
zaznamovale Francijo neposredno po vojni: filozofija, poezija,
šansoni. Nenavadna priljubljenost BB v drugih zahodnih državah,
posebno v ZDA, je samo potrdila, da je prepad nastal in da bo ostal
oziroma da elitna alternativna kultura ne more več obstajati v istem
prostoru z novo množično kulturo.
Frida Kahlo

Gertrude Stein
Ena izmed najbolj skrivnostnih pisateljic 20. stoletja, ameriška
avtorica, delujoča v Parizu, ki so jo mnoge generacije žensk na novo
odkrivale, pri tem pa so vsako zmeraj znova osupnile njena izvirnost,
vsestranskost ter intelektualna samoprepričanost.
Juliette Greco
So ženske, ki kratkomalo fascinirajo – z nadarjenostjo, s
sposobnostjo, da se spreminjajo, s prisotnostjo. Ob tej šansonjerki,
rojeni leta 1927, je težko določiti pravo osnovo ikone: tako
spremenljiva, večstranska in dolgotrajna zagotovo nosi številne
pomene, ki v različnih trenutkih prebujajo novo, različno občinstvo,
vendar vedno vsebje prepoznavne elemente, ki povezujejo okus in
zanimanje povsem različnih generacij.
Marlene Dietrich
Vse, kar je bilo povezano s to igrlko,
je bilo skrivnostno, zapleteno in
nenehno predmet napačnih razlag.
Škandali, ki jih je izzivala vso
življenje, so bili vedno posledica
premišljene provokacije in jasnega
osebnega stališča. Na njej in okoli nje
ni bilo nič spontanega in naravnega,
razen doslednega individualizma.
Petra Kelly
Londonski dnevnik Times jo je tik pred smrtjo razglasil za eno
najvplivnejših ženc ob koncu tega stoletja. Bila je političarka in
intelektualka novega kova, neposreden sad duha leta 1968, simbol
nove Nemčije in nove Evrope, aktivna in bojevita pacifistka,
feministka, borka za varstvo okolja in zaščitnica majhnih narodov in
človekovih pravic.
Taslima Nasrin
Kateri
ženski
prejšnjega stoletja je
uspelo
povzročiti
demonstracije, ki se
jih je udeležilo več
kot 300.000 ljudi, in
katera od njih je bila
vzrok
večdnevne
splošne stavke v
državi?
Taslima
Nasrin,
pesnica,
novinarka
in
esejistka
iz
Bangladeša. Stavke in demonstracije so organizirali islamski
fundamentalisti v njeni državi, na njih pa so postavili dve jasni
zahtevi – da Taslimo obesijo in knjige uničijo.

Velika mehiška slikarka Frida Kahlo, ena največjih slikark 20.
stoletja, se je rodila leta 1907, a je datum svojega rojstva pogosto
spreminjala, da bi bilo videti, kakor da se je rodila leta 1910, v
pomembnem letu mehiške revolucije. V svoji umetnosti je povezala
barve in slog naivnega ljudskega sikarstva, njegovo statičnost in
karnevalsko ornamentiko, izkušnje evropskega fauvizma in
postimpresionistične naive in skoraj rembrantovsko prevzetnost s
svojimi liki. Njena glavna tema slikarstva pa je vedno bila bolečina,
ta pozna samo en osrednji lik in to je ona sama, njeno stanje, strah
pred smrtjo in en sam medij – sanje.

Taslima Nasrin svetovnemu feminizmu in ženskam zastavlja ključna
vprašanja: Ste se sposobne javno upreti? Imate dovolj moči, da
govorite brez cenzure? Ali pa ste vso energijo porabile za majhne
korake?
Odgovori bi morali biti jasni. Taslima Nasrin je danes, če nič
drugega, najbolj vidna živeča ikona za ženske tega sveta; je točka, v
kateri se srečujejo minimalne zahteve družbeno zatiranih žensk
tretjega sveta in zahodna teorija feminizma.
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Štefka Kučan
Štefka Kučan, nekdanja prva dama Slovenije, ki, čeprav tega naslova
nikdar ni marala in je ves čas poudarjala, da skuša biti le dobra
soproga svojemu možu, je postavila zelo visoke standarde, kakšna
mora biti ženska ob boku 'očeta naroda'. Ni bila le izvrstna
gostiteljica
najvišjih
državniških
obiskov,
nenehno
na
izpopolnjevanju glede protokola, tujih navad, običajev in kultur, v
čemer je zadnja leta dosegla svojevrsten slog in popolnost, ni zgolj
opravljala nalog, ki jih ji je naložila funkcija njenega moža, temveč je
bila ves čas tudi ambasadorka srčne kulture in omike, naših običajev
in kulture, iskrena bojevnica za dobro vseh ljudi. Ljudje jo imajo
radi, ker je v druženju z njimi vedno uživala in obenem odprto
pokazala, da jo prizadenejo krivice, trpljenje in bolečina, zaradi česar
je bila pogosto pobudnica ali pokroviteljica najraznovrstnejših
dobrodelnih akcij. Temperamentna ženska, ki je rajši iskrena z
napakami kot perfekcionistka brez duše, se je tako za vedno zapisala
v srca Slovencev.

obiskujejo najrazličnejše seminarje, sodelujejo na humanitarnih
prireditvah, obravnavajo teme, ki se vežejo na družino, otroke in
ostale življenjske radosti in tegobe, udeležujejo se najrazličnejših
predstav in razstav po celi Sloveniji in prav tako članice tega društva
prihajajo iz najrazličnejših koncev naše male dežele, tako da ena
kultura trči ob drugo in tako se rojevajo ideje.
Zbrala sem nekaj nasvetov, kako kot ženska uspeti v poslovnem
svetu, za katere mislim, da vam bodo, če ne zdaj, pa kasneje v
življenju, koristili. Izbrane besede sem našla v intervjujih z uspešnimi
poslovnimi ženskami pri nas, in sicer z Janjo Bratoš, predsednico
uprave Leka, Romano Pajenk, predsednico uprave Probanke, Tatjano
Fink, predsednico uprave Trima Trebnje ter Majo Makovec Brenčič,
izredno profesorico na ekonomski fakulteti.

•

•

•

•

•

Članek končujem podobno kot že kakšnega prej, in sicer: ta seznam
lahko nadaljujem v nedogled. Izpustila sem ogromno pomembnih
imen in zgodb, ki so zaznamovale to stoletje, kar pa ne pomeni, da ne
obstajajo ali da jih ne poznamo in se po njih ne zgledujemo in jih
občudujemo.

•

•

Za konec pa bi rada zapisala še eno pomembno stvar. Prva država, ki
je uvedla splošno volilno pravico, je bila Nova Zelandija. Kako
močno so pri tem zamujale »velike« in »pomembne« države, sodi v
novejšo zgodovino sramote. V zgodovini običajev ima demokracija
brez predstavnikov in posrednikov svoje »niše«, v katerih so ženske
odločale o stvareh, pomembnih za skupnost in še zlasti za skupnost
žensk.
Polona Moličnik

POSLOVNE ŽENSKE
V Sloveniji je ogromno poslovnih priložnosti za ženske, zato se
moramo naučiti poudariti svoje prednosti, organizirati in sodelovati z
moškimi.
Pri nas je ustanovljeno Društvo
poslovnih žensk Slovenije F.A.M.
oz.
Association
of
Female
Managers, katerega ustanoviteljica
in vodja društva - Silvia (Nemec)
Lippai, je Korošica, doma z Mute.
Ni pa edina predstavnica naših
krajev. Omenila bi tudi gospo
Bernardo (Stojan) Lasan iz Slovenj
Gradca. V tem društvu ženske

•

•

•

•

•

•

Ko se odločate za novo delovno mesto, se nikoli ne odločite
samo na podlagi denarja oziroma višje plače. Odločite se na
podlagi tega, kaj bi rade počele in kaj ste sposobne početi.
Razvoj kariere ne pomeni vedno napredovanja po hierarhični
lestvici navzgor - napredovanje je lahko tudi horizontalno.
Da bi uspele, ni treba zamenjati veliko služb. Različne izkušnje
si lahko pridobite tudi tako, da krožite po različnih delovnih
mestih v enem podjetju.
Ženska se mora naučiti stopiti v moške čevlje in dojeti, kako
oni dojemajo določene besede. Ko se enkrat naučiš
komunicirati tako, da te moški razumejo, veliko lažje opravljaš
svoje delo.
Čustva niso ovira pri razvoju kariere, čeprav to trdijo mnogi
moški. Je pa res, da je čustva treba znati obvladati. Žensko
občutljivost izkoristite sebi v prid, tako da prisluhnete svojim
sodelavcem.
Tudi zasebno življenje si je prav tako kot delovnik treba
organizirati in načrtovati čas, ki ga namenite družini. Ko se
igrate z otroki, ne razmišljajte o tem, kaj morate še narediti v
službi.
Namesto da bi si kupile novo torbico ali čevlje, del dohodka
raje namenite za gospodinjsko pomočnico. Ko boste ob sedmih
zvečer prišle iz službe, se boste lahko kakovostno posvetile
partnerju ali družini, ne pa skrbem, katero gospodinjsko
opravilo vas še čaka.
V družini oziroma s partnerjem se dogovorite, da boste gradili
kariero. Podpora partnerja je odločilnega pomena.
Med porodniško odsotnostjo spremljajte, kaj se dogaja v
podjetju in na trgu. Tako bo vrnitev v službo veliko lažja,
začutili pa boste tudi, kdaj je pravi čas za vrnitev.
Priznajte, kadar ste naredili napako, in dopustite, da so
sodelavci boljši od vas pri iskanju rešitev. Tako boste pridobili
avtoriteto.
Sami sebe morate poznati. Pomenite se s sabo in ugotovite, kaj
bi radi počeli, ter si postavite jasne cilje. To storite čim prej, že
med študijem, da boste pripravljeni na iskanje prave službe.
Avtoriteta ni odvisna od spola - dobite jo tako, da vam ljudje
zaupajo. Zaupali vam bodo, če boste počeli tisto, kar zahtevate
od njih, in če bodo vaša dejanja podpirala vaše besede.
Izjemna prednost moških je, da so bolj samozavestni, predvsem
takrat, ko nimajo dovolj informacij ali vprašanja ne poznajo do
podrobnosti. Ženske se morajo naučiti hitreje odzvati, "skočiti",
ko je treba, biti včasih tudi
malce poredne.
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Ženske se morajo naučiti pozicionirati v poslovnem svetu - in to
kot enakovredne.
Če dosežeš v podjetju najvišjo funkcijo, na primer predsednice
uprave, to ne pomeni konca ali vrhunca kariere. Delo postaja z
leti čedalje bolj, ne čedalje manj razburljivo - seveda če te
veseli in ti ponuja dovolj izzivov.
Otroke imejte čim prej, če je mogoče, že proti koncu študija. V
začetnih letih kariere boste imeli v službi manj odgovornosti ter
s tem več časa in energije za otroka in družino.
To, da ste ženska in vam je težje, ni nikakršen izgovor. Vsak
posameznik, ne glede na spol, si mora izbojevati svojo
priložnost za napredovanje.
Kadar sestavljate time, pazite, da bodo mešani po spolu, starosti
in izobrazbi. Takšni timi se v praksi vedno izkažejo kot
najučinkovitejši.
Ženske so pogosto boljše organizatorke od moških, ker
poskrbijo, da se projekti izvedejo do konca, v nasprotju z
moškimi, ki imajo običajno boljšo samopodobo. Vloge in
veščine razvijajte že med študijem, vedno v interakciji z
nasprotnim spolom.
Ključ do avtoritete je v strokovni podkovanosti in doslednosti,
četudi ste mladi in ženska.

V lanskoletni raziskavi o najvplivnejših ženskah v slovenskem
gospodarstvu se je že tretje leto zapored na prvo mesto uvrstila
Tatjana Fink, ki so jo bralci revije Manager postavili tudi na prvo
mesto lestvice najbolj spoštovanih managerk.
Ženske se pogosto prebijejo na vrh v kriznih razmerah in to drži za
precej managerk, ki so na vrhu lestvice najvplivnejših žensk v
slovenskem gospodarstvu. Tatjana Fink, Cvetka Selšek, in Sonja
Gole so gotovo managerke, ki so ob nastopu mandata vlekle družbe
iz blata in jih spremenile v zvezde. Ženske sicer stabilno ohranjajo
svoje položaje in vpliv, prebijajo se tudi v uprave največjih podjetij
(Petrol, Gorenje, Mercator).

Seveda pa je kasneje v odraščanju velik zunanji dejavnik tudi šola, v
kateri vsak posameznik ugotovi, kateri šport mu je všeč in v katerem
se vidi.
Mislim, da so danes ženske v športu vedno bolj uspešne, bolj fizično
sposobne in hitro se približujejo moškim. Vendar pa kljub športnim
aktivnostim,
še
vedno
najdejo
dovolj časa za
svoje otroke.

Za popestritev in
da
sami
sebe
preverite,
koliko
poznate ženske v
športu, lahko rešite
križanko oziroma napišite odgovore na vprašanja, ki na koncu v
zatemnjenih kvadratkih dajo zanimivo rešitev.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smučarka, doma iz Črne na Koroškem.
V katerem športu je Urška Žolnir marca zmagala na turnirju v
Pragi?
Kateri ženski rokometni klub je dosegel pokal Slovenije leta
2004/2005?
Kako imenujemo časovno omejen del dvoboja?
Slovenska avtomobilska dirkačica.
Uspešna telovadka, ki ji leži bolj greda kot parter.
Princeska smučarskega teka.
Kako se imenuje začetek tekmovanja?
V katerem športu je Natalija Gros osvojila naslov državne
prvakinje leta 2006?
Katera športnica je v badmintonu osvojila naslov evropske
univerzitetne prvakinje?
Najboljša slovenska atletinja na dolgih progah.
Brez česa ni dosežkov pri športu?
Katera oprema je pri vsakem športu nujno potrebna?
13

Za konec pa naj omenim še nekaj vplivnih žena, ki so se uvrstile na
visoka mesta v raziskavah revije Manager: Andrijana Starina Kosem,
Tatjana Fink, Barbara Brezigar, generalna državna tožilka, Alenka
Žnidaršič Kranjc ter Danica Purg, dekanka, direktorica in
ustanoviteljica poslovne šole IEDC Bled.
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ŠPORT IN ŽENSKE
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S športom se ljudje srečujemo vsak dan, vendar ga vsak posameznik
doživlja drugače. S športom se lahko ukvarjamo kot aktivni
udeleženci, s prisotnostjo na raznih športnih prireditvah ali pa z
gledanjem športa preko televizijskih zaslonov. Šport je pomembna
dejavnost v življenju posameznika, z njim se ukvarjamo iz različnih
razlogov: zaradi zdravja, rehabilitacije, razvedrila, želje po zmagi, po
drugi strani pa tudi po zabavi gledalcev in seveda ustvarjanju
prihodka.
Šport ni le telesna aktivnost, ampak postaja v svetu vse bolj
pomembna dejavnost v življenju ljudi. Ženske so seveda na mnogih
področjih športa diskriminirane. To se pokaže že pri vzgoji otrok. Že
od samega začetka odraščanja starši izberejo, kateri šport naj bi
njihov otrok vzljubil. Starši učijo svoje otroke motoričnih veščin, ki
so pri fantih in dekletih že pri vzgoji zelo različne.
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KAKO JE BITI MAMA IN HKRATI
ŠTUDENTKA?
Torej, kako oziroma kje naj začnem?
Zakaj takšen naslov in ne obratno? Zato, ker je biti mama zame še
vedno na prvem mestu! Res je, da trenutno preživim na predavanjih
in vajah večino svojega časa, kasneje pa je še doma treba postoriti kaj
za šolo (seminarske naloge, dispozicije,…), ampak vse to pride na
vrsto šele, ko moja hčerka Laura zaspi. Kar pa je včasih kar pozno,
posebej zdaj, ko se je prestavila ura in ji čisto »uničila« ritem spanja.
Zato včasih bedim precej dolgo, da naredim vse, kar je potrebno.
Kako sem sprejela odločitev, da sem se vpisala naprej v šolo??
Takrat, ko sva se odločala za otroka, ni bilo tako enostavno, saj
moraš hkrati sprejeti tudi posledice, ki jih prinese takšna odločitev življenje se spremeni za 100 %. Ni več zabav, ponočevanja,
brezskrbnega življenja, saj veš, da je otročiček odvisen od tebe in
brez tebe ne more preživeti. Ampak te ljubi brezpogojno, kakor ti
ljubiš njega. Ni mi žal,da sem se tako odločila in šla v precej
drugačno smer kot ostali študentje, saj takega veselja, kot ti ga da
otrok, ti ne more dati nič oziroma skoraj nihče drug. Poleg tega sem
dozorela in zdaj gledam na šolanje z drugačnimi očmi kot nekoč..
V tistem času, ko se je rodila Laura, sem bila vse leto doma na
porodniškem, tako da sem prvo leto njenega življenja preživela
zraven nje 24 ur na dan, saj me je potrebovala. Takrat nisem bila
vpisana v šolo, saj sem si po zaključku gimnazije vzela nekaj časa
zase (kar 2 leti in eno za otroka). Ampak Laura je iz dneva v dan
rasla, eno leto je minilo, kot bi mignil, in treba se je bilo odločiti,
kako naprej. Ali grem v službo, ki jo je v teh časih izjemno težko
dobiti, posebej še brez poklica, ali pa se vpišem v šolo.
Odločitev je padla in zdaj sem že nekaj
mesecev redna študentka višje šole,
smer komercialist. Moram reči, da me
ta študij vedno bolj veseli in vem, da
sem se prav odločila. Res je da je malce
bolj naporno, saj se trudim hoditi tudi
na predavanja, kar se mi je zaenkrat
obrestovalo, saj se mi pred kolokviji ni
bilo treba toliko učiti, ker sem si tam
veliko zapomnila.
Učim se ob večerih, ko detece zaspi,
prav tako pa takrat delam seminarske
naloge in ostalo za šolo. Drugače ne
gre, saj me je, ko pridem domov,
izjemno vesela in bi se igrala,
pogovarjala, mi daje poljubčke, hoče
biti zraven mene, karkoli delam. Rada
riše in vsi moji zvezki bi bili
počečkani, če bi to delala takrat, ko je
ona zraven. Je tudi zelo pridna, razume
veliko stvari, ve, kaj je prav in kaj ni, je
pa seveda tudi otroško igriva in je zelo
rada v središču pozornosti, kar ji zelo
dobro uspeva. Takrat, ko sem jaz doma,
hoče biti večinoma v moji bližini, saj
že izjemno dobro ve, da nisem več
doma ves dan. Kakor se pač odloči –
včasih sem to jaz, včasih pa hoče biti
samo zraven očeta.

Ampak takrat, ko se igra z mano, me stisne k sebi in mi pokaže, kako
me ima rada, sem zelo srečna in tega ne bi zamenjala za nič na svetu.
Ko se igrava, lahko tudi jaz pozabim na vse obveznosti, težave, ki so
del vsakodnevnega življenja. Zato tisti dragoceni čas, ko sem
dopoldne in ob večerih doma, izkoristim, da sem čimveč zraven nje,
saj vsak dan mine hitreje in nikoli več ne bo stara toliko, kot je sedaj.
Res je tudi, da če mi ne bi pomagal Peter (torej Laurin očka in moj
fant) ter me podpiral pri moji odločitvi za šolanje ter moji in njegovi
starši, ne bi mogla hoditi v šolo. Takrat, ko sem na predavanjih, mora
nekdo pazit na Lauro - večinoma je to očka Peter ter njegovi starši Laurina dedek in babica, ki ju ljubkovalno kliče bibi in dedi. Vedno
pa komaj čakam vikend, ker imam takrat več časa za družino.
Nikoli ne bi zamenjala starševskega in študentskega življenja obenem
za brezskrbno študentsko življenje, čeprav me včasih mika, da bi šla
na zabavo in pozabila na vse. Včasih grem oziroma greva s fantom
skupaj, ampak vedno me malce skrbi, ali moja punčka doma spi ali
ne, pa čeprav vem, da že zelo dolgo spi cele noči.
Do zdaj sem lahko dobro uskladila šolske in starševske obveznosti.
Upam da bo tako tudi naprej. Teh nekaj mesecev do konca predavanj
bo izjemno hitro minilo, vmes pa so še obveznosti. Malce težje bo v
času izpitov, saj bom morala takrat dati vse od sebe, da se bom
naučila za kolokvije in izpite. Ampak tako je pri vseh stvareh - moraš
se potruditi, da kasneje žanješ dobre rezultate. Če se potrudim zdaj,
bom imela po koncu izpitnih rokov zaslužene počitnice in seveda več
prostega časa, ki ga bom lahko brezskrbno preživljala s svojo
družinico in ob opravljanju družinskih obveznosti.
Na koncu moram reči, da moraš samo znati uskladiti svoje
obveznosti in organizirati svoj čas, pa ni nič tako težko, kot se zdi na
prvi pogled, saj če se za nekaj potrudiš, se ti kasneje v življenju
obrestuje.
Monika Ketiš
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MEH IN SMEH
Znano je, da se danes veliko mladine zanima za narodnozabavno
glasbo in posledično nastajajo številni mladi ansambli, ki izvajajo
tovrstno glasbo. Tudi v našem razredu imamo pevko Urško Dokl, ki
poje pri ansamblu MEH in SMEH. Odločila sem se, da jo malo
povprašam o njenem glasbenem udejstvovanju.

Kako dolgo že nastopaš s tem ansamblom in kako ste se našli?
Urška: Skupaj nastopamo že dve leti in pol, večina članov prihaja iz
Šmiklavža pod Graško goro. Z nekaterimi člani pa sem že dolgo
prijateljevala.
Videli smo vas nastopati v oddaji Pri Jožovcu z Natalijo. Kakšni so
bili občutki in kdo je bil pobudnik, da sodelujete v oddaji?
Urška: Ni bilo posameznega pobudnika, ampak je bila odločitev
skupna. Med mnogimi ansambli smo bili sprejeti na tekmovanje.
Nastopali smo trikrat, prišli smo do polfinala. Poleg tega smo bili
navdušeni, ker smo nastopali v Avsenikovi dvorani, saj je on naš
vzornik. Igramo in pojemo večinoma njihove pesmi. Sedaj nas pozna
kar veliko ljudi.
No, pa se vrnimo k tebi. Poješ torej narodno in narodnozabavno zvrst
glasbe. Katera ti je trenutno najbolj pri srcu?
Urška: Trenutno narodnozabavna.
Ali kaj razmišljaš o tem, da bi nadaljevala solistično kariero? Kot
vem, se tudi tvoj oče ukvarja s petjem. Ali je bil on glavni krivec za
to, da si postala pevka?
Urška: Ne. Ni bil ravno krivec, ampak pobudnik, vendar pa mi je dal
prosto pot, da se sama odločim.
Kakšne načrte imate z ansamblom?
Urška: Sedaj snemamo pesmi in pripravljamo CD, čakajo nas razni
festivali in nastopi. Želimo pa si nabrati »kilometrov« in čim več
zabavati ljudi.
No, pa smo pri koncu. Urška, tebi in ansamblu želim uspešno kariero
in da bi bili še naprej tako uspešni.
Kot vidite, so fantje in dekle zelo uspešni in zmeraj pripravljeni na
zabavo. Urška zelo dobro usklajuje vaje z ansamblom in šolo, tako da
nima problemov. Čeprav imajo veliko nastopov, imajo tudi proste
vikende
Eva Slatinek

VELIKONOČNI PRAZNIKI
Kako se je začela tvoja glasbena kariera?
Urška: Prihajam iz glasbene družine, pojem že od malih nog.
Sodelovala sem pri pevskih zborih, tudi pri nekaterih ansamblih. Pred
dvema letoma in pol sem začela sodelovati z ansamblom MEH in
SMEH.
Pred časom smo te videli in slišati nastopati v bitki talentov pri
Mariju. Kako se spominjaš tega nastopa?
Urška: Prijavile so me kolegice. Nisem prvič nastopala pred
televizijskimi ekrani. Počutila sem se zelo dobro, vendar je bilo zelo
utrujajoče, saj smo snemali ves dan, bilo je veliko ličenja, saj je bilo
pod žarometi vroče in so nam sproti popravljali make up.
MEH in SMEH je kar zanimivo ime, verjetno kaže na to, da ste vsi
člani dobre volje in pripravljeni na smeh. Ali kdo od članov posebej
izstopa, kar se tega tiče?
Urška: Ime je prišlo iz tega, ker smo zmeraj dobre volje in ker
igramo na meh in se nam je zdelo to ime tudi čisto preprosto. Mislim,
da kar jaz izstopam, saj me vsi poznajo po dobri volji, sem zelo
zgovorna in se rada smejim. (smeh)

Že davno pred nastopom krščanstva je naše ljudstvo v aprilu slavilo
zmago dobrih pomladno-poletnih duhov nad zimskimi demoni. V
krščanstvu so se ta slavja sicer preoblikovala, a ohranila so dediščino
starodavnih običajev. Tako je še danes v velikonočnih praznovanjih
vrsta poganskih prvin.
Priprave na veliko noč so se začele že precej pred velikonočno
nedeljo, z njimi pa je povezana marsikatera šega in verovanje.
Tiha nedelja: v cerkvah in domovih zagrinjajo razpela, ker so »judje
hoteli Kristusa kamenjati, a se jim je skril«.
Cvetna nedelja: na cvetno nedeljo dajejo v butare po tri enoletne
leskove šibe in vejice bršljana, drenovine, brinja in oljko. Te
blagoslovljene šibe nato dobro shranijo. Če se je pripravljala nevihta,
so kmetje vrgli na ogenj te vejice, da bi pregnale nevihto in točo.
Tudi ob setvi so jih rabili za srečo.
Na veliki četrtek in petek v katoliških cerkvah utihnejo zvonovi,
namesto zvonov klobota raglja. Takrat gredo »zvonovi v Rim«. To je
dan barvanja pirhov.
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Če na veliki petek dežuje, bo sušno leto in slive bodo črvive. Če
sadno drevo noče roditi, pojdi na veliki petek pred sončnim vzhodom
pod njega in trikrat s sekiro zamahni proti njegovemu deblu.
Na veliko soboto je bil dan blagoslavljanja jedi v cerkvi.
Če se dekle želi omožiti, naj se podviza, da bo prva prišla
iz cerkve z »žegnom«.
Če potreseš nerodovitno sadno drevo na veliko soboto, ko
se spet oglasijo zvonovi, bo rodilo.
V pomlad mora vsak stopiti čist. Voda ob veliki noči ima
čarodejno moč. Če so se Kranjci v starih časih na veliko
soboto zjutraj umili v studenčnici, jim tistega leta ni bila
nevarna niti kuga. Dekleta pa so se umivala takrat zato, da
bi bila lepša.
Velika noč - vuzem
Veliko noč v nekaterih naših krajih imenujemo »vuzem«.
Besedo izvajamo iz »vzeti« - po dolgem
štiridesetdnevnem postu je spet dovoljeno »vzeti« meso.
V vsem vzhodnem delu Slovenije so na velikonočno
soboto zvečer goreli kresovi - vuzemnice. Korošci pa so
tega dne nosili po vasi smolnice - bakle, da bi »coper
odgnali« in prosili za dobro letino.
V različnih krajih naše dežele je bil v navadi velikonočni ropot, ki naj
bi pregnal zle sile in ki so ga naši dedje uprizarjali na različne načine.
Ragla je starodavno čarodejno orodje, ki naj z ropotom prežene
demone. Dolenjci pa so uganjali še mnogo večji trušč. Pred cerkvena
vrata so nanosili stare škafe, skrinje, omare in nato z gorjačami
udrihali po kupu lesene ropotije.
V Prekmurju čarovnice v veliki noči baje odvzamejo kravam mleko,
zato so fantje tam na veliki četrtek pokali z biči in tulili v mlečne
piskre, da bi jih pregnali. Na Gorenjskem pa so z istim namenom
fantje na velikonočno nedeljo streljali z možnarji.
Na velikonočno nedeljo - vuzem so v Beli krajini včasih puščali ovce
na njive, »da šenico pristrižejo«. Potem coprnice niso mogle
škodovati klasju. Ta dan so bile gostilne prazne. Družina se je držala
doma.

V SNEŽNEM METEŽU
Gorim!
Sneg se topi pod mojimi vročimi stopali.
Stopinje pa izginjajo.
Sled za menoj izginja.
Ni me!
Norim v divji svobodi!
Lahko sem, lahko žarim,
lahko čutim in vstopam v svet
brezmejne svobode.

Velikonočne jedi
Po dolgem štiridesetdnevnem postu so se velikonočne dobrote kaj
prilegle: gnjat, pirhi, potica pa tudi stara kranjska aleluja: jed iz
posušenih in stolčenih repnih olupkov, skuhanih v svinjski juhi. Ta
jed nas spominja na leto 1529, ko je bila v naših krajih huda lakota.
Kadar so jedli velikonočno jagnje, je bilo kosti dobro shraniti. Če
govedo zboli, sežgi te blagoslovljene kosti, jih stri v prah in govedo
bo ozdravelo.
Najpomembnejša velikonočna jed je vsekakor jajce - podoba
rodovitnosti, izvor življenja. Rdeče pobarvana jajca se imenujejo
pirhi, pisano barvana in poslikana pa pisanice. Lupine pirhov imajo
čarodejno moč. Strte lupine so včasih trosili okoli hiše, da bi
odganjali kače in drugo golazen. Tudi kokoši menda bolje nesejo če
jedo lupine pirha.
Katja Uranjek

Kako je svet lep, ko ga objameš!
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MARČEVSKI DNEVI
3. marca 2007 je bil popolni lunin mrk viden iz Evrope, Afrike,
Azije in Grenlandije, delni pa v celotni Ameriki in Avstraliji. V
Sloveniji se je pričel ob 21.18, vrhunec je potekal med 23.44 in
23.58, končal pa se je ob 3. uri zjutraj.
Posebnost tega Luninega mrka je bil rdečkast sij, ki ga je povzročilo
lomljenje sončne svetlobe ob Zemljino atmosfero.
Naslednji popolni Lunin mrk, ki bo viden tudi v Evropi, bo 28.
avgusta 2015.
Zanimivost: Lunin mrk nastane, ko so Sonce, Luna in
Zemlja v ravni črti in je Zemlja na sredini. Če se to
zgodi, se od dela ali celote Lune svetloba ne more
odbijati, ker je v senci Zemlje, in tako Luna postane
nevidna, čeprav bi takrat morala biti polna luna. Vseeno
pa se nekaj lomljene svetlobe odbije preko Zemljinega
ozračja na Luno. Večina modre svetlobe se razprši in
večinoma ostane samo še rdeča, zato se Luna sveti v
teh barvnih odtenkih. Pri tem je barva Lune odvisna od
trenutnih lastnosti zemeljske atmosfere, dejavnosti
Sonca ter razdalje med Zemljo in Luno. Do pol
senčnega Luninega mrka pride, ko Luna zaide v
Zemljino polsenco in se sence sploh ne dotakne. Sij
Lune se le malo zmanjša, zato mrka neizkušeni
opazovalec sploh ne more opaziti.

MTBO – KAJ ZA VRAGA JE TO?
ORIENTACIJA Z GORSKIMI KOLESI
Maja Z.: »Šah na kolesu…«
Grega R.: »Najlažji način, da se na bajku znoriš in pri tem celo
uporabljaš možgane…«
Andrej D.: »Šport za vsakogar, ki se ne boji vsaj malo izgubiti in si
vsaj malo zvišati srčnega utripa.«
V Slovenj Gradcu bo 21. in 22. aprila 2007 že tretje leto zaporedoma
potekalo tekmovanje v orientaciji z gorskimi kolesi (MTBO).
Člani Orientacijskega kluba Slovenj Gradec želimo ta zanimiv šport
predstaviti tudi tistim, ki do sedaj zanj še niso slišali ali zanj zbrali
dovolj poguma. Zato dva tedna pred 3. pokalom Slovenj Gradca
organiziramo
Predstavitveno mtbo tekmo

7. marec: dan vojne mornarice Slovenske vojske
8. marec: dan žena
10. marec: štirideset mučenikov
14. marec: dan pi

Cel dogodek bo predvsem družabnega zna aja, saj boste imeli
priložnost odpeljati progo, ki tehnično ne bo zahtevna, bo pa
zanimiva in atraktivna. Potekala bo po mestu Slovenj Gradec in
njegovi okolici. Dolžina proge za tiste, ki bodo izbrali najhitrejšo pot
bo približno 12 km. Pri vožnji je seveda potrebno upoštevati cestno
prometne predpise.
V uporabi bo tudi elektronski sistem za kontrolo in merjenje časa,
zato boste na cilju lahko dobili to en izpis časa na progi in vmesne
čase med posameznimi kontrolnimi točkami.

Zanimivost: vrednost π, natančna na prvih
štiriinšestdeset števk je:
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288
41971 69399 37510 58209 74944 592...

Pred tekmovanjem bomo člani Orientacijskega kluba Slovenj Gradec
na voljo za pomoč in nasvete glede orientacije.

21. marec: pričetek pomladi, svetovni dan poezije

KDAJ? Sobota, 7. april 2007 ob 14:00, štart ob 15:00.
KJE? Pred športno dvorano Slovenj Gradec.
KAJ POTREBUJEM? Gorsko kolo, zaščitno čelado in dobro voljo.
KOLIKO TO STANE? Ni , plača se le izposoja čipa (2 EUR).

22. marec: svetovni dan vodá

Več informacij lahko dobite na:

15. marec: svetovni dan varstva potrošnikov

23. marec: svetovni dan meteorologije

http://www.ok-sg.si/smf/index.php?topic=375.0
http://www.ok-sg.si/sgmtbo07

25. marec: materinski dan

grega@slorational.si
Polona Moličnik

tel.: 031 749 113
Maja Zavrl
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HOROSKOP
VODNAR 20. 1. – 17. 2.

LEV 22. 7. – 22. 8.

Če je potrebno, se pogovorite z nekom, ki mu zaupate in ki ve, kako
vam najbolje svetovati, vendar pa kočljive podrobnosti zaenkrat
zadržite zase. Občutek, da svojega življenja ne živite tako polno, kot
bi morali, ne bo prešel sam od sebe, spremembe so neizbežne in
dobrodošle, le teren zanje je potrebno pripraviti.

Težave vas bodo našle ali pa jih boste našli sami, vendar vam
energije ne bo zmanjkalo, s sredinim vstopom Sonca v znak ovna se
bo kar podvojila, potrojila. Še bolj sijoči boste, zato ne skrbite opazili vas bodo! Morda bo kriva pomlad, da si boste zaželeli
spremembe, morda ne boste razpoloženi za sklepanje kompromisov,
vsekakor pa razdvojeni med strastjo in razumom.

RIBI 18. 2. – 19. 3.

DEVICA 23. 8. – 22. 9.

Enkrat za spremembo sprejmite podrejeno vlogo in se pustite
zapeljati partnerjevim načrtom. Za delo boste lahko bolj učinkovito
poprijeli proti koncu tedna, odprle se vam bodo možnosti, ki jih prej
niste niti videli. Vašega večnega nemira ne bo moč krotiti prav dolgo,
saj vas bosta petek in sobota zapeljevala s svojo žurersko energijo, ki
se ji ne boste mogli upreti.

Pod močnim vplivom Venere si boste zaželeli lepšega in boljšega
življenja, uživanja v stvareh, za katere si sicer redko vzamete čas,
ampak pomlad bo pač tudi od vas zahtevala svoje. Seveda boste od
vseh pričakovali, da so vsaj na podobni valovni dolžini, in če se to ne
bo zgodilo, boste imeli dolg nos. Postali boste sumničavi.

OVEN 20. 3. – 19. 4.
Naredili boste vse, da izboljšate svoj položaj. Morda boste celo
preostri, zato se zamislite nad svojim ravnanjem, preden prizadenete
tudi svoje najbližje. S partnerjem se bosta pogosto razhajala v
mnenjih, lahko pride do izbruhov jeze in ljubosumja, ki ju bosta
reševala med rjuhami.
BIK 20. 4. – 19. 5.
Če si želite popestritve ljubezenskega življenja, boste morali tudi
sami dati nekaj pobude zanjo. Sicer boste v tem mesecu občutljivi,
večkrat potrti, slabe volje in nagnjeni k samopomilovanju. V službi
vas čaka veliko zamudnih opravil, ki ste jih puščali za zadnji
trenutek, in zdaj je prišel.
DVOJČKA 20. 5. – 19. 6.
Komunicirali boste z okolico, ki ne bo razumela, da ste nezadovoljni
s svojim položajem, plačo, sodelavci ali pa kar z vsem skupaj. Kljub
temu ne bežite stran od težav, saj boste tako dajali vtis, da se vam nič
ne ljubi. Počasi in previdno poskusite poiskati rešitve, ki bi
zadovoljile obe strani. V podobnem položaju se boste znašli tudi v
ljubezni, vendar le sami veste, ali se vam splača vztrajati ali ne.
RAK 20. 6. – 21. 7.
Ko si jih boste priznali, se jih naučite pravilno uporabljati, saj kljub
vsemu to niso bližnjice do cilja, ki jih tako radi uporabljate. S sredino
meseca se za vas začenja cvetoče obdobje, ki se bo odražalo tudi v
izboljšanju ljubezenskih odnosov - izkoristite ga za vnos
pomladanske svežine!

TEHTNICA 23. 9. – 22. 10.
Vaš trud ne bo ostal neopažen, pritegnili boste pozornost nadrejenih
in nekaj zavistnih pogledov okolice, vendar se ne dajte motiti. Partner
bo presenečen nad vašo toplo čustvenostjo in posluhom zanj, samski
lahko v iskanju avanture naletite na zanimive ljudi in se z nekaterimi
še posebno povežete.
ŠKORPIJON 24. 10. – 22. 11.
Naj vas velika količina dela ne utrudi toliko, da si ne bi vzeli časa za
ljubezen. Začetek meseca boste preživeli v precej stresnem
razpoloženju, s koncem pa se bodo stvari začele umirjati in dobivati
obliko, ki ste si jo zamislili. Prijatelji vas bodo razveselili s prijetno
novico - razlog več, da se jim posvetite in se zabavate.
STRELEC 23. 11. – 20. 12.
V sebi boste sprostili zavore, ki so vašim čustvom tako dolgo
preprečevale prosto pot, zdaj se jim boste prepustili in začeli v njih
tudi uživati. Če ste samski, boste ohranili določeno mero previdnosti,
ampak vseeno vam bo lepo. V službi bodo stvari tekle nekoliko manj
gladko, težko se boste zbrali in pravočasno dokončali svoje delo.
Koristilo bi vam, če bi se bolj potrudili organizirati svoj čas.
KOZOROG 21. 12. – 19. 1.
Znali se boste zbrati in delovati samostojno, a tudi s sodelovanjem v
skupini ne boste imeli problema. Večja količina energije bo botrovala
potrebi po večji količini gibanja, zato poskrbite, da boste v pogonu.
Svoji nuji po pustolovščinah in spremembah ne boste mogli ubežati,
nekatere med vami čakajo spremembe v partnerstvu.
Polona
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Študijsko leto se za druge letnike naše Višje strokovne šole zaključuje in temu dogodku primerno smo organizirali (študentska skupnost Višje
strokovne šole Ravne, Kompleks ter študentska skupnost naše šole) pravi pravcati študentski žur. Vabljeni ste vsi, študentke, študenti, profesorice,
profesorji, prijatelji, prijateljice, mame, očetje, strici, tete, dedki, babice, bratje, sestre, kakorkoli že, vabljeni ste vsi z družbo v kateri se najbolje
počutite. Koncert se bo odvijal v koroškem mladinskem kulturnem centru – KOMPLEKSu. Lokacija kluba je Čečovje. Opomnila pa bi vas rada, da
gre pobrana vstopnina v dobrodelne namene. Ogromno imamo za ponuditi in prav je, da to delimo z drugimi,ki so te pomoči potrebni.
Vabljeni!

ORGANIZATORJI:
KKŠ,
ŠTUDENTSKA SKUPNOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SG (ŠCSG),
IN ŠTUDENTSKA SKUPNOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE RAVNE (ŠCC)

