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Doživeli socializem
Brali erotično poezijo – Poslušali jazz in rock‘n‘roll - Tekli s štafeto
modrosti – Prelistali RIT – Odprli Hišo bendov
Tina Felicijan
Foto: Martina Hrastnik

V predzadnjem vikendu 24. Dnevov mladih in kulture je Šaleški
študentski klub izvedel dva najbolj
tradicionalna dogodka – Rock na
gradu in druženje v atriju Velenjskega gradu, kamor so tudi letos iz Kumrovca prinesli štafeto modrosti. V
duhu pestrosti festivala in predstavljanja novosti na mladinski kulturni sceni so priložnost za predstavitev svoje prve pesniške zbirke z
erotičnim pridihom dali domačinki
Nini Bizjak. V nedeljo pa so odprli
Hišo bendov, prvi objekt za vajo in
ustvarjanje mladih glasbenih skupin
in izvajalcev v Velenju.

Štafeta Modrosti
V sodelovanju s TIC Velenje so
študenti v atriju Velenjskega gradu
priredili Večer pred dnevom z okusom po nekdanjem času, ki očitno
še vedno tekne. Gostje so dinarje
zamenjali za dobrote z žara naših
južnih bratov in se za mizami z rde-

čimi nageljni sladkali s pudingom
in malinovcem. Marija Brložnik je
poskrbela za vzdušje, v katerem so
se starejši spomnili svoje pionirske
zaprisege, mlajši pa spoznali cirilico, brali srbohrvaščino, predvsem
pa se poučili o mogočnosti Titovega Velenja ter udarništva, na katerem je zrastlo. Novost v turistični
ponudbi mesta bo namreč socialistična učna ura, v kateri mladinci
doživijo čas tovarištva.
DMK ima že zaradi svojega prvotnega namena, praznovanja dneva mladosti, referenco na socializem. A ta ni politična, zatrjujejo
ŠŠK-jevci, ki želijo ohraniti kritič-

no distanco do zgodovine in se iz
nje predvsem učiti. Kot simbol povezovanja in solidarnosti, ki ju gojijo v klubu, že sedem let iz Kumrovca prenašajo štafeto modrosti. Na
slabih sto kilometrov dolgi poti so
jim letos pomagali štirje klubi. Primož Pergovnik in Gal Oblišar sta
štafeto začela v Titovi rodni vasi, v
Podčetrtku pa so jo prevzeli tekači
Kluba študentov Šmarške regije in
Obsotelja. Ti so jo v Šmarju pri Jelšah predali Študentskemu klubu
mladih Šentjur, v Žalec so jo spravili tekači Študentskega kluba Žalec,
v Šmartno ob Paki pa Klub študentov Šmarske fare.

Zadnji festivalski vikend bo potekal kot Sound Arson 4.3, ki je namenjen spodbujanju obiskovalcev h kritični drži v javni sferi. Začne se v
petek v eMCe placu, kjer bodo predstavili vegansko kuhinjo, bodyart
performans in predavanje, stojnice z rečmi iz druge roke, nastopili
pa bodo avstrijski sludge/metal/noise rock bend Home, prvi slovenski
ženski doom bend Mist, hrvaški ženski metalcore bend Bleeding on
Wednesday ter ajdovski punkrockerji Harry. V soboto pa se bodo prav
tako v eMCe placu predstavili izdelovalci kitar, magnetov, pedalov,
efektov, pedal boardov in lampaških ojačevalcev, na koncu pa bo
jam session.

Racionalno izbrane
teme
Leta 1975 je izšla prva številka
revije Racionalno izbrane teme –
RIT, ki vse od takrat odraža aktualno študentsko misel. Ta je bila
v enih obdobjih bolj pikra in artikulirana, v drugih manj. V njej so
namreč zbrani prispevki različnih
žanrov, ki obravnavajo predvsem
družbene teme. Namen RIT-i je
dvostranski – mladim piscem ponuditi poligon za razvijanje novinarskih veščin, pridobivanje referenc in

občinstva, bralcem pa dati spodbudo za kritično branje in interpretiranje informacij, ki so danes iz različnih virov vsem na dosegu klika,
novinarji pa svojo odgovornost za
odbiranje relevantnih prelagajo na
javnost. Tako ŠŠK z revijo RIT in
elektronskim mesečnikom Skovik,
katerih urednik je študent sociologije Matevž Vogrinec, svojim članom
nudi dva neodvisna in brezplačna
medija.
Letos RIT vsebuje prispevke o
romski manjšini in razbija stereotipe o njenih pripadnikih, t. i. Sosed-

ski stranki volilnih abstinentov in
razlogih za neudeležbo na volitvah
ter apatiji, konoplji kot čudežni roži in drogi obenem, ideološkem in
ekonomskem nasilju v Ruandi, integriteti Res Nullius, zmotah o komunizmu, latinoameriškem mačizmu, trgu delovne sile v Šaleški dolini, objavljeni pa sta tudi dve kratki
zgodbi in športna prispevka. Pisali
niso samo Šalečani, ampak trinajst
avtorjev iz vse Slovenije, kar gotovo
priapeva k prepoznavnosti RIT-i in
ŠŠK-ja, ki ima zaradi svojih projekn
tov pri študentih velik ugled.

Priznano slovensko podjetje ZAGOŽEN,
d. o. o., Cesta na Lavo 2a, 3310 ŽALEC, vabi v svoje vrste samostojno, komunikativno,
ciljno naravnano in ambiciozno osebo za delo na delovnem mestu:

VODJA FINANC
IN RAČUNOVODSTVA m/ž
Zahtevani pogoji:
•
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•
•
•
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Čeprav je Rocku na gradu tudi letos grozil dež, so Big Addiction, Eyesburn, Elvis Jackson in Can of Bees igrali pred
nabito polnim prizoriščem. Koncerta ni prekinila niti poškodba vokalista Elvis Jackson Davida Kovšce, ki si je med
svojim značilnim norenjem po odru in skakanjem z njega zvil gleženj.
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Talenti
igrali za
talente
Dobrodelni koncert
Rotary kluba Velenje
– Izkupiček mladim
glasbenikom
Velenje, 26. maja - Velenjski Rotary klub, eden od 40 Rotary klubov v
Sloveniji, ki skupaj združujejo preko 900 članov, v teh izjemno neprijaznih časih deluje vedno bolj socialno. Izbirajo projekte, ki prejemnikom pomoči včasih pomenijo tudi
razliko med življenjem in životarjenjem. Ena takšnih uspešnih zgodb
je njihovo sodelovanje v projektu

•

izdelavo obračunov poslovanja – bilance – mesečno za matično
družbo in hčerinska podjetja in konsolidirane bilance za družbe v skupini;
priprava in izdelava letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila
izdelava predračunskih in obračunskih izkazov denarnih tokov
kontrola evidenc za obračun DDV in obračun DDV;
knjigovodstvo osnovnih sredstev in materialnega poslovanja;
obračun plač;
sodelovanje pri reviziji poslovnih rezultatov družb;
vodenje oddelka računovodstva;
spremljanje zakonodaje na tem področju in ažuriranje internih
predpisov in navodil;
poznavanje slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov;
upravljanje denarnih sredstev matične in odvisnih družb;
zagotavljanje tekoče likvidnosti;
zagotavljanje ustreznih instrumentov zavarovanja;
bonitetne ocene kupcev in dobaviteljev;
urejanje kreditnega in garancijskega poslovanja;
sodelovanje z bankami in drugimi finančnimi institucijami;
pripravljanje internih in eksternih finančnih poročil za zunanje
in notranje poročanje;
opravlja druge naloge po navodilih nadrejenih in iz opisa delovnega mesta

Od kandidata pričakujemo:

Mladi glasbeniki so navdušili in s koncertom pomagali zbrati sredstva za pomoč njihovim
naslednikom na poti do dobrih glasbenikov.

Viški hrane. Z redno izvedbo javnih
brezplačnih predavanj v Knjižnici
Velenje pa odpirajo oči in kritično
opozarjajo na težave v naši družbi.
Poleg socialne note imajo v velenjskem Rotary klubu tudi čut za spodbujanje talentov. V preteklosti so bili
njihove pozornosti že deležni številni
mladi umetniki iz lokalnega okolja in
tako bo tudi v prihodnje. V maju so
s pomočjo mladih talentiranih glasbenikov, ki razvijajo svoj talent pod

okriljem Glasbene šole Velenje, in z
gosti iz Ljubljane pripravili dobrodelni koncert, ki so ga poimenovali Talenti za talente. S prodajo vstopnic so
zbrali približno 600 EUR, ki jih bodo
namenili novim mladim perspektivnim talentom v obliki štipendije ali
enkratne pomoči.
Na tokratnem dobrodelnem koncertu so poslušalce navdušili: pianistka Rene Karpe iz Ljubljane in
dijaki velenjske glasbene šole – flav-

tistka Laura Felicijan, oboist Aris
Vehovec, harfistka Naja Mohorič,
pianistka Barbara Verhovnik, Erik
Kranjc na marimbi in orglistka Saša Atelšek.
Predsednik Rotary kluba Velenje David Geršak pravi, da bodo s
podobnimi dogodki in dobrodelnimi akcijami nadaljevali tudi v prihodnje.
n
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VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske smeri,
uporabo programov MS OFFICE
razvite pogajalske veščine,
podjetniško razmišljanje,
aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
izpit B-kategorije.

Ponujamo Vam:
•
•
•
•

zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom
delo v mladem, dinamičnem, urejenem in sproščenem delovnem okolju,
redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo,
možnost osebnega in strokovnega razvoja ter napredovanja.

Če ustrezate zahtevanim pogojem, pošljite predstavitev z življenjepisom na e-naslov: viktorija.kricaj@zagozen.si ali po pošti na naslov: Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 ŽALEC v roku 8 dni od objave.

