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VIŠJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC — ŠOLA PRIZNANIH
EKONOMISTOV IN POSLOVNIH SEKRETARJEV
Vsak trenutek je pomemben in dragocen, zato je prav, da ga kar se da najbolje izkoristimo in se zavedamo
njegovega pomena. Naša višja šola si je zadala številne cilje, ki niso povezani le s kakovostjo izobraževanja in
povezanostjo šole z gospodarstvom, ampak tudi z zaposlitvami naših diplomantov. V letošnjem študijskem letu
smo prijavili projekt, ki bo z opravljanjem dela v tujini omogočil našim diplomantom pridobivanje prvih referenc
in delovnih kompetenc.
S 1. oktobrom 2014 začenjamo na LU Velenje izvajati predavanja in vaje za izredni študij v programih
EKONOMIST in POSLOVNI SEKRETAR. Veselimo se nove enote, novih študentov in sodelovanja z mestom
Velenje, saj je slednje poznano kot mesto številnih priložnosti na različnih področjih, zagotovo pa je socialno in
ekonomsko eno izmed vodilnih mest v Sloveniji.

Direktorica LU Velenje Brigita Kropušek Ranzinger in mag. Samo Kramer, ravnatelj VSŠ

3

JUNIJ 2014, št. 30
Na višji šoli Slovenj Gradec vsako leto izvedemo sedaj že tradicionalno, športno srečanje predavateljev in
študentov. Čeprav so študenti letos izgubili odbojkarsko tekmo proti predavateljem, smo na naše
študentke in študente zelo ponosni, saj s svojimi uspehi in znanjem, ki ga dosegajo in prenašajo v
gospodarstvo, sooblikujejo našo podobo.

Prijeten vstop v poletje in veliko prijetnih trenutkov v času počitnic vam želi
mag. Samo Kramer.
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EVROPSKA POSLANKA, MAG. TANJA FAJON, MED
ŠTUDENTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC
Na povabilo Višje strokovne šole Slovenj Gradec se je mag. Tanja Fajon 4. 4. 2014 na naši šoli oglasila in z
zanimivim predavanjem navdušila študente in študentke višje šole.

mag. Tanja Fajon – evropska poslanka RS

mag. Samo Kramer in mag. Tanja Fajon
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Predstavila je evropski parlament in delovanje institucij, priložnosti, ki mlade čakajo v EU integracijah, študij in
novitete na področju izobraževanja. Z zanimivo predstavitvijo je prikazala prednosti in slabosti, ki mlade
raziskovalce čakajo na poti njihove kariere in jih opogumila za delo v evropskih integracijah. Pogovor, ki ga je
vodil ravnatelj VSŠ mag. Samo Kramer, je bil poučen, zanimiv in prijeten.

Študentje in profesorji

Pogovor je vodil mag. Samo Kramer

mag. Janja Razgoršek
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PARADA UČENJA – VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ
GRADEC SE PREDSTAVI
Višja strokovna šola Slovenj Gradec se je v četrtek, 8. maja 2014, predstavila na osrednji prireditvi Parade učenja
2014. Prireditev je potekala v starem mestnem jedru Slovenj Gradca na Trgu svobode. Vsem obiskovalcem, od
najmlajših pa do tistih malo starejših, smo predstavili Višjo strokovno šolo, njeno delovanje ter vizijo in
poslanstvo. Našo šolo so predstavljali študenti 1. letnika programa Ekonomist Špela Grm, Špela Zupanc, Matic
Prevorčič ter referent za študentske zadeve Mitja Hudovernik.

Parada učenja je ena izmed prireditev v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša
promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt je usklajevan s strani
Andragoškega centra Slovenije, prireditve pa se prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in
posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S projektom se opozarja na vseprisotnost pa tudi
pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju
prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k
udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Teden vseživljenjskega učenja je potekal od 12. do 18. maja 2014, nacionalno odprtje pa je bilo v četrtek, 8. maja
2014, v Slovenj Gradcu.
Mitja Hudovernik
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POSVET O POSLOVNIH FINANCAH
Finančnik naj bo odgovorna, strokovna in ekonomsko neodvisna oseba — to je pogoj za neodvisnost
pri vodenju finančne funkcije v podjetju.
To je eden od poudarkov dr. Jožka Peterlina, ki je na povabilo Društva ekonomistov Koroške predaval na Višji
strokovni šoli v Slovenj Gradcu. Dr. Peterlin je v zadnjih treh letih v Sloveniji prejemnik priznanja 'Najuglednejši
finančni strokovnjak' in je aktiven tudi v mednarodnih organizacijah na področju poslovnih financ. Govoril je o
vzrokih in možnih rešitvah finančnih zagat, s katerimi se ubadamo danes v slovenskih podjetjih. Ob tej priliki
smo mu zastavili nekaj vprašanj.



Poudarjate, da dobiček še ne pomeni, da ima podjetje tudi denar. Zakaj prihaja do tega?

Dobiček je razlika med prihodki in odhodki podjetja ter predstavlja osnovo za obračun davka. Denar na računu pa
je razlika med prejemki na račun in izdatki. Bančni izpisek je dokončen in ga ni mogoče spreminjati,
računovodski izkazi pa se včasih popravljajo za leta nazaj. Dobiček je lahko plod računovodske kreativnosti,
denar na računu pa prikazuje realno finančno stanje v podjetju.
Ko podjetje proda blago, se v istem trenutku oblikuje davčna osnova, denar pa bo prišel šele čez čas ali pa sploh
ne. Sporne terjatve ne moremo kar odpisovati v breme dobička — od kod pa naj dobimo denar za plačilo davkov?
Če nam kupci plačujejo z zamudo, se moramo zadolžiti, da plačamo davek iz dobička.
Podjetje lahko ima zelo veliko denarja na računu ali v depozitih, hkrati pa visoko izgubo, saj je bilanca stanja
odraz dela mnogih let, izkaz uspeha pa le enega leta.
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Svetujete različnim slovenskim podjetjem, ki želijo izboljšati svoj finančni položaj. Kje v njihovem poslovanju
najpogosteje ugotovite pomanjkljivosti, zaradi katerih jim denar po nepotrebnem odteka, oziroma so njihovi
prejemki nižji, kot bi lahko bili?

Pogosto gre za malomarno obvladovanje obratnega kapitala, kar pomeni, da niso dovolj skrbni pri svojih terjatvah
in obveznostih, pa tudi zaloge bolj evidentirajo kot upravljajo. Težave s terjatvami opazijo, ko jim kupci ne
plačujejo. Takrat je prepozno, vedno je treba prej preveriti, ali je kupec primeren, da mu prodamo blago ali
storitev na odloženo plačilo in s tem odobrimo kredit. Kdor ne obvladuje svojih kupcev, ima ali bo imel finančne
težave.
Preveriti je potrebno finančne posledice vsake investicije. Ključno je, ali sposojen denar naložimo pametno ali ne.
V podjetju ima vsak evro svojo ceno in določen čas, ko ga je potrebno vrniti. Tako kot teče števec za elektriko,
četudi svetimo v prazno, tako se obresti obračunavajo tudi ob koncu tedna in preko praznikov.
Podjetje v rasti je podjetje v krizi in kriza je enaka vojnim razmeram. Vojaški kirurg ne dela lepotnih operacij,
tako kot nekatere banke popravljajo bilance za nazaj. Ga ni vojaka, ki bi se vrnil s fronte in tožil zdravnika za
krivo zašito rano.


Kaj svetujete vodstvu, da bi v podjetju dolgoročno izboljšali svoje finance?

Če strnem zelo na kratko:
Bilance niso vedno najboljša podlaga za odločanje, bilance lahko lažejo, denar nikoli.
Sprejemajte odločitve, ki si jih finančno lahko privoščite. Odločitve posameznikov v podjetju morajo biti
finančno uresničljive.
Jasno povejte ključnim ljudem v podjetju, kakšno je finančno stanje. Če pa menite, da je to zanje skrivnost, jih
zamenjajte, sicer je čas, da zamenjajo vas.
Za investicije se odločajte glede na potrebe trga in plačilno sposobnost kupcev, ego je potrebno včasih malo
zanemariti. Pogosto gremo v investicijo z denarjem, vračamo pa se z bolečo izkušnjo.
Prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je CAR.

mag. Majda Bukovnik
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LAUREA INTERNATIONAL WEEK 2014
Predavateljice VŠ smo se v okviru Laurea
International Week 2014 udeležile izobraževanja na
Finskem. Mednarodni teden je potekal od 6. 4. do 11.
4. 2014. Sodelovalo je 53 predstavnikov iz 17 držav
in 35 institucij.

Udeleženci mednarodnega tedna smo predstavili svojo
državo, šolo ter tipično hrano za državo. Sodelovale so
šole, ki so v šolskem letu imele najmanj 1000 študentov
in več, gre za velike univerze. Iz Slovenije so se tega
mednarodnega tedna udeležile tudi predavateljice VŠ iz
Novega mesta. Vsak dan so bila organizirana skupna
predavanja, po predavanjih pa so sledile delavnice.

Ogledali smo si tudi knjižnico, kjer lahko njihovi študentje v
tišini in miru usvajajo znanja. 80 % knjig je v elektronski
obliki. Zanimivo je to, da imajo študentje na Finskem veliko
motivacije za izobraževanje in so množično vključeni v
projekte. Njihov cilj v času izobraževanje je pridobiti čim več
znanja, biti čim bolj uspešen in kreativen.

mag. Danica Pušnik
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INTERNATIONAL WEEK PORTO
(19. –25. MAJ, 2014)
Letošnji udeleženki mednarodnega tedna v Portu sva bili mag. Majda Bukovnik
in Milena Štrovs Gagič. To tradicionalno srečanje evropskih predavateljev se je
odvijalo med 19. in 25. majem na Univerzi ISCAP v Portu, ki se lahko pohvali s
3600 študenti v različnih ekonomskih in jezikovnih programih in številnimi
mednarodnimi projekti in sodelovanji. Letos nas je prišlo z različnih koncev kar
64 (čeprav so najprej omejili prijave na 50, so kasneje zaradi velikega zanimanja
to število povečali). Največ je bilo Poljakov, Francozov, Belgijcev, učiteljev iz
Baltskih držav, Rusov – bolj ali manj vsi iz ogromnih fakultet z več tisoč
študenti. Poleg mojih obveznih ur poučevanja (predavanja potekajo cel dan, od
9. zjutraj do 11. ure zvečer): tokrat sem govorila o slovenskih blagovnih
znamkah in o odnosu s kupci oz. strankami (študenti so mi bolj ali manj z
zanimanjem prisluhnili; moram pa pohvaliti njihovo res dobro znanje jezika),
sva se udeležili projektnega dela, delavnic in pa seveda družabnih dogodkov,
kjer sva poskušali navezovati stike z drugimi udeleženci (zaradi naše majhnosti
ni bilo veliko zanimanja). Naši gostitelji so opravili dobro delo in se trudili, da
bi nam čim bolj ustregli.
Spoznali sva tudi dva
študenta Višje šole Novo
mesto, ki sta tam na praksi in
sta zelo zadovoljna.
Čeprav res nisva imeli sreče z vremenom, saj je pol tedna lilo
kot iz škafa in ledeno mrzlo pihalo, sva si kljub vsemu
ogledali res veliko, saj sva obiskali Aveiro, ki ga imenujejo
portugalske Benetke, zaradi sistema kanalov, po katerih sva se
popeljali z ladjico. Obiskali pa sva še Brago, ki izvira iz
rimskih časov, Coimbro, ki je eno najstarejših univerzitetnih
mest na svetu, in Guimares, ki je bil leta 2012 evropska
prestolnica kulture. Po dolgem in počez pa sva prehodili tudi
prekrasni Porto.

Milena Štrovs Gagič
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KEGLANJE – V. SVETOVNO PRVENSTVO
POSAMEZNO ZA ČLANICE IN ČLANE
BRNO (CZE), 18. – 24. MAJ 2014
Češko mesto Brno, ki je s približno 365.000 prebivalci drugo največje mesto v državi, je od nedelje, 18. maja
2014, do sobote, 24. maja 2014, gostilo V. Svetovno prvenstvo v kegljanju – posamezno, za članice in člane. Pred
tem sta potekali še dve tekmovanji, in sicer Svetovni pokal za kadete (U18) ter Svetovno prvenstvo za mladince
(U23), po zaključku pa je bilo še Svetovno prvenstvo za slepe in slabovidne.
Že 23 let je minilo, odkar sem opravil prvi izpit za
kegljaškega sodnika, skozi vsa ta leta pa je seveda bilo
potrebno opravljati izpite za višje kategorije, za obnavljanja
licence itn. Leta 2005 sem opravil izpit za mednarodnega
sodnika in od takrat naprej zelo aktivno sodelujem na raznih
tekmovanjih, na katera sem delegiran. Na to tekmovanje sem
bil delegiran kot pomočnik glavnega sodnika, ki je bil tokrat
Avstrijec Ronald Nigl. Sicer pa je bilo to zame že 12.
svetovno prvenstvo v devetih letih.

Tekmovanja, kot je svetovno prvenstvo, potekajo na
popolnoma novih 8-steznih kegljiščih, ki jih posebej za te
priložnosti montirajo v športnih dvoranah. V Brnu je bila
to Městská hala VODOVA, ki jo uporabljajo za odbojko,
rokomet, dvoranski nogomet, košarko in podobne
dvoranske športe, v tem času pa je bila najbolj znano
kegljišče na svetu. Dvorana sprejme približno 5000
gledalcev in je zelo moderno opremljena
(tako s tekmovalnimi rekviziti, kot tudi z ostalo
tehnično in tehnološko opremo).

Moje delo na takšnem tekmovanju je zelo raznoliko, seveda
pa tudi zelo naporno, kajti tekmovanje poteka približno 12
ur na dan, poleg tega pa je potrebno na kegljišču biti vsaj 1
uro pred začetkom tekmovalnega dne, konča pa se bistveno
bolj pozno, kot pa se zaključi sam tekmovalni dan, saj je na
koncu potrebno zaključiti vse zapisnike, napisati poročila,
seveda pa se vsak dan po koncu tudi potrebno udeležiti
kakšnega sestanka. Tako smo na kegljišču praktično
vsak dan od 7. ure zjutraj do 9. ure zvečer.
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Kot sodnik moram biti zelo pozoren na to, koliko tekmovalci
in seveda tudi drugi udeleženci tekmovanja, kot so trenerji,
selektorji in fizioterapevti, spoštujejo pravila. Velik poudarek
dajem spoštovanju »fair-playa«, spoštovanju discipline in
spoštovanju vseh sodelujočih. Predvsem sem zelo dosleden in
popolnoma enako obravnavam vse udeležence, ne glede na
to, od kod prihajajo. Ravno zaradi tega sem pri vseh poznan
kot zelo strog in dosleden sodnik, a po drugi strani tudi zelo
spoštovan.

Zdaj, ko je tekmovanje za nami, lahko rečem, da sem vesel uspehov
slovenske reprezentance, ampak med samim tekmovanjem ne
pomislim niti za trenutek na to, kateri tekmovalci so osvojili kakšno
medaljo, oz. dosegli kakšen uspeh. Sem namreč tak, da želim vse
stvari, ki se jih lotim,
narediti popolnoma
brezhibno, in po
takšnem načelu delujem
tudi pri tem – popolnoma nepristranski in dosleden. Slovenska
reprezentanca je na tem svetovnem prvenstvu v izredno močni
konkurenci, predvsem so bili v ospredju pri moških Madžari, pri
ženskah pa Nemke, Madžarke in Romunke, dosegla zavidanja
vredne rezultate. Ena izmed najboljših kegljačic na svetu, Celjanka
Barbara Fidel, je postala svetovna prvakinja v kombinaciji, v
disciplini »tandem mix« pa sta Alenka Jakša Mojškerc in Klemen
Mahkovic osvojila bronasto medaljo. Na koncu se seštejejo še vse
uvrstitve vseh članov reprezentanc v vseh disciplinah in na podlagi tega se dobi tudi razvrstitev Pokala narodov,
kjer je Slovenija zasedla odlično drugo mesto. Svetovna prvaka sta postala pri članicah Nemka Sina Beisser, pri
članih pa Madžar Levente Kakuk. Doseženih pa je bilo tudi kar nekaj svetovnih rekordov, kar priča o dobri pripravljenosti tekmovalk in tekmovalcev ter seveda tudi o dobri pripravi kegljišča.

Mitja Hudovernik
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KARIERNI CENTER
V okviru Kariernega centra VSŠ smo 20. marca 2014 za študente organizirali delavnico z naslovom:
PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE IN
ZAPOSLITVENI RAZGOVOR.

Predavateljica je bila gospa Tanja Rečnik, svetovalka Zavoda za zaposlovanje RS enota Velenje.

Vodja Kariernega centra
Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.

14

JUNIJ 2014, št. 30

ZAČETNI TEČAJ RAČUNOVODSTVA
V okviru IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA VSŠ se je v mesecu februarju in marcu 2014 udeležilo tečaja 10
študentov in članov Kluba diplomantov.
Študentje in člani KD se zavedajo, da bodo z dodatnim znanjem lažje našli zaposlitev ali pa stopili celo na
samostojno pot podjetništva.
Pri tem pa je zelo pomembno, da spoznajo osnove računovodstva.
Na VSŠ ugotavljamo, da smo na pravi poti in z dodatnimi znanji bogatimo udeležence tečajev.

Sonja Smolar, univ. dipl. ekon.
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TABOR MURSKA SOBOTA
V sredo 7. 5. 2014 smo se študenti Veronika Šmon, Mirjana Poročnik in Leonardo Kos, pod mentorstvom gospe
profesorice Dore Najrajter udeležili 6. mednarodnega raziskovalnega tabora ŠPIC v Murski Soboti.
Udeležilo se je 6 šol, in sicer: višje strokovne šole iz Slovenj Gradca, Celja, Novega mesta, Brežic in Muske
Sobote ter Ekonomska fakulteta iz Zagreba. Ko smo prispeli na šolo, smo prisluhnili pozdravnemu govoru
gospoda Branka Škafarja, vodje tabora. Povedal je, kako bo potekal tabor. Nato je vsaka skupina odšla v svoje
predavalnice in pričeli smo z delom. Z vsako skupino smo se zelo dobro razumeli in tako navezali stike. V četrtek
je delo potekalo na isti način. Zvečer pa smo imeli športne igre. Odšli smo na bovling in biljard. Bilo je super. V
petek je vsaka skupina predstavila svoje delo. Po predstavitvah je sledila podelitev priznanj in medalj v športnih
igrah. Skupno je naša šola osvojila 3. mesto, naš študent Leonardo Kos pa 3. mesto v biljardu. Nato smo imeli
kosilo in po kosilu smo se odpravili proti domu. Tabor smo zapustili z lepimi vtisi in z novim znanjem. Tudi z
ostalimi študenti smo se zelo zabavali in še naprej bomo ohranili stike.

Veronika Šmon
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ODBOJKA

V četrtek, 3. 4. 2014, je na Višji šoli Slovenj Gradec
potekal odbojkarski spektakel med profesorji in
študenti. Takšnih dogodkov bi moralo biti na šoli še
več, da bi se med seboj bolj družili. Na žalost je bila
sreča na strani profesorjev in so bili boljši od nas.
Mi smo bili, po mojem mnenju, premalo organizirani in
igra ni stekla tako, kot bi morala. Menim, da bo
povratna tekma veliko boljša in da bomo mi premagali
profesorje, saj verjamem da smo
boljši od njih. Upam, da se bo tradicija odvijala še
naprej in da bomo s profesorji vzpostavili odnose tudi
na malo drugačen način in ne samo takšnega kot je na
predavanjih.

Tadeja Jamnik
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OBISK OBMOČNE GEODETSKE UPRAVE SLOVENJ
GRADEC
Študenti 1. letnika programa Poslovni sekretar so 9. 4. 2014 obiskali Območno geodetsko upravo
Slovenj Gradec in se seznanili z njihovim delom.
Območna geodetska uprava Slovenj Gradec deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vodja te
uprave, gospa Ivana Kotnik, je študentom predstavila organizacijo in področja dela geodetske uprave,
s poudarkom na organizaciji, poslovanju s strankami in zbirkami podatkov, do katerih lahko občani dostopajo.

Dora Najrajter, univ. dipl. prav.
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MEDNARODNA IZMENJAVA ERASMUS - IZMIR
(TURČIJA)
Predavateljica Sonja Smolar in knjižničarka Lidija Ajtnik sva se v tednu od 10. do 14. 3. 2014 v okviru projekta
Erasmus udeležili mednarodne izmenjave z Univerzo Yasar v turškem Izmirju. Nad prijaznostjo gostiteljev,
pogoji dela na univerzi, živahnim študentskim okoljem ter samim očarljivim mestom Izmir s svojimi
znamenitostmi sva bili izjemno navdušeni.

Univerza Yasar deluje šele 13. leto, je v zasebni lasti in je ena od manjših v mestu. Podrobno so nama razkazali
cel kampus, še posebej pa veliko in moderno knjižnico ter Ekonomsko fakulteto.
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Prisostvovali sva predavanjem in vajam pri različnih predavateljih. Pred dodiplomskimi študenti 1. letnika na
Ekonomski fakulteti sva predstavili projekt Erasmus mobilnosti na šoli, Šolski center, Višjo strokovno šolo in
Slovenijo. Študente sva poskušali motivirati in navdušiti za izmenjavo z našo šolo v prihodnjih letih njihovega
izobraževanja.

Poleg službenih obveznosti sva se odpravili na enodnevno ekskurzijo v antično mesto Ephesus in okolico ter v
mesto Selcuk, kjer je več izdelovalcev preprog in izdelkov iz usnja.
Z najinimi gostitelji sva preživeli čudovit teden. Novosti, ki sva jih spoznali in usvojili, bova v prihodnje
uporabljali pri najinem delu s študenti in predavatelji.
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Univerzo Yasar pa je v okviru projekta Erasmus februarja 2014 obiskala tudi dr. Anita Goltnik Urnaut,
ki je zapisala naslednje:
V okviru izmenjave učiteljev na univerzi Yasar sem opravila 10 ur predavanj pri predmetu podjetništvo za
študente prve Bolonjski stopnje v programu ekonomist.
Predstavila sem jim možnosti uporabe tehnik za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja pri iskanju poslovne ideje.
Največja razlika med našo šolo in univerzo v Izmirju je, da so tam dekleta v manjšini, študij pa ne poteka v
materinem jeziku, temveč v angleščini. Študenti, še posebej pa študentke, so povedali, da je njihov glavni interes
za vključevanje v to plačljivo zasebno institucijo v tem, da imajo možnost za mednarodno izmenjavo
(20 % študentov letno gre na študij ali prakso v tujino) in povečanje možnosti za odhod/odselitev v tujino. Imajo
veliko mednarodnih študentov, ki redno pripravljajo predstavitve svojih dežel.

Po opravljenih predavanjih pa je ostalo še toliko časa, da sem šla preverit, kako od blizu izgledajo snežno beli
grički in naravni bazenčki v Pamukalah (Bombažnem gradu), znameniti turški turistični atrakciji.

Sonja Smolar , Lidija Ajtnik in
dr. Anita Goltnik Urnaut
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ERASMUS PRAKSA NA ČEŠKEM
To leto sem jaz ena izmed srečnih izbranih študentov in študentk, ki so se prijavili za Erasmus program, ki
omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini.
Po dolgem premlevanju, kam v tujino, sem se odločila za prakso na Češkem. Čeprav na začetku nisem bila
povsem prepričana, v kaj se spuščam, lahko sedaj samo rečem: »Sedem kilometrov za nami je krajših kot eden
pred nami.«, kot pravi nemški pregovor.
Nič, kar sem do sedaj doživela, me ni moglo pripraviti na to, da si več sto kilometrov oddaljen od svojih
najdražjih in da si prepuščen svoji lastni iznajdljivosti (pa naj se pohvalim: te mi res ne primanjkuje).
Pot do Časlava, mesta, kjer opravljam svojo prakso, je bila dolga in utrujajoča. Ko pa sem zagledala gospoda
Pavla Kluha, se mi je odvalil kamen od srca, da sem brez večjih težav prispela na cilj.
Ker sem samo dobra dva tedna tukaj, lahko samo omenim svoje mnenje o ljudeh in okolici. Mesto Časlav je
majhno, luštno in zelo lepo. V mestu se lahko zelo hitro orientiraš in če ne veš, kje si, moraš samo v višinah
poiskati vrh lepe gotske cerkve Svetega Petra in Pavla, po katerem je Časlav tudi znan, in boš takoj vedel, kje si.
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O delu pa bom kratka. Podjetje Ljunghäll v Časlavu je podružnica matične organizacije na Švedskem. Ukvarjajo
se z vlivanjem ter oblikovanjem aluminijastih izdelkov. Podjetje obratuje po naročilih, tako da so stranke
pomemben del vsakdana. Sama delam v administrativnem oddelku. Zaposleni so prijazni in mi pomagajo ter
razložijo naloge, ki jih opravljam. Zelo pomembno je, da vsi razumejo in govorijo angleško, v primerjavi s
trgovinami, kjer znajo samo 'Hello' in 'Good-bye'.
Med drugim so me na šoli prosili, da na kratko predstavim našo šolo, Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec, ter
Erasmus program. Vse skupaj naj bi bila nekakšna reklama za našo in njihovo šolo, da bi se vse več študentov in
študentk odločilo in zgrabilo priložnost, ki jim jo nudi Erasmus program.
Moram pohvaliti svoja oba koordinatorja, gospo profesorico, Karmen Grudnik, in gospoda profesorja, Pavla
Kluha, ki mi pomaga pri vsem in brez njega bi bil ta prehod v tujino veliko težji.
Čakata me še dobra dolga dva meseca in upam, da bodo moje izkušnje še naprej tako pozitivne in da bom čim
manj pogrešala svoje domače.

Monika Kovač
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ERASMUS PRAKSA V TUJINI: RUTAR EBERNDORF
Vsakdo se zelo veseli prakse, za vsakega to pomeni novo izkušnjo in novo znanje za nadaljnjo poklicno pot.
Vendar pa opravljanja prakse v tujini ni deležen vsak in zato sem še bolj vesela in navdušena nad dejstvom,
da mi je uspelo.
Moj prvi dan je potekal nekako takole: ko sem se zjutraj odpravila v „službo“, me je kar malo stiskalo, saj nisem
vedela kaj pričakovati, kakšni bodo sodelavci in kakšno je vzdušje v podjetju. Ko pa sem prišla v pisarno in se
seznanila s sodelavci, je strah minil in sem se kar hitro vživela v dogajanje.
Ker prakso opravljam na področju marketinga, mi je vodja oddelka kratko predstavila dogajanje in delovanje
marketinga v podjetju. Opisala mi je tudi zadolžitve, ki jih bom imela, nato pa sem začela z delom.
Zdaj, po nekaj dneh dela v podjetju, sem se že ustalila in vem, kakšne so moje obveznosti.
Pomagam pri urejanju Facebook strani, arhiviranju in mnogih drugih zadevah. Kolektiv je zelo prijazen,
vzdušje v podjetju pa zelo dobro. Počasi sem spoznala tudi direktorja,
vodilni menedžment in večino ostalih sodelavcev.
V pisarni se počutim že čisto domače, samo mestece pa je tudi zelo prijazno in čudovito,
saj je zelo mirno in ponuja čudovit razgled na okoliške hribe in na Alpe.
Čeprav je minilo šele nekaj dni, sem prepričana, da me čaka še veliko lepih in poučnih dni v podjetju Rutar.

Klavdija Mesner
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PRAKSA V PODJETJU UTEKSOL, D. O. O.
Dne 7. 4. 2014 smo 2. letniki pričeli s praktičnim izobraževanjem. Jaz sem prakso opravljala v
podjetju Uteksol, d. o. o., v Slovenj Gradcu, ki se ukvarja s termoplastičnimi elastomeri,
plastičnimi profili in sestavnimi deli za obutev. Kar 2 tretjini proizvodnje izvozijo v EU in preostalo
Evropo. Prvi dan je bil spoznavni dan. Spoznala sem vse zaposlene, svojega mentorja, seznanili so me,
kaj v tem podjetju delajo. Povedali so mi tudi, kaj bo moje delo.
Tako sem začela z delom. V podjetja sem odpošiljala pošto, pisala fakture in naročilnice.
Z vsemi sem se zelo dobro razumela. Zelo sem vesela, da sem lahko opravljala prakso v tem podjetju,
saj sem spoznala veliko novih stvari in malo drugačen način dela. Največ sem delala
z gospo Metko Robin, ki se ukvarja z nabavo. Pri delu samem mi je bila vedno v pomoč,
kadar česa nisem razumela. Spoznala sem, da so v podjetju zaposleni
zelo povezani med sabo. Tudi jaz sem se zelo dobro počutila v tem kolektivu.
Najbolj pomembno pa je to, da sem odnesla veliko novega znanja in še eno novo in lepo izkušnjo.

Veronika Šmon
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RECEPT ZA PIRIN KRUH

SESTAVINE:






4 dcl radenske
50 dag pirine moke
1 vinski kamen
pol žličke soli
1 žlico olivnega olja

POSTOPEK:
Vse sestavine skupaj zmešamo v plastični skledi. Testu ni treba vzhajati, zato je tudi rahlo tekoče.
Pečico segrejemo na 180° in pečemo 1 uro. DOBER TEK

Sandra Miler
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA
Glavna urednica in
grafična oblikovalka: Kornelija Afrodite Breznik
Urednika: Samo Kramer, Janja Razgoršek
Članki:
Samo Kramer
Janja Razgoršek
Sonja Smolar
Majda Bukovnik
Milena Štrovs Gagič
Veronika Šmon
Mitja Hudovernik
Sandra Miler
Lidija Ajtnik
Monika Kovač
Klavdija Mesner
Tadeja Jamnik

Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič
Oblikovalki zadnje strani:
Sara Mlinar in Kornelija A. Breznik
Kontakt: kornelija.hanika15@gmail.com
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