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Spoštovane študentke in študenti,
dodobra smo že vkorakali v študijsko leto 2017/2018. Uspešno smo zaključili 1. semester, za kar se zahvaljujem
tako vam, predavateljem kot tudi ostalim zaposlenim na šoli.
Pred vami je že prvo izpitno obdobje. Verjamem, da ga boste v čim večji meri uspešno zaključili. Študentke in
študenti 1. letnikov že okušate priložnosti, ki vam jih nudi praktično izobraževanje. Izkoristite te priložnosti in se
pri svojih delodajalcih izkažite in pokažite vse svoje sposobnosti prenosa teoretičnih in praktičnih vsebin v prakso. Na tak način vas bodo prepoznali kot kader, katerega sposobnosti, znanja in kompetence velja izkoristiti in vas
bodo morda kasneje tudi zaposlili.
Leto 2017 smo uspešno zaključili tudi na področju delovanja študentske skupnosti, ki je pod mentorstvo Milene
Štrovs Gagič pripravila 1. spoznavni večer, na katerem smo se družili študenti, predavatelji, diplomanti in ostali
zaposleni naše šole. Vsi si seveda želimo, da postanejo spoznavni večeri tradicionalna oblika druženja v šoli.
Ker želimo biti na naši šoli tudi dobrodelni, smo v decembru zbirali igrače v akciji »Bodimo dobrodelni – zbirajmo igrače«. Akcijo smo uspešno zaključili, zbrali smo 2 škatli igrač in jih podarili Centru za ponovno uporabo.
V januarju in februarju vsako leto pripravimo informativne dneve za naše bodoče študente. Promotorji naše višje
strokovne šole ste tudi vi, naši študenti, zato vas vabim, da ponesete dober glas o naši šoli tudi v vaše okolje, med
znance, prijatelje, sorodnike.

Ne nazadnje se moramo pohvaliti tudi z nacionalno nagrado Jabolko kakovosti
2017, ki jo CMEPIUS podeljuje najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega
sodelovanja v programu Erasmus+. Naša šola jo je pod vodstvom koordinatorke
prejela na področju visokega šolstva.

Za zaključek vam želim veliko pozitivne naravnanosti, vztrajnosti in samozavesti, da ste sposobni doseči cilje, ki
ste si jih zadali.

V. d. ravnateljice:
mag. Janja Razgoršek
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SPOZNAVNI VEČER
V petek, 8. 12. 2017, je Študentska skupnost Višje strokovne šole Slovenj Gradec pripravila 1. spoznavni večer,
ki so se ga udeležili sedanji in pretekli študenti rednih in izrednih programov Ekonomist in Poslovni sekretar in
predavatelji. Program je profesionalno povezovala Lea Poročnik.

Pripravili so kratek kulturni program, kjer so s svojimi čudovitimi glasovi zbrane pobožale odlične pevke Eva
Bošnik, Valentina Rejavc in Klavdija Ketiš, eno izmed svojih pesmi pa je prebrala tudi nadebudna pesnica Urška
Podovšovnik.
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Zbrane sta pozdravili tudi v. d. ravnateljice, magistrica Janja Razgoršek, in 1. ravnateljica Višje strokovne šole
Slovenj Gradec in sedanja direktorica, magistrica Gabrijela Kotnik, ki je z zbranimi delila vtise o začetkih.

Ker je šlo za spoznavni večer, so se predstavili predstavniki v organih šole: predsednik Študentske skupnosti, Žan
Markuš, ostale članice: Lucija Fajmut, Urška Podovšovnik, Valentina Rejavc, Karmen Konečnik in Marija Križan, ki interese študentov, poleg Žana Markuša in Valentine Rejavc, zastopa v Svetu zavoda.
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Študenti pa niso nadarjeni samo na umetniškem področju, ampak tudi na kreativnem. Špela Špeh, uspešna kozmetična tehnica, je na modelu, Sergeji Bobovnik, prikazala, kako se lahko hitro polepšamo.

Za prehod v zabavnejši del večera pa so študenti 2. letnika, progama Ekonomist, pripravili nekaj zabavnih igric, s
katerimi so bruce sprejeli v svojo sredino.
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Prostore šole pa so polepšale tudi fotografije diplomantke Gabrijele Holc, ki je velika ljubiteljica fotografije.
Ves čas pa so se v ozadju vrtele fotografije preteklih 17 let, ki jih je skrbno izbrala in pripravila knjižničarka,
gospa Lidija Ajtnik.
Druženje se je nadaljevalo ob pecivu, ki so ga spekle predavateljice in študentke.

Mentorica ŠS:
Milena Štrovs Gagič
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BODIMO DOBRODELNI – ZBIRAJMO IGRAČE
V okviru akcije »Bodimo dobrodelni – zbirajmo igrače« smo zbrali dve škatli igrač, ki smo jih z veseljem podarili
Centru za ponovno uporabo. Upamo, da smo z zbranim kakšnemu otroku polepšali novoletne praznike.

Mentorica Študentske skupnosti:
Milena Štrovs Gagič
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REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTI – POZOR
»KJE PA NAS/VAS ČEVELJ ŽULI?«
Akcija »Kje pa nas/vas čevelj žuli?« se v študijskem letu 2017/18 v drugem semestru vzpostavlja na pobudo predsednice Komisije za kakovost, prof. Karmen Grudnik. Namen akcije je zagotavljanje zadovoljstva rednih in izrednih študentov VSŠSG.

Kako akcija poteka?
Če vas »čevelj« žuli, mi »žulj« opišite in posredujte vprašanja/probleme na moj e- naslov: chelseazan@gmail.com. Vaša vprašanja bom zbral in jih enkrat mesečno posredoval predsednici Komisije za kakovost, ki bo s pomočjo članov Komisije za kakovost, vodstva in strokovnih sodelavcev VSŠ SG poiskala odgovore/rešitve.

Član komisije za kakovost:
Žan Markuš

8

FEBRUAR 2018, št. 38

KAKOVOST IN VREDNOTE VSŠ SG
Ker sem letos zadolžena za »kakovost« v naši šoli, sem se odločila, da z vami vsemi, ki smo vpeti v »življenje«
VSŠ SG, ponovimo in ozavestimo vrednote naše šole. Saj vem, rekli boste, da jih vemo/veste, da jih znamo/
znate... No, fajn, vam pravim v odgovor, torej se preizkusimo in izpolnimo zapis z manjkajočimi črkamiJ.
Vrednote na višji šoli so:

O __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
K__ __ __ __ __ __

S__ __ __ __ __ __ __ __ __ __,

U__ __ __ __ ___,
S __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
Z __ __ __ __ __, KI SO UPORABNA.
Če ste jih znali, super, sem zadovoljna ….ampak, si lahko mislite, da hočem še nadgradnjoJ (tako nas uči PDCA
krog, kajne?). Ni dovolj, da vrednote vemo, še bolj pomembno je, da jih izpolnjujemo pri svojem delu, s svojim
ravnanjem, zato bi rada spregovorila o vrednoti O __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Povezana je namreč z našim izpolnjevanjem obveznosti do roka, ki nam ga nekdo postavi. In zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker v
podjetniškem/delovnem/izobraževalnem…okolju lahko odločujoče dobimo službo ali ne, nas izberejo ali ne, ali
nam uspe ali ne…
Spregovorimo torej o »deadline«, ki nas pogosto jezi in ki jo prekoračimo, ker se neorganizirano »lotimo« zadev.
Rada bi, da ozavestimo, kaj se nam dogaja. Poglejmo grafični prikaz, ki kaže, da je izpolnjevanje obveznosti proces, ki se pogosto odvija takole kot prikazuje spodnja slika.
SLIKA 1: DEADLINE

Vir: Odobreno (2017).
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Dogaja se nam torej, da vse predolgo ostajamo v fazi »whatever«, v fazi »panike«, zato posledično delo ni opravljeno kakovostno. Pa kaj bi govorila, grafični prikaz pove vse. Dovolimo U__ __ __ __ ___ za »deadline«, na
nas je, da pristopimo k izpolnjevanju vrednote O __ __ __ __ __ __ __ __ __, pa bomo tako pokazali tudi
vrednoto S __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ in primerno K__ __ __ __ __ __ S__ __ __ __ __ __ __

__ __ __.
Izvajajmo ZDAJ, izvajajmo VSI, pozitivni rezultati zagotovo sledijo in »življenje« v VSŠSG bo »kakovostno«,
skupaj bomo zgradili Z __ __ __ __ __, KI SO UPORABNA.

Predsednica Komisije za kakovost:
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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KAKOVOST DRUGAČE
30. 11. 2017 smo študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec odšli na ogled muzeja Hugo Wolf v Slovenj Gradcu, ki je tudi skladateljeva rojstna hiša. V okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki ga predava
v 2. letniku programa Ekonomist prof. Karmen Grudnik, smo spoznali in ocenjevali kakovost vodenja v praksi.

Sprejela nas je vodnica Nataša Škorjanc. Z nasmehom na obrazu, sproščena, polna entuziazma in znanja nas je
popeljala po poteh Huga Wolfa. Začeli smo z njegovim rojstvom, kako in kje je odraščal, obnašanjem, šolo, prijatelji, družino, kariero ter končali s pomilovanja vredno smrtjo. Zaradi navdušenja voditeljice sem dobila občutek,
kot da sem zares spoznala tega slavnega in problematičnega skladatelja. Povedala nam je lepe in grde plati in oboje me je ganilo. Bil je človek, kot vsak izmed nas. Imel je pluse, minuse, vzpone, padce, bil je zmeden, navdušen,
srečen, žalosten. Bil je vse in nič. Predstavila nam ga je tako, da sem začela verjeti in razumeti, kaj lahko naredi
vztrajnost ter kako pomembno je, da je človek zvest sam sebi. Ravno to zvestobo je usvojila tudi gospa Nataša, ki
je dokazala, da se kakovost ne ocenjuje samo po kriterijih, sledenju določenih pravil in po certifikatih. Pomembno
je srce. Pri njej sem začutila, da ima rada svojo službo, da ima rada Huga Wolfa in da ima rada nas. Uživa v družbi ljudi, katerim lahko predaja svoje znanje in uživa v izobraževanju za svojo stroko. Zato je dobra. Zato smo mi
bili zadovoljni.

11

FEBRUAR 2018, št. 38
Za doseganje kakovosti je torej pomembno, da karkoli človek dela, dela na določenem nivoju, z znanjem in spoštovanjem. Kar pa loči večino od tistega resnično dobrega na svojem področju, je strast.
Gospa Nataša nas je po izvedbi vodenja povabila, da smo se posedli v koncertni dvorani muzeja in se z njo pogovorili o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost izvedbe vodenja oz. kakovost njenega dela v muzeju. Vprašali smo
lahko karkoli in dobili življenjske odgovore. Od vsega povedanega sem ugotovila, da nam je predvsem želela povedati, da ni tako pomemben cilj,ampak pot. Kakovost se kaže v nenehnem napredovanju. V tem, da vsi poskrbimo, da se stvari, ljudje in dejanja izboljšujejo, ne samo za vsakega posameznika, temveč za svet. Mi smo tisti, ki
določamo, na kateri stopnji kakovosti bomo živeli in delovali. Zastavimo si srečo za najboljšo kakovost življenja:
preprosto in s srcem.

Vpis v knjigo vtisov v Muzeju Huga Wolfa

Janja Grabner
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JABOLKO KAKOVOSTI 2017

»We are the champions....«



V ponedeljek, 4. 12. 2017, smo na slavnostni prireditvi JABOLKO KAKOVOSTI 2017, v Ljubljani, prejeli za
projekte Erasmus+ mobilnost
NACIONALNO NAGRADO – JABOLKO KAKOVOSTI 2017.
Ko pomislim na »japko«, kot jo v šali rada poimenujem, me še vedno prežema ponos in kar smeji se miJ…
Namreč… CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) podeljuje
nagrade jabolka kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. V letu 2017 so se jabolka
kakovosti podeljevala v naslednjih kategorijah programa Erasmus+:
področje šolskega izobraževanja,
področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
področje visokošolskega izobraževanja,
področje izobraževanja odraslih,
posebni dosežki v mednarodnem sodelovanju.
Zelo sem ponosna, da je osvojila nagrado v kategoriji visokošolskega izobraževanja, kamor se uvrščajo tudi višje
šole, ravno naša Višja strokovna šola Slovenj Gradec. Si lahko mislite, da »zmago« v ostri konkurenci visokih šol
in univerz, resnično lahko obravnavamo kot DOSEŽEKJ…
Našo zgodbo uspeha v programu Erasmus+ je Cmepius opisal takole: »Projekt izstopa s skrbno načrtovanimi in
vnaprej pripravljenimi dokumenti, katerih namen je načrtno širjenje mreže partnerskih institucij. To ohranja institucijo v stanju »stalne pripravljenosti« navezovanja novih bilateralnih partnerstev. Sama organizacija sicer ne
gosti tujih študentov, je pa polno vključena v iskanje ustreznega gostiteljskega podjetja v regiji, kar bistveno prispeva k mreženju in povezovanju med šolo ter domačimi in tujimi organizacijami v Koroški regiji ter izpostavlja
šolo kot ključni deležnik razvoja.«
Naj k temu opisu dodam še svoje nadaljevanje/razmišljanje: Dejstvo je, da je jabolko kakovosti nagrada, ki smo
jo dobili mi vsi:
Erasmus+ študenti in diplomanti, vodstvo, predavatelji in strokovni ter ostali sodelavci, vsi, ki ste bili kadarkoli
udeleženci mobilnosti, in tisti, ki na mobilnosti še niste bili, pa ste na ta ali drugačen način vpleteni v izvedbo
“incoming” in “outgoing” akcij ter spremljajočih dejavnosti.
Če aktivnosti ne bi bile uspešno in odgovorno izvedene, nagrade ne bi bilo. HVALA VSEM za našo skupno
uspešno Erasmus+ zgodbo IN ISKRENE ČESTITKE!!!
Naj nas nagrada še dolgo drži v dobrem razpoloženju ter v timskem in ustvarjalnem duhu! “We are the
champions....”
Koordinatorka Erasmus+
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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MEDINSTITUCIONALNO IN ERASMUS+ SODELOVANJE
Z INSTITUCIJO SVEUČILIŠTE U SPLITU
(University of Split)
V tednu od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018 je na Višji strokovna šoli Slovenj Gradec gostoval dr. Petar Pepur z Univerze Split. Njegov obisk pomeni nadaljevanje Erasmus+ partnerskega sodelovanja, ki je bilo vzpostavljeno pred štirimi leti. Dr. Pepur se je študentom predstavil s predavanji, med katerimi bi posebej izpostavili odlično izvedeno
predavanje na temo uvedbe davčnih blagajn na Hrvaškem in prikazom vpliva uvedbe davčnih blagajn na gospodarstvo ter turizem. Erasmus+ gost je problematiko davkov predstavil na aktualnih primerih iz prakse in primerjal
dogajanje na Hrvaškem z dogajanjem v Sloveniji. Na primerih je tudi pojasnil in nas ozavestil o smiselnosti akcij
»vzemi račun«.
Njegovemu predavanju o davčnih blagajnah so preko videokonference prisluhnili tudi študenti in predavatelji
Višje strokovne šole Celje in na ta način smo aktualno tematiko, hkrati pa tudi mednarodno delovanje VSŠSG,
predstavili v širšem višješolskem prostoru.

Ugotavljamo, da »Incoming mobilnost« s takimi Erasmus+ gosti oz. predavatelji, kot je dr. Pepur, pomembno prispeva k aktualizaciji izobraževalnega procesa na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. Poleg izvedbe predavanj
smo namreč skozi delovne sestanke z gostom postavili tudi nova izhodišča za nadaljevanje Erasmus+ sodelovanja
z njihovo institucijo. Pri tem bi posebej izpostavila dogovor, da se Erasmus+ praksa študentov VSŠSG lahko realizira tudi s pomočjo Univerze Split oz. preko Študentskega centra Split (https://www.scst.unist.hr/o-nama).
V tednu gostovanja se je z našim posredovanjem dr. Pepur predstavil tudi študentom Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu, kar uresničuje obojestranski interes institucije pošiljateljice in naše višje šole po širitvi
in krepitvi mreže stikov ter sodelovanj.
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ZANIMIVO PREDAVANJE
Predavanje mi je bilo zelo všeč, izvedeli smo veliko novih informacij o organiziranju izletov in počitnic. Gospod
Darko Pirtovšek nam je z zelo pestro predstavitvijo želel pojasniti, kakšna je razlika med že organiziranim potovanjem ter potovanjem v lastni režiji. Vsekakor smo bili študentje navdušeni nad razliko končne cene, tako smo
tudi izvedeli, da lahko v lastnin režiji potujemo po ugodnejših cenah. Poleg tega nam je predstavil zelo eksotično
in zaželeno državo Havaji, zaradi česar je bila predstavitev še posebej zanimiva.
Mario Svenšek

Mag. Darko Pirtovšek nam je dne 13. 11. 2017 pri pouku logistike predstavil seminarsko nalogo, ki so jo naredili
skupaj s študenti. Naslov seminarske naloge je Prikaz izvedbe iskanja najcenejšega letovanja v idiličnem kraju.
Govorili smo o Havajih in ugotovili, da bi s počitnicami v lastni režiji prihranili 1000 € ali pa morda celo več.
Predavanje je bilo zelo poučno in koristno, saj nam je dal informacije, ki so koristne v resničnem življenju in jih
bomo slej kot prej potrebovali in izkoristili.
Sara Lakovšek
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Poslušali smo predavanje gospoda Pirtovška. Predavanje je bilo zelo zanimivo, saj je bilo o Havajih. Izvedeli
smo, katere agencije iz različnih držav ponujajo najcenejše prevoze, nočitve ipd. Izvedeli smo tudi, kako so oni z
raziskavami ugotavljali, kako najceneje priti do Havajev tam prenočevati ter si ogledati znamenitosti. Predavanje
je bilo zanimivo, saj ga je popestril tudi s klasično glasbo iz Havajev.
Andraž Langeršek
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STROKOVNA EKSKURZIJA V HIPERMAKET MERCATOR
SLOVENJ GRADEC
V torek, 28. 11. 2017, smo se študenti 2. letnikov s profesorico Sonjo Smolar odpravili na ekskurzijo v Hipermarket Mercator Slovenj Gradec. Sprejela nas je gospa Snežana Plazovnik in nas povabila v sejno sobo, kjer smo
imeli predavanje; razložila nam je pisarniško poslovanje, kako nabavljajo v Mercatorju in s katerimi dokumenti
imajo največ dela.

Predstavila nam je sistem trgovin Mercator in nam razložila problematiko nabave blaga. Imajo kombinirano obliko nabavnega poslovanja: določen del blaga nabavljajo iz centrale, določeno blago, predvsem živila, pa nabavljajo tudi od lokalnih ponudnikov. Iz Ljubljane jim dostavljajo blago enkrat tedensko, medtem ko jim lokalni dobavitelji dobavljajo dnevno.
Na veliko vprašanj smo dobili odgovore, na koncu pa smo šli še na ogled skladišč in trgovine.

Andraž Langeršek
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RELAX DRAVOGRAD na obisku pri predmetu TRŽENJE
Strokovno predavanje pri predmetu Trženje v programu Ekonomist je 23. novembra 2017 pripravila direktorica
Jadrana iz podjetja Relax Dravograd, gospa Jasmina Svetina, dipl. ekon.
Predstavila je Poslovni sistem Relax, razvojni program podjetja in ponudbo. Študenti so na praktičnem primeru
spoznali, kako podjetje uporablja trženjske instrumente. Direktorica je prikazala primer tržnega spleta v podjetju
Relax Turizem, d. d., in strategijo doseganja ciljev, ki so si jih zastavili.
Ob koncu predavanja je direktorica postavila tudi nagradno vprašanje, na katerega je prva pravilno odgovorila
študentka Urška Hovnik in prejela nagradno potovanje na Dunaj in v Bratislavo. Čestitke.

Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V ZADRUGO DOBROTE
DRAVOGRAD

V torek, 21.11.2017, smo se študentje drugih letnikov, smer Ekonomist in Poslovni sekretar, skupaj s profesorico
Sonjo Smolar odpravili na ekskurzijo v Zadrugo dobrote v Črnečah.
Pred stavbo nas je pričakal predsednik Zadruge dobrote, gospod Jure Strah,ki nas je lepo pozdravil. Preden smo
začeli z ogledom podjetja, nam je povedal nekaj osnovnih podatkov o socialnem podjetništvu in zgodovino Zadruge dobrote. Predstavil nam je tudi, kako so začeli z delom in s prijavo na razpis. V Zadrugi se ukvarjajo z izdelovanjem industrijskih čistilnih krp, pranjem oblačil in doniranjem ter prodajo oblačil drugim. Nato smo si
ogledali notranjost prostorov, pisarniško poslovanje in nabavo ter trženje v podjetju. V prvem prostoru ločujejo
oblačila, ki jih dobijo v zabojnike (na primer srajce zložijo v en zabojnik), v istem prostoru se nahaja naprava, ki
balira čistilne krpe v bale. V sosednjem prostoru imajo posebne škarje, s pomočjo katerih oblačila narežejo v krpe, ki jih prodajajo industrijskim podjetjem. Prijazno so nam ponudili, da tudi sami poskusimo, kako deluje naprava. Sledil je ogled pralnice, kjer opravljajo storitve za druga podjetja. Nato so nam postregli s kavo, čajem in
pecivom. Študentje smo imeli tudi več vprašanj, na katera nam je gospod Strah rade volje odgovoril. Za konec pa
so nam pokazali šotor, v katerem imajo okoli 40 ton oblačil.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu imajo dan odprtih vrat, ko lahko pridejo posamezniki in si izberejo oblačila, ki jih
potrebujejo. V Sloveniji imajo postavljenih sto dvajset zabojnikov, kamor lahko podjetja in posamezniki rabljena
oblačila odvržejo, vedno pa jih lahko pripeljejo tudi osebno.

Michelle Stvarnik
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TEČAJ ANGLEŠČINE ZA ZAPOSLENE NA VIŠJI
STROKOVNI ŠOLI
Že več let zapored imamo predavatelji in ostali strokovni sodelavci Višje strokovne šole priložnost, da se udeležimo 18-urnega tečaja angleščine, ki ga izvaja predavateljica Milena Štrovs Gagič.
Tečaj je namenjen osvežitvi znanja angleščine in hkrati je to tudi jezikovna priprava na mednarodne izmenjave v
okviru projekta Erasmus+, katerih se zaposleni vsa leta pridno udeležujemo. Na tečaju posvečamo pomen tudi
kulturnim razlikam in posebnostim med narodi v Evropi, njihovim običajem ter navadam … Veseli nas, da imamo to možnost, saj je vsako novo znanje ali pa že znana osvežitev znanja angleščine izjemno dobrodošla, zato jo
vsako leto poskušamo čim boljše izkoristiti.
Letošnje študijsko leto smo se družili po torkih od 7. ure dalje. Čeprav je v ponedeljek zvečer misel na bolj zgodnje vstajanje naslednje jutro naše ustne kotičke rahlo ukrivila navzdol, smo se hitro potolažili, saj smo vedeli, da
nas v zgodnjem torkovem jutru čaka prijetno druženje in kramljanje ob aktualnih temah v angleškem jeziku ter
reševanje sestavljenih vaj, ki jih je za vsako druženje skrbno pripravila naša predavateljica Milena.
Druženja na tečaju angleščine so bila tudi kdaj pa kdaj še bolj zanimiva, ko nam je predavateljica pokazala kakšne
eksotične »fotke za lušte« s svojih mnogih potovanj (s Kube, Azorov, Avstralije, Tajske …), nam prinesla kakšen
lokalni »priboljšek« za pokušino ali pa spominek s potovanj. Tako nas je še dodatno motivirala za obiskovanje
tečaja in za Erasmus+ mobilnost.
Glede na to, da v januarju tečaj za letošnje študijsko leto zaključujemo, si v prihodnje želimo še več takšnih priložnosti za utrjevanje in poglabljanje znanja v angleščini, hkrati pa so nam takšna druženja v veliko veselje za
krepitev medosebnih odnosov.

Lidija Ajtnik, prof.
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ŠTUDIJ NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC
SKOZI OČI IZREDNIH ŠTUDENTOV
Znanja nam ne more vzeti nihče. In prav znanje je tisto, ki nam omogoča, da smo nekaj posebnega, da smo drugačni od drugih, da izstopamo, da se lahko dokazujemo, preskakujemo ovire in konec koncev živimo življenje.

Za celotno populacijo in za vse posameznike je šolanje izrednega pomena. Šola je tista življenjska prelomnica,
katero moramo spoznati vsi, se iz nje ogromno naučiti in s tem znanjem kasneje stopati skozi življenje in stremeti
svojim ciljem naproti. Saj, konec koncev življenje je ena sama šola. In učimo se do konca svojega življenja.

Šolanje na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec je izkušnja vredna omembe. Zabava, dobri kolegi, uspešni, dobri in
znanja polni predavatelji. Ponujajo znanje, toplino in veselje. In prav zaradi vseh teh dejavnikov se študenti radi
vračamo k njim. Za razliko od rednih študentov, ki se z njimi srečujejo vsak dan, se mi izredni le dvakrat tedensko. Včasih te kdo vpraša »Kako zmoreš: šola, služba, družina, prijatelji…?«, ampak verjemite mi, da se vse da,
če se le hoče. Sploh, če se rad vračaš v šolske klopi. Če se rad vračaš med ljudi, ki te polnijo z energijo in znanjem. In na tej šoli smo deležni prav tega. Na koncu bomo vse to proslavili z diplomo, ki nas bo naredila še bolj
unikatne in še boljše. Ko se bomo zavedali, da smo naredili res nekaj izjemnega in da na tej poti nismo bili sami,
ampak smo jo delili s prijatelji, profesorji, družino, sodelavci… Vendar pa ne bomo pridobili le diplome, ampak
veliko več in to so spomini ter dobri prijatelji, ki bodo ostali za vedno. In to je tisto kar šteje.

21

FEBRUAR 2018, št. 38

Za izredne študente: Marjana Križan
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MOJI VTISI O PRAKSI
Na praksi sem v podjetju TAB, d. d., ki se nahaja v Mežici. Ukvarja se s proizvodnjo svinčevih baterij, predvsem
štartnih in industrijskih. Delam v pisarni logistike, kjer opravljam različna dela, kot je npr. pripravljanje različnih
dokumentov za dnevni prevoz baterij v tujino. V prvem tednu prakse sem urejala dokumente lanskega leta po različnih strankah in jih vlagala v mape za arhiv. Spoznala sem programsko opremo Perftech.Largo, ki zaposlenim
omogoča dostopnost do podatkov o podjetju. Na programu preverjam predvsem zalogo materiala, iščem dobavnice, račune ter potrdila o naročilih. Vsako jutro opravim pregled naročil, ki so bila prejšnji dan že odpremljena in
vstavim potrebne dokumente v mape, katere so urejene po njihovih kupcih. Sem zelo zadovoljna, saj menim, da
se bom veliko naučila, kar bom potrebovala naprej v šoli in tudi potem, ko bom v službi.
Ramona Višner
Na praski sem v podjetju LGM transporti, ki se ukvarja s cestnim tovornim prometom. Moje dolžnosti so, da pomagam in se učim računalniških del, urejanje papirjev oz. dokumentov, kopiranje, usmerjanje delavcev na točno
določeno mesto ob pravem času itd. Opravljajo vse vrste transportov in mi jim v pisarni iščemo delo. Najti jim
moramo čim več prevozov raznega materiala, da tovornjak nikoli ne vozi prazen.

S prakso sem zelo zadovoljna, saj vidim in se učim veliko novih stvari.
Tjaša Dolar
Sem Lucija Fajmut in sem v letošnjem letu na praksi na Komunali v Slovenj Gradcu, ki ima svoje poslovne prostore v industrijski coni Pameče. Podjetje se ukvarja z zbiranjem in odvažanjem odpadkov, z dobavo in odjemom
vode v javnem vodovodnem omrežju, z dobavo in odjemom zemeljskega plina in oskrbo javnih površin ter pokopališč. Moje dolžnosti so pomagati pri delu v računovodstvu: urejati dokumentacijo, izdelovati sezname, elektronsko arhivirati bančni izpiske in pripravljati pakete računov, ki morajo biti plačani v naslednjih dneh. Sem zelo zadovoljna, saj sem lahko po posvetu z mentorico in ostalimi računovodji pri delu samostojna.
Lucija Fajmut

Na praksi sem v SIJ Metal Ravne, ki je podjetje, ki se ukvarja z industrijo visoko kvalitetnega jekla. Sem zelo zadovoljna, ker lahko delam, kar me veseli in nabiram še več izkušenj.
Urška Hovnik
Na praksi sem v podjetju Štruc Muta, kjer se ukvarjajo s kmetijsko mehanizacijo. Podjetje se ukvarja predvsem z
izdelavo male kmetijske mehanizacije (snežne freze, rotacijske kosilnice). Moje dolžnosti so raznovrstne: od pisanja faktur do izdelave dobavnic, pošiljanje raznih stvari našim partnerjem in še bi lahko naštel. Na praksi sem zelo
zadovoljen in v teh 14 dneh sem pridobil že veliko novega znanja, ki mi bo prišlo v naslednjih letih še kako prav.
Žiga Laznik
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Na praksi sem v domu za varstvo odraslih. Podjetje se ukvarja z oskrbo starejših ljudi. Moje dolžnosti so, da pomagam v tajništvu in računovodstvu. Sem zelo zadovoljna, saj so sodelavci zelo prijazni in mi dajejo veliko novega znanja.
Saša Razboršek
Moje praktično izobraževanje poteka v podjetju Tim Valores, ki ima poslovalnice tako doma kot tudi v tujini.
Ukvarjajo se s finančnim svetovanjem, plemenitimi kovinami, v zadnjem letu pa še s kripto valutami, katerim tudi
sam zadnje mesece posvečam veliko časa. V podjetju opravljam administrativna dela, trenutno pa smo v sodelovanju z dvema podjetjema v zadnji fazi pred izdajo lastne kripto valute, katere prihod na borze se pričakuje v 2.
polovici marca. Na delovnem mestu imam številne zadolžitve, všeč mi je predvsem, da lahko s sodelavci sodelujemo in izmenjujemo mnenja, obenem pa mi pomagajo širiti obzorja na več področjih. V prihodnjih dneh bom
več deloval v Ljubljani, kjer se ukvarjajo s trgovanjem na borzah. V podjetju sem zelo zadovoljen, saj mislim, da
boljšega podjetja za napredovanje na teh področjih ne bi našel drugje.
Žan Markuš
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