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Drage študentke in študenti, 
 
ponosni smo na vse vas, ki ste že ali pa ste v letošnjem študijskem letu postali del naše višje strokovne šole. 
 
Vsi predavatelji in ostali sodelavci naše šole se bomo trudili, da boste dosegli vse vaše cilje, ki so povezani s štu-
dijem v Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, bodisi v programu Ekonomist bodisi v programu Poslovni sekretar. 
Naša temeljna naloga je, da si pridobite vsa tista znanja in razvijete vse tiste kompetence in spodobnosti, ki vam 
bodo omogočile učinkovito delo na vaših bodočih delovnih mestih.  
 
Delodajalci v ožji in širši okolici že danes prepoznavajo odličnost naših diplomantov, njihovo sposobnost prila-
godljivosti in nadgradnje svojega znanja. Zavedajo se, da bodo s tem, ko bodo našega diplomanta zaposlili, prido-
bili sodelavca, ki mu lahko zaupajo tudi najpomembnejše naloge. Do tega spoznanja so prišli ves čas, ko so zapo-
slovali naše diplomate, oziroma ko so v svoje sredine sprejeli naše študente na praktično izobraževanje. Zato vam 
polagam na srce, da se potrudite, ko boste odšli na praktično izobraževanje v izbrana podjetja in ustanove, saj je 
že marsikateri diplomant dobil zaposlitev ravno zato, ker se je izkazal in pokazal vse svoje vrednote. 
 
Kakovostne strokovne ekskurzije naši predavatelji tradicionalno organizirajo že vrsto let, ko lahko na licu mesta 
preverite, kako poteka delo v podjetjih in ustanovah. 
 
Da pa bo vaše počutje na naši šoli tudi prijetno, zanimivo in igrivo, pa bo poskrbela vaša in naša Študentska skup-
nost s Študentskim svetom na čelu z organiziranjem spoznavnih, športnih in zabavnih aktivnosti. Predlagam vam, 
da jih kar »pocukate« za rokav in jim posredujete svoje predloge. 
 
Za zaključek vam želim predvsem uspešen študij, v tem decembrskem času pa prijetne praznike. 
 

 

 

               

        

 

        

 

 

 

 

 

 

V. d. ravnateljice: 

         mag. Janja Razgoršek 
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VOLITVE 
 
V oktobru smo izvedli volitve za nadomestne predstavnike v Svet zavoda in Študentski svet. Na volitvah, ki so 
potekale 9. 10. 2017, je glasovalo več kot 60 % vseh študentov naše šole (tako rednih kot izrednih). 
 
Po  preštetih glasovnicah (vse so bile veljavne), lahko objavimo, da sta bila v Svet zavoda izbrana Žan Marguš in 
Marija Križan; v Študentski svet pa Žan Markuš, Lucija Fajmut in Urška Podovšovnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Predsednica volilne komisije: 
                                    Špela Špeh 



NOVEMBER 2017, št. 37 

4  

 

PREDSTAVITEV ŠTUDENSKEGA SVETA 

 
V Študentskem svetu je 5 članov, od katerih so trije novi. To so:  Žan Markuš (tudi novi predsednik ŠS), Lucija 

Fajmut, Urška Podovšovnik, Valentina Rejavc in Karmen Konečnik. Na novo pa smo izvolili tudi predstavnico v 

Svet zavoda Šolskega centra. To pa je Marija Križan. 

 
Takole so se sami predstavili.  

 

 
 

Sem Žan, po poklicu sem vzgojitelj predšolskih otrok. Ker me je po končani srednji šoli začelo zanimati področje,  

za katero menim, da bo v prihodnosti zelo pomembno, sem trenutno študent 1. letnika ekonomije. 

Marsikdo me pozna kot nekoga, ki je za študenta zelo zaposlen. Sem aktivni član Koroškega okteta in moškega 

pevskega zbora Vres. Vikende večino časa preživljam v gostinstvu, po različnih koncih Slovenije, sedaj pa so me 

začele zanimati še kriptovalute in vse, kar je povezano z njimi. Prosti čas rad izkoriščam z družino in prijatelji, pa 

tudi na šport ne pozabim nikoli. Ker je vsak karakter unikaten, imam tako kot vsi, tudi jaz dobre in malo manj do-

bre lastnosti, katere bi lažje, kot jaz sam, naštel kdo od bližnjih.  Sem komunikativen, pozitiven, direkten, iskren, 

pravičen, skromen, marljiv... Večkrat pa sem zmeden, pozabljiv in imam predolg jezik. Rad spoznavam nove lju-

di, se soočam z raznimi izzivi, pridobivam nova znanja na različnih področjih, skratka, nikoli mi ne sme biti dolg-

čas.  

Buda je izjavil: »O čemer razmišljamo, to tudi postanemo«. Torej, bodite dobri do drugih, glejte pozitivno,  delaj-

te za svoje cilje in ne pozabite uživati življenja. 

Verjamem, da smo ljudje ustvarjeni za to, da si med seboj pomagamo. Ravno zaradi tega naziv predsednika Štu-

dentskega sveta zame pomeni, da se bom kolikor se da trudil za želje in predloge študentov ter morebitne proble-
me s pomočjo strokovnih delavcev čim prej rešil.  

 
 

 



NOVEMBER 2017, št. 37 

5  

Sem Lucija Fajmut in sem v letošnjem letu študentka 1. Letnika, smer Po-
slovni sekretar. Rojena sem 9. januarja 1996  v Slovenj Gradcu. Do ne-
davnega sem živela v svojem rojstnem kraju, sedaj pa smo s svojo družino 
v fazi preseljevanja  v hišo v Pamečah. Malo še manjka in naš nov dom 
bo končan... S partnerjem sva namreč starša enoletnemu fantku Stašu, ro-
jenemu 28. 8. 2016. Staš je zelo bister fantek in se hitro uči. Je zelo živa-
hen in njegova energija poživi celo družino. 

Leta 2010 sem začela obiskovati Gimnazijo v Slovenj Gradcu, v nasled-
njem letu pa opravila poklicni tečaj za vzgojiteljico predšolskih otrok na 
MOCISU – Centru za izobraževanje odraslih. Moja prva delovna izkušnja 
sega 6 let nazaj, delala sem v proizvodnji v bivšem Johnson Controls.  V 
zadnjih šestih letih  pa sem se preusmerila v gostinstvo  – strežbo hrane in 
pijače. Tudi sedaj opravljam gostinsko delo, in sicer v Koma baru Slovenj 
Gradec. Najpogosteje med vikendi, kakšen dan pa je za delo rezerviran 
tudi čez teden popoldne. Trenutno mi ob skrbi za dom in družino ter ob 
obiskovanju predavanj  ostane bolj malo časa za svoje hobije. Če pa si ob 
večerih izborim svojo dobro urico, pa najraje pobrskam po internetu in 
preberem kakšen angleški ali slovenski poljudni članek ali pa za sprosti-
tev poslušam glasbo. In da ne pozabim na šolo – seveda opravim tudi kak-
šno domačo nalogo... 

In kot pravijo – vse se da, če se le hoče… 

 
 
 
 
 

Moje ime je Urška Podovšovnik in prihajam iz Črne na Koroškem. Že od 
malih nog sem vedno rada brala zgodovinske knjige in pisala kratke pripo-
vedke. Sem zelo pustolovska in adrenalinska oseba, zato skoraj nikoli ne 
morem mirovati. V mladosti sem trenirala veliko športov. Imam tudi veliko 
hobijev, kot so streljanje z zračno puško, vožnja z motorjem, pleza-
nje ...Moja največja strast pa je pisanje pesmi. Največji navdih za njih mi 
daje moj fant Blaž, saj mi je lažje napisati svoja čustva, kot pa jih povedati. 
Ena izmed mojih največji želja je, da bi nekoč lahko izdala svojo pesniško 
zbirko. 
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Dovolite, da se vam na kratko predstavim.  
Sem Valentina Rejavc in prihajam iz Dravograda. Preden me je 

pot ponesla na Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu, sem obi-

skovala Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta, smer Predšolska 

vzgoja. Zdaj sem že študentka drugega letnika smeri Poslovni se-

kretar.  

Zakaj sem se odločila za to smer? Vedno sem bila komunikativna, 

zanesljiva in prijazna oseba, kar ta smer tudi zahteva. 

Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, da sem vedno nasmejana, 

energična in zagnana oseba, kar se kaže v številnih hobijih, ki de-

lajo moje življenje še bolj vznemirljivo. Najraje od vsega imam 

glasbo, saj je ta velik del mojega življenja. Pričela sem z igranjem 

violončela, nato klavirja in na zadnje še s solopetjem. Ves čas mo-

je življenjske poti pa me spremlja največja strast, in sicer petje v 

zboru. Ne ukvarjam pa se samo z glasbo, temveč tudi z igranjem v amaterskih gledališčih. 

Že od nekdaj pa me žene želja po nenehnem potovanju, zato bi lahko rekla, da bom veliko potovala, ''ko bom veli-

ka''. 

Moje življenje opisuje citat: ''Če želimo biti uspešni, moramo spoštovati samo eno pravilo – da nikdar ne lažemo 

sebi.'' 

Moja vizija za naprej pa je: ''Bodimo pogumni, upajmo si - najboljše priložnosti se ponudijo redko. Zdaj je čas, da 
uberemo svojo pot in oblikujemo življenje po svoje. 

 
 

 

 

 

Najprej lepo pozdravljeni, dragi bralci časopisa ŠUS.  

Sem Karmen Konečnik, študentka 2. letnika programa Ekonomist. 

Kot urednica ŠUS-a  (našega skupnega časopisa, ki ga vsi ga ustvarjamo, 

tako študenti kot profesorji) vas pozivam, da skupaj poskrbimo, da bomo 

nanj ponosni.  

Vsakdo je dobrodošel s svojimi idejami, kritikami, komentarji ali prispev-

ki, zato kar pogumno pišite na: karmen.konecnik32@gmail.com.  

Skupaj bomo poskrbeli za aktualne in atraktivne vsebine znotraj starih in 

novih rubrik. Naj novo študijsko leto prinese nov delovni zagon, veliko 
kreativnih idej, obenem pa veliko veselja in radosti, da se bomo študent-
skih let še dolgo radi spominjali. 
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Sem Marija Križan, polna pozitivne energije, dobre volje, zgovorna, čus-
tvena in vedno pripravljena pomagati sočloveku. 
Po horoskopu sem tehtnica, kar pomeni, da vse stvari pretehtam in se nato 
odločim. Sem stroga, odločna in se uspešno spopadam z ovirami ter v njih 
najdem pozitivno stran, ki se da rešiti v vsakem primeru. Imam močne 
misli in mehko srce, sem poštena in imam uravnoteženo življenje. V življe-
nju si postavljam visoke cilje in hitim sanjam naproti, ter strmim k idealom. 
Sem disciplinirana, odgovorna in vztrajna, slaba lastnost je trma. 
Rada imam ljudi dobre volje in tiste, ki vedo, kaj hočejo. Imam urejeno 
družino, moža ter dva odrasla sinova. 
»Za napajanje baterij«  hodim enkrat tedensko na pevske vaje, kjer  pojem 
v vokalni skupini. Rada imam ples in glasbo. Moja strast je tudi hitra vož-
nja z avtomobilom. 
Moje vodilo v življenju je: »Do konca življenja se učimo! « 
Lepo je živeti, se učiti, spoznati nove ljudi, prijatelje, v stiski pa prisluhniti 
in pomagati ljudem  ter biti pripravljen sprejemati kritike in odgovarjati za 
napake. 
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ERASMUS+ V ORLEANSU, FRANCIJI 
 

 

 

Med 18. in 22. septembrom 2017 smo Milena Štrovs Gagič, mag. Majda Bukovnik in mag. Gabrijela Kotnik obi-
skale  partnersko šolo, Univerzo v Orleansu. Njihov visokošolski program, ki tako kot naš, traja dve leti in ima v 
vsakem letniku 10 tednov prakse ter se konča z diplomsko nalogo, sicer spada v okvir univerze, vendar je enak 
kot naš; razlika je le v ocenjevanju, saj študente ocenjujejo na lestvici od 0 do 20; zelo strogi so pa tudi pri prisot-
nosti, saj vsak pri posameznem predmetu lahko manjka le trikrat. Pomembna razlika pa je tudi v tem, da vsi pla-
čajo 300 evrov šolnine.  

 

V okviru izmenjave sem jaz, Milena Štrovs Gagič, imela 8 ur predavanj (dvakrat z velikima skupinama študentov: 
150 študentov 1. letnika in 100 študentov 2. letnika programa Business Administration, ki je povsem primerljiv z 
našim Poslovnim sekretarjem; ostalo pa v manjših skupinah, kjer je bilo približno 30 študentov).  
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Vse tri udeleženke izmenjave so predstavile našo šolo vsem vodjem oddelkom, se dogovorile za možno sodelova-
nje v okviru Erasmusa+ (predvsem izmenjava osebja in Erasmus+ praksa za študente). 

 

 

 

Ogledale smo si tudi posamezne enote Univerze (predvsem nas je impresionirala njihova  Fakulteta za strojništvo, 
kjer imajo na voljo kar celo halo s tekočim trakom za usposabljanje na področju optimizacije logističnih procesov 
v proizvodnji in tudi Fakulteta za politehniko, kjer proučujejo učinkovito rabo okolju prijaznih energetskih virov 
za ogrevanje (sončne panele in geotermalno energijo). 
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Naši gostitelji so nas zelo prijazno sprejeli, bili ves čas izjemno gostoljubni in nas na vsakem koraku razvajali. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Milena Štrovs Gagič 
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80. OBLETNICA VOŠ, SPŠ A OA ČÁSLAV IN ERASMUS+ 
MOBILNOST 

 
Z institucijo VOŠ, SPŠ a OA Čáslav v Erasmus projektih sodelujemo že od leta 2009 in posledično smo njihovo 
80. obletnıco obstoja praznovali tudi mi. Kot koordinatorka Erasmus projektov sem bila povabljena, da se 
udeležim slavnostne prireditve in vseh aktivnosti ob tej pomembni obletnici. Ravnateljica  VOŠ, SPŠ a OA 
Čáslav, gospaa Věra Szabová, pa je izrazila tudi željo, da izvedem govor na osrednji slovesnosti, 13. 10. 2017.  
 
Povabila sem bila vesela in odločila sem se, da se odzovem, udeležbo na dogodku pa povežem še z drugimi 
aktivnostmi in izvedem petdnevno Erasmus+ mobilnost na partnerski instituciji. 
 
Tako sem na Češkem pričela z aktivnostmi že 10. 9. 2017, kjer sem na delovnem srečanju z Erasmus 
koordinatorjem VOŠ Časlav, gospodom Pavlom Kluhom, najprej izvedla evalvacijo aktivnosti medsebojnega 
sodelovanja v zadnjem študijskem letu.  
 
V dnevih, ki so sledili, sem izvedla več aktivnosti: imela sem predavanje za študente na temo Erasmus mobilnosti 
in se tako seznanila s potencialnimi kandidati, ki bi želeli na Erasmus prakso v Slovenijo. Preko izvedbe 
predavanj sem imela tudi možnost prepoznati odzivnost študentov partnerske šole na drugačen pristop izvedbe 
predavanj ter se seznaniti z njihovim mnenjem o Erasmus projektih. Odprli smo tudi razpravo o razlogih za in 
proti sodelovanju v Erasmus aktivnostih. 
 
Mobilnost na Češkem je bila tudi priložnost za navezovanje novih mednarodnih kontaktov. Udeležila sem se 
delovnega sestanka s predstavnikom šole iz Slovaške, tema pogovora je bila možnost vzpostavitve kontaktov s 
šolami terciarne ravni na Slovaškem. 
 
Nato sem izvedla obisk pri dveh delodajalcih, Houfek in Dako, in presenečena sem bila nad toplim sprejemom. Še 
posebej tvorno je pogovor o možnostih sodelovanja v prihodnosti tekel v podjetju Houfek, kjer se je v 
predstavitev samega podjetja in proizvodnje vključil tudi lastnik/ustanovitelj, čeprav so zdaj aktivnosti v podjetju 
že prevzeli njegovi potomci.   
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V obeh podjetjih pa smo se dogovorili, da bodo tudi v bodoče, v skladu s svojimi možnostmi in potrebami, nudili 
možnost za Erasmus+ prakso našim študentom/diplomantom. Zanimivo je bilo, da so v kritični razpravi o že 
opravljenih Erasmus praksah izpostavili tudi svoja pričakovanja, ki jih imajo do vseh, ki se pri njih preko 
študijske (Erasmus) prakse vključijo v delovni proces. Povedali so:  “Pomembno je, da se študent obnaša kot 
pripaden del delovne sredine, da se po opravljeni nalogi samoiniciativno vključuje, da pove, da je nalogo, ki se 
mu je dodelila, že opravil in vpraša, kaj še lahko naredi, stori...”. To izjavo si je nujno treba zapomnıti, saj sem 
prepričana, da obnašanje, ki ustreza tem besedam, “odpira vrata”. 
 
Ko je napočil dan osrednjega dogodka, na katerem je bila moja naloga izpeljati govor in v njem spregovoriti o 
partnerstvu med VOŠ, SPŠ a OA Čáslav in ŠCSG oz. VSŠ, sem imela kar malo treme. Slavnostna prireditev je 
namreč na udeležence, ki so bili z VOŠ, SPŠ a OA Čáslav v preteklosti močneje povezani, delovala dokaj čustve-
no in nehote je ta čustven pritisk deloval tudi name. Obremenjevala sem se s pravilnostjo angleške izgovorjave za 
govor pripravljenega besedila, pa z »nastopom« na govorniškem odru… Pritisk pa se je seveda še bistveno pove-
čal, ko so povedali, da moram po prireditvi podati izjavo za lokalno televizijo.  
 
Zanimivo je bilo tudi, kako partnerska šola zbira vtise od svojih gostov/obiskovalcev ob pomembnih dogodkih. 
Kar med druženjem na sami prireditvi ob 80-letnici so predme postavili knjigo vtisov in vpisati sem morala svo-
je… In nato je knjiga romala dalje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po osrednji slovesnosti je isti dan sledil ogled učilnic/predavalnic, v katerih so pripravili različne aktivnosti in raz-
stave. Na primer, zelo zanimivo je bilo videti, da na njihovi visoki šoli nekatere seminarske vaje izvajajo v okviru 
učnih podjetij. Vemo, da pri nas učna podjetja funkcionirajo v okviru srednjih šol. Zanimivo je bilo tudi videti 
razstavo dokumentacije iz prvih let delovanja šole, ali razstavo prvih računalnikov, ki jih je šola uporabljala… 
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Vse razstave in aktivnosti so bile na razpolago za ogled širši javnosti še naslednji dan, ki je bil organiziran kot 
neke vrste dogodek odprtih vrat, kar se mi je zdel odličen primer promocije šole v širši skupnosti. 
 
Za konec naj povzamem svoja spoznanja: vsekakor je institucija VOŠ, SPŠ a OA Čáslav na poti uspeha in le še 
enkrat lahko ponovim, kar sem za zaključek svojega govora povedala tudi na slavnostni prireditvi: čestitke vod-
stvu, vsem zaposlenim, študentom in dijakom, ki so bili, ali pa so še tvorni akterji uspeha VOŠ, SPŠ a OA Čáslav 
na lokalni in mednarodni ravni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Erasmus+ koordinatorka 
                                   Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon. 
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PREDSTAVITEV ERASMUS +  MOBILNOSTI IN MOŽNO-
STI PRAKSE V TUJINI 

 
 
V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec je v četrtek, 5. 10. 2017, potekala predstavitev projekta ERASMUS+. Na-
men predstavitve je bil seznanjenje študentov z mobilnostjo ter posredovati nam, študentom/bodočim mladim di-
plomantom, čim več informacij o možnostih za sodelovanje.  
 
Najprej se nam je predstavila diplomantka naše šole, Klavdija Ketiš, ki je opravljala Erasmus+ prakso mlade di-
plomantke na Češkem. Pripovedovala je o svojem bivanju ter o delu, ki ga je opravljala v času prakse. Povedala 
nam tudi svoje vtise o mobilnosti, ki so bili zelo pozitivni in navdihujoči. Pozvala nas je k sodelovanju, saj je sa-
ma kot Erasmus+ udeleženka zelo uživala in se hkrati veliko naučila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predavanje se je nadaljevalo s predstavitvijo študenta Teodorja Jakopa, ki je prakso v tujini opravljal v Avstriji. 
Delal je na predstavništvu Gorenja na Dunaju, kjer je imel poleg nemško govorečih sodelavcev tudi precej slo-
venskih sodelavcev, kar je izvedbo prakse olajšalo. Tako kot Klavdija je tudi on pridobil veliko izkušenj pri delu 
ter znanja tujega jezika.  
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V sklopu predstavitve nam je pomembne informacije o možnostih prakse v tujini  posredovala tudi koordinatorka 
projekta ERASMUS+, gospa Karmen Grudnik, ki nam je podrobneje predstavila mobilnost ter pogoje za sodelo-
vanje. Opisala nam je pripravo na mobilnost, financiranje med samim bivanjem v tujini, katere države lahko izbi-
ramo, potrebno znanje tujega jezika ter vse druge informacije, ki so za udeležence pomembne. 
  
Za sodelovanje ter uspešno opravljanje prakse v tujini sta zelo pomembna znanje tujega jezika ter fleksibilnost 
študenta. Poleg dela v izbranem podjetju praksa v tujini pomeni tudi življenje v novem okolju in družbi, ki ga je 
prav tako treba sprejeti in maksimalno izkoristiti.  
 
Vsi študenti, ki se odločate o sodelovanju, oz. ste že vključeni v ta projekt, lahko dodatna vprašanja, ki bi jih radi 
zastavili Teodorju ali Klavdiji, pošljete na njun elektronski naslov (klavdija.ketis@gmail.com ali 
teo.jakop@gmail.com) ali pa dodatne informacije pridobite pri koordinatorki projektov Erasmus+. 
 

   Mario Svenšek 
 

mailto:teo.jakop@gmail.com
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ŠTUDENTOM PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA NA 

POT 

Letos odhaja na praktično izobraževanje v delovne organizacije šestnajsta generacija študentov Višje strokovne 

šole Slovenj Gradec. Nekateri študenti se tega veselite, drugi niti ne. Kaj naj vam svetujem, da bo vsak od vas 

maksimalno izkoristil čas, ki je namenjen praksi in se čim več naučil? Ali je dovolj, da rečem, da vam praksa pri-

nese dragocene izkušnje ter vam pomaga pri iskanju zaposlitve po koncu študija? 

Zavedam se, da živimo v vedno bolj razdvojenem svetu. Še nikoli si ni bilo tako lahko pridobiti znanja  kot danes, 

toda še nikoli ni bila odločitev, katero znanje je najprimernejše in za poklic  najbolj koristno, tako težavna in ne-

gotova. Dejstvo pa je, da se teoretična znanja vedno bolj prepletajo s praktičnimi izkušnjami, ki jih študenti naših 

programov najbolj pridobivajo na praktičnem izobraževanju v podjetjih. Na praktičnem izobraževanju boste raz-

vijali in utrjevali strokovne kompetence, kar vam bo omogočilo nadaljnji osebnostni in profesionalni razvoj. 

Z  novim letom 2018 torej  študenti  programov Ekonomist in Poslovni sekretar odhajate na praktično izobraževa-

nje v različna podjetja.  Večina študentov si je do sedaj že našla želeno podjetje in mentorja v podjetju. Prav ta je 

za razvoj delovne identitete in samospoštovanja študenta izredno pomemben. Dober mentor pomaga  tudi pri od-

krivanju novih talentiranih kadrov, ki  jih bo podjetje potrebovalo v prihodnosti. 
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Za uspešno in kvalitetno praktično izobraževanje so torej potrebni vsaj trije, to je mentor v šoli, mentor v delovni 

organizaciji in študent. 

Iz dosedanjih izkušenj kot mentorica in organizatorica praktičnega izobraževanja z veseljem ugotavljam, da je 

naše sodelovanje šola – študent – podjetje dobro, pravzaprav iz leta v leto boljše. Kot smo na začetku težko našli 

dovolj učnih mest za vse študente, danes mentorji v podjetjih sami pokličejo na šolo in izrazijo interes za izvaja-

nje PRI.  

Prepričana sem, da se boste tudi vi, nova generacija študentov, uspešno vključili v poslovna okolja. Svetujem 

vam, da čas do odhoda na praktično izobraževanju izkoristite tudi za to, da razmislite, kakšna so vaša pričakova-

nja in kaj se želite naučiti, da boste maksimalno izkoristili čas, ki je namenjen praksi. 

To je tudi odlična priložnost, da ugotovite, kaj želite v prihodnosti početi. 

Želim vam uspešno in prijetno prakso. 

 

 

   Marta BELIČ, univ. dipl. ekon. 
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STROKOVNA EKSKURZIJA NA UPRAVNO ENOTO  

SLOVENJ GRADEC 

Študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar smo se s predavateljico, gospo Sonjo Smolar, dne 9. 11. 2017, v 

okviru vaj pri predmetu Sodobno vodenje pisarne odpravile v Upravno enoto Slovenj Gradec, kjer nas je sprejela 

izredno prijazna vodja Oddelka za upravne notranje zadeve in promet, gospa Dušanka Kotnik, od katere smo iz-

vedele veliko koristnih informacij. Nagovorila nas je  tudi načelnica Upravne enote gospa Irena Sešelj. Praktično 

smo si ogledali nekaj pisarn in spoznali delo, ki ga opravljajo posamezni referenti v Sprejemni pisarni, Oddelku 

za notranje zadeve in promet, na Matičnem uradu. 

V pisarnah so nam podali tudi informacije o postopkih spremembe stalnega in začasnega prebivališča, sklenitvi 

zakonske zveze, zapisih v matično knjigo ob rojstvu otroka in še veliko ostalih koristnih nasvetov za naš bodoči 

poklic. 

Dobile smo podroben vpogled v delo Upravne enote in s tem povezale teorijo s praktičnim znanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Lea, Špela, Urška, Valentina 
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POROČILO O STROKOVNI EKSKURZIJI V KOROŠKO 
OSREDNJO KNJIŽNICO DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE 

NA KOROŠKEM 
 

Študentje 2. letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec – smer Ekonomist in Poslovni sekretar ter predavateljica 
Sonja Smolar smo se 17. oktobra letos v okviru predmetov nabave in sodobnega vodenja pisarne odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravne na Koroškem.  

Ob prihodu so nas sprejeli prijazni in nasmejani obrazi zaposlenih. Gospa Petra Makuc, vodja izposoje, nas je naj-
prej popeljala po graščini. Stavba sicer ni, ker je bila vedno le domovanje rodbine grofov Thurn in se nikoli ni 
uporabljala za zaščito, zato je primernejši izraz vila. Večino zanimivosti in celotno zgodovino knjižnice nam je 
vodja povedala v Kuharjevi dvorani, ki jo lahko ljudje najamejo tudi za poroke. Knjižnica je zaklad umetnin, po-
membnih zgodovinskih zapisov, slik, izdelkov in seveda knjig. Med drugimi imajo tudi originalen izvod Dalmati-
nove Biblije. V domoznanskem oddelku, kateremu smo se še posebej posvetili, nas je vodja popeljala v Prežiho-
vo, Suhodolčanovo in Kotnikovo sobo ter nam tam razkazala razne rokopise in dragocenosti. Pot smo nadaljevali 
proti oddelku za nabavo in obdelavo gradiva. Tam so nas sprejeli zaposleni, ki delajo na področju nabave in obde-
lave gradiv. Razložili so nam, kako poteka nabava v knjižnici, na katere stvari je potrebno biti pozoren in nam 
prav tako podali nekaj zanimivosti glede tega dela in tudi pokazali način dela v nabavi knjig ter način evidentira-
nja. Ugotovili smo, da sta pri delu zelo pomembna red in disciplina, saj imajo veliko količino knjig, umetnin in 
organizirajo tudi številne prireditve, ki potekajo v knjižnici in v okolici knjižnice. Nazadnje smo imeli priložnost 
videti še skladišče in arhiv. V arhivu veljajo posebni pogoji glede hranjenja gradiv in je temperatura ves čas nižja, 
prav tako se mora redno vzdrževati določena raven vlage, da so knjige v najboljših možnih pogojih in imajo tako 
več možnosti, da čim dlje ostanejo ohranjene. Na strokovni ekskurziji smo vsi uživali in smo hvaležni zaposle-
nim, ki so polni znanja in so nam to z veseljem predali naprej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Janja Grabner 
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STROKOVNA EKSKURZIJA ŠTUDENTOV 2. LETNIKOV V 

PODJETJU KOCEROD, D. O. O. 

 

V torek, 7.11.2017, smo se študentje 2. letnikov programov Ekonomist in Poslovni sekretar na Višji strokovni šoli 
Slovenj Gradec odpravili na strokovno ekskurzijo v Koroški center za ravnanje z odpadki podjetje  KOCEROD, 
d. o. o. Center se nahaja v Mislinjski Dobravi (Mestna občina Slovenj Gradec), kjer so objekti za sortiranje, kom-
postiranje in mehansko-biološko predelavo odpadkov, ter na odlagališču “Zmes” (občina Prevalje), kjer so objekti 
za odstranjevanje odpadkov in kjer se odlagajo odpadki, ki ostanejo po predelavi.    
 
 
Direktor mag. Ivan Plevnik nas je zelo lepo sprejel in pogostil s čajem. Nato nam je temeljito predstavil podjetje 
in projekt vzpostavitve podjetja, povedal je, s čim vse se ukvarjajo in opisal  njihovo poslanstvo. Razlagal nam je 
tudi o prihodnjih problematikah, ki bodo nastale zaradi pritiska tržnih pristopov, saj to vpliva na vse potrošnike po 
svetu. Razmišljanje mag. Ivana Plevnika je zelo zanimivo, saj je govoril o dolgoročnih posledicah, ki se bodo 
zgodile zaradi onesnaževanja okolja, če ljudje pri teh stvareh ne bomo bolj ozaveščeni in o tem razmišljali bolj 
ekološko. Pogled na dolgi rok pa je v podjetjih zelo pomemben, saj so le tako uspešna. Po dolgem in zelo zanimi-
vem predavanju smo si ogledali še proizvodnjo, kjer smo spoznali še dejansko delo v podjetju. 
 
 
Vsi odpadki iz gospodinjstev morajo biti po novem najprej ustrezno obdelani, na odlagališču  naj bi končala le 
manjša količina odpadkov iz gospodinjstev  (manj kot 1/3 vseh odpadkov). Iz celotne količine 28.000 ton komu-
nalnih odpadkov, ki letno nastanejo v regiji, bo predhodno izločeno najmanj 10.000 ton uporabnih surovin, cca 
9.000 ton pa bo predelanih v frakcijo za gorivo, cca 3.000 v kompost, preostanek pa bo odložen na novem odlaga-
lišču. Gre za zahtevne cilje, ki jih bo glede na sedanje stanje mogoče doseči le, če se bomo vsi povzročitelji na 
izvoru obnašali odgovorno in dosledno ločevali komunalne odpadke v skupine predpisanih frakcij ter jih odlagali 
na za to v naprej določenih mestih. Na prvi pogled ni veliko potrebno, vendar praksa kaže, da je za premike v na-
ših glavah potreben čas in potrpljenje. 
 
 
Od vsega se mi je najbolj vtisnila v spomin prijaznost osebja in pa seveda center »ODPADNO – PONOVNO 
UPORABNO«. Tam smo videli izdelke, ki jih ljudje mečejo v smeti, kar  pa je najbolj zaskrbljujoče, da so 
izdelki še čisto novi in zapakirani. Menim, da bi takšne stvari ljudje lahko vsaj podarili ljudem, ki si tega ne more-
jo privoščit. Celotna ekskurzija je bila zelo poučna in mislim, da bi si več ljudi moralo pogledati celoten objekt, 
sploh pa proizvodnjo. Le tako bomo začeli drugače delati z odpadki in bomo bolj korektni pri ločevanju suhih in 
mokrih odpadkov. 
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             Nina Kašnik  
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PREDAVANJE NA TEMO: »VLAGANJE V … ?« 

 

V petek, dne 27. 10. 2017, smo študenti 1. letnika programa Ekonomist, v okviru predmeta Osnove poslovnih fi-

nanc (pri mag. Danici Pušnik) imeli predavanja na temo Premoženjsko  svetovanje. Obiskala nas je zunanja stro-

kovnjakinja, gospa Irena Linasi s podjetja Tim Valores, d. o. o. Predstavila nam je plemenite kovine, v katere ko-

vine je dobro vlagati oz. kakšni so trenutni donosi. Kako bomo varčevali in kam bomo naložili prihranke, pa je 

odvisno od vsakega posameznika oz. njegovega znanja. Prihranki, naloženi pravočasno  in v varno naložbo, so 

ključ do uspeha posameznika ali podjetja.  

Zanimivo je bilo, ko nam je na primeru predstavila dogodek. Iz celega sveta je naredila vas, v kateri bi živelo 100 

različnih ljudi iz različnih koncev sveta. Od 100 ljudi v tej vasi bi bilo samo 6 ljudi zelo bogatih, 14 ljudi bi bilo 

srednje bogatih, vsi ostali pa bi bili neizobraženi in nižjega sloja. Od 100-tih ljudi bi imel samo eden računalnik. 

Gospa Linasi nam je pokazala  zlatnik večje vrednosti in srebrnik, ki je bil sicer težji od zlatnika, a vreden veliko 

manj.  

Pridobili smo znanja, ki nam bodo lahko v prihodnje koristila pri odločitvah v vlaganje prihrankov v nakup ple-

menitih kovin oz. drugih naložb (vrednostne papirje…). Na dolgi rok je investiranje v plemenite kovine dokaj 

varna naložba za prihodnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja & Eva  
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PESMI 
 
 
 
 
       DEŽ        

 

Dež pada, Drava šumi, 

Meni vse brez veze se zdi 

Zunaj dež prši  

Meni misli megli. 

 

Nebo je temno in kriči 

Luna joče 

Zunaj se mrači 

Narava temni.  

 

Kapljice kapljajo 

Kot angeli jokajo 

Zvezde so prišle na plan 

Luna se je pomaknila na stran. 

 

Dež še kar pada 

Drava še kar šumi  

A tebe več ob meni ni. 
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PESMI 
 
 
 
        MODRINA        

 

Oči modre so 

Kot oprano nebo  

Po poletni nevihti  

Ko se nebo zjasni. 

 

Skrivnostne so 

Kot ocean, 

Oči so kot iz sanj.  

 

Oči globoke so kot misli nate… 

 

Razigrane so kot pisano cvetje 

Čudovite 

Kot toplo poletje 

Prijazne so kod novi dan 

Oči so kot iz sanj. 

 

Oči polne so življenja 

Kot da nikoli ne bi videle trpljenja. 

 

Oči žarijo kot sonce 

Bleščijo se kot zvezde 

Neskončne so kot rimske ceste. 

     Urška Podovšovnik 


