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Spoštovane študentke in študentje Višje strokovne šole Slovenj Gradec
Ponosen in vesel sem, da ste se odločili, spoštovani študentje in študentke, za študij na naši šoli.
Prepričan sem, da ste se pravilno odločili in da bomo vsi, ki delamo v njej, opravičili vaše zaupanje.
Kot ste lahko opazili, imamo odlične pogoje za študij, druženje, raziskovanje in udeležbo v
najrazličnejših aktivnostih. Nenehno posodabljanje programov, tehnike in pristopa k študentom tako
vam kot tudi nam omogoča, da je študij še bolj zanimiv, istočasno pa radovednost in ustvarjalni duh
dopolnjujemo s strokovnimi ekskurzijami in gostovanji strokovnjakov v šoli. Veselim se vaših uspehov,
ki jih skupaj z našimi predavatelji— mentorji dosegate na različnih tekmovanjih, saj so izredno dobri in
uvrstitve visoke.
V naši šoli deluje tudi študentska skupnost, ki je zelo prizadevna in marljiva, pa Klub diplomatov in
Izobraževalni center višje šole, kjer lahko pridobivate dodatna znanja in se udeležujete najrazličnejših
brezplačnih predavanj in seminarjev.
Za vse, ki si želite svoje znanje še dodatno nadgraditi in pridobiti mednarodne reference, je na voljo
projekt Erazmus, ki vam omogoča odhod v tujino, poglobitev znanja tujega jezika in izkušenj na
mednarodnem področju. Skratka, v šoli skrbimo za to, da bi naši udeleženci pridobili vse tiste
kompetence, ki jih bodo jutri lahko unovčili v gospodarstvu in s pomočjo katerih bodo znali opraviti
zadane naloge v podjetjih, v katera bodo odšli.
Kot ravnatelj vam želim, da se v šoli dobro počutite, odkrijete v sebi vse tiste sposobnosti in skrite
potenciale, ki se nahajajo v vas, in da od nas, kot ponosni diplomanti, odidete polni znanja v podjetja
kot strokovnjaki in izobraženi ljudje z znanjem.
Bodite vedri, nasmejani, polni optimizma in dobre volje, saj so to vse sopotniki na vaši poti, ki vas
bodo kot najboljši prijatelji spremljali in pripeljali do najvišjih ciljev in vrednot v življenju: sreče,
poštenja, znanja in odgovornosti.
Veselim se sodelovanja z vami in vas skupaj s predavateljskim zborom prisrčno pozdravljam na Višji
strokovni šoli v Slovenj Gradcu. Dobrodošli.

Zmagovalna ekipa VSŠ v projektu Jean Monet
Ravnatelj VSŠ:
mag. Samo Kramer

1

NOVEMBER 2013, št. 28

KAZALO
UVOD: BESEDA RAVNATELJA…………………………………………………………..1
IZID VOLITEV IN PRVI SESTANEK ŠTUDENTSKEGA SVETA………………….……3
BESEDA PREDSEDNICE ŠTUDENTSKE SKUPNOSTI…………………………….…...4
BESEDA PODPREDSEDNICE ŠTUDENSKEGA SVETA………………………………..5
BESEDA GLAVNE UREDNICE IN GRAFIČNE OBLIKOVALKE ŠUS-a…………….…6
BESEDA UREDNICE FACEBOOK STRANI……………………………………………...7
PREDSTAVITEV PREDSTAVNICE 1. LETNIKA POSLOVNI SEKRETAR………….….8
RAZPIS 6. NAGRADNEGA NATEČAJA……………………………………………….…9
KARIERNI IZOBRAŽEVALNI CENTER………………………………………………....10
TEKMOVANJE »KLJUČ USPEŠNIH PODJETIJ« …………………………………….….11
STROKOVNA EKSURZIJA V MUZEJ PREMOGOVNIKA VELENJE………….……….12
OBISK PODJETNIŠKEGA CENTRA V SLOVENJ GRADCU…………………….……...13
OBISK KNJIŽNJICE……………………………………………………………….…….…14
NAREDI SI SAM! …………………………………………………………………….….…15
NACIONALNA KONFERENCA SIDRO IN ……………………….………….…….….…16
…ERASMUS PROJEKT………………………………………………………………….…17
STROKOVNA EKSKURZIJA V GORENJE, D. D. ………………..…………………...….18
STROKOVNA EKSKURZIJA V SIQ IN OBISK FORUMA INOVACIJ TER OBISK
BANKE SLOVENIJE…………………….……………………………...………………….19
ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA….…………………………………………………….20

2

NOVEMBER 2013, št. 28

IZID VOLITEV IN
PRVI SESTANEK ŠTUDENTSKEGA SVETA IN
UREDNIŠKEGA ODBORA V NOVI SESTAVI
Študentska skupnost Višje strokovne šole Slovenj Gradec je pričela s svojim delom v študijskem letu 2013/14 že
prvi dan predavanj, in sicer 1. 10. 2013. Študentski svet višje strokovne šole je ugotovil, da je potrebno izvesti
volitve nadomestnega člana. Na volitvah, ki so potekale dne 23. 10. 2013 sta kandidirali dve študentki, in sicer
Nina Klep in Tjaša Sidar. Največ glasov je dobila Nina Klep in tako je bila izvoljena za novo članico študentske
skupnosti.
Volitve so potekale brez posebnih težav, za kar je poskrbela pridna in vestna volilna komisija v sestavi:
Veronika Šmon, Mirjana Poročnik, Karmen Panič, Anita Pranjkovič in Mojca Hren.
Študentski svet v novi postavi je imel svoj prvi sestanek 28. 10. 2013, ko izvolili tudi predsednico
Veroniko Šmon ter urednico časopisa ŠUS Kornelijo Breznik in urednico Faceboook strani višje strokovne šole
Moniko Kovač.

Sestanek je potekal v zelo konstruktivnem vzdušju z novimi idejami za delo študentske skupnosti v letu 2013/14:
nagradni natečaji, študentski časopis, brucovanje, sodelovanje z ostalimi višjimi strokovnimi šolami in podobno.
Novice v zvezi z delom študentske skupnosti bodo seveda ažurno objavljene na Facebook strani višje strokovne
šole.
mag. Janja Razgoršek
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BESEDA PREDSEDNICE ŠTUDENTSKE SKUPNOSTI
Sem študentka 2. letnika Poslovni sekretar in hkrati predsednica Študentskega sveta. Poleg rednega študija se
trudim, da bi študente naše šole povezala v delujočo skupnost, povečala sodelovanje z drugimi šolami.
Prioriteta pri oblikovanju zamisli pa bodo želje in predlogi študentov.
V prostem času rada igram odbojko in se ukvarjam s petjem. Sem zelo komunikativna, družabna oseba in rada
pomagam drugim. Prav zaradi tega pa se lahko vsak izmed vas obrne name.

V novem študijskem letu vam želim veliko uspeha.

Veronika Šmon
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BESEDA PODPREDSEDNICE ŠTUDENTSKEGA
SVETA
Po končani srednji šoli, vzporednem študiju, nekateri celo že z diplomo v žepu smo se podali na novo študijsko
pot in novim izzivom naproti. Ko smo prvič vstopili v učilnico, nihče od nas ni vedel, kaj naj pričakuje od šole,
profesorjev, sošolcev. Vsi smo vsi bili precej zmedeni in prestrašeni. Vendar je bilo vse to zaman. Ko je v
učilnico vstopila profesorica, se je ustvarila pozitivna atmosfera. Z vsakim novim predavanjem smo postali bolj
prepričani, da smo se pravilno odločili, ko smo se vpisali v Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu.
Odnos med nami in profesorji je sproščen, veliko debatiramo in se učimo ne samo za ocene in diplomo,
temveč za življenje, ki nas čaka po končanem študiju.
Celoten kolektiv šole nas spodbuja na vsakem našem študijskem koraku in nam daje upanje, da naše znanje ni
zaman in nas trenutno prenatrpan trg potrebuje.
Kot kandidatka za študentski svet se zavedam, da predstavljam komunikacijsko vez med študenti in
vodstvom šole. Kolikor bo v moji moči, bom zastopala pravice in interese študentov ter jih usmerjala in podpirala,
ko bodo potrebovali pomoč.

Nina Klep
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BESEDA GLAVNE UREDNICE IN
GRAFIČNE OBLIKOVALKE
ŠTUDENTSKEGA ČASOPISA ŠUS
Pozdravljeni vsi bralci ŠUS–a.
Sem Kornelija Afrodite Breznik, študentka Višje strokovne šole, smer Poslovni sekretar. V letošnjem letu sem
bila izbrana za urednico in grafično oblikovalko študentskega časopisa ŠUS.
Ker sem doslej pri vseh predmetih dobro oblikovala stvari, se tudi nisem branila, zato sem z veseljem sprejela to
vlogo.
Vsi skupaj se bomo potrudili, da vam bomo v časopisu pripravili in predstavili kar se da zanimive članke.
Prepričana sem, da smo na tej šoli talentirani študentje in študentke in ravno zaradi tega bi bilo zanimivo, da bi
tudi vi napisali kakšen članek z razno raznimi idejami ali zamislimi. Tako bo ta časopis še bolj aktualen,
obširen, zanimiv in zabaven.
Če imate ideje in zamisli, kar pogumno, napišite članek in mi ga posredujte na moj e-naslov.
E-mail: kornelija.hanika15@gmail.com

Kornelija Breznik
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BESEDA UREDNICE FACEBOOK STRANI
Pozdravljeni dragi študentje in bralci,
sem Monika Kovač, študentka 2. letnika, smer Poslovni sekretar in to leto sem se javila, da bom jaz urejevala in
obveščala študente Višje strokovne šole preko Facebook strani. Ker imam umetniško žilico, sem se vpisala na
umetniško Gimnazijo in jo tudi uspešno dokončala. V preteklosti sem se aktivno ukvarjala s športom, vendar mi
sedaj veliko časa vzamejo šola in dodatne obveznosti. Ker pa bomo kmalu na šoli imeli športno srečanje šol, si
bom vzela čas za 'špil' ali dva. Za tekoče novice o dogajanju v okviru šole pojdite na Facebook strani Višje
strokovne šole.

Monika Kovač
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PREDSTAVITEV PREDSTAVNICE 1. LETNIKA POSLOVNI
SEKRETAR
Kako naj človek predstavi samega sebe v dobi, ko so naše edine veljavne osebne izkaznice na Facebooku. Če te
tam ni, te ni. (Vem, da boste čekirali moje ime, priznajte, we allllll do it!) Ravno zato bi o sebi rada povedala
nekaj drugačnega. Ko so me sošolci »izvolili« za predsednico razreda, je brainstorming v moji glavi izgledal
nekako takole: »Dajte nehat, ne bom«, a ni bilo dolgo, ko sem ugotovila, da mi je to dejansko zelo domače.
Že štiri leta delam kot novinarka in voditeljica na Koroški regionalni TV, kjer prenašam mnenja in informacije od
ljudi za ljudi. V svoji »službi« iščem in kopljem za odgovori in pri tem »jezika ne šparam«, upam povedati
mnenje tudi, če to, kot jim rada rečem, pomembnežem (beri ravnatelju in učiteljem) ni všeč. Počutila bi se
neumno in naivno, če bi govorila o »predvolilnih« obljubah.
Kaj pa vem, kaj vam lahko ponudim, saj sem na tej šoli šele 3 tedne! Za interese se je potrebno boriti skupaj!
Najbrž pritožb tako ali tako nimate veliko, glede na to, da je to neverjetno topla in domača šola in to mi lahko
verjamete na besedo, ker obiskujem še Filozofsko fakulteto v Mariboru — ni primerjave in res je super občutek,
ko te profesor po slabem tednu predavanj kliče po imenu! Intuicija mi pravi, da se bomo na tej šoli imeli
ODLIČNO in če bom lahko sama pripomogla h kakovosti našega bivanja in k temu, da bo naša študentska beseda
obveljala, še toliko bolje.

Tjaša Sidar
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RAZPIS 6. NAGRADNEGA NATEČAJA
Tako kot vsako leto do sedaj, je tudi letos razpisan nagradni natečaj.
Letošnja tema natečaja je najbolj inovativna fotografija na šoli.
Pokažite svojo ustvarjalnost in ustvarite najboljšo, najbolj smešno, najbolj inovativno fotografijo in si
"prislikajte" lepo nagrado.
Lahko se fotografirate sami ali v skupini, tri najbolj inovativne fotografije bodo tudi nagrajene.
Ne glede na to, ali boste fotografirali s profesionalnim ali navadnim fotoaparatom, telefonom, ki ga zagotovo vsi
nosite s seboj, vas vabimo, da se natečaja udeležite v čim večjem številu.

SODELUJ TUDI
TI.
Nina Klep
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KARIERNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER NA VSŠ
Ustvarite svojo kariero.
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
V novem študijskem letu 2013/2014 ste se v mesecu oktobru v velikem številu že prijavili na tečaje nemškega
jezika.
Pričeli smo že z začetnimi in nadaljevalnimi tečaji.
Si želite pridobiti nove veščine in znanja s področij komunikacije, reševanja konfliktov ter motivacije ter
izpopolniti znanja iz računalništva in računovodstva?
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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TEKMOVANJE »Ključ uspešnih podjetij«
Pri predmetu Trženje v 1. letniku programa EKONOMIST smo izvedli tekmovanje na temo
»Ključ uspešnih podjetij«.
Po glasovanju študentov sta si 1. mesto razdelili dve študentki, in sicer:
Monika Rutnik, ki je predstavila BARCAFFE, in
Brigita Knap, ki je razvozlala skrivnost uspeha podjetja WALT DISNEY.

Čestitke.

Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V MUZEJ
PREMOGOVNIKA VELENJE
V četrtek, 10. 10. 2013, smo si študentje drugih letnikov Višje strokovne šole Slovenj Gradec ogledali muzej
Premogovnika Velenje.
Premogovnik Velenje je eden najbolj varnih in tehnološko razvitih premogovnikov na svetu, a kljub temu je bil
pri nekaj posameznikih strah še kako prisoten. In kaj je bil glavni razlog za ta strah? Majhno dvigalo, ki nas je
popeljalo 138 m globoko, kjer nas je nagovoril Anton Aškerc. Skozi celoten ogled nas je spremljal njegov glas, ki
nam je skozi zgodbice predstavil več kot 135-letno zgodovino premogovnika.
Za tiste, ki smo bili prvič na ogledu, je bil najbolj zanimiv prikaz »ko gre nekaj hudo narobe«
in pa seveda vožnja s podzemnim vlakcem.
Po koncu naše podzemne pustolovščine smo na svoj račun prišle še študentke, saj so nas obdarili s koledarji
rudarjev s sloganom »Stojimo trdno in pokončno do leta 2054.«
Spoznanje krutega življenja rudarjev nam je dalo misliti in večina od nas jih spoštuje in občuduje še bolj, kot prej.
Pa srečno, kameradi!

Karmen Panič
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OBISK PODJETNIŠKEGA CENTRA
V SLOVENJ GRADCU
V ponedeljek, 21.10. 2013, smo pri predmetu OPD s študenti 2. letnika,
programa Poslovni sekretar, obiskali Podjetniški center Slovenj Gradec.
Sprejela nas je direktorica centra, gospa Katarina Žagar, ki nam je najprej razkazala razstavljene izdelke domačih
ustvarjalcev in oblikovalcev. Nato nam je predstavila pomen in dejavnosti Podjetniškega centra.
Sledila so predavanja na temo Organizacija poslovnih dogodkov, ki jih je predavateljica podkrepila s praktičnimi
primeri in izkušnjami iz prakse. Zato so ji študenti z zanimanjem prisluhnili in sodelovali v razpravi.
Obisk je bil koristen in prijeten, saj je študentom na najboljši možni način približal konkretno izkušnjo, ki so jo
lahko povezali s teoretičnim znanjem.

Silva Ledinek, univ. dipl. ekon.
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OBISK KNJIŽNICE
V sredo, 30. 10. 2013, smo se študenti 2. letnika Poslovni sekretar pod vodstvom prof. Sonje Smolar odpravili v
Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravnah.
Najprej smo se sprehodili do kuharjeve dvorane, kjer nam je vodička opisala zgodovino knjižice in gradu.
Pokazala in predstavila nam je tudi faksimile Dalmatinove Biblije, miniaturne knjige, čitalnico in še mnogo več.
Najbolj zanimivo pa nam je bilo, ko nam je pokazala omaro, ki ima predal, ki je bil namenjen molitvi.
Ogledali smo si sistem evidentiranja in razporejanja knjig v knjižnici.
Za konec pa še arhiv, kjer so posebni pogoji glede varovanja, temperature in vlažnosti zraka.
Ogled knjižnice nam je ostal v lepem spominu, saj smo izvedeli veliko novega.

Veronika Šmon
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NAREDI SI SAM
ŠUS je revija, ki je namenjena vsem študentom višje strokovne šole v Slovenj Gradcu.
Do sedaj so bile v njem vsebine, ki so vam prikazale življenje na šoli, tekmovanja, ki so se jih udeležili študentje
naše šole, izleti in druge vsebine.
Letošnji ustvarjalci revije si prizadevamo da bi revijo naredili še malce bolj zanimivo, zato vam predstavljamo
novo rubriko v našem ŠUS-u, in sicer »Naredi si sam«.
V tej rubriki boste vsakič prebrali kaj koristnega in to poskusili narediti tudi sami. Prva tema v rubriki naredi si
sam bo "Kako sami poskrbeti za zdrave nohte?"
Upamo, da vam bo rubrika všeč in boste z veseljem preizkusili naše ideje.

UREJENI NOHTI
Urejeni nohti so pomemben del vaše zunanje podobe, saj dajejo informacijo o tem, kako skrbite zase in kako
urejeni ste. Kljub vsemu pa vsi nimajo sreče, da bi se rodili z močnimi nohti. A dobra novica je ta, da lahko
marsikaj naredite sami. Da bi imeli sijoče in zdrave nohte, lahko pripomorete tudi s primerno nego. Pazite, da
nohte pilite le v eno smer, saj boste s tem preprečili cepljenje nohtov. Če so vaši nohti krhki in lomljivi,
dermatologi svetujejo uživanje biotina, vitamina B7, ki lahko, kot je pokazala ena izmed raziskav, poveča
debelino vašega nohta za kar 25 odstotkov. Vsake toliko časa svojim nohtom privoščite tudi nekaj počitka.
Odstranite lak za nohte in pustite, da pridejo do zraka. Nanje nanesite vlažilno kremo in pustite, da se zdravilne
snovi dobro vpijejo vanje.

Nina Klep in Anita Pranjkovič

15

NOVEMBER 2013, št. 28

NACIONALNA KONFERENCA SIDRO IN ERAZMUS
PROJEKT
V četrtek, 10. 10. 2013, je na Brdu pri Kranju potekala Nacionalna konferenca o socialni in državljanski
odgovornosti – SIDRO. Na konferenci smo s Šolskega centra Slovenj Gradec aktivno sodelovale:
Karmen Grudnik s predstavitvijo prispevka Učinki 'incoming' in 'outgoing' mobilnosti Višje strokovne šole
Slovenj Gradec (2003–2013),
Vesna Robnik s predstavitvijo projekta Ko pouk verstev in etike postane pouk medkulturnega dialoga,
Darja Sovinc s predstavitvijo mednarodnega projekta Mladi podjetniki v Evropi.

Povzetki prispevkov so dostopni na povezavi: http://www.zrss.si/sidro/files/SIDRO2013-zbornik.pdf.
Iz aktivnosti projekta Erazmus mobilnost sem v svoji predstavitvi na konferenci izpostavila dobro prakso
sodelovanja s šolo VOŠ Časlav, Češka (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Čáslav). Zakaj ravno sodelovanje s to šolo? Ker so aktivnosti te mobilnosti ves čas »doživljale« nadgradnjo:
S šolo smo začeli sodelovanje v letu 2009, ko so zaposleni VSŠ izvedli enotedensko outgoing mobilnost,
v okviru katere so naši predavatelji za češke študente izvajali predavanja in spoznavali njihov način dela. Leta
2010 so partnerji vrnili obisk. Pomembna izboljšava incoming mobilnosti je bil dogovor o posredovanju šol
pri urejanju Erazmus prakse naših študentov na Češkem in čeških študentov pri nas. V letih 2011, 2012 in
2013 je potekala realizacija. V tem obdobju je prišlo tudi do širitve sodelovanja, in sicer na nivo srednjih šol,
SŠSGM in srednja šola iz Časlava - Střední průmyslová škola, sta sodelovali v okviru programa
Leonardo da Vinci.
Pozitivna posledica vseh aktivnosti sodelovanja z VOŠ Časlav je bila okrepitev delovanja in prepoznavnosti
VSŠ SG v gospodarskem okolju. Navezali in okrepili smo stike s podjetji doma in v tujini.
V domačem gospodarskem okolju je zlasti postalo intenzivnejše sodelovanje s podjetjem Grammer Automotive
Slovenija, d. o. o.
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Zasledili pa smo tudi vidnejše delovanje VSŠ v negospodarskem okolju. V prispevku sem izpostavila
vključitev čeških študentov, ki so bili na praksi pri nas, v aktivnosti Prve osnovne šole Slovenj Gradec pri
pripravi projekta Evropska vas 2012.
Luboš in Jana, ki sta bila z našim posredovanjem na Erasmus praksi v Slovenj Gradcu, sta vzpostavila vez med
višjo šolo in osnovno šolo, kar se zdi na prvi pogled malce nenavadno sodelovanje. Pa vendar,
projekt Erazmus +, ki se odpira za obdobje 2014–2020, govori, med drugim, tudi o taki širitvi sodelovanj
med institucijami znotraj mobilnosti.

Takole sta Jana in Luboš učila
učence 1. OŠ osnovnih izrazov v češkem
jeziku.

Vsekakor se bom kot koordinatorka Erazmus mobilnosti trudila dobro prakso sodelovanja z VOŠ Časlav vpeljati
kot način dela tudi v sodelovanje VSŠ SG z drugimi tujimi izobraževalnimi institucijami.

Erazmus koordinatorka,
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V GORENJE, D. D.

V četrtek, 7. 11. 2013, smo šli študentje programa ekonomist v okviru Poslovne logistike na strokovno ekskurzijo
v skupino Gorenje, d. d. Najprej so nas peljali v modro dvorano, kjer so nam zavrteli film o razvoju podjetja vse
do danes. Pokazali so nam celotno proizvodno linijo hladilnikov in pomivalnih strojev ter nam razkazali
avtomatsko skladišče Navis in njegovo delovanje. G. Krepl, ki je bil naš vodič, nam je podal veliko zanimivih
informacij o poteku proizvodnje, pripadajoči logistiki in potrebnem načrtovanju. Pridobili smo veliko informacij s
področja planiranja proizvodnje, predvsem pa nas je navdušilo avtomatsko skladišče Navis, kjer smo dobili
vpogled v moderno in z roboti podprto delovanje skladišča. Pridobili smo praktična znanja, ki jih bomo nekateri
sigurno uporabili pri svojih zaposlitvah.

Mirjana Poročnik
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STROKOVNA EKSKURZIJE V SIQ IN OBISK FORUMA
INOVACIJ TER OBISK BANKE SLOVENIJE
V torek, 12. 11. 2013, smo študenti programa Ekonomist v okviru strokovne ekskurzije obiskali Slovenski inštitut
za kakovost in meroslovje v Ljubljani. Predstavili so nam svoje laboratorije, v katerih opravljajo preizkuse
kakovosti in varnosti materialov, s čimer nam, potrošnikom, zagotavljajo varnost pri uporabi izdelkov. Pripravili
so nam tudi zelo zanimivo predavanje o delu in viziji inštituta ter nam predstavili svoje podružnice po svetu.
Predvsem pa so nam še bolj približali pomembnost certifikatov, tako za podjetja kot tudi za nas, potrošnike.
V drugem delu strokovne ekskurzije smo se odpravili v Cankarjev dom na 8. Slovenski forum inovacij.
V preddverju so bile predstavljene inovacije proizvodnih podjetij in posameznikov, storitvene inovacije podjetij
in posameznikov ter poslovni modeli. V kletnih prostorih pa so sočasno potekala predavanja v štirih dvoranah.
Razdeljena so bila na mednarodni program, poslovno-inovacijski program ter na evropski dan.
Med zanimivejšimi je bila okrogla miza »Izkušnje, obeti in priložnosti za inovativno prihodnost slovenskega
turizma«. Prisotni smo bili tudi na podelitvi priznanja »Sejalec leta 2013«, v sklopu tega pa smo tudi poslušali
predavanje v
angleškem jeziku, kjer so nam predstavili model avstrijske vasice, ki na inovativen način razvija in promovira
svoje turistične storitve.

Slovenski forum inovacij

V sredo, 15. 11. 2013, pa smo se študentje
1. in 2. letnika programa Poslovni sekretar in
1. letnika Ekonomist udeležili strokovne
ekskurzije in si ogledali Banko Slovenije in 8.
Forum inovacij.
V Banki Sloveniji so imeli to čast, da smo
lahko kot eni izmed redkih Slovencev vstopili
v zakladnico Banke Slovenije. Na 8. Forumu
inovacij pa smo si ogledali najboljše
slovenske inovacije.
Banka Slovenije
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