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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC JE ŠOLA S
ŠTEVILNIMI MEDNARODNIMI POVEZAVAMI
»Modrost ne obstaja tam, kjer jo podajajo in učijo, ampak tam, kjer jo udejanjajo.«
(Samo Kramer)
Višja strokovna šola Slovenj Gradec je že večkrat dokazala, da ve, kaj želi in da to tudi zmore. V študijskem letu
2016/2017 smo uspešno izvedli vse študijske programe, številne mednarodne izmenjave, tako profesorjev kot tudi
študentov in diplomantov, skozi strokovne ekskurzije obiskali številna slovenska podjetja, gostili različne strokovnjake iz gospodarstva in še bi lahko našteval.
Žal nam je tudi to leto minilo zelo hitro, kar pomeni, da smo bili polno zaposleni vsi, ki delamo na šoli, in študenti, ki obiskujejo naše programe.
V aktivnosti, ki smo jih izvajali, smo vedno vključevali tudi naše študentke in študente, ki so se vedno zelo dobro
odrezali v različnih vlogah (izmenjavah, raziskovalnih taborih…).
Ponosni smo na mednarodno sodelovanje, ki se je tudi letos, kakor vsa leta do sedaj, širilo v nove države. Gostili
smo profesorje z različnih evropskih fakultet in Turčije.
Drage študentke in študenti,
naj vam znanje, ki ste ga pridobili na naši šoli, odpira vrata novih zaposlitev ter vam omogoča realizacijo vaših
kariernih ciljev. Vsem skupaj vam v imenu predavateljskega zbora želim veliko lepih poletnih dni, uspehov na
izpitnih rokih in veliko uporabnih diplomskih nalog.

mag. Samo Kramer,
ravnatelj

2

Junij 2017, št. 36

MAG. SAMO KRAMER V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+
OBISKAL SVEUČILIŠČE JURJA DOBRILE V PULI

“Natrag se ne može, moguće je i prirodan je samo put naprijed. To znači put u smjeru ekonomskog razvitka,
ulaženje u punu civilizaciju!”
Dr. Mijo Mirković (1898--1963)
Sveučilišče Jurja Dobrile v Puli izvaja 38 študijskih programov in ima več kot 3.400 študentov na vseh smereh.
Vsako leto pride k njim v mednarodno izmenjavo preko 45 tujih študentov, ki opravijo različne obveznosti, skladno s pogodbo. Izvajajo dodiplomski, podiplomski magistrski in doktorski študij različnih smeri.

Na Sveučilišču Jurja Dobrile v Puli deluje tudi Fakulteta za ekonomijo in turizem, ki sem ji v času svojega obiska
posvetil največ časa. Tu sem spoznal veliko zanimivih profesorjev, med katerimi s ponosom zapišem ime izr.
prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, vodje katedr e za tur izem v Puli. V času, ki nama je bil namenjen, sva izmenjala veliko dobrih praks in poiskala veliko rešitev za različne probleme na področju turizma. Profesorica je obljubila, da nas bo v kratkem obiskala in z nami delila svoje znanje s področja turizma.
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Sveučilište deluje na različnih lokacijah, med katerimi so nekatere sodobno prenovljene, druge pa še čakajo na
prenovo (projekt novi kampus je v teku).

Da je povezovanje zagotovo prihodnost, sva ugotovila tudi z njihovo Erasmus koordinatorko Ivono Petrnel, ki me
je izredno lepo sprejela in pojasnila številne projekte, delovanje ter značilnosti njihovih fakultet.

mag. Samo Kramer
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UČILI SMO SE IZ IZKUŠENJ PODJETNIKOV…
V okviru predmeta Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP) smo s profesorico Karmen Grudnik
pridobivali informacije od dveh podjetnikov iz okolice in se učili iz njunih izkušenj.
Na predavanjih nas je obiskala gospa Simona Večko iz podjetja Čarovnije narave, ki je svojo željo spremenila v
svojo službo. Ukvarja se z izdelavo naravne kozmetike. Opisala in predala nam je svojo izkušnjo, kako je biti samozaposlen, kako uspeti na trgu in predvsem, kako pričeti s svojo dejavnostjo. Izpostavila je sodelovanje z Lidlom in natečajem Lidlova Lojtr'ca domačih. Tako se je povzpela stopničko višje in se predstavila širni Sloveniji.
Izbrana je bila med 500 prijavljenimi, navdušila pa jih je z vrhunsko kakovostjo in izjemnostjo.

Všeč nam je njen moto »KJER JE VOLJA, JE TUDI POT«, saj je dokaz, da se še vedno da uspeti na trgu dela,
četudi je pot do uspeha težka, polna vzponov in padcev!

V okviru predmeta OPP pa smo se odpravili tudi na strokovno ekskurzijo v Kotlje, kjer smo obiskali hišo burgerjev, bistro in kavarno Punkt. Sprejela sta nas mlada in nasmejana podjetnika Saša in Jure Vetter, lastnika lokala.
Po izgubi službe sta začela razmišljati, kaj početi, kje iskati službo in predvsem kako naprej. Na koncu sta prišla
do ideje o lokalu s hrano. Njuna želja je bila Korošcem ponuditi prave burgerje. To jima je tudi uspelo, saj so v
Kotljah in okolici edini s tovrstno ponudbo. Od trenutka, ko sta se odločila za lokal, nista niti pomislila, da jima
ne bi uspelo. V ponudbi se burgerji redno menjavajo, za kratek čas se jim pridružijo tudi posebneži. Pred kratkim
so na pobudo in želje strank v ponudbo dodali tudi malice. Nad predstavitvijo smo bili navdušeni, poskusili pa
smo tudi njihove burgerje. Gostoljubnost sta izkazala s sproščenim pogovorom in zastonj kosilom. Zagotovo se
bomo še vračali. Oba imata še ogromno idej, ob vikendih pa skušata z različnimi dogodki v Kotlje vrniti družabno
življenje. Vse to je dokaz več, da se z močno voljo in željo po uspehu daleč pride.

5

Junij 2017, št. 36

Katja Brelih
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ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI - NEPOZABNA IZKUŠNJA
Velikokrat sem premišljevala, kako bi bilo, če bi odšla sama študirat ali delat v tujino. Višja strokovna šola Slovenj Gradec mi je to željo uresničila. Prvi večer, ko sem z vlakom prispela v Prago, sta me na železniški postaji
pričakali prijateljici s plakatom: "Welcome Klavdijka" in počutila sem se kot v filmu. Nato sem čez 2 dni sedla na
vlak proti Časlavu in šele takrat sem se zavedala, da se je začela moja 3-mesečna pustolovščina. Nisem vedela,
kaj pričakovati, nikogar ne bom poznala, daleč bom od svoje družine in prijateljev. Vendar me je tudi v Časlavu
pričakala dobrodošlica, pričakal me je mentor, gospod Pavel Kluh. Razkazal mi je prečudovito mesto Časlav ter
študentski dom. Naslednje jutro me je gospod Pavel peljal v Tremošnice, v podjetje Dako-cz, kjer trenutno delam
kot Erasmus+ diplomantka. Prvih nekaj dni nisem poznala nikogar, sprehajala sem se po mestu in razmišljala, le
kako bo tukaj 3 mesece. V trgovinah ne govorijo angleško, le kako bom komunicirala z njimi. Vendar sem že naslednji teden začela spoznavati prijazne ljudi in tako se je moja pustolovščina začela. Začela sem se počutiti domače. Uporabljala sem prevajalnik in poskusila govoriti v češkem jeziku.

V podjetju Dako-cz sedaj delam na oddelku, kjer se ukvarjajo z nabavo (purchasing department). Podjetje Dakocz izdeluje zavore za vlake, metroje in tramvaje po celem svetu. Prvi teden so mi razkazali celotno podjetje, kjer
sem lahko tudi sama opazovala, kako izdelujejo zavore in iz koliko različnih koščkov so sestavljene. Videla sem,
kako zavore testirajo ter spoznala, da smo lahko na vlakih brez skrbi, saj zavore nikakor ne morejo odpovedati.
Na začetku so mi razkazali tudi celotno okolico ter sosednja mesta in vasi, saj sem razobešala plakate za podjetje
Dako-cz.
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Sodelavci in sodelavke se trudijo, da se med njimi počutim dobro. Popoldneve velikokrat preživljamo skupaj, hodimo v kino, na bowling, vpisali so me tudi na tečaj, kjer izdelujemo keramične izdelke. Skoraj vsak teden imam
predstavitve o Sloveniji na drugih podjetjih v Tremošnicah in vsi so zelo navdušeni nad lepotami Slovenije.
V službo se vozim z zelo zanimivim vlakom, kjer se 17 km vozimo 40 min. Tako imam čas, da tudi na vlaku
spoznavam zanimive in prijazne ljudi. Med vikendom ves čas potujem, največkrat sem v Pragi pri prijateljicah ter
skupaj potujemo po Češki. Prvič v življenju sem bila tudi v Nemčiji v Dresdnu.

Čas neverjetno hitro beži in moja Erasmus praksa je že skoraj na sredini. Vsak dan je nekaj posebnega, vsak dan
doživim veliko prelepih stvari in vsak dan spoznam kakšnega novega prijatelja. Življenje na Češkem je prečudovito, arhitektura me vedno znova preseneti, v vsakem kraju, pa če je še tako majhen, lahko najdemo grad ali kakšno znamenitost. Želim si, da bi lahko vsak doživel tako nepozabno izkušnjo, spoznal novo kulturo, nove ljudi in
užival v Erasmus+ Mobility.

Diplomantka Klavdija Ketiš
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PARAPLEZANJE 2016
Opisala bom svoje tekme, katerih sem se lansko leto udeležila.
1. tekma je bila 25. junija 2016, in sicer v Campitellu di Fassa (ITA) . Tam sem morala preplezati dve kvalifikacijski smeri. Najboljši trije v vsaki kategoriji so se uvrstili v finale. Zmagala sem.
Naslednja tekma je bila 16. in 17. julija v Imstu v Avstriji. Vsak tekmovalec je moral v dveh dneh preplezati 6
smeri, ki so se seštevale. Dosegla sem prvo mesto.
Naslednja tekma v septembru je bila svetovno prvenstvo v Parizu. Zaradi premajhnega števila prijavljenih v moji
kategoriji žal nisem smela nastopiti. Upam, da se bom septembra 2018 lahko udeležila svetovnega prvenstva v
Innsbrucku.
Za leto 2017 pa si želim zmagati na vseh tekmah svetovnega pokala za invalide.
Komaj čakam na svoje tekme.
Nameravam se udeležiti naslednjih tekem: Imst (AUT), Briançon (FRA), Edinburgh (GBR).

Tanja Glušič
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DIALOG MLADI IN PRIHODNOST EU
#EUDIALOGUES #PRIHODNOSTEU #MLADI
V četrtek, 2. marca 2017, smo se Katja, Karmen, Tanja in Danjela s profesoricama Anito Goltnik Urnaut ter Bojano Tancer »pod prisilo« odpravile v Ljubljano. S čisto novim kombijem smo hitro pripotovale v Ljubljano do Festivalne dvorane. Pred vstopom v samo dvorano so nas pregledali z rentgenom in nam kot vstopnice dali zapestnice. Dvorana se je hitro napolnila. Pred začetkom televizijskega prenosa smo imeli ogrevanje, kjer so že postavili
nekaj vprašanj, Impro skupina pa nas je nasmejala s kratkim prizorom, kjer so vključili naključne stavke. Ob
17.00 se je začelo zares. Vključile so se kamere in kmalu so v dvorano vstopili pomembni gostje. To so bili predsednik evropske komisije Jean Claude Juncker, predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar ter evropska
komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc.
Prireditev so povezovali Igor E. Bergant, Manica Janežič Ambrožič in predstavnica mladih Nina Pejič.
Že na samem začetku smo mladi izrazili, da želimo od odgovornih kratke, odločne, jedrnate ter predvsem konkretne odgovore. Koliko so to upoštevali? Dobro vprašanje.
Za uvod oz. ogrevanje so voditelji postavili vprašanje: Kdo je vaš najpomembnejši sogovornik (v družini) star
med 15 in 30 let? Juncker je v šali odgovoril, da se pogovarja sam s sabo, zato ga je voditeljica hitro opomnila, da
ni več v obsegu 15 do 30 let. Nato je še dodal, da se pogovarja s sosedi in nečaki. Cerar je odgovoril, da se pogovarja s svojimi otroki, Violeta Bulc pa da se pogovarja s predstavniki iz kabineta, ki so na izmenjavi v Bruslju.
Sledila je anketa prek aplikacije za mobilne telefone, kjer je večina odgovorila, da se počuti Evropejce in verjame
v več Evrope. Vendar bo potrebnega več optimizma za prebrodenje krize.
Sledila so vprašanja, kot so: Ali bomo v prihodnosti še imeli službe za nedoločen čas, ki so varne in stabilne? Kako so že v preteklosti upoštevali predloge, ki so bili podani na Dialogih z mladimi? Ali je kdo vprašal mlade o
Beli knjigi scenarijev o prihodnosti EU? Juncker predaja vprašanja Cerarju, ta pa odgovarja, da poskuša vključiti
predloge.
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Nato je sledil dolg govor g. Cerarja in ko so enako vprašanje naslovili na g. Junckerja, je ta preprosto rekel:
»Pozabil sem vprašanje, ker sem poslušal predolg odgovor gospoda Cerarja.« S to izjavo si je prislužil močan
aplavz, mladi pa smo se na trenutke celo zabavali.
Juncker je poudaril, da on sam in Evropska komisija ne moreta reševati problema brezposelnosti mladih, saj se ta
problem pojavlja v vseh državah članicah EU. Cerar je predstavil kot možno rešitev vajeništvo, Bulčeva pa je
omenila 3 projekte (projekt za povečanje zaposljivosti mladih, prostovoljno delo in poskusni 3-milijonski projekt
za vavčerje, ki omogoča mladim potovanje po EU).
Nato smo pričeli s prvo temo: prihodnost Evropske unije in 60 let EU. Vprašanja so se nanašala na Belo knjigo;
ali se bo v prihodnosti EU bolj poglabljala ali razdrobila (tudi zaradi migrantske krize).

Juncker, ki je na prireditvi »razumel slovensko« (zaradi simultanega prevoda, ki so ga lahko slišali tudi gledalci
na TV SLO3), je odgovoril, da je proti razdrobljenosti, vsekakor pa razume, da vse države ne morejo napredovati
z enako hitrostjo. Pojavilo se je še nekaj kritik glede zmanjšanja proračunskih sredstev za zaposlovanje mladih.
Evropska komisija naj bi predlagala, da se proračun ohrani, vendar ga je spremenil evropski parlament. Poraja se
torej vprašanje, ali naj mladi delajo prekarno (solidarno, prostovoljno), namesto rednih zaposlitev. Cerar je poskušal pomiriti z napovedmi o japonskih investitorjih, ki bodo zaposlovali v Sloveniji, češ da je Slovenija zelo odprta
država (pa je res, kaj pa begunci?). Dolgo so potem še govorili o vojski, NATU, ZDA.
Nato pa nas je vse skupaj presenetilo vprašanje o legalizaciji konoplje. Če imamo vsi ljudje enake pravice, zakaj
torej mi nimamo enakih pravic, kot prebivalci držav, kjer je konoplja legalizirana. Hkrati so pokrili davčno luknjo
in se zdravijo na naraven način. S tem bi v industriji konoplje pridobili tudi ogromno delovnih mest. Vendar za to
ni pristojna Evropska komisija, ampak države članice same.
Sledila so še vprašanja glede hitrosti oz. počasnosti zakonodajnih postopkov, pravic gejev in lezbijk, se lahko poleg Brexita zgodi tudi Slovenileave, ali se pripravljajo ukrepi za preprečevanje morebitne krize, ki jo lahko povzroči Trump, in še mnoga druga.
Zanimivo vprašanje, ki so ga voditelji zastavili vsem trem, je bilo tudi, če so bili kdaj prekarno zaposleni: Bulčeva
odgovori z nikoli, Juncker: »Trenutno«, Cerar pa se želi pošaliti, ko reče: »Mogoče ravno zdaj, ko mi vsak dan
govorijo, da bo vlada padla.«. Vendar je hitro doživel hladen tuš, ko je nekdo iz publike komentiral, naj se neha
šaliti in naj začne resno delati.
S strani gluhih oseb je prišlo še vprašanje, kaj so v Evropi naredili za invalide, oz. če obstajajo kvote za vključitev
invalidov v evropski parlament.
Na prireditvi je bilo dobro poskrbljeno za gluhe, saj so imeli 2 tolmača, tako da so lahko neposredno spremljali
dogajanje in zastavljali vprašanja.
Veliko vprašanj je še ostalo odprtih, v uri in pol smo dobili premalo konkretnih odgovorov, vprašanja so pošiljali
tudi prek twitterja in drugih socialnih omrežij, kdaj pa bomo dobili odgovore (če sploh), pa se ne ve.
Na koncu smo sklenili, da je prireditev presegla naša pričakovanja, saj smo bili prepričani, da se bomo dolgočasili. No, pa je bilo vmes tudi nekaj smešnih trenutkov.

Celotno prireditev pa si lahko ogledate na povezavi: http://4d.rtvslo.si/arhiv/konferenca/174458044
Danjela Tomaš
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ŠTUDENTI VIŠJE ŠOLE SLOVENJ GRADEC SO SE UDELEŽILI 9. MEDNARODNEGA RAZISKOVALNEGA TABORA V MURSKI SOBOTI
V času od 10. do 12. maja 2017 je na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli potekal 9. mednarodni
raziskovalni tabor ŠPIC. Na njem so sodelovali tudi študenti Višje strokovne šole iz Slovenj Gradca. Poleg njih so
bili na taboru še študenti drugih slovenskih višjih šol (iz Celja, Ptuja in Murske Sobote), Ekonomske fakultete iz
Zagreba (Hrvaška), Ekonomske fakultete iz Niša (Srbija), Fakultete za turizem Ohrid (Makedonija) in Ekonomske fakultete Moskva (Rusija). Zadnji dan tabora so študenti rezultate svojega dela predstavili publiki.

Udeleženci 9. mednarodnega raziskovalnega tabora ŠPIC v Murski Soboti, katerega so se udeležili mentorica Dora Najrajter, univ. dipl. prav., in študenta prvega letnika višješolskega programa ekonomist Andraž Langeršek in
Rok Križan.
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Raziskovalna skupina: mentorica Dora Najrajter (Slovenija VSŠ Slovenj Gradec) in Cvetko Andreeski
(Makedonija, Fakulteta za turizem Ohrid). Tema, ki so jo raziskovali: Moje znanje je predmet pravne zaščite.
Študentje raziskovalci: Andraž Langeršek (Slovenija, VSŠ Slovenj Gradec), Rok Križan (Slovenija, VSŠ Slovenj
Gradec), Vanja Carlina Rajh (Slovenija, EŠ MS), Borna Milas (Hrvaška, EF Zagreb), Rok Babič (Slovenija, VSŠ
Ptuj).
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Mentorica Dora Najrajter

Mentorica Dora Najrajter (VSŠ Slovenj Gradec ), Anton
Vorina (VSS Celje), Beno Klemenčič, ravnatelj
gostiteljske šole VSS Murska Sobota

Udeleženci 9. Mednarodnega raziskovalnega tabora

Udeležence tabora so čakali lični spominki na njihovo
druženje.
Dora Najrajter
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9. MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR
Med 10. in 12. 5. 2017 sva se s sošolcem Rokom udeležila 9. mednarodnega raziskovalnega tabora v Murski Soboti. Na taboru je sodelovalo okoli 20 študentov iz petih različnih držav (iz Slovenije, Rusije, Makedonije, Srbije
ter Hrvaške). Z Rokom sva bila v prvi skupini, ki je raziskovala temo: Moje znanje je predmet pravne zaščite, pod
mentorstvom profesorice Dore Najrajter z Višje šole Slovenj Gradec ter z gospoda Cvetka Andreeski s Fakultete
za turizem in gostinstvo v Makedoniji. Skupino smo sestavljali člani iz treh regij Slovenije ter iz Hrvaške.

Prvi dan smo imeli krajše uvodno predavanje o tem, kaj bomo počeli na taboru.
V učilnicah Ekonomske šole Murska Sobota, Višje strokovne šole smo pričeli
izdelovati seminarsko nalogo, ki smo jo dokončali v času tabora. Seminarsko
nalogo smo izdelovali v dopoldanskem času. Po končanem delu smo odšli v
dijaški dom, kjer smo imeli počitek do večerje. Po večerji smo odšli na ogled
Murske Sobote, pod vodstvom vseh mentorjev. Sledilo je druženje v dijaškem
domu.

15

Junij 2017, št. 36
Drugi dan smo v šoli nadaljevali z delom seminarske naloge ter ostalih del, kot so priprava PowerPointa za predstavitev, ter plakata, ki je obešen v šoli v Murski Soboti. Zvečer smo odšli v bowling center ter preživeli večer v
prijetni družbi.

Tretji dan tabora smo imeli predstavitev naših del ter zaključek tabora, s katerim se je končalo naše druženje. Po
končani predstavitvi je vsak udeleženec dobil priznanje ter pokal kot zahvalo za trud in sodelovanje. Bilo je enkratno doživetje, spoznal sem veliko novih prijateljev.

Andraž Langeršek
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PRISPEVEK DELAVNICE LIČENJA
V okviru predmeta Poslovno komuniciranje smo organizirale delavnico ličenja za osebno uporabo, in sicer zato,
da predstavimo zunanjo urejenost Poslovnega sekretarja. Prikazale in izvedle smo tehniko zadimljenih oči v bolj
naravnem načinu. Postopek je bil sledeč:
1. Začele smo s čisto kožo prepojeno z vlažilno kremo, ki je ključnega pomena, da ostane videz svež cel dan.
2. Nato smo nanesle podlago, korektor in ju fiksirale s pudrom v prahu.
3. Obraz smo še zasenčile in uredile obrvi.
4. Sledile so oči, ki smo jih po določenem postopku naličile.
5. Uporabile smo barvico za oči, senčila v istih odtenkih in vse skupaj zabrisale z različnimi čopiči.
6. Kot piko na i smo naličile še ustnice nežnih odtenkov, da videz ni bil preveč ekstremen.
Na koncu smo spomine zabeležile še s fotografijami.
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PREDSTAVITEV PERMANETNEGA LAKIRANJA
V programu Poslovni sekretar smo si v sklopu Urejen zunanji videz ogledali postopek permanentnega lakiranja.
Gel, ki se nanaša na nohte kot lak, je primeren za vse ženske, ki si želijo urejene nohte več kot le nekaj dni, saj
permanentno lakiranje zdrži tudi do pet tednov.
Najprej se nohte temeljito očisti, odstrani odvečna odmrla obnohtna kožica, popili v želeno obliko in obriše z razmaščevalcem za nohte. Nato se prične z nanosom lakov. Najprej nanesemo podlak, nato 2 sloja barvnega laka in
sloj nadlaka. Sloji morajo biti tanki. Vsak sloj moramo strjevati v UV ali LED lučki po navodilih proizvajalca.
Preden nanesemo nadlak, lahko dodamo tudi kakšno poslikavo.

Za konec nohte spet prebrišemo z razmaščevalcem, saj nekateri laki puščajo lepljivo površino. Nohti so za tem
svetleči in urejeni naslednjih 3 do 5 tednov. Lahko roke namažemo še s kakšno kremo ali oljem, da jih še lepo
nahranimo.
Ko mine teh 3 do 5 tednov, lahko lak odstranimo kar sami. Površino laka le rahlo popilimo, da se znebimo sijaja
in pazimo, da ne popilimo do naravnega nohta. Kos vate prepojimo z acetonskim odstranjevalcem laka, jo namestimo na noht, ovijemo v aluminijasto folijo in počakamo 15 do 20 minut. Nato ostanke laka, ki se niso stopili,
zelo rahlo podrgnemo z nohta z leseno palčko.

Špela Špeh
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POROČILO O MOBILNOSTI ERASMUS +, BRAGA 2017
Predavateljici Marta Belič in Sonja Smolar ter knjižničarka Lidija Ajtnik smo se od 11. do 18. maja 2017 mudile
na mednarodni mobilnosti v okviru projekta Erasmus + v portugalski Bragi.
Obiskale smo podjetje Bragamob in Katoliško univerzo, kjer smo se družile z dr. Emese Panyik, ki predava predmet Turizem in menedžment. Izrazili so interes za mobilnost njihovih predavateljev ter študentov. Vsekakor pa
so pri njih dobrodošli tudi naši študenti ter zaposleni. V nadaljevanju smo si ogledali knjižnico in njeno delovanje. Knjižnica je izjemno velika, deluje v več nadstropjih, z zelo lepo urejenimi starejšimi čitalnicami. Trenutno
se ukvarjajo s prepisom zaloge v online sistem. Omogočili so nam tudi ogled posebnega arhiva, v katerem hranijo dragocene in lepo ohranjene knjige, stare preko 500 let. Vpogled pa smo imele tudi v diplomske naloge.

Obiskale smo še Podjetniški inkubator ter računovodski servis, v katerem opravlja Erasmus + prakso dijak Žiga
iz Šolskega centra Postojna. Podjetniški inkubator združuje veliko število start up podjetij z zanimivimi idejami.
Tudi oni so izrazili interes za sodelovanje z našo šolo.
Ker je mobilnost namenjena tudi spoznavanju raznih znamenitosti ter značilnosti drugih kultur, so nam prijazni
gostitelji organizirali ekskurzije v Porto, Guimarães, Bom Jesus do Monte in Viano do Castelo ob Atlantskem
oceanu. Na ekskurzijah smo ob druženju z ostalimi udeleženci spoznale še učitelje in dijake iz Turčije, Poljske,
Latvije ter tri dijake iz Slovenije.
Ravno v tem tednu je bila Portugalska v središču dogajanja; obiskal jo je papež Frančišek, njihov predstavnik je
zmagal na Evroviziji, med vikendom je bila prava nogometna evforija, pripravljali pa so se že na prireditev poulični Braga rally ter na rimski teden. Piko na i so dodali še študenti Univerze do Minho, ki pred izpiti zaključujejo predavanja ter se veselijo z raznimi sprevodi in druženjem po mestu. Prepoznavni so po posebnih črnih uniformah.

Na koncu lahko strnemo, da smo doživele veliko zanimivega. Pridobile smo nova znanja, ki jih bomo uporabile
pri svojem delu in izmenjale naše izkušnje z gostitelji. Kot vselej Portugalska ni razočarala. Pozitivno energijo in
prijaznost domačinov smo prenesle tudi k nam. Več o vtisih pa naj povedo fotografije.

Sonja Smolar, Marta Belič in Lidija Ajtnik
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MOŽNOST NADALJNJEGA ŠTUDIJA V
SLOVENJ GRADCU
Sredi marca (natančneje 16. 3. 2017) je potekal informativni dan Fakultete za komercialne in poslovne vede, kjer
so nam predstavili možnosti nadaljnjega študija na lokaciji Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Fakulteta v sodelovanju z našo višjo šolo ponuja izvedbo visokošolskega študija komerciale (prve Bolonjske stopnje) in magistrskega študija poslovnih ved (druga Bolonjska stopnja).
Izvedeli smo, da dodiplomski študij program komerciala traja tri leta, a je možnost vpisa tudi v višji letnik brez
diferencialnih izpitov, če je kandidat dokončal višješolski program (Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist,
Računovodja, Gostinstvo in turizem in Poštni promet). Fakulteta, ki ima sedež v Celju, izvaja izredni študij še na
dislociranih enotah v Slovenj Gradcu, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Murski Soboti. Predavanja in vaje so v
popoldanskem času 2-krat tedensko (od 16.30 do 19.45).
Kar mi je še posebej všeč pri tem študiju, je to, da sta za zaključek študija dve možnosti, in sicer možnost diplomske naloge ali dva diplomska izpita. Sama si bom verjetno izbrala diplomska izpita, saj bom izdelala diplomsko
nalogo že na Višji strokovni šoli.
Zelo me je navdušila informacija o možnosti prakse v tujini (Erasmus), ki traja tri mesece, kjer si lahko naberemo
ogromno izkušenj, katere so v današnjem času zelo pomembne.
Ta program se je na naši šoli izvajal že nekajkrat, a so ga vmes ukinili, zaradi premajhnega števila vpisov.
Sama sem letos prvič slišala za ta program in verjamem, da veliko študentov za to še ni slišalo, kar je posledica
premajhnega vpisa. Razmišljam v tej smeri, da je to eden izmed boljših načinov nadaljnjega izobraževanja in se
bom verjetno odločila za to, saj mi je, poleg vseh pozitivnih stvari, še najbolj pomembno to, da se bo študij izvajal
v Slovenj Gradcu, saj je to zelo blizu mojega doma.
Upam, da sem vam uspela na kratko približati, kako poteka študij in vas navdušila oziroma spodbudila željo po
nadaljnjem izobraževanju in nabiranju izkušenj. Več informacij o študiju je objavljenih na spletni strani FKPV
(http://www.fkpv.si).

Mihaela Štruc Stopar

20

Junij 2017, št. 36

VIDEOKONFERENČNO SODELOVANJE NA VIŠJI
STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC
Višja strokovna šola Slovenj Gradec je ena naprednejših šol v Sloveniji pri uporabi videokonferenčnega načina
komuniciranja in izvedbe izobraževalnega procesa na daljavo.
V študijskem letu 2016/17 smo izvedli štiri videokonferenčna sodelovanja.
Prva videokonferenca je bila izvedena s pomočjo spletne aplikacije za videokonference Skype, ki je ena izmed
najenostavnejših aplikacij za videokonference, vendar pa ne omogoča snemanja videokonference. Kljub temu je
bila za začetno videokonferenco v tem študijskem letu to prava izbira.
Naši študenti so se z Erasmus+ partnerji iz Češke, s šolo VOŠ Časlav, povezali preko Skypa. V predavalnici njihove šole so se zbrali njihovi študenti, na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec pa naši študenti in z zanimanjem so
prisluhnili izkušnjam dveh Erasmus+ udeležencev, ki sta se odločila za Erasmus+ prakso.
VOŠ Časlav je med svoje študente povabila mlado diplomantko Višje strokovne šole Slovenj Gradec, Klavdijo
Ketiš, ki je bila na Erasmus+ praksi na Češkem, v podjetju DAKO-CZ, A.S. Gost VOŠ Časlav. Sodeloval pa je
tudi češki študent, Jiří Kodeš, ki je opravljal Erasmus+ prakso v podjetju Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec,
d. d. Svoje izkušnje in doživljanje z Erasmus+ prakse sta Klavdija in Jiří študentom VOŠ Časlav opisovala v živo,
naši študenti in predavatelji pa so jima prisluhnili preko Skypa.
Njuni predstavitvi so sledila vprašanja čeških in slovenskih poslušalcev in zaradi uporabe Skypa je bilo to posebno druženje še bolj zanimivo. Izvedeli so aktualne novice o doživljanju Klavdije in prav tako, kako je bil s prakso
v Slovenj Gradcu zadovoljen Jirka.
Tudi študenti s partnerske šole VOŠ Časlav so bili nad idejo takega javljanja navdušeni.

Druga videokonferenca je bila na temo Zaščita pred spletnimi prevarami oziroma pred računalniškimi
grožnjami. Tema je zelo aktualna, saj je pri današnjem vsakdanjem življenju in delu ključnega
pomena zaščita pred tovrstnimi grožnjami. K sodelovanju smo povabili gospoda Boštjana Plankarja,
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specialista iz Sektorja kriminalistične policije PU Celje. Tokrat smo se odločili, da uporabimo spletne
videokonference VOX.

Prednost spletnih konferenc sta predvsem preprosta uporaba in velik nabor dodatnih možnosti, ki jih ponujajo. Za
njihovo delovanje potrebujemo zgolj računalnik s kamero in mikrofonom oziroma tablični računalnik ali pametni
telefon, ki imajo vse to že vgrajeno. Uporabljajo jih lahko tudi uporabniki, »skriti« za požarnimi zidovi. S spletnimi konferencami VOX lahko skorajda nadomestimo izvedbo predavanj ali organizacijo sestankov v istem prostoru. Svoje namizje, predstavitev (prosojnice) in druge animacije lahko delimo z vsemi uporabniki, prav tako lahko
prevzamemo nadzor nad omizji drugih udeležencev. Ne da bi motili predavatelja, imajo sodelujoči možnost v klepetalnici razviti vzporedno debato.
Študentje so postavljali vprašanja tako v živo kot preko klepetalnice. Videokonferenca VOX omogoča tudi snemanje in možnost kasnejšega predvajanja.

Tretja videokonferenca je prav tako potekala kot VOX spletna videokonferenca. Videokonferenčno smo se povezali z Višjo strokovno šolo Postojna. Naša študenta Valentina Rejavc in Mario Svenšek sta izvedla predavanje o
trenutno zelo aktualnih temah: Aplikacija Uber in Spletne rezervacije. Študenti Višje strokovne šole so postavljali
vprašanja, na katera sta naša študenta tudi odgovarjala.

Četrto videokonferenco smo želeli izvesti kot videokonferenco visoke kakovosti MCU, ki omogoča zvok in sliko
visoke kakovosti – tudi visoke ločljivosti (FullHD). Vendar smo pri iskanju ustreznega partnerja naleteli na težavo, saj le malokatera višja
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Četrto videokonferenco smo želeli izvesti kot videokonferenco visoke kakovosti MCU, ki omogoča zvok in sliko
visoke kakovosti – tudi visoke ločljivosti (FullHD). Vendar smo pri iskanju ustreznega partnerja naleteli na težavo, saj le malokatera višja strokovna šola premore opremo za to vrsto videokonference. Če pa to opremo imajo,
pa nastanejo težave pri zagotavljanju kakovostne povezave v internet.
Tako smo se ponovno o odločili, da uporabimo spletno videokonferenco VOX. Tokratna gostja videokonference
je bila Zeynep Duman iz Turčije, predavateljica predmetov s področja IKT na Univerzi Aksaray. Na našo šolo je
prišla v okviru projekta ERASMUS+, ki med drugim omogoča tudi izmenjavo zaposlenih na izobraževalnih zavodih. Naš partner pri videokonferenci je bila Višja strokovna šola Nova Gorica, kjer so predavanje poslušali njihovi
predavatelji in študenti.

23

Junij 2017, št. 36

Naša gostja je v okviru videokonferenčnega predavanja predstavila Turčijo in Univerzo Aksaray. Študentje in
predavatelji na obeh straneh videokonferenčnega sodelovanja so postavljali vprašanja in podajali svoja mnenja.
Študenti, predavatelji in ostali udeleženci na obeh straneh videokonferenčnih sodelovanj so zelo pozitivno sprejeli
možnosti, ki jih prinaša sodobna videokonferenčna tehnologija. Omogoča sodelovanje več lokacij istočasno, kar
prinaša dodatno vrednost h klasičnemu načinu izobraževanja.
Glede na dobre odzive vseh sodelujočih smo odločeni, da tak način videokonferenčnega sodelovanja nadaljujemo
tudi v naslednjem študijskem leti.

Janja Razgoršek in Karmen Grudnik
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ZANIMIVO GOSTOVANJE
V petek, 26. 5. 2017, smo v prvem letniku programa Ekonomist, v okviru predmeta Ekonomija, izvedli predavanje na temo »Vpliv različnih dejavnikov na rast in razvoj podjetja«. Predavanje je izvedla gospa Darja Hain, univ.
dipl. ekon. (iz podjetja GG Slovenj Gradec).
S predavanji, ki jih je izvedla zunanja strokovnjakinja, so študentje pridobili veliko praktičnih vsebin, ki jih bodo
lahko združili z znanji, pridobljenimi v času izobraževanja. Spoznali so podjetje, njihovo dejavnost, proizvodni
proces, kako se borijo s konkurenco…

Končna misel predavanja je bila: »Za uspeh ali neuspeh v podjetju je odgovoren vsak, ne glede katero področje
pokriva in kdaj določeno aktivnost izvede«.

Danica Pušnik
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EKSKURZIJA NA KMETIJO PODVOP
V četrtek, 6. 4. 2017, smo se študenti 2. letnika, programa Ekonomist dobili na parkirišču pri bazenu na Ravnah in
se z avtomobilom odpravili proti Holmcu, kjer nas je nestrpno pričakovala sošolka, da bi nam opisala ter razkazala njen dom ter kmetijo, kjer živijo in predelujejo mlečne izdelke. Ko smo pred hišo čakali prof. Sonjo Smolar,
smo že spoznali njene igrive mucke ter psa in uživali v pogledu na prelepo Peco in njeno okoliško gorovje.
Da nam ne bi čas prehitro ušel, nas je Danjelina mama Marjeta povabila v hišo, kjer nas je na mizi že čakala prava
kmečka domača ˝malca˝. S polnimi želodci smo se sprehodili po kmetiji, kjer nam je Danjela pokazala vse živali:
krave, majhne in velike prašičke, kokoške. Pokazala nam je vse naprave za predelavo mleka in nam natančno opisala postopek. Med ogledom smo lahko opazovali tudi Danjelinega očeta, kako pripravlja in obdeluje les. Peljala
nas je še na njihov velik vrt, kjer pridelujejo vso zelenjavo in nam pokazala, kako daleč segajo polja za pridelavo
krompirja. Preden smo se vrnili v hišo, kjer so že čakali kavica ter pecivo, ki sta ga spekle prejšnji dan Marjeta in
Danjela, smo se nekateri od nas še malo zabavali na stari leseni gugalnici, ki še vedno stoji pred hišo. Ko smo se
poslovili in lepo zahvalili, je vsak od nas dobil še darilce, v katerem je bila domača pogačica/ržen kruh in domač
˝šnops˝.
Bili smo zelo zadovoljni z obiskom, še bolj pa z prijaznostjo in toplim sprejemom. Hvala Danjeli in njeni družini
za topel sprejem in gostoljubje.
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Tanja Pušpan
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