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Spoštovane študentke in spoštovani študenti,
prvi semester študijskega leta se počasi zaključuje. Na predavanjih in vajah se skupaj z vami že
pripravljamo na izpitno obdobje. Predavatelji in vsi ostali zaposleni Višje strokovne šole se trudimo, da
boste uspešno opravili vse izpite. Seveda pa imate škarje in platno vašega uspeha v rokah predvsem vi,
spoštovane študentke in študenti.
Verjamem, da tudi ostale aktivnosti pripomorejo k odličnemu vzdušju na šoli in da zaradi tega še raje
prihajate v šolo. Kariera se namreč ne gradi samo v predavalnicah, ampak tudi na ekskurzijah, predavanjih
zunanjih strokovnjakov in ostalih dogodkih na šoli.
Športno srečanje smo organizirali zato, da se družimo tudi drugače, hkrati pa poskrbimo za svoje zdravje.
Prizadevali si bomo, da bo takšnih in drugačnih druženj v tem študijskem letu še več.
V letu 2019 vam želim prijetne praznike in obilo zdravja, uspehov ter osebne sreče.

Ravnateljica:
mag. Janja Razgoršek
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ERASMUS LAHKO PRERASTE V TRAJNO SODELOVANJE
Ko sem pred dvema letoma v Klaipedi na mednarodnem tednu spoznala gospo Sylvie de Forestier,
Erasmus koordinatorko z Univerze v Orleansu v Franciji, in ko sva se pogovarjali o Erasmus sodelovanju,
sem najprej upala, da bomo res podpisali pogodbo, nisem pa razmišljala o drugačnem sodelovanju.
Pogodba je bila podpisala in lani septembra smo (mag. Gabrijela Kotnik, mag. Majda Bukovnik in Milena
Štrovs Gagič) preživele res prijeten teden na Univerzi v Orleansu.
Sodelovanje pa se je kasneje razvilo v drugo smer, saj smo najprej uredili prakso (to je predvsem zasluga
direktorice, mag Gabrijele Kotnik) Sylvieni hčerki Marion v tovarni Union. Bila je navdušena, saj so jo
prijazno sprejeli in se je veliko naučila.
Ko je Marion končala prakso v začetku avgusta, s ji je na pol uradnem obisku Slovenije pridružila tudi
mama. Že prej smo obe povabili v Slovenj Gradec in vabilu so se z veseljem (z njima je bila tudi babica)
odzvale. Razkazale smo jim šolo, Slovenj Gradec z okolico in Maribor. Postregle smo jim s tipičnimi
slovenskimi specialitetami, nad katerimi so bile navdušene, zato je Sylvie predlagala, da bi mogoče
pripravili projekt o tem. Že sva stopili v stik z Univerzo v Klaipedi in predlagali naslov za K2 projekt (Local
Cuisine and Farming Sustainability): bomo videli, če bo kaj iz tega.
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Ta teden pa smo tudi dobili e-sporočilo, da nas ena izmed njihovih predavateljic želi, skupaj s skupino
študentov, ki bodo pripravili projekt o naši regiji, obiskati aprila 2019.
Mislim, da je velik uspeh, če nam običajno Erasmus sodelovanje preraste v nekaj več.
Milena Štrovs Gagič
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STROKOVNI POSVET POSLOVNIH SEKRETARK LETA IN
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec se je 2. junija 2018 ob 10. uri začel posvet vseh nagrajenih poslovnih
sekretark leta, od 1997 naprej. Posveta se je udeležilo 9 zmagovalk naziva poslovna sekretarka leta in dve
finalistki, med njimi je bila tudi predsednica Zveze Klubov tajnic, gospa Suzi Asfour, 7 študentk programa
Poslovni sekretar, predavateljica Sonja Smolar, ravnateljica Višje strokovne šole, mag. Janja Razgoršek, in
direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec, mag. Gabrijela Kotnik.
Glavni namen strokovnega posveta je bil, da nagrajenke s študenti delijo svoja znanja, izkušnje ter poklicno
pot. Predale so nam tudi naslednje napotke za našo prihodnost: pomembno je vseživljenjsko
izobraževanje, pomembno je tudi uživati v svojem delovnem okolju, biti predan svojemu delu, pomembna
so znanja tujih jezikov, potrebno je dobro poznati organizacijo, v kateri delaš, pripravljenost na nove izzive
in razgibano delo, pomembna je računalniška pismenost in pomembno je tudi, da si lastne cilje dobro
zastavimo in jih izpolnimo. Na posvetu smo imele tudi študentke možnost, da predstavimo svoje razloge
za vpis v ta višješolski program, opisale smo prakso ter izkušnje na njej.

Študentke menimo, da je bil strokovni posvet za nas koristen, ker smo izvedele pomembne informacije in
dobile številne nasvete za našo nadaljnjo poklicno pot. Za nas so bili njihovi nasveti in izkušnje življenjskega
pomena in dobra motivacija za naprej. Za obisk in povedano se jim iskreno zahvaljujemo in menimo, da
bi moralo biti takšnih strokovnih posvetov še več.
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»Učenje je kot veslanje proti toku.
Takoj ko nehaš veslati te ponese nazaj.
Zato veslaj do konca cilja.« (Benjamin Britten)

Študentke 1. letnika programa Poslovni sekretar
Nastja, Barbara, Lucija, Urška, Sergeja, Tjaša, Ramona
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PODJETJE KOCEROD D.O.O.
V petek, 19. 10. 2018, smo se študentje 2. letnikov Višje strokovne šole Slovenj Gradec, smer Ekonomist
odpravili na strokovno ekskurzijo v Koroški regijski center za ravnanje z odpadki – KOCEROD, d. o. o., ki
je bil ustanovljen v letu 2012 zato, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni
Koroški regiji. Center se nahaja v Mislinjski Dobravi in spada v Mestno občino Slovenj Gradec.
V podjetju nas je lepo sprejel direktor, mag. Ivan Plevnik. Natančno nam je predstavil podjetje ter nam
razložil, s čim vse se ukvarjajo. Opisal nam je tudi njihovo vizijo (želijo, da bi šlo iz sortirnice samo 5 %
odpadkov do leta 2030, ostale pa bi poskušali predelati) in namen pri sortiranju odpadkov. Razložil je, da
pokrivajo 12 občin. V Mislinjski Dobravi so objekti za sortiranje, kompostiranje in mehansko-biološko
predelavo. Na odlagališču “Zmes”, ki se nahaja v občini Prevalje, pa so objekti za odstranjevanje odpadkov:
tam se odpadki, ki ostanejo po predelavi, tudi odlagajo. Večina odpadkov, ki ni primerna za reciklažo, pa
gre kasneje v sežig. Njihov osnovni namen je, da bi preprečili odlaganje odpadkov v naravo, saj jih zelo
skrbijo dolgoročne posledice, ki se bodo zgodile zaradi onesnaževanja okolja, če ljudje o teh stvareh ne
bomo dovolj ozaveščeni in o njih razmišljali bolj ekološko. Poleg tega je mnenja, da z zadostno
ozaveščenostjo ne bomo zmanjševali samo odpadkov temveč tudi stroške, ki nastanejo v gospodinjstvih.
Po zanimivem predavanju smo si odšli pogledat še glaven del podjetja: Sortirnico, Demontažo kosovnih
odpadkov, Kompostarno in Center »ODPADNO – PONOVNO UPORABNO«
Od celotne ekskurzije se mi je najbolj vtisnila v spomin prijaznost osebja in center »ODPADNO –
PONOVNO UPORABNO«, saj smo tam videli zavržene izdelke, ki so bili še čisto novi. Najbolj navdušila
me je njihova nova inovacija KO-green ZELENA STREHA. Za razliko od klasičnih kritin, kot so opeka in
pločevina, zelena streha objekt povezuje z okoljem, spreminja svoj videz glede na letni čas in predstavlja
številne okoljske in ekonomske prednosti za uporabnika, poleg tega pa prinaša veliko okoljskih koristi, saj
zadržuje odtekanje padavinske vode v kanalizacijske sisteme, izboljšuje kvaliteto zraka, znižuje
temperaturne razlike v mestih in okolici, zmanjšuje količino odpadkov zaradi daljše življenjske dobe strehe
in uporabe recikliranih materialov.

Celotna ekskurzija je bila zelo poučna, zato sem menja, da bi si moralo podjetje KOCEROD, d. o. o.,
ogledati več ljudi, saj bomo le tako začeli drugače ravnati z zavrženimi odpadki.
Anja Zakeršnik
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STROKOVNA EKSKURZIJA PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC

Študentke drugega letnika programa Poslovni sekretar smo v petek, 12. oktobra 2018, obiskale Podjetniški
center Slovenj Gradec.

Gospa Veronika Zupanc nas je prijazno sprejela in nam v njihovih lepih novih prostorih pripravila zanimivo
predstavitev o poslovnih darilih. Izvedele smo, katera poslovna darila so primerna in katera ne, predvsem
je opozorila, da je popolnoma neprimerno, če poudarjamo izdelke za osebno higieno, drag nakit ali denar.
Poudarjala je, da obstaja velika razlika med poslovnimi in promocijskimi darili in da naj bodo promocijska
darila, da naj bodo logotipi čim manj opazni. Seznanila nas je, da je razlika med darili za ženske in moške,
čeprav nas je presenetilo, ko je rekla, da tudi moškim lahko podarimo cvetje.

Lahko smo si tudi ogledale nekaj primernih daril (monografijo Slovenj Gradca, izdelke domače in
umetnostne obrti…).

Tjaša Dolar
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KARIERNI CENTER VSŠ
STROKOVNO PREDAVANJE BANČNIŠTVO – INTESA SANPAOLO BANK

V ponedeljek, 12. novembra 2018, je za študente potekala predstavitev INTESA SANPAOLO BANK, ki sta
jo vodila Rok Kotnik, univ. dipl. analitski politolog, in Maja Skarlovnik, magistrica menedžmenta. Predstavila
sta bančni sistem in osnovne funkcije ter naloge, ki jih opravljajo banke: to so posredniška funkcija,
oskrbovalna funkcija, pridobitniška ter selektivna funkcija. Nato pa sta podrobno govorila o banki INTESA
SANPAOLO BANK in samo predstavitev popestrila z video posnetki. Predstavila sta produkte oziroma
storitve, ki so namenjeni tako za fizične osebe kot za pravne osebe. Na koncu sta se osredotočila na
prihodnost bančništva in na storitve, ki jih posamezniki lahko že zdaj uporabljajo na svojih telefonskih
napravah, kot so mobilna denarnica, QL račun ter WAVE2PAY denarnica in z njimi lažje opravljajo posle
na kateremkoli mestu.

Nina Plevnik
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PODJETJE RELAX DRAVOGRAD
V četrtek, 15. 11. 2018, smo se študenti prvega letnika VSŠ Slovenj Gradec, program Ekonomist v okviru
predmeta Trženje odpravili v Dravograd v podjetje Relax.
Turistična agencija Relax je bila ustanovljena leta 1990 z osnovno dejavnostjo turizma. Z leti se je širila in
leta 2004 prodrla tudi na češki trg, istega leta je začela tudi z dejavnostmi prevozov ter avtošole. Leta
2005 so šli tudi na srbski trg, leta 2007 pa še na nizozemski trg, ki je trenutno v mirovanju. Kot zadnja
širitev pa je bila leta 2008, na hrvaški trg, ki je aktiven in med najboljšimi trgi. Družba Relax se je leta 2012
preoblikovala v delniško družbo.
Vizija Relaxa je biti najboljši v organiziranju počitnic in potovanj, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi.
Družba Relax ima kar 25 poslovnih enot in 80 usposobljenih prodajalcev, od tega so še samo 3 dejanska
prodajna mesta Relaxa, ostale enote so franšize. Njihova konkurenčna prednost so lastni avtobusi. Letno
pa iz Slovenije peljejo povprečno kar 120.000 gostov, ki gredo na počitnice ali potovanja. Cilj podjejta je
povečati število novih kupcev, obdržati obstoječe kupce, prodati vedno več.
Oglaševanje je pomemben del trženja. Prodajo pospešujejo z raznimi katalogi, ponudbo 'last minute'
ugodnosti, z raznimi nagradnimi igrami ter karticami ugodnosti. Oglašujejo pa na več načinov, in sicer
na/v: radiu, E- novicah, Google oglaševanju, Facebooku idr.

Njihova NAJVEČJA prednost je 24 urni kontakt vsak dan in vedno odprta telefonska številka za stranke.
Lea Štruc
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POSLOVNE SEKRETARKE NA UPRAVNI ENOTI SLOVENJ GRADEC

22. novembra 2018 smo se študentke 2. letnika programa Poslovni sekretar v okviru predmeta Sodobno
vodenje pisarne, napotile na Upravno enoto Slovenj Gradec. Tam nas je sprejela načelnica Upravne enote
gospa Irena Sešelj in nam predstavila delo upravnih enot po Sloveniji. Opisala nam je delovanje Upravne
enote Slovenj Gradec in naloge, ki jih opravljajo. Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti z
delovnih področjih različnih ministrstev. Poudarila je tudi, da se v javni upravi vse delo že vodi elektronsko
in da lahko uporabniki veliko stvari že uredijo od doma. V sprejemni pisarni so nam pokazali novosti glede
digitalnih potrdil, ki jih lahko sedaj urejamo kar preko mobilnega telefona. Pokazali so nam pisarniško
poslovanje v preteklosti in primerjavo s poslovanjem danes na primeru matičnih knjig. Prikazali so nam
tudi novosti na področju evidentiranja rojstev, sklepanja porok. Tovrstno poslovanje nam je bilo najbolj
všeč.

Upravna enota Slovenj Gradec že več let izvaja tudi aktivnosti na področju različnih projektov kakovosti.

Urška Podovšovnik
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PREDSTAVITEV PODJETNIŠKIH PODPORNIH AKTIVNOSTI
RRA KOROŠKA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC

V petek, 30. novembra 2018, smo imeli na VSŠ Slovenj Gradec predstavitev Regionalne razvojne agencije
za Koroško. RRA Koroška je institucija, katerega osnovna naloga je spodbujanje razvoja na območju
Koroške regije. Poleg zakonsko opredeljenih razvojnih nalog izvaja tudi mnoge projekte, ki se nanašajo
na področje mobilnosti, prostora, okolja, turizma in štipendiranja.
Pomembno vlogo zavzema področje podjetniških podpornih aktivnosti, ki so namenjene potencialnim
podjetnikom, mladim podjetjem in obstoječim podjetjem.
Dogodek je potekal v okviru projekta »SIO RRA Koroška 2018-19«, ki je sofinanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Predstavili so nam več projektov in nas seznanili s
podpornimi aktivnostmi v projektih in rezultati projektov. V ta sklop sodijo naslednji projekti: SIO RRA
Koroška 2018-19, Mrežni podjetniški inkubator Koroška, Podjetno v svet podjetništva, Podjetno nad izzive,
Internacionalizacija in privabljanje tujih investicij, SPOT svetovanje Koroška in Regijska garancijska shema.
Podjetniško pot je najbolje začeti z dobro idejo, dobrim timom ljudi, kapitalom in dobro izdelanim
poslovnim načrtom. Predavatelji so študentom predstavili, kako jim lahko pomagajo pri uresničevanju
podjetniških idej in jim povedali, da imajo mladi potencialni podjetniki prihodnost v podjetništvu. Verjeti
morajo vase, pridobivati nova znanja in se izobraževati.
RRA Koroška nudi celovito brezplačno podporo za potencialne podjetnike in že obstoječa podjetja.
Vsem predavateljem iz Regionalne razvojne agencije Koroške (Juretu Knezu, Tjaši Havnik, Borisu Skudniku
in Jani Vauh Buhvald) se za predstavitev najlepše zahvaljujemo. Prepričani smo, da bomo tudi v
prihodnosti nadaljevali s sodelovanjem. Študenti, potencialni podjetniki, so dobili številne koristne
informacije in vzpodbude za začetek podjetniške poti.

Vodja KC in KD VSŠ SG:
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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ŠPORTNO SREČANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
V petek, 30. novembra 2018, so se dijaki Srednje šole Slovenj Gradec z lokacij Muta ter Slovenj Gradec,
študenti Višje strokovne šole Slovenj Gradec ter učitelji in predavatelji teh šol družili na športnih igrah, ki
jih že tradicionalno vsako leto organizira Višja strokovna šola Slovenj Gradec.
Ob 11. uri so se udeleženci srečali v telovadnici Šolskega centra Slovenj Gradec, na Koroški ulici 11, kjer so
se predstavniki posameznih ekip pomerili v odbojki. Udeleženci športnega srečanja pa so sicer še lahko
igrali badminton ali namizni tenis.
Mnogo dobre volje in športnega duha in tekmovalnosti se je pomešalo in izkazalo kot dobra kombinacija
za prijetno druženje udeležencev izobraževalnega procesa. Primerno je bilo poskrbljeno tudi za okrepitev
in športno žejo. Dijaki in študenti so ob koncu turnirja morali priznati prednost večji izkušenosti ekipe
učiteljev in predavateljev, ki so z malenkostno razliko uspeli premagati ostale ekipe, s katerimi so se
pomerili.

Višja strokovna šola Slovenj Gradec se najlepše zahvaljuje vsem udeležencem, sodelujočim in
obiskovalcem za njihov prispevek k uspešno izvedenemu športnemu srečanju.
Mentor študentske skupnosti:
Luka Urisk, mag. posl. inf.
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17. SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
V torek, 4. decembra 2018, se je dosedanjim diplomantom Višje strokovne šole Slovenj Gradec pridružilo
42 novih diplomantk in diplomantov (36 iz Programa ekonomist in 6 iz Programa poslovni sekretar), tokrat
prvič tudi študenti izrednega študija naše enote v Velenju.
Na slavnosti prireditvi v Mladinskem centru, kjer je program profesionalno povezovala naša bivša
študentka, Gordana Vukovič, so zbrane diplomante in diplomantke, predavatelje in ostale goste pozdravili
ravnateljica Višje strokovne šole Slovenj Gradec, magistra Janja Razgoršek, direktorica Šolskega centra
slovenj Gradec, magistra Gabrijela Kotnik, in župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas.
Vse nas je malo ganil govor naše 1. diplomantke enote v Velenju, gospe Zdenke Fluhar, ki je pohvalno
spregovorila o vseh predavateljih. Po podelitvi diplom posameznim diplomantom in diplomantkam, sta
posebni knjižni nagradi, ki ju je prispevala Mestna občina Slovenj Gradec in podelil župan, prejeli še
najboljši študentki. To sta bili Tjaša Sidar med rednimi in Mateja Juvan med izrednimi študenti.
Še prav poseben čar sta prireditvi dali mladi, izredno nadarjeni pevki Klavdija Verhovnik in Ana Špalir, ki
sta učenki solo petja v Kreativni šoli glasbe eNota. Spremljala sta ju Jana Belič Konečnik na prečni flavti in
Jani Legner na kitari.
Po skupinskem spominskem fotografiranju smo se družili še ob zakuski, kar so nam pripravili dijaki Srednje
šole Slovenj Gradec in Muta.

Milena Štrovs Gagič
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RAZISKAVA ŠTUDENTOV VSŠ SG ZA KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ,
ROJSTNO HIŠO HUGA WOLFA
V okviru predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK) že nekaj let sodelujemo s Koroškim
pokrajinskim muzejem (KPM), Rojstno hišo Huga Wolfa. Do sedaj smo to izvajali v obliki strokovnih
ekskurzij, katerih namen je bil spoznati dejavnike zagotavljanja kakovosti na primeru vodenja različnih
ciljnih skupin, ki obiskujejo KPM.
Letos pa smo sodelovanje z Rojstno hišo Huga Wolfa nadgradili. Z direktorjem KPM, gospodom Tadejem
Pungartnikom, in vodnico muzeja, gospo Natašo Škorjanc, smo izvedli raziskavo. Za KPM oziroma Rojstno
hišo Huga Wolfa so jo izvedli študenti drugega letnika Programa ekonomist v okviru dela za kreditne točke
pri predmetu UZK. Cilj je bil dati študentom izkušnjo raziskovanja v realnem okolju za realnega
»naročnika«, KPM pa naj bi na ta način pridobil ideje in predloge za izboljšave kakovosti njihove ponudbe.
Izvedba je potekala takole: v oktobru so študenti ponudbo Rojstne hiše Huga Wolfa spoznali na sami
lokaciji. Na podlagi videnega so pripravili načrte svojih raziskav. Področja raziskave so bili prepoznavnost
in zadovoljstvo z dogodki Rojstne hiše Huga Wolfa (Jazz večeri, Modra noč), prepoznavnost promocijskih
produktov hiše (skodelica in kava Huga Wolfa), zadovoljstvo obiskovalcev in njihova pričakovanja ter
prepoznavnost ponudbe Rojstne hiše Huga Wolfa pri posameznih ciljnih skupinah: v vrtcih, v osnovnih in
srednjih šolah ter med prebivalci Koroške na splošno.
Študenti so v dogovorjenem roku in odgovorno izvedli raziskavo ter v novembru 2018 podali končna
poročila z ugotovitvami odgovornim v KPM. Rezultati raziskave so številni koristni predlogi in ideje za
izboljšave za ponudbo Rojstne hiše Huga Wolfa. Veliko pa so se naučili tudi študenti, saj so se soočili z
različnimi težavami, izzivi in reševanjem zapletov, ki jih prinese delo v realnem okolju.
Njihove vtise kažejo utrinki iz njihovih razmišljanj:











Pridobila sem izkušnje, kako izvesti raziskavo na temo, ki mi ni blizu…
Raziskava me je naučila, kako poiskati inovativne predloge od (potencialnih) obiskovalcev…
Naučila sem se, kako raziskati trg in pridobiti ideje za izboljšave v ponudbi…
Taki projekti so dobri in naj se izvajajo tudi v prihodnosti, ker pridobimo uporabno in praktično
znanje…
Z raziskavo sem spoznal, kako v resnici potekajo projekti…
Čeprav smo sprva čutili celo odpor, se je na koncu to sodelovanje z realnim okoljem izkazalo kot dobra
praksa…
Naučilo me je, da je včasih bolje stati za svojimi besedami, za tem, kar je “zrastlo na našem zelniku”.
Tudi mladi imamo lahko dobre ideje …
Prijetna izkušnja, s katero sem se še bolj izpopolnila v izdelovanju anket ter v komunikaciji z ljudmi, ki
so podali odziv na anketo. Vsaka izkušnja šteje…
Raziskava trga z anketo za realnega naročnika je obojestranska koristna izkušnja, tako za nas študente,
kot za naročnika…
Pridobila sem veliko izkušenj o sodelovanju z zunanjim/realnim okoljem. Čeprav sem naletela na
številne težave, smo jih timsko rešili in dokončali raziskavo.
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V raziskavi so sodelovali: Urška Brezovnik, Urška Hovnik, Monika Kurmanšek, Žiga Laznik, Eva Pečoler,
Tjaša Perger, Vita Rapuc, Saša Razboršek, Tadeja Rožič, Katja Rutnik, Nuša Slabe, Sara Smrtnik, Urška
Svetina, Zala Trdina, Anže Vrečko in Anja Zakeršnik.

ČESTITKE ŠTUDENTOM, ODLIČNO SO OPRAVILI SVOJE DELO.
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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