
Tutorstvo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec 
 
Tutorstvo predstavlja sistematično organizirano pomoč študentom za lažje soočanje z izzivi na študijski poti 
in njihov celoten osebnostni razvoj. 
 
Vsakdo je v nečem dober, ne nekem področju pa morda potrebuje podporo in ravno to je razlog, da na VSŠ 
Slovenj Gradec vzpostavljamo mrežo tutorstva, ki je na voljo vsakemu študentu, ki potrebuje dodatne 
informacije, nasvete in pojasnila. Na ta način poskušamo olajšati študij in prispevati k večji študijski 
uspešnosti, prejemnikom tutorske pomoči pa omogočiti povečano kvaliteto študija.  
 
Na VSŠ Slovenj Gradec imamo različne oblike tutorstva: uvajalno, predavateljsko in študentsko tutorstvo. 
 
UVAJALNO TUTORSTVO je namenjeno študentom 1. letnika, ki se vključujejo v novo izobraževalno 
okolje; zajema seznanjanje s potekom študija, z uspešnimi načini pridobivanja znanja ter uvajalni seminar za 
pripravo pisnih del. 
 
ŠTUDENTSKO TUTORSTVO: v vlogi tutorja so študenti. Namen študentskega tutorstva je nuditi 
študentom ustrezno podporo pri študiju. Študentsko tutorstvo je oblika sodelovanja med študenti, pri kateri 
študenti, ki dobro obvladajo posamezna področja nudijo pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Tutorji študenti 
bomo soštudentom pomagali pri usvajanju študijske snovi in pri ostalih vprašanjih, dilemah ali težavah, ki 
lahko predstavljajo oviro na študijski poti. Študenti, ki se bodo obrnili na študentske tutorje, bodo imeli 
možnost pridobiti informacije od tistih, ki so izkušnjo s predmetom ali problemom doživeli na lastni koži.  
Študentsko tutorstvo hkrati predstavlja pozitivno izkušnjo tudi za tutorja, saj z utrjevanjem znanja in 
pomočjo izboljša kvaliteto študija. Poleg tega, se med študenti ustvari pomembna vez in zaupanje.  
 

Seznam študentov, vključenih v tutorstvo: 

 
Za vse redne in izredne študente: 
Urška Andric, predsednica študentske skupnosti, dino1507@gmail.com 
 
Študijski program ekonomist 
Drugi letnik 

Darko Soldo, soldo123@hotmail.com 
 
Prvi letnik 

o Katja Žerjal (poslovna angleščina, trženje, menedžment); katja.zerjal@hotmail.com, 
o Sanja Kvar Blaznik (trženje, poslovno komuniciranje); polonablaznik4@gmail.com 
o Martina Nachbar (poslovna angleščina); martina.nachbar@gmail.com, 
o Peter Meža (poslovna angleščina, poslovno komuniciranje, organizacija in menedžment podjetja) 

godhatesus@gmail.com, 
o Mitja Rutnik (poslovna angleščina, ekonomija), mitja.rutnik@gmail.com. 

 
Študijski program poslovni sekretar 
Prvi letnik 

Marinka Detečnik, mdetecnik@gmail.com 
 
PREDAVATELJSKO TUTORSTVO: v vlogi tutorja so višješolski predavatelji. Zajema predmetno 
tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo za tuje študente, tutorstvo za študente, ki 
zaključujejo študij.   
Predavateljsko tutorstvo vključuje individualno svetovanje študentu ali skupini študentov na različnih 
področjih; pri koordiniranju možnosti dodatne pomoči za razumevanje in osvajanje študijske snovi 
posameznih predmetov, pri odločanju o modulih, izbirnih predmetih, nadaljevanju študijske poti, kariernih 
možnostih in drugih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tokom študija.  



Tutorstvo za študente pred zaključkom študija zajema skupinsko pripravo na pisanje diplomskega dela in 
individualno svetovanje in pomoč študentom, ki so že zaključili s pedagoškim procesom in jim manjka še 
uspešen zaključek študija.  
 
Seznam predavateljev, vključenih v tutorstvo: 

 
Študenti po zaključenem obiskovanju organiziranega pedagoškega procesa 
Mag. Gabrijela Kotnik; gabrijela.kotnik@sc-sg.si 
 
REDNI ŠTUDIJ 
 
Študijski program ekonomist 
Prvi letnik 

Sonja Smolar; sonja.smolar@sc-sg.si 
 

Drugi letnik 

Mag. Janja Razgoršek, študenti predmeta GSD; janja.razgorsek@sc-sg.si 
Silva Ledinek, študenti predmeta OPD; silva.ledinek@sc-sg.si 
 
Študijski program poslovni sekretar in študenti s posebnimi potrebami 
Dr. Anita Goltnik Urnaut; anita.urnaut@sc-sg.si 
 
Tutorstvo za študente programa Erasmus 
Karmen Grudnik, koordinator projekta Erasmus; karmen.grudnik@sc-sg.si 
 
IZREDNI ŠTUDIJ 
Mag. Samo Kramer; samo.kramer@sc-sg.si 
 


