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Obrnili smo že kar nekaj listov pomladi, 
sodeč še bolj v aprilu. Pa nam narava in njen odziv na tople dni že 
kažejo konec letnega semestra. In prav je, da pregledamo vse 
aktivnosti preteklih mesecev.   
 
Za nami je čas praznovanja 10. 
številnimi aktivnostmi in dogodki. 
prvim programom poslovni sekretar smo skupaj z delodajalci, ki so 
sprejeli naše študente na praktično izobraževanje, naredili za
korake k prepoznavnosti višje šole in višješolskega izobraževanja. Ti 
koraki so postajali vsako leto odlo
kakovosti in celoviti ponudbi ter krepitvi sodelovanja med vsemi 
udeleženci višješolskega izobraževanja.
 
Prav vsi študenti, diplomanti, predav
prijatelji višje šole prispevate svoj del k skupnim dosežkom, na katere 
smo lahko ponosni: študentke in študenti šolo sooblikujete s svojo 
prizadevnostjo, motiviranostjo, ustvarjalnostjo; diplomanti z uporabo 
znanja na delovnih mestih temu dajete pomen in s tem prispevate k 
prepoznavnosti naše šole, tako pri delodajalcih kot pri visokošolskih 
ustanovah, direktorji in direktorice podjetij in zavodov naše in 
sosednjih regij, ki študentom na široko odpirate vrata in s šolo 
sklepate zelo uspešno sodelovanje preko mentorjev prakti
izobraževanja in mentorjev diplomskih nalog; strokovnjaki iz prakse, 
ki delite svoje znanje in izkušnje s študenti; predavatelji in ostali 
strokovni sodelavci višje šole z oblikovanjem ustvarjalnega
dobrega medsebojnega sodelovanja vseh; vodstvo Šolskega centra 
Slovenj Gradec in člani organov šolskega centra ter 
višje šole, ki razvoj podpirate; župani ob
vizijo, da regija potrebuje tudi terciarno izobraž
 
Najlepša hvala vsem, ki ste in še prispevate h kvaliteti Višje 
strokovne šole Slovenj Gradec. Skupaj z Vami smo zgradili Višjo 
strokovno šolo, ki nam je lahko vsem v ponos in tudi v prihodnje si 
želimo dobrega sodelovanja prav vseh partnerjev. 
 
Oči vseh so trenutno že usmerjene v zaklju
pripravo tistega, ki sledi. Ne dvomim v to, da bomo na koncu 
študijskega leta lahko rekli, da je za nami še eno uspešno leto. Da bo 
temu tako, želim v prihajajočem izpitnem obdobju vsem št
veliko motivacije in uspeha, bodoč
študijskem tempu tudi po zaklju
diplomski izpit čim prej za vami. 
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Najlepša hvala vsem, ki ste in še prispevate h kvaliteti Višje 
strokovne šole Slovenj Gradec. Skupaj z Vami smo zgradili Višjo 
strokovno šolo, ki nam je lahko vsem v ponos in tudi v prihodnje si 
želimo dobrega sodelovanja prav vseh partnerjev.  

i vseh so trenutno že usmerjene v zaključek študijskega leta in v 
pripravo tistega, ki sledi. Ne dvomim v to, da bomo na koncu 
študijskega leta lahko rekli, da je za nami še eno uspešno leto. Da bo 

em izpitnem obdobju vsem študentom 
veliko motivacije in uspeha, bodočim diplomantom pa vztrajanje v 
študijskem tempu tudi po zaključenih predavanjih, da bo tudi 

Ravnateljica: 
mag. Gabrijela Kotnik 



10 USTVARJALNIH LET 
 
Z velikim ponosom nas navdaja dejstvo, da beležimo letos prvo 
okroglo obletnico naše šole. Ob tej priliki smo 
slovesnost, ki smo jo združili z izdajo zbornika, predstavitvijo 
novega promocijskega filma in deseto podelitvijo d
 

 
Na slovesnosti so se nam pridružili sopotniki na tej uspešni desetletni 
poti: soustvarjalci temeljev naše šole, mentorji iz organizacij in 
vodilni predstavniki delodajalcev ter lokalnih skupnosti
Svečanosti so se udeležili tudi ravnatelji partnerskih  višjih šol iz vse 
Slovenije.  
 
O prehojeni poti sta spregovorili ravnateljica, mag. Gabrijela Kotnik, 
in direktorica, Danica Doler Švab. Prisotne je pozdrav
številne uspehe čestital tudi župan mestne občine Slovenj Gradec.
 

 
Dosežke in cilje višje šole smo predstavili v kratkem 
filmu, ki je bil premierno prikazan prav na tej sveč
smo vlogo naše šole, ki pomembno pripomore k možnostim 
Korošcev, da se izobražujejo v domačem okolju.  
 
Odprtost šole v Evropo dokazujejo uspehi, ki smo jih nanizali na 
področju mednarodnega sodelovanja naših študentov in 
predavateljev. S ponosom smo predstavili tudi sodelovanje s 
številnimi podjetji in zavodi. 
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Jubilejne aktivnosti smo zaokrožili z izdajo 
prehojene poti od ideje do 10. obletnice. Za zgodovinski spomin je 
dodan kronološki imenski pregled vseh dosedanjih diplomantov (kar 
538), predavateljev in sodelavcev. Kako vidi vlogo višje šole v 
sedanjem zapletem obdobju in v prihodnosti, je v svojem prispevku 
predstavila predsednica Strateškega sveta šole, Renata Kresnik, 
vzdušje in počutje na šoli pa je orisala predsednica Študentskega 
sveta, Urška Andric. 
 
Zakaj izobražujejo svoje zaposlene na naši šoli, sprejemajo naše 
študente na praktično izobraževanje ter mentorsko sodelujejo pri 
nastajanju za njih uporabnih diplomskih del, so v svojih prispevkih 
orisali vodilni iz različnih podjetij in ustanov. Kako j
izobraževanje na naši šoli pripomoglo k uspešni karieri, pa so 
osvetlili naši diplomanti, ki so danes zaposleni na razli
odgovornih delovnih mestih. Utrinke iz življenja in dela šole so 
zapisali tudi predavatelji in sodelavci šole. 
 
Na tej jubilejni podelitvi je diplomske listine prejelo 9 študentov 
programa Poslovni sekretar,  19 študentov programa Komercialist in 
15 študentov programa Računovodja. Slovesnosti so se udeležili tudi 
diplomantom najbližji domači.  
 
S svojim nastopom nas je  poč
zbor Vres z zborovodkinjo Almiro Rogina.
 

 
Čestitke, veselje in ponos – o svojih ob
pokramljali na pogostitvi  ob zaklju
pripravili dijaki Šolskega centra, Sredn
lesarske šole pod mentorstvom Dragomire Šavc in Emila Ogriza.
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počastil vrhunski koroški moški pevski 
zbor Vres z zborovodkinjo Almiro Rogina. 

 

o svojih občutkih in spominih smo 
pokramljali na pogostitvi  ob zaključku uradnega dela. Pogostitev so 
pripravili dijaki Šolskega centra, Srednje gostinsko turistične in 
lesarske šole pod mentorstvom Dragomire Šavc in Emila Ogriza. 

mag. Majda Bukovnik 



 

1. POSVET DIPLOMANTOV IN ŠTUDENTOV
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ 
GRADEC 

 
V letošnjem šolskem letu smo na Višji strokovni šoli ustanovili 
KLUB DIPLOMANTOV in KARIERNI CENTER. 
Ob 10. obletnici šole smo organizirali 1. posvet diplomantov in 
študentov, ki je bil v torek, 9. februarja 2010, ob 16. uri,
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 
 

 
Program posveta je bil: 
• uvodni pozdravi, 
• predstavitev 10-letnega delovanja višje šole, 
• otvoritev Kluba diplomantov in Kariernega centra,
• osrednji del posveta – predavanje priznane trenerke in 

predavateljice, gospe mag. Marte Kos Marko
kariere. 

 
Na Višji strokovni šoli se zavedamo pomena vseživljenjskega 
izobraževanja in gradnje kariere, zato smo bili zelo veseli, da se je na 
naše povabilo odzvala gospa Marta Kos Marko.  
 
Mag. Marta Kos Marko ima več kot 20 let izkušenj na podro
komunikacij, odnosov z javnostmi in top menedžmenta
voditeljica treningov komunikacije. Od začetka teh treningov pa do 
danes je bila petkrat med petimi najboljšimi trenerji na svetu, leta 
2007 na 2. mestu, v letih 2008  in 2009 pa na 1. 
 

 
Trenutne aktivnosti: 
• lastnica in direktorica Gustav Käser Training International 

Slovenija, 
• voditeljica treningov, 
• trenira v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku
• televizijska in radijska komentatorka političnega dogajanja in 

pojavljanja javnih osebnosti. 
 

POSVET DIPLOMANTOV IN ŠTUDENTOV 
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ 
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Na posvetu je predstavila temo Kaj lahko sami storimo za svojo 
kariero. S številnimi primeri je gospa Marta Kos Marko pokazala, 
kako so posamezniki uspeli. Pomembno je, da se zavedamo, da vsak 
sam določa, kaj si želi in da je potrebno imeti cilj, ki je vreden našega 
truda. Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti so: Na katerih podro
smo najboljši? Kaj je pomembno? Zakaj uživam pri delu? Kaj nam še 
manjka? 
 
Vsak je odgovoren zase in za vizije.
 

 
Po končanem uradnem delu pa smo še imeli družabno sre
Prepričani smo, da bomo v prihodnje imeli še ve
družabnih srečanj. Vabimo pa vse diplomante in študente, da nam 
sporočijo, kakšnih izobraževanj si želijo.
 
 
 
 
 
ODPRTA VRATA 
 
Ob praznovanju 10. obletnice Višje strokovne šole Slovenj Gradec 
smo v program uvrstili tudi Odprta vrata, ki so bila namenjena širši 
javnosti na Koroškem. Želeli smo predstaviti 
aktivnosti na naši šoli. Rdeča nit programa odprtih vrat je bila 
uporaba najsodobnejše tehnologije, s katero si naši študenti 
pridobivajo sposobnosti in znanja za uspešno nadaljevanje svoje 
poslovne ali izobraževalne poti. 
 

 
Program je odprla ravnateljica,
pozdravom vsem udeležencem in predstavitvijo dosežkov in na
višje strokovne šole. Najpomembnejše dosežke naše šole, ki smo jih 
dosegli v desetih letih, smo strnili na video filmu in ga ob tej priliki 
tudi predvajali. 
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Vodja izobraževalnega centra 
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon. 

Ob praznovanju 10. obletnice Višje strokovne šole Slovenj Gradec 
smo v program uvrstili tudi Odprta vrata, ki so bila namenjena širši 
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, mag. Gabrijela Kotnik, z uvodnim 
pozdravom vsem udeležencem in predstavitvijo dosežkov in načrtov 
višje strokovne šole. Najpomembnejše dosežke naše šole, ki smo jih 

smo strnili na video filmu in ga ob tej priliki 



 
Ker Višja strokovna šola Slovenj Gradec tesno sodeluje tudi s 
podjetji v regiji, smo na Odprta vrata povabili tudi direktorja družbe 
Johnson Controls, gospoda Tomaža Primožiča. Predstavil je podjetje 
in načine sodelovanja podjetja z našo šolo. 
 

 
Naša šola je  pred kratkim postala bogatejša še za eno tehnološko 
pridobitev; gre za možnost vzpostavljanja stikov doma in v tujini 
preko videokonference. Ob dnevu Odprtih vrat smo izvedli 
videokonferenčno izmenjavo informacij, mnenj in predlogov med 
višjima strokovnima šolama v Slovenj Gradcu in Novem mestu, šolo 
ISCAP v Portu na Portugalskem, s katero obe slovenski višji 
strokovni šoli zelo dobro sodelujeta. S to videokonferenco smo želeli 
izpostaviti možnost dvosmerne komunikacije, ki jo omogo
videokonferenca v izobraževanju. 
 
Med višjima strokovnima šolama je potekala izmenjava mnenj glede 
prednosti, ki jih prinaša videokonferenca v izobraževanje obeh šol. 
Videokonferenco sva vodila predavatelja: Zdenko Poto
Janja Razgoršek. Med Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec in 
ISCAL Porto je s pomočjo videokonference potekala izmenjava 
mnenj in predlogov glede mobilnosti študentov in predavateljev v 
angleškem jeziku. Videokonferenco je vodila predavateljica Milena 
Štrovs Gagič. 
 

 
Eden izmed pomembnih dosežkov naše šole je tudi pridobitev 
ERASMUS listine, ki nam omogoča izvajanje ERASMUS projektov. 
Eden izmed projektov omogoča tudi opravljanje prakti
izobraževanja študentov v tujini. Projekt je predstavila koordinatorica 
Karmen Grudnik, svoje izkušnje z praktičnim izobraževanjem v 
Londonu na podružnici Gorenja pa študentka Ana Lavre.
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Sodobni prijemi poučevanja na višji strokovni šoli vklju
uporabo spletne učilnice. Študentki Janja Ridl in Urška Marošek sta 
nam predstavili delo v e-učilnici in izdelke, ki jih študenti izdelajo pri 
predmetu Grafični in spletni dizajn.
 
Študenti višje strokovne šole imajo možnost izražati svoja mnenja in 
vplivati na dogajanje tudi preko delovanja študentske skupnosti. 
Delovanje študentske skupnosti je 
Andric. 
 
Za zaključek sta študenta Ana Lavre in Marijan Doblšek 
demonstrirala poučevanja s sodobno ra
sicer z računalniškim programom Amstar za vodenje ra
za srednja in mala podjetja. 
 

 
 
ŠPORTNO DRUŽABNO SRE
OBLETNICI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
SLOVENJ GRADEC 

»Bogovi so ljudem poklonili glasbo in gimnastiko,
ne samo zaradi vzgoje telesa,

temveč tudi zaradi vzgoje duha,
da bi lahko izpopolnili pogum in modrost.«

 
Že Platon se je zavedal, da se moramo izogibati naprezanju samo 
enega področja – možganov ali telesa; vaditi je potrebno oboje in 
poskušati zagotoviti enakost in zdravo ravnotežje med njima. Ker na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec intenzivno spodbujamo 
razvoj na področju učenja in mišljenja, smo ob 10. jubileju šole 
poskrbeti tudi za telesno aktivnost in organizirali športn
študente in študentke ter zaposlene na šoli ter k sodelovanju povabili 
tudi študente Višje strokovne šole Ravn
 
Športne dejavnosti, katerih glavni namen je bil, da se družimo in 
sprostimo ob gibalnih aktivnostih, so potekale 1. aprila 2010 
popoldne, v telovadnici Šolskega centra Sl
prvoaprilsko potegavščino, ampak za zanimiv
preizkušnje.  
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evanja na višji strokovni šoli vključujejo tudi 
ilnice. Študentki Janja Ridl in Urška Marošek sta 

ilnici in izdelke, ki jih študenti izdelajo pri 
ni in spletni dizajn. 

Študenti višje strokovne šole imajo možnost izražati svoja mnenja in 
vplivati na dogajanje tudi preko delovanja študentske skupnosti. 
Delovanje študentske skupnosti je predstavila predsednica Urška 

ek sta študenta Ana Lavre in Marijan Doblšek 
evanja s sodobno računalniško tehnologijo, in 

unalniškim programom Amstar za vodenje računovodstva 

mag. Janja Razgoršek 

ŠPORTNO DRUŽABNO SREČANJE OB 10. 
OBLETNICI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
 

»Bogovi so ljudem poklonili glasbo in gimnastiko, 
ne samo zaradi vzgoje telesa, 

 tudi zaradi vzgoje duha, 
da bi lahko izpopolnili pogum in modrost.« 

Že Platon se je zavedal, da se moramo izogibati naprezanju samo 
možganov ali telesa; vaditi je potrebno oboje in 

poskušati zagotoviti enakost in zdravo ravnotežje med njima. Ker na 
Višji strokovni šoli Slovenj Gradec intenzivno spodbujamo predvsem 

enja in mišljenja, smo ob 10. jubileju šole 
poskrbeti tudi za telesno aktivnost in organizirali športni popoldan za 
študente in študentke ter zaposlene na šoli ter k sodelovanju povabili 
tudi študente Višje strokovne šole Ravne na Koroškem. 

Športne dejavnosti, katerih glavni namen je bil, da se družimo in 
sprostimo ob gibalnih aktivnostih, so potekale 1. aprila 2010 

v telovadnici Šolskega centra Slovenj Gradec. Pa ni šlo za 
ampak za zanimive in tekmovalno napete 



 

 
Udeleženci, skupno jih je bilo preko 60, so izbirali med razli
dejavnostmi: odbojka, nogomet, košarka, badminton,
streljanje, pikado. 
 

 
Ker je bila ponudba športov zelo pestra, je vsakdo lahko našel 
aktivnost zase. Udeleženci so prejeli priznanje za udeležbo, 
zmagovalci v posameznih panogah diplome in veliko 
predstavniki študentov naše in gostujoče šole pa spominski pokal.
 

 
Študenti so pod vodstvom predavateljice Silve Ledinek 
tudi v organizaciji športnih dejavnosti in tako v praksi preizkusili 
izzive organizacije poslovnih dogodkov, naleteli na nekaj z
prijaznih donatorjev, pa tudi na take, ki so jih neprijazno 
 

 

Udeleženci, skupno jih je bilo preko 60, so izbirali med različnimi 
badminton, namizni tenis, 

 

zelo pestra, je vsakdo lahko našel 
aktivnost zase. Udeleženci so prejeli priznanje za udeležbo, 
zmagovalci v posameznih panogah diplome in veliko čokolado, 

e šole pa spominski pokal. 

 

avateljice Silve Ledinek sodelovali 
v organizaciji športnih dejavnosti in tako v praksi preizkusili 

izzive organizacije poslovnih dogodkov, naleteli na nekaj zelo 
neprijazno odklonili.  

 

 
Najboljši po posameznih panogah so bili:
 
STRELJANJE (vodja tekmovanja Franc Oštir)
Mesto Ime udeleženca/-ke 
1. Matjaž Dornik 
2. Samo Kramer 
3. Ana Kadiš 
 
PIKADO mladina (vodja tekmovanja Peter Ozmec)
Mesto Ime udeleženke 
1. Majda Kobolt 
2. Maja Šteharnik 
3. Majda Čerenjak 
 
PIKADO odrasli 
Mesto Ime udeleženke 
1. Karmen Grudnik 
2. Lidija Koletnik 
3. Janja Koroš 
 
NOGOMET (vodja tekmovanja Luka Gutenberger)
Rezultat tekme 1: 0 za VSŠ Ravne na Koroškem
Ekipa VSŠ Slovenj Gradec 
Jan Trdina 
Tadej Kobolt 
Luka Čas 
Darko Soldo 
Silvo Proje 
Marjan Dobelšek 
Jan Bukovnik 
 

 
BADMINTON (vodja tekmovanja mag. Gabrijela Kotnik)
Mesto Igralni par 
1  Ana Lavre/Sandra Mitnjek
2  Tina Skerlovnik/Anja Leskovšek
3  Marja Slavič/Marjeta Slabe Cepec
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o posameznih panogah so bili: 

(vodja tekmovanja Franc Oštir) 
 Rezultat 

89,9 
79,3 
78,7 

mladina (vodja tekmovanja Peter Ozmec) 

Rezultat 
170 
148 
114 

(vodja tekmovanja Luka Gutenberger) 
Rezultat tekme 1: 0 za VSŠ Ravne na Koroškem 

Ekipa VSŠ Ravne na Koroškem 
Dominik Praprotnik 
Jernej Širnik 
Nejc Zupanc 
Alen Habermut 
Denis Pijovnik 
 

 

 

(vodja tekmovanja mag. Gabrijela Kotnik) 

Ana Lavre/Sandra Mitnjek 
Tina Skerlovnik/Anja Leskovšek 

/Marjeta Slabe Cepec 



 
ODBOJKA (vodja tekmovanja Adi Urnaut) 
Rezultati: 
Old star : Organizatorke 1 : 1 (38 : 49) 
Old star : Japeki      1 : 1  (43 : 45) 
Organizatorke : Japeki    1 : 1  (49 : 47) 
 
Vrstni red: 
Mes
to 

Ekipa Doblj
eni 
seti 

Izgublj
eni seti 

Doblje
ne 
točke 

Izgublj
ene 
toč

1. Organizat
orke 

2 2 89 85

2. Japeki 2 2 92 92
3. Old star 2 2 91 94
 
Ekipe 
OLD STAR JAPEKI ORGANIZATORKE
Samo Kramer 
Marja Slavič 
Erika Ošlak 
Bojana Tancer 
Maruša Janet 
Mateja Gaber 
Natalija Rogelšek 

Sandra Mitnjek 
Vesna Hudolist 
Ana Lavre 
Marjan Dobelšek 
Katja Vivod 
Mateja Šiker 
Jan Bukovnik 

Ana Kadiš
Lucija Kogelnik
Mateja Kotnik
Suzana Pogorevc
Anja Leskovšek
Tina Sekolovnik
 

 
NAMIZNI TENIS (vodja tekmovanja mag. Janja Razgoršek)
1.  1. Alen Habermut 
2.  2. Darko Soldo 
3.  3. Matjaž Fele 
 
 
 Organizatorica: 
 dr. Anita Goltnik Urnaut
 
 

ŠTUDENTOV ŠPORTNI DAN - PRVI
 

 
Nekega lepega popoldneva je naša Višja strokovna šola v okviru 
svoje 10. obletnice organizirala športni dan. Športni dan je potekal v 
telovadnicah Srednje ekonomske šole, kjer so se odvijale razli
športne igre. Udeleženci so bili študenti naše šole ter tudi študent
Višje strokovne šole Ravne. Sodeloval si lahko v katerikoli športni 
igri, za katero si se pred tem lahko prijavil. Prijavil pa si se lahko 
nogomet, odbojko, badminton, košarko, strel z zra
namizni tenis. Jaz sem bil prijavljen za kar tri igre, 
namizni tenis ter odbojko. Najbolje sem se odrezal pri namiznem 
tenisu, kjer sem od šestnajstih tekmovalcev dosegel kar 2. mesto. 
Športni dan se je odvijal približno 3 ure. Tam smo dobili tudi malico 
in pijačo. Na koncu pa moram še povedati, da je bilo zelo pestro in 
zanimivo, saj smo se lepo družili in tudi spoznavali z novimi 
 

Izgublj
ene 
točke 

Koefici
ent 
točke 

85 1.047 

92 1.000 
94 0.968 

ORGANIZATORKE 
Kadiš 

Lucija Kogelnik 
Mateja Kotnik 
Suzana Pogorevc 
Anja Leskovšek 
Tina Sekolovnik 

(vodja tekmovanja mag. Janja Razgoršek) 

Organizatorica:  
dr. Anita Goltnik Urnaut 

PRVIČ 

 

Nekega lepega popoldneva je naša Višja strokovna šola v okviru 
svoje 10. obletnice organizirala športni dan. Športni dan je potekal v 
telovadnicah Srednje ekonomske šole, kjer so se odvijale različne 

naše šole ter tudi študenti 
Višje strokovne šole Ravne. Sodeloval si lahko v katerikoli športni 

se pred tem lahko prijavil. Prijavil pa si se lahko za 
nogomet, odbojko, badminton, košarko, strel z zračno puško in  

 in sicer nogomet, 
namizni tenis ter odbojko. Najbolje sem se odrezal pri namiznem 
tenisu, kjer sem od šestnajstih tekmovalcev dosegel kar 2. mesto. 
Športni dan se je odvijal približno 3 ure. Tam smo dobili tudi malico 

o. Na koncu pa moram še povedati, da je bilo zelo pestro in 
zanimivo, saj smo se lepo družili in tudi spoznavali z novimi  

 
prijatelji. Upam, da bo naša šola v bližnji prihodnosti zopet 
organizirala kaj podobnega. 
 

ŠTUDENTOV ŠPORTNI DAN 
 
1. 4. 2010 se je v telovadnici na Štibuhu odvijalo športno sre
VŠSG. Ob prihodu na kraj dogodka je že vse »dišalo« po 
tekmovalnosti. Najprej se je bilo potrebno prijavit pri zapisnikarski
 
mizi. Discipline, ki so se ta dan odvijale, so bile: 
namizni tenis, pikado, streljanje ter badminton. 
 

 
Sam sem sodeloval pri namiznem tenisu kot igralec in sodnik. Za
smo z ogrevanji vsak v svoji disciplini. Ker je od moje igre 
namiznega tenisa minilo že kaj nekaj 
začetni udarci (žogica je bila ve
nekaj začetnih udarcih je zadeva »zalavfala«. 
 
Ker so se študentje prijavljali za razli
potekale istočasno, smo pri vseh disciplinah imeli težave z
kajti vedno je manjkal kakšen tekmovalec/tekmovalka. Ampak ko ni 
bilo kakšnega tekmovalca, smo ostali zvesto »trenirali« 
 
Pri namiznem tenisu so bile problem žogice, kajti »lej ga zlomka« 
nikoli jih ni bilo in kar čudežno so izginjale (da ne 
koncu srečanja smo vse vrnili). Ugotovil sem, da ljudem o
»paše«, če kakšno nosijo v žepu, pa 
nekaj začetnih igrah je sledila zaslužena malica, kajti skakanja levo, 
desno so bila zelo intenzivna in temu pr
kalorij ☺. Ko smo se kvalitetno najedli, so tekmovanja tekla dalje. 
Pri namiznem tenisu je bilo celo tako, da je študent jedel in hkrati 
igral. Tudi prav, sem si mislil. ☺
 
Hrup v dvorani je bil neznosen kot na kakšni ve
nikogar motilo. Tekmovanja so se bližala zaklju
primerna je bilo tudi glasnost navijanja. Zadnja tekma se je igrala v 
namiznem tenisu in boj je bil zanimiv vse do zadnje, zaklju
žogice. Po končanih bojih je sledila 
podelitvijo nagrad in tako se je kon
 

 
 
 

TUDI MI SMO PROJEKTNO 
ORGANIZIRALI POSLOVNE DOGODKE…

Le komu ni poznan izraz poslovni dogodek? Najverjetneje je bil prav 
vsak izmed vas vsaj na enem, č
danes vsak izmed vas, ki zdaj bere ta 
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prijatelji. Upam, da bo naša šola v bližnji prihodnosti zopet 

Darko Soldo 
 
 

ŠTUDENTOV ŠPORTNI DAN - DRUGIČ 

1. 4. 2010 se je v telovadnici na Štibuhu odvijalo športno srečanje 
VŠSG. Ob prihodu na kraj dogodka je že vse »dišalo« po 
tekmovalnosti. Najprej se je bilo potrebno prijavit pri zapisnikarski 

mizi. Discipline, ki so se ta dan odvijale, so bile: odbojka, nogomet, 
namizni tenis, pikado, streljanje ter badminton.  

 

Sam sem sodeloval pri namiznem tenisu kot igralec in sodnik. Začeli 
smo z ogrevanji vsak v svoji disciplini. Ker je od moje igre 
namiznega tenisa minilo že kaj nekaj časa, so bili temu primerni tudi 

etni udarci (žogica je bila več na tleh kot na mizi). Ampak po 
etnih udarcih je zadeva »zalavfala«.  

Ker so se študentje prijavljali za različne discipline in ker so te 
asno, smo pri vseh disciplinah imeli težave z izvedbo, 

kajti vedno je manjkal kakšen tekmovalec/tekmovalka. Ampak ko ni 
bilo kakšnega tekmovalca, smo ostali zvesto »trenirali« ☺.  

Pri namiznem tenisu so bile problem žogice, kajti »lej ga zlomka« 
udežno so izginjale (da ne bo pomote, na 

anja smo vse vrnili). Ugotovil sem, da ljudem očitno 
e kakšno nosijo v žepu, pa če tudi je ne potrebujejo ☺. Po 
etnih igrah je sledila zaslužena malica, kajti skakanja levo, 

desno so bila zelo intenzivna in temu primerno je bilo tudi »kurjenje« 
. Ko smo se kvalitetno najedli, so tekmovanja tekla dalje. 

Pri namiznem tenisu je bilo celo tako, da je študent jedel in hkrati 
☺  

Hrup v dvorani je bil neznosen kot na kakšni večji tekmi, vendar to ni 
nikogar motilo. Tekmovanja so se bližala zaključnim bojem in temu 
primerna je bilo tudi glasnost navijanja. Zadnja tekma se je igrala v 
namiznem tenisu in boj je bil zanimiv vse do zadnje, zaključne 

anih bojih je sledila uradna razglasitev rezultatov s 
podelitvijo nagrad in tako se je končalo prvo športno srečanje VŠSG. 

Matjaž Fele 

TUDI MI SMO PROJEKTNO 
ORGANIZIRALI POSLOVNE DOGODKE… 

 
Le komu ni poznan izraz poslovni dogodek? Najverjetneje je bil prav 

aj na enem, čeprav ne dvomiva v to, da je bil do 
danes vsak izmed vas, ki zdaj bere ta članek, udeležen kar na več  



 
takih dogodkih… Zakaj pa ne, če pa se na takšnih prireditvah vedno 
dogaja kaj zanimivega? 
Tudi na naši šoli so poskrbeli za to, da smo se l
prenovljenega programa poslovni sekretar, vsaj v mislih postavili v 
vlogo organizatorjev poslovnih dogodkov. Skupaj s predavateljico, 
gospo Silvo Ledinek, smo v 65 urah pridobili znanja, ki so potrebna 
za načrtovanje in organiziranje nekega dogodka. 
 
Cilj predmeta  je  usposobiti študente za samostojno na
organiziranje ter vodenje dogodkov v organizaciji z uporabo 
projektnega vodenja. V okviru tega predmeta pa nismo le sedeli v 
 
predavalnicah in neprekinjeno poslušali predavanja, pa
okviru seminarskih vaj tudi aktivno udeležili nekaj poslovnih 
dogodkov, ki so se v tem času odvijali na šoli v okviru praznovanja 
10. obletnice naše šole. Z aktivnim sodelovanjem na njih smo 
pomagali pri izvedbi, si pridobili veliko novega in uporabnega znanja 
s področja poslovnih dogodkov in kreditne toč
omogočile pristop k izpitu. 
 
Ker pa je to vendarle predmet, katerega naziv že sam po sebi nekaj 
pove, sva se midve odločili, da za izpit tudi sami poskusiva izvesti en 
poslovni dogodek. V času izvajanja projekta sva obe delali pod 
sloganom »Od ideje do pohvale ali graje« in se tako odlo
najin projekt poimenovali »MOJA POT V ŠOLO« in v okviru tega 
predmeta naredili razstavo slik, na katerih bodo motivi, ki bodo 
prikazovali pot v šolo »Od Vele'ja do SG-ja … in nazaj«.
 

 
Seveda sva v ta projekt obe vložili veliko časa in truda. Najprej sva 
morali čakati na lepo vreme, da sva lahko šli na teren in poslikali 
najino pot. Slike sva nato uredili s pomočjo programa Picassa 3 in jih 
dali razviti. Razvili sva jih 50, a na razstavo jih bova vklju
okrog 40, za točno število se še nisva odločili. Čeprav je najin projekt 
zahteval tudi nekaj finančnih sredstev, ker brez tega pa
ni žal, da sva se odločili za to. S tem sva namreč izkoristili 
katerem sva se lahko tudi družili (kajti če pogledamo realno, sva 
sošolki samo še to leto – po diplomi bova najbrž šli vsaka svojo pot 
izobraževanja) in imeli sva se zelo lepo, hkrati pa sva nekaj 
konkretnega naredili. Vseskozi nama je ob strani stala tudi naša 
predavateljica, gospa Silva Ledinek, ki naju je vzpodbudila k 
praktični izvedbi tega projekta, nama svetovala in pomagala tudi pri 
sami organizaciji, za kar se ji zahvaljujeva. 
 
Naj omeniva tudi, da si boste najino razstavo lahko vsi študenti, 
profesorji in ostali sodelavci šole, ogledali v vitrini v prvem 
nadstropju naše šole, in sicer od 24. do 31. maja, o 
pravočasno obveščeni tudi z vabili.  
 
Seveda ste vabljeni prav vsi, da si najino razstavo slik ogledate in jo 
pokomentirate. S tem nama boste naredili veliko uslugo, hkrati pa 
boste tudi poplačali ves najin vložen denar in trud. Obljubljava vam, 
da bo razstava vredna ogleda, zato je nikar ne zamudite :)
 

Jasmina PONGRAC in

 
 

e pa se na takšnih prireditvah vedno 

Tudi na naši šoli so poskrbeli za to, da smo se lahko v okviru 
prenovljenega programa poslovni sekretar, vsaj v mislih postavili v 
vlogo organizatorjev poslovnih dogodkov. Skupaj s predavateljico, 
gospo Silvo Ledinek, smo v 65 urah pridobili znanja, ki so potrebna 

Cilj predmeta  je  usposobiti študente za samostojno načrtovanje, 
organiziranje ter vodenje dogodkov v organizaciji z uporabo 
projektnega vodenja. V okviru tega predmeta pa nismo le sedeli v  

predavalnicah in neprekinjeno poslušali predavanja, pač pa smo se v 
okviru seminarskih vaj tudi aktivno udeležili nekaj poslovnih 

asu odvijali na šoli v okviru praznovanja 
10. obletnice naše šole. Z aktivnim sodelovanjem na njih smo 

uporabnega znanja 
ja poslovnih dogodkov in kreditne točke, ki so nam 

Ker pa je to vendarle predmet, katerega naziv že sam po sebi nekaj 
ili, da za izpit tudi sami poskusiva izvesti en 
asu izvajanja projekta sva obe delali pod 

sloganom »Od ideje do pohvale ali graje« in se tako odločili, da bova 
najin projekt poimenovali »MOJA POT V ŠOLO« in v okviru tega 
predmeta naredili razstavo slik, na katerih bodo motivi, ki bodo 

ja … in nazaj«. 

asa in truda. Najprej sva 
akati na lepo vreme, da sva lahko šli na teren in poslikali 

jo programa Picassa 3 in jih 
jih bova vključili le 
eprav je najin projekt 

nih sredstev, ker brez tega pač ne gre, nama 
ili za to. S tem sva namreč izkoristili čas, v 

e pogledamo realno, sva 
po diplomi bova najbrž šli vsaka svojo pot 

izobraževanja) in imeli sva se zelo lepo, hkrati pa sva nekaj 
konkretnega naredili. Vseskozi nama je ob strani stala tudi naša 

a, gospa Silva Ledinek, ki naju je vzpodbudila k 
ni izvedbi tega projekta, nama svetovala in pomagala tudi pri 

Naj omeniva tudi, da si boste najino razstavo lahko vsi študenti, 
lavci šole, ogledali v vitrini v prvem 

nadstropju naše šole, in sicer od 24. do 31. maja, o čemer boste 

Seveda ste vabljeni prav vsi, da si najino razstavo slik ogledate in jo 
eliko uslugo, hkrati pa 

ali ves najin vložen denar in trud. Obljubljava vam, 
da bo razstava vredna ogleda, zato je nikar ne zamudite :) 

Jasmina PONGRAC in 
Megi ŠKLEBEK  

 

ERASMUS PROJEKTI
 
Kot že nekaj let do sedaj, smo tudi v letošnjem študijskem letu dobili 
odobrenih nekaj mest v okviru Erasmus projektov, tako za 
predavatelje kot tudi za ostale zaposlene.
 
Ker nam je uspelo navezati  stike s šolo v 
trije: Dora Najrajter, Milena Štrovs Gagi
teden združili moči in znanje in se odpravili tja. Na pot smo se 
odpravili z osebnim avtomobilom, ki nam ga je prijazno v uporabo 
posodilo podjetje Johnson Controls. V prikupnem majhnem penzionu 
 
v središču Časlava smo bivali od 10. do 16. aprila. 
manjše mesto s približno 10.000 prebivalci in leži približno 80 
kilometrov jugo-vzhodno od Prage. Znano je predvsem po svojem 
osrednjem trgu, ki je ohranil svojo prvotno obliko, zasnovano 
srednjem veku. Radi se tudi pohvalijo, da se je tam rodil kultni 
filmski režiser Miloš Forman, znan predvsem po svoji najve
uspešnici Let nad kukavičjim gnezdom.
 

 
Vyši odborna škola je po strukturi podobna naši, saj gre za šolski 
center, ki vključuje srednjo in višjo šolo, vendar so precej manj 
številčni, kot smo mi. Tudi njihovi prostori se ne morejo primerjati z 
našimi zračnimi in sodobno opremljenimi u
študentov ima predavanja ali vaje v manjših skupinah. Razlika med 
njimi in nami pa je, da imajo dijaški in študentski dom, kjer lahko 
bivajo bolj oddaljeni dijaki ali študenti. Zanimivo je tudi, da morajo 
vsi študenti plačati vpisnino (približno 100 evrov) in šele po tem se 
lahko vpišejo. 
 
Predavateljici sva izvedli vsaka 5 ur po
smeri, naš referent pa je preučeval njihov na
podobno. 
 

 
Naši češki gostitelji so si vzeli č
in nam razkazali zlato Prago in Kutno horo, seveda pa smo tudi sami 
 
vsak prosti trenutek namenili ogledom okoliških znamenitosti. Tako 
smo si ogledali Telč, Kolin in grad Žleby, na poti domov pa še 
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ERASMUS PROJEKTI 

Kot že nekaj let do sedaj, smo tudi v letošnjem študijskem letu dobili 
odobrenih nekaj mest v okviru Erasmus projektov, tako za 
predavatelje kot tudi za ostale zaposlene. 

Ker nam je uspelo navezati  stike s šolo v Časlavu na Češkem, smo 
ter, Milena Štrovs Gagič in Mitja Hudovernik, za en 

i in znanje in se odpravili tja. Na pot smo se 
odpravili z osebnim avtomobilom, ki nam ga je prijazno v uporabo 
posodilo podjetje Johnson Controls. V prikupnem majhnem penzionu  

aslava smo bivali od 10. do 16. aprila. Časlav je sicer 
manjše mesto s približno 10.000 prebivalci in leži približno 80 

vzhodno od Prage. Znano je predvsem po svojem 
osrednjem trgu, ki je ohranil svojo prvotno obliko, zasnovano že v 
srednjem veku. Radi se tudi pohvalijo, da se je tam rodil kultni 
filmski režiser Miloš Forman, znan predvsem po svoji največji 

jim gnezdom. 

 

Vyši odborna škola je po strukturi podobna naši, saj gre za šolski 
uje srednjo in višjo šolo, vendar so precej manj 

ni, kot smo mi. Tudi njihovi prostori se ne morejo primerjati z 
nimi in sodobno opremljenimi učilnicami. Večina 

študentov ima predavanja ali vaje v manjših skupinah. Razlika med 
nami pa je, da imajo dijaški in študentski dom, kjer lahko 

bivajo bolj oddaljeni dijaki ali študenti. Zanimivo je tudi, da morajo 
ati vpisnino (približno 100 evrov) in šele po tem se 

Predavateljici sva izvedli vsaka 5 ur pouka pri študentih ekonomske 
čeval njihov način vpisa, dela, izpitov in 

 

eški gostitelji so si vzeli čas za nas tudi popoldan in v nedeljo 
in nam razkazali zlato Prago in Kutno horo, seveda pa smo tudi sami  

vsak prosti trenutek namenili ogledom okoliških znamenitosti. Tako 
, Kolin in grad Žleby, na poti domov pa še Češki  



 
Krumlov. Žal nam jo je kar precejkrat zagodlo vreme, saj je ves teden 
po malem deževalo. Kljub temu pa je bil celoten teden prijeten in kaj 
podobnega bomo prav gotovo še ponovili. 
 

Milena Štrovs Gagi
 

UDELEŽILI SMO SE VSESLOVENSKE 
ČISTILNE AKCIJE »OČISTIMO SLOVENIJO 
V ENEM DNEVU« 
 
V soboto, 17. 4. 2010, smo se tudi na Višji strokovni šoli Slovenj 
Gradec udeležili vseslovenske čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu«. Večina nas je pomagala tudi pri čistilnih akcijah v 
domačem kraju. 
 

 
Šolske gospe in gospodične čistile pod gradom so odpadke 
lične. 
 

 
Okolico Javornika na Ravnah čisti bodoča poslovna sekretarka Nina. 
 
 

mag. Majda Bukovnik
 
 

NAŠE ŠTUDENTKE SO SE UDELEŽILE 
RAZISKOVALNEGA TABORA V MURSKI 
SOBOTI 
 
Je že tako, da včasih nekaj, kar na prvi pogled ne zgleda najbolj 
privlačno, postane zelo zanimivo in celo zabavno. Ravno to se je 
zgodilo našim študentkam Nini Neureiter, Nataliji Petri
Borko, ki so  se »prijavile« na povabilo kot zagrete raziskovalke. 
 
Zadaj je bila seveda moja pobuda, ki bi se ji dalo re
drugače. Pri samostojnem delu smo namreč pri mojem predmetu 
delale malce manj intenzivno, pa je bilo nekako potrebno poravnati 
račune, da je bil volk sit in koza cela. Mlade raziskovalke so rahlo 
zajele sapo, ko so po elektronski pošti dobile gradivo o timskem delu
v obsegu sto strani, ki naj bi ga preštudirale v roku dveh tednov in to 
še pred taborom. Pa smo se skupaj lotile problema in nalogo 
 
 

Krumlov. Žal nam jo je kar precejkrat zagodlo vreme, saj je ves teden 
teden prijeten in kaj 

Milena Štrovs Gagič 

UDELEŽILI SMO SE VSESLOVENSKE 
ISTIMO SLOVENIJO 

V soboto, 17. 4. 2010, smo se tudi na Višji strokovni šoli Slovenj 
čistimo Slovenijo v 

ina nas je pomagala tudi pri čistilnih akcijah v 

 

istile pod gradom so odpadke – nič kaj 

 

a poslovna sekretarka Nina.  

mag. Majda Bukovnik 

NAŠE ŠTUDENTKE SO SE UDELEŽILE 
RAZISKOVALNEGA TABORA V MURSKI 

asih nekaj, kar na prvi pogled ne zgleda najbolj 
mivo in celo zabavno. Ravno to se je 

zgodilo našim študentkam Nini Neureiter, Nataliji Petrič in Anji 
Borko, ki so  se »prijavile« na povabilo kot zagrete raziskovalke.  

Zadaj je bila seveda moja pobuda, ki bi se ji dalo reči tudi kako 
 pri mojem predmetu 

delale malce manj intenzivno, pa je bilo nekako potrebno poravnati 
une, da je bil volk sit in koza cela. Mlade raziskovalke so rahlo 

zajele sapo, ko so po elektronski pošti dobile gradivo o timskem delu, 
sto strani, ki naj bi ga preštudirale v roku dveh tednov in to 

še pred taborom. Pa smo se skupaj lotile problema in nalogo  

 
obvladale vsaj v takšni meri, da smo lahko na taboru delale 
neovirano.   
 

 
2. raziskovalni tabor ŠPIC 2010 Murska Sobota je 
maja 2010 na Višji strokovni šoli. Mladi raziskovalci so prišli, poleg 
nas, Slovenjgradčanov, še iz Novega mesta in Celja
bili seveda tudi domačini. Razdeljeni smo bili v štiri raziskovalne 
skupine, vsaka skupina je imela 
Področja, ki so jih raziskovalne skupine prou
življenja, timsko delo, življenje in delo v EU in globalna kriza.  V 
vsaki skupini  so bili študentje, ki se pred tem niso poznali. Na višji 
šoli smo imeli na razpolago tehni
Nekaj dela je bilo opravljenega terensko, predvsem, ko je šlo za 
anketiranje ljudi, veliko pa tudi s pomo
vsaka raziskovalna skupina predstavila rezultate svojega dela in svo
veliki plakat. Pestro je bilo, moram re
smo bile na taboru tri dni, nam je ves 
pridno je bilo potrebno delati dopoldne od devetih do opoldneva, 
potem je bil enourni odmor za kosilo in po kosilu
delo od dveh do štirih. Pa ne mislite, da se je naš delavnik ob štirih 
končal. Kje pa. Takrat smo vsi skupaj odšli v dijaški dom, kjer smo 
bili nastanjeni, na večerjo in takoj po ve
in bowling. Od Slovenjgradčank je dobila priznanje za najbolj 
obetavno raziskovalko v bowlingu Natalija in v biljardu Nina. Midve 
z Anjo sva bili čisti amaterki, ki sva tekmovanje mentorjev in 
raziskovalcev vzeli za šalo, drugi pa so se tega kar resno lotili. Midve 
jim bova pa drugo leto pokazali, kako 
 

 
Zadnji dan  je bilo sicer malce treme pri predstavitvi rezultatov v 
velikem avditoriju višje šole v Murski Soboti, vendar naša dekleta so 
korenine in so se odlično odrezale. Z delom raziskovalcev smo bili 
zadovoljni tudi mentorji in organizatorji. Uvodoma sem že povedala, 
da so bile naše udeleženke raziskovalnega tabora sre
nekem neverjetnem spletu okoliš
kako se bodo imele te tri dni. Izjemno sem bila zadovoljna, ko je na
koncu Natalija dejala: »Fajn je blo.« Tudi Anja in Nina sta temu 
pritrdili in menda bi naslednje leto še šle. Tako. Toliko za okus o 
naših prigodah v Prekmurju. Tudi sama lahko dodam le to, da je bil 
raziskovalni tabor čudovita izkušnja, ne samo 
nečesa na prijeten način naučili, med seboj smo se tudi spoznavali
tako študentje kot mentorji, zato lahko o taboru re
najboljše. 
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obvladale vsaj v takšni meri, da smo lahko na taboru delale 

 

2. raziskovalni tabor ŠPIC 2010 Murska Sobota je potekal od 5.- 7. 
maja 2010 na Višji strokovni šoli. Mladi raziskovalci so prišli, poleg 

anov, še iz Novega mesta in Celja, prisotni pa so 
ini. Razdeljeni smo bili v štiri raziskovalne 

skupine, vsaka skupina je imela mentorja in tri raziskovalce. 
ja, ki so jih raziskovalne skupine proučevale, so bila: kakovost 

življenja, timsko delo, življenje in delo v EU in globalna kriza.  V 
vsaki skupini  so bili študentje, ki se pred tem niso poznali. Na višji 

na razpolago tehnično podporo in učilnice za delo. 
Nekaj dela je bilo opravljenega terensko, predvsem, ko je šlo za 
anketiranje ljudi, veliko pa tudi s pomočjo računalnika. Zadnji dan je 
vsaka raziskovalna skupina predstavila rezultate svojega dela in svoj 
veliki plakat. Pestro je bilo, moram reči.  Čeprav se sliši veliko, da 

nam je ves čas primanjkovalo časa  . Kar 
idno je bilo potrebno delati dopoldne od devetih do opoldneva, 

za kosilo in po kosilu zopet raziskovalno 
delo od dveh do štirih. Pa ne mislite, da se je naš delavnik ob štirih 

al. Kje pa. Takrat smo vsi skupaj odšli v dijaški dom, kjer smo 
erjo in takoj po večerji – družabne igre: biljard 

adčank je dobila priznanje za najbolj 
obetavno raziskovalko v bowlingu Natalija in v biljardu Nina. Midve 

isti amaterki, ki sva tekmovanje mentorjev in 
raziskovalcev vzeli za šalo, drugi pa so se tega kar resno lotili. Midve 

ugo leto pokazali, kako in kaj.   

 

Zadnji dan  je bilo sicer malce treme pri predstavitvi rezultatov v 
velikem avditoriju višje šole v Murski Soboti, vendar naša dekleta so 

no odrezale. Z delom raziskovalcev smo bili 
di mentorji in organizatorji. Uvodoma sem že povedala, 

da so bile naše udeleženke raziskovalnega tabora srečne izbranke po 
nekem neverjetnem spletu okoliščin in  seveda mi ni bilo vseeno, 
kako se bodo imele te tri dni. Izjemno sem bila zadovoljna, ko je na 
koncu Natalija dejala: »Fajn je blo.« Tudi Anja in Nina sta temu 
pritrdili in menda bi naslednje leto še šle. Tako. Toliko za okus o 
naših prigodah v Prekmurju. Tudi sama lahko dodam le to, da je bil 

udovita izkušnja, ne samo zaradi tega, ker smo se 
čili, med seboj smo se tudi spoznavali, 

mentorji, zato lahko o taboru rečem le vse 

Dora Najrajter, univ. dipl. prav.  



 

 

NAŠE MLADE MAMICE 
 
 

NEŽA IN NEŽA IN NEŽA IN NEŽA IN 
 
Biti mama študentka ni tako lahko, kot se 
mogoče zdi. Je pa predvsem zelo lepo, saj ti 
materinstvo spremeni življenje na bolje. 
Čeprav se moraš odpovedati veliko stvarem, 
pa starševstvo prinese veliko lepih 
trenutkov, ki jih ne bi zamenjala za nič na 
svetu.  
 
Že ko sem imela samo še trebušček, je bilo 
veliko težje razmišljati o šoli. Vsaka brca ali 
premik malega bitjeca je bil razlog, da sem 
prenehala z učenjem in začela 
kako bo, ko ga bom držala v naročju. Tudi 
med predavanji nisem imela vel
je bila Sara v trebuhu zelo živahna. Na srečo 
sem uspela narediti dovolj izpitov, da sem 
se vpisala v drugi letnik. Zadnji ustni izpit 
sem imela ravno na dan, ko sem rodila Saro. 
Že dan prej me je ščipalo v trebuhu, zjutraj 
pa sem imela že mo
opravila, nekaj ur kasneje pa sem v naročju 
že držala mojo malo punčko. 
 

V drugem letniku nisem imela 
možnosti, da bi hodila na 
predavanja, saj za Saro nisem imela 
varstva. Odločila sem se, da bom 
eno leto »pavzirala
moji hčerki. Sara 
dan je bolj nagajiva in se 
novega. Večkrat mi je malo žal, da 
ne morem na predavanja, saj 
pogrešam svoje sošolce
bi rada čim prej končala. 
mi doma dneve krajša moja 
poskrbi, da mi ni nikoli 
Kmalu bo začela hoditi v vrte
pa se bom vrnila v šolo. 
mi jo bo uspelo brez večjih težav 
končati. 
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NEŽA IN NEŽA IN NEŽA IN NEŽA IN SARASARASARASARA    

Biti mama študentka ni tako lahko, kot se 
mogoče zdi. Je pa predvsem zelo lepo, saj ti 
materinstvo spremeni življenje na bolje. 
Čeprav se moraš odpovedati veliko stvarem, 
pa starševstvo prinese veliko lepih 
trenutkov, ki jih ne bi zamenjala za nič na 

Že ko sem imela samo še trebušček, je bilo 
veliko težje razmišljati o šoli. Vsaka brca ali 
premik malega bitjeca je bil razlog, da sem 
prenehala z učenjem in začela  razmišljati, 
kako bo, ko ga bom držala v naročju. Tudi  
med predavanji nisem imela veliko miru, saj 
je bila Sara v trebuhu zelo živahna. Na srečo 
sem uspela narediti dovolj izpitov, da sem 
se vpisala v drugi letnik. Zadnji ustni izpit 
sem imela ravno na dan, ko sem rodila Saro. 
Že dan prej me je ščipalo v trebuhu, zjutraj 
pa sem imela že močne krče. Izpit sem 
opravila, nekaj ur kasneje pa sem v naročju 
že držala mojo malo punčko.  

V drugem letniku nisem imela 
možnosti, da bi hodila na 

avanja, saj za Saro nisem imela 
varstva. Odločila sem se, da bom 

pavzirala« in se posvetila 
oji hčerki. Sara raste prehitro, vsak 

dan je bolj nagajiva in se nauči kaj 
novega. Večkrat mi je malo žal, da 

rem na predavanja, saj 
svoje sošolce, pa tudi šolo 

bi rada čim prej končala. Vendar pa 
mi doma dneve krajša moja Sara in 
poskrbi, da mi ni nikoli dolgčas. 
Kmalu bo začela hoditi v vrtec, jaz 
pa se bom vrnila v šolo. Upam, da 
mi jo bo uspelo brez večjih težav 

    
Neža Šverc 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                URŠA IN SARAURŠA IN SARAURŠA IN SARAURŠA IN SARA
 
                    Stara sem bila 20 let, ko je test nosečnosti 
                      pokazal dve črtici. Lahko si predstavljate 
                       mojo reakcijo, saj nosečnost ni bila 
                        načrtovana. Takoj so se mi porajala 
                         vprašanja, kaj bodo rekli ljudje, prijatelji, 
                          znanci... Priznati moram, da sem svoj 
                           trebušček kar skrivala pred sovrstniki, 
                            vendar sva se jaz in moj partner zelo 
                              veselila otroka in komaj čakala 
                               november 2008, da pride naš 
                                dojenček. 
 
                                  Ko prideš na prvi pregled h 
                                    ginekologu in vidiš tisto malo 
                                     pikico na ekranu in veš
                                      tebe… Tega se ne da opisati z 
                                     besedami, to občutiš samo enkrat 
                    v življenju in zame je bilo to nepopisno lepo. 
      Tedni so hitro minevali. Lakota je bila vedno večja, s 
tem tudi kilogramov vedno več…Vsak dan sem imela 
večji trebušček. Moram priznati, da so bili zadnji tedni res 
naporni. Nisi utrujen samo fizično, vedno bolj te skrbi
bo šlo vse po načrtih, kaj vse še moraš kupiti, kakšen bo 
porod… Ko je prišel čas za odhod v porodnišnico, mi je 
srce razbijalo kot noro. Popadki
močnejši in pogostejši. Bolečine so bile neznosne. 
Partner mi je ves čas stal ob strani  in mi bil s tem v 
veliko pomoč. Po najdaljših in najbolj mučnih osmih 
urah mojega življenja se je rodila SARA. Z dragim sva se 
          spogledala in že so naju oblile solze. Bila je tako 
            lepa, tako majcena, bila je moja, najina in tudi 
             dišala po najinem. In tako se ti življenje postavi 
              na glavo. V hišo dobiš novega šefa, ki natančno 
                pokaže,  kdaj lahko spiš, ješ, greš na 
sprehod…, hkrati pa ti daje nepopisno lepe trenutke, 
polne  ljubezni. Zdaj je najina Sarika stara že polnih 
                   10 mesecev in vsak dan z njo je poln 
                    raziskovanja, čudenja, spoznavanja, 
                      posnemanja, smeha, joka, lulanja, kakanja, 
                       packanja, igranja, ljubčkanja, crkljanja... To 
                         je zame SREČA.
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URŠA IN SARAURŠA IN SARAURŠA IN SARAURŠA IN SARA    

Stara sem bila 20 let, ko je test nosečnosti  
pokazal dve črtici. Lahko si predstavljate  
mojo reakcijo, saj nosečnost ni bila  
načrtovana. Takoj so se mi porajala  
vprašanja, kaj bodo rekli ljudje, prijatelji,  
znanci... Priznati moram, da sem svoj  
trebušček kar skrivala pred sovrstniki,  
vendar sva se jaz in moj partner zelo  
veselila otroka in komaj čakala  
november 2008, da pride naš  
dojenček.  

Ko prideš na prvi pregled h  
ginekologu in vidiš tisto malo  
pikico na ekranu in veš, da je del  
tebe… Tega se ne da opisati z  
besedami, to občutiš samo enkrat  

v življenju in zame je bilo to nepopisno lepo.   
Tedni so hitro minevali. Lakota je bila vedno večja, s 

tem tudi kilogramov vedno več…Vsak dan sem imela 
šček. Moram priznati, da so bili zadnji tedni res 

naporni. Nisi utrujen samo fizično, vedno bolj te skrbi, ali 
bo šlo vse po načrtih, kaj vse še moraš kupiti, kakšen bo 
porod… Ko je prišel čas za odhod v porodnišnico, mi je 
srce razbijalo kot noro. Popadki so bili vedno daljši, 
močnejši in pogostejši. Bolečine so bile neznosne. 
Partner mi je ves čas stal ob strani  in mi bil s tem v 
veliko pomoč. Po najdaljših in najbolj mučnih osmih 
urah mojega življenja se je rodila SARA. Z dragim sva se  

dala in že so naju oblile solze. Bila je tako       
lepa, tako majcena, bila je moja, najina in tudi  
dišala po najinem. In tako se ti življenje postavi  
na glavo. V hišo dobiš novega šefa, ki natančno  

kdaj lahko spiš, ješ, greš na 
sprehod…, hkrati pa ti daje nepopisno lepe trenutke, 

ljubezni. Zdaj je najina Sarika stara že polnih  
10 mesecev in vsak dan z njo je poln  

udenja, spoznavanja,  
posnemanja, smeha, joka, lulanja, kakanja,  
packanja, igranja, ljubčkanja, crkljanja... To  
je zame SREČA. 

  Urša Korošec 



 

 

REDEN ŠTUDIJ IN OTROK 
 
Sem Majda Kobolt, študentka 1.letnika Višje šole Slovenj Gradec in 
sem tudi mama 2 leti staremu sinu NIKU. 
 

 
Reden študij že tako predstavlja veliko obveznost, 
otroka, pa je vse skupaj še težje. Veliko noči je neprespanih, sploh 
pred kakšnim izpitom ali pred večjo obveznostjo (seminarske). 
Vendar se da, če je volja. Res se trudim, da je sin v varstvu le v 
mojih obveznih ur na predavanjih in vajah, ves ostali
z njim. Obveznosti, povezane s šolo, pa pridejo na vrsto v poznih 
večernih urah ali pa zgodaj zjutraj. 
 
Šola bi lahko bila mladim mamicam bolj naklonjena, saj moraš 
opraviti vse obveznosti tako kot drugi. Me nismo namre
nam dete zboli. Tolažim se s tem, da bo tudi to minilo, še dober 
mesec in je prvi letnik za mano. Potem pa zaslužene po
poležavanje v senčki na morju ter nabiranje moči za še eno naporno 
leto.  
 

 
 
 

Kampanja NE-
ODVISEN.SI s 

sloganom »Potegni črto 
čez odvisnost«, je 
nastala leta 2007 z 

namenom podajanja 
znanja, posredovanja 
izkušenj in osveščanja 

ciljnih skupin o 
problemu odvisnosti. 

 
 

Sem Majda Kobolt, študentka 1.letnika Višje šole Slovenj Gradec in 

 

Reden študij že tako predstavlja veliko obveznost, če pa imaš še 
i je neprespanih, sploh 

jo obveznostjo (seminarske). 
e je volja. Res se trudim, da je sin v varstvu le v času 

mojih obveznih ur na predavanjih in vajah, ves ostali čas pa preživim 
z njim. Obveznosti, povezane s šolo, pa pridejo na vrsto v poznih 

Šola bi lahko bila mladim mamicam bolj naklonjena, saj moraš 
opraviti vse obveznosti tako kot drugi. Me nismo namreč krive, da 

zboli. Tolažim se s tem, da bo tudi to minilo, še dober 
mesec in je prvi letnik za mano. Potem pa zaslužene počitnice in 

či za še eno naporno 

Majda Kobolt 
 

 

PRIŠLA JE POMLAD
 
Z njo pa tudi veliko dela na vrtu, okopavanja, sajenja, obrezovanja, 
itd. Ker sem sama zaenkrat še popoln laik pri urejanju zelenjavnih 
gred, najraje kupim zelenjavo v trgovinah in na tržnicah. 
 
Ravno danes sem se v modro-rumenem diskontu kot vedno najdlje 
zadržala pri zelenjavi. Paradižnik, mehka solata, mlada 
koleraba… Njamii, voziček je bil vedno bolj poln samih svežih 
vitaminov. Potem pa kar naenkrat v plasti
špinačo! Kako sem bila navdušena, kot otrok, ki dobi kakšno igra

No, pa naj vam obrazložim svoje navdušenje 
zamrznjene špinače se mi je poč
Špinača je zelo zdrava, polna mineralov in vitaminov ter seveda 
železa. Pomagala vam bo pregnati pomladansko utrujenost, tako da 
boste bolj čili in močni (tako kot Popeye:)). 
to prekrasno zelenjavo, vam predstavljam par  receptov, povzetih po 
knjigi "Zelenjavne jedi". 
 

 
ŠPINAČNA JUHA 
 
Sestavine: 
250 g mlade špinače 
25 g masla  
1 žlica čebule (drobno sesekljane)
1 strok česna 
1 žlica moke 
1 kozarec mleka 
muškatni orešček 
1/2 lončka kisle smetane 
sol 
 
Priprava: 30 minut 
 
Postopek: 
Na maslu popražimo drobno sesekljano 
premešamo, zalijemo z mlekom in mešamo, da se naredijo grudice. 
Prilijemo primerno količino vode, dodamo na drobno narezano 
špinačo in kuhamo 20 minut. Solimo, odišavimo z muškatnim 
oreščkom, prilijemo smetano in hitro prevremo.
(Seveda juho prilagodimo svojemu okusu, dodamo še kakšno drugo 
zelenjavo, jo skuhamo brez mleka in jo na koncu premešamo v 
mešalniku ali s paličnim mešalnikom…
 
ŠPINAČNI PRELIV ZA TESTENINE
 
Sestavine: 
600 g špinače 
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PRIŠLA JE POMLAD - KONČNO!  

Z njo pa tudi veliko dela na vrtu, okopavanja, sajenja, obrezovanja, 
sem sama zaenkrat še popoln laik pri urejanju zelenjavnih 

gred, najraje kupim zelenjavo v trgovinah in na tržnicah.  

rumenem diskontu kot vedno najdlje 
zadržala pri zelenjavi. Paradižnik, mehka solata, mlada čebula, 

ek je bil vedno bolj poln samih svežih 
vitaminov. Potem pa kar naenkrat v plastični vreči zagledam svežo 

o! Kako sem bila navdušena, kot otrok, ki dobi kakšno igračo! 

No, pa naj vam obrazložim svoje navdušenje - celoletno mlatenje 
e se mi je počasi že upiralo. Sveže je pač sveže. 

a je zelo zdrava, polna mineralov in vitaminov ter seveda 
železa. Pomagala vam bo pregnati pomladansko utrujenost, tako da 

ni (tako kot Popeye:)). Če se boste odločili užiti 
to prekrasno zelenjavo, vam predstavljam par  receptov, povzetih po 

 

ebule (drobno sesekljane) 

Na maslu popražimo drobno sesekljano čebulo. Popražimo z moko, 
premešamo, zalijemo z mlekom in mešamo, da se naredijo grudice. 

ino vode, dodamo na drobno narezano 
in kuhamo 20 minut. Solimo, odišavimo z muškatnim 

kom, prilijemo smetano in hitro prevremo. 
(Seveda juho prilagodimo svojemu okusu, dodamo še kakšno drugo 
zelenjavo, jo skuhamo brez mleka in jo na koncu premešamo v 

nim mešalnikom… možnosti je ogromno.) 

NI PRELIV ZA TESTENINE 



 

4 žlice peteršilja 
 
3 stroki česna 
3 žlice olivnega olja 
100 g naribanega sira 
 
Priprava: 8 minut 
 
Postopek: 
Špinačo operemo, prevremo (3 minute) in odcedimo (3 žlice vode 
prihranimo). Peteršilj in strt česen malo prepražimo na olju, dodamo 
sesekljano ali zmleto špinačo in sir, solimo in popramo. 
pregosta, jo zalijemo z juho, v kateri se je kuhala špina
 
 
 
KROMPIRJEV NARASTEK S ŠPINAČO 
 
Sestavine: 
Krompir 900 g  
Špinača 450 g  
Jajce - kokošje 2 kosa  
Skuta - manj mastna 400 g  
Drobnjak    
Peteršilj    
Sol    
Poper    
 
Priprava: pečemo 50 minut na 180 stopinj C 
 
Postopek: 
Pekač okrogle oblike obložimo s peki papirjem. 
Krompir dobro operemo, položimo v lonec hladne vode in kuhamo 
10 min. Nato ga narežemo na tanke rezine. Špina
položimo v lonec, kjer jo dušimo toliko časa, da se sesede. Špina
dobro odcedimo in nasekljamo. Jajci stepemo s skuto, drobnjakom in 
peteršiljem ter špinačo. V pekač položimo plast krompirja in ga 
namažemo s špinačo. Solimo in popramo. To počnemo, dokler nam 
ne zmanjka krompirja in špinače. Vrhnja plast naj bo krompir. 
Pokrijemo z aluminijasto folijo, pekač položimo v drug ve
V večji pekač nalijemo do polovice vročo vodo. 
 

Pa dober tek! 
 
 

IZJAVE 
 
POSLOVNI SEKRETARJI 
Maruša , Mateja, Natalija, Megi, Jasmina, Matjaž, Tomaž
 

 
1. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

o operemo, prevremo (3 minute) in odcedimo (3 žlice vode 
esen malo prepražimo na olju, dodamo 

o in sir, solimo in popramo. Če je omaka 
pregosta, jo zalijemo z juho, v kateri se je kuhala špinača. 

ne vode in kuhamo 
10 min. Nato ga narežemo na tanke rezine. Špinačo operemo in 

asa, da se sesede. Špinačo 
dobro odcedimo in nasekljamo. Jajci stepemo s skuto, drobnjakom in 

plast krompirja in ga 
čnemo, dokler nam 

e. Vrhnja plast naj bo krompir. 
 položimo v drug večji pekač. 

Maruša , Mateja, Natalija, Megi, Jasmina, Matjaž, Tomaž 

 

1. POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU 

 
 
Zemljepisna lastna imena… 
Milena Štrovs Gagič: No, js grem na Gran Canario... Kje pa je to??
Mateja: V svetu!! 
Ja, zelo izviren odgovor…  
 
Čez pet dni… 
Milena Štrovs Gagič: Kako pišemo poševnico??
Maruša: Poševno!!  
Milena Štrovs Gagič: Še dobro, da ste nas razsvetlili! 
 
Hmm… 
Milena Štrovs Gagič: Kaj pa pomeni Fe??
Mateja (samozavestno): Felij!!  
Bravo Mateja  
 
Gremo naprej… 
Milena Štrovs Gagič: Abstraktna imena so: ljubezen...kaj še??
Razred je tiho… 
Milena Štrovs Gagič: Ja saj se ni treba tako dret en 
je, da tako sodelujete, samo malo se je pa treba brzdat..
TIŠINA…smeeh 
 
Predpriprave za izpit… 
Mateja: Kaj bomo pa taj pisali od teorije??
Maruša: Nč kaj. 
Matjaž: Ja, pa menda ne bomo cele bukve pisali??
Milena Štrovs Gagič: Ja zato pa mamo zdaj bukvo pred sabo, da 
podčrtate, kar je treba. 
 
Pač naš Dornik 
Bla bla bla.. 
Milena Štrovs Gagič: Kakšna obvestila poznate? Obvestilo o 
cepljenju psov, na primer. 
Matjaž: Kda mrm jt? 
 
Predzadnja 
Milena Štrovs Gagič: Kakšne motnje so lahko pri sporazumevanju 
znotraj podjetja? Nezainteresiranost. Kaj še??
Mateja: Šum! 
Maruša: Pa to je zunanji. 
Mateja: Šum na srcu je pa notranji.
 
2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 
Nek pogovor 
Mateja reče gospe Janji Razgoršek: Fajn brata mate…
Janja Razgoršek: Ja, pa saj js tut nism slaba.
 
Velika noč 
Rišemo slike za oceno… Dornik nariše piš
jajce… 
Janja Razgoršek: A vete, kk lepe jajce ma!
 
 
3. PROJEKTNO ORGANIZIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV
 
O izpitu 
Natalija: Ka pa bo na izpitu?? 
Tomaž (modro!): Vprašanja! 
Natalija: A resno misliš? 
 
4. LJUDJE V ORGANIZACIJI 
 
Pametni študenti 
Pri predmetu ljudje v organizaciji se pogovarjamo neki o 
temperamentih… 
Ga. Tancer: Kam pa gre na primer nevrotik, ko se za
streljati? 
Mateja in Maruša: PO SVOJE! 
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: No, js grem na Gran Canario... Kje pa je to?? 

: Kako pišemo poševnico?? 

: Še dobro, da ste nas razsvetlili!  

: Kaj pa pomeni Fe?? 
 

: Abstraktna imena so: ljubezen...kaj še?? 

: Ja saj se ni treba tako dret en čez drugega. Fajn 
je, da tako sodelujete, samo malo se je pa treba brzdat.. 

Mateja: Kaj bomo pa taj pisali od teorije?? 

Matjaž: Ja, pa menda ne bomo cele bukve pisali?? 
: Ja zato pa mamo zdaj bukvo pred sabo, da 

: Kakšna obvestila poznate? Obvestilo o 

: Kakšne motnje so lahko pri sporazumevanju 
znotraj podjetja? Nezainteresiranost. Kaj še?? 

Mateja: Šum na srcu je pa notranji. 

2. ELEKTRONSKO POSLOVANJE 

e gospe Janji Razgoršek: Fajn brata mate… 
Janja Razgoršek: Ja, pa saj js tut nism slaba. 

Rišemo slike za oceno… Dornik nariše piščančke, pa velikonočne 

Janja Razgoršek: A vete, kk lepe jajce ma! 

3. PROJEKTNO ORGANIZIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV 

 

organizaciji se pogovarjamo neki o 

Ga. Tancer: Kam pa gre na primer nevrotik, ko se začnejo v vojni 

 



Z ROKO V ROKI OB 10. OBLETNICI ŠOLE 
 
 
V mesecu aprilu smo z uspešno izvedenim športnim srečanjem zaokrožili niz dogodkov in 
prireditev posvečenih praznovanju 10. obletnice Višje šole, v katere se je zelo aktivno 
vključevala tudi študentska skupnost. 
 

 
 
Tako smo skupaj pripravili in izvedli  posvet diplomantov s predavanjem gospe Marte Kos 
Marko; otvoritev Kariernega centra in Kluba diplomantov; posvet mentorjev praktičnega 
izobraževanja; odprta vrata Višje strokovne šole; slovesnost ob 10. obletnici skupaj s 
podelitvijo diplom; športno srečanje in delavnico zavoda RS za zaposlovanje o zaposlitvenem 
razgovoru.  
 
Glede na odziv in počutje udeležencev posameznih dogodkov lahko ugotovimo, da so vsi 
navedeni dogodki in prireditve dobro uspele. Temu pa gotovo ne bi bilo tako, če ne bi študenti 
prispevali svojega deleža, ki nikakor ni zanemarljiv. Najbolj aktivni so bili študenti drugega 
letnika, saj so v okviru predmetov Grafični in spletni dizajn in Projektno organiziranje 
dogodkov skupinsko sodelovali pri posameznih aktivnostih. Določeni študenti pa so bili tudi 
kot posamezniki vpeti v konkretne aktivnosti: Urša Andric je kot predsednica študentske 
skupnosti predstavila njihovo dejavnost na dnevu odprtih vrat in na otvoritvi Kariernega 
centra ter Kluba diplomantov; Ana Lavre je dijakom ŠC in širši javnosti na dnevih odprtih 
vrat predstavila Erasmus mobilnost in skupaj z Marjanom Dobelškom še računalniški 
program Amstar; na istih prireditvah so Urška Marošek, Janja Ridl, Maruša Janet in Mateja 
Gaber predstavile prednosti in uporabnost spletne učilnice; Urša Andric in Vesna Hudolist sta 
poskrbeli, da je izšla 15. številka ŠUS-a; Anja Leskovšek in Tina Skerlovnik sta oblikovali in 
pripravili vsa priznanja za športno srečanje; Eva Fišer je povezovala program na dnevu 
odprtih vrat; Polona Podovac pa je povezovala program na posvetu diplomantov in na 



slavnostni podelitvi diplom. Študenti GSD so s fotografijami in filmom sodelovali pri pripravi 
Zbornika, na dnevu odprtih vrat in na posvetu diplomantov in mentorjev. Študenti OPD  so 
sodelovali pri pripravi, razpošiljanju in delitvi materiala za vse prireditve, v veliko pomoč pa 
so bili tudi pri izvedbi posameznih prireditev.  
 
 
Kot je dejal že Albert Einstein, je vrednost človeka v tem, kar daje, ne v tem, kar lahko 
sprejme. Tokrat ste tudi vi dokazali, da znate in zmorete dati od sebe dosti več kot le 
izpolnjevati šolske obveznosti. Zato vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat najlepša hvala 
za ves vložen trud in pripravljenost s katero ste oplemenitili naše in vaše praznovanje. 
 
 

Silva Ledinek 


