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Za nami je svečana podelitev diplom

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
HIGHER VOCATIONAL COLLEGE
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BESEDA UREDNICE IN VSEBINA ČASOPISA
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V TEJ ŠTEVILKI ŠUS-A LAHKO
PREBERETE …

Blišč prazničnega decembra nas je skoraj neopazno
ponesel v napeti januar. Ta je študentom prinesel izpitno obdobje, polno obveznosti in skrbi. Bruci so odšli nabirat prve delovne izkušnje v podjetja, saj se jim
je začelo praktično izobraževanje, študenti drugih letnikov pa smo med tem pridno opravljali izpite in gulili šolske klopi.
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A bilo nam je lepo, saj se v naši šoli vedno kaj dogaja.
Utrinke preteklih štirih mesecev smo strnili v novi
številki ŠUS-a.
Še vedno velja, da je to naš skupni časopis in da ga
vsi soustvarjamo, zato je vsakdo dobrodošel s svojimi
idejami, kritikami, komentarji ali prispevki, ki jih lahko pošljete na moj (nespremenjeni) e-mail naslov:
klavdija.fiser@gmail.com.
Skupaj bomo poskrbeli za aktualne in atraktivne
vsebine znotraj starih in novih rubrik.
Klavdija Fišer
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PROFESORICE SVETUJEJO
Ker je marec v znamenju bolj »ženskih praznikov« smo tokrat za namene te rubrike nekaj
profesoric povprašali, kaj jim pomeni 8. marec, mednarodni praznik žensk in kaj bi svetovale svojim študentkam, ki se bodo po končanem študiju podale v poslovne vode, kjer
(še vedno) dominirajo moški. Z nami so delile zanimive in inspiracijske misli ...
Milena Štrovs Gagič, prof.

Kot izrazita feministka še vedno praznujem 8. marec, ne sicer toliko sama, pač
pa se spomnim na mamo, taščo, kakšno sosedo… Mislim, da smo navkljub vsemu
ženske še vedno manj vredne v sodobni družbi in tudi manj plačane, zato boj za
ženske pravice še ni končan.
Vsem bodočim poslovnim ženskam svetujem, naj se čim bolj pripravijo na kruto
realnost (z znanjem in trdo kožo) in jim želim, da si najdejo svoje mesto (včasih
je potrebno biti tudi malo brezkompromisen), kjer bodo zadovoljne in uspešne.

mag. Majda Bukovnik

8. marec je tudi dan za premislek o vlogi sodobne ženske, ki je danes nedvomno
bolj enakopravna kot stoletja nazaj, prinaša pa to zanjo nove izzive. Ti so
predvsem v težavnem usklajevanju vseh vlog, ki jih mora in želi dobro opravljati –
vloge matere, partnerice, gospodinje in zaposlene ženske. Ob vseh teh vlogah pa
naj bi čim bolj skrbela zase in svojo osebno rast.
Če ženska zaposlitve ne vidi zgolj kot službo, ki ji prinaša ekonomsko
samostojnost, temveč kot možnost, da uresniči svoje sposobnosti pri čim bolj
ustvarjalnem delu, se srečuje s precej težavami. Po moji sodbi sta ključna vzroka
dva. Družba še ni uveljavila številnih možnosti, da bi mladim parom olajšala
usklajevanje vsakodnevnih družinskih in poklicnih obveznosti. Še vedno pa tudi
prevladuje vzorec partnerstva, kjer možje in očetje niso pripravljeni prevzemati enakopravnega dela nalog in odgovornosti.
Drage študentke, nikoli si ne očitajte, če v vseh svojih vlogah ne boste zmogle biti
idealne – katera pa je? Največ boste lahko storile, če vam bo uspelo te vloge, ki je
že vsaka zase zahtevna, v vsakodnevnem hitenju in pomanjkanju časa čim bolj
uravnotežiti.
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mag. Danica Pušnik

Ne vem, če je ravno praznik tisti najbolj primeren način za doseganje pravic in
enakopravnosti. Ženske izgubljamo tudi na trgu dela. Vsaka peta ženska ima višjo ali visokošolsko izobrazbo, pa vendar mlade ženske težje dobijo prvo
zaposlitev in so bolj pogosto zaposlene za določen čas.
Spremeniti je potrebno miselnost v glavah ljudi, da ne morejo obstajati razlike
med spoloma glede pravic, dolžnosti, enakopravnosti… Razlikujemo se lahko
med seboj le po sposobnosti, odgovornosti, natančnosti pri svojem delu. Za vse
to pa obstajajo različna merila oz. pokazatelji, s katerimi lahko vse to
izmerimo.

Silva Ledinek, univ. dipl. ekon.

Vse kaže, da 8. marec izgublja svoj naboj, a ga je po moje potrebno ohraniti. Pa
ne zaradi veselja ob podarjenih rožicah, temveč zato, ker nas vsakič znova opominja, da enakosti spolov še nismo dosegli. Ženske so namreč kljub enakim sposobnostim in izobrazbi še vedno na številnih področjih zapostavljene.
Vendar kljub temu menim, da nudi naše poslovno okolje ženskam dovolj priložnosti za uspeh. Res pa je, da se morajo same naučiti poudariti svoje prednosti, se
organizirati in konstruktivno sodelovati z moškimi. Pravijo, da moški radi zmagujejo, ženske pa raje pridejo do cilja. Zato, drage študentke, ne bojte se povedati, kdo ste in kaj želite. Bodite samozavestne, pogumne, odločne in nihče vas ne
bo mogel ustaviti na poti do vaših ciljev.

Pripravila: Klavdija Fišer
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POSEBNI DOGODKI
15. svečana podelitev diplom Višje strokovne šole Slovenj Gradec
Podelitev diplom študentom in študentkam, ki so zaključili izobraževanje na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec,
je poseben dogodek. Tokratna podelitev je bila 3. 12. 2014 v prostorih MKC Slovenj Gradec. Na ta dan se je generacijam, ki so že uspešno zaključile študij in so se zapisale v kroniko Višje strokovne šole Slovenj Gradec, pridružilo novih 45 diplomantk in diplomantov. Povabilu na prireditev se je odzvalo kar nekaj pomembnih gostov,
med njimi so bili: župan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Ivan Škodnik, vodja sektorja za višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, magistrica Katja Dovžak, in častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, gospod
Jože Potočnik. Zbrane je na začetku pozdravil ravnatelj Višje strokovne šole Slovenj Gradec, magister Samo Kramer, in jim namenil nekaj lepih spodbudnih besed. Za popestritev programa so letos poskrbeli člani ansambla Vihar.
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PESTRO DOGAJANJE NA ŠOLI IN V BLIŽNJI OKOLICI
Predstavitev Višje šole na predinformativnem dnevu v Velenju
Tudi letos sva se ravnatelj, magister Samo Kramer in referent Mitja Hudovernik udeležila predinformativnega
dneva, ki je potekal v prostorih Ljudske univerze v Velenju. Na informativnem sestanku sva predstavila programe, ki jih izvaja Višja strokovna šola Slovenj Gradec, in vse ostale aktivnosti ter bonitete, ki so jih deležni naši
študenti. Vsi udeleženci so bili navdušeni nad standardom, izvedbo predavanj, prostori in dodatnimi aktivnostmi,
ki jih izvaja naša šola.

Na vsa zastavljena vprašanja sva referent in ravnatelj z veseljem odgovarjala.

Mag. Samo Kramer
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Odprtje razstave fotografij Gabrijele Holc in Larise Lužnik
4. februarja je v naši šoli potekalo odprtje razstave fotografij študentk programa Poslovni sekretar Larise
Lužnik in Gabrijele Holc - Gabi. Razstavo sta odprla
ravnatelj Samo Kramer in mentor študentom v šoli
Mitja Hudovernik. Po uradni otvoritvi je sledilo veselo druženje študentov ob slastnih prigrizkih in čudovitih fotografijah. Ker sta bili zvezdi otvoritve Larisa in
Gabrijela zelo oblegani, nista mogli vsem odgovoriti
na vprašanja, ki so se nam porajala med občudovanjem njunih kreacij. V ta namen sta na nekaj kratkih
vprašanj odgovorili za naš časopis.

Kaj te je navdušilo za fotografijo?
Larisa: Navdušile so me moje živali.
Gabi: Začelo se je v osnovni šoli, ko je profesorica v
šolo povabila fotografa, da nam je predstavil svoj poklic.
Kateri so tvoji najbolj priljubljeni motiv?
Larisa: Živali.
Gabi: Narava, živali, oz. okolica, v kateri živim.
Na katere svoje fotografije si najbolj ponosna?
Gabi: Mislim, da je vsaka fotografija po svoje lepa.
Kaj te pri fotografiranju najbolj navdušuje?
Gabi: Fotografiranje samo.
Nam lahko kaj poveš o fotografijah, ki si jih
posnela za razstavo v naši šoli?
Gabi: Bilo je zelo težko izbrati tiste res najlepše, kajti
fotografij imam res ogromno in bi vse želela pokazati
drugim.
Larisa: Na fotografijah so predstavljene moje domače živalce, ki jih imam zelo rada.
Imaš kakšno anekdoto, ki se ti je pripetila kdaj,
ko si fotografirala?
Gabi: Razen nekaj padcev in spodrsljajev se mi kaj posebnega še ni zgodilo.

Kakšni so tvoji fotografski cilji?
Gabi: V bližnji prihodnosti se želim udeležiti kakšnega
foto tečaja, imeti še več razstav.

Pripravila: Klavdija Fišer
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Predavanje mag. Uroša Ledineka, specialista za finančne trge
V okviru predmeta Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov nas je 23. februarja obiskal mag. Uroš Ledinek, specialist za finančne trge. S tem področjem se ukvarja že več kot 20 let, zadnjih 8 let pa je zaposlen v največji slovenski banki NLB v Ljubljani, in sicer na oddelku za borzno posredništvo, zato smo lahko prepričani, da
ima svoje področje zares v malem prstu. Poleg poučevanja na Fakulteti za komercialne in poslovne vede vodi tudi
svoje podjetje, ki se ukvarja med drugim tudi z vsebinskim trženjem, ki je, kot pravi, ena od ključnih dejavnosti
na spletu. Filozofija vsebinskega trženja je, da kupca, ki je obiskal našo spletno stran, prepričamo z našo vsebino
do te mere, da dejansko nakup tudi izvede. Njegovi začetki predavanj pa so prav na Višji strokovni šoli Slovenj
Gradec, kjer je opravljal obvezno pripravništvo ter pod mentorstvom prof. Karmen Grudnik začel svojo predavateljsko kariero, kar si je že od nekdaj želel.

Na njegovem predavanju smo debatirali predvsem o finančni situaciji Slovenije ter o dogajanju na finančnih trgih
(kot je npr. aktualna tema: rast vrednosti švicarskega franka, nekaj besed pa smo seveda namenili tudi recesiji ter
ugotavljali, zakaj in kako je do takšne situacije pravzaprav sploh prišlo). Zanimalo nas je predvsem to (saj bo
verjetno kdo od nas začel svojo podjetniško pot), kako prepričati banko, da nam bi pomagala pri ustanovitvi
podjetja, ter izvedeli, da je prvenstvenega pomena poslovni načrt, ki mora biti zares dobro dodelan (in ne skopiran
s spletne strani), še bolj pomembno pa je, da zraven predložimo tudi dokazila o tem, kako bomo ta denar obračali,
zato poslovnemu načrtu dodamo denarne tokove v prihodnosti, ki jih podkrepimo s pogodbami, ki smo jih
sklenili. Le v tem primeru bomo banko uspeli prepričati, da smo dobri.
Menim, da je s svojim predavanjem navdušil marsikoga izmed nas, da bi se podal na svojo podjetniško pot, saj je
konec koncev prihodnost gospodarstva v storitvah, kjer bi se lahko zaposlil vsakdo izmed nas. Biti moramo le dovolj odločni, prepričljivi in imeti karseda nore in izvirne ideje. Te namreč pripomorejo k temu, da prepričamo
kupce, da smo vrhunski in edinstveni.
Amadeja Rožman
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Evropsko sodelovanje širimo tudi na Hrvaško
Poleg številnih evropskih držav, s katerimi sodelujemo že dolga leta, smo se uspeli dogovoriti in podpisati medsebojni dogovor o sodelovanju in izmenjavi naših predavateljev tudi z drugo največjo šolsko ustanovo na
Hrvaškem, Univerzitetnim oddelkom za strokovne študije Univerze v Splitu.
Na povabilo Višje strokovne šole Slovenj Gradec sta se vodja Odseka za računovodstvo in finance
dr. sc. Domagoja Buljan Barbača in predavatelj mag. Petar Pepur udeležila delovnega sestanka v naši šoli.
Pogovarjali in dogovorili smo se o številnih stvareh, ki jih lahko počnemo in dorečemo skupaj, ter o skupnih
nastopih in prenosu znanja med ustanovami.

Mag. Samo Kramer
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MEDNARODNA IZMENJAVA ERASMUS
My work placement in Slovenia
I was given the opportunity to have work placement abroad about a year ago.
I decided for Slovenia for my five-month practice.
I lived in the local hostel Slovenj Gradec and I worked in the company
Grammer Automotive Slovenija, ltd in Slovenj Gradec. I worked in the quality
department. My knowledge of English has improved and I got a lot of work
experience. Everybody was very nice and helpful. I met many people who
motivated and inspired me for my future work. During my stay I also learned
some Slovenian words.
I received also a lot of fantastic opportunities from Mrs. Grudnik, for example to
go to Muzej premogovništva in Velenje, to visit the capital city Ljubljana, the
city of Verona in Italy, the snail-farm Perun with students of Vocational college.
It was very interesting. Given that I love travelling, I was very happy about all
these possibilities. During these trips I got to know many friendly people.

I am recommending the Erasmus work placement to everyone who wants to improve their language skills and expert knowledge and also to get to know a foreign country – its culture, customs, cuisine, language and to gain new
friends.

Veronika Klimešová
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ŠTUDENTI NA POTEPU - STROKOVNE IN PROJEKTNE
EKSKURZIJE
Romantična Verona in Sirmione
V zelo zgodnjih jutranjih urah 6. decembra 2014, ko je ves Slovenj Gradec še prijetno spal v svojih posteljah, smo
se študenti drugega letnika programa Poslovni sekretar skupaj s predavateljicami Višje strokovne šole Slovenj
Gradec odpravili na strokovno ekskurzijo v čudoviti Sirmione in romantično Verono.
Po večurni vožnji skozi Padsko nižino smo končno prispeli na naš cilj. Najprej smo si ogledali Sirmione, ki je
majhno mesto, ki leži na južni obali Gardskega jezera, na koncu zelo ozkega polotoka. Ko smo stopili v staro
mestno jedro, nas je pozdravila mogočna utrdba Rocca Scaligera, ki je bila zgrajena v 12. stoletju. Sprehodili smo
se skozi ozke ulice mesta s številnimi trgovinicami, restavracijami in bari. Sirmione se lahko zaradi termalnega
zajetja pohvali tudi s številnimi termami, med katerimi so najbolj znane Terme di Catullo. Na koncu polotoka stoji ogromna vila Grotto di Catullus, ki so jo zgradili Rimljani in je odprta za turiste.

Ko smo zaključili z ogledom tega zelo simpatičnega majhnega mesta, smo našo pot nadaljevali v Verono.
Verona je mesto v severni Italiji ob reki Adiži v Beneški deželi, s približno 265.000 prebivalci. Zaradi svoje
umetniške in kulturne dediščine je ena glavnih turističnih destinacij severne Italije. Mesto pa je znano predvsem
zaradi ene največjih ljubezenskih zgodb, zgodbe o nesrečnih zaljubljencih Romeu in Juliji.
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Verona je živahno mesto, kjer si lahko ogledaš številne zgodovinske, arhitekturne in umetniške znamenitosti.
Sami smo si pobližje ogledali Areno, trg Bra, Zeliščni trg, znameniti Julijin balkon, Gosposki trg in grobnico
Scaligierijev.

Posebej nas je navdušila Arena, ki se nahaja na največjem trgu Bra. Areno so zgradili Rimljani okoli 30. n. št. in
je lahko sprejela okoli 25.000 gledalcev. V Areni so Rimljani prirejali gladiatorske igre, danes pa jo uporabljajo
za javne prireditve, sejme ter gledališke in operne predstave.

Po končanem vodenem ogledu pa smo imeli še čas za nakupe in sprehajanje po mestnem središču.
Ker je naše enodnevno potovanje v Verono predstavljalo strokovno ekskurzijo, se na tem potovanju nismo ves čas
samo zabavali in uživali. Študenti smo na potovanju, prav tako pa tudi že pred samim odhodom na ekskurzijo,
izpolnjevali določene naloge in zbirali gradivo v okviru predmetov študijskega programa.
Domov smo prispeli v poznih nočnih urah, utrujeni, vendar zelo navdušeni nad vsem doživetim. Dokazali smo, da
se lahko združi prijetno s koristnim.
Nataša Naveršnik
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Obisk KOCEROD-a
12. decembra smo študenti 2. letnikov programa Ekonomist v okviru predmeta Poslovna logistika obiskali Koroški regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer so nam uvodoma pojasnili, da je namen podjetja celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji. Center je bil
ustanovljen leta 2012 in pokriva ravnanje z odpadki 12 občin (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja,
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica). To zajema približno 74.000 prebivalcev. Pojasnili so nam, da podjetje izvaja zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, obdelavo ali predelavo mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter sortiranje in obdelavo ločenih zbranih frakcij za predelavo. Predelovalne procese,
sortiranje ter obdelavo smo si ogledali na lokaciji v Mislinjski Dobravi. V sortirnici poteka naknadno ročno sortiranje ločeno zbranih frakcij papirja, kartona, plastike in kovin. Čistejše frakcije se na koncu »zbalirajo«. Predstavili so nam delovanje glavne hale in upravnega dela sortirnice. Delavci v sortirnici iz suhe frakcije izločijo čim
večjo količino ločenih frakcij papirja, plastike, kovin, kartona in drugih. V kompostarni smo videli nadzorovano
aerobno razgradnjo bioloških odpadkov v kompost.

Podjetje
ima še
sekundarno lokacijo v občini Prevalje, kjer so objekti za odstranjevanje odpadkov in kjer se odlagajo odpadki, ki
ostanejo po predelavi. Izpostavili so dejstvo, da v regiji nastane 28.000 ton komunalnih odpadkov na letni ravni in
cilj podjetja je izločiti koristne frakcije, oziroma jih predelati v gorivo in kompost, tako da se po obdelavi odloži
manj kot 5.000 ton preostanka na odlagališču. Presenetili so nas z informacijo o količini izdelkov za enkratno
uporabo in nepotrebne embalaže, ki zaradi načina življenja postanejo odpadki, a še niso izgubili uporabne vrednosti. V povprečju predstavljajo ti odpadki skoraj 400 kg na prebivalca/leto. Zato podjetje Kocerod na dolgi rok
stremi k preprečevanju odlaganja, ponovni uporabi ter energetski izrabi odpadkov.

13

APRIL 2015, št. 32

Novinarji za en dan
Novinarstvo je izjemno zanimivo delo. Sama ga opravljam že več kot 4 leta na Koroški regionalni televiziji in ker
so sošolci izrazili zanimanje za moje delo, sem se odločila, da jim preko projekta »Postani novinar za en dan«
omogočim vpogled v svoje delo. Projekt pod mentorstvom prof. Silve Ledinek sem speljala znotraj predmeta Projektno organiziranje poslovnih dogodkov v januarju 2015.
Dobili smo se v dopoldanskih urah pred Koroško regionalno televizijo v Pamečah.
Pričakala in pozdravila nas je gospa Darja Vrhovnik, čakala pa nas je tudi Dunja, ki je s kamero posnela naše
druženje od začetka do konca. Po nekaj uvodnih besedah nas je Darja odpeljala na ogled prostorov.
Po ogledu smo se odpravili v prvo nadstropje, kjer je novi studio in kjer so sošolci dobili možnost aktivnega
sodelovanja. Vsak posamezno (tudi profesorici) so se preizkusili v vlogi voditelja informativne oddaje; prebrali so
novico in prejeli navodila in kritike, predvsem pa pohvale.
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Ko smo ustvarili posnetke sošolcev in profesoric, smo lahko prešli na montažo, kjer so sošolci
spoznali program Edius, ki ga Koroške regionalna televizija uporablja za obdelavo posnetkov, ta del smo povezali s predmetom Grafični
in spletni dizajn v pisarni, kjer se učimo uporabljati podobne programe. Ustvarjene posnetke
smo pregledali ter se malo tudi pošalili na račun
novopečenih voditeljic in voditelja ter jim spremenili glas in hitrost govorjenja.

Odzive ter norčije si lahko ogledate tudi na Youtube povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=W1hnZIeA9ms&feature=youtu.be&t=19m13skanalu

So bili dobri, kajne?
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Strokovna ekskurzija v podjetje TAB, d. d.
Študenti 2. letnika Višje strokovne šole Slovenj Gradec, programov Ekonomist in Poslovni sekretar, smo se 12. 3.
2015 odpravili na strokovno ekskurzijo v podjetje TAB, d. d., in sicer v Tovarno startnih baterij v Črno na Koroškem. TAB je podjetje z več kor 350-letno tradicijo in ga štejemo med uspešnejša slovenska podjetja. Podjetje se
je v zadnjih letih širilo in osvojilo mnoge tuje trge, saj izvažajo v države Evrope, Azije in Amerike. Študenti smo
med ogledom tovarne startnih baterij spoznali postopek izdelave akumulatorskih baterij, ogledali pa smo si tudi
visokoregalno skladišče.

Izvedeli smo mnogo zanimivih informacij o delovanju celotnega podjetja. Sprejem na lokaciji, predavanja o delovanju podjetja in ogled tovarne so ustvarili pozitiven vtis in večina nas si je zaželela, da bi nekoč lahko postali
del tako uspešne zgodbe, kot jo piše podjetje TAB.

Brigita Knap
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ŽIVI SVOJE SANJE— ZGODBE ŠTUDENTK IN
ŠTUDENTOV
Nina Kontrec — Amerika
Najprej sem se počutila, kot da so to samo sanje. Čez nekaj časa, ko sem vse skupaj malo bolj dojela, sem spoznala, da so to sanje, ki so se mi uresničile; pridnost v šoli, na igrišču, pomoč najbližjih in malo sreče so bili faktorji,
ki so mi omogočili šolanje in igranje odbojke na Floridi.

Na začetku je bilo vse novo in fascinantno. Na vse sem gledala z otroškimi očmi. Rakuni, pelikani, delfini, morske krave pa ravnina, večpasovnice, ocean in tetovirani ljudje: to je le nekaj izmed stvari, ki so name naredile vtis
in me niso pustile ravnodušne. Sčasoma se je ta navdušenost umirila (ni pa zamrla), saj so z življenjem tam prišle
tudi študijske obveznosti, treningi in ostale zadeve, ki sem jih morala urediti kot zakonsko odrasla oseba v tuji
državi. Kmalu sem spoznala, kako je, ko pustoši hurikan, kako je, ko te zruši val in da se »wedgie« in »veggie«
razlikujeta – tako po izgovorjavi, kot tudi po pomenu besede.

Prvi dve leti sem obiskovala dvoletni Community College v Jacksonvillu, nato pa sem nadaljevala študij na univerzi Embry Riddle v Daytoni Beach, kjer sem tudi končala magisterij. Življenje tam je bilo delovno, vseeno pa
razgibano in zabavno. Moj dan je bil sestavljen iz jutranjega fitnesa in kondicijskih treningov, ki so jim sledila
predavanja, popoldne pa še trening z žogo. Tekme so navadno potekale ob vikendih, včasih pa tudi med tednom.
Odbojkarska sezona je trajala od začetka avgusta pa tja do konca decembra. Pomlad je bila namenjena treniranju
in izpopolnjevanju tehnike. Kmalu sem se navadila na nov način življenja in vsakdan na Floridi postane tak kot
vsakdan kjerkoli na svetu.
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Res je, da sem kljub »busy schedule« še vedno našla čas za prijatelje in sprostitev. Tako sem spring break oziroma spomladanske počitnice izkoristila za ogled Miamija in otočkov The Keys, izmed katerih smo največ časa namenili Key West-u, ki je tudi najjužnejši del Severne Amerike. Zaradi bližine in dostopnosti sem obiskala tudi
Biketoberfest in Bikeweek (motoristični teden), Nascar dirke, košarkarsko tekmo Orlando Magic-ov in nekatere
zabaviščne parke v Orlandu.

Ameriki ne pravijo zaman obljubljena dežela. Možnosti napredovanja in uspeha so v ZDA res velike. Seveda je
za to potrebno mnogo truda in odrekanja, a že sama možnost in verjetnost prinaša veliko upanja, ki ga tako zelo
pogrešamo med Slovenci in Slovenkami. Posebnost ZDA je tudi velikost stvari; parkirišča, avtomobili, trgovine,
nakupovalna središča, embalaže izdelkov, športne hale in še bi lahko naštevala. Za avtomobile, televizije in marsikatere materialne dobrine se v ZDA držijo slogana: »Bigger and faster = better«. Izdelki priznanih blagovnih
znamk in najnovejši tehnološki izdelki se v ZDA prodajajo ceneje kot v Evropi. Za modne privržence in računalniške fanatike je Amerika raj na zemlji. Osebno me je v ZDA najbolj navdušila raznolikost in pozitivna naravnanost ljudi. Všeč mi je bilo spoznavati ljudi iz vsega sveta, z zanimivimi življenjskimi zgodbami, prigodami in izkušnjami.
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Vendar pa v ZDA še zdaleč ni tako popolno, kot bi nekateri radi verjeli. Plače izobraženih ljudi so ponekod v primerjavi s Slovenijo 2-krat do 3-krat višje, vendar vseeno ni tako rožnato. Kvalitetna zdravstvena oskrba je draga,
porodniški dopust traja samo tri mesece, prvih nekaj let zaposlitve pa ima delavec le deset dni dopusta. Seveda ni
na vsakem delovnem mestu enako, a v primerjavi s Slovenijo je to vseeno nekaj, kar pritegne pozornost. Naslednja stvar, ki bi za marsikaterega Slovenca znala biti trn v peti, so velike razdalje, ki so jih Američani primorani
premagovati vsakodnevno, bodisi zaradi službe, ljubezni, družine, hobijev ali drugih obveznosti. Izmed stvari, ki
si se jih kot tujec primoran navaditi, so tudi neznosna klima v vseh javnih prostorih in ustanovah ter nezdrava prehrana. Na prehrano seveda lahko deloma vplivaš sam, vendar le do neke mere. Čeprav je res, da se umetni dodatki
v prehrani vedno bolj pojavljajo tudi pri nas, ima Evropa v prehranski zakonodaji še vedno strožje zakone v primerjavi z ZDA. Izpostavim naj še skrajnosti: na eni strani blišč in beda, na drugi milijonarji; na eni strani globoko
religiozni, na drugi kriminalci in razvratneži. Kriminal je definitivno ena od stvari, ki se me je močno dotaknila.
Na srečo pa poleg vseh negativcev obstajajo tudi prijazni in gostoljubni ljudje, ki te sprejmejo odprtih rok.

V času bivanja na Floridi sem trdo delala, uživala, predvsem pa sem si pridobila mnogo življenjskih izkušenj, ki
mi bodo vedno koristile.
Ko pomislim, kaj najbolj pogrešam, so to zagotovo ljudje; prijatelji, znanci in vsi, ki so mi pomagali, me spodbujali, me navdihovali in bili moji vzorniki. Preteklih šest let je bilo zame neprecenljivih in velika odskočna deska
za prihodnje priložnosti.
Zato sanjajte. Potujte. Spoznavajte nove ljudi. Nikoli ne veš, kdaj se ti sanje lahko uresničijo.

Nina Kontrec
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Pogumno v svet podjetništva – intervju s študentko Sandro Miler, eno
izmed ustanoviteljic spletne trgovine z ličili LA FEMME.
Sandra Miler, študentka 2. letnika programa Ekonomist, se je pogumno odločila teoretično znanje, pridobljeno v naši šoli,
uveljaviti še v praksi. Skupaj s prijatelji je ustanovila podjetje, ki se
ukvarja s prodajo ličil prek spleta. Gre za zelo mlado podjetje, ki
pa ima velik potencial. Več nam bo zaupala novopečena mlada
podjetnica kar sama.
Za začetek nam povej, od kod ideja o ustanovitvi svojega podjetja in kakšni so bili
vaši prvi koraki?
Ideja je bila moja. S fantom Juretom sva že pred letom dni želela ustanoviti svojo spletno stran, ampak ker nihče
od naju ni znal narediti spletne strani, je to ostala samo ideja. Potem smo se na kavici s prijateljem Denisom pogovarjali, da bi bilo fajn ustvariti nekaj, kar bi nam prineslo dodaten zaslužek, saj sama plača ni dovolj. Z Juretom
sva se odločila, da bova idejo delila z Denisom, saj je računalničar in bi nam idejo mogoče uspelo uresničiti. Denisu je bila ideja všeč in tako smo se podali na našo pot…
Prvi koraki so bili izdelati ponudbo, izmisliti si ime (La Femme, kar pomeni ženska), dobiti začetni kapital, najti
dobavitelje, najti skladišče, pisarno… in ko smo vse to imeli, se je bilo treba lotiti spletne strani in podpisati pogodbo s pošto.
Kdo vse vam je na poti do ustanovitve podjetja pomagal?
Od ideje pa do uresničitve je bilo približno 6 mesecev. Imeli smo veliko pomoči s strani Podjetniškega centra, in sicer gospe Katarine Žagar. Spletno
stran je naredil Denis, skladišče in pisarno imamo pri Juretu, tako da smo
veliko začetnih stroškov znižali že v samem startu. Podjetja ni bilo treba registrirati, saj poslujemo preko TGS podjetja, katerega lastnik je Denisov oče,
in ima razširjeno dejavnost- spletno trgovanje tudi registrirano.
Je vse potekalo gladko, so bile vmes kakšne finančne ali druge prepreke?
Nikoli ne poteka vse gladko! Seveda so bile prepreke, z deklaracijami,
kasneje tudi z naročilom, saj se nam en od dobaviteljev ni več oglasil …
Vendar se z dobro voljo in potrpežljivostjo da vse rešiti.
Kako je potekalo iskanje dobaviteljev oziroma kako to, da ste se odločili
dobavitelje poiskati v tujini?
Dobavitelje smo iskali znotraj EU, ker imajo že urejene certifikate in ostala potrdila, ki ustrezajo Evropskim standardom.
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Kako ste si v vaši ekipi porazdelili naloge, kdo je zadolžen za kaj?
Naloge smo si pošteno razdelili, jaz imam naročila pri dobaviteljih, prevzem novih izdelkov, Facebook in pa telefon. Jure ima vse, kar je povezano s pošto in pa naročila naših kupcev, Denis vse, kar je povezano s spletno trgovino, Ines skrbi za članke, e-mail in prav tako Facebook.
Na čem želite graditi vašo prednost pred konkurenco, v mislih imam predvsem vašega velikega konkurenta
Ličila.si?

Načrtujemo katalog in seveda širjenje na avstrijski trg.
Glede na to, da je v spletnem svetu poplava takih in drugačnih
podjetij, me zanima, kako dosegate oziroma nameravate dosegati vse večjo prepoznavnost?
Prepoznavnost bomo gradili predvsem na družabnih omrežjih.
Ali mora biti podjetje v današnjem svetu nujno prisotno tudi
na spletnih družabnih omrežjih?
Mislim, da nam družabna omrežja zelo veliko pomagajo pri reklami (brezplačni). Tudi sama sem našla veliko trgovin oz. podjetij
preko Facebooka; zanje prej sploh nisem vedela, da obstajajo, sedaj zelo rada naročam pri njih.
Kakšni so vaši cilji v prihodnje?
Naši cilji so predvsem avstrijski trg in pa seveda prepoznavnost tudi doma.
Bi kaj sporočila našim bralkam in bralcem?
Bodimo drzni in upajmo si, le tako lahko v življenju uspemo. Še vedno vas
čaka 10 % otvoritveni popust, zato vabljeni da všečkate našo Facebook stran
La femme in med objavami poiščite kodo za popust. Potem pa le hitro na
našo spletno stran: www.lafemme.si.

Pripravila: Klavdija Fišer
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KUHARSKI KOTIČEK
Cupcakes oziroma male tortice
Tortica je sestavljena iz spodnjega dela oz. testa in zgornjega dela oz. nadeva ali okrasa.

Svetlo testo:
- 3 jajca
- 10 dag sladkorja
- vanilin sladkor
- 10 dag moke

Iz beljakov narediš sneg, rumenjake in oba sladkorja pa penasto stepeš. V
rumenjake vmešaš moko in na koncu še narahlo beljake. Z žličko naložiš v
modelčke za mufine in daš v pečico. Jaz jih zapečem samo toliko, da so
pečeni, ker potem ostane testo res sočno (približno 10 minut na 200 stopinj). Da so res pečeni, lahko preveriš tudi z zobotrebcem.

Temno testo:
- 3 jajca
- 7,5 dag sladkorja
- 4 dag moke
- 2 dag kakava v prahu

Iz beljakov narediš sneg, rumenjake in sladkor penasto stepeš. V rumenjake vmešaš moko in kakav in na koncu narahlo vmešaš še beljake. Naprej
enako kot v prejšnjem receptu.

Nadev:
- 250 g mascarpone sira
- 1 l sladke smetane

Smetano stepeš in dodaš mascarpone sir in kremfix. Krema mora biti zelo
čvrsta. Za različne barve pa potem dodajaš:
- za temno kremo dodaš stopljeno čokolado
- za roza kremo dodaš jagodno marmelado.

Kremo nabrizgaš na tortico šele, ko je res čvrsta - najbolje, da jo daš prej za nekaj časa v hladilnik.
(Vir: www.majolka.si)

Naj ti dela domišljija.
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ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA
Glavna urednica in
grafična oblikovalka: Klavdija Fišer
Urednika: Samo Kramer, Mitja Hudovernik
To izdajo ŠUS-a so soustvarjali:
Klavdija Fišer, Nina Kontrec, Milena Štrovs Gagič,
Samo Kramer, Majda Bukovnik, Danica Pušnik,
Špela Grm, Gabrijela Holc, Veronika Klimešova,
Silva Ledinek, Brigita Knap, Miha Metulj,
Larisa Lužnik, Nataša Naveršnik, Amadeja Rožman,
Sandra Miler, Tjaša Sidar, Mateja Grilc.
Lektoriranje: Milena Štrovs Gagič
Oblikovalki zadnje strani:
Sara Mlinar in Kornelija A. Breznik
Kontakt: klavdija.fiser@gmail.com
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