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UVODNIK ZA ŠUS
Spoštovane študentke in študenti,
cilj izobraževanja v naši Višji strokovni šoli je pridobiti čim več uporabnega znanja. Pomembno pa je študij tudi
uspešno zaključiti. Diploma v roki ni pomembna le zaradi porabljenega časa, denarja, živcev, neprespanih noči ali
dni preživetih ob računalniku in zapiskih, ampak tudi zaradi osebne rasti, možnosti za dobro zaposlitev ali nadaljevanja študija na višji stopnji.
Danes, ko pišem ta uvodnik, so diplomirali trije
študenti naše šole. Bila sem že članica v nič koliko
izpitnih komisijah za diplomski izpit, vendar sem
vedno znova impresionirana nad tem, kako srečni,
veseli in zadovoljni so študenti, ko uspešno opravijo
diplomski izpit. Njihova vztrajnost se večkratno
poplača.
Zato, drage študentke in študenti, bodite vztrajni na
svoji poti do diplome. Napake so za to, da jih
popravljamo, problemi, da jih rešujemo. Na tej poti pa
vam bomo v pomoč vsi, ki soustvarjamo našo šolo,
ravnateljica, predavatelji, referent, knjižničarka in
ostali sodelavci naše šole. Vsi mi želimo, da čim prej
in čim bolj uspešno diplomirate. Zato vam želim, da
sledite temu cilju in študij tudi zaključite.
Izpitno obdobje za študente 2. letnikov, ki so na praktičnem izobraževanju v podjetjih, je v polnem teku.
Želimo jim veliko uspeha pri opravljanju izpitov in
odprto pot do diplome.
Študenti 1. letnikov pa še pridobivajo znanje, ki jim bo pomagalo opravite izpite po zaključku predavanj in vaj.
Tudi njim želim, da uspešno opravijo čim več izpitov in se vpišejo v višji letnik ter se odločno premaknejo do
končnega cilja – diplome.
Želim vam, da se med poletnimi počitnicami odpočijete in si pridobite moči za podvige v novem študijskem letu.

V. d. ravnateljice:
mag. Janja Razgoršek
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ROMUNIJA, DEŽELA MNOGIH PRESENEČENJ
V okviru projekta Erasmus+ smo, ravnateljica višje strokovne šole Janja Razgoršek ter predavateljici Karmen
Grudnik in Silva Ledinek, obiskale Romunsko Ameriško univerzo v Bukarešti.
Romunija, država z več kot 20 milijoni prebivalcev, ki ponuja tako gore in morje kot ravnino in delto Donave, je
slikovita dežela, zato se ji dela krivico, ker je iz turističnega vidika nekoliko pozabljena. Me smo je videle le
manjši del, a so nas njene naravne in kulturne danosti, pa tudi prijaznost ljudi zelo pozitivno presenetile.
Romunska prestolnica Bukarešta po eni strani še vedno deluje kot socialistična betonska džungla, po drugi strani
pa ponuja zgledno urejeno in sodobno podobo države. Presenetili so nas številni lepo urejen parki in živahen utrip
starega dela mesta. Mesto samo prepletajo številne avenije, ki so bile zgrajene za časa diktature Nicolaea Ceauşescuja, kot tudi veličastna replika Skavoloka zmage. Vzdevek Mali vzhodni Pariz, kot radi rečejo Bukarešti,
zato ni ravno iz trte zvit.
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Fakulteta Romanian-American University je v zasebnem lastništvu, s številnimi programi, usmeritvami in mnogimi aktivnostmi. Univerzo obiskuje trenutno okoli 3300 študentov, ki jih poučuje 127 profesorjev.
V času našega gostovanja pri njih (8. do 12. 5. 2018) se je pri njih odvijala mednarodna konferenca
"Premagovanje ovir v kulturi in komunikaciji" , v okviru katere smo se udeležile delavnic z ekonomsko vsebino.
Ker je bila konferenca mednarodnega značaja, je bila to priložnost za navezovanje novih stikov, posebej zanimivo
je bilo druženje z udeleženci z Japonske.
V času obiska smo proučili tudi možnosti, da bi naši Erasmus študenti opravljali Erasmus prakso v Bukaresti. Fakulteta nam bo pri tem pomagala predvsem, kar se tiče bivanja v njihovem domu, pridobili pa smo tudi kontakte
morebitnih delodajalcev za Erasmus prakso.
V Bukarešti smo uspele obiskati Palačo parlamenta, ki je zagotovo ena izmed najbolj impozantnih in verjetno
tudi (svetovno) prepoznavnih mestnih zgradb. Je druga največja upravna stavba na svetu, za ameriškim Pentagonom. Diktator Ceausesku jo je želel zgraditi kot stavbo, v kateri bi združil vse državne institucije. Začeli so jo graditi leta 1984, Ceausescuja in njegovo ženo so usmrtili leta 1989, tako da konca gradnje ni dočakal. Po njegovi
smrti so se odločili, da z gradnjo nadaljujejo. Zunanji del je zgrajen v celoti, notranjost pa še sedaj ni dokončana.
Meri 330.000 kvadratnih metrov, ima več kot 1000 sob v katerih so svilene preproge, tapete, marmor, drago kamenje in čudoviti lestenci nekaj samoumevnega.
Ogledale pa smo si tudi znameniti grad Peles v Transilvaniji, ki jo gotovo poznate po slavnem grofu Drakuli. Ta
grad spada med najlepše in najbolj obiskane gradove v Romuniji, saj s svojo neverjetno arhitekturo privablja številne turiste iz vsega sveta. Tudi me smo bile navdušene!

Silva Ledinek
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MEDNARODNI TEDEN NA YILDIZ TECHNINCAL
UNIVERSITY
ISTANBUL (TURČIJA)
Od 16. do 20. aprila 2018 sem se udeležil mednarodnega tedna v Turčiji, natančneje na Yildiz Technical University v Istanbulu. To je univerza s 4 kampusi, več kot 30.000 študenti in več kot 2.500 zaposlenimi. Mednarodnega
tedna se je udeležilo 24 udeležencev iz 16 različnih ustanov in iz 10 različnih držav.
V ponedeljek, 16. aprila 2018, je poleg predstavitve Yildiz Technical
University, potekala tudi predstavitev sodelujočih ustanov. Predstavil
sem Slovenijo in naredil primerjavo s Turčijo ter med Slovenj
Gradcem in Istanbulom ter Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, kjer
sem poudaril pomembnost višješolskega izobraževanja predvsem z
vidika povezovanja z gospodarstvom in praktičnega izobraževanja
študentov. Predstavil sem tudi mednarodno dejavnost šole, mobilnost
zaposlenih in študentov ter ostale obšolske dejavnosti, ki jih
organizirajo študenti.

V torek, 17. aprila 2018, smo si udeleženci mednarodnega
ogledali njihov največji kampus Davutpasa ter fakulteto, ki
delujejo v okviru tega kampusa. Na eni izmed fakultet je vodja
mednarodne pisarne želel, da mu udeleženci na kratko
predstavijo ustanove, s katerih prihajajo, zato sem na kratko
predstavil Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec.

V sredo smo udeleženci mednarodnega tedna spoznali njihov
Technical park (tehnološki park), ki je največji tovrstni park v
Turčiji. V njem razvijajo in izdelujejo raznovrstne tehnične in
tehnološke proizvode za potrebe državnega aparata, vojske,
izobraževanja … Udeleženci smo ta dan prav tako spoznali še
nekaj drugih fakultet, ki delujejo v okviru drugih kampusov
Yildiz Technical University. Na eni izmed fakultet so nam
pripravili tudi slavnostno tradicionalno turško kosilo.
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Četrtek je bil rezerviran za ogled mednarodne pisarne in za predstavitev organiziranja ter načina dela. Po tem pa
so nas organizatorji odpeljali na ogled mesta Istanbul z morske strani. Vožnja s turistično ladjo po Bosporju je
trajala približno 3 ure, potem pa so nam pripravili še tradicionalno turško večerjo.
V petek je v dopoldanskem času potekala še evalvacija celotnega mednarodnega tedna, sproščujoči kviz, na koncu pa seveda še podelitev certifikatov o udeležbi ter slovo od organizatorjev in univerze.

Mitja Hudovernik
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TEODOR IN ANDRAŽ NA ERASMUS PRAKSI NA ČEŠKEM
28. januar, zopet na železniški postaji v Celovcu, novi dogodivščini naproti. Že poznan start poti, nov cilj. Tako se
je začela moja druga izmenjava v programu Erasmus +. Po dolgi vožnji z vlakom in dveh prestopih se znajdem na
železniški postaji v Čáslavu. Na postaji me je pričakal gospod Pavel Kluh, ki me je nato pripeljal do študentskega
doma, kjer sedaj preživljam svojo trimesečno izmenjavo. Najprej je sledilo nekajdnevno spoznavanje mesta, okolice, transporta in urejanje zadev, povezanih z bivanjem. Nato je prišel prvi februar, dan, ko se je začelo zares.
Tako
sem
prišel
s
pomočjo
gospoda
Kluha
do
podjetja
Houfek.
Podjetje Houfek je družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo strojev za obdelavo lesa in ima stranke po
vsem svetu. Z delom sem pričel v prodajnem oddelku podjetja. Moja dela so zajemala predvsem osnovna administrativna dela ter pomoč pri izdelavi in urejanju cenikov za tuje trge, pri čemer sem preverjal tudi ujemanje podatkov v računalniških bazah s ceniki. V drugi polovici izmenjave pa delam v servisnem oddelku podjetja, kjer
sem zadolžen za digitalizacijo dokumentov vseh proizvedenih strojev.

Svoj prosti čas preživljam predvsem za obiskovanje različnih znamenitosti po celotni Češki. Tako sem že nekajkrat obiskal Prago in pa Kutno Horo. Seveda pač ne gre brez omembe moje slabe sreče, kjer sem kot velik ljubitelj zgodovine kar nekajkrat ostal razočaran. Glavni muzej v Pragi in največji vojaški muzej sta zaprta zaradi obnove, velika večina ostalih muzejev je zaprtih do aprila ali maja oziroma imajo skrajšane odpiralne čase. Tako da
sem večkrat prišel do zaprtih vrat ali tik pred zaprtjem. (Nauk te zgodbe je, da vedno preveri, kdaj je kaj odprto in
ne samo lokacijo.)
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Konec meseca marca sem v sodelovanju z VOŠ Časlav izvedel
tudi predstavitev programa Erasmus+, svoje
dosedanje
izkušnje in seveda našo malo deželo, Slovenijo.

Aprila se mi je na izmenjavi pridružil tudi Andraž, ki opravlja prakso
v podjetju Dako. Podjetje proizvaja zavorne sisteme za več vrst vlakov. Tako se je z koncem moje izkušnje njegova šele pričela. Vse je
lažje, ko je oseb več. Sedaj smo v kratkem času že obiskali kostnico in
grad Hrádek v Kutni Hori, grad Žleby ter ogledali mesto Tremošnice.
Načrtujemo pa že izlet do vrste
trdnjav blizu Poljske meje.
Tako se moja izmenja v tem mesecu zaključuje, Andraževa pa se je
šele pričela. Ponovno lahko izrazim veliko zadovoljstvo s
pripravo in izvedbo izmenjave kot tudi zadovoljstvo z vsemi novimi
izkušnjami.

Pa še tale zanimivost: v podjetju Dako so celo v njihovem internem časopisu objavili, da je pri njih na praksi
Andraž Langeršek, študent iz Slovenije.

Teodor Jakop
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RAZMIŠLJATE O REALIZACIJI PODJETNIŠKE ZAMISLI?
V sredo, 21. februarja 2018, smo se študentje Višje šole Slovenj Gradec, smeri Ekonomist v okviru ur Podjetništva skupaj s predavateljico Sonjo Smolar odpravili na Podjetniški center Slovenj Gradec, kjer nam je gospa Veronika Zupanc predstavila Podjetniški center ter njegovo delovanje.
Podjetniški center je SPOT točka (regijska poslovna točka), ki podpira in izvaja BREZPLAČNO celovito podporo
za potencialne podjetnike in že obstoječa podjetja.
Pravijo, da je najbolje začeti, če imate dobro idejo, začrtano pot, dober tim ljudi, kapital in poslovni načrt. Ko
imate vse to, pa vam bodo v Podjetniškem centru prav zagotovo pomagali izpeljati teorijo vašega podjetja še v
''praktični'' del.
Pred predavanjem nas je pozdravil direktor Podjetniškega centra gospod David Valič. Svetovalka podjetništva,
gospa Veronika Zupanc, me je zelo navdihnila, saj je prepričana o tem, kar nam je predavala. Prepričana je, da
mladi še imamo prihodnost. Spodbudila nas je, da se najdemo v tem, kar nas zanima. Če si v nečem dober in če
verjameš vase, je velika verjetnost, da boš pri tem dejansko uspel. Zato bi se ji hkrati zahvalila, da nas je sprejela
in izvedla delavnico in nas povabila, da nam pomaga pri realizaciji podjetniških zamisli.

Sara Lakovšek, 2. letnik Ekonomist
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POROČILO STROKOVNE EKSKURZIJE V TURISTIČNO
AGENCIJO CARINTIA
V petek, 16. 2. 2018, smo se študentje 2. letnika programa Ekonomist, v okviru predmeta Podjetništvo odpravili
na strokovno ekskurzijo na Prevalje. Obiskali smo Turistično agencijo Carintia, in sicer zato, da spoznamo podjetniško pot podjetnice in izvemo več o sami agenciji ter o poslovanju turističnih storitev. Ob prihodu v agencijo nas
je z nasmehom pričakala direktorica, gospa Polona Pečnik, ki agencijo že pet let uspešno vodi agencijo samostojno. Za začetek nam je povedala nekaj o samem nastanku agencije, ki jo je pred več kot petindvajsetimi leti ustanovil njen oče, ki še vedno pomaga pri poslovanju.

Agencija je imela sprva organizacijsko obliko samostojnega podjetnika (s. p.), a so zaradi boljše organiziranosti
agencijo preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) Direktorica nas je opozorila na kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje turističnih agencij, kot so; vojne, teroristični napadi, onesnaževanje ipd. Izvedeli smo, da je turistična agencija Carintia posredniška agencija, kar pomeni, da prodaja programe in izlete večjih
turističnih agencij in ne svojih lastnih. Njihove najpomembnejše stranke so starši z otroki. Najbolj zaželene destinacije v tej agenciji so, po mnenju direktorice, Hrvaška, Grčija, Turčija in Malta. Za trženje in prodajo turističnih
proizvodov v agenciji uporabljajo predvsem socialno omrežje Facebook, ki je po mnenju direktorice zaradi široke
in preproste uporabe zelo učinkovito marketinško orodje. Za konec nam je gospa Pečnik zaupala, da za letos načrtujejo veliko sprememb v agenciji, izdelali bodo novo spletno stran, zaposlili dodatne zaposlene in s prenovo
agencije razširili svoj trg.
Mario Svenšek
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OBISK STEKLARSKEGA STUDIA MATIJAŽA
GOSTEČNIKA
Na lep sončen dan, 8.marca, smo se študentje 2. letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec v okviru predmeta
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov odpravili k domačinu z rokodelskimi sposobnostmi. In sicer govorim o Matijažu Gostečniku, ki ima steklarski studio na Ozki ulici 4 v Slovenj Gradcu. S steklarsko dejavnostjo
se ukvarja že kar 20 let. Gospod Matijaž nas je prijazno sprejel v svojo delavnico. Celotni atelje je zares čudovit,
poln različnih barv in izdelkov. Povedal nam je, da se ukvarja z izdelki iz taljenega stekla in da so njegovi izdelki
dobili različna priznanja.

Pokazal nam je mnogo svojih izdelkov, med drugimi tudi izdelke iz projekta, v katerem je sodeloval z magistrom
likovnih umetnosti Klavdijem Tutto. Skupaj sta ustvarila čudovite izdelke, ki se nanašajo na temo ''Polifemovo
oko''. V studiu nam je razkazal tudi ostale izdelke, kot so obeski za verižico, različni krožniki, stekleni spominski
medaljoni s kovanci, svečniki in še mnogo drugih zanimivih izdelkov iz stekla. Razložil nam je, kako izdelki v
njegovi delavnici nastajajo. Omenil je tudi, da je pred leti patentiral odsevne planinske markacije, pri katerih gre
predvsem za zamenjavo materialov s takimi, ki ponoči sevajo in so zato markacije lažje opazne.
V celotni predstavitvi Gospoda Matijaža sem opazila, da je steklarski mojster na svoje izdelke zelo navezan in
ponosen, še zlasti na ogrlice z motivom ''Polifemovo oko'', ki po njegovem mnenju dajejo poseben čar na ženskem telesu.
Nina Kašnik
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TALENTI SO MED NAMI
Sem Saša Razboršek, študentka 1. letnika, pr ogr ama Ekonomist, in v pr ostem času zelo r ada r išem.
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Moje ime je Tanja Glušič in sem študentka 2. letnika pr ogr ama Ekonomist. Moj pr osti čas je namenjen
plezanju.

"Plezanje je moja svoboda, moja rekreacija, sprostitev, zabava. Je moj način življenja," o sebi pove Tanja Glušič.
22-letna plezalka iz Prevalj se je rodila z Usherjevim sindromom, torej gluho-slepa. Na boljšem očesu ima vidno
polje veliko zgolj do 5 odstotkov. Trpi pa tudi zaradi Aspergerjevega sindroma, torej je avtistka. Na tekmovanjih
je klasificirana zgolj zaradi slabega vida, gluhost in avtizem se pri tej klasifikaciji ne upoštevata. Kljub vsem težavam pa dosega fantastične rezultate (v letu 2017 tako IMST 1. mesto, BRIANCON 2. mesto EDINBURGH 1.
mesto, SHEFFIELD 1. mesto).
Jasmina Buč, študentka 2. letnika
programa Ekonomist: moja glasbena kariera se je začela v osnovni šoli, saj sem
v 6. razredu zmagala na festivalu
»Korajža velja«. Nastop na Malem Lošinju je bil prelomnica, da nadaljujem z
glasbeno kariero. Tako sem se začela
učiti kitaro in ob tem še ustno
harmoniko.
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Začela sem pisati svoje skladbe, ki sem je leta 2004 združila v svojo prvo CD ploščo.Leta 2003 sem kot back vokalistka nastopila na EMI s skupino FolkRola, leta 2006 pa sem bila spremljevalni vokal Moniki Pučelj. Veliko
vokalnega izpopolnjevanja in izkušenj pa sem pridobivala zadnja leta v Duetu Harmony, kjer je bilo veliko neprespanih noči ob igranju na privatnih zabavah in nastopih na različnih festivalih…

Leta 2009 sem za skladbo »Na kmetiji« posnela back vokale in se predstavila skupaj s Fredijem Milerjem na
istoimenski oddaji. Ker sem vedno bila za nove izzive, sem se leta 2011 po naključju prijavila za pevko v duetu z
Janom Plestenjakom za skladbo soba 102. Bila sem izbrana in tako z Janom nastopila na treh koncertih v Celju,
Domžalah in na Bledu. Vsak korak na oder in vsaka izkušnja je bila dobra, saj sem se iz vsakega nastopa veliko
naučila. Ker pa ne morem iz svoje kože in ker že od vsega začetka obožujem country stil glasbe, sem posnela
skladbo z naslovom »Ljubim te in te sovražim«, za katero sem posnela tudi videospot, ki je bil odlično sprejet pri
poslušalcih. Moje popotovanje v svet glasbe in medijev, toka okoliščin in spleta usode me je vedno prineslo pod
okrilje in sodelovanje z ljudmi, ki ogromno znajo, me to učijo, jih spoštujem in so ljudje v pravem pomenu besede.
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Sem Urška Podovšovnik, študentka 1. letnika pr ogr ama Poslovni sekr etar . Pesmi so moja str ast in najbolj
od vsega si želim, da bi jih nekoč objavila.
Fant v rdečem bil je on,
Pravi neukrotljivi šampion.
Ukradel mi je srce,

S sabo ponesel ga v ognjene pote.
Sirena zazvoni,
In odhiti.
Srce mi znori,
Ko on z ognjem se bori.
Vročina ga ne ovira,
Strah ga ne zavira!!
Ko odvihra v požar,
Jasno je,
da obvlada to stvar.
Reševanje in gašenje,
Zame pravo je trpljenje.
Njemu večna strast,
A zame nevarna pošast.
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DVE LETI STA HITRO MINILI…
in žal vemo vsi, da se nikoli ne bosta ponovili.
Bili sta čarobni, z radostjo in iskrenostjo obdani,
zato v šolo vedno prišli smo nasmejani.
Novi obrazi, nove izkušnje in nova znanja,
vse to so razlogi, da se samo vse pozitivno ohranja.
Priznam, včasih res ni bilo lahko,
ampak smo se kljub temu vedno imeli lepo.
»Človek je ob rojstvu nepopisan list papirja« – res je tako. S svojim popotovanjem skozi preizkušnje življenja
spoznavamo samega sebe in vedno znova pišemo novo poglavje na svojem listu papirja, ki ga s tokom življenja le
dopolnjujemo. Tako pa je tudi pri študiju. Nič drugače. Obračamo novo poglavje, ki pa ima velik pomen za našo
prihodnost in naše notranje zadovoljstvo. Višja strokovna šola v Slovenj Gradcu študentom ne nudi le znanja, ampak tudi varnost. V tem času smo razvili odnose, ki jih bom v svoj spomin vtisnila za vse življenje. Sošolci so postali prijatelji, predavatelji vzorniki in študij je ponudil odskočno desko za nadaljevanje mojih zastavljenih ciljev.
Mogoče je diploma res tista, ki bo dala potrditev za uspeh in znanje, vendar smo pridobili veliko več kot le diplomo. Ljudje smo ustvarjeni za to, da se učimo do konca svojega življenja. Marsikdo se ne zaveda svojih sposobnosti in velikokrat zanemari svoje želje. Naj zaključim še z mislijo, ki pravi »Vemo, kaj smo, toda ne vemo, kaj vse
bi lahko bili.«. Dokler ne poskusimo.
Manja Podojsteršek
Dve leti sta minili, kot bi mignil in že smo pri koncu. Šola mi je dala ogromno znanja in veliko dobrih izkušenj, ki
jih bom v življenju potrebovala, za kar sem zelo hvaležna. Najbolj pomembno pa mi je, da sem v teh dveh letih
našla sebe in ugotovila, kaj v življenju želim doseči. Lepo je bilo, dokler je trajalo. Seveda pa se moram zahvaliti
še vsem profesorjem, ki so nam vlili nova znanja in delili svoje izkušnje z nami.
Mihaela Štruc Stopar
Ti dve leti na Višji strokovni šoli sta minili izredno hitro. Na začetku nas je bilo kar veliko, potem pa smo na koncu ostale le 4. Vendar je to le olajšalo predavanja in vaje, saj smo lahko bolj intenzivno poslušale in sodelovale.
Rada bi se zahvalila vsem profesorjem, ki pomagajo pri izvajanju programa Poslovni sekretar, kjer sem bila zelo
zadovoljna.
Špela Špeh
Trenutki, ki smo jih preživele na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, so bili prijetni, zanimivi in polni novih izkušenj in znanj, ki jih bomo lahko uporabile za naša nadaljnja dela. Rada bi se zahvalila vsem profesorjem in profesoricam za njihovo prijaznost in potrpežljivost.
Lea Poročnik
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Ti dve leti sta zelo hitro minili. Pridobila sem nova znanja in izkušnje, ki mi bodo v prihodnje prišla zelo prav.
Hvala vsem profesorjem, ki so se trudili in nam pomagali, da smo bili čim bolj uspešni pri študiju.
Michelle Stvarnik

Dve leti na Višji strokovni šoli sta minili neverjetno hitro. Študij je imel veliko dobrih strani, slaba je bila samo
jutranje vstajanje. Pridobila sem veliko praktičnega znanja, ki ga lahko uporabim vsakodnevno in prav tako sem
na predavanjih uživala. Zahvaljujem se profesorjem za potrpežljivost in da so nam bili vedno na razpolago, ko
smo potrebovale pomoč.
Urška Hartman
Življenje nas preseneča z mnogimi trenutki. Večina je majhnih in na videz nepomembnih, drugi so veliki in
puščajo velik vtis. Nekateri od njih so nam všeč, spet drugi ne. Trenutki sestavljajo dneve in dnevi leta. In iz trenutka v trenutek rastejo in mi z njimi. To leto se počasi izteka. Ob vstopu na Višjo strokovno šolo se nisem zavedala, da se bosta dve leti tako hitro odvili. Zdaj se šolsko leto počasi izteka in vem, da bom iz Višje strokovne šole
odšla z lepimi spomini in polna z znanjem, ki mi ga je ta šola dala.
Valentina Rejavc
S predavatelji VSŠ Slovenj Gradec sem zelo zadovoljna. Vsak po svojem doda še kako potrebno znanje. Počutim
se sproščeno, saj mi pomagajo ob nejasnostih. Všeč mi je predvsem to, da je izpit takoj, ko so predavanja končana. Res nimam pripomb. Zelo hitro sta minili ti dve leti. Hvala vam!

Zdenka Ros
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V izobraževalni program Ekonomist sem se vpisala zato, da s prisotnostjo na predavanjih pridobim čim več strokovnega znanja, ki ga bom v praksi lahko uspešno uporabljala. VSŠ Slovenj Gradec pa mi je ponudila veliko več.
Strokovnost predavateljev, preprost pristop, nesebična pomoč slušateljem in kvalitetno izvajanje predavanj so mi
prvič vzbudili občutek, da nisem le številka, ampak nekdo, ki se z veseljem udeležuje njihovih predavanj in se
trudi, da se čim več nauči.
Vsi zaposleni VSŠ Slovenj Gradec, ki so imeli stike z nami, si zaslužijo vso pohvalo, kakor tudi zaposleni LU
Velenje za nemoteno izvajanje predavanj.
Najbolj mi je všeč preprost pristop predavateljev, njihova vnema pri razlagi strokovnih pojmov, da jih lažje razumemo, njihova sproščenost in dostopnost ter trud, da na nas prenesejo potrebno znanje v tako kratkem času. Razumejo, da smo zaposleni in se trudimo po svojih najboljših močeh, kakor tudi mi razumemo njih, saj dopoldan
že izvajajo redni pouk na VSŠ Slovenj Gradec, pa so kljub temu sproščeni in nasmejani. Predavanja vedno potekajo v prijetnem vzdušju.
Snemanje naših predstavitev pri predmetu Poslovno komuniciranje mi je dalo dodatno motivacijo in okrepilo mojo samozavest ter spoznanje, da je izvedba javnega nastopa del našega dela in da ima tudi dobro pripravljen govornik lahko malo začetne treme, ki jo skozi predstavitev odmisli. Zelo so se izboljšala moja izražanja, poudarek
na bistvu in sproščenosti govora in prenehala sem kriliti z rokami. Dober govorec kratko in jedrnato predstavi bistvo teme govora in spodbudi pozornost slušateljev. Ta izkušnja pa je tudi zelo dobra popotnica za predstavitev
moje diplomske naloge pred komisijo, kot uspešni zaključek izrednega šolanja na VSŠ Slovenj Gradec.
Irena Lamot
Kot izredna študentka se počutim super, delo profesorjev mi je všeč.
Všeč mi je, ker imajo vsi profesorji prosojnice in nam snov razlagajo preko primerov. Če nam kaj ni jasno, nam
dodatno razložijo. V spominu mi je ostalo veliko snovi in praktičnih primerov, ki mi pridejo v poštev v službi.
Eva Zavolovšek
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Kam le čas beži,
le kam se mu mudi,
leto za letom gre,
hitro tak mine vse.
Tako kot pravi ta pesem, tako je minilo dve leti, odkar smo prestopili šolski prag Višje strokovne šole v Slovenj
Gradcu.
Dvakrat tedensko se še dobivamo na zadnjih predavanjih, ki so polna presenečenj, pozitivne energije in podkovana s strokovnim znanjem zelo dobrih profesorjev na šoli. Ne pridobivamo na predavanjih samo znanja, ampak
smo stkali prijateljske vezi, izmenjali razne izkušnje iz različnih strok, ki povezujejo študente in profesorje.
Zagotovo lahko trdim, da je Višja strokovna šola na zelo visokem nivoju po znanju, prav tako pa je šola prijazna
ljudem.
Vsa pozitivna energija, ki jo imajo profesorji, se prenaša na študente, ki jo s pridom uporabljamo.
Želim si, da bi se čim več študentov odločilo za to šolo, ki pomaga pridobiti tako praktična kot tudi teoretična
znanja vsakemu študentu, ki si želi končati študij. Prav tako ima odprte poti za službo v domačem okolju.
Zahvala gre vsem profesorjem na šoli, ki so delili z nami ure predavanj. Želim jim še veliko uspehov v bodočih
šolskih letih.
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.«
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