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Spoštovane študentke in študenti,
vpis na našo višjo šolo je zaključen in vsi vi, ki ste postali naši študentje, že pridno poslušate
prva predavanja in vaje. Kot ste lahko tudi sami opazili, nas je na začetku leta čakalo kar precej
aktivnosti in nalog, ki smo jih morali opraviti.
Volitve za izvolitev nove študentske skupnosti, izvolitev novega urednika ŠUS-a, volitve za izvolitev predsednika študentske skupnosti, volitve predstavnikov ŠS v Svet zavoda ter v ostale
organe naše šole. Vse to smo uspešno zaključili, zato se veselim dela in sodelovanja z vsemi
vami, ne samo na novo izvoljenimi predstavniki.
Pogoji za izvedbo predavanj in vaj so odlični, predavatelji pa so vam pripravljeni predati znanje
in izkušnje, ki jih boste potrebovali na vaši poti.
Želim vam, da bi se na naši šoli počutili kar najprijetneje in s seboj v podjetja odnesli uporabno
znanje, ki ga današnje gospodarstvo pričakuje in potrebuje.
Ponujamo vam najrazličnejše oblike pridobivanja dodatnih znanj, vključevanja v projekte,
posvete in kulturne dejavnosti. Vključite se vanje in s svojo energijo mladosti in vztrajnostjo
prispevajte dodano vrednost v teh različnih oblikah.
In ne pozabite:
Živijo le tisti ljudje, ki vedo, da je najpomembnejše v življenju premagovanje
ovir, ki odpirajo nove, še neprehojene poti.
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POSLOVNE SEKRETARKE V KOROŠKI OSREDNJI KNJIŽNICI
dr. Franca SUŠNIKA V RAVNAH
Pri predmetu Sodobno vodenje pisarne smo si poslovne sekretarke s profesorico Sonjo Smolar v petek, 26. 10. 2012, ogledale knjižnico na Ravnah.
Vljudno nas je sprejela gospa Jelka Kos, nato pa nas je pospremila do
poročne dvorane. Tam nam je opisala zgodovino knjižnice in gradu, povedala pa nam je tudi za nekaj znamenitosti in posebnosti, ki smo si jih
kasneje ogledale. Pokazala in predstavila nam je tudi faksimile Dalmatinove Biblije, Brižinske spomenike, miniaturne knjige.
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Ogledale smo si sistem evidentiranja in razporejanja knjig v knjižnici, za
konec pa še arhiv, kjer so posebni pogoji glede varovanja, temperature in
vlažnosti zraka. Poslovne sekretarke moramo zelo dobro poznati načine
arhiviranja in to je bil odličen primer.
Obisk knjižnice in gradu se nam je vtisnil v spomin, saj smo izvedele veliko novega, kar nam bo pomagalo tudi pri pisanju diplomske naloge.

Nina in Petra, 2. letnik programa Poslovni sekretar
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BESEDA PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKEGA SVETA
Sem študent 2. letnika programa Ekonomist in hkrati predsednik
Študentskega sveta. Poleg rednega študija se trudim, da bi študente
naše šole povezal v delujočo skupnost, povečal sodelovanje z drugimi
šolami; prioriteta pri oblikovanju zamisli pa bodo želje in predlogi
študentov.
V prostem času sem rad v družbi dobrih prijateljev, sprehajam psa, rad
se vključujem v zanimive debate in igram Ultimate frizbi.

Jan Ramšak
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BESEDA GLAVNE UREDNICE ŠTUDENTSKEGA ČASOPISA
ŠUS
Dragi študenti, študentke,
odbrzele so počitnice, čas veselja, brez urnikov in obveznosti. Zdaj gre pa za res. Ponovno boste
zagnano delali, sodelovali, tekmovali in se izobraževali. Nekaj boste naredili iz sebe, kar vam bo
dalo ogromno elana in izkušenj za prihodnost. Bodite veseli, da ste del naše šole! Mi vsi skupaj
se bomo maksimalno trudili, da nam ne boste zaspali in da se bo na šoli nenehno nekaj dogajalo.
Saj vemo, študenti radi žurate! :) Sploh ne veste, kaj vas čaka. Začelo se bo z brucovanjem, za
katerega je mimogrede razpisana OBVEZNA UDELEŽBA. Saj nočete pisati seminarskih, a ne?
Nadaljevalo pa s…….hmmmm…….boste že videli. Vaša naloga je samo, da lepo pridno sodelujete s predavatelji, odnesete čim več znanja, za dodatne bonuse bomo pa poskrbeli študentje drugih letnikov. Skratka, pri nas besede dolgčas ni v slovarju.
Pripravili smo vam kar nekaj zanimivih prispevkov, grem pa stavit, da vas bo svet čokolade najbolj prevzel. Prizadevamo si, da zajamemo vse stvari oz. dogodke, ki so potekali v okviru šole,
tako da brez bojazni, o vsem boste na tekočem, nič ne bo šlo mimo vas.
Če se komu porodi kakršnokoli vprašanje oz. ideja, pridite, pa se bomo dogovorili. Sploh pa verjamem, da imate super ideje, s katerimi lahko vse skupaj še bolj popestrimo. Lahko mi pišete tudi
preko e-pošte: coco.sunshine@gmail.com ali seveda, preko Facebook strani.
Ogromno nepozabnih trenutkov, zabave in uspeha vam želim :)
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BESEDA GLAVNE GRAFIČNE OBLIKOVALKE
ŠTUDENTSKEGA ČASOPISA ŠUS
Študentke, študentje,
Pozdravljeni tudi z moje strani. Spet je tukaj novo študijsko leto, počitnice in »uživancija« sta tako
hitro minili, da se tega skoraj sploh ne zavedam. Ker pa naša šola ni tista izmed tisočih šol, kamor
hodiš samo, da si pridobiš ocene in da ti mine dan, ti tukaj, tudi med študijskim letom, verjemi, ne
bo dolgčas. Tukaj se vsi trudimo, da se bi počutili najbolje in da vam informacije nikakor ne bi
ušle.
Kot je že omenila Rebeka, brucovanje je pred vrati in nisi študent, če med študijem ne »žuriraš«,
tako da je udeležba OBVEZNA. Vsi pa verjamemo, da se raje zabavate, kot pa sedite ure in ure za
svojim prenosnikom, ker pišete seminarske naloge zaradi vašega izostanka na brucovanju. Verjamem, da si tega nihče od vas ne želi, tako da je res bolje da pridete.
Potrudili smo se, da smo vam v časopisu pripravili in predstavili kar se da zanimive članke. Ker pa
sem prepričana, da imamo na šoli veliko talentiranih študentov in študentk, nam lahko z vašimi
zamislimi in idejami pomagate, da bo vsaka številka ŠUS-a bolj obširna, zanimiva, aktualna in še
bolj pestra, kot je. Torej na plan z idejami.
Če ima kdo še kakšno vprašanje, zanimivo idejo ali kakršno koli temo za časopis naj mi piše: tadeja.urnaut@gmail.com.

Želim vam veliko uspeha, lepih trenutkov in ne pozabite: študenti ste samo enkrat, UŽIVAJTE.
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BESEDA NADOMESTNE ČLANICE ŠTUDENTSKEGA
SVETA
Živjo,
sem Veronika Šmon in sem študentka 1. letnika program Poslovni sekretar.
Prihajam iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Ker ste letos tako pridno glasovali zame,
sem postala nadomestna članica Študentskega sveta naše šole. V prostem času, kolikor mi ga seveda poleg vsega drugega dela preostane, se ukvarjam s petjem in igranjem odbojke. Sem zelo komunikativna, družabna oseba in rada pomagam drugim.
Prav zaradi tega, ker mi nikoli ni težko pomagati drugim, se lahko vsakdo brez kakršnega koli pomisleka obrne name. Pišite mi na moj e-naslov: jonika.akinoj@gmail.com.
V študijskem letu vam želim veliko uspeha.
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BESEDA ČLANICE RAZŠIRJENEGA ŠTUDENTSKEGA
SVETA
Dragi sotrpini, sotrpinke,

ker ste me izbrali za članico v razširjenem Študentskem svetu, je prav, da se predstavim, čeprav
sem prepričana, da ste me srečali na hodniku. Najbolj verjetno pa je, da ste me slišali nekje na
hodniku, ker sem glasna, vedno govorim in o vsem imam svoje mnenje. Kljub temu dejstvu mi je
pisanje tele predstavitve predstavljalo veliko napora, ker o sebi težko govorim. Poleg tega sta
Rebeka ter Tadeja tako lepo napisali, da sta me spravili v zadrego in res nisem vedela, kaj naj jaz
napišem. Pa ne bom dolgovezila in modrovala. Čeprav sem kakšno leto starejša od vas, sem tukaj
iz istega razloga kot vsi ali pa vsaj večina, da pridobim nova znanja in višjo izobrazbo. Drugače
pa sem enaka kot ostali, rada spim, rada se zabavam itd. Mirno me lahko povprašate za kakšen
nasvet o ustvarjanju in ročnih delih, kar je moj hobi in strast ali pa kar tako o vremenu. Ne grizem, vsaj takrat, ko sem sita, ne.
Čeprav sta že Rebeka in Tadeja pisali o brucovanju, tudi jaz ne bom tega izpustila. Ker bom jaz
prišla ter se prepustila na milost in nemilost drugih letnikov (večini bi teoretično lahko bila
mama), potem ne vem, kakšen izgovor bi lahko imeli drugi. Torej izgovorov ni, seminarskih pa
tudi ne bo nihče popravljal.

Verjamem, da se bomo imeli to leto čudovito.
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Ustvarite svojo kariero.
Odkrijte svoje sposobnosti.
Spoznajte zaposlitvene možnosti.
Oglejte si predstavitveno stran na spletni strani šole in pridobite natančnejše informacije v programu MOODLE pod rubriko KARIERNI CENTER.
Vaša vprašanja in prijave pošljite na elektronski naslov: sonja.smolar@sc-sg.si

Želite pridobiti nove veščine in znanja s področij komunikacije, reševanja konfliktov ter
motivacije?
Izboljšajte funkcionalno pismenost in komunikacijo v različnih poslovnih situacijah.
Naučite se pripraviti učinkovite predstavitve in analize, izdelajte in urejajte svojo spletno
stran.
Prijavite se na tečaje tujih jezikov.
Ponudbe poiščite na spletni strani Višje strokovne šole pod rubriko Izobraževalni center.
Vodja KC in IC
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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ČOKOLADNICA ZOTTER
22. oktober – po naporni polovici meseca predavanj nas je končno čakal izlet. Pa to ni bil navaden
izlet, temveč nekaj slajšega. Šli smo v čokoladnico Zotter, nedaleč stran od Gradca v Avstriji. Polni
pričakovanj smo prispeli v prečudovito pokrajino, kjer je stala čokoladnica. Pogled se je razprostiral
daleč naokoli, obdajala nas je čudovita pokrajina, gore in hribi. Pa naj še kdo reče, da Avstrija ni
lepa.

S veseljem smo vstopili v stavbo, kjer smo najprej poslušali kratko predstavitev o izdelavi čokolade in
ustanovitvi tovarne. Pot nas je popeljala mimo zastekljene proizvodnje, kjer smo lahko videli, kako
se izdeluje čokolada. Poskusili smo na stotine okusov čokolade in vonjali različne dodatke k čokoladi.
Lahko bi tudi rekli, da je to rajsko mesto za ljubitelje čokolade. Na koncu nas je čakala še trgovina,
kjer smo si lahko kupili čokolade, vendar pa cena teh ni bila tako sladka kot čokolada sama…
Tako se je naš najslajši izlet počasi zaključil in vrnili smo se proti domu.
Pa še nekaj o sami čokoladnici in pridelavi čokolade:
Zgodba vsake tablice čokolade se prične daleč v državah, kjer uspevajo drevesa kakavovca, torej v
Latinski Ameriki. Uporablja se surovi kakav iz Peruja, Paname, Brazilije… vsi njihovi dobavitelji imajo
certifikat, kar pomeni, da je kakav ekološki. Vsi nadaljnji izumi s 100 zaposlenimi se nadaljujejo v
tovarni Zotter. V njihovem podjetju ne uporabljajo standardizirane proizvodnje, pri katerih stroj ne
zasledi kvalitete. Zaradi te standardizacije je okus je preprosto dolgočasen. Ta vrsta proizvodnje
gotovo sodi med slabosti globalizacije. Zato se pri njih zanašajo na raznolikost okusov in kvaliteto.
Marjana Knap
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4. svetovno prvenstvo posamezno v kegljanju za članice in člane
Leszno (Poljska) 21.–27. 10. 2012
Poljsko mesto Leszno je mesto v zahodnem delu Poljske, ki leži okoli 100 km severno od mesta Wroclaw in približno 100
km južno od mesta Poznan, ki nam je vsem dobro znan po smučarskih skokih. V njem živi približno 71.000 prebivalcev.
Mesto ima zelo lep stari del (center), kjer je promet urejen z enosmernimi ulicami, nekateri deli pa so za promet tudi
zaprti in so namenjeni samo pešcem. Drugače pa to mesto, seveda pa tudi vasi ob poti, še dajejo obrise (pre)minulega
sistema, ki je bil močno zakoreninjen v bivših socialističnih državah. Med drugim tudi pri nas, čeprav je danes razlika
več kot očitna.
Dober teden (od nedelje pa do sobote) je v tem mestu potekalo 4. Svetovno prvenstvo posamezno v kegljanju za članice
in člane. Vse se je dogajalo v športni dvorani Trapez, ki sprejme okoli 1500 gledalcev. V njej so postavili novo montažno
kegljišče z 8 stezami, kar pa je tudi pogoj za svetovna prvenstva, ki se lahko prirejajo samo na novo postavljenih kegljiščih. Jaz sem na tem prvenstvu sodeloval kot mednarodni sodnik, in sicer sem bil delegiran kot pomočnik glavnega sodnika, ki je bil Avstrijec. Poleg naju so bili delegirani še štirje sodniki, ki so prihajali iz Romunije, Nemčije,Češke in Poljske. To je bilo zame že deseto svetovno prvenstvo v različnih starostnih kategorijah (poleg teh deset svetovnih prvenstev

sem sodil še na 18 najrazličnejših mednarodnih tekmovanjih) v sedmih letih, odkar sem prvič opravil zelo zahteven izpit
za mednarodnega sodnika v nemškem Münchnu (ker licenca velja samo šest let, sem v letu 2010 bil že na podaljšanju
licence). Uradni jezik mednarodne zveze je nemški jezik, zato vsi sestanki in protokoli potekajo v tem jeziku. Je pa res,
da veliko udeležencev ne govori nemškega jezika, zaradi tega je potrebno sporazumevanje tudi v angleškem, hrvaškem,
srbskem, makedonskem in še kakšnem jeziku, kar pa je včasih zelo naporno. Na Poljsko sem prispel en dan prej (že v
soboto), kajti v soboto popoldan je bilo potrebno skupaj s predsednikom komisije za objekte pri mednarodni kegljaški
zvezi pregledati kegljišče in ugotoviti, ali ustreza Tehničnemu pravilniku. Kegljišče je bilo izdelano v skladu s predpisi z
manjšimi pomanjkljivostmi, ki pa so jih do naslednjega dneva tudi odpravili. V nedeljo so nas nato čakali raznorazni
sestanki (sodniški sestanek, tehnični sestanek in sestanek komisije za prevzem kegljišča) in pa uradno odprtje prvenstva, ki je bilo v prelepi dvorani – predavalnici ene izmed fakultet, na kateri sem moral v imenu sodnikov podati tudi uradno zaobljubo, da bomo delovali korektno, v skladu s pravili in v duhu »fair-playa«. V ponedeljek pa se je začelo zares,
in sicer kvalifikacije v disciplini posamezno klasično, v katerih je nastopalo 64 članic in 64 članov, ki so prihajali iz 19
držav. V naslednji krog se je nato uvrstilo 32 najboljših članic in 32 najboljših članov. Sreda je bila rezervirana za
»počitek« od discipline posamezno klasično in tako so se odvijala tekmovanja v dveh drugih disciplinah, in sicer v disciplini »tandem mix«, kjer skupaj na stezi tekmujeta igralka in igralec ter izmenično izvajata mete, in v disciplini sprint
(članice in člani), ki je podobna disciplini posamezno klasično, s to razliko, da je metov manj, zato vse skupaj poteka hitreje in je bolj dinamično in zanimivo. Obe disciplini sta potekali po sistemu na izpadanje (na začetku je bilo 32 posameznikov oz. posameznic in 32 parov v disciplini »tandem mix«). Tekmovanja so vse dni, razen zadnjega dneva, potekala od
8. do 20. ure. Sodniki moramo biti na kegljišču vsaj eno uro pred začetkom, kar pomeni, da smo bili na kegljišču ob 7.
uri zjutraj. Po končanem tekmovanju pa imamo tudi še za približno eno uro dela, da napišemo vsa poročila in zapisnike.
V času tekmovanja pa, bolj kot ne, vseskozi stojimo za tekmovalci in pozorno spremljamo vse, kar se dogaja na stezi in
tudi ob njej. Potrebno je spremljati, tako tehnične stvari kot tudi disciplinske, pri igralcih ter pri trenerjih oz. sekundantih. To sem napisal zato, ker me velikokrat vprašajo, kako je bilo, kaj sem zanimivega videl, kaj zanimivega doživel … Nič
od tega, kajti na kegljišču smo cel dan od jutra do večera, naša pot pa je vedno hotel – kegljišče – hotel. Verjemite, da si
ob deseti uri zvečer želimo res samo še večerje, tuša in postelje. Tekmovanje se je končalo v soboto popoldan z zmagoslavjem Hrvatice pri članicah in Romuna pri članih. V seštevku narodov pa je slavila Srbija. Sledila je še zaključna prireditev s podelitvijo medalj in zaprtjem prvenstva, nato pa dolga pot po snegu nazaj proti Sloveniji.
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24. Evropski klubski pokal v kegljanju za članice in člane
Apatin (Srbija) 2.–6. 10. 2012
V Apatinu v Srbiji je od torka, 2., do sobote, 6. oktobra 2012, potekal 24. Evropski klubski pokal za ekipe, na
katerem je sodelovalo 15 moških in 10 ženskih ekip iz 15 držav. Na to tekmovanje se uvrsti podprvak posameznega nacionalnega prvenstva iz najvišje državne lige.

Na tem tekmovanju sem bil, poleg petih sodnikov iz Srbije, Hrvaške in Slovenije, delegiran kot glavni sodnik.
Tekmovanje je potekalo tako, da so klubi najprej tekmovali v kvalifikacijah, najboljši štirje pa so se uvrstili v
polfinale. Na koncu so pri moških slavili podprvaki iz Madžarske, pri ženskah pa podprvakinje iz Hrvaške.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V KOCEROD
KDOR LOČUJE, TA VARČUJE – Strokovna ekskurzija študentov 1. letnikov smer Ekonomist in Poslovni
sekretar
18. 10. 2012 nas je profesorica Sonja Smolar v okviru predmeta Trženje odpeljala na strokovno ekskurzijo v Koroški
center za ravnanje z odpadki, podjetje Kocerod, d. o. o., v Mislinjski Dobravi. Podjetje je plod sodelovanja vseh 12
koroških občin, ki so se ubadale s problematiko odlagališč odpadkov na štirih lokacijah, od katerih sta dve že zaprti,
preostali dve pa se bosta zaprli v začetku naslednjega leta. Magister Ivan Plevnik nam je najprej predstavil podjetje,
od poslovne ideje pa vse do faze, v kateri se nahajajo sedaj, torej dokončevanja projekta. Izpustil ni niti problematike
podjetja skozi faze pridobivanja dokumentacije, izdelave projektov, iskanja virov financiranja do samega pričetka
gradnje in z njo povezanimi težavami.
V okviru centra deluje več sklopov za sortiranje in predelavo, in sicer:
 Sortirnica,
 MBO: objekt mehansko-biološke obdelave odpadkov,
 kompostarna,
 objekt za demontažo in skladiščenje frakcij,
 odlagališče za preostanek komunalnih odpadkov – na lokaciji Holmec.
Letno se na Koroškem proizvede 28.000 ton odpadkov, od tega jih je kar 90 % končalo na deponijah. Center bo že v
prvem letu izločil 40 % odpadkov, ki se bodo vrnili v industrijo v obliki recikliranih materialov, preostanek se bo
predelal v gorivo in kompost tako, da bodo manj kot 30 % odpadkov dejansko odložili na deponijo, kar bo predstavljalo ogromno zmanjšanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja. Seveda se bo v prihodnosti delež odloženih
odpadkov še zmanjševal.
Center sodeluje z javnostjo in okoliškimi prebivalci in moram priznati, da sem bila pozitivno presenečena nad urejenostjo okolice podjetja in zelo napredno tehnologijo. Veliko pozitivno presenečenje za vse nas je bilo, da v okolici
centra ni nobenega smradu, kot smo bili tega navajeni pri starih odlagališčih. Za smrad in pline imajo v centru odlično poskrbljeno z biološko čistilno napravo zraka. Če povzamem vtise, ki smo jih v centru dobili: odlična urejenost,
strokovnost osebja, visoka tehnologija, vedo, kaj delajo.
Za konec pa samo zanimivost: vsak povprečen Korošec proizvede letno od 380 do 420 kg smeti, čeprav vsa gospodinjstva ločujejo
odpadke. Zato je na
mestu vprašanje: »Ali
smo prepričani, da
naredimo dovolj za
okolje?«
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Marinka Detečnik, ki je opravila prakso v Veliki Britaniji, in Tanja Vinšek, ki je opravila prakso v Avstriji, sta v torek,
9. 10. 2012, študentom in zaposlenim VSŠ SG predstavili svoje vtise: »ERASMUS PRAKSA JE IZZIV IN PRILOŽNOST…«

Kot vsako leto smo tudi letos organizirali predstavitev Erasmus prakse v tujini s pomočjo študentov, ki so prakso v tujini
že opravili. Obe Erasmovki sta slikovito opisali svoja doživetja, pomembno pa je, da sta obe potrdili, da je Erasmus praksa
izredno pozitivna izkušnja. Tanja se je v podjetju, kjer je opravljala prakso, celo že zaposlila.

V študijskem letu 2012/13 smo uspeli pridobiti dve dotaciji za opravljanje Erasmus prakse v tujini. Izbor študentov je
opravljen in priprave na mobilnost so v teku. Upamo, da bo naslednje študijsko leto število odobrenih dotacij večje, zato
naj bodo pozitivni vtisi Marinke in Tanje, ki smo jih slišali na predstavitvi, dodatna motivacija za vse, da se prijavite.

VABILO

V naslednjem študijskem letu kandidirajte na šolskem Erasmus razpisu (SMP) in se potegujte za
možnost, da praktično izobraževanje opravite kot Erasmus študenti v tujini.
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Erasmus koordinatorka,
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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PREDSTAVITEV SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V
UPRAVNI ENOTI SLOVENJ GRADEC
Dušanka Kotnik, vodja oddelka za notranje zadeve v Upravni enoti Slovenj Gradec ter vodja kakovosti v
Upravni enoti Slovenj Gradec, je v torek, 13. 11. 2012, študentom 2. letnika programa ekonomist predstavila modele kakovosti UE SG.

Gostjo sem povabila k uri predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK), da aktualiziramo vsebino predmeta s primeri dobre prakse. UE SG ima vzpostavljen zgleden sistem vodenja kakovosti, ki sloni
na standardu ISO 9001 : 2008, osvojili pa so tudi Priznanje RS za poslovno odličnost. Gospa Kotnik je svoje predavanje usmerila predvsem na predstavitev rezultatov vzpostavljenih modelov kakovosti in na izvajanje izboljšav. Svojo razlago je podkrepila tako, da so študenti dobili na vpogled tudi dokumente, ki so
podlaga sistema vodenja kakovosti v UE SG. Iz njene razlage smo lahko ugotovili močno vpetost vseh
zaposlenih v UE SG v prizadevanje zagotavljanja kakovosti. Tako nas tudi predstavljeni dobri rezultati
anket, ki jih izvaja UE SG, kjer smo lahko videli visoko oceno zadovoljstva strank in zaposlenih, niso presenetili.

Na koncu so tudi študenti rešili anketne vprašalnike, ki jih UE SG
izvaja za ugotavljanje zadovoljstva strank. Da pa se naše sodelovanje tukaj ne bi končalo, bo obdelavo anket opravil eden izmed
študentov in na podlagi tega pripravil seminarsko nalogo.

Sodelovanje UE SG in VSŠ SG
ne temelji le na
tokratni izvedbi predavanja
Dušanke Kotnik,
ampak so rezultat
dobrega sodelovanja tudi z
diplomskimi nalogami.

Predavanje je bilo zares zanimivo in ob tej priložnosti se gospe Dušanki Kotnik za sodelovanje zahvaljujemo ter upamo na uspešno sodelovanje tudi v bodoče.
14

Predavateljica predmeta UZK,
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PRVI SESTANEK ŠTUDENTSKEGA SVETA IN UREDNIŠKEGA
ODBORA V NOVI SESTAVI
Študentski svet se je sestal na svojem prvem sestanku v novi sestavi. Sestanka sta se udeležila tudi
ravnatelj, mag. Samo Kramer, in mentorica Študentske skupnosti, mag. Janja Razgoršek.

Nadomestna članica Študentskega sveta je postala Veronika Šmon. Člani razširjenega Študentskega
sveta pa so postali: Mirjana Lampret Poročnik, Davor Detečnik, Rebeka Lesjak in Tadeja
Urnaut.

Glavna urednica študentskega časopisa ŠUS je Rebeka Lesjak, glavna grafična oblikovalka pa
Tadeja Urnaut.
Študentskemu svetu in uredniškemu odboru želimo uspešno delovanje v študijskem letu 2012/2013.
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mag. Janja Razgoršek
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA
Glavna urednica: Rebeka Lesjak
Urednika: Samo Kramer, Janja Razgoršek
Glavna grafična oblikovalka: Tadeja Urnaut

Članki:
Samo Kramer
Jan Ramšak
Tadeja Urnaut
Rebeka Lesjak
Jasmina Lauko
Veronika Šmon
Mirjana L. Poročnik
Karmen Grudnik
Nina Žvikart
Petra Krajcer
Sonja Smolar
Marjana Knap
Mitja Hudovernik
Janja Razgoršek
Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič

Kontakt: coco.sunshine@gmail.com
tadeja.urnaut@gmail.com

16

