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SVEČANA 14. PODELITEV DIPLOM NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI  

SLOVENJ GRADEC 

 
Ponosni smo na nove diplomante in diplomantke, programa Ekonomist in Poslovni sekretar, ki so se v leto-
šnjem letu pridružili generaciji uspešnih študentov, ki so zaključili študij na Višji strokovni šoli v Slovenj 
Gradcu.  
Diplome sta podelila župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, in ravnatelj višje strokovne 
šole, magister Samo Kramer. 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Polna dvorana s preko 260 udeleženci je zagotovo v ponos Višji strokovni šoli v Slovenj Gradcu in priznanje 

za tako prestižno prireditev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali kot je dejal ravnatelj na sami podelitvi: »Danes je poseben dan. Dan, v katerem so dovoljene 
sanje. Izkoristite jih, saj nosite v sebi vsa orodja v obliki veselja, sreče, ljubezni in radosti. Aktivirajte jih in  
priložnosti se vam bodo odpirale kot po maslu. V rokah nosite sposobnost odločitve. Naj bodo odločitve 
odgovorne in vedre. Na vaši poti se bo zagotovo pojavilo veliko ovir, ki jih boste morali premagati. Zavedajte 
se, da imate za  njihovo premagovanje dovolj znanja in poguma, le misli in dejanja morate usmeriti v smer 
zmagovalcev.« 
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Zadnja številka ŠUS za urednico in oblikovalko 

 
 

Ker je za urednike ŠUS-a ta številka izdaje časopisa zadnja, vam 
želimo prijetno branje in upamo, da vam je bila vsebina in oblika 

časopisa všeč. Ker vemo, da je za nami ustvarjalna generacija štu-
dentov, sploh ne dvomimo v to, da bodo naslednje številke časopi-

sa,ki ga boste ustvarjali vi, ravno tako dobre oziroma še 
 boljše kot naša. 

 
Tadeja Urnaut 

 
 
 
 

Dragi moji, 
izdaja tega šolskega časopisa je moja zadnja izdaja in resnično 

upam, da ste bili zadovoljni, tako z delom kot z vsebino. Skupaj s 
svojo ekipo sem se trudila prikazati čim bolj različna področja in s 
tem ŠUS tudi malo popestriti. Lepo pozdravljam novo urednico in ji 
želim, da bo s svojo pozitivnostjo in izvirnimi idejami časopis nare-

dila še zabavnejši in bolj bran.  
Zahvaljujem se vsem predavateljem za ves vložen trud, potrpežlji-
vost, profesionalnost in znanje, ki ste ga prenesli na nas. Velika 

zahvala pa gre tudi našemu ravnatelju, ker nam je vseskozi puščal 
odprte možnosti za nove in različne ideje ter nas vedno pri vsem 
spodbujal. Vesela in ponosna sem, da sem lahko bila del te šole. 
Vsem skupaj želim neverjetno veliko lepih trenutkov, osebnega 

zadovoljstva in čim več uporabnega znanja. 
 

Rebeka Lesjak 
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OBISK PARTNERSKE ŠOLE V ČASLAVU NA ČEŠKEM 

V okviru projekta ERASMUS, ki ga na višji šoli izvajamo že vrsto let, sem se tudi sam udeležil letošnje 

delovne  izmenjave in obiskal višjo šolo na Češkem, ki ima svoj sedež v Časlavu. Obisk in naloge so bile 

večplastne, glavni namen pa je bil utrditi sodelovanje, prijateljstvo in promoviranje naše šole ter naših 

programov na Češkem, spoznati njihov način študija, ugotoviti razlike in spoznati njihove prednosti. V 

okviru bilateralnih pogovorov in srečanj smo si izmenjali številne izkušnje, dobre prakse in se dogovorili 

za še tesnejše sodelovanje v prihodnje. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obiskal sem tudi podjetje Zenit, kjer je ta trenutek na praktičnem izobraževanju naša študentka Rebeka 

Lesjak, na katero smo na šoli, poleg Jana Ramšaka, ki je na izmenjavi v Avstriji, še posebej ponosni.  
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Poseben razgovor in predstavitev sem imel tudi za češke študente, ki so mi na začetku našega  

pogovora in izmenjave mnenj predstavili projekt, ki so ga pripravljali skozi celo leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmenjava znanj, izkušenj, delo z mladimi, kreativnost, ustvarjalnost in pozitivna naravnanost so 

bile naše teme, ki smo jih skupaj z zaposlitvenimi potenciali dodobra preučili in odkrivali vsi skupaj.  

 

 

Izmenjava v okviru mednarodnega projekta ERASMUS je bila zelo zanimiva, njeni rezultati in spoz-

nanja pa se bodo v prihodnje zagotovo odražali v pedagoškem delu in dobri volji, ki smo jo z našimi 

študenti na naši šoli vajeni že od samega začetka. Povezovanje in sodelovanje predstavljata ključ, ki 

odpira vrata prihodnosti, skozi katera vstopamo že danes z mislijo na jutri. 

 

 

 

 

Mag. Samo Kramer  
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ERASMUS MOBILNOST 
V okviru letošnjega projekta nas je kar pet (Gabrijela Kotnik, Karmen Grudnik, Janja Razgoršek, Silva Ledinek in 

Milena Štrovs Gagič) obiskalo 6. mednarodni teden Univerze Yasar v Izmirju v Turčiji. Čeprav imajo več lokacij, je 

naše delo potekalo v Selçuk Yaşar Campusu, ki se nahaja v predelu Bornova. 

 

Gre za privatno univerzo, ki ponuja različne študijske smeri dodiplomskega in podiplomskega študija in 
vključuje tudi višješolske programe (kar 9 različnih programov, vendar smo me spoznale samo ekonomske 
in gostinske). Imajo tudi mednarodne oddelke, kjer študirajo študenti z vseh koncev sveta. Ustanovljena 
je bila leta 2001 in je v primerjavi z drugimi v istem mestu precej manj številčna. Svojim študentom, poleg 
sodobnih prostorov, ponujajo moderno knjižnico in športne prostore. 

Mednarodnega tedna so se udeležili predstavniki številnih držav, vendar, žal, vseh nismo spoznale. Poslu-
šale smo nekaj zanimivih predavanj, sama pa sem izvedla predpisane ure poučevanja. 

 

 

Udeležile smo se tudi otvoritvene slovesnosti in turškega večera.  

Sicer pa smo dodobra raziskale Izmir in se odpravile tudi v očarljivo vasico Sirince in Efesus, ki je najlepše 
ohranjeno antično nahajališče v tem delu Turčije. 
 
 

Milena Štrovs Gagič 



JUNIJ 2013, številka 27 

6  

 

PROJEKT JEAN MONNET – EUROPEAN UNION 4 YOUTH 

 

 

V četrtek, 30. 5. 2013, se nas je 5 študentov (Mirjana Poročnik, Mojca Hren, Veronika Šmon, Davor Detečnik in 

Karmen Panič) Višje strokovne šole Slovenj Gradec udeležilo mednarodnega tekmovanja Jean Monnet na Ekonom-

sko-poslovni fakulteti v Mariboru. Sodelovali smo pri projektu z naslovom »Evropska unija za mlade« (European 

Union 4 Youth), pod vodstvom mentoric, mag. Danice Pušnik in mag. Janje Razgoršek. Celoten  projekt je imel na 

voljo dve delavnici – EU za mlade ter Medkulturna komunikacija v državah EU in pristopni članici Hrvaški. Sami 

smo se po krajšem posvetu odločili sodelovati v slednji. 

 

Z nami so tekmovali študentje EPF Maribor, po dve skupini VSŠ Kranj, dve skupini GRM Novo mesto ter VSŠ Cel-

je. 

 

Najprej je bil na urniku netekmovalni del, kjer smo po naključnem žrebu morali študenti predstaviti določeno državo, 

njene plasti, definicijo in dimenzijo kulture. Naša predstavnica, Mirjana, je izžrebala Avstrijo in Hofstedovih pet 

dimenzij kulture.  

 

Po krajšem premoru je sledil drugi, tekmovalni del projekta. Vse šole smo dobile kviz in križanko, ki ju je bilo potre-

bno čim bolje izpolniti v pičlih dvajsetih minutah. Po napetem čakanju na rezultate je sledila podelitev priznanj za 

najboljše tri šole. Zasedli smo odlično 2. mesto in tako naši šoli prislužili še en dosežek več. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Karmen Panič 
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Po približno dveh urah vožnje smo prispeli na Ekonomsko šolo Murska Sobota. Pred šolo nas je z veseljem sprejel 

vodja tabora ŠPIC, dr. Branko Škafar. Na uvodnem delu, pred otvoritvijo, smo imeli kratek sestanek in prigrizke za 

nas, goste. Prihajali smo iz različnih krajev v Sloveniji, kot tudi iz sosednje Hrvaške. Iz naše šole smo se udeležile 

Monika Kovač, Mirjana Lampret Poročnik in Veronika Šmon, pod mentorstvom prof. Dore Najrajter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato so pripravili uradno otvoritev za vse udeležence tabora. Tukaj smo dobili natančnejša navodila o poteku same-

ga tabora. Razdelili so nas v delovne skupine in nam dodelili projektne naloge. Sam začetek projektnega dela se je 

začel z zbiranjem raznih podatkov iz pretežno internetnih virov. Glavni del našega projektnega dela so bile naše 

osebne ugotovitve, ki smo jih dobili z anketiranjem mimoidočih pred nakupovalnim centrom. Po končanem delu 

smo se odpravili v dijaški dom, kjer smo se nastanili. Zvečer nam je vodja tabora razkazal del zgodovinsko bogate-

ga mesta. Po ogledu smo se sproščeno družili in izmenjavali različna mnenja.  

Naslednji dan je bilo na vrsti projektno delo. Nadaljevali smo z izdelovanjem raziskovalne naloge ter pretvarjanjem 

podatkov iz anket v trditve in ugotovitve. Vse skupaj smo morali oddati še isti dan, da so lahko sestavili bilten. Med 

kreativnim delom so organizatorji skrbeli, da nismo bili ne lačni in ne žejni. Ko smo zaključili z delom za ta dan, so 

nam organizatorji tabora pripravili športno druženje (tekmovanja v bowlingu ter biljardu). Na ta način smo se udele-

ženci tudi medsebojno družili in spoznavali. 

Zadnji dan smo nadaljevali z izdelovanjem in kreiranjem plakatov ter naših predstavitev. Ob desetih smo pričeli z 

našimi predstavitvami pred širšo javnostjo (snemala je lokalna televizija). Predstavitve smo predstavili s pomočjo 

diaprojekcije ter PowerPointa. Po predstavitvi so nam podelili priznanja, medalje in pokal. To priznanje ŠPIC, ki 

smo ga dobili, lahko uporabimo kot priporočilo pri našem bodočem delodajalcu. Me, ki smo predstavljale našo šolo, 

smo v bowlingu skupno zasedle odlično četrto mesto, ki smo si ga delile z udeleženci iz Zagreba. Najboljša v 

bowlingu med ženskami pa je bila Mirjana Lampret Poročnik.  

 

Preden smo se odpravile na pot, so nas pogostili še z zadnjim kosilom. Tako smo se proti domu odpravile site, zado-

voljne in prežete z novimi izkušnjami, znanjem ter z novimi prijatelji. Če povzamem, lahko rečem, da smo si na 

taboru prav gotovo razširile obzorja.  

 

 

 

Monika Kovač  
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21. kongres asistentk, sekretark in tajnic 

 

Potekal je 23. in 24. maja v Portorožu. Navada je, da se kongresa udeležuje naš ravnatelj, mag. Samo Kramer, vendar se 

je letos odločil, da tja pošlje študentko in nam omogoči, da tudi mi pridobimo izkušnje s kongresi in poslovnimi srečan-

ji. Tako je mojo udeležbo na 21. kongresu sponzorirala Višja strokovna šola Slovenj Gradec. Za to priložnost sem 

šoli hvaležna, saj sem pridobila same čudovite izkušnje in nova poznanstva, za katera menim, da mi bodo kas-

neje še kako prav prišla.  

 

Kongres je name naredil fenomenalen vtis. Zakaj? 

Ker o vsem lahko govorim samo v superlativih, presegel je vsa moja pozitivna pričakovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seveda sem morala dvorano slikati in si želeti, kako lepo bi bilo, če bi mi imeli takšne predavalnice. Definiti-

vno bi bil obisk nadpovprečen.  

 

Že sam prihod oziroma prijava in dvig materiala za predavanja sta name naredila velik vtis. Prijazne hostese, 

pri katerih sem se prijavila, so mi vse razložile ter dale torbo. Ker sem bila zgodnja, sem imela čas za pijačo in 

prijavo v hotel. Ker sem seveda radovedna, sem pogledala, kaj je v torbi in bila prijetno presenečena, saj se 

našla kup reklam, zloženk in bilten ter veliko darilc, od čokoladic do brisače. Ker sem pri prijavi videla ostale 

udeleženke, ki so bile vse urejene od glave do pete, sem se seveda tako uredila tudi jaz, da ne bi izstopala. O 

občutkih ne bom govorila, ker nima smisla; samo to bom povedala, da sem molila, da se v petah ne bom spo-

taknila in osramotila. Že začetek mi je dal slutiti, da ta kongres  ni kar tako nekaj, ampak prireditev na viso-

kem nivoju! 

 

Šele potem, ko sem se uspela usesti v dvorani, sem v bistvu začela dihati, saj sem takoj, ko sem prišla na vrh 

stopnic, vstopila v drugi svet. Polno razstavljavcev in hostes, ki so vabile, da dvigneš darilce, ki so ga zate 

pripravili, do hostes, ki so ponujale prigrizke in pijačo. Priznam: bila sem šokirana in sem v bistvu delovala na 

avtopilota, premikala sem se naprej, vzela ponujeno in se zahvalila, vzela kavo (pa čeprav je ne pijem več) in 

se nekako prebila v dvorano in poiskala sedež.  Programje bil visoko kvaliteten. Na začetku, ko sem ga pogle-

dala, se mi je zdelo, da bosta to dva najdaljša dneva, pa sta minila, kot bi mignil. Vsako predavanje je bilo 

zanimivo, s tako dobrimi govorci, da je bila dvorana skoraj vedno nabito polna. Moram priznati, da sem se 

velikokrat spomnila na našo profesor Goltnik Urnaut , ker sem bila pozorna na to, kolikokrat si je kateri od 

govorcev pomagal z mašili, kaj so delali s svojimi rokami in kako so sodelovali z nami (ne, nisem si zapisova-

la). Ugotovila sem, da morajo imeti za sabo veliko kilometrino, saj napak ni bilo.  
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Najboljši predavanji, vsaj zame, sta bili otvoritveno predavanje, gospe Marie Anselmi, generalne direktorice Bisnode 

Slovenija, ki je predavala o tem, kaj menedžment pričakuje od poslovnih asistentk in o svoji asistentki Manueli. Na 

koncu predavanja sem imela občutek, da Manuelo osebno poznam. Drugo predavanje, ki mi je bilo zelo všeč, je bilo 

predavanje gospoda Francija Pliberška, direktorja MIK Celje, ki je v sodelovanju z gospo Matejo Zorko napisal knji-

go. Govorila sta o tem, kako sami tlakujemo svojo pot, vendar so bili način, ton, žar, s katerim sta govorila, tisti, ki so 

pritegnili vse. Zdaj mi je jasno, zakaj smo tolikokrat poslušali pri poslovnem komuniciranju, kaj mora imeti dober 

govorec. Karizmo. Samozavest. Zanos. Zadnje predavanje, ki mi je bilo noro všeč, je bilo predavanje strokovnjakinje 

za komunikacijo, gospe Irene Potočar Papež, ki nam je podala recept za uspešno poslovno žensko. Če prav pomislim, 

nam je povedala ogromno koristnih stvari, predvsem pa ogromno stvari, ki smo jih pri poslovni komunikaciji že sliša-

li.  

 

Najbolj mi je ostal v spominu sendvič. O tem sendviču smo na predavanjih poslovne komunikacije veliko slišali.  

 

Ko sem se vpisovala na to šolo, sem najprej želela v program poslovni sekretar, pa sem se potem odločila za ekonomi-

sta. Sedaj mi je pa žal! Tako kot mnogi sem tudi jaz imela stereotip, da za tajnico pa res ni treba iti na višjo šolo. Ko 

sem sedaj videla, kako je ta poklic postal vse bolj cenjen in predvsem potreben v podjetjih, sem ugotovila, da se ljudje 

tega premalo zavedamo. Vsi poslovni sekretarji bi morali na ta kongres. Bili bi ponosni nase in na svoj poklic. Preden 

sem šla tja, me je zanimalo, kako izbirajo asistentko leta in na kakšen način pride asistentka do naziva preizkušena 

tajnica. Do tega naziva je dejansko težko priti. Treba je pokazati znanje v štirih sklopih, kot so znanje informacijske 

tehnologije, znanje slovenskega, angleškega nemškega jezika. Če dosežeš več kot 65 % na testiranju, lahko pridobiš 

certifikat preizkušena tajnica. Za asistentko leta je še težje testiranje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospa Tanja Vogrinec je asistentka leta. Z njo smo vse udeleženke na podelitvi doživele svojevrstno presenečenje. Na 

samo podelitev jo je prišel podpreti njen šef (o njegovi prisotnosti nihče ni vedel ničesar) in ji prvi čestital ter javno 

povedal, kako pomembna je v podjetju. To naredi malokdo.  

 

Pa še ena informacija za naša fanta, Matevža in Miho. Na kongresu je bil tudi asistent. Vseskozi je bil v središču 

pozornosti. Obema priporočam, da naslednje leto obiščeta ta kongres. Zagotovo vama ne bo žal. Našemu gospodu rav-

natelju pa predlagam, da najde možnost in naslednje leto pelje na kongres vse poslovne sekretarke in sekretarja, četudi 

samo za en dan. Šele tam se bodo zavedli pomembnosti svojega poklica.  

 

Na koncu naj povem samo še to, da sem z obiskom tega kongresa pridobila ogromno, tako znanja kot tudi poznanstev. 

 

Mirjana L. Poročnik 
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Kaj pravijo o naši Erasmus študentki na Češkem? 
 

Pri urejanju prakse za Rebeko Lesjak nam je pomagala partnerska šola, VOŠ ČASLAV. Zato je 
Rebeko koordinator Erasmus projektov na šoli VOŠ Časlav prosil, da se predstavi njihovim študentom 
in Rebeka je nalogo odlično opravila. Dobila sem spodnji mejl, ki je vreden objave. 

 

REBEKA, ČESTITAM! 

Erasmus koordinatorka, 

Karmen Grudnik 
                                                 

    

 

 

 

 

Dear Karmen, 

 

Last week I used Rebeka for promoting Erasmus programme. Our students had presentations of their economic  
projects and I asked Rebeka to open the presentations with her short presentation about herself, her school and SG 
and her work placement. She was excellent and her presentation was above all my expectations. In a few minutes she 
was able to highlight the most important benefits of Erasmus for young people and to show how beautiful your country 
was. Thanks a lot for sending us such a great student who is very smart but at the same time modest and nice. 
 

Have a nice weekend  

 

Pavel 
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PRAKSA - ČASLAV 

Moram priznati, da je sprememba, ko se po nekem času vrneš v svet pisanja in razmišljanja, velika. 

Odkar sem prišla na Češko, nisem razmišljala o ničemer drugem kot o prostem času in uživanju. 

Hkrati pa me na to šolo vežejo posebni občutki in mi bo vedno v veselje sodelovati na tak ali druga-

čen način. Kaj bi radi slišali? Da se zabavam? Da je nepozabno? Da si nisem mislila, da sem zmož-

na drastičnih sprememb? Morda, da mi je žal, ker sem se odločila za ta korak? Povem vam, SUPER 

JE! Nikakor ne obžalujem ničesar in resnično so presežena vsa moja pričakovanja. Že prvi večer, 

ko me je na postaji čakala celotna družina gospe Szabove, ki je mimogrede direktorica šole, s kate-

ro sodelujemo, so me preplavili posebni občutki, ki jih prej nisem poznala. Vsi se trudijo, da bi se 

počutila kar se da sprejeto in najboljše.  

 

Ne bom utrujala z nalogami, ki mi jih nalagajo v službi, niti ne bom posebej predstavljala podjetja 

kot takega. Dovolj je, če samo omenim, da delam na marketinškem oddelku v podjetju Zenit spol, 

ki proizvaja čistila (tekoča). Zaposleni so enkratni, nimam besed. Nikjer ne boš srečal nevoščljivos-

ti ali pa negativizma. Iz dneva v dan me presenečajo s svojim odnosom, jaz pa se trudim biti prav 

taka.  

Ne morem in ne smem pa zanikati, da sem imela težke trenutke. Na začetku, preden se navadiš, da 

si stran od objema, ki te osrečuje, prijateljev, družine, skratka, vseh tistih, ki ti v življenju veliko 

pomenijo, je težko. AMPAK nisem izgubila optimizma, volje in moči, da tole stvar speljem do kon-

ca, kot se spodobi.  

 

Latinski pregovor pravi, da je izkušnja najboljši učitelj, jaz pa vam povem, da boljše v času šola-

nja ne boste deležni! 

 

 

 

Rebeka Lesjak 
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PRAKSA - DUNAJ 
 

Rad bi napisal nekaj besed o moji praksi na Dunaju. Če bi opisal z eno besedo, bi dejal, da je super.  

Na pot sem se odpravil dan pred pričetkom prakse, da sem se namestil in malo aklimatiziral, stanovanje sem našel takoj in sem 

hitro ugotovil, da sem imel srečo z iskanjem, saj je stanovanje v elitnejšem delu Dunaja, nahaja se v 19. okrožju. Stanovanje je 

ogromno, imam dva sostanovalca, ki sta tudi super, tako da nimam pripomb. Prvi teden v novem kraju je vedno nekaj posebne-

ga, predvsem, da spoznaš, kako vse funkcionira in kaj vse je potrebno, da je bivanje najbolj udobno. Tako sem prvi teden predv-

sem urejal stvari, kot so karta za podzemno, telefon, banka itd. Kje se nahaja podjetje Gorenje, sem že vedel, saj smo bili s šolo 

na ekskurziji, tako da nisem imel problemov z njegovim iskanjem. 

Moj prvi delovni dan je bil skoraj takšen, kot je normalen dan, z razliko, da me je mentor predstavil vsem zaposlenim v podjetju 

in razložil potek dela, potem mi je pokazal, kako se dela s programi, ki jih potrebujemo, in že sem začel z delom. Seveda je delo v 

prvih dneh potekalo pod nadzorom mentorja in mojega sodelavca. Malo me je seveda skrbelo, kako bo vse to potekalo, zaradi 

mojega znanja nemščine, ki seveda ni perfektno, ampak na moje presenečenje večina komunikacije poteka v srbskem, sloven-

skem in šele nato nemškem jeziku.  

Sedaj sta za menoj že dva meseca izmenjave, ki se res hitro bliža koncu, kar malo prehitro. Dunaja si sploh še nisem dodobra 

ogledal (pustimo muzeje, to sem že videl), čeprav smo imeli maja precej prostih dni, ampak je enostavno prevelik. Imajo ogrom-

no dogodkov/koncertov. Ker sem imel malo sreče, sem dobil dve karti za Joa Cockerja. Na koncertu je bilo fantastično, polno 

ljudi, enkratno vzdušje in energija, ki jo ima že kar precej star Joe.  V podjetju imajo poleti ob petkih piknike, in sicervsak drugi 

petek. Vreme na Dunaju je bilo pa do zadnjega tedna fantastično, sonce in toplo, kar je bilo idealno za posedanje v parku (na 

Dunaju jih je ogromno) s pivom v roki.  

 

Lepe pozdrave z Dunaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Jan Ramšak 
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FACEBOOK RAZISKAVA  
Pri predmetu informacijska tehnologija in podatki smo opravili Facebook raziskavo, in sicer koliko je v Sloveniji v 

vseh občinah prijavljenih gostiln in koliko jih je prisotnih na Facebooku. 

 

Najprej smo se morali prijaviti na AJPES, dobili smo uporabniško ime in geslo in s tem lahko poiskali vse občine 

ter gostilne v občinah. Delalo nas je 8 oseb, vsakemu izmed nas pa se je dodelilo 23 občin, lahko smo delali tudi v 

dvojicah, vendar je bilo potem potrebno raziskati 46 občin. V Excelu smo si naredili tabelo z vsemi parametri, ki 

jih je podala profesorica. Poiskati smo morali naslednje: 

 

 Prisoten na FB Da/Ne 

 Naziv firme (gostilne, gostišča, lokala…), 

 Občina (iz katere občine je posamezen lokal),  

 Datum raziskave (kdaj se je delala raziskava), 

 Odprta skupina DA/NE (ali je skupina odprta), 

 Mesec nastopa na FB-ju (kdaj so si ustvarili stran na FB), 

 Število mesecev (koliko mesecev so že na FB-ju od samega nastopa na FB-ju), 

 Število objavljenih albumov (koliko imajo albumov), 

 Število objavljenih fotografij (koliko imajo slik), 

 Število objavljenih fotografij oboževalcev (koliko slik so objavili drugi na zid), 

 Število objavljenih videoposnetkov (koliko imajo videoposnetkov), 

 Število objavljenih dogodkov (koliko dogodkov so objavili, npr.: pustovanje), 

 Število najljubših strani (koliko strani so všečkali-like) , 

 Objava kot stran/skupina/oseba (ali je gostilna na FB-ju kot oseba, stran, skupina), 

 Število oboževalcev/prijateljev (koliko prijateljev imajo), 

 Število objav podjetja od 1. 1.  2013 do 8. 4. 2013 (koliko objav so imeli v tem obdobju), 

 Število komentarjev oboževalcev (koliko je vseh komentarjev po celotnem zidu), 

 Ocena vsebine objav max 1 (najpogostejše objave na zidu, npr.: slike gostilne), 

 Ocena vsebine objav max 2 (druge najpogostejše objave na zidu, npr.: slike hrane), 

 Objavljene nagradne igre ali akcije Da/Ne (ali objavljajo nagradne igre), 

 Ime nagradne igre/akcije 1, 

 Ime nagradne igre/akcije 2, 

 Pomoč uporabnikom preko FB-ja Da/Ne. 

 
Pogoj je bil, da od samega nastopa na Facebooku pa do dne zadnjih objav poiščemo in popišemo vse parametre. Bilo je veli-

ko nejasnosti, in sicer skoraj pri vsakem parametru. Zato smo sproti spraševali, če česa nismo razumeli. 

 

Pri nekaterih gostilnah, prisotnih na Facebooku, je šlo zelo hitro, kajti nekateri niso imeli slik, videoposnetkov, ne komentar-

jev, skoraj nič objavljenega. 

Pri nekaterih gostilnah, prisotnih na FB- ju, pa je raziskava trajala zelo dolgo in bilo je zamudno, kajti nekateri od njih so 

imeli toliko objav, komentarjev in slik ter vsega skupaj, da je trajala raziskava za eno gostilno kar pol ure, morali smo seveda 

raziskati od začetka nastopa na FB-ju in nekateri so se na FB pojavili že leta 2009, kar pomeni ogromno dela. 

Končali smo jo tako, da sem jaz potem vsako posamezno raziskavo dala v skupen Microsoft Office Excel. Seveda se raziska-

va še nadaljuje, več o tem v naslednji ŠUS reviji.  

 

 

 

 

 

 

 

Kornelija Afrodite Breznik 
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Višja strokovna šola Slovenj Gradec redno  razpisuje nagradne natečaje za študente višje strokovne šole . Za vsak 

natečaj poišče podjetje, ki sponzorira nagrade, ki jih potem podeli najboljšim študentom. 
 

REZULTATI 5. NAGRADNEGA NATEČAJA 

Natečaj je sponzoriralo podjetje: 

 

 

NAJBOLJŠA PESEM: 

Ivana Frajman 
 

Ti črna senca, ki blodiš pred menoj, 

ti beli angel, ki hodim za teboj. 

Kje ostanek mojih misli je, 

kam izgubile besede vse so se? 

Ničesar več napisati ni, 

vse poznano je že med ljudmi. 

Kam odšli so tisti vilini, 

ki vse pogrešano so ti vrnili? 

S čim svojo moč pridobiti, 

kako prezeblo dušo obuditi? 

Je potrebno zapreti oči 

ali samo verjeti v čar noči? 

 

NAJBOLJŠA FOTOGRAFIJA NA TEMO SNEŽNE RADOSTI 

Teja Oder 
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NAJBOLJŠI AFORIZEM: 

Rebeka Lesjak 
 

Teža tvojih misli je groteska življenja. 

Iskrenost je vrlina skromnih ljudi. 

Ne nosi oklepa, saj boš vedno ovit v hlad. 

Vsakič ko zapostaviš lastno mnenje, izgubiš del sebe. 

Glej s srcem, ljubi z očmi. 

Sreča spremlja pogumne. 

Ne razmišljaj o preteklosti. Ne sanjaj o prihodnosti. Živi tukaj in zdaj. 

Zavist omejuje. Zavist duši. Zavist razdvaja. 

Slabo gre v življenju tistim, ki jim je venomer dolgčas. Brezdelje ubija. 

Samo en objem na tem svetu osvobaja in osrečuje. Tvoj. 

Ljubezen je svoboda. 

Kdor išče napake, bo našel samoto. 

Stopaj po poti modrosti. 

Znanje in delo plemenitita blaginjo. Vse ostalo so želje, ki jim sledi razočaranje. 

Postavi pričakovanja visoko v nebo in nikdar ne boš okusil sreče. 
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA 

 

Glavna urednica: Rebeka Lesjak 

Urednika: Samo Kramer, Janja Razgoršek 

Glavna grafična oblikovalka: Tadeja Urnaut 

 

 

 

 

Članki: 

Samo Kramer 

Tadeja Urnaut 

Karmen Panič 

Monika Kovač 

Mirjana L. Poročnik 

Karmen Grudnik 

Milena Štrovs Gagič 

Rebeka Lesjak 

Jan Ramšak 
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