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Pa smo »zvozili« predavanja in vaje v letošnjem študijskem letu, in to brez 
večine svojih dosedanjih prostorov. Dokazali ste in smo, da je vendarle 
znanje najpomembnejše, ter šli skozi velik preizkus strpnosti. Vadili smo 
odklop hrupnega okolja in preizkušali meje tolerance ter dela v včasih 
oglušujočih razmerah. Zahvaljujem se vsem študentkam in študentom naše 
šole ter seveda tudi dijakinjam in dijakom šol, ki so gradnjo posredno 
»občutili«, za strpnost. Dokazali ste, da je s skupnim ciljem možno doseči 
veliko pozitivnega za vse vpletene. Zahvala gre tudi direktorici, 
ravnateljem, predavateljem, učiteljem in ostalim strokovnim sodelavcem, 
da so nas podpirali in razumeli.   
 
Kaže, da bodo kljub oteženim razmeram rezultati zelo dobri. S tem mislim 
na dokončano obnovo in nadgradnjo, ki z vsakim dnem dobiva lepšo 
podobo, in tudi na uspešno zaključene izpitne roke, ki so delno že za nami. 
Glavnina izpitnih preverjanj pa nas še čaka, zato vam želimo čim več 
motivacije za študij. Vsem, ki ste v 1. letniku, pomeni vsak opravljen izpit 
korak naprej v 2. letnik, vsem tistim, ki zaključujete 2. letnik, pa korak 
bližje k diplomi. Ne pozabite, da je za ponavljanje letnika prav tako 
potrebno opraviti 30 % obveznosti letnika. Redka je prilika začeti novo 
šolsko leto v novih prostorih, zato se zapišite v generacijo, ki ji bo pripadla 
ta čast.  
 
Izdelati diplomsko delo se kaže sprva kot zelo težavno opravilo, ko pa 
imate končano dispozicijo in pričnete z delom, vse steče hitro proti cilju – 
kot vzpon na hrib, da bi lahko uživali spust navzdol. Res pa je zadnjih 
nekaj metrov strmine najtežjih.. Začnite zdaj, da vas čimprej potegne v 
dolino in na svečano podelitev diplom. 
 
Letos smo v maju že petič slovesno podelili diplome, tokrat drugič 
diplomantom rednega študija programa komercialist. 54  diplomantov smo 
prišteli k dosedanjemu številu 228 diplomantov v obeh programih. Ponosni 
smo, da so dosegli svoj cilj z dobrimi diplomskimi nalogami in s 
samozavestnimi predstavitvami, kjer so pokazali sposobnost aplikacije 
teoretičnega znanja v praksi. S tem smo dobili nove potencialne sodelavce, 
saj tudi nove generacije študentov potrebujejo odlične mentorje.  
 
Iščite motivacijo za izpitne napore tudi v bližajočih se sončnih dneh poletja, 
ki jih boste lahko brezskrbno uživali, če bodo študijske obveznosti že za 
vami. Naj vam prosti dnevi vsem skupaj minevajo po polžje in vas 
napolnijo z energijo za nove izzive, ki vas čakajo v prihodnje. V avgustu in 
septembru, ko se srečamo, bomo skupaj začeli pisati zgodbo novega 
študijskega leta. 
 

Ravnateljica 
mag. Gabrijela Kotnik 
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Vsem vam, študentkam in študentom, želim čim več znanja in sreče pri 
opravljanju izpitov, drugim letnikom pa še posebej veliko inspiracije ob 
ustvarjanju diplomskih nalog. Pa zakaj ponovno isti govor? Ker se splača. 
Cilj je zastavljen. Pot, ki jo boste izbrali za dosego tega cilja je odvisna od 
vas in verjamem, da če si nečesa resnično želite in ste za to pripravljeni 
vložiti svoj čas in energijo, vam lahko uspe ne le to, temveč še več. Po 
opravljenih obveznostih sledijo brezskrbni poletni dnevi. Izkoristite vsaj 
malo mladostniške svobode, ki nam kot študentom pripada. Bodite 
ustvarjalni in predvsem uživajte v tem kar delate. Carpe diem. 
 

Predsednica študentske skupnosti 
Polona Moličnik 
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SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM 2007 

 
 
Veliko truda in odrekanja je potrebno do zaključka študija, zato je 

slavnostna podelitev diplom priložnost, da se študentje skupaj s 

svojimi najbližjimi ter mentorji in predavatelji s ponosom ozrejo na 

premagane napore ter veselijo novega začetka.  

  

Tudi letos je slovesnost potekala v - za to priložnost posebej lepo 

okrašeni - dvorani Kulturnega doma Slovenj Gradec. Celotno 

prireditev je snemala Koroška televizija, diplomante pa je nagovoril 

tudi slovenjgraški župan. Ta je skupaj z ravnateljico višje šole  

podelil 54 diplom, in sicer 33 diplomantom programa poslovni 

sekretar (od tega 16 izrednim) ter 21 diplomantom programa 

komercialist (od tega 12 izrednim). 

 

V do zadnjega kotička zasedeni dvorani so prijetne slavnostne 

občutke z ubranimi glasovi še poglobile pevke zbora Nova. Na 

izviren način sta študentske zgode in prigode ponazorila predstavnika 

študentov rednega študija Polona in Andrej ter požela navdušen 

aplavz. Slavje se je s pogostitvijo nadaljevalo v mestnem hotelu, kjer 

smo po številnih mesecih obveznosti lahko brez naglice pokramljali.  

 

Vsem diplomantom še enkrat iskrene čestitke, številnim, ki jim do 

zaključka manjka le še kakšen izpit in diploma, pa želimo, da zberejo 

dovolj trdne volje, da se številnemu zboru diplomantov naše šole čim 

prej pridružijo. 

 

 
 

 
 
 
 

mag. Majda Bukovnik 
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UMETNA INTELIGENCA 

 
Vsi najbrž vemo, kako je, če je nekdo inteligenten, pameten, 
izviren… Pa saj to bi rad bil vsak izmed nas. Ampak ali vemo, kako 
je biti umetno inteligenten? Mogoče obstaja zdravilo, ki ti ga 
vbrizgajo, in kar naenkrat se nekega dne zbudiš in si inteligenten? Se 
zato reče umetni inteligenci tako, kot se ji reče?? Aaaa,ne!! Vse prej 
kot to! Umetna inteligenca je povezana z roboti, z računalniškimi 
programi, ki jih pišejo računalniški lingvisti, in ti programi se vedejo, 
kot da bi razumeli naravni jezik (angleščino, nemščino..). Sliši se 
naravnost fantastično, da bi roboti ne samo ubogali ukaze, ampak 
tudi razmišljali s svojo glavo, ali pa da bi se naš avto pogovarjal z 
nami. In prav k temu teži umetna inteligenca. Pobližje nam jo je 
predstavil g. Simon Dobnik, ki je pravi ekspert na tem področju.  
 
Njegova zgodba: 
 
Leta 1996 je obiskoval gimnazijo na Ravnah na Koroškem, kjer je 
tudi maturiral in se  čisto naključno po maturi odločil, da bo za nekaj 
tednov odšel v Oxford. Vendar ti tedni so se prelevili v nekaj let. 
Navdušil se je za študij računalniške lingvistike in povem vam, prišel 
je že daleč. Letno se v to študijsko smer vpiše okoli šest kandidatov. 
Simon je do sedaj končal fakulteto, uspešno zagovarjal magistrsko 
nalogo in trenutno piše doktorat o umetni inteligenci, in sicer v centru 
za lingvistiko in filologijo v Oxfordu.  
 
Ker  življenje v angleškem Oxfordu ni poceni, na univerzi, kjer se je 
šolal tudi sam, predava slušateljem 1.  in 2. letnika. Dela tudi v 
računalniškem centru, kjer preučujejo 2 robota. Za lažjo predstavo, 
kako odgovorno in natančno delo opravlja, naj navedem, da ti roboti 
niso kar tako, ampak je vrednost enega okrog 5.000.000 dolarjev. 
Bog ne daj kaj pokvarit!!! 
 
In za konec še nasvet, ki smo ga prejeli od gospoda Simona: Za to, 
kar delaš, moraš biti zavzet! 
 

Rahela Kuduzović 
 
 

 

 
KLUB TAJNIC KOROŠKE IN MEDNARODNO 

ZDRUŽENJE POSLOVNIH SEKRETARJEV 
VABITA K VČLANITVI 

 
 

 
 
 
Poslovni sekretarji in tajnice ter študentje višje šole za poslovne 
sekretarje smo člani različnih prostočasnih društev, od katerih je 
najbolj poznano naše stanovsko združenje Zveza klubov tajnic in 
poslovnih sekretarjev Slovenije, kamor sodi tudi Klub tajnic 
Koroške, ki šteje okrog petdeset članic in deluje na področju 
koroških občin. Osnovni namen ustanovitve kluba, to je dvigniti 
ugled poklicev tajnica in poslovni sekretar, ter skrbeti za socialno 
raven tajnic, smo že zdavnaj presegli, tako da smo sedaj v večini 
dejavni pri ustvarjanju razmer in ponudbe za razvoj poslovne 
odličnosti tajnic in poslovnih sekretarjev. 
 
Naše združenje je pred trinajstimi leti odločno in neustavljivo stopilo 
v stroko kot največji izobraževalni subjekt. Vlogo izobraževanja si je 
delilo z vlogo usposabljanja, prenašanja znanja, zbiranja informacij o 
socialnem in ekonomskem statusu zaposlenih tajnic. Združenje je 
imelo in še vedno ima tudi izjemno močno informacijsko vlogo, saj  
imamo več medijev, ki so namenjeni vsem tajnicam in tudi višjemu 
nivoju poslovnih asistentk ter zajemajo tudi različna splošna znanja 
in novosti, po katerih tajnice v celotni strukturi poslovodstva še 
vedno najraje segajo (revije, bilteni, knjige, spletne strani,…). 
 
Združenje tajnic in poslovnih sekretarjev ter klubi tajnic so po 
načelih oblikovanja društvenega  kapitala  prerasli  v močno učečo se 
organizacijo, ki je za premostitev časa, ki ga nova znanja potrebujejo 
za potovanje do Slovenije, zgradilo enega svojih krakov tudi kot 
trden povezovalni člen z Evropskim združenjem poslovnih asistentk, 
ki ima danes v naši državi močno, delovno, lojalno in izjemno 
ustvarjalno ekipo oziroma nacionalni odbor, ki z veliko hitrostjo črpa 
vsa strokovna znanja in sisteme za premagovanja kulturnih in 
splošnih narodnostnih razlik, ki v poslovnem svetu zavirajo hitro in 
jasno komunikacijo. 
 
Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije in Nacionalni 
komite Evropskih poslovnih asistentk EUMA Slovenija sta društveni 
organizaciji, ki v sodelovanju z višjimi strokovnimi šolami za 
poslovne sekretarje Slovenj Gradec in Novo mesto skrbita in 
pospešujeta razvoj stroke ter poklicev tajnice, poslovnega sekretarja 
in poslovnega asistenta.  
 
Neprecenljiva je vrednost takšne strokovne in poklicne simbioze, kot 
sta jo najprej naključno, danes pa zavestno in načrtno razvili dve 
organizaciji, od katerih spada prva v visoko razvito kategorijo 
socialnega kapitala, druga pa v intelektualni oz. ekonomski kapital.  
Obe sta spoznali potrebe in hotenja drugega in rezultat je danes 
najbolj očiten na strokovnem področju tajniške stroke. Skoraj 
štirinajst let prizadevanj, sodelovanja, mreženja, poslušanja drug 
drugega in sporazumevanja na različnih nivojih so rodili visok nivo 
tajnic in poslovnih sekretark, ki se danes po svojih sposobnostih, 
izobrazbi, razgledanosti in usposobljenosti uvrščajo v sam vrh 
evropske tajniške strokovnosti. 
 
13 področnih klubov tajnic in 1 nacionalni komite EUMA danes na 
naših tleh krojijo vrste in načine najmodernejših sistemov asistence 
in znanj, ki prihajajo na naša področja tako iz Evrope kot iz Amerike. 
V zadnjem času tudi iz Avstralije, saj smo se povezali tudi z 
združenjem poslovnih asistentk te celine. 
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Hkrati z neustavljivim izobraževanjem in izmenjavo izkušenj smo 
uvedli tudi projekt za ocenjevanje in nagrajevanje tajnic, ki ne 
najdejo polja ali načina, kako sebi in svojim predpostavljenim 
dokazati, koliko znajo in koliko so vredne. Izbor tajnice leta in naslov 
tajnica leta, ki ga lahko kandidatka pridobi z odlično rešenim testom, 
ne pomeni več le laskave nagrade in pohvale delodajalca, ampak se je 
razvil v občuten diferenciacijski faktor  ob iskanju zaposlitve na eni 
strani in podlago za napredovanje ali višjo plačo na drugi strani.  
 
Danes že referenca »finalistka izbora ali preizkušena tajnica« postaja 
cenjena in odpira vrata k višji in sprejemljivejši ceni za tajniška 
znanja in delo. 
 
Rezultat aktivnosti in nenehnega napredovanja v mišljenju in 
pripadnosti se odraža tudi v moči, s katero smo uspeli standardizirati 
v nomenklaturi poklicev tri poklice oziroma izobrazbene naslove: 
tajnica (srednja šola), poslovni sekretar (višja šola) in poslovni 
asistent (visoka šola), kar pa za kolegice z dolgo delovno dobo lahko 
pomeni tudi osebno rast in napredovanje ali oblikovanje kariere za 
svojo mizo v tajništvu. Skorajda bi lahko dokazali, da dobrih oz. 
odločnih tajnic poslovodje in managerji ne želijo izgubiti in na tak 
način lahko danes uspešno napredujejo v svojem poklicu ter se 
osebnostno in strokovno razvijajo v odlične poslovne asistentke. 
Združenja tajnic in poslovnih sekretark pomenijo pravo družbo 
znanja, kjer smo vsi člani tesno povezani in skupaj premostimo 
strokovne in tudi zasebne ali osebne težave, se povezujemo v vseh 
smereh in tako ustvarjamo neko novo vrednost, ki je ne znamo vedno  
oceniti, včasih tudi ne opisati. Oceniti ne zato, ker je rezultat 
prostovoljnega dela, sodelovanja in prizadevanj visoke vrednosti. 
Opisati pa je velikokrat ne znamo, ker si v tej moderni ihti ne 
utegnemo več izrekati, kaj šele pisati besed spoštovanja, prijateljstva, 
lepote, zaupanja, užitkov, ljubezni, blagodejnosti in miru. Miru v duši 
in telesu, ki se rodi in ustavi šele po dolgih procesih razdajanja in 
iskanja enakosti v obstoju ali delu. Vendar ravno ti pojmi natančno 
opisujejo dosežena stanja in občutke, ki predstavljajo za vsako takšno 
asociacijo neprecenljivo vrednost, pa najsi bo to z vidika 
posameznika ali družbe.  
 
Vse, ki vas zanima razvoj poklicev tajnica in poslovni sekretar in bi 
kot učeča se oseba radi nadaljevali usposabljanje za strokovno in 
osebno rast, vljudno vabim k včlanitvi. 
 

Informacije: spletna stran http://zveza-tajnic.si in http://euma.org 
 

Marta Pikalo, poslovna asistentka 

 
ZGODBA TREH MAJHNIH DEKLET V 

VELIKEM MESTU 
 
 
Vsak začetek je težak, tudi naš ni bil drugačen, a težke stvari hitro 
potonejo v pozabo in ostanejo le lepi spomini.  
Naša pot se je začela na veliko noč. Ko so doma se vsi praznovali, 
smo me že sedele na vlaku proti Nemčiji. Tukaj pa se naša zgodba 
šele zares začenja.  
 
Potovanje je bilo dolgo, naporno, polno presenečenj in novih 
spoznanj, vendar ko smo prispele v Berlin, so se nam odprla vrata v 
čisto nov svet. V svet, za katerega smo sprva mislile, da nam je 
popolnoma tuj, a že v nekaj dneh se nam je s pomočjo prijaznih ljudi, 
ki so nam prve trenutke v Berlinu naredili čarobne, uspelo vključiti v 
hiter tempo življenja v tujini.  
 
A kar hitro je bilo treba stopiti na realna tla in se znajti. Poiskati je 
bilo potrebno pot do službe in kar je najbolj pomembno, navezati stik 
z ljudmi, s katerimi bomo delale 3 mesece. Lahko rečemo, da nam je 
vse dobro uspelo in tukaj se počutimo že kot doma.  
 
Vsem študentkam in študentom, ki bi radi spoznali nove poti, 
kulturo, si pridobili nove izkušnje, se srečali z izzivi in presenečenji, 
svetujemo, da si nas vzamete za vzgled in nas naslednje leto 
posnemate. Verjemite, ne bo vam žal, saj vam naša šola nudi 
enkratno priložnost, da spoznate nekaj, česar se boste spominjali vse 
življenje.  
 
Kot se enkrat šele vse dobro začne, se kar naenkrat tudi konča ... Čas 
hitro beži in kaj kmalu bomo zapustile ta kraj, ki nam je dal čisto 
drugačen pogled na svet. Moramo priznati, da se že prav bojimo 
odhoda, čeprav je pred nami še nekaj lepih tednov.  
 
Zapomnite si, da vsaka stvar v življenju prinese dobre in slabe 
trenutke, a vsi v nas pustijo pečat, ki nas dela različne in na ta način 
tudi posebne.  
 
 
Upajte si in bodite posebni. 
 
 
 
 

Za ŠUS iz Berlina Jasmina, Adrijana in Katarina 
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V NEMČIJI 

 
Ko sem izvedela, da je med tistimi, ki bodo odšli na praktično 
izobraževanje v nemško prestolnico Berlin, še prosto mesto, me je 
zajela rahla panika. Nisem vedela, ali naj odpotujem ali ne. Veliko 
dvomov je bilo v meni. ob misli, da bi morala preživeti 3 mesece 
brez svojih domačih in najbližjih. Vsi so me nagovarjali, naj grem, 
saj bo to ena izkušnja več. Namen te prakse je bil tudi, da bi postala 
bolj samozavestna in da bi spoznala način življenja in kulturo drugod 
po Evropi.  
Odločila sem se, da bom odpotovala.  
 
Po enem tednu mrzličnega pripravljanja, pakiranja in poslavljanja je 
končno prišel čas odhoda. S solzami v očeh sem stopila v letalo v 
Celovcu. V trenutku, ko je letalo vzletelo, je zbledela še zadnja sled 
pesimizma. Prepričevala sem se, da bo vse v najlepšem redu, saj ne 
bom čisto sama, ker v Berlinu živi tudi moja mati.  
 
Po dobri uri in pol smo končno pristali na trdnih tleh Berlina. Kljub 
ne zelo dobremu vremenu nas je predstavnica Slovenskega doma 
Sonja lepo sprejela.  
 
Prva dva dneva me je spremljal stalen dolgčas in nenehno 
razmišljanje o tem, kako se bom odrezala in kako me bodo sprejeli v 
ponedeljek oz. nasploh o tem, kakšno bo moje delovno mesto.  
 
V ponedeljek so se vsi ti dvomi razblinili, saj so me zelo lepo sprejeli 
in tudi z delovnim mestom sem bila že prvi dan zadovoljna. Delala 
sem namreč v prodaji kart za koncerte ter gledališče.  
 
 

 
 
 
Poleg tega pa sem skrbela še za to, da je bila spletna stran vedno v 
dobrem stanju. 
 
Sodelavci so bili zelo zadovoljni z mano in mojim delom. Moj 
delovni čas je trajal od 10. do 17. ure, tako da sem lahko zjutraj malo 
dlje poležala. 
 
V prostem času sem se večinoma zadrževala v Slovenskem domu, saj 
so bili tam tudi ostali člani našega tima. Spoznali pa smo še veliko 
drugih ter z njimi sklenili nova prijateljstva in imeli zelo dobre 
odnose, saj smo si pomagali v dobrem in slabem. 

 

 
 
Veliko smo se tudi zabavali, saj brez tega ne gre in bi bil totalen 
dolgčas. Mimo mestnih znamenitosti pa tudi nismo kar tako odšli, saj 
smo si jih zelo dobro ogledali. 
 
Napočil je najpomembnejši trenutek za vso Nemčijo, saj se je začelo 
svetovno prvenstvo v nogometu. Mi smo imeli tudi to srečo, da smo 
se lahko udeležili prenosa tekem na prostem, poleg tega pa smo 
videli tudi veliko različnih navijačev in se udeležili najrazličnejših 
zabav. 
 
Čas je zelo hitro tekel. Domotožja na koncu že skoraj ni bilo, pred 
mano je bil še zadnji teden, ki sem ga hotela maksimalno izkoristiti. 
Vsako minuto sem preživela s svojimi prijatelji, saj smo vedeli, da bo 
kmalu prišel čas slovesa.  
 
V službi so mi pripravili čudovit poslovilni dan, ki me je zelo ganil, 
saj sem se nanje zelo navezala in ni mi bilo lahko ob misli, da bom 
kar naenkrat odšla in zapustila takšno delovno mesto, ki bi si ga 
lahko vsakdo želel.  
 
Ko smo leteli nazaj proti Sloveniji, sem razmišljala o tem, kako 
drugačno je lahko življenje, predvsem pa delo, drugod po Evropi, 
čeprav geografsko nismo tako zelo oddaljeni med sabo.   
Zame je bila to enkratna izkušnja, spoznala sem veliko novega in 
drugačnega in tega se ne bo dalo kar tako pozabiti.  
 

 
 
 

Medeja Lesjak  



6 

 
PRAKSA V LONDONU 

 
 
Ko govorimo o Angliji, je prvo, na kar pomislimo, slabo vreme in 

neokusna hrana. Ampak ko si enkrat v Londonu, se z vremenom in s 

hrano ne obremenjuješ veliko. En mesec je minil, odkar sem prišel v 

London in vznemirljivost, ki me je spremljala prve dni, še ni pošla in 

upam, da bo tako tudi naslednja dva meseca. 

 

Privajanje angleškemu načinu življenja mi ni povzročalo težav, 

nekatere razlike so mi prav všeč, kot na primer, da se dan začne ob 

devetih. Poleg razlik, ki so večini znane, kot je vožnja po levi strani 

ceste, navdušenje, da se lahko kje postavijo v vrsto, in pretirana 

vljudnost, je še veliko malenkosti, ki naredijo Anglijo resnično 

drugačno in zanimivo. 

 

London je kulturno zelo bogato mesto z zanimivo zgodovino. Ima 

veliko čudovitih parkov, zgradb in drugih znamenitosti, ki si jih je 

vredno ogledati. V ponos  pa mu vsekakor niso odpadki, ki jih je 

veliko na vsakem koraku. V Londonu se lahko tudi hitro ločiš od 

velike količine denarja, če se malo sprehodiš po mestu, pa naletiš tudi 

na Lidl in podobne markete, kjer lahko kupuješ po podobnih cenah 

kot v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

Poleg prakse, ki jo opravljam v Gorenju UK, obiskujem tudi Elite 

College, ki je ena izmed mnogih šol za učenje angleščine. Zjutraj 

sem v šoli, kjer predavanja potekajo podobno kot na naši šoli, s tem 

da je večji poudarek na govoru, popoldne pa v službi, kjer analiziram 

prodajo gospodinjskih aparatov v Angliji. Na Elite College so vpisani 

študentje s celega sveta in veliko je takšnih, ki so v London prišli 

sami in  si želijo novih poznanstev, tako da nisem imel velikih težav 

pri spoznavanju ljudi. Za študente, ki prihajajo iz drugih držav, je 

zelo dobro poskrbljeno, da se vključijo v družbo. Elite College 

organizira razne izlete, športne igre in seveda večerne zabave, tako da 

govora o dolgočasju ni. 

 

 

Ko se ti ponudi priložnost opravljati prakso v tujini, ne odlašaš, 

ampak jo zgrabiš z obema rokama, saj si pridobiš pomembne 

izkušnje na najboljši možen način – tako da uživaš. 

 

 

Beno Sovič 
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DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI 

 
 
Ponovno me je pot zanesla med zapuščene živali v zavetišče v Dobji 
vasi. Tokratni razlog obiska ni bil le interes za oddajo živali.  
 
V mesecu aprilu, ob koncu predavanj za druge in začetku guljenja 
klopi za prve letnike, smo organizirali zadnji letošnji študentski žur, 
katerega vstopnina je šla v dobrodelne namene. Po dolgih debatah in 
prepričevanjih smo se odločili, da bomo z zbranim denarjem kupili 
hrano za zapuščene živali. In tako so se polnili trgovinski vozički in 
skorajda smo spraznili vse zaloge hrane za živali v eni od avstrijskih 
trgovinic. 
 

 
 
 
Da pa niso prišle na svoj račun le muce, smo dobro poskrbeli tudi za 
kužke. 
 

 
 
 
Kako pravljično lep bi bil svet, če ljudje živali ne bi mučili in jih 
zapuščali v nemogočih razmerah na milost in nemilost krutemu 
svetu. Ampak svet se ne vrti v želeni smeri, kar pa ne pomeni, da 
moramo obupati. Nikakor ne. Vedno je nekdo, ki lahko pomaga, 
mogoče ste to celo vi, in vedno je nekaj, kar lahko storimo, da jim 
pomagamo.  

 
Presenečeni bi bili, kako malo je včasih potrebno, da se stvari 
drastično spremenijo. Ne le zanje, temveč tudi za vas. 
 
 
Trenutno imajo v zavetišču mladega kužka (star je najverjetneje 8 
mesecev). Je majhen, pšenične barve, igriv in primeren za mlado 
družinico. Našli so ga v Slovenj Gradcu, kjer je kar nekaj časa taval 
po ulicah. 
 
 

 
 
 
Za konec pa bi vam rada samo še malo potrkala na vest. Naj ta članek 
ne zamre v tem popoldnevu, ko boste dobili v roke časopis. Vzemite 
si čas, poglejte na stran društva, prispevajte malo dobre volje, 
postanite to, kar želite postati, in naj ne ostane vse le pri besedah, naj 
te prerastejo v dejanja. 
 
 
 

HVALA! 
 
 
 
 
 
 

DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI KOROŠKE 
Dobja vas 21 

2390 Ravne na Koroškem 
telefon: 041 607 218 

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

DAVČNA ŠT. DRUŠTVA: 
59050314  

spletna stran: http://www.dpmz-koroska.org/ 
 
 
 
 
 
 

Polona Moličnik 
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JUNIJ 

 

 

1. junij: dan pehote Slovenske vojske 

 

5. junij: svetovni dan okolja 

 

Na ta dan obeležujemo svetovni dan okolja, ki letos poteka pod 

geslom »Taljenje ledu - vroča tema?« Poudarek je bil na učinkih, ki 

jih imajo podnebne spremembe na polarne ekosisteme, in na 

posledicah, ki jih bo zaradi taljenja ledu občutil ves planet. Glavni 

dogodek se je na svetovni dan okolja odvijal v norveškem mestu 

Tromsoe, dan okolja pa smo s številnimi prireditvami obeležili tudi v 

Sloveniji. 

 

Arktika se segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja. Površina 

Arktičnega oceana, ki ga vsako poletje pokriva led, se krči, preostali 

led pa se tanjša. Ker več toplote vsrka morje kot led, nastaja povratna 

zveza, katere posledica je dodatno taljenje. Z Ministrstva za okolje in 

prostor so sporočili, da je od leta 1980 izginilo od 20 do 30 odstotkov 

morskega ledu v evropskem delu Arktike. 

 

Taljenje ledenikov na velikih gorskih verigah sveta bo vplivalo na 

napajanje rek z vodo. V Evropi se na osmih od devetih ledeniških 

območij kaže znatno umikanje ledu. V obdobju med letoma 1850 in 

1980 so ledeniki v evropskih Alpah izgubili približno eno tretjino 

svoje površine in polovico svoje mase. Na Kitajskem se ledeniki v 

višavju vsako leto skrčijo za količino, ki je enaka količini celotne 

vode v Rumeni reki. 

 

V zadnjih 100 letih se je gladina svetovnih morij dvignila za en do 

dva milimetra na leto. Od leta 1992 se je hitrost dvigovanja morske 

gladine povečala na okoli tri milimetre na leto, v glavnem zaradi 

toplotnega raztezanja segrevajočih se oceanov in sladkih voda, ki se 

iztekajo v oceane zaradi taljenja ledu, so zapisali na ministrstvu. 

 

Po nekaterih napovedih pomanjkanje pitne vode že ogroža človeštvo, 

so sporočili z državnega statističnega urada. Čeprav voda pokriva 

približno dve tretjini Zemlje, je večina te vode preslana za pitje. 

Oskrba s pitno vodo zaradi suše in prevelike porabe vodnih zalog 

postaja vse bolj kritična, medtem ko povpraševanje po njej zaradi 

umetnega namakanja, urbanizacije, industrializacije in vedno večje 

porabe posameznikov še naprej narašča. 

 

 

Kilimandžaro, »gora demonov«  po svahilijsko, najvišji vrh v Afriki, 

znan tudi bralcem kratke zgodbe Ernesta Hemingwaya Sneg na 

Kilimandžaru in gledalcem istoimenskega filma z Avo Gardner in 

Gregoryjem Peckom v glavnih vlogah. Toda ta Kilimandžaro izginja, 

kajti nezadržno se topi njegova slovita čepica iz večnega ledu in 

snega. Torej še ena žrtev učinka tople grede, tokrat v srcu sušnega 

dela črne celine, tri stopinje zemljepisne širine pod ekvatorjem. 

 

Hemingway je poznal tudi staro legendo Ijudstva Masajev o 

Kilimandžaru. Po tej legendi je v drobovju ognjenika skrit prestol 

Menelika, abesinskega kralja, ki je bil sin kralja Salomona in kraljice 

iz Sabe. Stari vladar je osvojil vso nižino in potem prvič zagledal 

Kilimandžaro ter nato v sanjah izvedel, kje biva Ngai, črni bog. Neka 

skrivnostna sila mu je velela, naj se povzpne na ta vrh in se nato 

spusti v krater, kjer bo v božjem naročju spokojno umrl. Menelik se 

je res s svojimi najzvestejšimi vojščaki podal na goro, sedel na zlat 

prestol, prevlečen z ledom, in se dal spustiti v krater, v njem je potem 

mirno čakal na svoj konec. Vojščaki pa so se spremenili v duhove, 

bele kot sneg, in odtlej bdijo nad mrtvim kraljem in njegovim 

zakladom. 

 

Legenda še pravi, da bo tisti, ki se bo podal na isto pot, postal 

pogumen kot Menelik in moder kot Salomon. Afriška mitologija je 

eno, sodobna znanost drugo. In žalostno je slišati, da se 

bajeslovnemu snegu na Kilimandžaru obeta bridkejši konec, kot ga je  

dočakal kralj Menelik. 
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7. junij: dan slovenskih izgnancev 

 

9. junij: dan 15. brigade vojnega letalstva SV 

 

17. junij: svetovni dan boja proti širjenju puščav 

 

20. junij: dan beguncev 

 

Organizacija Združenih narodov je leta 2000 z resolucijo ZN 55/76 

razglasila 20. junij za mednarodni dan beguncev. Ta dan je bil 

predhodno sicer dan afriških beguncev. Svetovni dan beguncev torej 

obeležujemo od leta 2001 dalje, temeljno sporočilo letošnjega dne pa 

je "Nikoli se ne odrecimo upanju" (angl. Never give up hope).  

  

Trenutno je v Sloveniji 120 oseb s statusom begunca. Od vseh, ki so 

pridobili status, jih večina (91) prihaja iz nekdanjih republik 

Jugoslavije (Bosna in Hercegovina, nekdanja Srbija in Črna gora, 

Makedonija), sledijo osebe iz Afrike, nekdanjih držav Sovjetske 

zveze, Irana itn.  

 

 

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) je bilo konec leta 2005 v svetu 20,8 milijona prosilcev za 

azil, oseb s statusom begunca in ostalih oseb pod zaščito. Visoki 

komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres je ob 

šestem svetovnem dnevu beguncev izrazil veselje, da se na območju 

Afrike ljudje vse bolj pogumno odločajo za vrnitev na svoje domove. 

Po Guterresovih besedah se bodo pridružili približno šestim 

milijonom beguncev po vsem svetu, ki so se v zadnjih štirih letih 

odločili za vrnitev in s tem prispevali k 31-odstotnemu znižanju 

števila beguncev po svetu od leta 2001. 

 

 

 
Foto: OZN 

 

Slovenija je že v preteklosti zelo dobro sodelovala z Visokim 

komisariatom ZN za begunce in tako bo tudi v prihodnje. Med 

uspešnejšimi oblikami sodelovanja sodi boj proti trgovanju z ljudmi, 

ki mu Slovenija posveča veliko pozornosti. V Sloveniji je bila v ta 

namen oblikovana Medresorska delovna skupina, v kateri so 

predstavniki ministrstev, nevladnih organizacij in mednarodnih 

organizacij, med drugim tudi UNHCR. Napore Slovenije na tem 

področju je na nedavnem obisku pri nas pozdravil tudi regionalni 

direktor Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce 

(UNHCR) v Budimpešti Eugene Lloyd-George Dakin II., ki je 

Slovenijo označil za zgled drugim državam v regiji.  

  

V počastitev svetovnega dneva beguncev bodo v Sloveniji potekale 

številne aktivnosti in družabni dogodki.  

 

 

23. junij: dan Mednarodnega olimpijskega komiteja 
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25. junij: dan državnosti  

 

Kad a r  b l i s k a  meč  mo r i j e ,  

v  b o ju  k r i  j u n a š k a  l i j e ,  

k a k o r  h r a s t  S l o v e n  s t o j i ,  

z a  o č e s t v o  s e  d a r u j e ,  

v s o  n e v a r no s t  z a n i č u j e ,  

v e čn a  j e  S l o v en c e v  č a s t !  

 

Z a t o  m i  S l o v en i j e  s i n i ,  

z v e s t i  s v o j i  d omo v i n i ,  

e n o  s r c e  bo d imo !  

Č e  n am  j e  l j u b e z e n  ma t i  

i no  s l o g a  n a s  po b r a t i ,  

v e čn a  b o  S l o v e n c e v  ča s t !  

 

Jožef Virk 

 

26. junij: OZN: dan podpore žrtvam mučenja 

 

27. junij: dan policije v Sloveniji 

 
 

Polona Moličnik 
 
 
 
EVROPSKI FESTIVAL MLADIH GLASBENIKOV 
 
 
Letošnjo pomlad, natančneje med 16. in 21. majem, je Madžarska 
gostila 9. mednarodni glasbeni festival mladih. Festival se zgodi 
vsaki 2 leti, in sicer vsakič v drugi državi članici Evropske unije. 
Letošnji je potekal pod geslom »We Give Space for Music«. Zaradi 
res velikih razsežnosti in ogromnega števila nastopajočih, vseh 
skupaj naj bi bilo kar nekaj več kot deset tisoč, je festival potekal kar 
v treh mestih, v Budimpešti, Szekesfehervaru in Pecsu. Otvoritvena 
slovesnost je bila v Pecsu, ki bo evropska prestolnica kulture v letu 
2010, zaključni koncerti pa so bili v Budimpešti, na obali reke 
Donave. 
 
Zakaj je ta tema uvrščena v ŠUS? Iz preprostega razloga, ker je tudi 
godalni orkester Glasbene šole Slovenj Gradec bil del desettisočglave 
množice sodelujočih. Čeprav je  orkester precej majhen, je imel to 
čast, da je bil edini iz severovzhodnega dela Slovenije. In eden od 
treh udeleženih ansamblov iz države sploh. 
 
Kot član slovenjgraškega orkestra in soustvarjalec glasbenega 
dogajanja na festivalu bom ta dogodek opisal tudi malo subjektivno 
in mogoče bo to nekoliko bolj zanimivo kot le suhi statistični 
podatki. 

 
Ta festival je bil za naš orkester velika čast in seveda tudi kar 
precejšnja odgovornost. Nanj smo se pripravljali že od jeseni in po 
novem letu z intenzivnimi vajami dvakrat tedensko ter s kar nekaj 
pripravljalnimi koncerti po Koroški, širše po Sloveniji in celo v 
zamejstvu dodelali program, primeren za na festivalski oder. 
Organizacija za vsako udeleženo skupino posebej je bila natančno 
dodelana.  
 
Niti predstavljati si ne znam, kakšen organizacijski zalogaj mora 
pomeniti nekaj tisočim otrokom priskrbeti prenočišča in prehrano, 
poleg tega pa zagotoviti, da program na nekaj deset prizoriščih 
vseskozi poteka nemoteno. 
 
Na Madžarsko, natančneje v Pecs, smo prispeli 18. maja v 
popoldanskih urah in edina točka na programu je bila otvoritvena 
slovesnost. Program je bil fantastičen in res na izjemno visokem 
nivoju. Po slovesnosti smo se odpeljali nekaj kilometrov iz mesta v 
manjši kraj, ki pa je bil ravno toliko velik, da je imel srednjo šolo in 
tudi neke vrste internat, kjer smo prespali. 
 
Če je bil prvi dan naporen zaradi vožnje, je bil drugi naporen zaradi 
koncertov. V dopoldanskih urah smo imeli nekaj časa in smo uživali 
ob sprehajanju po mestu mimo festivalskih prizorišč, ki so bila 
pretežno na prostem. Naš prvi nastop je bil na zelo simpatičnem 
manjšem trgu, ki je bil nekakšno stičišče kar nekaj ozkih ulic. Res 
fantastičen kraj za koncert, ki je odlično uspel. Po koncu koncerta pa 
smo bili z mislimi že pri drugem, ki  je bil na sporedu v poznih 
popoldanskih urah. Zaradi dobrega prvega koncerta je trema skoraj 
izginila in drugi nastop v prostorih res čudovite kavarne je bil ravno 
zaradi manjše koncentracije za odtenek slabši, ampak še vedno 
simpatičen. 
 
 
To je bil tudi konec našega nastopanja na festivalu in od tistega 
trenutka naprej smo bili še samo poslušalci.  
 
Tretji dan je bil namenjen potovanju v Budimpešto, ki je od Pecsa 
oddaljena kakšnih 250 kilometrov. Ogledali smo si mesto in se 
zvečer na prireditvi, namenjeni koncu festivala, zabavali skupaj z 
nekaj tisoč glavo množico evropske mladine. 
 
Mislim, da je to bil dokaz, da Evropa ni le politična tvorba oziroma, 
da ne temelji le na denarju in nekih na papir napisanih zakonih. 
Evropa smo ljudje! Ta festival je bil dokaz, kako lahko na tisoče ljudi 
uživa in se odlično razume, pa čeprav so njihova kultura, način 
življenja in veroizpoved popolnoma različni. Festival ni bil 
tekmovalnega značaja, saj tekmovalnost nikdar ne združuje. Na 
otvoritveni slovesnosti je predsednik evropskega združenja glasbenih 
šol dejal, da imamo teh nekaj dni skupen jezik, ne glede na to, iz 
katerega dela Evrope prihajamo, ker je glasba  jezik, ki ga razume 
vsak.  
 
 
Naslednji festival bo leta 2009 v Avstriji. Če boste imeli čas ali pa se 
boste ravno takrat potepali po severni sosedi, vam iz srca priporočam, 
da z lastnimi ušesi in očmi užijete veselje glasbenega festivala mladih 
Evropejcev.  
 
 
 

Grega Kragelnik 
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POLETNI HOROSKOP 
 
 
DVOJČKA 20. 5. – 19. 6.   

 
Pred vami je razgiban mesec, poln presenečenj, ki jih boste deležni še 
posebej tam, kjer to najmanj pričakujete. Razčistili boste tudi z 
preteklostjo in z nekom, ki v vašem življenju pomeni veliko, ampak s 
pridihom bolečine. Okolica vam bo stala ob strani in neka mlajša 
oseba vam bo ponudila pomoč. Izkoristite to tako, da pride do 
vzajemne rasti in napredka tako vas kot tudi osebe, ki vam bo 
pomagala. Zadovoljni boste, kot že dolgo niste bili. 
 
 
RAK 20. 6. – 21. 7.  
 
Preplavili vas bodo čudoviti občutki. Ves čas boste nasmejani in 
pripravljeni na nove podvige, ki ne bodo ravno redki. Dvomi se bodo 
razkadili in izginili v neznano, brez da bi morali vi kaj narediti za to. 
Na delovnem mestu se bo pojavila naveličanost in vam bo 
zmanjkovalo energije, ker se vaše ideje še ne bodo mogle uveljaviti. 
Vztrajajte, ker se vam bo kasneje poplačalo. Pričakujte nenavadne 
želje s strani partnerja. Presenetil vas bo. 
 
 
LEV 22. 7. – 22. 8. 
 
Zabavali se boste malo manj kot ostali, saj boste v določenih 
trenutkih zelo občutljivi in včasih tudi zaprti vase. Vezanim bo malo 
lažje, saj se boste lahko potolažili v partnerjevem objemu in se 
napolnili z energijo. Levi boste precej pozornosti posvečali stvarem, 
ki niso dolgoročnega pomena. Obenem bo mesec zaznamovan z 
ukvarjanjem s podrobnostmi. Zdaj je ugodno obdobje za nove ideje 
in ustvarjalnost ter da počistite s preteklostjo. 
 
 
DEVICA 23. 8. – 22. 9. 
 
 
Po eni strani boste veseli, ker boste končno razčistili tisto, kar je bilo 
še pred kratkim trd oreh, po drugi strani pa boste še vedno nekoliko v 
dvomih, ker ne boste točno vedeli, kaj si v resnici želite. Nič 
načrtovanega ne speljete do konca. Zatikalo se bo predvsem pri 
dogovarjanju z vašimi poslovnimi partnerji ali sodelavci. V družini se 
tokrat ne boste ravno najboljše razumeli, saj nihče ne bo videl vaše 
vizije napredovanja določenih zadev.  
 
 
TEHTNICA 23. 9. – 22. 10.  
 
Velik poudarek v tem mesecu bo tudi na ljubezni, ki vam bo 
pomenila toliko, da boste zaradi čustev pripravljeni narediti tudi 
kakšno manjšo neumnost. Dobra volja se bo polotila še posebej tistih, 
ki so samski. Utrnile se vam bodo ideje, ki zahtevajo premislek in 
kasneje takojšnjo realizacijo. Naredite premik, s katerim odlašate. 
Vaše ideje bodo sicer naletele na plodna tla, nikakor pa potem ne 
pride do konkretne realizacije. Malo še počakajte. 
 
 
ŠKORPIJON 24. 10. – 22. 11.  
 
Če ste rojeni v drugi ali tretji dekadi, imate lahko nekaj težav s 
prehranjevalnimi navadami, in sicer na ta način, da vam bo nekoliko 
preveč dišala nezdrava in kalorična hrana. Se pa poskusite zato več 
gibati. Nekdo iz okolice vam bo ponudil delo, ki ga boste težko 
zavrnili. Po eni strani bo to zaradi osebe, ki vam bo to ponudila, po 
drugi strani pa bo količina dela ogromna. Nikar se ne vmešavajte v 
tuje spore, saj lahko vse skupaj le poslabšate.  

 
STRELEC 23. 11 –20. 12. 
 
Pred vami je zelo zanimiv in dinamičen mesec. Ves čas boste 
razmišljali o zabavi in sprostitvi. Vedno boste našli razlog, da se 
izognete pomembnim opravilom in da se odklopite. Zelo boste 
odprti. Obeta se vam zanimivo obdobje, polno presenečenj in 
zanimivih dogodkov, ki vam bodo popestrili vaše življenje. Okolica 
vam bo ponujala točno tisto, kar tisti trenutek potrebujete. Ulovite 
žarek ljubezni, ki se vam nasmiha, saj vam bo v nasprotnem primeru 
kasneje žal. 
 
 
KOZOROG 21. 12. – 19. 1. 
 
V tem mesecu je ne bo stvari, ki bi vas lahko odvrnila od tega, da se 
zabavate s polno paro. Pri delu in izobraževanju se boste malce 
ustavili, ampak nič zato, saj ste vedno sposobni vse zelo hitro 
nadoknaditi. Razmišljali boste o vašem partnerskem življenju in 
postali zelo melanholični. S partnerjem se tokrat ne boste počutili 
najbolj domače. Ugodno za novo ljubezen ali obnovitev stare 
ljubezni, saj ste prišli do spoznanja, kaj si v resnici želite. 
 
 
VODNAR 20. 1. – 17. 2. 
 
Celoten mesec vas bodo pestile težave, povezane z družino in 
lastništvom določenega dela posesti. Nikakor ne boste našli skupnega 
jezika z določeno osebo, ki je blizu vaši družini. Nekdo v vašem 
življenju bo zelo nadležen in zajedljiv. Majhen problem je lahko tudi 
malce ljubosumen partner, ki vas ne bo ravno podpiral. Zato so pri 
tistih, ki ste v daljši vezi, mogoči manjši konflikti, v katerih boste 
morali včasih kakšno besedo obdržati zase. 
 
 
RIBI 18. 2. – 19. 3. 
 
 
V prvi polovici tega meseca se lahko sprostite. Privlačni boste še bolj 
kot ponavadi. Zelo težko se vam bo upreti. Nihali boste med dvema 
osebama nasprotnega spola. Pri svoji odločitvi bodite pozorni. Ni vse 
zlato, kar se sveti. Dobro preberite drobni tisk, še preden sploh 
razmišljate o kakšnem podpisovanju dogovorov ali pogodb. Pred 
vami je kup drobnih investicij. Odlično vam bo šlo. Sproščeni boste, 
poleg tega pa tudi bolj samozavestni kot ponavadi. 
 
 
OVEN 20. 3. – 19. 4. 
 
 
Energije boste imeli več kot dovolj, zato vas bo mikal tudi šport. Če 
ste rojeni v mesecu marcu, lahko celo spoznate novega partnerja ali 
pa dobrega prijatelja. Veliko bo odvisno od vas. Tokrat boste lahko 
celo zbirali. V drugi polovici meseca lahko pričakujete nekaj novosti, 
ki pa ne bodo preveč pozitivno vplivale na dogajanje okoli vas. 
Precej boste razdražljivi in vedno pripravljeni na boj z okolico. V vas 
se pripravlja nov udar, predvsem na finančnem področju. 
 
 
BIK 20. 4. – 19. 5. 
 
Počutili se boste lažje, predvsem pa bolj svobodno. Zato boste tudi 
pripravljeni na nov začetek. Sedaj je primeren čas, da menjate 
garderobo, greste k frizerju in počnete tisto, česar vas je bilo v 
preteklosti strah. Šlo vam bo zelo dobro. Pričakujete lahko napredek 
na področju izboljševanja kvalitete dela in odnosov s sodelavci. V 
komunikaciji boste močni in prepričljivi. Na čustvenem področju 
boste manj energični in bolj občutljivi.  
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