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OBISK MUZEJA PREMOGOVNIŠTVA
V sredo, 12.10.2016, smo študentje 2. letnikov programov Ekonomist in Poslovni sekretar obiskali Muzej premogovništva Velenje. Pridružil se nam je še študent iz Češke.
Na začetku so nam razdelili čelade in plašče, dobili pa smo tudi »knapovško mal'co«. Kot pravi rudarji
smo zabeležili naš odhod v rudnik z obeski. Nato smo se odpeljali 157 m v globino z najstarejšim, še delujočim dvigalom. Potovanje po rudniku se je pričelo z ogledom kratkega filma; ob nadaljevanju poti so
zgodbe rudarjev predstavljene po zapisih Antona Aškerca. V prvem delu rudnika smo spoznali zgodovino in način dela v preteklosti, doživeli simulacijo eksplozije in pomalicali v najgloblji restavraciji v Sloveniji. V drugem delu smo se seznanili z novejšim načinom rudarjenja in si ogledali stroje za izkopavanje. Nazaj smo se odpeljali s podzemnim vlakom in z dvigalom na površje, kjer smo prevzeli obeske ter
ugotovili, da nihče ni ostal spodaj. Obisk smo zaključili z rudarskim pozdravom SREČNO!
Dejstva: Velenjski rudnik je najgloblji razstavni prostor, koncertna dvorana, restavracija in poročna
dvorana.

Danjela Tomaš
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EKSKURZIJA V KOCEROD
V torek, 25. 10. 2016, smo študenti 2. letnikov programov Poslovni sekretar in Ekonomist obiskali podjetje Kocerod, družbo za ravnanje z odpadki iz Mislinjske Dobrave.

Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o. (Koroški regijski center za ravnanje z odpadki), je bilo ustanovljeno leta 2012 zato, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji.
Koroški center za ravnanje z odpadki pokriva 12 občin (74.077 prebivalcev):
Glavne dejavnosti podjetja pa obsegajo predvsem:





zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov,
obdelavo ali predelavo mešanih komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
sortiranje in obdelavo ločenih zbranih frakcij za predelavo.

Prostori podjetja se nahajajo na dveh lokacijah, glavna v Mislinjski Dobravi, kamor smo šli mi. Tam
smo lahko videli objekte za sortiranje, kompostiranje in mehansko-biološko predelavo odpadkov. Druga lokacija je odlagališče “Zmes” (občina Prevalje), kjer so objekti za odstranjevanje odpadkov in kjer se
odlagajo odpadki, ki ostanejo po predelavi.
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Po začetnem predavanju s strani direktorja podjetja, mag. Ivana Plevnika, kjer smo poslušali predavanje o delu in
poslanstvu podjetja, nato pa nas je direktor g. Plevnik povabil še na ogled proizvodnje, kjer smo spoznali še dejansko delo v podjetju.

Grega Pohovnikar
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EKSKURZIJA V ZADRUGO DOBROT
19. 10. 2016 smo se študenti drugih letnikov, smer Poslovni sekretar in Ekonomist odpravili na ekskurzijo v Zadrugo dobrot v Črnečah.
Tam so nas pričakali direktor, njegovi zaposleni ter televizija Dravograd. Profesorica Sonja Smolar je imela intervju za televizijo.
Pred vhodom v podjetje so nam predstavili njihovo delo, poslovne partnerje, nato pa so nas povabili v notranje
prostore. Razkazali so nam prostore, v katerih predelujejo oblačila. Imajo dva stroja, s katerima predelujejo oblačila (razrez in pakiranje).
Vsak prvi ponedeljek v mesecu si lahko socialno ogrožene družine pridejo po kakšen kos oblačila (brezplačno).
Sodelujejo z Rdečim križem, Karitasom in drugimi ogledali smo si tudi pralnico. Tam čistijo oblačila, brisače,
krpe za različne hotele, hostle, podjetja… Prav tako jih tudi posušijo in zlikajo.
Prijazno so nam postregli s kavo ali čajem, ob pitju pa smo lahko zaposlene vprašali, kar nas je zanimalo, na primer, kako se počutijo, kaj jim nudi največje zadovoljstvo… Zapomnilo smo si, da je eden od zaposlenih rekel:
»Lahko bi delal v Avstriji in zaslužil 2.000 €, ampak nič ti ne da večjega zadovoljstva, kot je nasmeh pri tistih ljudeh, ki potrebujejo pomoč.«.
Na koncu so nas še povabili v njihovo skladišče, ki je dolgo kar 200 m ter ga poimenujejo banka oblačil. V njem
se je trenutno nahajalo 40 ton oblačil. Vsa ta oblačila ročno pregledajo in razvrstijo. Direktor gospod Jure Strah je
povedal, da so se poslovno zelo razširili, saj so na začetku imeli samo 50 zbiralnikov oblačil, sedaj pa jih imajo
kar 150 po celi Sloveniji.

Ines Lukman in Eva Bošnik

5

JANUAR 2017, št. 35

OBISK KOROŠKE OSREDNJE KNJIŽNICE DR.
FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM

V sredo, 9. 11. 2016, smo študenti 2. letnikov programov Ekonomist in Poslovni sekretar obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.
Na začetku so nam predstavili dvorano za prireditve in poroke, nam povedali par besed o dr. Sušniku,
ogledali smo si sobo Leopolda Suhodolčana in nam pokazali njegova dela ter priznanja in nagrade . Potem smo si ogledali zbirko del Prežihovega Voranca in njegov kip.
Nato so nas odpeljali na ogled celotne knjižnice in nam poskušali predstaviti sistem vodenja knjig.
Predstavili so nam najnovejšo pridobitev, striparnico. Po ogledu so nas odpeljali v kletne prostore in
nam razkazali in razložili skladiščenje in arhiviranje najstarejših knjig, zapisov. Pred odhodom pa smo
si ogledali še zanimivo galerijo.

Tanja Pušpan
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STROKOVNI EKSKURZIJI V OKVIRU PREDMETA UZK
17. 11. 2016 smo študenti 2. letnika programa Ekonomist spoznavali “kakovost” na nekoliko drugačen
način. V Muzeju Huga Wolfa nas je sprejela gospa Nataša Škorjanc, ki nam je muzej najprej razkazala,
nato pa v njihovi koncertni dvorani izvedla predavanje, v katerem nam je predstavila vplivne dejavnike,
ki oblikujejo kakovost vodenja različnih ciljnih skupin.
Na začetku smo izvedeli nekaj o Wolfovi družini in njegovem življenju. Hugo Wolf je bil skladatelj, rodil
se je 13. marca 1860 in umrl 22. februarja 1903 na Dunaju. Wolf se je od svojega očeta naučil igrati violino in klavir. Odšel je v šolo v Maribor, od koder se je po dveh letih izpisal, leta 1875 pa je odšel na dunajski konservatorij. Imel je hudo bolezen: sifilis. Hotel je narediti samomor, sprejeli so ga v umobolnico na Dunaju, kjer je po 4 letih trpljenja umrl. Videli smo posmrtno masko, ki jo je izdelal Franz Seifert.
Gospa Škorjanc nam je povedala, da mora imeti pred začetkom vodenja natančne podatke, kakšno skupino bo dobila, starost obiskovalcev, čas za ogled, saj je to pomembno, da se lahko pripravi na dobro vodenje. Lahko smo ji postavili različna vprašanja, povedala nam je tudi, kako je začela z vodenjem skupin
v muzeju ter kaj je pomembno za uspeh v življenju. »Delati moramo z veseljem, saj se to odraža navzven
in vpliva na obiskovalce,« nam je povedala.
Vodenje nam je bilo zelo všeč, saj je bilo videti, da gospa Škorjanc v tem zelo uživa. S svojo pozitivno
energijo in zagnanostjo nas je pritegnila k poslušanju, zato nam je bilo vsem zelo zanimivo. Mogoče bi
se komu zazdelo, da ogled muzeja ne spada ravno v okvir programa Višje strokovne šole, vendar ko se
poglobimo in pogledamo z drugega zornega kota, npr. s strani kakovosti, lahko odkrijemo, kako je kakovost pomembna tudi pri takšni dejavnosti in kako je vse povezano z ukrepi na področju kakovosti.
Upamo, da bodo tudi v prihodnje študenti imeli možnost ogleda muzeja in debate o kakovosti.

7

JANUAR 2017, št. 35
Naslednjo ekskurzijo v okviru predmeta UZK smo izvedli v četrtek, 24. 11. 2016, ko smo študenti 2. letnika, progam Ekonomist, v okviru predmeta UZK, obiskali Hotel Slovenj Gradec. Sprejel nas je gospod Matic Krivec in
nam predstavil poslovanje hotela in delovanje podjetja Vabo ter vplivne dejavnike, ki oblikujejo kakovost njihove
ponudbe in storitev.
Na začetku smo si ogledali video posnetek o hotelu in podjetju Vabo. Ukvarjajo se s turizmom, gostinstvom in
cateringom. Hotel Slovenj Gradec ima tri zvezdice; podjetje Vabo pa ima še druge lokacije za nastanitev, kot so
Kamp Gaj, Gostišče Aerodrom, Lukov dom, Grmovškov dom Kope, Apartmaji Kope in Apartmaji Ribnica in v
sklopu teh nastanitev različno ponudbo. Njihova zaščitena blagovna znamka je Boom. V posnetku so bili predstavljeni tudi načrti za prihodnost in širitev podjetja Vabo. Pogovorili smo se o tem, kako zagotavljajo kakovostne
storitve v hotelu in si nato ogledali še 1. nadstropje hotela, ki je bilo prenovljeno, ter 2., ki na prenovitev še čaka.
Podjetje Vabo sta pred leti ustanovila, takrat še študenta, Boštjan Paradiž in Primož Kotnik. To je zagotovo primer dobre prakse, ki kaže, kaj vse je možno doseči z motiviranostjo in zagnanostjo.
Predstavitev hotela Vabo nam je bila všeč, saj smo izvedeli veliko novega.

Danjela Tomaš in Mirica Gačnik
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PRISPEVEK ČEŠKEGA ŠTUDENTA
Dear teachers, students,
My name is Jiří Kodeš and I am student of Higher Vocational school in Čáslav.
Something about me?
I am 23 years old and a student of higher school in Čáslav. I have been in Slovenia for 5 months in Erasmus+.
Why Erasmus?
I had to decide one year ago and it was a hard decision to make. At first I didn´t want to go anywhere and leave
my friends, family and good beer. But Mr. Kluh and Mrs. Křížová helped me a lot. They said ˝Go, you can do it˝.
I listened to them so now I am here.
Why Slovenia?
Mr. Kluh helped me choose the country. He spent a lot of time with his family in Slovenia. He told me it was a
beautiful country. And he was right. I met a lot people here and everybody is so friendly and almost everybody
wants to know more about me. And everything what I need is here. Beautiful girls and good beer.
My work?

I work in Gozdno Gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. This company produces everything from wood. I work in
economy, accounts and financial department. I help them with a lot of documents. You might say that is not interesting, but for me it’s good experience for my future life and work. I get useful information about the company
which I will also need for my diploma. From the first day, I feel like their colleague.

9

JANUAR 2017, št. 35
My trips in Slovenia?
The first journey was when I went here. It was new for me to see beautiful nature like this. In September I was in Ljubljana with your school. I saw Ljubljana castle, visited Pivovarna Union and met new
people.
In September there was the trip to Velenje to the coal mine museum. It was good for me, but unfortunately I didn’t understand what the guide was talking about.
In November I visited Ljubljana again with your school. We were in the parliament and then at
Comptech. It was really interesting.
My own trips?
At the beginning Mrs. Grudnik invited me to a welcome launch with her family and after that we went
to Rahtel from where there is beautiful view of Slovenj Gradec and the valley. Mrs. Grudnik’s daughter
invited me to visit Velenje Lake. I went to Uršlja gora with a colleague, the weather was great. In October my friends from Czech Republic visited me and we were in Velenje to see Velenje Lake again. Still,
my dream is to visit Bled and the most famous cave in Slovenia, Postojna cave.
How to end it?
I can say only this: you are young and successful, go abroad, travel and meet new people.
I hope that this article gave some information about me. If you want, you can contact me through Facebook (Jiří Georgína Kodeš) or email (kodes.jirka@seznam.cz).
We could go together somewhere.

Jiří Kodeš
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SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
Višja strokovna šola Slovenj Gradec je v četrtek, 8. 12. 2016, že šestnajstič podelila diplome svojim uspešnim diplomantom

Tokrat se je uspešnim diplomantom preteklih let pridružilo kar 53 novih, in sicer iz programov Komercialist, Poslovni sekretar ter prenovljenih programov Ekonomist in Poslovni sekretar.
Zbrane goste sta pozdravila ravnatelj Višje strokovne šole Slovenj Gradec, magister Samo Kramer, in
župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, ki sta oba poudarila pomembnost šole v ožjem in širšem lokalnem okolju, še posebej v času, ko marsikateri nadarjen mlad človek ne more na študij v večja, bolj oddaljena in dražja mesta. Hkrati sta oba izpostavila pomembnost vseživljenjskega učenja. Poudarjena je bila tudi izredna zaposljivost diplomantov.
Kot vsakokrat doslej smo razglasili tudi najuspešnejša diplomanta, ki sta Matej Ogriz med rednimi študenti in Uroš Konič med izrednimi študenti. Obema je župan v imenu MOSG podaril knjižni nagradi.
Višja strokovna šola pa vsakič nagradi tudi dva najbolj zaslužna študenta: tokrat sta bila to izredna študentka Nataša Ferarič, ki je v roku enega leta diplomirala kar v dveh programih, in Jan Ramšak, ki je bil
predsednik Študentske skupnosti, dvakrat udeleženec Erasmus+ projekta in aktiven v vseh organih šole.
Nobena takšna slovesnost ni popolna brez glasbe: letošnjo sta s svojim prekrasnim petjem obogatili naša diplomantka Klavdija Ketiš in študentka Jasmina Buč.
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Milena Štrovs Gagič
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ŽIVLJENJE ŠTUDENTA NA KMETIJI
Sem Danjela, študentka 2. letnika na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Živim na kmetiji na Holmcu,
tik ob meji z Avstrijo in obožujem živali.
Na naši kmetiji imamo večinoma govedo, saj se ukvarjamo z mlečno proizvodnjo. Imamo še pujse, kokoši, mačke in psa.

Čeprav si nekateri mladi želijo v večja mesta, jaz prav
uživam tukaj, odmaknjeno od mesta, hrupa, prometa.
Najbližji sosed je oddaljen nekaj manj kot kilometer.
Svež zrak in prečudovit razgled. Na kmetiji si sam svoj
gospodar. Prostora je ogromno, malo se sprehodiš in
poiščeš miren kotiček, kjer lahko v miru razmišljaš in
se povežeš z naravo. Prav tako nisi nikoli osamljen, saj
te nenehno spremlja zvesti prijatelj pes ali pa, v mojem primeru, maček ali dva.
Nikoli ti ni dolgčas, vedno je nekje nekaj, kar bi lahko
postoril. Lahko pa še počaka kakšen dan. Skrb za živali pa je nekaj drugega. Naj bo delovni dan, vikend,
praznik, sonce ali sneg, potrebno jih je nakrmiti in jih
oskrbeti. Vendar se vse povrne. Četudi je v trgovini
vse tako poceni, da se kmetu res ne bi izplačalo pridelovati krompirja, mleka in ostalih dobrin, na koncu
štejeta kvaliteta in okus. Vsaj veš, kaj si pojedel. Nekateri vse to premalo cenijo. Vendar kmet bo na koncu
vseeno preživel, saj zna poskrbeti zase.
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Ker študiram v Slovenj Gradcu, sem pretežno blizu doma in se lahko vsak dan ukvarjam z živalmi. Med
tednom poskrbim za mačke in psa, čez vikend pa pomagam v hlevu pri molži. Kadar pa je potrebno (ob
večjih opravilih – košnja, drva, pobiranje pridelkov …), pa celotna družina »stopi skupaj« in opravimo
delo. Pri delu smo največkrat sami štirje (starša, brat in jaz), občasno pa pomagajo prijatelji, če le imajo
čas. Tako se najlažje zaneseš nase, da bo vse postorjeno pravočasno in pravilno.
Kmetija oz. delo na kmetiji te nauči, da nič ni težko in da lahko poprimeš za vsako delo. Vsaka izkušnja
ti pride prav v prihodnosti. Če pokažeš delavnost in iznajdljivost, so ti vsa vrata odprta.

Danjela Tomaš
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BOŽIČNO VZDUŠJE
Študenti drugega letnika programov Ekonomist in Poslovni sekretar smo v petek, 19. 12. 2016, skupaj
okrasili šolo.
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