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Kako hitro nas je začetni elan novega študijskega leta pripeljal skoraj
na konec prvega semestra! Se zavedamo, kako hitro mineva čas  naš
um komaj sledi temu tempu?
Skratka, veseli smo vseh novih študentov v prvem letniku in prav je,
da jim namenimo poseben pozdrav. Tako kot tudi vam v drugem
letniku, ki ste v letošnjem študijskem letu že izvedli, in to uspešno,
določene aktivnosti Študentske skupnosti. Tudi ta številka časopisa
prinaša nekaj informacij o teh, že izvedenih aktivnostih in postavlja
pred vse nas, tik pred zaključkom leta, nove cilje. Zahvaljujem se
vsem, ki ste se in se boste vključevali v aktivno delo Študentske
skupnosti in šole.
V letošnjem letu zaključujemo praznovanje 10. obletnice ustanovitve
Višje strokovne šole Slovenj Gradec. V septembru je bilo v tem okviru
organizirano srečanje s predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje,
Območno službo Velenje s ciljem predstavitve celotne izobraževalne
ponudbe, dosežkov in načrtov za prihodnost.
Veseli smo in ponosni na našo šolo ter na vse dosedanje dosežke.
Skupaj z vami smo pripravljeni na nove cilje in skupne uspehe v
prihodnje.
Vsako leto si prizadevamo, da uvedemo v izobraževalni proces in v
delovanje višje šole kakšno novost. Do sedaj smo uvedli eučilnice,
elektronske table, Klub diplomantov, Izobraževalni center, Karierni
center in videokonference. V letošnjem letu smo dodali forum na
Kariernem centru in stran višje šole na Facebooku. S slednjim želimo
zagotoviti še večjo informiranost širše javnosti o našem delu,
možnostih izobraževanja pri nas, o možnostih vpisa v prvi letnik ali
direktnega vpisa v drugi letnik. Povabite tudi vi vaše bivše sošolce in
prijatelje, ki bi jim naše informacije lahko koristile ali jim bile
zanimive, da se nam pridružijo.
Študenti ste posebej povabljeni, da sodelujete pri anketi o uporabi
IKT tehnologije za večji učinek pri učenju. Anketa poteka v
sodelovanju z našim bodočim diplomantom. Poleg tega pa bomo
razpisali tudi natečaj za predloge spletne strani višje šole in za
najboljšo obliko promocije.

Ur edniški odbor :
mag. Janja Razgoršek
Urša Andric
Vesna Hudolist
Avtor ji člankov:
Študenti in profesorji Višje strokovne šole Slovenj Gradec
Lektor ir anje:
Milena Štrovs Gagič

Trenutno že potekajo akcije za pridobitev študentov za praktično
izobraževanje v tujini. Možnosti je več, le odločiti se je treba.
Pripravljamo tudi izmenjave in strokovna spopolnjevanja
predavateljev v okviru mednarodnega projekta Erasmus. V tem času
pa smo že gostili dva predavatelja in strokovno sodelavko s Češke.
Tako, pred vami je nova številka ŠUSa in ravno pravi čas je še, da
ga pred prazničnim decembrom v miru preberete. Če ob branju
dobite še kakšno idejo za naslednjo, praznično številko, pa kar na
delo. Veseli bomo vseh prispevkov, fotografij, predstavitve vaših
hobijev in razmišljanj.
Ravnateljica
mag. Gabrijela Kotnik
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ŠTUDENTSKA SKUPNOST
Ker več glav več ve, smo se tudi študenti naše šole povezali v študentsko skupnost. Lani so v mesecu novembru na šoli potekale
volitve študentov v študentsko skupnost. Na volitvah nas je bilo izvoljeno pet kandidatov, s tem pa so svojega predstavnika dobili le
trije oddelki naše šole. Zato smo se odločili, da ustanovimo razširjen odbor in tako v študentsko skupnost vključimo prav vse študente
oziroma predstavnike vseh oddelkov. Predvsem zato, da bi bili vsi študentje med seboj čim bolj povezani in bi dejansko res bili kot
ena velika družina.
V tej prvi številki bi radi v sliki in besedi predstavili vse predstavnike študentov v študentski skupnosti, da boste vedeli, na koga se
lahko obrnete, če imate kakšen problem, povezan s študijem, kakšen predlog, kako polepšati študij na naši šoli (ki bi ga radi delili z
drugimi, pa ne veste, kako) ali pa bi zgolj radi pomagali pri soustvarjanju študentskega časopisa.
Urša Andric

Urša Andr ic
Sem študentka drugega letnika programa ekonomist.
Kot predsednica študentske skupnosti se trudim in se bom še naprej trudila, da bi se študenti čim bolj
povezali med seboj in s tem naredili študij še bolj prijazen do študentov. Leta študija prehitro minejo
in zato jih je treba ohraniti v čim lepšem spominu.

Vesna Hudolist
Sem študentka 2. letnika ekonomist. Ker sem bolj lenobne sorte, nimam kakšnih športov za hobije.
Zato pa rišem, berem, skrbim za moja dva zajčka, kuham vegansko hrano (in jo seveda tudi rade
volje pojem) in kdaj pa kdaj tudi kaj napišem (tudi za naš ŠUS, za katerega upam, da bodo članke
prispevali tudi vsi ostali študenti).

Eva Fischer
Moje ime je Eva Fischer, stara sem 24 let in obiskujem 2. letnik Višje strokovne šole, tehnični
komercialist. Za to šolo sem se odločila po naključju, sem pa zelo pozitivno presenečena in
zadovoljna s programom, še posebej pa sem zadovoljna z odnosom, ki ga imamo študenti med seboj,
ter s profesorji.
Upam, da bomo s šolskim svetom v tem letu uvedli kakšno pozitivno spremembo in s tem omogočili
prihodnjim generacijam še prijetnejše preživljanje časa v šoli.
Polonca Podovac
Sem Polonca Podovac, rojena 1979 v Celju. Želja po novem znanju je po rojstvu otroka zopet prišla
na dan in tako sem se vpisala na Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu. Moj cilj je uspešno
zaključiti šolo, utrditi in nadgraditi znanje angleškega jezika in, kar mi je najbolj pomembno, dobiti
službo. V prostem času se posvečam svoji družini.

Silvo Pr oje
Sem Silvo Proje, stanujem v Otiškem Vrhu. Ko sem končal srednjo ekonomsko šolo, sem se vpisal
na fakulteto za gradbeništvo, vendar tam nisem bil uspešen, zato sem se vpisal na Višjo strokovno
šolo Slovenj Gradec.

Dar ko Soldo
Sem študent 2. letnika smer ekonomist. Za to smer sem se odločil, ker me veseli in že imam nekaj
predznanja iz srednje šole. Zelo sem vesel, da sem bil izvoljen tudi v študentski svet. Če imate
kakršnekoli težave glede šole, se lahko obrnete na nas, člane in z veseljem vam bomo pomagali.
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Natalija Petr ič
Sem Natalija Petrič, doma iz Črne na Koroškem. Stara sem 20 let. Po maturi na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Celje sem se vpisala na Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu, smer poslovni
sekretar. Za to smer sem se odločila predvsem, ker mi ni tuja in me zelo veseli in je zelo blizu doma.
V prostem času rada berem, se sprehajam s prijatelji, ukvarjam se tudi s športom – odbojka, tek,
tenis. Za pomirjanje vzamem v roke kitaro in zaigram.

Lucija Br eznik
Sem Lucija Breznik, študentka 1. Letnika, smeri ekonomist. Torej »brucka« in hkrati absolventka
Filozofske fakultete v Mariboru . Za študij na tej šoli sem se odločila, ker bi si rada zagotovila več
možnosti za zaposlitev. Trudila se bom, da vsaj malo pripomorem k dobrim odnosom med študenti
in profesorji.
Mar tin Repas
Sem študent 1. Letnika smer ekonomist. Za študij sem se odločil zaradi delovne nesreče v podjetju, v
katerem delam. Starega dela ne bom mogel več upravljati, saj mi zdravje več tega ne dovoljuje. S
pridobljeno izobrazbo bom lahko opravljal boljše in lažje delo. Zelo sem vesel, da sem član
študentskega sveta, saj bom skupaj z vami lahko izboljšal določene stvari, glede načina delovanja
izrednega študija.
Fr anjo Gr adišnik
Moje ime je Franjo, star sem 20 let in prihajam iz Prevalj. Po končani ekonomski šoli sem se vpisal
na višjo šolo v Slovenj Gradcu, in sicer smer ekonomist. Na žalost so bila vsa mesta zaradi
prevelikega vpisa zasedena in ker sem še vedno želel ostati v tej stroki, sem se vpisal v smer
poslovni sekretar, za kar mi tudi ni žal. Za ta študij sem se odločil, ker me delo na tem področju
veseli, še posebej pa mi je všeč, ker je na tem področju veliko komunikacije in odnosov z ljudmi.
No, pa da ne bomo samo o meni, naj povem tudi to, da se bom kot predstavnik razreda potrudil, da
se bomo vsi študentje na šoli počutili dobro in prijetno.
Eva Voda
Sem Eva, študentka prvega letnika, smer ekonomist. Za to šolo sem se odločila, ker nisem imela
druge izbire. Za zdaj mi je v šoli zelo všeč. Ko nisem v šoli, pa čas preživljam s svojo družino in
prijatelji. Poleg družine in prijateljev si življenja ne morem predstavljati brez nogometa, ki je tudi
moja velika ljubezen.

Peter Meža
Sem Peter Meža, študent 1. letnika višje šole  smer ekonomist. Veliko mi pomeni poslušanje dobre
glasbe, rad debatiram o zanimivih stvareh, rad pa tudi žuriram. Izredno rad imam živali, imam tudi 2
psa. Moja slabost oz. prednost (kakor se vzame) je, da povem, kar si mislim.

Vesna Mozgan
Sem študentka 1. Letnika, poslovni sekretar Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Za ta študij sem se
odločila zaradi veselja do navedene smeri in ker je študij v bližini mojega doma. Kot namestnica
našega predstavnika razreda se bom tudi trudila za čim boljše počutje med študenti ter nudila pomoč
vsem, ki jo bodo potrebovali.
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ZAKAJ SEM SE VPISAL/A NA VIŠJ O STROKOVNO ŠOLO?
Študente smo povprašali, zakaj so se vpisali na našo šolo in med drugimi dobili tudi naslednje odgovore:
v Vpisala sem se zaradi bližine šole in lažjega študija.
v
v Zato, ker je blizu in mi ni treba bivati drugje, lahko se
vozim domov.
v Ker nisem bila sprejeta na drugi študij. Po drugi strani
pa me smer poslovni sekretar zanima.
v Ker je šola blizu in lahko med študijem bivam doma.
v Ker je blizu doma, študij je nasploh dober.
v Ker me ta smer veseli, pa tudi šola je blizu mojega doma.
v Vpisal sem se zaradi nadaljnje poklicne poti, za to šolo
sem zvedel preko prijateljev. Na tej šoli se trenutno
počutim dobro, sploh zaradi tega, ker sem spoznal nove
prijatelje.
v Na to šolo sem se vpisala zaradi bližine šole in zaradi
študijskega programa. Na tej šoli se počutim dobro,
vzdušje je prijetno ter zanimiva predavanja.
v Na to šolo sem se vpisala zato, ker je blizu in se lahko
vsak dan vozim domov. Na tej šoli se počutim dobro.
Super je!
v Vpisala sem se zaradi šole in zato, ker me lani niso
sprejeli. Moji cilji so povezani z uspehom. V šoli se
počutim dobro. Lahko bi bilo še malo bolj zanimivo.

v Vpisal sem se zato, ker mi je všeč program in tudi zato,
ker je šola v bližini doma. Počutim se zelo dobro, ker je
šola majhna in se vsi poznamo.
v V to šolo sem se vpisal, ker je blizu doma, ker me veseli ta
smer in ker so predavanja dopoldan. Na tej šoli se
počutim dobro, ker so predavatelji prijazni in nas
obravnavajo vse enako, ker nas ne ločijo po znanju.
v Na to šolo sem se vpisala, ker ni preveč oddaljena od
doma. Drugače pa še tudi zato, ker je na nek način
nadaljevanje prejšnje šole.
v Na tej šoli so mi všeč profesorji, saj se da posvetovati z
vsemi. Mogoče je le malo preveč seminarskih nalog.
v Na šolo sem se vpisala zato, ker je blizu mojega doma, ter
ker te učitelji ne obravnavajo kot številko. Na šoli se
počutim dobro, okolje je prijetno in dobro se razumemo z
vsemi.
v Vpisala sem se, ker me lani niso sprejeli.
v Vpisala sem se zaradi statusa, zdaj pa celo redno
obiskujem predavanja in vaje.
v Vpisala sem se zaradi bližine šole in programa, ki mi je
všeč.

KARIERNI CENTER NA VSŠ

Ustvar ite svojo kar ier o.
Odkr ijte svoje sposobnosti.
Spoznajte zaposlitvene možnosti.
centra. Nekateri študenti so se že odzvali in
napisali, da se želijo seznaniti s smernicami, kako si
povečati konkurenčnost na trgu dela, spoznati
učinkovite načine iskanja zaposlitve ter kako
nastopati na zaposlitvenih razgovorih. Na forumu
lahko

izmenjate izkušnje z ostalimi študenti in napišete,
kako boste dosegli cilje in postali najboljši in
najuspešnejši.

Za vas bomo pripravili brezplačne seminarje o
uspešnem iskanju zaposlitve.
Oglejte si predstavitveno stran na spletni strani šole
in pridobite natančnejše informacije v programu
MOODLE pod rubriko KARIERNI CENTER.
V letošnjem šolskem letu smo odprli FORUM, kjer
lahko napišete, kaj pričakujete od Kariernega

Vabimo vas, da se prijavite na testiranje poklicnih
in študijskih interesov. Testiranje bo izvedla
predavateljica dr. Anita Goltnik Urnaut v torek, 30.
11. 2010 ob 13. uri v P 17.
Vaša vprašanja in prijave pošljite na elektronski
naslov: sonja.smolar@scsg.si
Vodja kariernega centra:
Sonja Smolar
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ŠOLSKI CENTER SG
Višja strokovna šola
Koroška 11
2380 SLOVENJ GRADEC
Datum: 24. 11. 2010

PROJEKT ERASMUS  MOBILNOST ŠTUDENTOV
PONOVNA OBJAVA RAZPISA
ZA PRAKSO V TUJINI (SMP) v šolskem letu 2010/2011 PONOVNO VABIMO K PRIJAVI.
Na Višji strokovni šoli na podlagi Erasmus univerzitetne listine vsako leto nudimo študentom možnost, da 3mesečno
prakso opravijo v tujini oz. v državah EU.
Vse zainteresirane, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in imajo državljanstvo Republike Slovenije, obveščamo,
da lahko prijavo za prakso v tujini v šolskem letu 2010/2011 oddajo do konca leta 2010, v referatu ali pri Erasmus
koordinatorki, Karmen Grudnik. Prijavnico in več informacij o Erasmus praksi dobite pri koordinatorki ali na spletni
strani šole.
Primerno obvladovanje tujih jezikov je pri interesentih zaželeno oz. potrebno, po drugi strani pa je opravljanje prakse v
tujini priložnost, da svoje znanje jezikov izpopolnite.
Obveščamo še, da je letos poleg Erasmus štipendije na voljo tudi možnost pridobitve dodatnih sredstev, s katerimi se
praksa v tujini sofinancira.

Koordinatorka Erasmus:
Karmen Grudnik

STROKOVNJ AKI Z ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJ E NA OBISKU NA NAŠI ŠOLI
vključuje tudi naša šola. S to nalogo se vsakodnevno
srečujejo tudi strokovnjaki Zavoda za zaposlovanje, ki
so bili naši gostje to jesen. Namen srečanja je bil
medsebojno informiranje in poglabljanje sodelovanja, da
bomo mladim v čim večjo pomoč na poklicni poti.
Gostom smo predstavili novosti na naši šoli, s katerimi
študentom omogočamo, da pridobijo številne
kompetence, ki jim dvigujejo možnosti za zaposlitev na
vse bolj konkurenčnem trgu dela.

Najti primerno zaposlitev je eden ključnih izzivov za
mlade danes. V reševanje tega problema se aktivno
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Poglabljanje zahtevnejših računovodskih vsebin
študentom omogočamo z računalniško podprto
računovodsko analizo Amstar, o čemer je na kratko
spregovorila predavateljica Marjeta Slabe – Cepec.

Predavateljica mag. Janja Razgoršek je strokovnjakom z
Zavoda predstavila uporabo moderne IKT v
izobraževanju in izvedbo videokonferenc, s čimer se
študentje na naši šoli usposobijo za delo v
informacijskih poklicih na globalnem trgu. Kasneje na
delovnem mestu se znajo hitro prilagoditi za uporabo
nove sodobne tehnologije.

Na Višji šoli so v letu, ko praznujemo desetletnico
svojega delovanja, začeli delovati Izobraževalni center,
Klub diplomantov in Karierni center. O njihovi vlogi pri
povezovanju vseh naših diplomantov in študentov v
procesu vseživljenjskega učenja in aktualizacije znanj je
spregovorila vodja teh aktivnosti na šoli, predavateljica
Sonja Smolar.

Veliko pozornosti namenjamo tesnemu sodelovanju z
delodajalci, saj študentom omogočajo pridobivanje zelo
zaželenih praktičnih poslovnih znanj in veščin.
Predavatelj, mag. Samo Kramer, je gostom predstavil
številne vezi na tem področju.

Da nenehno izboljšujemo kakovost izobraževanja, na
šoli izvajamo številne aktivnosti. V tem okviru redno
spremljamo zadovoljstvo, tako študentov kot
predavateljev, o čemer je gostom spregovorila
predavateljica, dr. Anita Goltnik Urnaut, ki vodi to
področje.
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Vključevanje v mednarodne projekte, s katerimi tako
študentje kot predavatelji bogatijo in širijo svoje znanje
ter izkušnje v mednarodnem okolju, je pomembna
prednost izobraževanja na naši šoli. O številnih
izkušnjah na tem področju je strokovnjake za
zaposlovanje seznanila vodja Erasmus mobilnosti,
predavateljica Karmen Grudnik.

OBISK ČEHOV PRI NAS
Predstavniki Vyyší odborná škola Časlav (Češka) so bili
naši gosti v tednu od 16. do 22. oktobra 2010. Gostili
smo jih v okviru mednarodnega projekta Erasmus.
Gospod Pavel Kluh in gospa Hana Kosikova sta se
našim študentom in predavateljem predstavljala z
zanimivimi predavanji o državi, o njihovi kulturi in o
aktualnem gospodarskem dogajanju. Gospa Eva Křížová
pa je sodelovala pri izmenjavi dobrih praks na področju
dela v referatu.

mag. Majda Bukovnik

Naše sodelovanje z njimi je združevalo prijetno s
koristnim, česar si želimo tudi v bodoče.
Karmen Grudnik

ENOTA FKPV NA VIŠJ I STROKOVNI ŠOLI SLOVENJ GRADEC
V študijskem letu smo se dogovorili s Fakulteto za
komercialne vede iz Celja za ustanovitev Enote njihove
fakultete na naši lokaciji. Za takšno sodelovanje smo se
odločili predvsem zaradi interesa naših diplomantov, da
nadaljujejo izobraževanje čim bližje svojemu stalnemu
bivališču. Tudi sicer je kar precej naših diplomantov
nadaljevalo študij na tej fakulteti v Celju. Enota je namenjena
predvsem našim diplomantom, ki bi želeli nadaljevati študij
po merilih za prehod. Vsako leto se v razpisu za vpis
opredelijo prehodi za nadaljevanje študija.
Diplomanti višje šole lahko študij nadaljujejo v 2. letniku
programa Komerciala. V letošnjem študijskem letu se je kar
28 naših diplomantov odločilo za nadaljevanje študija. Zelo
smo veseli njihove odločitve, saj nadaljujejo pot znanja in
razvoja lastne kariere. Prepričani smo, da bodo zelo uspešni
pri nadaljnjem študiju. Želimo jim dobro počutje med nami.
Kaj pa menijo sami o odločitvi za nadaljevanje študija, lahko
preberete v nadaljevanju.
mag. Gabrijela Kotnik

V času, ko sem bil šoloobvezen, študij še ni bil tako aktualen
oz. samoumeven, kot je to v današnjih časih. Zato sem se leta
1991 po končanem šolanju, zaposlil v takratni Železarni
Ravne, kot metalurški tehnik. Ob delu pa sem spoznaval, da je

za dobro delo in napredovanje, potrebno nadaljnje
izobraževanje. Leta 1999 sem se tako že odločil za študij ob
delu. Želel sem si študirati čim bližje domu, a takrat še ni bilo
dogovorjeno, ali bo šolanje v Ravnah ali v Slovenj Gradcu.
Kasneje se je pokazalo, da se je odprl Višješolski izredni
študij – smer komerciala v Slovenj Gradcu. Z velikim
veseljem in z vso študijsko vnemo sem se vpisal v prvi letnik.
S pomočjo prijaznih in strokovno usposobljenih profesorjev
sem leta 2005 uspešno diplomiral in postal Komercialist.
Trud, delo in vložek v znanje se mi je hitro obrestovalo, saj
sem v službi napredoval in postal Komercialist v oddelku
trženja podjetja Metal Ravne. Nekako sem začutil, da se bom
moral nadalje izobraževati v smeri svojega že temeljnega
znanja o ekonomiji. Seveda sem si zopet želel šolanja v bližini
svojega doma. Tiha prošnja mi je bila uslišana, saj se je v
letošnjem letu začel izvajati Visokošolski program – smer
komercialist FKPV, s sedežem na Višji strokovni šoli Slovenj
Gradec. Prijaznost in strokovnost institucije mi je bila zelo
dobro poznana in z velikim veseljem povem, da se je
formirala zelo dobra ekipa zavzetih študentov, ki smo
diplomanti treh smeri na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec –
komercialist, poslovni sekretar in računovodja. Možnost
pridobitve znanj in izobrazbe v domačem kraju je za nas vse
velikega pomena. Zato velika hvala vsem, ki ste prispevali
svoj delež pri ustanovitvi oddelka FKPV Celje v Slovenj
Gradcu.
Janez Plohl, komercialist
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VIŠJ A STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC NA FACEBOOKU
Socialna omrežja predstavljajo sodobne spletne strani, ki
privabljajo ogromno število uporabnikov in jim nudijo celo
paleto storitev, do spletnega druženja, izmenjave mnenj, slik,
videoposnetkov misli in podobno. Izkoristimo pa jih lahko
tudi za drugačne namene, tiste bolj poslovne – za poslovne
uporabnike ali pa za izobraževanje.

prijavljajo novi uporabniki. Gre torej za javni prostor, ki
postaja vse bolj pomemben za oglaševalce.
Facebook omogoča podjetjem oglaševanje, ki je zelo
učinkovito in eno izmed najcenejših na spletu. S pomočjo
orodja za oglaševanje lahko na enostaven način ustvarite
oglaševalsko kampanjo ter natančno določite, kdo je vaša
ciljna publika.
Tako lahko tudi šole, predavatelji in ostali zaposleni aktivno
komunicirajo s ciljno publiko, to je s študenti oziroma
bodočimi študenti. Tudi na naši šoli smo se odločili, da bomo
prisotni na Facebooku, saj moramo slediti najsodobnejšim
načinom komuniciranja z našimi študenti in promocije naše
šole. Gandijev rek pravi: »Bodi sam sprememba, kakršno
pričakuješ od sveta«. Na naši šoli sledimo tej usmeritvi.
Za zaključek tega članka naj vas še povabim na Facebook
stran Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Povabite tudi svoje
prijatelje in znance, predvsem tiste, ki študirajo na kateri od
ekonomskih ali poslovnih fakultet. Želeli bi si, da pomagate
pri širjenju prepoznavnosti naše šole na Facebooku. Kajti vi,
naši študenti, lahko ponesete dober glas v vsako Facebook
vas.

Danes je na največjem svetovnem socialnem omrežju
Facebook aktivnih kar 167 milijonov Evropejcev, vsak dan se

Mentorica študentske skupnosti:
mag. Janja Razgoršek

ŠTUDENTSKI USTVARJ ALNI SVET PRI GRAFIČNEM SPLETNEM DIZAJ NU
Predmet Grafični in spletni dizajn je eden izmed
predmetov
v
sklopu
izbirnega
modula
višješolskega študijskega programa Ekonomist.
Grafično oblikovanje je izredno zanimivo in
široko področje. Ker je v današnjem času zelo
pomembno, da človek sledi znanju po
računalniški uporabnosti, se nas je večina
študentov odločila za ta izbirni predmet.
Povezovali smo ga z oglasi, letaki, logotipi,
vizitkami, predvsem pa s spletnimi stranmi.

Verjetno kar drži trditev v današnjem poslovnem svetu: »Če
nisi na internetu, te ni!«, in to znanje bi lahko spretno
uporabili kjerkoli.
Pri predmetu smo lahko udejanjali svoje zamisli. Odpravili
smo se na fotografski in snemalni izlet po mestu Slovenj
Gradec ter kot amaterji po hodnikih in prostorih naše šole v
naše objektive poskušali ujeti različne zanimivosti. Te slike
smo uporabili in obdelali s programom Picasa in nato iz njih
ustvarjali kolaže ter kratke filmčke z glasbeno podlago. Snemalni pohod po mestu smo zmontirali s programom Windows
Movie Maker, kjer smo na časovni premici med posnetki izbirali učinke, prehode in napise. V Publisherju smo ustvarjali
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lastne vizitke, letake, brošure, oglase in podobno. Prepustili
smo svoji ustvarjalnosti prosto pot in med drugim svoje
zamisli in dizajne udejanili tudi z izdelavo spletne strani v
programu MS Expression Web.
Ob nastajanju izdelkov je marsikdo izmed nas ugotovil, da
smo pravi mali dizajnerji z domišljijo in veliko mero
kreativnosti ter spoznal, da lahko nastanejo prav privlačni
izdelki, če uporabiš le kanček svoje sposobnosti za grafično
oblikovanje.

Patricija Oder

»ZATE ODPADEK, ZA NEKOGA UPANJ E« – AKCIJ A »ZBIRAJ MO PLASTIČNE
ZAMAŠKE ZA MAŠO PRASNIC«
Ali ste na hodniku na Višji strokovni šoli že opazili sivo
rumeni zabojnik za zbiranje plastičnih zamaškov?
Zagotovo ste! Že več kot leto dni je minilo, odkar so se
Višja strokovna, Srednja ekonomska ter Srednja
gostinsko turistična in lesarska šola pridužile številnim
koroškim šolam ter vrtcem v veliki akciji zbiranja
plastičnih zamaškov za 5letno Mašo Prasnic iz
Šentjanža pri Dravogradu.

Maša je v starosti štirih tednov prebolela hudo obliko
bolezni streptokoknega meningitisa. Zaradi omenjene
bolezni ima hude posledice, in sicer težko obliko
cerebralne paralize z globalnim razvojnim zaostankom
na vseh področjih razvoja, katero spremlja še težka
oblika epilepsije. Maša je tako priklenjena na voziček,
poleg vseh težav pa ji dodatno breme povzroča še težka
okvara vida (ostanek vida je 5 %), ki jo uvršča med
slepe otroke.

Maša je trenutno popolnoma odvisna od tuje pomoči in
potrebuje stoodstotno asistenco pri vseh aktivnostih
skozi ves dan. Tudi sporazumevanja se uči preko
neverbalne komunikacije. Kljub vsem težavam pa je
zaenkrat še doma, med svojimi. Obiskuje vrtec v
Pamečah, kjer je ves čas z njo spremljevalka, pomagajo
pa ji tudi ostale vzgojiteljice. V lanskem šolskem
oziroma študijskem letu so na šolah in vrtcih na
Koroškem, kjer so zbirali zamaške za Mašo, zbrali
približno 4 tone plastičnih zamaškov. Zamaške
predelujejo v podjetju TAB Mežica, kjer jih pretalijo v
uporabno plastiko. Za tono zamaškov Mašini družini
plačajo 300 evrov. Denar, ki ga prejmejo od zbranih
zamaškov, namenijo za posebne terapije s konjem
(hipoterapije) ter ostale pripomočke, ki lajšajo Mašino
življenje.
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Plastični zamašek je sicer odpadek, vendar pa se z
r eciklažo njegova upor abna vr ednost poveča. V zaboj
lahko, poleg plastičnih zamaškov pijač, vr žete še čiste
pokr ove mehčalcev, pr alnih pr aškov, r aznih
namazov, cedevite, kakava, instant kave … Zamaške
lahko pr inesete tudi v knjižnico. Hkr ati bi ob tej
pr iložnosti pr osila vse študente, ki delajo pr ek
študentskega ser visa v bar ih ali gostilnah, ali pa koga
poznajo, da bi se vsi aktivno vključili v akcijo in za

Mašo zbr ali čim več zamaškov. V vsakem ŠUSu
bomo spr oti objavili, koliko kilogr amov zamaškov
smo zbr ali v določenem obdobju.

Koordinatorka akcije na Štibuhu:
Lidija Ajtnik

POD ZEMLJ O V VELENJ U
Nekega lepega šolskega jutra smo se ekonomisti 2.
letnika odpravili v muzej velenjskega premogovnika pod
vodstvom mag. Kramerja.

Muzej rudnika se nahaja približno 150 metrov pod
površino Velenja. Tam so nam posodili ustrezno opremo
v katero smo se oblekli. Dobili smo tudi malico katero
smo kasneje pojedli v rudniški jedilnici, ki se nahaja kar
pod zemljo. Predstavitev je trajala dobri dve šolski uri.
V rudnik in iz rudnika smo prišli z dvigalom, ki je
dovolj veliko za približno 8 oseb. Pod zemljo smo
srečali tudi rudarje delavce. Kot že najbrž veste, je
njihov pozdrav srečno. Po koncu predstavitve smo se še
z vlakom odpeljali nazaj do dvigala. Celovit rudnik je
zelo temačen in ozek. Ogledali smo si star in sodoben
del. Ko smo se vrnili nazaj na površje, smo šli s sošolci
še na kavico, potem pa smo se odpeljali nazaj proti
Slovenj Gradcu. V muzeju premogovništva sem bil prvič
in se mi je zdelo zelo zanimivo. Upam, da bom lahko
rudnik obiskal še kdaj.

Zbrali smo se že navsezgodaj pred muzej
premogovništva, kjer nas je kasneje prevzel tamkajšnji
vodič in nas potem tudi popeljal skozi zgodovino
tamkajšnjega rudnika.

BRUCOVANJ E 2010
Da bi popestrili naš študij, smo se tudi letos
študenti Višje strokovne šole v Slovenj Gradcu
odločili za sprejem naših novih študentov 1.
letnikov oziroma naših brucov.
Brucovanje je potekalo 12. novembra 2010 v Port Pubu.
Letos smo študentje 2. Letnika, na žalost, izvedli samo
eno igro, ker so naši bruci raje pili kar za šankom in nas
niso hoteli ubogati.
Kljub temu pa je bilo mnogo smeha in zabave,
najpomembneje pa je to, da smo se dodobra spoznali.
Nekaj utrinkov je vidnih na slikah:
Sandra Goličnik

Darko Soldo
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11. 11.
Za nekatere vraževerce je to prav čudežni datum in v njem najdejo vse
mogoče stvari, ki naj bi bile krive, da je življenje takšno, kakršno je.
No, za vse nas ostale smrtnike pa ta datum predstavlja razlog za
zabavo, in to iz dveh razlogov: prvi in gotovo tisti, ki ga vsi najbolje
poznamo, je martinovo, drugi, pri nas malo manj znan, pa je začetek
pustnega karnevala. Ta običaj izhaja že iz stare grške tradicije, kakor
tudi iz germanske iz rimljanske, ko so v tem času svojim bogovom
darovali jesenske pridelke, med katere spada tudi vino. No, in tako
smo spet pri martinovem, ki je v galski cerkvi pomenilo začetek
adventa. Tako je začetek karnevala prišel do svojega datuma11. 11.
Ker pa so pustne šeme vesele narave, so se v drugi polovici 19.
stoletja malo pozabavale s številkami in je zato od takrat dalje uraden
začetek karnevala 11. 11 ob 11. 11. uri. Toliko o karnevalu, preidimo
raje na martinovo, ki je med Slovenci dobil status nacionalnega
praznika in domala ni Slovenca, ki tega praznika ne bi na kakršenkoli
način vsaj malo praznoval. Kaj pa sploh je martinovo?
Martinovo ali god sv. Martina iz Toursa († 11. november 397) je dan, ko se evropske
države na raznolik način spominjajo svetnika, ki je dal svoj plašč beraču, da bi lahko skril
svojo revščino.
V Sloveniji se martinovo praznuje predvsem kot praznik vina. Do tega dne se mošt
obravnava kot nečisto in grešno novo vino, ki se ob blagoslovitvi spremeni v pravo vino.
V skladu s šegami in navadami lahko
blagoslov opravi nekdo, ki se preobleče
v škofa. Ob praznovanju potekajo v
vinorodnih predelih tudi pojedine, pri
katerih so najpogosteje na jedilniku gosi
in mlinci.
Za slovensko Istro
je
martinovanje
oziroma martinja
značilno šele po 2.
svetovni
vojni.
Tipične jedi so
povezane z oljčnim
oljem (lahko tudi
samo kruh in olje),
s
katerim
so
pospremili mlado
vino. Bolj zahtevne
jedi v tem času so
bile predvsem fuži (testenine) s petelinjim ali kokošjim golažem, ki
ga imenujejo tudi »žgvacet«, pečen puran, kislo zelje (»kapuz«),
ocvrt kruh z refoškom.
Seveda pa je martinovo vedno bolj popularno tudi v naših krajih,
kjer prav tako na mizah ne sme manjkati pečena raca, ki jo
marsikdo rade volje zamenja s pečeno kokoško, mlinci in rdeče
zelje. Čeprav naši kraji ne slovijo ravno po svojih vinih, pa se še
posebej na našem podeželju skoraj pri vsaki hiši stiska svoje vino,
ki ga na nartinovo lastniki s ponosom postavijo
Urša Andric
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Počitnikovanje po študentsko (z moškega vidika)
Študent je zelo razširjena ogrožena vrsta – še posebej, ko se s svojimi pičlimi prihranki odpravi na počitnice. Seveda si sam organizira
prevoz, hrano, pijačo, bivališče… Agencije so predrage za naš plitki žep, zato se gre v kamp. Ideja za počitnice, kot vedno pade, nekje
julija na 'kofeju' (seveda se, ko se gre na kofe, vedno gre pravzaprav na pir). Potem ti preostane par uric časa, da v nahrbtnik ali
potovalko (če si jo lahko privoščiš) zmečeš tisto tvojo borno garderobo (par hlač, dvoje majic, dvojne gate, od katerih, hvalabogu, ene
spominjajo na kopalke), razbiješ prašička (pravzaprav si vzameš dve uri časa, da iz njega drezaš 'fičnike', ker si ne moreš privoščiti,
da bi ga razbil) in obiščeš nekaj radodarnikov (radodarnik =
RADODARen sorodNIK). Že čez približno 6 ur se voziš s sotrpini
neznano kam, glavno da bodo 'babe pa pir'. Aja, pa morje. Vozi tisti, ki
je preveč pijan, da bi pel. Ostali pijejo za pogum in upajo, da jih ne bodo
ustavili angeli v modrem. Natlačeni so v fičku kot sardine v konzervi …
Nekje v Izoli izurjeno oko kolega opazi povečano koncentracijo XX
kromosoma, pa še tablo 'AKCIJA: Gösser 6 pack = 5,50 evrov'!
Neverjetna panorama! Seveda si privoščijo Gösser, čeprav ima Tuš pivu
podoben zvarek za 20 centov (polni ga Union). Z nečim je vendar treba
nazdraviti, kajne? Parkrat nazdraviti, seveda. Po krajšem posvetu se
odločijo, da gredo kar v kamp. Seveda še nikoli ni obstajala kakšna
druga alternativa kampu… Pravzaprav se tudi posvetovali še nikoli
niso… Nekako jim uspe dobiti prostorček za njihove šotore (pa še
hladilniček, ki je bolj kot ne varovalo za pir, da ga ne morejo žejni
suniti, saj hladi tako ali tako ne). Na žalost je neporaščen s travo
(verjetno zato, ker je eden redkih, okoli katerega ni nikakršnega drevesa,
ki bi nudilo senco). Postavijo šotore (vmes zaradi pretrdih kamenjastih
tal zakrivijo več kot polovico klinov) in ta podvig primerno proslavijo s
hmeljnim sokcem. V naslednjih dneh se malo kopajo, malo lovijo
nasprotni spol in tarnajo. Vsako jutro že okoli šeste zjutraj začnejo
prepevati škržati. Škržat pa je najglasnejša žuželka, kar jih je. Menda so
celo najglasnejša bitja sploh, če lahko verjamemo Guinessovi knjigi
rekordov. Zaradi neverjetne vročine in utrujenosti zaradi zgodnjega
prebujanja spijo najmanj do enih. Seveda je popolnoma nemogoče vstati
prej, in sicer iz dveh razlogov: vročina človeka popolnoma onesposobi
in je kot v komi, pa še kot študent si navajen spanja čez poldne. Potem
se morajo drenjati v vrstah za smrdljive WCje in umazane tuš kabine.
Enkrat dnevno jedo zunaj, ker so cene preveč zasoljene, da bi si privoščili še večerjo. Prekleto, dajte kaj na študentske bone! Na plaži
jih skubijo in računajo krepko preko 2 evra za točeno pivo (pa še Laško ni!) ali navaden pomfri. Oboroženost z vsemi vrstami
študentskih kartic ne omehča trdosrčnih lastnikov barov. Nobeno dekle se ne usmili gruče rdečekožcev, pa čeprav preizkusijo vse
taktike, ki so bile v preteklosti več kot uspešne. Tretji dan že razmišljajo, da bi počasi odšli domov, nimajo živcev in vse jim preseda.
Naslednji dan si zvečer priredijo zabavico (čeprav mora od desete ure naprej biti v kampu popolna tišina). Prijatelj je vzel s sabo
kitaro, tako da veselo pijejo in prepevajo – dokler ne pridejo nadzorniki, ki jih na nek način vržejo iz kampa (baje so že prejšnje dni
letele pripombe sosedov na njihov račun). Se vidi, da so obkroženi
s samimi starimi zadrteži in 'fancy' ohjojmojnohtsejezlomil
jokjoksmrk babami. Kdo jim je kriv, naj pa še sami pojejo tisto od
Milana Kamnika 'Tiha voda vejke grabne dieva' ali pa se spomnijo
prižiganja samosproduciranega metana z vžigalnikom. Sami sivi
dolgi frisi okoli njih. Veseljačenje se mora nadaljevati izven
kampa, kjer so cene visoke in kjer se prodaja alkoholnih pijač v
trgovinah konča že ob 21. uri Seveda se po deveti uri tudi v kampu
ni dobilo alkohola, razen v kakšni gostilnici, so pa vsaj imeli
hladilnik. No, ja, hladilnik sicer ni hladil, je pa zelo dobro grel in
branil predragoceno pivo. Res so ga še sami komaj in z veliko truda
odpirali (hladilniček, s pivom ni problemov zahvaljujoč
izvežbanosti, pridobljeni tekom let). Počutijo se, da se jim je
zgodila največja krivica. Vseeno pa ubogajo (taki trdobučneži pa
spet niso). Naslednje jutro jih čaka šok – kamp ni najcenejša
destinacija! Na recepciji jim še dobro izžamejo žepe, potem lahko
gredo. V Belvedere kamp se že ne bodo več vračali, soglasno ugotovijo (opomba pisca: ta sklep so soglasno dosegli že prejšnji dve
poletji)! Da bi šli še kdaj v kamp? Ne! Naslednje leto gredo s kakšno turistično agencijo (četudi je draga), da se bodo imeli vsaj kam
pritožiti, ko bo šlo kaj narobe – kar pa se bo sigurno zgodilo (kot se vedno zgodi na počitnicah ali če si študent).
Vesna Hudolist

SE BEREMO V NASLEDNJI
ŠTEVILKI!

