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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC,
ŠOLA Z MEDNARODNIMI IZKUŠNJAMI IN ŠTEVILNIMI
PRIZNANJI
»Ljudje, ki verjamejo v poraze, niso nikoli verjeli v zmago.«
Življenje je sestavljeno iz svetlih in temnih trenutkov. Kateri trenutki prevladujejo v našem življenju, je odvisno
od poti, ki vodijo posameznika do izbranega cilja.
Vsi, ki ste se vpisali v našo šolo z željo, da bi dosegali svetle cilje, ste se zagotovo odločili prav, saj imamo pri
nas strokovno usposobljene predavatelje, najnovejšo tehnično opremo, pozitivno naravnanost in sproščeno okolje,
kar vam bo pomagalo na vaši poti uresničevanja ciljev.
Smo šola, ki podpira prizadevanja, ideje in kreativnost naših študentk in študentov, na kar smo še posebej
ponosni.
Vpeti smo v mednarodni projekt ERASMUS+ in v številne druge projekte ter aktivnosti, ki našim študentom in
predavateljem predstavljajo možnost pridobivanja novih znanj, spretnosti in sposobnosti, ki so v današnjem
globalnem svetu še kako pomembne.
Ne moremo vplivati na hitrost sprememb, ki se danes dogajajo okoli nas, lahko pa jih izkoristimo kot priložnosti
in jih obrnemo sebi v prid. Le vedeti moramo, kaj si želimo in kje si želimo biti jutri, katera znanja potrebujemo
in kako jih bomo znali in si jih upali uporabiti.
»Znanje je največji kapital, ki se obrestuje z modrostjo.«
To je ena izmed misli, ki nas v šoli vodi do uspehov.

mag. Samo Kramer in mag. Tanja Fajon,
evropska poslanka RS

veleposlanik RS in stalni predstavnik v Svetu
Evrope, g. Damjan Bergant
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V naši šoli gostujejo strokovnjaki in predstavniki iz najrazličnejših področij in panog. Na ta način in s pomočjo
številnih strokovnih ekskurzij smo nenehno povezani z gospodarstvom in trendi, ki se v gospodarstvu ves čas
spreminjajo.

amfiteater evropskega parlamenta v Strasbourgu

Naši študentje imajo možnost opravljati prakso v tujini, kar jim omogoča pridobitev dodatnih strokovnih
kompetenc, izkušenj, veščin in znanj, ki jim kasneje odpirajo vrata na trgu dela.
Številna druženja, dodatni seminarji in možnosti, ki jih šola nudi vsem, ki so pri nas vpisani, so zagotovo
zagotovilo za uspešno pridobivanje, utrjevanje in izkoriščanje znanja.

Zato prisrčno vabim vse, ki si želite, da bi bili del našega tima, na informativne dneve v našo šolo, kjer
boste lahko s svojo ustvarjalnostjo in mladostno energijo pridobili znanja, ki vam bodo odpirala vrata na
poti vaše kariere.

mag. Samo Kramer
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INFORMATIVNI DAN
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VPIS 2014/2015
Verjetno vas v tem trenutku že preletavajo misli, kam in kako v naslednjem študijskem letu, kam se vpisati, katera
znanja želite pridobiti, kaj želite postati … Mogoče ste že zaposleni in vas zanima izredni študij ob delu, kjer prav
tako želite pridobiti dodatna znanja, ki vam bodo pomagala pri vašem delu ali mogoče pri iskanju nove službe.
Teh vprašanj je v tem času res veliko, zato vam ponujamo nekaj osnovnih informacij, ki vam bodo, upam,
pomagale odgovoriti na kakšno izmed vprašanj oz. dilem.
V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec izobražujemo študente v dveh višješolskih izobraževalnih programih, in
sicer v programih Ekonomist in Poslovni sekretar, ki sta oba podrobno predstavljena na naši spletni strani. V
obeh programih ponujamo tako redni kot tudi izredni študij. Prostih vpisnih mest za študijsko leto 2014/2015 za
redni študij je 135 (Ekonomist 90 in Poslovni sekretar 45), za izredni študij pa 160 (Ekonomist 100 in Poslovni
sekretar 60). Podrobneje bomo oba programa, in seveda podali tudi vse ostale informacije, predstavili na
informativnem dnevu, ki bo v petek, 14. 2. 2014, ob 10. uri, ter v soboto, 15. 2. 2014, ob 9. uri, v predavalnici
P15.
Prijavni postopek (enak je za redni in izredni študij)
1. prijavni rok poteka najkasneje do 7. 3. 2014: na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje (seveda pa
bo povezava tudi na naši spletni strani, kjer bo objavljen tudi Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za
študijsko leto 2014/2015) bo objavljen elektronski obrazec za prijavo v 1. prijavnem roku. Obrazec je potrebno
elektronsko izpolniti, ga natisniti, podpisati in ga poslati na Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot
na Lavo 22, 3000 Celje. To je potrebno storiti najkasneje do 7. 3. 2014. Obrazec bo na spletni strani dosegljiv od
24. 2. 2014 do 7. 3. 2014. Kandidatom, ki so končali srednješolsko izobraževanje od junija 2002 naprej, ni
potrebno prilagati nobenih dokazil, ostali, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje pred junijem 2002, pa
morajo priložiti tudi ustrezna dokazila, ki so navedena v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje za
študijsko leto 2014/2015. Od oddaje prijavnega obrazca naprej vsa komunikacija poteka preko elektronske oz.
klasične pošte. Najkasneje do 24. 7. 2014 bodo kandidati dobili obvestilo o izbirnem postopku, nato pa sprejete
kandidate šola povabi k vpisu, ki bo potekal predvidoma od 16. 8. 2014 do najkasneje 25. 8. 2014.
2. prijavni rok – od 1. 9. 2014 do 5. 9. 2014: Višješolska prijavna služba zbira prijave po postopku, ki bo
natančneje določen v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto
2014/2015. Najkasneje do 23. 9. 2014 bodo kandidati dobili obvestilo o izbirnem
postopku, nato pa sprejete kandidate šola povabi k vpisu, ki bo potekal predvidoma
najkasneje do 1. 10. 2014.
Dobrodošli na informativnem dnevu, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša
vprašanja. Prav tako vam bomo z veseljem odgovorili, če nas pokličete na telefonsko
številko 02 884 65 02, ali pa nam pišete po elektronski pošti na naslov
visja.sola@sc-sg.si.
Dobrodošli na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec, ŠOLI S ŠTEVILNIMI
PRIZNANJI IN MEDNARODNIMI IZKUŠNJAMI,
KJER IMA VSAK ŠTUDENT SVOJE IME.
Referent:
Mitja Hudovernik
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POGLED V LETO 2013
KAJ SE JE NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI DOGAJALO V LETU 2013?
Preteklo leto je bilo za našo šolo nadvse zanimivo in pestro. Dokazujemo, da lahko postopno, z majhnimi koraki,
uspešno pridemo do zastavljenih ciljev.





Januar 2013
Kmalu po novem letu so se na praktično izobraževanje podali redni študenti 1. letnika obeh programov,
Ekonomist in Poslovni sekretar.
Odvijala se je promocija šole ob bližajočem se informativnem dnevu. Potekali so zagovori diplomskih nalog.
Februar 2013
Na začetku meseca je izšla že 26. številka študentskega časopisa ŠUS. Vse številke študentskega časopisa so
dostopne na spletni strani šole: http://www.sc-sg.net/visja/index.php/studentska-skupnost/2-uncategorised/23sus-arhiv.html . Bližajo se informativni dnevi za bodoče študente.



Sredi februarja študenti 2. letnika Ekonomist v okviru predmeta Prodaja obiščejo podjetje TUS KO-SI, d. d.



Po zimskih počitnicah se konec meseca začne tečaj računovodstva za samostojne podjetnike.



Marec 2013
Marec smo začeli s slovesno podelitvijo diplom že 14. generaciji diplomantov in diplomantk naše šole.

7

FEBRUAR 2014, št. 29



Sredi meseca so potekali zagovori diplomskih nalog.
V predzadnjem tednu sta našo šolo v okviru mednarodnega projekta Erasmus obiskala gosta iz Belgije, Jean
in Monique Dewaerheid.



19. 3. 2013 se je na šoli začel tečaj računovodstva.



April 2013
Na praktično izobraževanje so se podali redni študenti 2. letnika obeh programov, Ekonomist in Poslovni
sekretar, dva od njih pa sta se v okviru projekta Erasmus odpravila v tujino. Rebeka Lesjak je praktično
izobraževanje opravljala v Čáslavu na Češkem, Jan Ramšak pa na Dunaju.



V prvi polovici meseca se začne tudi začetni tečaj nemškega jezika, nadaljuje pa se tečaj Excela.



Na obisku se v okviru projekta Erasmus mudijo gostje iz češkega Čáslava, ki gostujejo tudi na Srednji šoli
Slovenj Gradec in Muta.



Sredi meseca so bile podeljene nagrade najboljšim študentom na 5. nagradnem natečaju. Nagrade so prejele
Ivana Frajman, Rebeka Lesjak in Teja Oder.

8

FEBRUAR 2014, št. 29











Tik pred prvomajskimi počitnicami so se študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar s kolesi odpravili na
strokovno ekskurzijo v gestapovske zapore Dravograd (ob bližajočem se dnevu upora proti okupatorju).

Maj 2013
Mesec maj je bil mesec številnih pomembnih dogodkov za našo šolo in mesec za mednarodne izmenjave
naših predavateljev. Takoj po prvomajskih počitnicah so se na prvo mednarodno Erasmus izmenjavo
predavateljev v tem letu v turški Izmir (Univerza Yasar) odpravile predavateljice Karmen Grudnik, Silva
Ledinek, mag. Gabrijela Kotnik, mag. Janja Razgoršek in Milena Štrovs Gagič. Tam je potekal 6. mednarodni
teden.
V prvi polovici maja so se študenti 1. letnika programa Poslovni sekretar odpravili na ekskurzijo v
poslovalnico Abanke v Slovenj Gradcu. Potekali so zagovori diplomskih nalog.
Študentke Veronika Šmon, Monika Kovač in Mirjana Poročnik so se z mentorico Doro Najrajter udeležile 5.
mednarodnega tabora ŠPIC v Murski Soboti.
Sredi meseca je v Slovenj Gradcu potekala prireditev »Parada učenja«, na kateri se je predstavila tudi naša
šola.

Ravnatelj šole, mag. Samo Kramer, se je odpravil na mednarodno izmenjavo v češki Čáslav.
Študentka Mirjana Poročnik se je 24. maja 2013 udeležila 21. Kongresa poslovnih asistentk, sekretark in
tajnic.
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Konec meseca sta se na mednarodno izmenjavo v portugalski Porto, na šolo ISCAP, odpravili še
predavateljici Sonja Smolar in Dora Najrajter.
Predzadnji dan v maju je potekal zaključek projekta Jean Monet, na katerega se je prijavila tudi naša šola.
Med 26 šolami iz Slovenije in tujine je ekipa naše šole (študenti Davor Detečnik, Mojca Hren, Mirjana
Poročnik, Karmen Panič in Veronika Šmon, z mentoricama mag. Danico Pušnik in mag. Janjo Razgoršek) na
tekmovanju dosegla 2. mesto.

Junij, julij in avgust, september 2013
Na začetku junija so se predavanja zaključila. Pred počitnicami je izšla 27. številka študentskega časopisa
ŠUS. Poletni meseci minevajo v znamenju zagovorov diplomskih nalog, počitnic in prihajajočega novega
študijskega leta.
V avgustu in septembru potekajo vpisi rednih in izrednih študentov na šolo.
Konec avgusta šolo obiščeta dve predstavnici Centra za poklicno izobraževanje, opravita evalvacijo
praktičnega izobraževanja.
Oktober 2013
1. 10. 2013 se začne novo študijsko leto ter predavanja za vse redne in izredne študente.
Ob dnevu praznika prosvetnih delavcev naša predavateljica, dr. Anita Goltnik Urnaut, prejme Vrunčevo
nagrado za leto 2013.

V šoli je prvi teden oktobra potekala predstavitev praktičnega izobraževanja v tujini.
Sredi meseca je sledila evalvacija praktičnega izobraževanja s predstavniki s Centra za poklicno
izobraževanje.
Poleg zagovorov diplomskih nalog se je v šoli konec oktobra dogajalo še marsikaj. Študenti obeh letnikov so
obiskali Muzej premogovništva v Velenju. Študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar so pri predmetu
OPD obiskali Podjetniški center v Slovenj Gradcu ter Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne
na Koroškem. Študenti 2. letnika programa Ekonomist pa so obiskali podjetje Gorenje, d. d. Potekale so
volitve v Študentski svet, kamor je bila izvoljena Nina Klep.
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November 2013
V prvi polovici novembra so se študenti 2. letnika programa Ekonomist udeležili Inovativnega sejma v
Ljubljani, obiskali pa so tudi Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. Študenti 1. letnika obeh programov
in študentje 2. letnika programa Poslovni sekretar so obiskali tudi Banko Slovenije.

Sredi novembra izide 28. številka študentskega časopisa ŠUS. 21. 11. 2013 v šoli potekata delavnica za
študente na temo "Viri iskanja zaposlitve« ter posvet »Zaposlitev diplomantov« za diplomante in študente.
Konec meseca študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar obiščejo še Podjetniški center Slovenj Gradec
(poslovna darila), pri predmetu Trženje pa predstavnici podjetja RELAX iz Dravograda na praktičnem
primeru študentom prikažeta Tržni splet na mestu nakupa.

December 2013
Začetek decembra je v znamenju bližajočih se praznikov. Na šoli poteka delavnica izdelovanja čestitk in
prazničnih aranžmajev, šolo pa so študenti tudi praznično okrasili.
Študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar v okviru predmeta Sodobno vodenje pisarne obiščejo Upravno
enoto Slovenj Gradec.
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Sredina meseca je bila v znamenju brucovanja.



V decembru se izteče rok za objavo najbolj inovativne fotografije dogajanja na šoli. Glavno nagrado prejme
študentka 2. letnika programa Poslovni sekretar, Anita Pranjkovič.
Pred božično-novoletnimi počitnicami so potekali še zagovori diplomskih nalog.



Pestro dogajanje na šoli se nadaljuje tudi v letu 2014…

Kronologijo uredili:
Lidija Ajtnik in Janja Razgoršek
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ERASMUS+
Evropska komisija je za izvedbo mednarodnih projektov v okviru novega programskega obdobja, 2014–2020,
vzpostavila nov program, to je ERASMUS+.
Pogoj za sodelovanje v programu Erasmus+ je Evropska univerzitetna listina (EUL). Ker nam je prejšnja listina
potekla, smo vlogo za EUL oddali v maju 2013 in v decembru 2013 je VSŠ SG dobila odobritev.
To nam omogoča, da VSŠ SG samostojno izvaja program Erasmus+ in v okviru tega nadaljuje z
mednarodnimi mobilnostmi (»outgoing« in »incoming«), ki jih uspešno izvajamo v okviru projektov Erasmus
že od leta 2007:
- mobilnost zaposlenih zaradi usposabljanja v tujini,
- mobilnost predavateljev zaradi poučevanja v tujini in
- mobilnost študentov z namenom prakse v tujini.
Pomembna novost, ki jo odpira program Erasmus+, je, da bo lahko VSŠ samostojno izvajala tudi prakso
diplomantov v tujini, kar naši šoli omogoča, da ponudi svojim diplomantom tudi določene možnosti za
zaposlitev po končanem študiju. Druga novost, ki jo na daljši rok načrtuje in odpira program Erasmus+, pa je, da
se mreža mednarodnega sodelovanja razširi tudi izven Evropske unije.

Mreža stikov VSŠ SG
Vsako leto v mobilnosti sodeluje od 7 do 12 udeležencev. Ker pa Evropska
koomisija obljublja intenzivnejše financiranje v okviru novega programa,
načrtujemo, da bomo letno število mobilnosti lahko zvišali.

Erasmus koordinatorka,
Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
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KARIERNI CENTER V VSŠ
Karierni center študentom in diplomantom pomaga pri graditvi njihove kariere, tudi s številnimi predavanji in
izobraževanji. Udeleženci izobraževanj na ta način obogatijo svoja znanja in povečajo svoje sposobnosti, za
delodajalce postanejo zanimivejši in lažje dobijo zaposlitev.
21. novembra 2013 smo v okviru Kariernega centra VSŠ izvedli delavnico:
Kako uspešno preiti na trg dela?
Delavnico je izvedla gospa Tanja Rečnik, samostojna svetovalka ZRSZ, OS Velenje.

Ponudba delojemalcev (iskalcev zaposlitve)
Povpraševanje delodajalcev

PONUDBA

POVPRAŠ
POVPRAŠEVANJE

Več ljudi poznamo, močnejšo socialno mrežo lahko
ustvarimo!

Vse informacije lahko pridobite tudi v programu Moodle, pod rubriko Karierni center.
sonja.smolar@sc-sg.si
Vodja KC VSŠ:
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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ZAPOSLITEV DIPLOMANTOV
21. novembra 2013 smo na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec v okviru KLUBA DIPLOMANTOV IN
KARIERNEGA CENTRA organizirali posvet.
Osrednji del posveta je bilo predavanje gospe Martine Pečnik Herlah, ki je predstavila priložnost za diplomante.
Tema predavanja je bila:
»ŽELITE PRIDOBITI ŠTIPENDIJO IN DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINI?«
Predavateljica je na praktičnih primerih predstavila:
- program Erasmus+ in dosedanje projekte mobilnosti;
- kako poiskati partnerje za delo v državah Evropske unije in kako se dogovoriti s partnerji glede vsebine
namestitev in ureditev pogodb za namestitve;
- kako oblikovati projektno idejo in pripraviti vsebinsko primerno prijavnico.
Udeleženci posveta so spoznali, da lahko s pomočjo projekta pridobijo nova uporabna znanja v tujini in si lažje
poiščejo zaposlitev.
Študente in diplomante na ta način informiramo, jim svetujemo in pomagamo pri strokovnem razvoju. V okviru
projekta lahko navežejo stike s podjetji in delodajalci, na ta način jih tudi pripravimo za uspešen nastop na trgu
dela.
Zavedamo se, da je to mogoče doseči le, če se nenehno izpopolnjujemo. Pomembni so stalno izobraževanje,
raznolikost veščin in izkušenj.
Kako lahko uresničite želje in poiščete delo v državah Evropske unije?
Program Erasmus+ finančno podpira poklicno usposabljanje diplomantov v državah Evropske unije in s projekti
mobilnosti omogoča delovno prakso ali poklicno usposabljanje diplomantov.

Vodja Kluba diplomantov:
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ŠTUDENTOV V
DELOVNIH ORGANIZACIJAH
Praktično izobraževanje študentov je v naših študijskih programih pomembno, ne le zato, da študenti opravijo
obveznosti študija, temveč predvsem, da se tudi konkretno seznanijo s svojim bodočim strokovnim delom v
praksi. Za študente je to eden prvih stikov s stroko v praksi, kjer lahko povežejo svoje teoretično znanje s
praktičnimi izkušnjami.
Višja strokovna šola in delovna organizacija, kjer praksa poteka, morata preko izbranih mentorjev poskrbeti za
kakovostno organizacijo, izvedbo in evalvacijo praktičnega izobraževanja študentov. Študenti naj bi spoznali in
se naučili znanj, veščin in izkušenj oziroma pridobili takšne kompetence, ki jim bodo v njihovi bodoči poklicni
karieri omogočile kvalitetnejše in učinkovitejše delo v izbrani stroki.
To nalogo Višja strokovna šola Slovenj Gradec, v sodelovanju s podjetji v koroški regiji in tudi izven, opravlja že
trinajst let. Pridobili smo na desetine mentorjev, ki niso le vir učenja za študente, ampak igrajo tudi ključno vlogo
pri razvoju njihove delovne identitete in samospoštovanja. Sodelovanje med podjetjem in študenti se velikokrat
nadaljuje v obliki študentskega dela, podjetje pa na ta način odkriva tudi nove in talentirane kadre. Veliko naših
študentov je zaposlenih v podjetjih, kjer so opravljali praktično izobraževanje.
Z evalvacijo PRI v letu 2012/13 smo ugotovili, da imajo študenti priložnost opravljati dela, ki so povezana s
študijskim programom, preizkusiti strokovna znanja in obenem pridobiti nove strokovne izkušnje. Vsi študenti so
tudi dosegli pričakovanja mentorjev in prakso uspešno opravili.
V prihodnje bomo aktivno sodelovali pri ureditvi vprašanja pridobitve novih delovnih mest in mentorjev za naše
študente in pri vseh oblikah medsebojne izmenjave izkušenj za razvoj in krepitev kakovosti praktičnega
izobraževanja.

Organizatorica PRI:
Marta Belič, univ. dipl. ekon.
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POT V PRIHODNOST ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
IZOBRAŽEVALNI CENTER, KARIERNI CENTER IN KLUB DIPLOMANTOV
Na osnovi raziskave trga in potreb po dodatnih znanjih smo na
VSŠ pričeli tudi z izvajanjem neformalnih izobraževanj:
seminarji, tečaji, posveti, ki so oblikovani glede na potrebe
študentov in diplomantov.
Višja strokovna šola Slovenj Gradec postaja izobraževalno
središče tudi za neformalna izobraževanja. Pri ponudbi vsebin,
metod dela in tehnik se trudimo, da smo vedno aktualni in
sledimo razvoju. Pripravili smo tudi zloženke in dopolnili
spletno stran šole, kjer na jedrnat način predstavljamo vrste
izobraževanj. Primeri:


Želite pridobiti nove veščine in znanja s področij komunikacije, reševanja konfliktov ter motivacije in
povečati zadovoljstvo zaposlenih?



Izboljšajte funkcionalno pismenost in komunikacijo v različnih poslovnih situacijah.



Vas zanimajo področja novih informacijskih tehnologij?



Naučite se pripraviti učinkovite predstavitve in analize. Izdelajte in urejajte svojo spletno stran.

Sodelujete s poslovnimi partnerji v tujini? Za vas pripravimo tečaje poslovnega sporazumevanja za angleški in
nemški jezik, s poudarkom na ustni komunikaciji.
Z včlanitvijo v Karierni center študenti dobijo dodatna znanja o načinih iskanja dela, svetovanje pri izbiri
delovnega mesta, kako se obnašati na zaposlitvenem razgovoru, kako pridobiti večjo samozavest. Diplomanti, ki
so že na trgu dela, pa kažejo več zanimanja za znanje tujih jezikov, komunikacijo in informatiko, novostih v
računovodstvu in financah.
Kot rezultat potreb študentov in diplomantov pa smo pripravili
tudi ponudbo izobraževanj, ki jo vsako leto izpopolnjujemo.
V skladu z interesi smo v letu 2013 za študente pripravili dve
delavnici v sodelovanju z ZRSZ, OS Velenje:


Viri iskanja zaposlitve in



Kako uspešno preiti na trg dela.

Izvedli smo tudi tečaje:


Začetni tečaj računovodstva,



Nadaljevalni tečaj računovodstva,



Nadaljevalni tečaj Excela,



Začetni in nadaljevalni tečaji nemškega jezika.
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Za diplomante pa smo pripravili posvet na temo Kako lahko uresničite želje in poiščete delo v državah
Evropske unije?
Program Erasmus finančno podpira poklicno usposabljanje diplomantov v državah Evropske unije in s projekti
mobilnosti omogoča delovno prakso ali poklicno usposabljanje diplomantov.

Še mnenje udeleženke posveta diplomantke VSŠ Slovenj Gradec:
"V mesecu novembru 2013 sem se udeležila Posveta diplomantov na temo Erasmus+. Predstavitev je bila
profesionalna in zanimiva ter je dosegla želen učinek - vključitev v predstavljeni program. Upam, da bo še več
podobnih predstavitev."( Marinka Detečnik)
Z dodatnimi izobraževanji, seminarji in tečaji študentje obogatijo svoja znanja in povečajo svoje sposobnosti, za
delodajalce postanejo zanimivejši in lažje dobijo zaposlitev.
Študentom in diplomantom pa nenazadnje ponujamo tudi prijetno druženje in sprostitev.
Za pot v prihodnost so pomembni stalno izobraževanje, raznolikost veščin in izkušenj. Karierni center, ki deluje
kot podporno okolje, je ena izmed oblik, ki študentom pomaga pri graditvi njihove kariere.

Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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PODELITEV NAGRAD 6. NAGRADNEGA NATEČAJA
Lanska tema natečaja je bila najbolj inovativna fotografija v šoli. Treba je bilo pokazati ustvarjalnost in
narediti najboljšo fotografijo.
Kot vsako leto do sedaj, so se tudi to leto študenti udeležili tekmovanja v precejšnjem številu, vendar smo lahko
izbrali le eno fotografijo kot najboljšo od najboljših.
Glavno nagrado za najbolj inovativno fotografijo si je tako priborila Anita Pranjkovič.

Nagrajena fotografija

Kornelija Breznik
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MOJE POČUTJE V ŠOLI
Pred vpisom v Višjo strokovno šolo v Slovenj Gradcu sem diplomiral na šoli, kjer sem le težko prihajal v stik s
pedagogi, saj je bilo število študentov občutno večje. Nikoli se nisem ravno sprijaznil s takšnim odnosom.
Nadaljeval sem svojo študijsko pot in našel manjšo šolo, kot je ta, kjer sem hitro spoznal, da tukaj nisi le številka
indeksa, ampak tudi človek z imenom in priimkom.
Navdušen sem bil nad samimi prostori (višje šole), saj se zdi, kot da so jo šele pred kratkim zgradili. Vse je
urejeno, od sanitarij pa do učilnic, ki so opremljene z vso potrebno opremo, s katero lahko profesorji izvajajo
predavanja nemoteno in sodobno.
V današnjih časih je zelo pomembno predvsem praktično znanje, kar je sestavni del študija v višji šoli v Slovenj
Gradcu. Dandanes te težko zaposlijo, če nimaš predhodnih izkušenj, zato je to odličen način pridobivanja
praktičnega dela in znanj, šola pa tudi sama poišče podjetja za morebitno izvajanje prakse, tako da se nam,
študentom, ni treba obremenjevati s tem.
Kadarkoli sem do sedaj imel vprašanje, željo ali pripombo, so mi profesorji vedno odgovorili pravočasno, pa tudi
dostopnost je zelo enostavna, saj spletne strani šole vsebujejo vse potrebne informacije.
Zelo sem vesel, da sem se za nadaljevanje svoje študijske poti odločil za omenjeno šolo, odlično sem se ujel s
svojimi novimi sošolci in sošolkami, ki so me več zelo prijazno sprejeli v svojo sredino.

Leonardo Kos
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MOJI VTISI O ŠOLI
V Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec sem se vpisala, da bi si pridobila dodatno znanje, ki bi mi pomagalo na
moji poklicni poti. Ker sem takrat že skoraj zaključila študij na eni izmed večjih fakultet v Sloveniji, sem mislila,
da vem, kaj me čaka. Izkazalo se je, da sem se motila.
V nasprotju z večjimi učnimi zavodi, tu študentje predstavljajo kolektiv. Zaradi omejenega števila vpisanih se
med sabo ne pozna le peščica ljudi, ampak vse smeri in vsi letniki. Bolj je razvit kolektivni duh, saj si vsi
pomagajo med sabo, od deljenja zapiskov do nudenja pomoči pri posameznih predmetih.
Tudi odnos med študenti in predavatelji se v višji šoli razlikuje od mojih prejšnjih izkušenj. Predavatelji so bolj
dostopni in pripravljeni nuditi konzultacije, pa čeprav je to včasih izven govorilnih ur. Posvetijo se vsakemu
študentu posebej.
Učni načrt je dobro strukturiran in naravnan na praktično izobraževanje. Predavatelji študentom postavljajo
naloge, s katerimi se bodo morali ti soočati kasneje na delovnem mestu, in jih tako pripravljajo na delovni
vsakdan.
Menim, da nikomur od nas, študentov, ni žal, da smo se vpisali v Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec.
Kako pravilna je bila moja odločitev, sem spoznala že na koncu praktičnega usposabljanja v prvem
letniku. Moj delodajalec je spoznal moj potencial in mi ponudil zaposlitev, ki sem jo pred tem zaman iskala
več kot leto dni.

Anja Antić
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MOJI VTISI O ŠOLI
Ker vemo, da negativne misli uničujejo življenja, predlagam, da kar na začetku razčistimo naslednje: obdobje, ko
nismo radi hodili v šolo, bi moralo biti že mimo. Šola ni več nujno zlo, ampak privilegij, s katerim si pišemo
prihodnost.
Ko se po končani srednji šoli odločate, kam naprej, se morate zavedati, da je to ena izmed življenjskih prelomnic,
ko boste bodisi metali čas in denar skozi okno, ali pa, če boste izbrali pravo izobrazbeno pot, položili trdne
temelje dobre kariere in posledično tudi stabilnega življenja. Starejše študente povprašajte, kateri izpiti so najtežji
in kateri profesor je neprijazen (to je dobro, da veste), a bistvo je, da izberete šolo, ki vam ne ponudi le statusa in
predavalnice polne zaspanih študentov, ki čakajo, da dolgočasni profesor pove ali prebere tekst, ki mu po dveh
šolskih urah še vedno ne morete določiti tematike, pač pa izberete tisto, ki ima strokoven in kvaliteten kader, nudi
različna uporabna znanja in mnogo kariernih potencialov.
Prav zato sem se sama odločila za VSŠ SG. Moje sanje še vedno visoko letajo na nedokončani fakulteti v
Mariboru, a ker sem potrebovala možnost zaposlitve, sem izbrala šolo, ki mi v dveh letnikih ponuja vse, kar
potrebujem za svoj karierni potencial. V prvi vrsti mi VSŠ SG ponuja skupaj skoraj pol leta delovnih izkušenj, ki
bodo v mojem življenjepisu videti fantastično, dodelan predmetnik, dostopne in prijetne profesorje in kar je
najpomembneje, v VSŠ vedo, kdo so njihovi študentje. Drugod so ti običajno številke, statistika, ki se menja leto
za letom, a tukaj, na VSŠ SG, smo po dobrem tednu dni bili vsi osebe z imenom in priimkom, vzdušje je bilo
domače in prijetno, predavanja pa so zanimiva in podkrepljena s praktičnimi vajami, ki meni osebno nadomestijo
mnoge ure domačega učenja.
Če bi radi svojo diplomo kvalitetno izkoristili in si prihranili paranje živcev pri iskanju zaposlitve, potem
izberite VSŠ Slovenj Gradec.

Tjaša Sidar
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BRUCOVANJE
13. 12. 2013 smo študenti 2. letnika Višje strokovne šole z velikim navdušenjem organizirali brucovanje za
študente 1. letnika. Z iskanjem prostora in samo organizacijo smo začeli že veliko prej.
Natančnega organiziranja so se pri Projektnem organiziranju poslovnih dogodkov lotile študentke 2. letnika
programa Poslovni sekretar, in sicer Monika Kovač, Sara Mlinar in Kornelija Breznik. Za svojo nalogo so si
izbrale brucovanje, napisale projektno nalogo in dogodek uspešno izvedle.
Z zabavo smo začeli ob 20. uri, s programom pa ob 21. uri, da smo se še malo spoznali in poklepetali ter pregnali
tremo. Naloge so bile zelo enostavne in nič ni bilo takega, da bi koga osramotilo, zato kandidatom ni bilo težko
stopiti na oder in izpeljati svojo vlogo. Ko smo naloge in ovire premagali, se je prava zabava šele začela. Lokal, v
katerem je bilo brucovanje (Pisarna Cafe lounge Bar), je poskrbel tudi za glasbo v živo in bilo je res odlično.
Ostali smo vse do jutranjih ur in uživali v dobri družbi in glasbi.

Anita Pranjkovič
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NEKAJ UTRINKOV Z BRUCOVANJA

Kornelija Breznik
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OKRAŠEVANJE ŠOLE
V okviru predmeta OPD smo izpeljali projekt »Okraševanje šole« in tako povezali teorijo s prakso, kar se nam
zdi povsem primerno. Projekt je začel potekati v torek, 3. 12. 2013, ko sva organizatorki, Veronika Šmon in Anita
Pranjkovič, začeli pripravljati vse potrebno za okraševanje šole. Pred začetkom delavnice sva pripravili učilnico
in material, da smo lahko pričeli z delom.
Naredili sva tudi seznam potrebščin, ki ga je profesorica posredovala ravnatelju. Izdelovali smo okraske iz testa,
adventne venčke za predavateljske kabinete in zbornico in predavalnice ter aranžmaje iz naravnih materialov.
Brez pomoči vseh naših sošolk in sošolcev ter ekonomistov, hišnika, knjižničarke, profesorice in pa našega
referenta nam ta projekt najbrž ne bi uspelo izvesti v celoti, ker sami ne bi imeli dovolj časa za izdelovanje vsega.
Projekt se je nadaljeval do torka, 10. 12. 2013, ko smo še okrasili jelko in šolo, s tem pa pričarali novoletno
vzdušje v šoli in uspešno končali najin projekt.
Med samim delom smo se zelo zabavali, saj sta pri projektu sodelovala tudi fanta, ki sta okraševanje šole še bolj
popestrila.

Veronika Šmon
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PODJETNIŠKI CENTER
SLOVENJ GRADEC
Študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar smo v četrtek, 28. novembra 2013, obiskali Podjetniški center
Slovenj Gradec, kjer so nam pripravili zelo zanimivo predavanje z naslovom »Primerna poslovna darila«.
Izvedeli smo, kaj je in kaj ni primerno za poslovna darila.
Povsem neprimerno je, če poslovnemu partnerju podarimo dežnik, ki ima velik napis podjetja, vino, raznorazne
šampone in mila, parfume ter promocijska darila.
Primerna darila pa so lahko rokodelski izdelki, tradicionalne koroške jedi, med, kakšna pozornost iz domačega
okoliša, lahko tudi vino, vendar ne namizno, ampak vrhunsko in s priloženimi kozarci ter odpiračem ipd.
Po zaključenem predavanju smo si ogledali še, kaj ponuja Andeški hram. Videli smo raznorazne domače
pridelke, kot so jajca, med, testenine, kekse pa tudi pletenine.
Pot smo nadaljevali do Turistično-informativnega centra, kjer smo si ogledali tudi njihovo ponudbo.
Ekskurzija se je nato končala v trgovini Marjanca, kjer smo si še pogledali, kaj vse bi lahko tudi tam poiskali za
poslovna darila.

Podjetniški center Slovenj Gradec
Kornelija Breznik
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STROKOVNA EKSKURZIJA V UPRAVNO ENOTO
SLOVENJ GRADEC
Študenti 2. letnika programa Poslovni sekretar smo 4. decembra 2013 v okviru predmeta Sodobno vodenje
pisarne obiskali Upravno enoto Slovenj Gradec.
Načelnica, gospa Irena Sešelj, je predstavila delovanje Upravne enote Slovenj Gradec, gospa Dušanka Kotnik,
vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet, pa je poudarila pomen kakovosti v poslovanju Upravne
enote Slovenj Gradec. Spoznali smo poslovanje posameznih oddelkov in na ta način povezali teorijo s praktičnimi
primeri.

Upravna enota Slovenj Gradec

Kornelija Breznik
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SLOVENJ GRADEC V SLIKI IN NA VIDEO
V Višji strokovni šoli Slovenj Gradec se ves čas trudimo, da bi povezali teoretične vsebine s prakso. Eden izmed
načinov je, da študenti preizkusijo uporabnost pridobljenega znanja v praksi.
Tako se študenti, ki obiskujejo predmet Grafični in spletni dizajn, vsako leto podajo na fotografski in snemalni
pohod po naših krajih. Letos so se odločili, da obiščejo mestno središče Slovenj Gradec in preverijo, katere
znamenitosti mesto premore. Oborožili so se z digitalnimi kamerami, fotoaparati in pametnimi telefoni. Kakšen
slučajno mimoidoči bi si lahko mislil, da so Japonci, ker jim je z vsakega ramena visela po ena naprava, skozi
tretjo pa so opazovali okolico in jo snemali ali fotografirali.

Snemalna in fotografska ekipa
Snemanje in fotografiranje se je pričelo pri rojstni hiši Huga Wolfa, nadaljevalo do Koroške galerije likovnih
umetnosti, mimo graščine Rotenturn, po Cankarjevi ulici, kjer se še opazijo ostanki obzidja starega mesta, nato po
Meškovi ulici do cerkve Sv. Elizabete in cerkve Sv. Duha. Prav tako smo poslikali in posneli tudi Sokličev muzej.
Med pohodom smo posneli še marsikaj zanimivega, za kar sploh nismo vedeli, da Slovenj Gradec to premore ali
ima.
S pomočjo filmov in fotografij bodo študenti zmontirali zanimiv in poučen film o mestu Slovenj Gradec ter
izdelali spletni katalog. Film in spletni katalog bodo ponudili vsem zainteresiranim uporabnikom (mestni občini,
turistični pisarni). Objavili ga bodo tudi na spletnem portalu MojaObčina.si.
mag. Janja Razgoršek
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MOJ HOBI – USTVARJANJE
Vsak izmed nas ima hobi, nekaj, kar ga veseli in kjer se lahko sprosti. Zame sproščanje pomeni ustvarjanje. Pa ne
katerokoli ustvarjanje, ampak ročna dela. Ustvarjam skoraj vse: od nakita pa do strašil. Težko opredelim, kdaj
izdelujem katere izdelke, saj je odvisno od letnega časa in tudi od navdiha. Tako večino leta izdelujem nakit, kot
so ogrlice, uhani, zapestnice in verižice, november in december pa sta vsako leto rezervirana za izdelovanje
adventnih venčkov, božičnih okraskov, svečnikov, okraskov za jelko itd. Od staršev sem podedovala ustvarjalno
žilico, zato se na vsakem koraku srečujem z materialom, iz katerega potem izdelujem svoje kreacije. Ogromno
materiala naberem v naravi, velikokrat pa v izdelke vključim material, ki je svojemu prvotnemu namenu že
odslužil. Ker pa vem, kako dolgočasni so članki, kjer so postopki samo opisani, bom v nadaljevanju po korakih in
v sliki predstavila, kako je videti izdelovanje uhanov.
1. korak: priprava potrebnega orodja in materiala

2. korak: krivljenje žice

3. korak nizanje perlic in ustvarjanje
želenega vzorca

4. korak: zaključek elementa

5. korak: dodajanje zaključnega
elementa

6. korak: zaključno zatiskanje 7. korak: izdelam še par in
uhani so končani

Mirjana Poročnik
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MOJ HOBI – POKER
Dandanes ima vsakdo svoj hobi. Moj hobi, eden izmed mnogih, je poker. Poker sem spoznala na televiziji in
preko računalniških iger in takoj sem bila navdušena v tolikšni meri, da sem se ga enostavno morala naučiti igrati.
Najbolj popularna vrsta pokra je Texas Hold'em Poker. Ta način igranja pokra sestavlja paket 52 kart ter od 2 do
8 igralcev za eno mizo, ki se preizkušajo v branju kretenj nasprotnikov (telesni mimiki) in predvsem krotenju
oziroma zatiranju čustev, kajti dober igralec pokra ne reagira z izražanjem svojih čustev ob dobri ali slabi igri ter
dobro in neopazno razbere nasprotnike. S tem si izboljša procente za osvojeno igro, katere je konec, ko za mizo
ostane le en igralec z vsemi žetoni. Tisti, ki mu to uspe, je lepo denarno nagrajen in njegov sloves se pri drugih
igralcih močno poveča.
Sama še nisem uspela osvojiti večje denarne nagrade, saj se s pokrom ukvarjam le ljubiteljsko, v krogu družine.
Doma se zberemo za mizo in vsakemu je dodeljenih 50 žetonov, za katere mora vplačati 1 evro. Tistima dvema,
ki prva izgubita vseh 50 žetonov, je omogočen ponovni nakup žetonov v vrednosti 1 evra, le da v tem primeru
dobita le 25 žetonov. Ko so v igri vsi žetoni, naša igra dobi dodaten tekmovalni navdih, saj je za vsako osvojeno
mesto določeno število točk, ki jih igralec prejme. Po navadi nas sodeluje 5 članov družine, zmagovalec osvoji 6
točk, drugo uvrščeni 4 točke, tretje uvrščeni 3 točke, četrto uvrščeni 2 točki in peto uvrščeno 1 točko. Sistem
točkovanja pričnemo na začetku leta. Ko se leto zaključi, seštejemo točke in denarni vložek. Zmagovalec je tisti,
ki osvoji največ točk, njegova nagrada pa je, da lahko za skupni denarni vložek napiše seznam hrane in pijače,
katero kasneje kupimo v času božičnih praznikov. V preteklem letu je denarni vložek presegal 140 evrov, tako da
je seznam hrane in pijače bil kar lepo bogat. Po mojem mnenju je poker družabna igra, saj se ob njej sprostimo,
poveselimo in tudi uživamo, tako kot se je nekoč uživalo ob družabnih igrah Človek, ne jezi se, Monopoly, Črni
Peter itn.
Seveda pa je na svetu veliko profesionalnih igralcev, ki se borijo za ekstremno visoke denarne nagrade v različnih
svetovnih mestih. Te pa je za enkrat lepo spremljati po televiziji in sanjati o vseh »mastnih denarcih«, ki so
priigrani.

Vesna Kager
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MOJ HOBI

Sem Matevž Krušnik, študent 2. letnika Poslovni sekretar v Višji
strokovni šoli v Slovenj Gradcu. Prihajam iz Pesja pri Velenju.
Rad bi vam predstavil svoj hobi, s katerim se ukvarjam že 8 let, to
je gojenje pritlikavih živali. Vedno so me zanimale živali, predvsem
majhne. Čeprav doma nimamo veliko prostora, sem se odločil, da si
eno izmed njih kupim. Prva živalca, ki je prišla domov, je bil
pritlikavi zajček hermelin, ki je tehtal 800 g. Ker je bila samička, je
kasneje imela mladičke. Tako sem svojo »čredo« vsak mesec oz.
leto povečeval. V osmih letih sem zbral zelo veliko število teh
ljubljenčkov, zapravil veliko prostega časa in tudi razmeroma
veliko denarja. Pa naj povem, kaj imam doma: papige: skobčevke,
nimfe, avstralske zebrice, diamantne grlice, ptice: poročne snežno
bele grlice, glodavce: vrtinčasti morski prašički, dolgodlaki morski
prašički, puščavski skakači, čilske veverice – degu, vodno
perutnino: japonske pritlikave račke mandarinke in karolinke,
perutnino: pritlikave kokoši svilenke in najmanjše kokoši na svetu
serama.
Upam, da poznate vsaj polovico naštetih živali, saj ima veliko ljudi
doma papige, ki tudi govorijo, če se z njimi veliko ukvarjaš.
Poudariti moram tudi, da še nisem včlanjen v kakšno društvo, da bi
lahko hodil na razstave in mogoče tudi tekmoval. Razstav ne
maram, ker se dogaja, da živali staknejo veliko bolezni, ki so sicer
na dolgi rok ozdravljive, marsikatera pa se lahko konča tudi s
smrtjo živali.
Doma imam vse živali tudi obročkane in oštevilčene, ker sem vse
živali kupil pri rejcih in ne v trgovini z živalmi. Mogoče vas zanima
tudi, če se daj kaj zaslužiti da, če ima žival mladiče, ki so zdravi in
ješči in tako primerni za oddajo. Vendar samo toliko, da si mogoče
kakšno hrano kupiš, pa mogoče kakšen nov par živali.

Matevž Krušnik
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MOJ HOBI - LES
Les je človek vedno znova prilagajal svojim trenutnim potrebam, iz njega je izdeloval predmete, ki so mu lajšali
življenje, ali pa je njegovo toploto izkoriščal za lažje preživljanje zime. Tudi dandanes, ko prevladujejo
elektronika ter umetne snovi, je les še vedno zaželen in iskan material. Ljudje še marsikje po svetu gradijo in
živijo v lesenih hišah in za gretje uporabljajo les, drugod, v bolj razvitem svetu, pa so ljudje na lesene gradnje
čisto pozabili. A še vedno je les eden najbolj zdravih materialov in je priljubljen tako v gradbeništvu kot za
izdelavo pohištva. Zaradi svojih pozitivnih lastnosti, kot so npr. zmožnost dihanja, čiščenje zraka, prijetnost na
dotik in uravnavanje vlage, ima na trgu posebno prednost. Če k tem lastnostim prištejemo še njegovo dostopnost,
različne možnosti obdelave ter oblikovanja, ima les svetlo prihodnost. V Sloveniji se še ne zavedamo, kako
dragocen je les, čeprav gozdovi pokrivajo skoraj 60 % države. Večino lesa izvažamo in ga kasneje predelanega,
kot polizdelke ali izdelke, kupujemo nazaj, doma pa lesnopredelovalne industrije propadajo. Zadnje čase pa se v
Sloveniji uporaba lesa v gradbeništvu povečuje in prav gradnja z lesom je lahko priložnost za našo državo. Ne
samo da imamo lesa pri nas v izobilju, ampak ponuja izjemne možnosti v gospodarstvu in omogoča nova delovna
mesta. V času gospodarske krize predelava in raba lesnih izdelkov veliko pomenita za obnavljanje gospodarstva.
Zato se moramo začeti zavedati, da je les dragocen dar narave. Iz lesa je mogoče narediti skoraj vse: mize,
omare, ostrešja, fasade, stole, kolesa, ograje...
Ker sem v osnovi mizar, je les tudi moj najljubši material in povezan z mojim hobijem: izdelavo uporabnih
predmetov.

Naredi sam: stojalo za kolo

Navodila:
- Najprej potrebujemo letev dolžine 4 m, širine 8 cm in debeline 3 cm.
- Nato najprej izrežemo dva kvadrata 8 x 8 cm.
- Ta kvadrata podložimo pod sprednje kolo, da lahko izmerimo dolžino med kvadrati.
- Nato si nažagamo štiri letve izmerjene dolžine.
- Na dveh letvah si zarišemo sredino in na vsako stran sredine odmerimo še polovico širine kolesa.
- Ti dve črti nam nakazujeta, kam moramo priviti drugi dve letvi.
- Ko ju privijemo, kvadrate, ki smo si jih prej pripravili, prerežemo diagonalno in jih
uporabimo kot stranske opornike.
- Sedaj lahko preizkusite svoje stojalo za kolo.
Miha Poklič
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USPEŠNA POKLICNA POT DIPLOMANTA
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
ANSAMBEL VIHAR
Ansambel je s svojim delovanjem pričel 16. junija 2006. Smo klasični trio z diatonično harmoniko in večglasnim
petjem.
Sedež ansambla je v Slovenj Gradcu, sestavljamo pa ga štirje člani: Tomaž Prevorčič (diatonična harmonika,
vokal), Peter Prevorčič (kitara, vokal), Andrej Cmok (kontrabas, bariton, vokal) ter Klara Lorger (vokal). Pri
mentorstvu nam pomagajo Brane Klavžar ter Romana Cafuta.
Leta 2007 smo na festivalu Vurberk prejeli 3. nagrado strokovne komisije, prav tako smo 3. nagrado strokovne
komisije prejeli na prvem festivalu narodno-zabavne glasbe v Lučah. Še posebej pa smo ponosni na naj vižo
meseca julija 2007, ki so jo poslušalci izbrali na Radiu Slovenija.
Leta 2008 pa smo izdali svoj prvi CD z naslovom 'Vzemi si čas za sanje'.
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Tudi leto 2010 je bilo za nas zelo uspešno. Najprej smo meseca aprila uspešno nastopili na festivalu Slovenska
polka in valček s skladbo 'Še čakam te', meseca junija pa smo se predstavili s skladbo 'Ne primerjaj me' z njo še
na festivalu Vurberk, kjer smo prejeli nagrado Radijskih postaj.
Leta 2011 smo bili zopet uspešni na festivalu Vurberk, kjer smo za skladbo 'Dobro mi gre' prejeli nagrado
Radijskih postaj in zlatega zmaja. Prav tako je leta 2011 izšel nov CD z naslovom 'Ne primerjaj me z njo'.
Leta 2012 smo ponovno odšli na festivale, tokrat na festival Ptuj, kjer je naša pevka Klara Lorger prejela
Korenovo plaketo za najboljši vokal. Lansko leto pa smo zopet na Ptujskem festivalu prejeli nagrado za najboljše
besedilo 'Na sončni strani ulice'.
Zadnji mesec smo se spet odpravili v studio, kjer snemamo zadnje skladbe za nov CD, ki bo izšel meseca marca.

Peter Prevorčič
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA
Glavna urednica in
grafična oblikovalka: Kornelija Afrodite Breznik
Urednika: Samo Kramer, Janja Razgoršek
Članki:
Samo Kramer
Mitja Hudovernik
Janja Razgoršek
Lidija Ajtnik
Karmen Grudnik
Sonja Smolar
Marta Belič
Kornelija Afrodite Breznik
Leonardo Kos
Anja Antić
Tjaša Sidar
Anita Pranjkovič
Veronika Šmon
Mirjana Poročnik
Vesna Kager
Matevž Krušnik
Miha Poklič
Peter Prevorčič
Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič
Oblikovalki zadnje strani:
Sara Mlinar in Kornelija A. Breznik
Kontakt: kornelija.hanika15@gmail.com

35

FEBRUAR 2014, št. 29

36

