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Zametki projekta so se začeli v pisarni 
KMŠ, na Rotovškem trgu. Naša Maruša me 
je povprašala, če sem pripravljena pripraviti 
kakšno Erasmus+ izmenjavo. Seveda sem 
bila takoj za. Po kratkem zbiranju  idej sva 
obe prišli na isto temo – duševni mir. Vsi se 
zavedamo, da je občutek notranjega miru v 
današnjem svetu zelo pomemben. Okrnijo 
ga razni dejavniki, največ pa k njemu zagot-
ovo prispeva okolje, v katerem  posamezni-
ki živimo in se razvijamo. V času obliko-
vanja ideje smo bili ravno v času vrhunca 
begunske krize, ko se je marsikje začela 
kazati groba diskriminacija. 

Opazili sva, da je ta v današnji družbi še 
zmeraj prisotna, četudi si Evropska in 
svetovna skupnost močno prizadevata, da 
se razlikovanje na podlagi barve kože, ver-
ske pripadnosti ali katerihkoli drugih značil-
nosti, ne bi več pojavljalo. Klubu sva pred-

stavili ideje in soglasno smo se odločili, da 
na to temo organiziramo mladinsko izmen-
javo ‘Peace is my Right!’. Študenti si želi-
mo živeti v strpni in miru polni Evropi. Eden 
izmed  načinov, da takšno okolje ustvarimo 
je, da k temu aktivno prispevamo. No, tako 
se je začelo.
 

Med 7. in 13. junijem 2017 je v Mariboru potekala  mladinska  
izmenjava z naslovom ‘Peace is my Right!’, ki je združila 22 mla-
dih med 18. in 30. letom starosti. To so bili mladi iz Bolgarije, 
Estonije, Portugalske in Slovenije. 

PEACE IS MY RIGHT!
AVTOR | KAJA KOMEL FOTO | JURE WERBER
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Prvi dan izmenjave je prišel in z njim tudi 
udeleženci. V hostlu Pekarna so poskrbeli, 
da smo se počutili kot doma. Tako smo ne-
kaj treme premagali že zaradi okolja same-
ga. Po okusni večerji smo začeli z urad-
nim uvodom v program. Na začetku se je 
potrebno spoznati, in ker smo včasih malo 
bolj zadržani, smo za začetek prebijali led. 
Na tak način spoznaš marsikaj zanimivega 
o novih znancih in njihovih navadah. Kot se 
za prvi dan spodobi, smo program  zaključi-
li z zabavo dobrodošlice. Pravijo, da se po 
jutru dan pozna. Tako se je po prvem dnevu 
tudi naša izmenjava.

Drugi dan je minil s spoznavanjem Youth-
pass  certifikata,  naučili  smo  se   konstru-
ktivnega sporazumevanja in reševanja 
problemov, ter začeli delati na zaključnem 
projektu za uporabnike Varstveno delovne-
ga centra (VDC) polž. Nekateri so imeli še 
dodatno akcijo iskanja prenosnega raču-
nalnika po avtobusih, ampak to so interne 
aktivnosti, v katere se ne bomo spuščali. 
Zvečer je sledil prvi mednarodni večer: Slo-
venija in Portugalska. 

Biti v stiku s svojo notranjostjo, biti zmožen 
definirati probleme in spoznati orodja, ki 
probleme ne le rešujejo, ampak iščejo bit 
njihovega nastanka, je lekcija s katero smo 
se soočali tretji dan. Za nadaljevanje nam 
je prvoten načrt pokvarilo slabo vreme, 
tako smo namesto veslanja na Limbuškem 
nabrežju, plezali po Pekarni. Tisti, ki so ime-
li strah pred višino so se naučili osnov ken-
dame (stare japonske spretnostne igre). 

Popoldan smo se soočali z nalogo učenja 
tradicionalnih iger in plesov. Nalogo smo 
začinili s prepovedjo uporabe angleščine. 
Ko stojiš sredi Magdalenskega parka, in se 
učiš pravil igre v Portugalščini, se začneš  
zavedati  kako težko je sporazumevanje 
brez skupnega jezika (in kako butasto pri 
tem izgledaš). Mednarodni večer številka 2 
smo posvetili Estoniji in Bolgariji.
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Sonce nam je v soboto končno namenilo 
nekaj žarkov, zato smo se odpravili v park 
na jogo. Popoldan smo si popestrili z obis-
kom Pustolovskega parka Betnava. Vse 
to so bili načini za dosego višjega cilja: 
sproščanje stresa. Po nekaj tresočih kole-
nih in bolečinah  v  mišicah  smo  tudi  sobo-
tno jutro preživeli v naravi, s pohodom  na 
Pohorje (nekateri manj pogumni smo se na 
vrh odpravili z gondolo). 

Popoldan smo imeli okroglo mizo z dve-
ma beguncema, prvi je bil iz Irana in drugi 
iz Sirije. Udeležencem se je tako razblinil 
marsikateri stereotip, debati  in vpraša-
njem pa ni in ni bilo konca. Na večerjo smo 
se odpravili v romsko restavracijo Romani 
Kafenava. Večer smo preživeli s spozna-
vanjem mariborskega nočnega življenja. 

V nedeljo smo izvedli zaključno nalogo, ki 
je bila namenjena uporabnikom VDC polž. 
Naloga je vključevala  izvedbo tistih plesov 
in iger, ki smo  se  jih  učili  sredi  Magdalen-
skega parka. Pripravili smo jim tudi tradi-
cionalne jedi iz držav udeleženk. Nasmeh 
na njihovih licih je marsikomu od nas po-
lepšal dan, četudi  je bilo naše delo, da nas-
mejemo njih. S tem tudi smo opravili nalo-
go nedeljskega popoldneva. 

Ponedeljek,   in   z  njim   zadnji  dan   izme-
njave, je prišel še prehitro. Mreže novih pri-
jateljstev so se hitro prepletle, z njimi tudi 
kakšna simpatija ali dve. Za ene je teden 
minil hitro, za druge še hitreje. Čas bo po-
kazal, kakšen vpliv je izmenjava imela na 
udeležence. Z intenzivnimi aktivnostmi 
smo pričeli z odpravljanjem diskriminaci-
je med soljudmi, ter širjenjem duševnega 
miru, začenši s samimi s seboj. Nekateri 
so od izmenjave odnesli nova poznanstva, 
drugi nove kompetence, tretji pa nov pogled 
na svet. In prav je tako. Prav v tem je bis-
tvo mladinskih organizacij in to je smisel 
mladosti – se strinjate? 
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Rita Dornellas from Portugal  was  a  partici-
pant of the youth exchange Peace is my 
Right!

Well, here I am: home. I just spend one 
whole week in Slovenia with 25 people 
from 4 different countries: Portugal, Slo-
venia, Estonia and Bulgaria. After debat-
ing, talking, learning and sharing cultures, 
gastronomies and even wine I have arrived 
home and it looks exactly the same. But 
at the same time it is very much different.
Travelling is not only beautiful and fulfilling, 
but also allows you to exchange cultures 
(especially, in youth exchanges) and get 
a lot of input that will change you forever. 
First you feel small, and then you feel that 
a whole continent opened its door for you, 
and that you have a lot to learn.

In this exchange, we got a chance to dis-
cover beautiful Maribor, from the Pohorje 
Hill to the nightlife in Pekarna. We also were 

lucky to attend to workshops that gave us 
the chance to learn a lot about non-violent 
communication and so on. We had a round 
table with two refugees, from Iran and Sy-
ria. It just amazed me how ignorant I used 
to be. I took myself as an interesting per-
son, and I have been trying to understand 
the refugee crisis for the past year, but as 
soon I realized that the information we get 
is carefully selected by social networks it 
became harder and harder to trust infor-
mation we get. For this reason I am truly 
thankful for this opportunity. I came home 
feeling ignorant, but with the will to under-
stand so I booked a flight, got a visa and 
now I am going to spend 6 weeks in Algeria 
in order to get out of the information bubble 
that Europe has become. 

Thank you for opening my eyes, showing 
that, after all, it does not matter how many 
Facebook articles you read. You only know 
it if you see it.

AVTOR | RITA DORNELLAS FOTO | JURE WERBER

MY ERASMUS+ 
EXPERIENCE IN MARIBOR!
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Eden od virov informacij za študij v tujini in 
pridobitev štipendije je Javni sklad Repub-
like Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 
V sklop Sklada spadajo različne štipendije 
ter prav tako EducationUSA, ki daje infor-
macije o vseh akreditiranih visokošolskih 
institucijah v ZDA.

KAKO POGOSTO SE ODLOČAMO ZA ŠTUDIJ 
V TUJINI?

Dostopnost študija v tujini ni več ovira, ev-
ropski sistem pa je vedno bolj odprt za tuje 
študente. Matevž Meze na strani Statis-
tičnega urada RS navaja na podlagi statis-
tičnih podatkov Eurostata, da je bilo na 
študiju v letu 2012 v Evropi 2,6 % vseh slo-
venskih študentov, deset let prej pa le 1,7 %.  
V Sloveniji mobilnost študentov narašča, je 
pa kljub vsemu v korelaciji z drugimi EU 
državami nizka, kajti povprečna stopnja

mobilnosti študentov v EU28 je bila v 2012 
3,5 %. Slovenija je nad povprečjem EU28, 
kar se tiče kratke mobilnosti študentov. Na 
izmenjavo ali na prakso v tujino je odšlo 
povprečno 1,2 % vseh študentov EU, iz Slo-
venije pa približno 1,7 % vseh študentov. 
Po podatkih Evropske komisije študentje 
največ odhajajo v Španijo, Nemčijo, Portu-
galsko in Avstrijo. 

S študijem v tujini se pridobijo nova znanja, 
pogledi in nove razvojne smernice posa-
meznika. Za pridobitev finančne podpore 
pri študiju v tujini pa Javni sklad v obliki 
razpisov razpisuje različne vrste sofinan-
ciranja v okviru programa »Ad futura«. Pre-
ko istega programa pa je za šolanje v tujini 
možno pridobiti tudi kadrovske, Zoisove in 
državne štipendije ter prav tako financiran-
je s strani različnih državnih organov iz 
gospodarstva ter javnih in zasebnih virov.

Aktualen razpis za štipendijo za študij v 
tujini za leto 2018 je v sklopu »Ad futura«. 
Denar je namenjen za šolnino in življenjske 
stroške v tujini. Rok prijave je do vključno 
15. 4. 2018. Višina letne štipendije za posa-
mezno leto je lahko največ 15.000 EUR, za 
življenjske stroške pa odvisno od države, 
kjer se študent izobražuje. V mesecu febru-
arju je Javni sklad objavil seznam delavnic 
za prijavo na razpis štipendij Ad futura za 
študij v tujini. Delavnice bodo potekale v 
marcu in aprilu 2018. Naslednja delavnica 
je v torek, 7. 4. 2018. Predhodna prijava je 
potrebna na elektronski naslov ad-futura@
sklad-kadri.si, saj je število mest omejeno. 

Razpis štipendij za študij na Kitajskem: 
Kitajska Univerza Xiamen. Rok za prijavo je 
30. april 2018.

Razpis štipendij Ameriško-slovenske 
izobraževalne fundacije: na univerzah UC 
Berkeley, Stanford University, GeorgiTech, 
University of Southern California in UC San 
Francisco. Rok za prijavo je 15. april 2018.

Razpis Litvanske fundacije za podporo 
študijskih izmenjav za leto 2015/2016. 
Rok za prijavo je 1. april 2018.

Štipendije Belgijske frankofonske sk-
upnosti za leto 2018 in študijsko leto 
2018/19. Za raziskovalce  so razpisani 
roki: 1. februar 2018, 1. maj 2018 in 1. ok-
tober 2018.

Štipendije francoske vlade za slovenske 
študente in raziskovalce 2018/2019. Rok 
za oddajo vloge je 24. april 2018 (skrajni 
rok).

Štipendije za program Fulbright za leto 
2018 (191. JR). Rok prijave: Do porabe 
sredstev oz. 
najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

Štipendije za doktorski študij na Europe-
an University Institute za leto 2018 (192. 
JR). Rok za oddajo prijav je 29. 5. 2018.

Štipendije v Republiki Avstriji za tuje 
študente 2018/19. Na voljo so naslednje 
štipendije: štipendijski program Franz-Wer-
fel (4–9 mesecev). Rok za prijavo: 1. marec 
in 15. september 2018. Štipendije Richarda 
Plaschke (4–18 mesecev). Rok za prijavo: 
1. marec in 15. september 2018.

KAKO RAZISKOVATI?

Študijski sitem članic EU je zbran na por-
talu Ploteus, Eurydice in Study in Europe. 
Na spletnih portalih International Assassi-
nation of Universities in Worldwide Class-
room imate na voljo podatke za izven Ev-
rope. Iskanje institucije in programa je zelo 
samoiniciativno. Posameznik si lahko po-
maga preko interneta ali z direktnim stikom 
posameznikov, ki imajo izkušnje s študijem 
v tujini. Podatke študentov in njihov kon-
takt lahko najdete med člani spletnega 
kluba javnega sklada. Pred prijavo preverite 
javno veljavo institucij. To lahko storite v 
pisarni slovenske podružnice NARIC, le-ta 
deluje v okviru Ministrstva za izobraževan-
je, znanost in šport. Vse informacije glede 
študija v tujini lahko pridobite na straneh 
institucij pod sekcijo tuji študentje.

BODIMO POZORNI NA

Vsaka institucija zahteva različna dokazila. 
Vse podatke o zahtevanih potrdilih lahko 
najdete na Ministrstvu RS za zunanje za-
deve. V osnovi tuje institucije izvajajo prak-
so sprejemnih intervjujev v postopku izbire 
študentov, o katerih podatke lahko najdete 
na straneh College Interview Index, Col-
lege Board, About itd. Kandidati za študij 
v tujini morajo tudi opraviti jezikovni test. 
Posameznik si mora urediti zdravstveno 
zavarovanje. Pomemben del je prav tako 
življenjepis, o katerem lahko več podatkov 
najdete na spletnih straneh CV Tips, Pre-
paring a CV itd.

VIR: Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije

Mladi se vedno bolj odločajo oditi na študij v tujino. Pred študi-
jem v tujini pa je potrebna konkretna predpriprava, ki zajema tudi 
»raziskovanje« različnih možnosti in priložnosti, ki bodo olajšale 
tiste dni »tam zunaj«.

SKOČIMO NA ŠTUDIJ V 
TUJINO
AVTOR | JERNEJA DEČAR FOTO | JIRKA MATOUSEK, CREATIVE COMMONS
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S celotnim programom KMŠ Odra, torej 
delavnicami, izobraževanji, razstavo in 
glasbenimi nastopi s(m)o mariborski štu-
dentje dokazali, da smo mladi polni talenta, 
svežih idej in zagona, da izboljšujemo svoj 
položaj ter prebujamo nekoliko apatični 
Maribor. 

Dravska ulica, kjer je stal prvi oder Festivala 
Lent (nekoč tudi znan Jurčkov oder), je bila 
s svojim posebnim čarom več kot popolna 
lokacija za postavitev našega KMŠ odra. 
Kljub začetnim težavam (ja, mi smo tisti, 
katerih oder je bil postavljen brez »vaser-
vage«), smo, sploh zaradi ustvarjalcev in 
obiskovalcev, uspeli ustvariti sproščen in 

domač ambient, ki je vseh devet dni priva-
bljal mimoidoče in popestril glasbeno-kul-
turni program v eni izmed najstarejših mari-
borskih ulic. 
 

KMŠ Oder se je letos odvijal že drugič v okvirju Festivala Lent. 
Glavni namen celotnega projekta je ta, da mladim, v katere ver-
jamemo in jih želimo podpreti na njihovi poti, ponudimo prostor, 
kjer se lahko dokažejo tudi drugim. In kaj oziroma kje je ta na-
jboljši prostor? Menimo, da je Festival Lent, ko Mariborčani konč-
no zapustijo stanovanja in se namenijo proti glavni promenadi na 
Lentu, dokaj primeren. 

KULTFEST 
NA LENTU IN KMŠ ODER – 
»OTROČIČEK, KI BO RASTEL« 
AVTORICI | ANJA JURŠE in KRISTINA KEBER FOTO | ANDRAŽ KRAMBERGER

kultura in izobraževanje | CAJTNG 11

Celoten KMŠ Oder se je odvijal v nostalgič-
nem rockabilly stilu 50-ih let. Na fotografski 
delavnici pod vodstvom odličnega fotogra-
fa Simona Koležnika, so se tako udeleže-
nci lahko sami preizkusili v fotografiji in s 
pomočjo pin-up modelov poskušali ujeti 
spogledljivo in zabavno vzdušje 50-ih na 
različnih lokacijah po Mariboru. 

MariborINK nas je izobrazil o tattoojih, pri-
pomočkih in postopkih, kendama in yoyo 
delavnica, pod vodstvom Žana Valenčaka 
in Vincenta Cernigoja, pa je poskrbela, da 
smo se preizkusili v spretnostnih športih. 
Posladkali smo se s pomočjo milkshake-
ov in boke zazibali na swing delavnici, pod 
usmerjanjem TheSwingBrats. Upamo, da 
niste zamudili našega flash moba in s tem 
preverili kako plesno nadarjeni smo v Klubu 
mariborskih študentov! Vsi ti dogodki, kot 
tudi »Tort ura« Marka Breclja, Trivia večer 
ter pohod z baklami na Piramido in film pod 
zvezdami so obiskovalcem ponudili pester 
in raznolik nabor popoldanskih aktivnosti. 
 
 

Popoldanske dejavnosti smo zvečer 
okronali še z odličnimi glasbenimi nastopi 
na KMŠ odru, kjer smo z novo, mladostno 
energijo, nizali večinoma akustične večere, 
ni pa manjkalo tudi drugih aktivnosti. Mladi, 

nadobudni glasbeniki - Filip Vadnu in Matic 
Jereb, skupina Smooth Taste, duo Isomet-
ric, Sara Hercog, Aurora, mlada mariborska 
skupina IZIWEI, Ursula & The Five Strings 
- so s svojimi nastopi poskrbeli,  da  je  Dra-
vska ulica poenotena ponovno zaživela. Po 
njej so odmevale tudi pesmi znane pevke 
Bilbi (Maje Pihler Stermecki), ki je pripravila 
akustični koncert skupaj s kitaristom Gre-
gorjem Stermeckijem in od dobre energije 
in prikupnih zgodb so pokale še strune. 
Nagrada za največ nasmejanih obrazov gre 
zagotovo komični popestritvi programa – 
improligašem Bandi ferdamani, zaključni 
nastop na KMŠ odru pa je pripadel Emili-
ju A.C., mlademu Rušanu, ki med drugim 
sodeluje tudi s svetovno znanim Gramati-
kom. 

Ponosni, da smo KMŠ Oder v celoti izpeljali 
tako, kot smo si ga zamislili (pravzaprav bi 
se kar vsi strinjali, da še celo veliko bolje), 
se zahvaljujemo čisto vsem, ki ste nas pri 
tem tako ali drugače podprli. Sponzorjem, 
lokalom na Dravski ulici, nastopajočim, 
tistim, ki ste se ustavili ob odru, tistim, ki 
ste nas obiskali vsak dan, tistim, ki ste nam 
namenili lepo besedo in dobronamerno pri-
pombo, gospodu, ki je rešil naš oder, sta-
novalcem in Marku iz Rooster Lent-a! Pred-
vsem pa en velik HVALA vsem aktivistom 
Kluba mariborskih študentov, ki so – verjeli 
ali ne – skorajda živeli na odru!

Spodbudne besede, da je KMŠ oder naš 
otročiček in naj se potrudimo, da bo rastel, 
so se nam zasidrale v srce. Bilbi pa oblju-
bljamo, da bomo še naprej soustvarjali kul-
turno dogajanje v Mariboru!  



AVTOR | IVAN STANOJEVIĆ
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RECENZIJE

Katherine Powell, poveljnica vojske, se pripravlja na napad teroristične organizacije. Tik 
pred napadom se zgodi nekaj, kar vsem vpletenim postavi veliko moralno vprašanje. To 
pripelje do mednarodnega nesporazuma, ki doseže najvišje nivoje ameriške in britanske 
politike. Tako kot liki v filmu, se tudi gledalci soočijo z vprašanjem - ali je vredno žrtvovati 
eno življenje, da rešimo številna druga? Helen Mirren vodi igralsko zasedbo, Aaron Paul, ki 
nam je znan kot Jesse iz Breaking Bad, pa je postavljen v čustveno središče filma. Ta film 
zaznamuje zadnjo vlogo igralca Alana Rickmana. Njegova vloga je precej resna, s  kan-
čkom komičnega, kar je precej značilno za njegovo delo. Film se ukvarja s tematiko, ki je 
dandanes zelo pomembna, hkrati pa nam prikaže misel, da v vojni ni zmagovalcev. 

Paul Feig, ki je režiral tako zgoraj imenovan film, kot tudi ‘Bridesmaids’, je ponovno združil 
moči s Kristen Wiig in Melisso McCartney. Pridružili sta se jima še dve legendi oddaje ‘Sa-
turday Night Live’, Kate McKinnon in Leslie Jones. Nova ekipa izganjalk duhov se v filmu 
spopade s svojim prvim velikim primerom, ko nastane grožnja, da bodo duhovi prevzeli 
New York. Film predstavi odlično kombinacijo komedije in akcije, poudarek pa je, precej 
jasno, na komediji. Zgodba je popolnoma nova in se ne navezuje na originalen film iz leta 
1984. Kljub temu vsebuje veliko detajlov, ki spomnijo nanj. Glavni igralci iz originala se 
pojavijo v filmu, vendar v manjših, stranskih vlogah. Akcijo pa velikokrat pospremi znana 
melodija pesmi iz originala, kar filmu doda nek poseben čar in zagotovo povzroči kurjo polt 
pri dolgoletnih oboževalcih. 

GHOSTBUSTERS

EYE IN THE SKY
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Serija ‘The People v. O. J. Simpson: American Crime Story’ prihaja izpod rok producenta 
Ryana Murphyja, ki je prav tako odgovoren za zelo uspešni seriji ‘American Horror Story’ 
ter ‘Scream Queens’. Serija se poglobi v aretacijo in sojenje enemu največjih športnikov v 
zgodovini ZDA – OJ Simpsonu. Temnopolti Simpson je bil leta 1994 aretiran zaradi umora 
svoje bivše žene in njenega domnevnega ljubimca. Tukaj naj poudarim, da sta bila oba 
belca. Sojenje, ki je sledilo, je eno najodmevnejših sojenj vseh časov. Vsi vpleteni v ta pri-
mer, so postali slavni. Med drugim je bil eden od OJ-evih odvetnikov tudi Robert Kar-
dashian, ki je danes večini znan kot oče znanih sester Kardashian. Glede na trenutno sta-
nje rasnih odnosov v ZDA, je danes ta zgodba bolj relevantna kot kadarkoli prej. Igralska 
zasedba vključuje Sarah Paulson, Johna Travolto, Davida Schwimmerja ter Selmo Blair. 

Dogajanje je postavljeno v majhno ameriško mesto, v leto 1983. Prične se s skrivnostnim 
izginotjem 12-letnika. Iskalna akcija pripelje do mnogih razodetij o mestu in tem, kar se v 
njem dogaja. Kar serijo loči od ostalih je dejstvo, da navdih črpa iz filmskih klasik 80-ih let 
prejšnjega stoletja. Tako se ob gledanju spomnimo na filme kot sta E.T. in Goonies, romane 
Stephena Kinga, hkrati pa nas občasno spomni tudi na film Super 8 (ki je sicer novejše 
produkcije, ampak se dogaja v enakem časovnem obdobju). Serija sicer jemlje navdih iz 
preteklosti, vendar ima čisto originalno zgodbo polno številnih preobratov, ki gledalce drži 
na robu. Na zelo preprost način uspe ustvariti odlično kombinacijo suspenza, drame in 
nadnaravnega. Poleg zgodbe in odlične glasbene spremljave je eden od razlogov za gle-
danje zagotovo tudi Winona Ryder, ki igra mamo izginulega fanta. 

THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON:

STRANGER THINGS
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KMŠSKOP

RAK
Pogosto premišljuješ o prete-
klih dogodkih, zato velikokrat 
pozabiš uživati v sedanjosti. 

Prepusti se sončnim žarkom in 
odmisli skrbi, nekatere stvari 
se bodo kmalu razjasnile in 

vedel/a boš, kako naprej.

OVEN
Aktivnim ovnom je prva polo-
vica poletja kar hitro minila v 

znamenju zabav in sproščanja 
na soncu. Čeprav se zdi, da bo 

tudi druga polovica počitnic 
potekala tako, to ni res. Konec 
avgusta se ti obeta preobrat, 

ki bo vplival na tvoje nadaljnje 
odločitve.

LEV
Hrabrost je tvoj zaščitni znak, 

a tokrat se raje umakni v 
ozadje in bodi previden/na.  
Na nekatere dogodke nimaš 

vpliva, zato raje svojo energijo 
preusmeri v dejavnosti, za ka-
tere do sedaj nisi imel/a časa.

BIK
Zavedaš se, da bo potrebno še 

kar nekaj časa, da bodo tudi 
drugi razumeli tvoje ideje. Ne 
obupaj, saj bo tvoj trud popla-
čan, ljudje ti bodo priskočili na 

pomoč. Previdno pri sklepa-
nju novih poznanstev, saj se 
nekateri želijo le okoristiti na 

tvoj račun.

TEHTNICA
Tvoje posredovanje v kon-

fliktu bo ključnega pomena, 
da se razmere v odnosu ne 

zaostrijo. Tvoj šarm privabi kar 
veliko ljudi, a razmisli, komu je 
vredno namenjati pozornost in 
energijo. Pri tem ne pozabi na 
najbližje, ki računajo na tvojo 

pomoč.

ŠKORPIJON
Poletna vročina te je že kar 
precej utrudila, zato ti pri-

manjkuje volje za dokončanje 
načrtov. Radovednost te bo 

pripravila do tega, da boš nare-
dil/a nekaj, česar si sicer nebi 

nikoli upal/a!
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DVOJČKA
Zaradi tvoje dvojnosti te bodo 
ljudje pogosto težko razumeli. 
Prav tako se boš znašel/la v 
težavah, a jih boš do konca 

meseca prebrodil/a. Naj ti bo 
ta neljub dogodek v poduk za 
naprej. Raje premisli preden 

spontano reagiraš.

DEVICA
Pretirano analiziranje ti je že 
večkrat prineslo več skrbi kot 
koristi, zato tokrat bolj zaupaj 
svoji intuiciji in pogumno stopi 
naprej. Ne ustraši se ljudi, ki ti 
bodo oporekali. Počitnice pa le 
izkoristi do konca, saj te čaka 

še veliko obveznosti.

STRELEC
Tvoje pozitivne energije se 
bodo nalezli še ljudje okoli 

tebe, ustvaril/a boš pravo de-
lovno vzdušje! Veliko zadanih 
ciljev boš uspel/a dokončati 

še pred začetkom novega 
študijskega leta, kar ti bo dalo 

dodaten zagon za naprej.

RIBA
Tok življenja te bo ponesel 

po svoje, doživel/a boš nekaj 
nepozabnih trenutkov in skle-
nil/a nova poznanstva. Vse to 
te bo precej utrudilo, zato še 
pred koncem počitnic vzemi 
čas samo zase in si napolni 

baterije za naprej!

VODNAR
Fleksibilnost in zmožnost 
hitrega prilagajanja ti bo-

sta velikokrat prišla prav v 
odločilnih trenutkih, zato le 

brez skrbi. Ljudje ti zaupajo in 
cenijo tvoje mnenje, zato se 
bodo še velikokrat obrnili na 
tebe, v zameno pa ti bodo v 

pomoč takrat, ko boš to najbolj 
potreboval/a.

KOZOROG
Naj te obilica dela ne prestraši, 

zanesi se na svoje kreativno 
razmišljanje, ki ti bo popestrilo 
vsakdan. Stisni zobe in vztrajaj 
do konca, saj se bo trdo delo 

poplačalo! Pri tem pa ne poza-
bi poskrbeti za svoje zdravje.




